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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަދު ބައްދަލުވުމަށް  މެންބަރު    ،ކޮމިޓީގެ  އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  މިވަގުތުގައި  هللا ޢަބްދުމިރޭގެ 

، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު، އިއްޒަތްތެރި  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ރިޟާ،   އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު،  މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. މިއަދުގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިރޭގައި މި  

މަސައްކަތް.   ބިލުގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ރޭތަކުގައި  ކުރީ  ވެސް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ 

ޑަށް މި އޮތީ މިހާރު މީގެ އެންމެ ފައިނަލް ވަރޝަން ގާތްގަނޑަކަށް މި އޮތީ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  އަޅުގަނ

ޑްރާފްޓު   މަތީން  މަޝްވަރާގެ  ރޭތަކުގައި  އެހެން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެއްކޮށް  ބަދަލުތަކާ  ގެންނަންޖެހޭ  ގޮތުގައި 

ގޮތަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެ  އެކުލަވާލާފައި  ހުރިހާ  އެ  ލެވި  އެއްތަނަކަށް  ކޮންޕައިލްކޮށް  ކަށް 

މިރޭ   އެހެންވީމާ،  އެކުލަވާލާފަ.  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އޮތީ  އެ  ގޮތުގެމަތީން  އޮންނަންޖެހޭ  މާއްދާއެއް  އޮންނަންޖެހޭ 

ނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގޮސް މުޅި ބިލު ފާސްކޮށްލުން އޮތީ ނޫނިއްޔާ ކުރީ ރޭގައި އަޅުގަ

ބައްލަވަމުން   އަކުރަށް  އަކުރުން  މެދުގައި  ކަންތައްތަކާ  ހުރި  ދެން  ދޫކޮށްލާފައި  ކަންތައްތައް  ހުރި  އެއްބަސްވެވިފައި 

ދުވަހުގައި   ފުރަތަމަ  ހަމަ  ޖެހޭނެހެން  ފާސްކޮށްލާއިރު  މިގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ގެންދެވުން. 

އެއްބަސްވެވިފައި ހު  ހުރިހާ ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަކާއި  އިބާރާތްތައް ހުރި  ކަންތައްތައް ވެސް މިހާރު  ރި 

ގެންދެވުމުން   އެޕްރޫވްކުރަމުން  އެކަމަށް  ކިޔާލާ  ބިލު  ނިޔަލަށް  ފެށުނީއްސުރެ  ހަމަ  ބޭނުމުގައި  ބައްލަވާލުމުގެ 

ޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ޚިޔާލުފުޅެއް  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތަކާ މެދު ދެކެވަ

 ފާޅުކޮށްލެއްވީމާ ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދާނީ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ހީވަނީ   އެބަހުރިހެން  ތަންކޮޅު  ކުދިކުދި  ބަލާލިއިރު  އަޅުގަނޑު  ފަށައިގެން  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

 އެމެންޑުކޮށްލަންޖެހޭ ކުދިކުދި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަނީ އަދި ލައިވް  މަޢާފުކުރައްވާ! ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އަޅުގަނޑަށް ހީ

ކުރިއަށްގެންދާނަން.  ބޭފުޅުން ދެން ފެއްޓެވުމަށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑުމެން  މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވަނީހެން. އެ  ސެޓަޕް 

މީޓިންގ   ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝިއަރީ  އާދެ!  ރެކޯޑިންގ ސްޓާޓަޑް.  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ނަގާނަން  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަ  އިހަށް 

ދެންމެ ދަނީ.  މި  އިއްޒަތްތެރި    ކުރިއަށް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  ދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑު 

އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް، އެއީ   ޖިނާޢީ  ކުރަނީ    2016/12މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު އަދި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި 

 ކުރީ ރޭތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ  ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލު ކުރިއަށް މި 

މެންބަރުންނަށް   ގިނަ  ކަމަށް  ގޮތް  އޮންނަންވީ  ބިލު  މި  އޮތީ  މި  މަޝްވަރާކުރެވިފަ. މިހާރު  ފުޅާކޮށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ހުރިހާ   އެއްތަނަކަށް  އަދި  އެކުލަވާލެވި  އެއްކޮށް  ޑްރާފްޓު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި  އޭރުގައި 

ގެންދަންވީ  މާއް ކުރިއަށް  ބިލު  މި  އެހެންވީމާ،  ކޮންޕައިލްކުރެވިފަ.  އެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ތަރުތީބުކުރެވިފަ.  ދާތަކެއް 

ފާހަގަކުރެއްވީ   އެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ދަންނަވާލުމަކަށް  ދަންނަވާލި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  މެދުގައި  ގޮތާއި 

މާއް މާއްދާއަކުން  ނިޔަލަށް  ފެށިގެން  ދެން  ހަމަ  ރަނގަޅީ.  އެންމެ  ދިއުމޭ  އެހެން  ފާސްކުރަމުން  ކިޔަމުން  ދާއަކުން 

އެންމެ   ކުރިއަށްގެންދާނަން.  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރާ  އިޢުތިރާޟު  އެކަމަށް  މެންބަރަކު  އެހެން 

ސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާ،  ފުރަތަމަ މާއްދާ، ދެން އަދި އިތުރު ކަމެއް ތި ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލައްވަން އޮތިއްޔާ ވެ

ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް   ކަމަކަށް  އޮތް  ކަމެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ގެންދަވާ.  ވިދާޅުވެދެއްވަމުން 

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އެއީ ޝަރީޢަތް.   19ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -1ގެންދާނަން އިނގޭތޯ.  

ޖުޑީޝިއަލް އަރިމަތީ އޮފް  ޑިޕާޓުމަންޓު  މިއީ  މަޖިލީސް.  ޝަރީޢަތުގެ  އިންނަނީ  މި  ސުރުޚީގައި   

އޮތީ   މި  ފަހުން  ހިމަނާލާފައި  އޮތީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  ނުކުތާއެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ވަނީ ކަމުގެ އިޙްތިސާސް ލިބިގެންވާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ކަމަށް ބުނެފައި އެ  -19ވަނަ މާއްދާ.    19އެކުލަވާލާފަ.  

މީހާ   ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އަޑުއެހުމަކަށެވެ.  ކޮންމެ  ބޭއްވޭ  ކުރިމަތީގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކޯޓެއްގައި 

އަޑުއެހުމާއި  އިބްތިދާޢީ  އަޑުއެހުމާއި  ބޭއްވޭ  ހާޒިރުކޮށް  ފުރަތަމަ  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ    ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިމެނޭއެވެ.   ޝަރީޢަތުގެ 

އަދި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެއް މާލަމަށްވުރެ ގިނަ މާލަން ގުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކޮންމެ  

ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެކެވެ. އެއީ އިނގޭތޯ. ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ    އަޑުއެހުމަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ

ވިދާޅުވެދެއްވާ   ގެންދެވުމަށް  ކުރިއަށް  ވެސް  ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ  ކުރިއަށްގެންދަން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ވިދާޅުވެދެއްވާ 

އިތުރު މި ކުރެވޭ ތަނަކީ ކުރީގައި އިޖުރާއަތުގެ  އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދާނަން އޭރުން. މި މާއްދާގައި މިހާރު ހިމެނޭ  
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ބައި   އިތުރުކޮށްލި  މި  އަޅުގަނޑު  ފަހުން  މާއްދާގެ  މި  ފަހުގައި  ޑެފިނިޝަންގެ  މަޖިލީހުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  ގާނޫނުގައި 

ބޭއްވޭ  ނުހިމެނޭ. އެއީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެއް މާލަމަށްވުރެ ގިނަ މާލަން ގުޅުވާލައިގެން  

ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ގޮތުގައި ހިމަނަން ޑީ.ޖޭ.އޭއިން  

އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އެގޮތް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް  

އަޅުގަނޑު   ފެނިގެން  ގޮތެއް  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދެން  އޮތީ.  މި  ހިމަނާފައި  ވެސް 

 ؟ ކުރިއަށްގެންދަންތޯ؟ ވިދާޅުވެދެއްވާ. ރަނގަޅުތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އާދެ! ކުރިއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މި ބަލަނީ   ކަމަށް  ފާސްވީ  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ، އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.    163ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ    -2އިނގޭތޯ. އާދެ!  

އި މި  ސުރުޚީގައި  ވީޑިއޯ  އަރިމަތީ  ހިންގުން.  ޝަރީޢަތް  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ންނަނީ 

ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  އިންނަންވާނީ  ވެސް  ސުރުޚީގައި  އަރިމަތީ  މެދުވެރިކޮށް.  ކޮންފަރެންސިންގ 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ    ގެ )ހ(1ގެ  163މެދުވެރިކޮށް. ސްޕެލިންގ. ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުން.  

ޝަރީޢަތުގެ   އަޑުއެހުންތަކާއި  އިބްތިދާޢީ  އަޑުއެހުންތަކާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ބަންދާއިމެދު  ފަރާތުގެ 

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް  

އަދި  ނުވަ ވަކީލުންނާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ފަރާތާއި  ދަޢުވާކުރާ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ހައްޔަރުކުރާ  ފަރާތާއި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ތަ 

މީހުންނާއި   ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ޝަރީޢަތުގެ  ކަމަށް  މީހުން  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ  އެނޫނަސް 

އެ އަދި  ހާޒިރެއްގައި  އެއް  ބަލާ ފަނޑިޔާރާ  އަދި އެއް  މައްސަލަ  ހާޒިރެއްގައި  އެއް  ތިބެގެންނެވެ.  މަޖިލީހެއްގައި  އް 

ރަނގަޅުތޯ އިނގޭތޯ.  ތިބެގެންނެވެ  ފާހަގަކުރައްވަމުން  ؟ މަޖިލީހެއްގައި  ފާހަގަކުރެވެންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  މައްސަލައެއް 

ވިދާ އެ  ރަނގަޅަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ހުންނަނީ  މި  މަޑުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޅުވުމަށްފަހުގައި  ގެންދަވައްޗޭ 

 ކޮމެންޓެއް މޭކުކުރައްވަންދެން.  
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑަށް އޯކޭ އޮތްގޮތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އިނގޭތޯ. )ށ( މި  އާދެ! އެހެން މެންބަރަކު ކަމެއް   ފާހަގަނުކުރައްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްދާނަން އަނެއްކާ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ޢާއްމު އުސޫލު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ  

އަޑުއެހުން ގޮތުގެމަތީން  ނުގެއްލޭނޭ  ހަމަތައް  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ކޯޓުގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ހިންގާ  ޝަރީޢަތްތައް  ތަކާއި 

ކޮންފަރެންސިންގތައް   ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  މާލަންތައް  ތިބޭ  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މާލަމާއި 

ފަނޑިޔާރަށް   އިޚްތިޔާރު  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  ޝަރީޢަތްތައް  އަޑުއެހުންތަކާއި  ގުޅުވާލައިގެން  މެދުވެރިކޮށް 

ފަނޑިޔާރަށް  ލިބިގެންވެއެ  ކަމަށް  ހާލަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ހާލަތްތަކަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  މިގޮތުން  ވެ. 

އިނގޭތޯ.   މާއްދާތައް  ހުރި  އެއްބަސްވެފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ރެއެއްގައި  ކުރީ  މިއީ  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް. އެކަމަކު... މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްދާނަން މާގިނަ

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 މުޤައްރިރު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވަނީ ޢާއްމު އުސޫލެއް ނޫނެއްނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ، )ހ( ދަންނަވައިލާނަން. ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ބަންދާއި މެދު  ؟ މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ   އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ  ނިންމި މައްސަލަ އަޑުއެހުންތަކާއި އިބްތިދާޢީ  ގޮތެއް 

ކު  ޝަރީޢަތްތައް  ފަރާތް  އަޑުއެހުންތަކާއި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ  އެ  ރިއަށްގެންދަންވާނީ 

ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުންނާއި އަދި އެނޫނަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  

މީހުން ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ޝަރީޢަތުގެ  ކަމަށް  މީހުން  އެއް  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރާ  ބަލާ  މައްސަލަ  ނާއި 

 ހާޒިރެއްގައި އަދި އެއް މަޖިލީހެއްގައެވެ. އެއީ އެއްކަލަ...  

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ
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 އާދެ! އާދެ! އެއީ ޢާއްމު އުސޫލެއް. އާދެ! ރަނގަޅު. އޯކޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ،   ދެނީ.  މި  އިސްތިސްނާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިން  )ށ(  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަގޮތޭ.  އެހެން  ޢާއްމުކޮށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ޢާއްމު  ؟ އިސްތިސްނާ ދޭ ދިނުމުގައި މި ފެށޭ ގޮތް ރަނގަޅު ދެއްތޯ

މިދެންނެވީ  ފުރަތަމަ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  މި    އުސޫލު  އެހެންވީމާ،  އުސޫލު.  ޢާއްމު  އުސޫލަކީ  ދެންނެވީ  ކުރީގައި 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ޢާއްމު އުސޫލު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ  

ޝަރީޢަތްތަ އަޑުއެހުންތަކާއި  ގޮތުގެމަތީން  ނުގެއްލޭނޭ  ހަމަތައް  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ކޯޓުގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ހިންގާ  އް 

ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  މާލަންތައް  ތިބޭ  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މާލަމާއި 

ފަނޑިޔާރަށް   އިޚްތިޔާރު  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  ޝަރީޢަތްތައް  އަޑުއެހުންތަކާއި  ގުޅުވާލައިގެން  މެދުވެރިކޮށް 

ތިރީގައި މިގޮތުން  ފަނޑިޔާރަށް    ލިބިގެންވެއެވެ.  ކަމަށް  ހާލަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ހާލަތްތަކަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހާލަތްތަކެއްގެ   ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތްތައް  ޚާއްޞަ  އެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަނޑައެޅިދާނޭ 

ހާލަތަ ޚާއްޞަ  މި  ދެން  ލިބިގެންވޭ.  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިރާރު  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  ކިހިނެއްތޯ  ގޮތުގައި  ކަށްވަނީ 

 ؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޔާންކުރަނީ ތިރީގައި ދަންނަވާ ވާހަކަތަކުން. އެހެންވީމާ، މި ފެށޭގޮތް ރަނގަޅު ދެއްތޯ )ށ(

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 ރަނގަޅު ރަނގަޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އެއީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރައްވާ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އިޢުތިރާޟް  އާދެ! 

ދެން   ބަލަނީ.  މި  ކަމަށް  ފާސްވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްގޮތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،    1އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވެނީ. 

ރު ލިބިގެން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާ  -1އިނގޭތޯ އެއީ. )ށ(ގެ  

ނެތްކަމަށް   ރައްކާތެރިކަމެއް  ހާޒިރުވުމުގައި  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ  ސަބަބުން  ހާލަތެއްގެ  ކާރިޘާގެ  ނުވަތަ  ހާލަތެއް 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  މަނާކުރާގޮތަށް  ހާޒިރުވުން  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ  އޮތުން.  ނުވަތަ  ހާލަތެއް 
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އެއީ އެފަދަ ހާލަތެއް ގޮތުގައި ބަލާ އެއް ކަން އިނގޭތޯ، ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ބަލާ. އަޅުގަނޑު  

 ކުރިއަށްގެންދަންވީމާ ސިގުނަ ލެއް ދެއްވާ އިނގޭތޯ. އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް އެނގޭނީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ ނަންބަރަށް ޖެހިލާނަން އިނގޭތޯ.   2ތެންކިއު. އެހެން ބޭފުޅަކު ކޮމެންޓެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ރަނގަޅު ކަމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ވެސް އެ އަކުރު ވެސް ފާސްވީ ކަމަށް މި    2ންކިއު. އާދެ!  ތެ

ނުކުރައްވާތީވެ.   އިޢުތިރާޟް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އިނގޭތޯ.  ސަރަޙައްދުތައް    -2ބެލީ  ރަށްތަކާއި  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފީ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަ ޢަދުލުގެ  އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން  ޖިނާޢީ  ށް މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަތަ 

އެ   ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އެ  އިންތިޒާމުތައް  ހިންގުމުގެ  ނިޒާމު  ޢަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  އިޖުރާއަތުތައް،  ހިންގުމުގެ  ނިޒާމު 

ންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއި އެކު  ސަރަޙައްދެއްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަށް އެ ވަގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހު

ބުރޫއަރާފާނެ   ގާއިމުކުރުމަށް  ޢަދުލުއިންޞާފު  މެދުވެރިވެ  ލަސްވުން  ނިންމުމަށް  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި 

އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަށް  ހާލަތް  ޚާއްޞަ  އެ  މިއީ  އޮތުން.  އިނގޭތޯ.  ހާލަތެއް  ހާލަތު  ދެ  ކަނޑައަޅާ  ސިގްނަލެއް  މި 

މަ މެންބަރުންގެ  ދެއްވައްޗޭ.  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތި  ހަމަ  ބަލަނީ  މި  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ނޫޅޭ.  އްސަލައެއް 

ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ހުރީ. މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާތީ އެ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލަނީ. ދެން  

ޚާއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(ގައި  މާއްދާގެ  މި  އިނގޭތޯ.  )ނ(  އޮތީ  ވީޑިއޯ  މި  އަދި  އޯޑިއޯ  ވެސް  ހާލަތެއްގައި  ޞަ 

މައްސަލަތަކުގެ   ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ބަންދާއިމެދު  ފަރާތުގެ  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ 

ކުރުމަށް   އެކަން  އެގޮތަށް  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތްތައް  ފިޔަވައި  އަޑުއެހުންތައް  އިބްތިދާޢީ  އަޑުއެހުންތަކާއި 
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ގޮތެއް   ބަންދާއިމެދު  މާނައަކީ  ނުކުރާނަމައޭ.  އިޢުތިރާޟު  ފަރާތް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ 

މީހާ   ތުހުމަތުގައިވާ  ގެންދެވިދާނެއޭ  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  އިބްތިދާޢީ  އަޑުއެހުންތަކާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމުމުގެ 

ން ޓްރަޔަލް އިނގޭނީ އެ މީހުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރަންޏާއޭ. ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ.  އަދި އިޢުތިރާޟު ކުރިއެއްކަމަކު. ދެ

މާއްދާގެ   ދަނީ. )ރ( މި  ބަލައިގެން ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ، ފާސްވީކަމަށް  އިނގޭތޯ.  ތެންކިއު  ފެއަރ އިނަފް. އާދެ! 

ކޮންފަރެންސި ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  ހާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ކޯޓުގެ  )ށ(  މެދުވެރިކޮށް  ންގ 

އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ވީނަމަވެސް އަދި މި މާއްދާގެ  

)ނ(ގައިވާ ގޮތަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ނަމަވެސް ސިކުނޑީގެ  

ނު ފަރާތްތައް  ބައްޔެއް  އިޢުތިރާފުވެފައިވާ  ކުށަށް  ފަރާތްތަކާއި  ހުރި  ބައްޔެއް  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ނުކުޅެދުމެއް  ވަތަ 

 ޝަރީޢަތްތައް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް މައްސަލައެއް ނެތް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 މުޤައްރިރު ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާކަމަށް ވަނީނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެ މާއްދާ ވެސް، އެ އަކުރު  

ވީޑިއޯ   އަދި  އޯޑިއޯ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންވެގެންވާ  )ށ(ގައި  މާއްދާގެ  މި  )ބ(  ބަލާ.  ފާސްވީކަމަށް  ވެސް 

ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު މި ގާނޫނަށް  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ  

ދުވަހުގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މިކަހަލަ    ގަވާއިދުގައި  ފަހުން 

މިކަން   ޑީ.ޖޭ.އޭއިންތޯ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުޅުނު  އުފެދިގެން  ސުވާލު  އެކަމުގައި  އެއްބަސްވެވުނީ.  މިގޮތަކަށް 

އިނގޭތޯ   އެބައޮތް  އަދި  އަންނައިރުގައި  ބަޔަށް  ފަހަތު  ގާނޫނުގެ  މި  ދެން  ކޯޓުންތޯ.  ސުޕްރީމް  ކުރަންވީ. 

ންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަޙުޤީޤު ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ކަންތައްތައް  ޑީ.ޖޭ..އޭއިންނޭ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެހޭ ކަ
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ތަޢާރަޟެއް   މައްދާއަކާ  އެ  ކަނޑައަޅާނީ.  ގޮތްތައް  ބެހޭގޮތުން  ޝަރީޢަތްތަކާ  ޑީ.ޖޭ..އޭއިންނޭ  ކަނޑައަޅާއިރުގައި 

 ނުވާނެތޯ. ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެހިސާބަށް ދިޔައިމަ އިނގޭނެ އެ ވާގޮތް.  

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ވޭރު ހެން

؟ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި. ކިހިނެއްތޯވާނީ

ބައެއްފަހަރު އެބަހުރޭ މި އެ ކޯޓުތަކުގެ  އެއީ އަޅުގަނޑު އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ މީގައި މި ސުޕްރީމް ކޯޓުން  

ހިންގާނެ އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް އުސޫލު ހަދާފަ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް މި ޑީ.ޖޭ.އޭއިން ވެސް އެކަންކަން ކުރޭ.  

ކައުންސެލް   ހޯދާލަން  ލަފައެއް  ކަންނޭނގެ  ރަނގަޅު  ކޮށްލަން  އެލައިން  އޭގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

 ރަލްގެ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ.ޖެނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   ދެން  މިކަމުގައި.  ވެސް  އަނެއްކާ  ވެދާނެ  ލަސްވާގޮތް  ހައްތަހާ  ހެދިދާނެ.  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން 

އޮތުމާއި، އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް އިނގޭތޯ  ވެސް ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނަން  

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެން  ކަނޑައަޅާނީ  އުސޫލުތައް  މި  ޑީ.ޖޭ.އޭއިންނޭ  މިސާލަކަށް  މިކަމުގައި.  ވެސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ 

އަޅުގަނޑަށް  ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން  ރަނގަޅު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ    ނިންމިޔަސް އެންމެ 

އެހާ ބޮޑަށް އަދި އެންމެ ބޮޑަކަށް ރުހޭގޮތެއް ނުއެއްވޭ ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް މިކަމުގައި ލަފައެއް. މީގައި މި އުޅެނީ  

އަދި މުޅިއަކުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޝޫއެއް ނޫނީ އަދި އެކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން ނޫނެއްނޫންތޯ.  

އަ މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  ވިއްޔާ.  ދެއްތޯ  ގޮތެއް  ކަނޑައެޅިދާނެ  ކަނޑައަޅާއިރު  ޕޮލިސީ  މި  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިއްޒަތްތެރި   ނޫންތޯ  މިކަން. އެހެނެއް  ދޫކުރަންވީ  ކޮންތަނަކަށްތޯ މި  މިއީ  އޮތްކަމެއް  އަތްމަތީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

   މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މުޤައްރިރު އެއްކަލަ މި އެހެން ގާނޫނުތަކަށް މިހާރު މި ދެންނެވި ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ބާރުތަކާއި  

މިހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި ގޮތާއި، އެ ހުރިހާ ކަމަކާއި ތަޢާރަޟުނުވާ ގޮތަކަށް ނޫންތޯ މި މާއްދާ އޮންނަންވާނީ.  

އަޅު ވެސް  އެހެންވެގެން  ފަހުން  މި  ދެން  އެއްކަލަ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  އަނެއްހެން  ދެންނެވީ.  މި  ގަނޑު 
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އަޅުގަނޑު   ހުރި ގޮތަށް ދެން  ކޮށްފައި  ކަންކަން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮވިޑާ  ކޯޓުގައި އެއްކަލަ  ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑުމެން 

ހުން ޖޭ.އެސް.ސީން ވެސް އެބައޮތް ދެން  ހަމަ ގައިމު ވެސް އެހާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އޭގެފަ

އަޅުގަނޑު   އަދިވެސް  ހުރީމަ  އެހެން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމައާއި  ދެއްވާފަ.  ރެޝަނަލް  ގޮތުގެ  ކުރި  އެކަން 

ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިގޮތަށް އަދި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް އެ ބާރުތައް ދިނުމަކީއެއް. ދެން  

ހެންނަމަވެސް، އެހެން ގާނޫނުތައް އެހެން ބާރު ދޭކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެހެން ހުރިހާ ގާނޫނެއް އެހެން ބަދަލުކުރާކަށް  އެ

އެހެން ދަންނަވަނީއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެއްކަލަ އެހެން ގާނޫނުތަކާއި ތަޢާރަޟުވޭތޯ ނޫންތޯ  

 ބަލާލަން.

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޙަސަން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މީގެ ކުރިން   މެންބަރު  ވެސް އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު 

ވެސް ފާހަގަކުރިން. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރުތަކެއް މި ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން.  

އޮންނަ  އެ ވެސް  މިހާރު  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތު  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ހެންނަމަވެސް، 

އެގޮތަށް   ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. މި ގާނޫނުގައި  ވާހަކައެއް ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ 

ވަނަ    211ނަން އޭރުގައި އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަދެއްކީ. އެއީ މި ގާނޫނުގެ  ލިޔެފައި އޮތީމަ މި މާއްދާގައި އެގޮތަށް ހިމަ

ގަވާއިދުތައް   ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އިޖުރާއަތު  ގުޅޭގޮތުން  އެބައޮތް ޝަރީޢަތްކުރުމާ  ވެސް  މިހާރު  މާއްދާގައި 

މާއްދާއި އެ  ކަންބޮޑުވުމަށް  ޙަސަންގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޯޓުންނޭ.  ސުޕްރީމް  މެންބަރު  ހަދާނީ  އިއްޒަތްތެރި  ން، 

 ޙަސަން ކަންބޮޑުވި މާއްދާއަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއީ މިހާރު ވެސް އެގްޒިސްޓިންގ މި ގާނޫނު ދެއްތޯ.  

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އާދެ! އާދެ! އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ. މިހާރު ބޮޑު ގަވާއިދެއް ވެސް ހަދާފައި ވެސް އިނދޭ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަންޏާ   ކަމަށް  ނުކުރާ  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ސިރާޖަށް.  އެބައި  ދޫކޮށްލީ  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ށް ގެންގޮސްލައިދޭނަން އިނގޭތޯ. މި މާއްދާ ވެސް މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިގެން. އޯކޭ. )ބ(ގެ  އަޅުގަނޑު ކުރިއަ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކެއް    މެދުވެރިކޮށް   ންގވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސި  އަދިއޯޑިއޯ    -1

ތައްޔާރީތައް.   އަދި   -2ވާންޖެހޭ  އޯޑިއޯ  މާލަމުގައި  ގުޅާލެވިގެން  ކޯޓުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ   

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތައް.  

ކޯ އިނީ  ލިޔުނުއިރުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅަކީ  އަޅައިގަތް  މި  އަޅުގަނޑަށް  މާލަމާއި،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޓުގެ 

އޮތީ ކޯޓުގެ    މެދުވެރިކޮށް  ންގ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސި  އަދި އޯޑިއޯ   ގުޅާލެވިގެން ދެން ބައިވެރިވާ މިންވަރު. މީގައި މި 

ކޮންފަރެންސި  އަދި އޯޑިއޯ  މާލަމުގައި   އިބާރާތް    މެދުވެރިކޮށް  ންގ ވީޑިއޯ  ކިހިނެއްތޯ  އަންނާތީ  މިހެން  ގުޅާލެވިގެން. 

ނަވަނީ. މި ލިޔަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ މި ދޭހަކޮށްދޭން މި އުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ކޯޓުގެ މާލަމާއި  އިންނަން ފެނިވަޑައިގަން

ކޯޓުގެ   ވާހަކައެއް.  އުޅޭ  ދައްކަން  ބުނެ  އެހެން  އެ  ގުޅާލެވުނީމައޭ  މާލަންތަކާ  ހުންނަ  ދެން  ގުޅާލެވިފައި  ދެން 

 ކުޑަ މަޝްވަރާއެއް. ؟ އެއްތޯ އަންނަނީމާލަމުގައި އެހެން އައިއްސަ ދެން މި ވާހަކަ މިހެން އައިމަ ކޮން މާނަ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޮތްގޮތް ސާފުހެން. އެއީ މި އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވަނީ މިހާރު އޮތްގޮތުން ކޯޓުގެ  

އަންނަނީ   އެ  ފަހަތުން  ދެން  އޮތީމަ  ކޮމާއެއް  އެ  ދެން  ކޮންފަރެންސިމާލަމުގައި  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ންގގައި  އޯޑިއޯ 

އެހެންވީ ވާހަކަ.  އުސޫލުތަކުގެ  ތި  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ކުރިން  އެކަމަކު  އޮތްގޮތުން.  މިހާރު  ސާފު  އަޅުގަނޑަށް  މާ، 

ވިދާޅުވާ   ތި  ސާފު  އޮތްގޮތުން  މިހާރު  އަޅުގަނޑަކަށް.  ނޫން  އެހާ ސާފެއް  ވެއްޖިއްޔާ  މާލަމާއި  ކޯޓުގެ  ވިދާޅުވިހެން 

 ވާހަކަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަޅުތޯ މެންބަރުން  އެހެން  އޯކޭ.  ބަލައިގެން  ؟ އާދެ!  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެގޮތް  އިނގޭތޯ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް 

. އެ ފާސްވީ ކަމަށް މި ބެލީ އިނގޭތޯ.  3އަޅުގަނޑު މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ދެން އިންނަ އަކުރު ދައްކަވާލަބައްލަވާ  

އޯޑިއޯ    -4ދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް.  ންގ ހެދުމަށް ހޯވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސި  އަދިއޯޑިއޯ    -3

ކޮންފަރެންސި  އަދި ތަންތަން.  ވީޑިއޯ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ނިޒާމު  ބޭންޑްވިތްގެ   -5ންގ  ސްޕީޑާއި،  ޓްރާންސްމިޝަން 

ރުގައިވާ ފަރާތެއް  ރާއްޖެއިން ބޭ  -7ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް.    -6މިންގަނޑުތައް.  
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ދެމެދުގައިވާ   މަޖިލީސް ބާއްވާ ވަގުތާއި އެ ފަރާތެއް ހުރި ޤައުމެއްގެ ވަގުތާއި  ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ޝަރީޢަތުގެ 

އަކުރުތަކެއް   މާއްދާތަކެއް،  ހުރިހާ  ކީ  ދެންމެ  ދެއްތޯ.  މިކީ  އަވަސްކޮށް  މާ  ގޮތް.  ޢަމަލުކުރާނެ  ބޮޑުވާނަމަ  ފަރަޤު 

 ރަނގަޅުތޯ. 

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ރު ހެންވޭ

 އާދެ! އަޑުއަހަމުން މި ދަނީ. ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑަށް ގައިމު ވެސް ރަނގަޅު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގިނަ   އިނގޭތޯ. އެއީ  އެޕްރޫވްވީ ކޮމިޓީން  ރަނގަޅުކަމަށް  އަކުރުތައް  އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބަށް އެ ދަންނަވާލެވުނު 

އޮތީ   މި  ދެން  ނުކުރައްވާތީ.  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟު  އެއަށް  ތަރުޖަމާނަކު    8މެންބަރުން،  ދެއްތޯ. 

އަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތުގައި  ކޮންފަރެންސި  އަދިއޯޑިއޯ  .  9ދި  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ  ންގ 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ މި ނޫން ވެސް އެންމެހައި އުސޫލުތައް. ރަނގަޅު ދެއްތޯ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ފެންނަނީ.  އާދެ! މުޤައްރިރު ރަނގަޅު ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  ނެތުމާއި  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  ރަނގަޅު.  އެންމެ 

)ޅ(   ފާސްވީ.  ބަލައިގަނެވުނީ  މި  ކޮންފަރެންސި  އަދިއޯޑިއޯ  އަކުރުތަކެއް  ކުރިއަށްދާ  ވީޑިއޯ  މެދުވެރިކޮށް  ންގ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    25 ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޝަރީޢަތްތަކުގެ މަޖިލީސްތަކުގެ ރިކޯޑިންގ އެ މައްސަލައެއް

 ރަނގަޅު ކަމަށް ވަނީނަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.؟ ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު ދެއްތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އަޅުގަނޑަށް އެހާ ސާފެއްނުވި.  ؟ އަހަރު އެއީ ކިހިނެއްތޯ އަންނަނީ 25މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ސުވާލެއް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓު އެކި ތަންތަނުން ހޯދިއިރުގައި    10މި ޑްރާފްޓް ކުރީގައި އޮތްއިރުގައި އޮތީ  

ގޮތުގައި   އޮންނަނީ  ހަނދާންވާ  ނުކުތާއެއްގައި  އޮތް  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް    25މޯލްޑިވްސް 

މިހާރު އެއްކަލަ އަރްޝީފް އިނދެއެއް ނޫންތޯ، އަރކައިވްސް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު    10އަހަރަށް،   އަހަރު 

. ދެން ހުންނަނީ އުމުރު ދުވަހަށް މުޅި އަހަރަށް  25ދެއްތޯ. އެ ގާނޫނުގައި އިންނަނީ މިއާއި ގުޅޭ މިންގަނޑެއް އޮވޭ  

ގެންގުޅެންޖެހޭ   މިންގަނޑު  މި  ހުންނަނީ  ދެން  ގެންގުޅެންޖެހޭ.  ލިޔުންތައް  ދައުލަތުގެ  އަބަދަށް  އަހަރު    25ތާ 

ޢަމަލުކުރާނެ    25އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،   އެއްގޮތްކުރުމަށް. އޭގައި ނުހުރޭ ކޯޓުތަކުން  ގޮތް  އަހަރު ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ 

ހުންނަނީ. ގޮތެއް ވާހަކަތައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެހެން  ދައުލަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ގާނޫނުގައި.  އެ  ވާހަކަ  ގެ 

އަނެއް   ދެން  މުހިންމުކަން.  އެއްގޮތްކުރުމުގެ  ކޮމެންޓުގައިވަނީ  މި  ވެސް  އެކަމަކު  އޭގައި  ނުހިމެނޭ  އެހެންވީމާ، 

މައްޗަށް އެންމެ ޙުކުމަކީ، އެންމެ ދިގު މުއްދަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެޝެނަލަކަށްވީ މީހެއްގެ  ވެސް ކުރެވޭ  ބޮޑަށް   

ކުރާ   ދުވަހަށް  އުމުރު  ޙުކުމަކީ  އެހެންވީމާ،    25ކުރެވޭ  ޙުކުމޭ.  ރެކޯޑު    25އަހަރުގެ  އޭނަގެ  އަހަރުވަންދެން 

ޑިސްޓްރޮއިކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މިސާލަކަށް   ދެމެދުގައި މިސާލަކަށް ދިހަ އަހަރުފަހުން އެ  އޭނަގެ  ބެލެހެއްޓީމަ އެ 

އެ  ވާހަކައަކީ  ކޮންވިކްޝަނެއް.  ރޯންގފުލް  އޭނަގެ  ފެންމަތިވީ  ބަލާއިރުގައި    މައްސަލައެއް  މައްސަލަ 

ވެސް ނުހުރެދާނެ   އަހަރަށް ބަހައްޓާ ކަމަށް ވަންޏާ. ވެދާނެ އޭނަ    10ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ވެސް ނުހުރެދާނެ ރެކޯޑް 

އެ    15 ގޮސް،  ހިސާބަށް  ދާންޖެހޭ  ރީޓްރަޔަލަކަށް  އަނެއްކާ  މައްސަލަ  އެ  ފެންމަތިވެގެން  އެކަން  ފަހުން  އަހަރުވީ 

ދިމާ ވެސް  ކަމެއް  އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ  އޭނަ  25ވެފަ.  ބެހެއްޓީމަ  މި  ؛ އަހަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ  ސާފުވެއްޖެ 

ފާސްވީ   ގޮތަށް  ބާއްވާ  މުއްދަތު އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަކަށް. އެހެންވީމާ، މި  އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް  އުޅުނު  ދަންނަވަން 

މެންބަރުން، ހުރިހާ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު، އެއްވެސް މެންބަރަކު ނުކު    30ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ    -3ރައްވާ.  ގިނަ 

ގެ    29ވަނަ ބާބު. ކިހިނެއްތޯ މި ކިޔަނީ.    1،  29ވަނަ ބާބުގެ ކުރިއަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ބާބެއް އިތުރުކުރަން.  

ވަނަ ބާބު ދެއްތޯ. ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް. އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި މި އިންނަނީ    1

ހިނގުން.  ކުއްލި  އުސޫލުތައް  ޚާއްޞަ  ކާރިޘާއެއްގައި  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގައި  ނުރައްކަލުގެ  މި    1ގެ  203  )ހ(  ގެ 

ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ގާނޫނަކުން  

ކާ  ނުވަތަ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ލިބިގެން  ދެމިއޮތުމުގެ  ބާރު  ހާލަތު  އެ  އަދި  އިޢުލާނުކޮށް  ހާލަތެއް  ރިޘާގެ 

އެ   ނުވަތަ  މިންވަރަށާއި  އޮތް  ރައްކާތެރިކަން  ސަރަޙައްދުގައި  ރަށާއި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ހާލަތު  އެ  އަދި  ސަބަބުން 

ކުން ބާރު ލިބިދީފައިވާ  ހާލަތުގައި ކަންކަން މަނާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގާނޫނަ
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ޚާއްޞަ   ކުރާ  ބަޔާން  ބާބުގައި  މި  ނެތްނަމަ  ހިންގެން  އިޖުރާއަތުތައް  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލެއްގައި  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް 

ގޮތުގެމަތީން   ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  އިޖުރާއަތުތަކަށް  ގޮތުގެމަތީން،  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  އިޖުރާއަތުތަށް 

މި    ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެދުގައި.  މާއްދާއާ  މި  ކުޑަކޮށް  ވިސްނާލައްވާ  އިނގޭތޯ. 

ގާނޫނަކުން   ނުވަތަ  ގާނޫނެއްގައި  އިނގޭތޯ.  ބައެއް  ހިމަނާލި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިއީ  ޑްރާފްޓުކުރިއިރުގައި 

އިޖުރާއަތެއް ބަޔާންކުރާ  އުސޫލެއްގައި  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  އެކަމަކު  ބާރުލިބިދީފައިވާ  ލިޔުނިން.  އަޅުގަނޑު  އެވެސް   .

ނީންނާނެ   ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ދެން  ބިލުގައި  އޮތް  މި  އައިއްސަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަކަށް   ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތަކެއް  އެއަށް  ބެލިގެން  މުއްދަތުތަކެއް  ގަވާއިދަކުން  ނޫނިއްޔާ  އުސޫލަކުން  އެއްވެސް 

ބޭނުންތެރި  އަޅުގަނޑުމެ މި  ގޮތަށް.  މި  އިނީ  މި  ލިޔެލާފައި  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ނީންނާނެ.  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ން 

ކަމެއްތޯ ނޫނިއްޔާ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ނުވާނަމަ އަޅުގަނޑު އުނިކޮށްލަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ އިބާރާތް އެގޮތަށް  

 ބޭއްވުމަކުން... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޖު ސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އުސޫލުތައް ކިހިނެއްތޯ ބާއްވާނީތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ؟ ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟ނިންމާލާނީކީ ނޫންތޯގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިދީފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި، އެހިސާބުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދެއްގެ   މިހާރު  އޮންނާނެ  ވެސް  އުސޫލެއް  ދެއްތޯ. ކޮންމެ  ގަވާއިދު، އުސޫލު އެއީ ހުންނަ އެއްޗެއްސެއް ނޫން 

 ސިފައިގައިތާ ނެރެފައި ދެއްތޯ. ސަރކިއުލަރއެއް ކަހަލަ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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 ބަލާލަން.އެހެން މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް އިނގޭތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑު އޭރުގައި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮތް. މި ދެންނެވިހެން  

މިވެ ގަވާއިދެއްގައި  ނި  މި ގަވާއިދެއްގެ ވާހަކައެއް ފަހަކުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން ނީންނާނެ އެއްވެސް ތަނަކުން މިވެނި 

މުއްދަތެއް ދެވިފައި އޮތެއް ކަމަކު އެ މުއްދަތު އެހެން އޮތް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މި ޚާއްޞަ އުސޫލުން ކުރާއިރުގައި  

ތަންކޮޅެއް   ގަވާއިދެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ގެނެއްސައެއް.  ނީންނާނެ  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  ބުނެ  މިހެންނޭ  ޢަމަލުކުރާނީ 

އަންނާނެ. އެކަމަކު ފަހަރުގައި  މުއްދަތެއްގެ ކަމެއް އައިސް  ނުއެއް  ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ވެސް   ގާނޫނެއްގެ ދަށުން 

ގާނޫނުގައި   މި  ނުބެލެވޭނެ.  އެއަކަށް  އޭރުން  ޓަކައި  ކަމަށް  ހަދާފާނެ  ވެސް  ފަހުން  ޓަކައި،  ކަމަށް  އޮވެދާނެ 

މަ ބުނަން  އެހެން  ބުރަވާންޖެހޭނީ.  ބެލެވޭނީ،  ކަންކަމަށޭ  ލިޔާ  މި  މިހާރު  އޮތީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ސައްކަތްކޮށްފައި 

އެ ރަނގަޅުވާނެ ދެއްތޯ  ؟ އެހެންވީމާ، އުސޫލު ބައި ކަނޑާލާފައި ގަވާއިދެއް އަދި އެހެން އިނަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ

 އޭރުން. އުސޫލު ބައި ކަނޑާލާފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ގަވާއިދު ވެސް. ފަހަރުގައި   އިންނަން މުހިންމުތޯ ނޫނިއްޔާ އުނިކޮށްލިޔަސް  ތަންކޮޅު  އެ  ގަވާއިދު 

 އި ދެއްތޯ.ގަވާއިދަކުން ވެސް ކަންކަން ގެނެސްފައި އޮވެދާނެ ބައެއް މުއްދަތުތަކާ ބެހޭ ކަންކަމުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ގަވާއިދު ރަނގަޅު އިންނަން. ގަވާއިދު ރަނގަޅު އިންނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ  އޯކޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން މެންބަރަކު އިތުރު ތަފާތު ގޮތަކަށް ކޮމެންޓެއް ނެތިއްޔާ، މެންބަރުން 

ގޮތަށް   ފާސްވި  ދެންމެ  މިހާރު  އޮތްގޮތް  މި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ބަލަނީ  ކަމަށް  ފާސްވީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ނުވަތަ، އެއީ   ގާނޫނުގައި  ޓަކައި ރަނގަޅަށް. މި  ރެކޯޑަށް  އިނގޭތޯ  ގާނޫނުގައި  203ދަންނަވައިލާނަން  )ހ( މި  ގެ 

އެހެން ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ބާރު    ނުވަތަ  ގާނޫނަކުން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީ  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް 

ލިބިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިޘާގެ ހާލަތެއް އިޢުލާނުކޮށް، އަދި އެ ހާލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން  

ރައްކާތެރިކަން ސަރަޙައްދުގައި  ރަށާއި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ހާލަތު  އެ  ހާލަތުގައި  އަދި  އެ  ނުވަތަ  މިންވަރަށާއި  އޮތް   

ލިބިދީފައިވާ   ބާރު  ގާނޫނަކުން  ނުވަތަ  ގާނޫނެއްގައި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  މިންވަރަށް  މަނާކުރެވިފައިވާ  ކަންކަން 

މި   އިޖުރާއަތްތަކަށް  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ނެތްނަމަ  ހިންގެން  އިޖުރާއަތުތައް  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދެއްގައި 

ގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް ފާސްވީ އިނގޭތޯ. )ށ( މި މާއްދާގެ  ބާބު

އުސޫލުން   އަންނަނިވި  މުއްދަތުތަކާމެދު  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ( 

 ރަންވާނެއޭތޯ، ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރެވިދާނެވެ. ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޢަމަލުކު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އެ ޑިސްކްރީޝަނަރީ ބާރެކޭ އޮތުން ރަނގަޅީ އަޅުގަނޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެހެނެއް ގާނޫނުގައި   ހުރޭ  އެބަ  ކަމެއް ކުރަންވާނެއެވެ. އެންމެފަހު  ދުވަސް    60އާދެ! މީގައި  ތެރޭގައި މިވެނި 

ގޮތް    60ވަގުތަކީ   ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ )ށ( ފެއްޓުނު  ކުރެވިދާނެތާ  ވެސް  އޮތަސް އޭގެ ކުރިން  ދުވަހޭ. އެހެން 

ފުރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް  މެންބަރު  މެންބަރުން ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި  ޞަތެއް  އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ކަމަށް 

 އަރުވާފައި ދެން ކުރިއަށްދާނީ. ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ސާފުކޮށް އެ އިޚްތިޔާރީ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިޚްތިޔާރީ  

ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަސްމަގު އޮންނަންޖެހޭނީ ކުރަންވާނީ އެހެންނޫނިއްޔާ    ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދޫނުކޮށްލާ ކަމަށް

އެއީ   އޭގައި އޮންނާނެ. ދެން ނުކުރިޔަސް  ނުކުރުން  ދެވެނީ. ހަމަ ކުރުމާއި  އެ  ކުރެވިދާނެއޭ އޮތީމަ އެ އިޚްތިޔާރު 
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އޭގައި އެހެންވީމާ،  ބެލެވޭނީ.  ކަމަށް  ނުކުރި  ކަމެއް  ގޮތުން  އިދާރީ  ދެން  ހަމައެކަނި  ގުޅިގެން  އެއާއި  ދެން   

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވީމާ،  އުނދަގޫވާނެ.  ތަންކޮޅެއް  ބަލާއިރުގައި  އަޅަން  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އިޚްތިޔާރީ  ހަމައެކަނި  ބާއްވަން.  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އެ  ފެންނަނީ 

 ދޫކޮށްނުލާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އަޅެ އެކަމަށް ކުޑަ މަޝްވަރާއެއް ކޮށްލަބައްލަވާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެބަ އޮތްތޯ ޚިޔާލުފުޅެއް މެންބަރުން  ؟ އެހެން 

 މީގައި އެއްކަލަ... ؟ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ކޮމެންޓެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޮތްގޮތުން އެ އިޚުތިޔާރީ ބާރެއްގެ ގޮތަށް އެ ލިބިދެވެނީ.  

ދުވަސް ބޭނުންކުރާކަށް ނުއެއްޖެހޭ.    60އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ މުޤައްރިރު ވެސް ކުރިން ތި ވިދާޅުވިހެން ކޮންމެހެން  

 ވެސް އެކަން ކުރެވެންޏާ ކުރެވޭނެ. އެ ފުރުޞަތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މި  އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ ކުރިން

 ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތް ގޮތް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑަށް ކަމުދާ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދައިން އެ ލަފުޒު އެގޮތަށް ބޭނުންކުރީ އެހެންވާތީވެ އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރި ފަ

މިވެނި   ޢަމަލުކުރެވިދާނެ.  މިހެން  މުއްދަތެއްގައި  މިވެނި  އިޚްތިޔާރުތަކެއް.  އުޅޭ  އެބަ  މާއްދާތަކެއްގައި  ގިނަ  ވަރަށް 

ވެސް އެކަން  އިޚްތިޔާރު  މުއްދަތެއްގައި މިވެނި ކަމެއް ކުރަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ކުރިން   ކުރުމުގެ 

ހުރި   މި  ބާބުގައި  މުޅި  އެކަމަކު  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ.  ފަހެއްނުކުރެވޭނެ  އެއަށްވުރެ  ކުރެވިދާނެއޭ.  އެކަން  ނޫނިއްޔާ 

ގޮތަށް   ޢަމަލުނުކުރެވޭ  ގާނޫނަކަށް  ނޫން  އެ  ކުރަންވާނީ  ޢަމަލުކުރާއިރު  އުސޫލަށް  ޚާއްޞަ  މި  ޢަމަލު،  އުސޫލަށް 

މާއްދާއެ އެހެން  އެހެންވީމާއޮންނާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  އިސްކަންދޭންވާނީ.  ގާނޫނަށޭ  މި  އޮންނާނީ  ވެސް  ދެ  ؟ އް  މިހާރު 

 ބޭފުޅަކު ދެގޮތަކަށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑު މި މަޑުކޮށްލަނީ އެހެން މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތެއް އަޑުއަހާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ
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ގޮތަށް.   ވިދާޅުވި  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަސްލު  ފެންނަނީ  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު، 

ގޮތުގައި   ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރާކަށް.  ކަން  ގޮތަށް  މި  ނާޅާހެން  ބާރެއް  އެހާ  ހީވަނީ  އިނީމަ  ޢަމަލުކުރެވިދާނެއޭ 

 ؟ންނަނިވި އުސޫލުންނޭ. އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެނައިއްޔާ ކިހިނެއްތޯވާނީމުއްދަތާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާނ، އެވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ރީފްރޭޒްކޮށްލަން ދެއްތޯ. ޝައްކުތައް ފިލައިދާކަހަލަ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ  

 ކޮށްފައިވާގޮތުގެ، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތުތަކާމެދު... ގޮތެއް ކިހިނެއްތޯވާނީ. މި މާއްދާގައި )ހ( ގައި ބަޔާން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ

އެ   ބޭފުޅުން  ދެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އައިއްސިއްޔާ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެ  އުސޫލުންނެވެ.  އަންނަނިވި  ޢަމަލުކުރާނީ 

 ވިދާޅުވާ ވާހަކައިގެ މެދަށް ކަންނޭނގެ އޭތި ފެތެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައެއް ނުއެއް އުފެދެއެއް ނޫންތޯ.  ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނޭ. އެހެން ބުނީމާ އެއްވެސް އިތުރު ދެން  

ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ. ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ. އެކަމަކު މި އަނެއް ފައްޓާއިރު މި އޮތީއެއްނު މި  

ނިވި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަ

އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ. މިހާރު ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، މިހާރު  

 ރަނގަޅުތޯ އޮތްގޮތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އާދެ! އާދެ! އޯކޭ، އަޅުގަނޑު އޯކޭ މިހާރު އޮތްގޮތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި  

ލާނީ  އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. އެހެންވީމާ، މިގޮތް ފާސްވީ ކަމަށް ބަ
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މުއްދަތުތަކާމެދު   މައްސަލަތަކުގެ  ޖިނާޢީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  )ހ( ގައި  މާއްދާގެ  )ށ( މި  އިނގޭތޯ. އެއީ 

ވެސް   އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ހުރޭ  ކޮށިގޮތެއް  ކުޑަކޮށް  ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލާ  އަންނަނިވި  ޢަމަލުކުރާނީ 

ވިއް ނޫން  ޅެމެއް  ގެ  ރަނގަޅުތާ. ގާނޫނަކީ  ގާނޫނުގެ    -1ޔަ. )ށ(  ފުރިހަމަކޮށް    94މި  ތަޙުޤީޤު  ވަނަ މާއްދާގައި 

ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް  

ސަބަބުތަކު ކަމަށް،  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހުރަސްތައް  ބޮޑެތި  އުފުލުމުގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަޢުވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ގެ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް    60ޖެނަރަލް ކަނޑައެޅުމުން އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް އިތުރު  

ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގައި   ރިޕޯޓުގެ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްކަލަ  މިއީ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ފުރުޞަތު  އޮ އިތުރު  އޮތިއްޔާ  ހާލަތެއް  ކަހަލަ  މި  ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ  ޖެނެރަލަށް  އިނގޭތޯ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތްގޮތް 

މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަމަށް.  ބޭނުންފުޅުވާ  އެބަ  މުއްދަތެއް  ދިގު  މުއްދަތަށްވުރެ  ލިބިދޭ  ގާނޫނުގައި  މިހާރު 

ވެސް ހަމަ އެ ހުޅުވިގެން، އެއްވެސް ބަންދެއް ނެތް ގޮތަކަށް ދާގޮތަކަށެއް  ކަނޑައަޅަނީ އެހާބޮޑަށް އިޚްތިޔާރު  އްކޮށް 

ބޮޑެތި   ވަރަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ބައްލަވަމުންދާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިޚްތިޔާރަކީ  މިދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން. 

މައްސަލަ ކަނޑައަޅާ  އެގޮތަށް  ފާހަގަކުރެވިގެން  ކަމަށް  ހުރި  ދަޢުވާކުރުމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރަސްތަކެއް  ތަކުގައި 

އިތުރު   އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގެ  އެ  މުއްދަތެއް    60ޖެނެރަލަށް،  ދުވަހުގެ 

ދޫކޮށްލެވެނީކީ ނޫން   ދުވަސް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ    60ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދަނީ. އެވެސް އެއްކޮށް 

އެ ދުވަސް.  ގިނަ  ފުރަތަމަ  ފުދޭވަރަކަށް  އޮތީ  މި  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  އާއްމު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    30އީ 

ވެއްޖިއްޔާ   އިތުރަށް ވެސް އިތުރު    40ދުވަހޭ. އަދި ބަންދުގައި ނުވާ މީހެއް    30ދުވަސް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް. އަދި 

ފުރިހަމަކޮށް ތަޙުޤީޤު  އޮވޭ  ގޮތެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  މުއްދަތެއް  އެތައް  ދުވަހެއްގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  ފަ. 

އިތުރު   ދެނީ  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ދަނީ.  މި  ލިބިގެން  ދުވަސް.    60މަހެއް 

ވެސް   އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  ނުއުފުލަންޏާ  އުފުލަންވީ.  އުފުލަންޏާ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ދަޢުވާއެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ހުން އެހެން އަންސަރސެންޓީގެ ތެރޭގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އެޅުވިފައި އަހަރެއް ވަންދެން ބައިތިއްބާ  ނުއުފުލަންވީ. މީ

އެއީ ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ވެސް ދެއްކި ފަދައިން މިއީ އަދި ފަހުން ބަދަލުވާންޖެހޭނެ  

ގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. މިހާރު ދަޢުވާ އުފުލޭ އެ ތން  ގޮތެއް. ދަޢުވާ އުފުލަން، މިހާރު މިސާލަކަށް އެމެރިކާ 

އެ   ދެން  އާދޭ.  އެބަ  ވެސް  ބަދަލު  ދައުވާއަށް  އިނގޭތޯ.  މައްޗަށް  އޮފިސަރުންގެ  ފުލުސް  މައްޗަށް.  މީހުންގެ 

މަށް ފަހުން  ން ބަދަލު ވެސް ކުރެވޭނެ. ދެން އެ އުސޫލު ގެންނަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުޑިވެލޮޕްމަންޓް އަންނަ ގޮތު
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 މަގަށް މަސައްކަތްކުރަންވީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީން. އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން. އެ

 ؟މެންބަރުންނަށް ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ގޮތް ރަނގަޅުތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ކުޑަތަންކޮޅެއް... އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މި މާއްދާ އޮތްގޮތް ރަނގަޅު. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ މީގައި މި އޮތީ ނޫންތޯ މުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  

ކޮންމެހެ ޖެހޭނެތޯއެބަސް  ބޭނުންކުރަން  އޭގެ  ؟ ން  މުއްދަތަކަށް.  ވަކި  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މުޅި  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ 

އެހެން   މައްސަލަތަކުގައި"  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއްދަތުތަކެއް  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  "ތަޙުޤީޤު  ބަދަލުގައި 

 ؟ ކުރުކޮށްލިއްޔާ ކިހިނެއްތޯވާނީ

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ގެންނަންޖެހުނު   ލަފުޒު  ތި  އޮތްގޮތް. އެކަމަކު  ލިޔެފައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ތިއީ  މެންބަރު  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި 

އެބައިނދެއެއްނޫންތޯ   ގިނަވެގެންގޮސް  ސުވާލުތައް  އަންނަ  އިތުރު  ވިސްނީމަ  އެއްޗަކާއިމެދު  މިއިން  އިނގޭތޯ  ގޮތަކީ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ އުފުލުން ދެއްތޯ    30ޖެނެރަލަށް ވެސް މައްސަލައެއްގައި  ޢާއްމު އުސޫލަކީ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ގޮތަކުން  އެހެން  އެބަހޯދޭ  މުއްދަތުތަކެއް  އިތުރު  އަނެއްކާ  އެކަމަކު  ވެއްޖިއްޔާ.  މީހެއް  ބަންދުގައިވާ 

މާ، މުޅި ޖުމްލަ އިން ޓޯޓަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ފުލުހުންނަށް މުއްދަތެއް ދީގެން. އެހެންވީ

 ޖެނެރަލަށް މި ލިބޭ މުއްދަތު ކަމަށް މި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވީމާ އެހެން މާނަކުރަންވެގެން އަޅުގަނޑު މި އޮތީ އިން

އްދަތު  ޓޯޓަލް މިހާރު އެ ގާނޫނުން އެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުއްދަތު އެއްކޮށްލީމާ ވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް މިހާރު މި މު

އިނީޝިއަލް މުއްދަތު ކަމަށް ވެސް.   ލިބޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ފަހަރުގައި ވެދާނެ، މާނަކޮށްފާނެނޫންތޯ ފުރަތަމަ އެ ލިބޭ 

ޖެނެރަލަށް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގޮސް  ދަމުން  އެހެން  ނުބެލިގެން  މައްސަލަ  ގޮސް  އުޅެމުންއުޅެމުން  އެހެން  އަދި  ދެން 
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އްދަތު ނޫނީ އެކަން ނުހިމެނިދާނެކަމުގެ ފިއަރއަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ކަން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މުއްދަތެއް، އެ މު

ގޮތެއްގައި، އަޅެ   ޖުމްލަ  މުޅި  ސަބަބު.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވަކި މުއްދަތުތަކެއް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މުޅި  ހިމެނީ.  ވެސް 

 ވިސްނާލަބައްލަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އެހެން މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލައިގެން މިހުރީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެހެން މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމުހެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަފީޤް  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަރަށް   މިހާރު  ގޮތެއްގައި.  ޖުމްލަ  މުޅި  ބޭކާރުހެން  އެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ސިރާޖު  ފާހަގަވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

މައްސަލަތަކުގައި.   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއްދަތުތަކެއް  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ނޫންތޯ  އެބައެނގޭ  ރީތިކޮށް 

ޙަވާލާދެވޭ އެބަ  މުއްދަތުތަކަށްއެހެންވީމާ،  ހިއެއްނުވޭ  ؟ ނޫންތޯ  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މުޅި  އިތުރަށް 

 ބޭނުންވާހެނެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންނަ   މި  މިތަނުގައި  ދޭހަވަންޏާ.  ރަނގަޅަށް  މާނަ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

 މުއްދަތު... 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވެސް ދޭހަވޭ އެބަ އެގޮތަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މުއްދަތުތަކެއް   އިންނަ  މި  މިތަނުގައި  ޓަކައި.  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިތުރަށް  އަދި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އާދެ! 

ވާހަކައެއް.   އަންނަ  ވަކިން  މުއްދަތުތައް  މީހުންގެ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  އެއީ  ދަންނަވަނީ  މި  މިހެން  މައްސަލަތަކުގައި 

މުއްދަތުތަކެއް   އެއީ  އެހެންވީމާ.،  ވަކިގޮތެއް.  އެއީ  މުއްދަތުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ދޫކޮށްލާފައި  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 

ދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ. ދެން މި އޮންނަނީ އެއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އަދި އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް  އިނގޭތޯ. ވަކި މުއް

އޯވަރރޯލްކޮށް، ޖުމްލަކޮށް   އެބައޮވޭ. އެހެންވެގެން  ހޯދޭގޮތެއް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  މުއްދަތުތަކެއް  އެޑިޝަނަލް 

ތުތައް ހަމަވީމާ ނޫނީ އެ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން އޯވަރރޯލްކޮށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުއްދަ

ނުއުފުލިއްޖެ   ދަޢުވާ  ވެސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުތަކުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  މައްޗަށް  އެންމެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އާޚިރުގައި 

ބުނަންވެގެން މި އުޅެ އިތުރު މުއްދަތެއް އެބަދެމޭ. އެހެން  ނީ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ތި  ނަމަހީ މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ދެއްތޯ އެބައި  ޑިލީޓްކޮށްލަންވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ވަންޏާ  އެގޮތަށް  އައިސް  މާނަ  ބަރާބަރަށް  މި  ؟ ބޭފުޅުންނަށް 

ކިޔާލަދޭނަން    94ގާނޫނުގެ   މިހާރު  އޯކޭ،  މުއްދަތުތަކެއް.  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙުޤީޤު  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދަންނަވައި  ޓަކައި.  އިނގޭތޯ  ރެކޯޑަށް  ގާނޫނުގެ    -1ލާނަން  ދަޢުވާ    94މި  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙުޤީޤު  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ބޮޑެތި   އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއްދަތުތަކެއް  އުފުލުމަށް 

ބިނާ މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  ކަމަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އެ  ހުރަސްތައް  ކަނޑައެޅުމުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކޮށް 

އިތުރު   އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙުޤީޤު  ޖެނެރަލަށް    60މައްސަލަތަކުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ 

ދެއްތޯ ރަނގަޅު  އިނގޭތޯ ؟ ލިބިގެންވެއެވެ.  ބެލީ  މި  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ކުރިއަށްދަނީ  ބަލައިގެން  ކަމަށް    ރަނގަޅު 

ނުކުރައްވާ.   އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުން  ގާނޫނުގެ    -2އިއްޒަތްތެރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    118މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ފެށުމުގެ   ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކުރިން    60ޝަރީޢަތް  ދުވަހުގެ 

ގާނޫނުގެ   މި  މިހާރު  މާއްދާގައި  118ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކުރު    ވަނަ  ވަރަށް  މިއަށްވުރެ  އޮންނާނީ  ބަޔާންކޮށްފައި 

އެއީ   މުއްދަތެއް.  އެކަށީގެންވާ  ދިގު  ވަރަށް  ހަމަ  ދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތަށް  މި  އިނގޭތޯ.  މުއްދަތެއް 

އް  އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި މުއްދަތުތައް ނުހިނގާނެއޭ އެހެން ބުނެ ދޫނުކޮށްލަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް މުއްދަތެ

މި ކަނޑައެޅީ އަދި ހަމަ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ  

 މި މުއްދަތާއިމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 
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ރަނީ އިނގޭތޯ މީގައި މި އަންނަނީ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  މުއްދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަ

ފެށުމުގެ   ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުންތައް  ޝަރީޢަތް    30އެންމެހައި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކުރިން  ދުވަހުގެ 

 އޭރުން މިވަނީ ޝަރީޢަތްތައް  ޖެހީމަ  60ފަށަން މި އިންނަނީ ވަކި މުއްދަތެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ކިހިނެއްތޯ މީގައި 

 ؟ފެށުން ލަސްވަނީތޯ މާބޮޑަށް ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ މި ދަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި މާއްދާ ވެސް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މިހާރު ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތުން އޮންނަނީ މިވެސް މުއްދަތެއް ނެތް  

މު އިނގޭތޯ.  ބާއްވާދޭށޭ  ބާއްވައިދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ނުހިނގާ  އްދަތުތައް 

ގާނޫނުގައި   ހުށަހަޅަންޖެހޭ    118އެގްޒިސްޓިންގ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ބުނެފައި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑު އޭރުގައި    އެންމެހައި ހުށަހެޅުންތައް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް

އިންނަނީ   ބެލިއިރުގައި  ލިޔަމުންދިޔައިރުގައި  އެ    30މީތި  އިތުރުކޮށްލައިދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން    30ދުވަސް. 

 ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮންނަ ގޮތަކީ... 60ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު މަސް ދުވަހެއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

ހުށަހަޅާ   ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތް  މިހާރު  މާނަކުރެވޭތީ.  ގޮތަކަށް  އެހެން  މީގައި  ވެސް  ހައްތަހާ  އަޅުގަނޑަށް 

ހުށަހެޅީމަ   މި    30ހުށަހެޅުންތައް  ގޮތަކީ  މިހާރުވާނެ  އޭރުން  ފަށަނީ ޝަރީޢަތް.  މި  ތެރޭގައި  ހުށަހަޅާފައި  ދުވަސް 

އޭރުން މި ހުށަހެޅުމަށް  ؟ ދުވަސް ފަހުން. އެހެންތޯ އޭރުން މިވަނީ  60ޝަރީޢަތް ފެށުން މި އަންނަނީ އަދި އިތުރަށް  

 ؟ކޮބައިތޯ ލިބޭ އިތުރު މުއްދަތަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   ފްރޭސް  އިން  ގާނޫނުގައި  އެގްޒިސްޓިންގ  މިހާރު  އެގްޒެކްޓްލީ  ހަމަ  ބައްލަވާލައްވަމާ  މިއީ  އަޅެ  އެގްޒެކްޓްލީ. 

 ހިނގާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު މިއިނީ އޭތި ހުޅުވާލައިގެން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ބައްލަވާ، ބައްލަވާފައި ވިދާޅުވެދެއްވަބައްލަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫ

ކޮބައިތޯއޭ ވަކި މުއްދަތަކީ  ލިބޭ އިތުރު  މި ހުށަހެޅުމަށް  އަރަނީ މިހާރު އޭރުން  ހިތަށް މި  މި  ؟ އަޅުގަނޑު  މިހާރު 

 ދުވަސް.  60ހުށަހެޅީމަ ޝަރީޢަތް ފެށެން އަދި އިތުރަށް ލަސް އެބަވޭ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލު މި  ހީވަނީ  ދެއްތޯއަޅުގަނޑަށް  ދެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅި  ބިލު  އޮރިޖިނަލް  ނައިބުގެ  ؟ ގެ  ބަންޑާރަ 

އޭރުން   އިނގޭތޯ.  ނުބޭންދުން  މުއްދަތެއް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އޮތީ  މަޤްޞަދަކަށްވެފައި  ފޮނުއްވެވިއިރުގައި  އޮފީހުން 

ހުށަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މި  ހުށަހެޅިދާނެއޭ  ލަސްކޮށް  ވެސް  މިއަށްވުރެ  މާލަސްކޮށް.  ދެން  އެއަށްވުރެ  ހެޅުންތައް. 

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ކޮމިޓީން ދެކިފައި މި އޮތީ މުއްދަތެއް ނޯންނަ ގޮތަކަށް ބާއްވާކަށް ނުވާނެއޭ. އެހެންވީމާ،  

އިތުރު  ފުރުޞަތެއް،  ތަންކޮޅެއް  ބަދަލުގައި  ބޭއްވުމުގެ  ގޮތަށް  ނެތް  މުއްދަތެއް  ދެން  އިތުރުކޮށްލައިދިނީ    އަޅުގަނޑު 

އޮރިޖިނަލް   އިންގޮތް  ބައްލަވާލައްވަބައްލަވާ އިބާރާތް  އިނީ. އަޅެ  މި  ކަނޑައަޅާފައި  ދިގު މުއްދަތެއް މި  ފުރުޞަތެއް 

ފަސޭހަކަމާއި   އެބައިންތޯ  ލިބިފައި  އެކްސެސް  އަސްފާއަށް  ބޭފުޅުން،  އިދާރީ  ގާނޫނުގައި.  އެގްޒިސްޓިންގ  މިހާރު 

 ؟ އެކީގައި އެ ބިލަށް ގާނޫނަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުށަހެޅުމެއް    118 އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފެށުމުގެ   ބައްވާނެ    30ޝަރީޢަތް  އަޑުއެހުންތައް  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކުރިން  ދުވަހުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކުރާއިރު ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނެއެވެ.   116ނުގެ  ގޮތެއް މި ގާނޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެބައޮތް   އުޅެނީ.  މި  އެޑްރެސްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް  ހުންނަ  ތާވަލުކުރާއިރުގައި  އެ  ދެން  އާދެ! 

ވެސް ވަރަށް ކުރުކުރު މުއްދަތުތަކެއް  ދެ ދުވަސްތެރޭގައި މިވެނި ކަމެއް ކުރަން  ފަނޑިޔާރަށް  ފަރާތްތަކަށް    5 އެކި 

ދުވަސް ތެރޭގައި މިވެނި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު މި ދިނީ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ  

ރީޢަތްކުރަމުންދާއިރުގައި.  ގޮތެއްގެ މަތީން އެ މުއްދަތުތައް އަލުން އެ ބޭފުޅާއަށް އެ މީހަކަށް ރިވިއު ކޮށްލެވިދާނެއޭ ޝަ 

އިންނަނީ   ބުނެފައި  ގާނޫނުގައި  އެކިއެކި    5ދުވަހަކާއި    2އެކަމަކު  އެބަހުރޭ  މުއްދަތުތަކެއް  މިހެންގޮސް  ދުވަހަކާއި 

މުއްދަތުތަކަށް   އެ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ދެފަރާތަށް  މުއްދަތުތައް  ބައެއް  ހުރި  ދެވިފައި  ތެރެއިން  ޝަރީޢަތުގެ  ކަންކަން 

ގޮތެއް ނިންމާނީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން އި ކަންކަން ދެން މުއްދަތާއިމެދުގައި  ދޫކޮށްލަނީ ފަނޑިޔާރެއް އެ  ޙްތިޔާރު މި 

ގާނޫނުގެ   ހުށަހެޅުމެއް    118މި  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ފެށުމުގެ   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   60ޝަރީޢަތް  ދުވަހުގެ ކުރިން    60އެހެންވީމާ، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ    ދުވަހުގެ ކުރިން 

 އަޅެ ވިސްނާވަޑައިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން.؟ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ، އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް ކުރިތޯވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ހީމަ ކުރުވެދާނެހެން ހީވާތީވެ އިނގޭތޯ.އަޅުގަނޑަށް ހައްތަހާ ވެސް މިގޮތަށް ޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މުއްދަތު ކުރުވަނީ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ  ދުވަސްތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ހިންގަން    60އޭރުން ވާނެގޮތަކީ މިހާރު މިސާލަކަށް މިއަދުން ފަށައިގެން  

ދުވަސް ފަހުން ޝަރީޢަތެއް ބާއްވަންޏާ އަދި އޭރުން އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް،    60މިއަދު ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަކު މީގައި  

 އޭގައި ކުޑަކޮށް އޮޅުންއަރާ އަޅުގަނޑަށް. އެހެން ހީވާތީވެ ހައްތަހާ ވެސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެން ބޭފުޅުން  މިއަށްވުރެން. އޭރުންތާ  އާދެ! އެހެން  ކޮށްލަންވީ  ދެއްތޯ  ކޮށްލަދެއްވަބައްލަވާ. އެހެންވީމާ، ކުރު  ޓެއް 

 ވަގުތުތައް ލިބޭނީ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކަ އަންގަފާނެ  ހުށަހަޅަން  އަވަހަށް  ތަންކޮޅެއް  ހަމަ  އޭރުން  އައިސްދާނެ.  ވެސް  އަނެއްކޮޅު  ހަމަ  ންނޭނގޭ.  އޭރުން 

އެހެން   ގޮތަކަށް  ކަމުދާ  އެއަށްވުރެން  ހީވާތީވެ.  އެގޮތަށް  މީގައި  އަސްލު  ސާފެއްނުވޭ  މާބޮޑަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް 

 ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބަލާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ދިމާވެފައި އޮތީ ޝަރީޢަތްތައް ތި ބޭފުޅުން ޕްރެކްޓިސް ކުރައްވާއިރުގައި ކިހިނެއްތޯ މި އިޝޫ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކުރު މުއްދަތެއް ދެނީ އިނގޭތޯ ހަމަ. އެއީ   ހަމަ    30ޢާއްމުކޮށް  ދީފާނެ  ފަށަން ކަނޑައަޅާފައި  ދުވަސް ޝަރީޢަތް 

މި ހުށަހަޅަން.   ވެސް  ތެރޭގައި ވެސް    15ހަފްތާއެއްގެ ދުވަސް  އަވަސްކޮށް  ދުވަސް  އެއީ ޝަރީޢަތް  ހުށަހަޅާލަން. 

މިއަކަށް ވަކި ވަގުތެއް ސީދާ އެހެން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ  ؟ ފަށަން ބޭނުމިއްޔާ އެ ދޭ މުއްދަތު ކުރުކޮށްލާނެނޫންތޯ

ދޭގޮތަށް.   ކުރިން  މުއްދަތެއް  ވަކި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކަނޑައަޅާފައި ޝަރީޢަތް  އޮންނަނީ  މި  ނުފެނޭ. މީގައި  ކަމަކަށް 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ލިބޭންވީ، މި ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ލިބޭ ގޮތަށްހެން އޮންނަންވީ. އެގޮތަށްތޯ އަސްލު  

 ؟އޮންނަންޖެހޭނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 ބޭނުންފުޅުވެގެން ދިގުދަންމާލާފައި އޮތް މާއްދާއެއް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރު ވަގުތު

ހީވަނީ.   60؟ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއްހެން  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބޭނުންފުޅުވެގެން  ވަގުތު  ގިނަ  ދުވަސް 

 ގައި ޢަމަލު...އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އަސްލު   މީގެން  ކޮންވަގުތެއްތޯ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކޮބައިތޯ  މީގެން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  މީތި  އަޅުގަނޑަށް 

ހުށަހެޅުންތަކު ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ދަޢުވާއަށް    ގައި...ޝަރީޢަތް  އިންކާރުކުރީ.  ޝަރީޢަތަށް  ވާގޮތަކީ 
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ހުށަހެޅު ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  އިންކާރުކޮށްފައި  ކުރީމައެއްނޫންތޯ  އިންކާރު  ހުށަހަޅަނީ.  ންތައް 

އަންނަނީ މި  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އިންނަނީ  ؟ ކުރިން  މި  ހުށަހަޅަން  އޭތި  ދެނީ.  ވެސް  ޖަވާބު  އެއަށް  ދެން 

ފެށުމުގެ   ގެން  30ޝަރީޢަތް  ކުރިން  ފަނޑިޔާރު  އޭރުން  ޝަރީޢަތްތައް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިން.  ދަން  ދުވަސް 

 ދުވަސް ޖަހައިފިއްޔާ. 60ބޭނުންވަންޏާ ލިބޭ މުއްދަތު ކުޑަހެންވަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އަޅުގަނޑަށް ވެސް އޭރުން ހައްތަހާ ކުޑަހެން ހީވަނީ ވަނީ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ދުވަސް މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އެ މާނަކުރިއިރު އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ހީވަނީ    60އޭރުން  

 ޖެހީމަ މިހާރު އޮތް މުއްދަތަށްވުރެން ކުރުވެދާނެހެން ހީވާތީވެ.   60މީގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަނޑަށް ހީވަނީ ތިހެންހެން ތި ވަނީ. ކުރުވަނީ. އެހެންވީމާ، ވީހާ  އާދެ! އާދެ! އެހެން މިހާރު މާނަ އެބަ ކުރެވޭ. އަޅު

ފެށުމުގެ މިސަލަކަށް އިޝޫ އެބަ އާދޭ. ދެން މިއީކީ އަޅުގަނޑަކަށް  ؛ ވެސް ޝަރީޢަތް  މި  ދެކޮޅަށް ވެސް އެކަމަކު 

  15ދުވަހަކާއި    30ނީ.  ހިއެއްނުވޭ ޝަރީޢަތެއް ބާއްވަންޏާ ހަމަ ބާއްވަން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުތަކެއްނޫންތޯ އެ ހުންނަ

ހުށަހެޅުންތައް   ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ  މި  ދެއްތޯ.  ހުށަހެޅުން  ޑޮކިއުމަންޓްސް  މި  ދުވަހަކާ 

 ވަން... ބާއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ބާއްވަން   އޯޕަންކޮށް  މީތި  މިހާރު  އޮތްގޮތަށްކިހިނެއްތޯވާނީ  ހުށަހެޅިފައި  ހީވަނީ  ؟ މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  އޭރުން 

އިންނާނީ އޭރުން  ކިހިނެއްތޯ  ވަގުތު  ފަށަން  ޝަރީޢަތް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައަޅާ  ؟ ވާނެގޮތަކީ  ފަނޑިޔާރު 

 މުއްދަތެއް، އެ މުއްދަތަކީ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހުރިހާފަނޑިޔާ ދޫކުރަންވީތޯ  އަތްމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރުގެ  މިއީ.  މުއްދަތެއް  ކަނޑައަޅާ  ތިއީ  ؟ ރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ހުށަހެޅުމެއް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ގޮތެއްހެން.  ރަނގަޅު  ވެސް 

 އިވާ އެހެނިހެން މުއްދަތުތައް ހުށަހެޅުމަށް... ހުށަހަޅުމަށާއި އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މުޤައްރިރު މީގައި،  އެއްކަމަކީއަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަވާ  އިޢުލާންކުރަނީ  މިސާ    މި  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ލަކަށް 

ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް ފަހަރެއްގައި އަވަސްކޮށް ހިންގަން ވެސް ބޭނުންވެފައި  ޓެރަރިޒަމްގެ ކަމަކާ ގުޅިގެން. ދެން  

އޮވެދާނެ. ހަމަ ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑު މި ކިޔަނީ ރައީސް ޔާމީން ގެންގުޅޭ ކަހަލަ ޓެރަރިޒަމް މާނައިގައެއް ނޫން. ހަމަ  

މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއް  އޭގެ  މައްސަލަތައް.  މާނައިގައި  ޓެރަރިޒަމް  މިގޮތަށް  ހަޤީޤީ  ދޭންވާނެއޭ    60  ދުވަސް 

އޭރުން.   ޖެހިއްޔާ އޭރަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ވަގުތުތަކެއް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ލަސްތަކަކަށްހެން އަންނާނީ 

 ؟އެހެނެއް ނުވާނެތޯ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިދާޅުވީ ތި  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ވަރަށް  މެންބަރު  ސުވާލު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަބަދު  ވެސް  އަޅުގަނޑު   .

ލަސްވާންވީ.   ވެސް  ހައްތަހާ  އުފުލުންތަކެއް  ދަޢުވާ  ނޫނީ  ޝަރީޢަތްތަކެއް  ކީއްވެގެންތޯ  ކަމެއް  އުފައްދާ 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް، ކުޑަކުދިންގެ، މިކަހަލަ ނާޒުކު ސީރިއަސް އެ ޒާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި.  

ހައްތަހާ ވެސް މުއްދަތުތަކެއް ލިބެންވީ. އެއީ ހަމަ ގައިމު ވެސް ކޮވިޑެއް ނޫން ކޮންމެ ކަހަލަ ހާލަތެއް    ކީއްވެގެންތޯ 

ތަޙުޤީޤުތަކެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް   ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ  އޮތްއިރެއްގައި ވެސް 

ކުރަންޖެހޭނެ ތަޙުޤީޤުތަކެއް.   ވެސް  ދިގުދެމިގެން،  ހުއްޓާފައި  ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މުއްދަތުތައް  ފުރިހަމަ 

އެފެކްޓްކުރާނެ ކަމެއް އަސްލު ތަޙުޤީޤުތަކަށް.   ބޮޑަށް އެޑްވާސް  ވެއްޖިއްޔާ އެއީ ވަރަށް  ގޮތް  ދެވޭ  ދިގުލައިގެން  މާ 

އަ  ވެސް  ވީހާ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ގޮސް  އެހެން  ގެއްލި  ހެކި  މިކަހަލަ  އެއީ  ވަހަކަށް 

މި   ބިލުން  އެކަމަކު  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  މުހިންމުކަން  އުފުލުމުގެ  ދަޢުވާ  ތަޙުޤީޤުކުރެވުމާއި  މައްސަލަތަކުގައި 

އޮންނަނީ   މި  ވާހަކަ  ބޭނުންވާ  ވަގުތުތައް  އިނގޭތޯ.  މުއްދަތު  ނުކުރުމުގެ  އެކަން  މުއްދަތު،  ވެސް  ހައްތަހާ  އެދެނީ 

ލުގައި ލިސްޓުގައި މިހިރަ ވާހަކަތަކަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވޭނެ މި ހުރިހާ  ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، މި ބި 

ގޮތަށް   ނެތް  މުއްދަތެއް  ނޫނީ  އޮމިޓްކުރަން  ގޮތަށް  ނެތް  މުއްދަތެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ކުރީގައި  މާއްދާތަކަކީ 
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ނަލް މި ބިލުގައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އެހެން  ކަނޑައެޅުމަށް ނޫނީ މުއްދަތުތަކެއް ނުހިނގާނެއޭ ކަނޑައަޅާފައި އޮރިޖި

ނުހަދާ މުއްދަތުތަކެއް މި ދެނީ. ކޮންމެވެސް މުއްދަތުތަކެއް މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ވެސް  

ކުރި އާދެ!  ކިޔާލަބައްލަވާ.  އަޅެ  ވެސް.  ފަރާތްތަކަށް  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ވެސް  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަށް  ދެވިގެން 

 ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އާދެ! މިހާރު މިސާލަކަށް ސުނާމީގެ ހާލަތެއްގައި އިނގޭތޯ. ދެން އެ ހާލަތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް  

ހާރު އެ މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލު ނެތިގެން އެކަން ނުކުރެވި ގޮއްސިއްޔާ މި  ކުރުވެގެން މި ތު  އެ ހުށަހަޅަން ލިބޭ މުއްދަ

އަވަހަށް   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ކަމަށް.  ބޭނުންވަނީ  މުއްދަތު  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމާ،  އެބަ.  ވޭ  ޚިލާފު  ގާނޫނާ 

ހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައި  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަވަހަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ އޮވޭ. އެ

ހުރިހާ   އެ  ބަންދުކޮށް  އޮފީސްތައް  ތިބެންޖެހި،  ގޭގައި  އެންމެން  އަޅުގަނޑެމެން  ގޮސް  ލޮކްޑައުނަކަށް  ހާލަތު.  އޮތް 

ދަތެއް  ކަމެއް ކުރީމަ ދެން މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުކުރެވިގެންދާ ހާލަތުގައި އެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަށް މުއް

ގާނޫނުގެ   މި  އެއީ  ވިސްނުނީ.  އަޅުގަނޑަށް  އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    118އިތުރުކޮށްލަދެނީއޭ.  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުންތައް. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުންތައް، އެ މަސައްކަތްކުރާނެ  

 އްދަތެއް އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވަގުތު ޙަޤީޤަތުގައި ނުލިބިދާނެތީ މު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ގިނަވެގެން   މިހާރު  އޯޕަންކޮށް ބައިންދަން، މިދެންނެވީ  ދުވަސް ނޫނީ އެކަހަލަ    60މުޤައްރިރު ކިހިނެއްތޯވާނީ މީތި 

އޭރުން  ރޭންޖެއް   މިހާ    60ދޭން.  ދެފަރާތުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 ؟ދުވަސް ދީފިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑަށް އެހެން ވިސްނޭތީވެ ކިހިނެއްތޯވާނީ އެގޮތަށް

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިއް އެކަމަކު  ދެވިދާނެ.  އިނގޭތޯ  ލުޔެއް  ރަނގަޅު  ވެސް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ތި  ވެސް  ކުރިން  މެންބަރު  ޒަތްތެރި 

ދުވަސްވީމަތޯ ފައިދާ ބޮޑީ އިނގޭތޯ އެ ހާލަތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް   15ވީމަތޯ ނޫނިއްޔާ    60ފަދައިން މިހެން ދިގުވީމަ  

ނެ ކަމަށް   ދުވަސްވީމާ ވަރަށް ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  60ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ބޮޑީ ރަނގަޅީ ބޮޑުވީމަތޯއޭ. އެއީ  
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ފެށުމުގެ   އެންމެހައި ހުށަހެޅުންތައް ޝަރީޢަތް  ކުރިން ހުށަހަޅާ  ފެށުމުގެ  ދެއްތޯ. ޝަރީޢަތް  ބުނަނީ  ދުވަސް    60މި 

މިހާރު   ބޮޑަށް  އެބަޖެހޭ ކަމަށް ނުންތޯ  ހުށަހަޅަން  ސްޓޭޖެއްގައި މި  ކުރިން. އެހެންވީމާ، ވަރަށްވަރަށް އިނީޝިއަލް 

 މިއޮތްގޮތުން ބުނެވޭނީ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އިންނަނީ   މި  ވެސް  ކަނޑައަޅަން  ގޮތެއް  އެއަށް  ހުށަހެޅިފައި  އެ  އޭރުން  އަނެއްކާ  އެ    60އާދެ!  ދުވަސް. 

ދުވަސް ލިބޭނެ   60ލިބެނީއެއްނުންތޯ. އެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ގޮތެއް ކަނޑަނާޅާ އެ ހިފަހައްޓައިގެން ވެސް ހަމަ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ނޫންތޯ އެ ހުށަހަޅާ ފަހުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަނޑައަޅަން   ގޮތެއް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅާ  މިގޮތަށް    60ހުށަހަޅާ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން  މި ލިބެނީ  ދުވަސް އޭރުން 

 ޖެހީމަ. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ؟ އެހެންވީމާ، ޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 ؟ މި މާއްދާ ކުރިން އިން ގޮތަށް އިނީމަ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދުވަސް އިންނަނީ އިނގޭތޯ.   30އެހެން ނުބައިންދަން އިނީ އެދިފަ. މިދެންނެވީ ކުރީގައި އިނީ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޕްރޮސްސް    30 އެ  ދަންނަވަންތޯ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  އަސްލު އެކަން ހިނގާ ގޮތަކީ  އެއީކީ  ދުވަސް ކުރިންވީމަ 

ވާހަކަދައްކާނެ. ބައެއްފަހަރުގައި ހުންނާނެ    އިންނަ ގޮތް. ދަޢުވާގައި ގޮއްސަ  ދަޢުވާއެއް ކުރީ. ސަޢުވާ ކުރީމާ  މިހާރު 

ހުންނާނެ   ކަހަލަ އިޖުރާއަތްތައް  ބޭރުކުރެވޭނެ  މައްސަލަ ކޯޓުން  ވަގުތުން  ހަމަ  ބައެއް ކަންކަމަކީ ފާހަގަކުރީމަ  ހަމަ 

ފާ  އިޖުރާއަތެއް  އޭގެ  ހުންނަ.  ހިނގާފައި  ހުށަހެޅުންތައް  ގޯސްކޮށް  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ޝަރީޢަތުގެ  ހަގަކޮށްފިއްޔާ 
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ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއްފަހަރުގައި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާނެ. ދެން ވާހަކަދައްކައިގެން އެހިސާބުން ނުވެއްޖިއްޔާ  

 ހުށަހެޅީމަ އެއަށް ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން

ދުވަސް ތެރޭގައި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ    30ކަނޑައަޅަން ޝަރީޢަތެއް މި ބާއްވަނީ  

އަޑުއެހުންތައް   އިބްތިދާޢީ  އެއީ  ވެސް  ގޮތުން  އޮންނަ  މިހާރު  މާއްދާއަކުން  އެ  އަސްލު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި 

ދިގު ވަރަށް  އިބްތިދާޢީ  ގޮސްދާނެ  ދައްކަނީ  މި  އެއީ  ގޮސްދާނެ.  ވެސް  ދިގުލައިގެން  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް.  ލައިގެން 

އެހެންވީމާ، އެ   ؟ ނޫންތޯއަޑުއެހުމުގެ އެ ގޮއްސަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މި ހުށަހަޅަނީ އޭގެން

ވަކި   ގެންދާކަށް  އަޑުއެހުމުގައި  އިބްތިދާޢީ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ޝަރީޢަތަށް  ނިންމާފައި  އަޑުއެހުން  އިބްތިދާޢީ 

ބައެއްފަހަރު ހަތަރުފަސް އަޑުއެހުން ވެސް   އަޑުއެހުމުގައި  ނޯވޭ. އިބްތިދާޢީ  ކަނޑައެޅިފައި  އަސްލު  ވެސް  މުއްދަތެއް 

. ދެ އަޑުއެހުން ބާއްވާ މައްސަލަތައް ވެސް ހުރޭ. އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް މި މާއްދާ މިގޮތަށް  ބާއްވާ މައްސަލަތައް ހުރޭ

 ލީމަ، މިހާރު އޮތްގޮތަށްވުރެ ވަކި ރަނގަޅު ގޮތެއްވާނެހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ މި މާއްދާ އޮވެގެނެއް.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ންވީމާ...  އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ތިއީ ހަމަ. އެހެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާ ލީމަ ގޯސްހެން ވަނީ.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގޮތުގައި   އިން  އިނގޭތޯ. އެއީ ހުށަހަޅާފައި  އެބަ ހޯދަންޖެހޭ  ހައްލެއް  ކޮންމެވެސް  ލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  މި 

އެބަ އިނދޭ މުއްދަތު ނުހިގާ މާއްދާއެއް ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ ބިލުގައި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  

ގޮތަކަށް   ނުހިގާ  މުއްދަތު  ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް  އެއްކޮށް  ކޮންމެވެސް  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މުއްދަތުތަކެއް 

  30ދުވަސް އިނގޭތޯ ބާއްވާފައި،    30މެދުމިނުގެ ޙައްލެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ރަނގަޅު. މިސާލަކަށް ހަމަ މިހާރު އޮތްގޮތް  

 ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް.  ދުވަހަކީ ވެސް އަސްލު އެހާ ގޯސް މުއްދަތެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ އެ ހުށަހަޅާކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 
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31 

 

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ މީގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ވަގުތު އިތުރުކުރުމުގެ. ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއް އޮންނަންވާނެ  

އަޑުއެހުންތަ؟ ނޫންތޯ އިބްތިދާޢީ  ގޮތުގައި  ވިސްނޭ  ގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް  އުސޫލެއްގެ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ކަށް 

ހުށަހެޅުންތައް   ނޯވޭ. އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން ނިންމާފައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  ދުވަހުގެ    30ކަނޑައެޅިފައެއް 

  ޖެހީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން ހިންގާނީ   60ކުރިން ހުށަހަޅަން މިހާރު އޮންނަނީ. މިހާރު  

މިހާރު   އިތުރު  ލަސްވުމަށް  މައްސަލަ  ލިބެނީ  މި  އިތުރަށް  އޭރުން  އަދި  ދަޢުވާކޮށްގެން  ކުރެވިގެން.  ދަޢުވާ  ވެސް 

ހުޅުވަނީއޭ.   ވެސް  ކޯޓުތައް  މާނައަކީ  ގެންދަންޏާ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތްތައް  ހަމަ  އެއިކީ  ވަރަށްވުރެ  އޮތް  ގާނޫނު 

ވަ ދިފާޢީ  ދެވެނީއޭ.  ވެސް  ޖެނެރަލަށް  ދެވޭތީއޭ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވެސް  މީހާއަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ވެސް  ކީލުންނަށް 

އިބްތިދާޢީ އަދުއެހުންތައް ކުރިއަށް ދާނީ. އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންސްގޮއްސަ އަދި އިތުރަށް ޝަރީޢަތް  

 ހިންގުމާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް އެއީ ކީއްކުރަން ދޭ ވަގުތެއްތޯއޭ އަސްލު.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ..

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ވިދާޅުވިހެން   އެ  ހީވަނީ ސިރާޖު  ވެސް  މިއަށް    30އާދެ! އަޅުގަނޑަށް  ފްލޯއިން  ދާން. ދެން  ބާއްވައިގެން  ދުވަހަށް 

ނޫންތޯބަދަލެއް   ގެނެސްދާނެއެއް  ވިދާޅުވި  ؟ ގެންނަންޏާ  އެ  ސިރާޖު  ރަނގަޅުހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިވަގުތު 

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެ ގޮތް. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަދި   މޭކްކުރޭހެން.  ސެންސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  އޮރިޖިނަލީ    30އާދެ!  ކުރީގައި  ދުވަސް 

ގޮތް.  ގާނޫ އޮންނަ  ބާއްވާފައި    30ނުގައި ވެސް މި  ދެ ގޮތަށް ވިސްނިއަސް ހަމަ ރަނގަޅު    30ދުވަހަށް  ދުވަހަކީ 

އެއީ   ކަމެއް.  ރަނގަޅު  އެޑްރެސްކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  މި  އަންނަނީ  މި  ދެން  ހީވަނީ.  މުއްދަތެއްހެން 

އެބަދޭ   އިޚުތިޔާރެއް  އެ  މުއްދަތުތަކެއް  2ޤާޟީއަށް  އެއްޗެހި  ދުވަހުގެ  ކަހަލަ  ބައެއް  ހުއްޓެއްނޫންތޯ  އެބަ   

އިންނާނެ.    5ބަދަލުކުރުމަށް   މާއްދާގައި  މި  މީގެ  ކަނޑައެޅިފައި  އިންނާނެ  މުއްދަތުތަކެއް  ކުރު  އެކަހަލަ  ދުވަހަކާއި 

ނޫންތޯ ރަނގަޅެއް  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  އިޚުތިޔާރެއް  ޤާޟީއަށް  ދޫކޮށްލަނީ  މި  ހާލަތެއްގައި ؟ އެކަން    މިކަހަލަ 
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މައްސަލަ ބަލާއިރުގައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތެއް ހިންގާއިރުގައި ޤާޟީގެ އަތްމައްޗަށް އެ މުއްދަތުކޮޅު މި ދޫކޮށްލަނީ ދެ  

ނިންމަން. އެހެންވީމާ،   ގޮތެއް  މެދުގައި  ދިނުމާ  ވެސް  އިން    30ފަރާތަށް  ދެން  ބަދަލުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު  ދުވަހަށް 

އޭރު ކުރިއަށް ދެވޭނެ ނޫންތޯ ބިލާއިގެން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން.  ؟ ބައި މި އިން ގޮތަށް ބައިންދަން ދެއްތޯ

މައްސަލައެއް   އިތުރު  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނުވޭ.  ދިމައެއް  މައްސަލައެއް  މާބޮޑު 

މި އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅިދާނެތާ.  ވެސް  އިޞްލާޙު  މެންބަރަކަށް  ފްލޯގައި  ދަންނަވާލަނީ  ފާހަގަކުރެވެންޏާ  މި  ހާރު 

ގާނޫނުގެ   މި  ގާތްގަނޑަކަށް.  ގޮތް  އެއްބަސްވެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    118އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ފެށުމުގެ   ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކުރިން    30ޝަރީޢަތް  ދުވަހުގެ 

މާއްދާގައި މި  ނިންމާ    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ފަނޑިޔާރު  ބަލާ  މައްސަލަ  މުއްދަތުތައް  އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި ދަނީ  ؟ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ރަނގަޅުތޯ މައްސަލައެއް ނެތް 

 އިނގޭތޯ މިގޮތަށް ބަލައިގަނެގެން.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އާދެ! ރަނގަޅު. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނަންބަރު  3އާދެ!   ގާނޫނު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  2014/9.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ    61،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ތާރީޚުން   ހަމަވި  މުއްދަތު  އެ  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާއެއް  އެ  އުފުލިފައިނުވާނަމަ  ދަޢުވާ  ދިޔައިރު  ފަހަނައަޅައި  މުއްދަތު 

އިތުރު   މު  60ފެށިގެން  ނޫން  ދިގު  ރޭގައި  ދުވަހަށްވުރެ  މިއީ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އްދަތެއް 

އެންމެފަހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފާހަގަކުރެއްވި ކަމެއް އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް  

ޖިނާޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި  ޖުނަހުގެ  އެއްކަލަ  އޮއްވާ،  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ހުރެއެއް  ކުއްލި  މައްސަލަތަކުގައި   

އުފުލަންޖެހޭނެއޭ.   ދަޢުވާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ދަޢުވާއެއް    8ނޫންތޯ  އެ  ނުއުފުލައިފިނަމަ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

އަހަރު ތެރޭގައި ނުއުފުލައިފިއްޔާ ދެން އަލަކުން ނޫފުލޭނެއޭ. އެހެންވީމާ،   3ނުއުފުލޭނެއޭ، ދެން އަލަކުން ނޫފުލޭނެއޭ. 

ވަތުގެ ކަންކަން އިނގޭތޯ. އެކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި މެދުތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވަނީ އެކަހަލަ  އެ ބާ 

ކޮވިޑުގެ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  ފާހަގަކުރެއްވި  ސިރާޖު  މުސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަވާތީވެ  މުއްދަތެއް. 

ދުވަސް އިތުރުކުރަންވީ ނޫންތޯ. ކޮވިޑް ނިމިގެން    60ދުވަސްނަމަ    60  ތެރޭގައި ދޭންވީ ނޫންހޭ އެ މުއްދަތު އިތުރު 
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އަހަރު ހަމަވާ މައްސަލައެއްގައި ފުދޭވަރަކަށް ދިގު    8އެއީ މިސާލަކަށް  ؟ އިތުރަށް މުއްދަތު ދޭން ނުހަދަންވީ ނޫންހޭ

ނުދެ  ކުރިއަށް  މައްސަލައާއިގެން  އޮތީ  މި  ވެސް  ދިޔައިރު  ހިސާބަށް  އެ  އޮވެފައި  ނުފަށާފަ.  މުއްދަތެއް  ވިފަ. ތަޙުޤީޤު 

ނޫނިއްޔާ   ކޮވިޑުގެ    3ދެން  ނުކުރެވިފަ. ދެން  އެކަން  ވެސް  މުއްދަތު ނިމުނުއިރު  ދިގު  އޮތް  އެ  ހަމަވާއިރު  އަހަރު 

ނިމުނީމަ   ވެސް  ފާއިތުވެދާ ފަހުން  މަހެއް  ކިތަންމެ  އެ  ނިމެންދެން  ނިމޭއިރަށް އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑް  މެދުތެރެއިން 

އެކަން ނު ފަށަންވީ ނޫންތޯއޭ  ނޫނިއްޔާ  ގުނަން  އެ މުއްދަތު  ވެސް  ތެރެއިން  ކޮވިޑުގެ  ބާއްވާނީހޭ ނޫނިއްޔާ  ފައްޓަން 

އެއާއިއެކުގައި   ހަމަ  ދެން  ޑްރާފްޓުކުރީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް   ފާހަގަކުރެއްވީ.  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މީގެ   ބޭފު  4އާއި    3ދަންނަވާލާނަން  ތި  މާއްދާއެއް  އެއް  މިއީ  މީގެ  އާ  އޮތީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ޗޫޒްކުރަން  ޅުން 

ހީވަނީ    2ތެރެއިން   އަޅުގަނޑަށް  ލިޔެލާފަ.  ވެސް  އޮތީ.    4ގޮތަށް  މި  ރަނގަޅަށް  ތަފުސީލާއިއެކު  ގައިހެން 

އިނގޭތޯ   ނަންބަރު    4ދަންނަވައިލާނަން  ގާނޫނު  ގޮތް.  ލިޔެލި  އަޅުގަނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ގައި   ،

  8ނަ މާއްދާގައި ޖިނާޢަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި އެ ކުށްކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން  ވަ  61ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  

ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  ޖުނަހުގެ  މައްސަލަތަކުގައާއި  ނުއުފުލޭ  ދަޢުވާ  ދިއުމުން  ފަހަނައަޅައި  މުއްދަތު  އަހަރުދުވަހުގެ 

ފެށިގެން   ވަގުތުން  ކުށްކުރި  އެ  މުއް  3ކުށްކުށުގައި  ނުއުފުލޭނެ  އަހަރުދުވަހުގެ  ދަޢުވާ  ދިއުމުން  ފަހަނައަޅައި  ދަތު 

ހަމަވި   މުއްދަތު  އެ  ދަޢުވާއެއް  ނުވާނަމަ އެ  އުފުލިފައި  ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރު ދަޢުވާ  މުއްދަތު  މައްސަލަތަކުގައި އެ 

ފެށިގެން   މާއް  30ތާރީޚުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މުއްދަތެއް  ނޫން  ދިގު  ދާ  ދުވަހަށްވުރެ 

 ރަނގަޅަށް ކިޔާ، ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ވިސްނާބައްލަވާ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން އިނގޭތޯ.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެއްތޯ ވަނީނަމަ  ؟ ރަނގަޅު  ކަމަށް  މެދުތެރެއިން  ކޮވިޑުގެ  ހަމަވީ  މުއްދަތު  މައްސަލައެއްގެ  ބާވަތުގެ  އެހެންވީމާ، އެ 

އިތުރު   ފެށގެން  އެހިސާބުން  ދެން  ދަޢުވާކުރަން    30މިސާލަކަށް  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ލިބޭނެއޭ  ދުވަހެއް 

ރަނގަޅެއް   އުފުލަން.  ދަޢުވާ  ކުރަން،  ނޫނިއްޔާ   3؟ ނޫންތޯތަޙުޤީޤުކޮށްގެން  އަހަރުވަންދެން    8އަހަރުވަންދެން 
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އިތުރަށް   މައްސަލައެއްގައި  އޮތް  ދަޢުވާނުކޮށް  މައްސަލައެއްގައި،  އޮތް  ނުކޮށް  އަޅުގަނޑަށް    30އެކަމެއް  ދުވަސް 

ރަނގަޅުހެން.   ދެން  އެހެ  1ދުވަސް،    60ހީވަނީ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ނުލިބޭނެ  ދުވަހެއް  ން  އަހަރު 

މެންބަރަކުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމާ އަޅުގަނޑު މި މާއްދާ ތި ބޭފުޅުން ބަލައިގަތް ކަމަށް މި ނިންމީ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް  

. ދެން  5އެހެންވީމާ، އިން ޑްރާފްޓެއް ނޫން މިހާރު ރަނގަޅުވީކީއެއް. ދެން  . ދެން ފަހެއް. އާދެ! ތިނެއް  4މިއަކުރު  

ދެއްތޯ ތަރުތީބުވާނެނޫންތޯ  ފަހުން  ނަންބަރު  ތަރުތީބުކުރަމުން  ނަންބަރު  ކަމަކު  ދެންނެވިއެއް  މިހެން  . އަޅުގަނޑުމެން 

ނަންބަރު    -5ގެންދަވާނީ.   ގެންގުޅުން  2010/17ގާނޫނު  އެއްޗެހި  ތޫނު  ހަތިރާއި  ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި   ،

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ   60ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން  17މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 

ގިނަވެގެން   އުފުލަންވާނެއެވެ.  ދަޢުވާ  ދަޢުވާ    60ޖެނެރަލް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އުފުލި  ދަޢުވާ  އަދި  ކޯޓުން    60އުފުލަންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

މުއް އެ  އަދި  އެންމެ  ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ.  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ހާލަތެއްގައި  އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ  ކޮންމެހެން  ދަތު 

ހަތިޔާރު   ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި  ގާނޫނުގައި  މީގެ  މިއީ  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތު  މުއްދަތަކަށް  ކުރު 

ތަށްވުރެން އަޅުގަނޑުމެން މުއްދަތުތަކެއް  ބޭނުންކުރުމުގެ މި ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތް އިނގޭތޯ، މީގައި އޮންނަ މުއްދަ

އިތުރުކުރީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   މުއްދަތެއް    30މި  ނޫނީ އެއަށްވުރެން ވެސް ވަރަށް ކުރު  ދުވަސް އޮތް އެއްޗެއް 

ދީފައިވާ މުއްދަތެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުކޮށްދިނީ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި އަދި އެ ގާނޫނުގައި  

އެ މާއްދާގައި ބުނޭ އަދި އެ މުއްދަތު ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރު  

އަޅުގަނޑު   އޮތްގޮތަށް  އިބާރާތް  އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  އެ  ހަމަ  އެވެސް  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތު  މުއްދަތަކަށް 

 އްވާފައި ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ސަޖެސްޝަނެއް ދެއްވަބައްލަވާ. ބާއްވާފައި މި އޮތީ. މާއްދާ ކިޔާލަދެ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ނިންމާފައި   ޝަރީޢަތެއް  ވެސް  ދުވަހަކު  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މުއްދަތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  އެ  ގާނޫނުގައި  އެ 

ހަމަ   ދެން  އިނގޭތޯ.  ބުނާ  އޮތްހެންނެއް  ނިންމަން  އެ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ދުވަހަކު  އެ  ލަސްކުރަނީ. 

މުއްދަތައް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކޮށްފައި އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް މިހާތަނަށް ކޯޓެއްގައެއް ނިންމާފައި އޮންނާނެހެންނެއް.  

 އެކަން އެހެން ފާހަގަވާތީ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެ މުއްދަތު އެ ހޯދަނީ ފަހަތުގައި މި އިންނަ ތަންކޮޅު ބޭނުންކޮށްގެން ދެއްތޯ. އަދި އެ މުއްދަތު  

މުއްދަތު   މުއްދަތަކަށް  ކުރު  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ހާލަތެއްގައި  އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ  ކޮންމެހެން 

ވެސް މި އޮންނަނީ މިވެނި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްކޮށް ޙުކުމްކޮށް  އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ. ދެން މި ގާނޫނުގައި  

ނިންމަންޖެހޭނެއޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ގާނޫނުތައް އެހެން ހެދިފައި އޮންނަ ގޮތް ވެސް ވިޔާނުދިޔައީހެން އިނގޭތޯ.  

އެކަމަކު ޚާއްޞަ ގާނޫނެއް އެއީ.    ޝަރީޢަތް އެއްކޮށް ނިންމަން ޑެޑްލައިނެއް ދެވިގެން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް ނޫން. ދެން

އެ ގާނޫނަކީ ޚާއްޞަ ގާނޫނަކަށްވާތީ ކަންނޭނގެ އެހެން ވެސް ކަނޑައަޅަން އެ ޖެހުނީ. އެއީ ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި އެ  

މައްސަލަތަކުގައި   މިކަހަލަ  ޒަމާންތައް  ވަރަށް  ކަންނޭނގެ.  ބޮޑުކަމުން  ސީރިއަސްކަން  އޭގެ  އޮތްގޮތުން  ހާލަތު 

ނުނިން ގާނޫނުގައި  ޝަރީޢަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ލަދާކުރެވެނީ.  ހެދިކަމަށް  ގާނޫނެއް  މަޖުބޫރުވެގެން  ލަސްވާތީވެ  މައި 

އޮންނަ   އަސްލު  ގާނޫނުގައި  އެ  އިތުރުކޮށްދީފަ.  އޮތީ  މި  މުއްދަތުތައް  އެކަމަކު  އޮތީ.  މި  އަޅުގަނޑު  އޮތްގޮތަށް 

ވާ އުފުލުމަށް ވެސް އަދި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ވެސް.  މުއްދަތަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްހެން ދަޢު

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވިފަ.   60އަޅުގަނޑު މި އޮތީ  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫނު    -6އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީވެ އެ މާއްދާ ވެސް ބަލައިގަނެވުނީ ކޮމިޓީއަށް. ފާސްވީ.  އެހެންވީމާ، މެންބަރުން  

މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ  2010/17ނަންބަރު   ގެންގުޅުން  ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެތި    21، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި 

މައްސަލައެ ކޯޓެއްގައި  ކޮންމެ  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެ  ވަނަ  މުއްދަތަކީ  އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ  އް 

ގޮތުން   ނުހިމެނޭ  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ފެށިގެން ރަސްމީ  ތާރީޚުން  ލިބޭ  ލިޔުން  ދުވަހެވެ.    60މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ 

އޮންނަ ގޮތަކީ މިއީތޯ މިހާރު. މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ލިޔުން   ކޯޓެއްގައި. މީގައި  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮންމެ  އަދި 

އޮންނާނީ.  ލި ގޮތަށްތޯ  ތާރީޚް، މިހާރު އެ  ލިބޭ  ދުވަސްތައް. ޙުކުމުގެ ލިޔުން  ބަންދު  ފެށިގެން ރަސްމީ  ތާރީޚުން  ބޭ 

 ނޫނިއްޔާ މިހާރު އިންނަނީ، ކޯޓުން ހުއްދައެއް ލީވެއް ލިބުނީމަ ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ލިޔުން ފޮނުވާ ގޮތަކަށްނޫންތޯ.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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އެބައި   ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރުގައި  ކަމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  މުޤައްރިރު، މިހާރު މި 

މީގައި   ދެން  މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާހެން.  ގޮތަށް  މިހާރު    60ހިމަނާ  ހިމަނާނީތޯ.  ގާނޫނުގައި  މި  މިގޮތަށް  ދުވަސް 

 ދުވަސް.   10ފުކުރުމަށް ދެނީ ވެސް އިސްތިޢުނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޭރުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީ ރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރިއިރު ވެސް ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އެބަހުރި ފަހުން ގެންގޮސްފައި ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އެކަން ލާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި އޮތުމާއި ވެސް އެކީގައި.  

ކްރިމިނަލް   މައްސަލަތަކާއި  ޖިނާޢީ  މައްސަލަތަކާއި  ސިވިލް  ޖުމުލަކޮށް  ހަމަ  އަންނާނީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭރުން 

ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ވަ  ކަނޑައަޅޭނީ. މިހާރު މިގޮތަށް  ކި މުއްދަތަކަށް 

 ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކެއް ވަކި މުއްދަތެއް މި ލިޔަނީ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގައި. އެހެނެއްނޫންތޯ އެ ވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ތި ވިދާޅުވީ އަލުން ބިލެއް އަންނަނިއްޔޭތޯ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މި   އެހެންނޫނަސް  ދެން  ނެތް.  ލިބިފައެއް  އަޅުގަނޑަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އޮތްކަމުގެ  އެކަން  މަރުޙަލާގައި  ޑްރާފްޓް  އެ 

ހިމަނާލުން   މައްސަލައަކީ  މިގޮތަށް  މީގެ  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ.  ތަންކޮޅެއް    60މައްސަލައެއްނޫން  ދުވަސްވީމަ 

 ދުވަސްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް. ތިރީހަކަށް ދުވަސްވީމަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްހެން ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދުވަސް އެއީ ނޯމަލް ހާލަތަކަށް ދެވިދާނެ. 30

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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 ދުވަސް. 10ދުވަސް ނޯމަލްކޮށް މި ލިބެނީ. ތާރީޚުން ފެށިގެން  10އިނގޭތޯ.  10ނޯމަލްކޮށް އިނީ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  10ވިއެއްނޫންތޯ  ރޭގައި އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާއަށް ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއް 

ދަތިކަމަށް އިސްތިޢުނާފެއްކުރުމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، ކުރީގައި އޮންނަނީ ވަރަށް   ދުވަސް ވަރަށް ކުރުކަމަށާއި ވަރަށް 

އެހެން ރަށަކަށް. އެހެންވީމާ، އޭރުގައި އެ މަޝްވަރާގެ މަތިން   ދިގު މުއްދަތެއް ދެވިފައޭ. މާލޭގައި ތިބޭ މީހުންނަށް 

 ގޮތަށް ދެކެނީ އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު ވެސް މި  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މުއްދަތު   އިސްތިޢުނާފުކުރާ  ރަނގަޅުހެން  ހާލަތެއްގައި  އެކަމަކު    10މިކަހަލަ  ދިގުކުރަން.  ވީމަ    60އަކަށްވުރެން 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ދިގުހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އެއްވެސް ކަމެއްނޫން އިނގޭތޯ.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް އެކަން ބަދަލުކޮށްލެއްވޭނެ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟ދުވަސް ކިހިނެއްތޯ 30އެހެންވީމާ، ޙުކުމްކުރާ ތާރީޛުން ފެށިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި މި ގާނޫނު ކިޔަމުން ދިޔައިރުގައި  އަދި މީގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ އިނގޭތޯ މި އިބާރާތް. ޙުކުމްކުރާ  

އިން އިބާރާތެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންކޮށްފައި މި އޮތީ އިނގޭތޯ އެއްގޮތްކޮށްލަންވެގެން. މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ލިޔުން  

ބަ ރަސްމީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ލިބޭ  ލިޔުން  ޙުކުމްގެ  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ދުވަސްތައް  ލިބޭ  ންދު 

މައްސަލައިގެ    60ނުހިމެނޭގޮތުން   ބޭނުންކުރާނީ،  އިބާރާތްތޯ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޖެހީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެ  ދެން  ދުވަސް 

 ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން.
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 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ހަމަ   ލިޔުމަކީ  ޙުކުމުގެ  ރިޕޯޓަކީ  ޙުކުމަކީ،  ނިމުނުގެ  ދެން ޝަރީޢަތް  އެއްޗެއް.  އޮންނަ  ދޭން  ދުވަހުން  ޙުކުމްކުރާ 

 އެހެން އެއްޗެއް. އެއީ ކަންނޭނގެ އެ ތަފާތަކީ އޭގެ. މިހާރު އޮތްގޮތް ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭގނެ އެހެންވީމާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަ މި  ވާހަކަ  ތާރީޚުގެ  ޙުކުމްކުރާ  އެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ބަދަލުކުރިއްޔާ    30އްކަނީ  ދުވަހަށް 

އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެތޯ. މިސާލަކަށް   އޭރެއްގައި  އޮންނަން  ހާލަތެއް  އެކަހަލަ  ދެއްތޯ. އިސްތިޢުނާފަށް  ރަނގަޅުވާނެ 

ވަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިސްތިޢުނާފު  މައްސަލައެއްގެ  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ގޮތުގައި  ކޮވިޑްގެ  ކީލެއްގެ 

 ވަޑައިގެންނަވާއިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާނެ ދެއްތޯ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ދުވަސް އެކަށީގެންވާނެ ކަމަށް.  30އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން   ނެތިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  މެންބަރުން،  އަޅުގަނޑަކަށް    30އެހެން  އިނގޭތޯ.  ބަދަލުކުރަނީ  ދުވަހަށް 

ވާހަކަފުޅަށް   އެ  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މެންބަރަކު،  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ހިއެއްނުވޭ 

އެހެންވީމާ،   މުއް  30އިޢުތިރާޟުކުރައްވާހެނެއް.  އެ  ކޮމިޓީގެ  ދުވަސް  އެދެން.  އިޞްލާޙުކޮށްލައިދެއްވުން  ދަތުކަމަށް 

އިތުރު   ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  އަދި  ނިންމާލެވެންދެން  މި  އަދި   އަޅުގަނޑު  އެކުގައި  ހަމަވުމާއި  މިހާރު  ގަޑި 

އަޅުގަނޑުމެންނަ އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅަން.  ދެއްވުމަށް  ށް  ބައިގަޑިއިރެއް 

ކުރިއަށްގެންދަން   ނިމެންދެން  ބިލު  މުޅި  ކުރިއަށް  އިޢުރިރާޟުނުކުރައްވާތީވެ  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ކުރިއަށްދެވޭނީ. 

، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެތި  2010/17. ގާނޫނު ނަންބަރު  6އިނގޭތޯ. މި ދަންނަވާލަނީ  

ގާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ  މައްސަލައެއް  ވަނަ   21ގެންގުޅުން  ކޯޓެއްގައި  ކޮންމެ  މަރުޙަލާއެއް  މަތީ  ދަށުން  މާއްދާގެ   

އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަކީ އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  

ގޮތުން   ފާސްވީ.    30ނުހިމެނޭ  އެހެންވީމާ،  ނަންބަރު    -7ދުވަހެވެ.  ޓ2015/32ެގާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ  ،  ރަރިޒަމް 

ގޮތުގެމަތިން  1)   28ގާނޫނުގެ   ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާ  ވަނަ  އެ    60(  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
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މައްސަލައެއް   އެ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނިންމައި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެއްގެ 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއެވެ. ހާދަ  ދު  45ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާތާ  

އެކަށީގެންވެއެއްނޫންތޯ   މައްސަލަތަކަށް  މިވަރުގެ  ޕްލީޒް.  ކޮމެންޓް  ދެއްތޯ.  އެހެން    60މުއްދަތެކޭ  އަދި  ދުވަސް. 

ޕްރޮސިކި އެބައޮތް  ވެސް  އިޚްތިޔާރު  އެ  ވެސް.  މުއްދަތެއް  ނޫން  މި  ދެވޭނެ  ޖެނެރަލަށް.  ކްލޯޒްއަކުން  އުޓަރ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއޭ ފުލުހުންނަށް ވެސް މުއްދަތެއް ދިނުމަށް. ރަނގަޅުތޯ. ކުރިއަށްދަނީ  

މައްސަލައިގެ.    7 ކުރިއަށްދަނީ  ބަލާފަ. އޯކޭ، އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑު  މި މާއްދާގައި    -8ރަނގަޅުކަމަށް 

ބަޔާ ގޮތަކަށް  ދޫކޮށްލާފައިވާ  އެހެން  ބަންދުން  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު  ނުވަތަ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ވީނަމަވެސް  ންކޮށްފައި 

ފުރިހަމަކޮށް   ތަޙުޤީޤު  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  މީހުންގެ  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  މީހުންގެ 

ލަ އިބާރާތް އިނގޭތޯ. މުޅި ޖުމުލަގޮތެއްގައި އެބައިން ވެސް  ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މުޅި ޖުމުލަގޮތެއްގައި، މި އޮތީ އެއްކަ

އަޅުގަނޑު   އުނިކުރުމަށްފަހުގައި  ޖުމްލަ  އެ  އޯކޭ،  އުނިކުރި.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މާއްދާއިން  ކުރީގެ  އުނިކުރަންވާނެތާ 

ކިޔާލާނަން.   ހައްޔަރުކޮށް  -8އެއްކޮށް  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  މާއްދާގައި  ނުވަތަ  މި  ފައިވާ 

މީހުންގެ   ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  މީހުންގެ  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ބަންދުން  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 

ފުރިހަމަކޮށް ތަޙުޤީޤު  ތެރެއިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ   މައްސަލަތަކުގެ  މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ 

ފުރިހަމަކު ތަޙުޤީޤު  ކަމަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހުރައްތައް  ބޮޑެތި  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ރުމަށާއި 

ޖެނަރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަތަކުގައި  ކަނޑައަޅާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ 

އުފުލުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތި ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި ތަޙުޤީޤު  ޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟އާދެ! މީގައި ވަކު ދުވަހެއް ނުޖަހާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުއްދަތެއް   ވަކި  ވެސް  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތުތަކެއް  ހުރިހާ  މި  މާއްދާނޫންތޯ.  އެއްކަލަ  މިއީ  އާދެ! 

އިޚްތިޔާރެއް   ރަނގަޅު  ވަރަށް  ދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކަނޑައަޅައިދީފައި  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޕްރޮ  މައްސަލަތަކުގައި  ދަތިފުޅުވާ  ޖެނެރަލަށް  ފުރިހަމަކޮށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތަޙުޤީޤު  އެ  އެއީ  ޖެނެރަލް  ސިކިއުޓަރ 
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ހުރިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ނިންމޭ މައްސަލަތަކުގައި އިނގޭތޯ. ދަޢުވާ   ހުރަސްތަކެއް  ބޮޑެތި  ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ވަރަށް 

މައްސަލަތައް   އުފުލެންހުރި  ދަޢުވާ  ހިންގާ  ތަޙުޤީޤު  ފަސޭހަކާއިއެކު  މައްސަލަތަކުގައި  އުފުލެންހުރި 

އަށްގެންދަންވަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި  ކުރި

ބިނާކޮށް   މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަތައްކަމަށް  ހުރި  ހުރަސްތައް  ބޮޑެތި  ވެސް 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ މުއްދަތެއް ލިބިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ދެނީ.  ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ޕްރޮސި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި  ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތައް ވެސް އެ އިޚްތިޔާރު ދޭންވެގެން 

ރަނ  ބޮޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ލިބޭ  އިޚްތިޔާރު  އެ  ވެސް  ދަޢުވާކުރުމުގައި  އެބަ  ޖެނެރަލް  ހައްލެއް  ގަޅު 

ބޮޑު   ވަރަށް  ދެނީ  މި  އަދި  ވެސް  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތުތަކެއް  ހުރިހާ  މި  އެކަމުގައި.  ހޯދައިދެވޭނެނޫންތޯ 

އިޚްތިޔާރެއް. އެކަމަކު އިޚްތިޔާރު ވެސް މި ދެނީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެގޮތަށް  

އެބަ    ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލައަކަށް  ޕަރޓިކިއުލަރ  މިވެނި  ހުރަސްތަކެއް  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް 

އެކަން   ނަގައިގެން  މުއްދަތެއް  ފެންނަ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންވީމާ،  ދިމާވެއޭ. 

 ރެކޮމަންޑޭޝަން... ކުރެއްވުމަށް އިޚްތިޔާރު. ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށެއްނޫން. އެއީ އެއްކަލަ 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން  ވެސް.  ވާނީ  ދެއްތޯ  އެގޮތަށް  ހާލަތަކަށްނޫންތޯ.  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ހަމައެކަނި 

 ހީވަނީ އެ މައްސަލައެއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ފެއްޓިއިރު   އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީނޫންތޯ  އެ  އެކަނި.  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެކަނި.  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

ހިނގާނެ   މިއްޔޭ  ވާހަކަ.  ހިނގާނެ  އިޖުރާއަތުތައް  މި  ކަންކަން  މި  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ވެސް 

ރަނގަޅެ އެންމެ  ހަމަ. އިޖުރާއަތުތަކަކީ.  މިއީ  ރެކޮމަންޑޭޝަންއޭ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  މިއީ  އްނޫންތޯ. 

އެއްކަލަ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލިއިރުގައި. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްދަނީ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި މި  

ފާސްވެއްޖެކަމަށް   ދެން  8މާއްދާ  އަކުރެއްގައި  -9.  އެހެން  މާއްދާގައި  ވަކި  މި  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި   

އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކީ އެހެން   އެހެން މައްސަލަތަކުގައި  މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި 

ނުހިމެނޭ   ދުވަސްތައް  ބަންދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ލިބޭ  ލިޔުން  ޙުކުމުގެ  މައްސަލައިގެ  އެ  މައްސަލައިގައި 
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ދުވަހޭ. އެހެންވީމާ، ކުރުކުރަންވީ މިވެސް ދެއްތޯ. މިއީ ޢާއްމު ވަކި ގާނޫނެއްގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން    90ން  ގޮތު

މައްސަލަތަކުގައި   އެހެން  ޢާއްމު  ދެން  އިތުރުން  މުއްދަތުގެ  އިސްތިޢުނާފު  ހުރި  ގާނޫނުގައި  ކުރި  މި  ފާހަގަ 

ކުރީގައި ދެއްކީ ވަކި ޕަރޓިކިއުލަރ ގާނޫނެއްގައި ހުރި ގާނޫނެއްގެ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ލިބޭ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ މިއީ.  

ދަށުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިޢުނާފުގެ ވާހަކަ. މިހާރު މި ދައްކަނީ ޢާއްމުކޮށް އެހެން އިސްތިޢުނާފުތަކުގެ  

 ގޮތްކޮށްލަންވީހެން.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއް؟ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރަންވީތޯ 30ވާހަކައާއި އެކުގައި. ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އާދެ! އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވައިލާނަން.   އެކުގައި  ގޮތާއި  އިޞްލާޙުކުރެވުނު  ކޯޓުގައި    9އާދެ!  އަކުރެއްގައި  އެހެން  މާއްދާގެ  މި 

މައްސަލަތަކުގައި   އެހެން  ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް 

ޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން... އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ މުއްދަތަކީ އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ލި

އެހެންނޫނިއްޔާ   ހީވަނީ.  ލިޔުނިއްޔާހެން  އެގޮތަށް  ޙުކުމް  މައްސަލައެއްގެ  އެ  ބަދަލުގައި  މައްސަލައިގެ  އެ  ހީވަނީ 

އެހެން އާދެ!  މައްސަލައެއްގެ،  އެ  އައިމަ  މިހެން  ދެން  އައިސްފައި  ވާހަކަ  މައްސަލަތަކުގެ  ވީމާ،  ޕްލޫރަލްކޮށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   މުއްދަތެއް  ވަކި  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް  ކޯޓުގެ  އަކުރެއްގައި  އެހެން  މާއްދާގެ  މި  ދަންނަވައިލާނަން. 

މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ލިޔުން  

ރަސް ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ގޮތުން  ލިބޭ  ނުހިމެނޭ  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ފެންނަނީ.    30މީ  ރަނގަޅުކަމަށް  ދުވަހޭ. 

އަކުރުތައް އެ ނިމުނީ. ދެން މިހާރު އެ މާއްދާގެ )ނ(    9މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ. ފާސްވީ.   ދެން އެ 

ބައެ އެ  ޢަމަލުކުރެވޭއިރު  އިޖުރާއަތުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ  ބާބުގައި  ޢަދުލުގެ  އިނގޭތޯ. މި  ޖިނާޢީ  މައްޗަށް  އްގެ 

ފަރާތްތަކަށް   އެ  އުސޫލަކުން  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ޙައްޤުތައް  ލިބިގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ހިންގޭ  ނިޒާމު 

މި   އޮތްގޮތް.  ވެސް  އައިއިރުގައި  ޑްރާފްޓުކޮށްފައި  ބިލު  މި  އިނގޭތޯ.  އޮތްގޮތް  ބިލުގައި  މި  މިއީ  ލިބިގެންވާނެއޭ. 

ބަޔާންކުރާ  ދެންނެވީ   ބާބުގައި  އޮތަކަސް. މި  ބަދަލުކޮށްފައި  ތަންތަންކޮޅު  ޢިބާރާތުގެ ކުޑަ  އެބައޮތް ދެން  ވާހަކަ  މި 

އެންމެހައި   ހިންގޭ  ނިޒާމު  ޢަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  މައްޗަށް  ބައެއްގެ  އެ  ޢަމަލުކުރެވޭއިރު  އިޖުރާއަތްތަކަށް  ޚާއްޞަ 

ބަޔާން ބާބުގައި  މި  ޙައްޤުތައް  ލިބިގެންވާ  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިގެންވެއޭ.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އުސޫލަކުން  ކުރާ 
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ބުނާ   ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  އެއީ  ގާނޫނުގައި  މި  ކަމަކު  ޢަމަލުކުރިއެއް  އިޖުރާއަތްތަކަށް  ޚާއްޞަ  މިހެން 

ޚާއްޞަ   ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ދެއްތޯ.  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ލިބެންޖެހޭނެއޭ  އިޖުރާއަތްތަކަށް  ޙައްޤުތައް 

ޢަމަލުކުރެވޭއިރު އެ ބައެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް  

ހިފެހެއްޓޭނެ   ނުއެއް  ޙައްޤުތަކެއް  މީހެއްގެ  ލިބިގެންވެއޭ. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް  އުސޫލަކުން  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި 

ބުނަންވެ ޙައްޤުތައް  ކަމަށް  އެ  ވެސް  ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުގެ  ޚާއްޞަ  މިހިރަ  މީގައި  ދެއްތޯ.  އުޅެނީ  މި  ގެން 

 ؟ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ؟ ދޭންޖެހޭނެއޭ ދެން އަދި އެނޫން ވެސް، ރަނގަޅުތޯ

 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއި

 މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު )ނ( އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫންކަމަށް   ކޮމެންޓެއް.  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ފާހަގަކުރައްވަމުތޯ  އެބަ  މެންބަރަކު  އެހެން  މުޢިއްޒު.  ޔޫ  ތެންކް  އާދެ! 

ފާސްވީ ނިމުނީ.  )ނ(  ކުރިއަށްދަނީ.  ގައި    ވަނީނަމަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ރ(  ކުރިއަށްދަނީ.  ބަލާފައި  ކަމަށް 

ހިންގުމުގައި މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބާބު އިނގޭތޯ، ނިންމާނީ  އެއްކަލަ  އޮތީ  މާއްދާގެ  މި  ނޭ. މި 

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  

 ނިންމާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަތީގައި އޮތްގޮތަށް އެއްގޮތްކޮށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިއީ ޑްރާފްޓުގައި ވެސް އޮތްގޮތް އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ
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 އެގޮތަކަށް ނޫންތޯ.  ޑްރާފްޓުގައި އޮތީ އޭރުގައި ގަވާއިދު ހަދަން ވެސް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަޔާންކުރާ   ބާބުގައި  މި  ހިންގުމުގައި  ޝަރީޢަތް  ހާލަތެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އާދެ! 

 އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ.... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 ؟ ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ދެން އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭތޯ އެ ހާލަތު އައިމަ ވަކި ބަޔަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި އޮތީ ޤައުމު  ހާލަތު އައިމަ ކޮންމެވެސް އެއް ދިމާލަކުން ނިންމައިގެންތާ ދެން މީގެފަހުން ކޯޓުތައް ހިނގާނީ  

ދިމާލެއް. އެހެން ނޫން   ތިބެންޖެހޭނެނު ކޮންމެވެސް  މިހެންނޭ. އިރުޝާދެއް ދޭން  މި ހާލަތުގައޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން 

 ކޯޓުތަކާއި ގުޅިފައި...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

ދަންނަވަނީ މި  އަޅުގަނޑު  ޑީ.ޖޭ  އެހެންވެގެން  އޮތްގޮތް  ހަމަ  މިހާރު  ހަމަ  ކުރަން  އެކަން  ރަނގަޅުހެން  .އޭއިން 

 ރަނގަޅުހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   މަޝްވަރާކޮށްފައެންނު  އެކުގައި  ކޯޓުތަކާ  ހުރިހާ  މި  ދެއްތޯ.  މި ފަރާތުންތާ  އަންގާނީ  ޢާއްމު އެންގުންތައް  އެއީ 

 މީހުން ވެސް އަންގާނީ ޑީ.ޖޭ.އޭއިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އިރާފޮނަދޫ ދާ

 އާދެ! އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުހެން ޑީ.ޖޭ.އޭ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިންގުމުގައި މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ. އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް   ޝަރީޢަތް 

އެ ހަދަނީ އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން.  ގަވާއިދު  ޑީ.ޖޭ.އޭއިން ކަމަށް މި ލިޔުނީ. ރަނގަޅު. ދެން އެއްކަލަ  ނިންމާނީ 

  ގަވާއިދު.  ކޮންފަރެންސިންގއާ މި ބެހޭ އުސޫލުތަކުގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 އެހެން މި ލިޔުނީ. ލިޔެވުނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން މިހާރުއްސުރެ ވެސް އުސޫލު ލިޔެގެން މި އުޅުއްވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންތާ. އެހެންވީމާ، މި އޮތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  

ލިޔެވިފައި އުސޫލު  ދޭ  މި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންފަރެންސިންގގެ  ވެބް  ދެން  ދެއްތޯ.  ވެސް  މިހާރު  ތާ 

 ؟ އިންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި އަދި އެ ބޭފުޅުން ރަނގަޅުކުރާނެ އެ އުސޫލެއް. ދެކޮޅުޖެހޭތޯ މި ހަދާ ގޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

ނެރުނެއް   ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  މައްސަލައެއްގައި  ކަންބޮޑުވި  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްތޯ  ނެރުނު  ވެސް  މިފަހަރު 

 ނޫންތޯ ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލެއްގައި. އެހެން ނެރެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމުނުދިޔައީ ނޫންތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު މޫސާ ސިރާޖު އިރާގެ މެންބަފޮނަދޫ ދާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޑީ.ޖޭ.އޭއިންހެން މި އުސޫލު، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެ ގަވާއިދު ހަދަން މި ހިމެނުނީ އެއީ މި  

 ގާނޫނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެކަން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީމަ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން
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 ގާނޫނީގޮތުން ވެސް މި ބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ މިހާރު ހަމަ މި ކަންކަން މި... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 އެންގުންތައް އަންގާނީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މާބޮޑު ފުށުއެރުމެއް އޭރުން ނޯންނާނެހެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އާދެ! އޯކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މި މާއްދާ ވެސް ފާސްވީކަމަށް ބެލީ އިނގޭތޯ.  

)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަޑުކޮށްލާ އަދި އެއްފަހަރު ދަންނަވައިލާނަން. )ރ( މި މާއްދާގެ )ހ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް  ގައި  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ހިންގުމުގައި  ޝަރީޢަތް  ހާލަތެއްގައި   

)ބ(   ބެލީ.  މި  ކަމަށް  ފާސްވީ  އެހެންވީމާ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނޭ.  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނިންމާނީ 

ބާބުގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން  ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި މި  

ނިންމާ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި  ނިންމުން  ނިންމާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

   ނިންމުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ. ރަނގަޅު ދެއްތޯ. މި ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތް ހަމަ އެއީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 އާދެ! އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އިތުރަށް   މައްސަލަތަކަށް  ހޯދާ  ކުރަނީ. މުއްދަތު  މި  ގެޒެޓު  ކޯއްޗެއް އަސްލު  އެހެންވީމަ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

މި   ލަސްކޮށްގެން  އެކަހަލަ  މުއްދަތު  މުއްދަތުގައި  އެ  ނެތްކަމާއި  ތަޙުޤީޤުކުރެވެން  ފުރިހަމައަށް  މައްސަލަތަކުގެ 

ގެޒެޓުކުރަނީ މި  އެއްކޮށްތޯ  ވާހަކަތަކާ  ޝަރީޢަތް  ؟ މައްސަލަތަކުގެ  އަދި  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، 

 އުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާ ނިންމުން... ހިންގުމުގައި މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޕްރޮސިކި

 

 އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާ

 ؟ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ހާލަތު އައިސްފި ކަމަށް ބުނެ އެއަށޭ ދެން ޢަމަލުކުރާނީ އެހެންތޯ މި ބުނަނީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ހާލަތުގައޭ މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިންނޭ ދެން  އެ އިޢުލާންކުރުން ދެއްތޯ އެއީ. މިހާރު މި

ޢަމަލުކުރާނީ. މިގޮތުން މިވެނި އުސޫލުތަކެއް. ދެން މީގައި ހުރި ވާހަކަތައް ޕަބްލިކަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން ކަންނޭނގެ އެ  

 ؟ ދެން އެ މާނަކުރަނީ ދެއްތޯ އެގޮތަށް ދެއްތޯ އެއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު މޫސާ ސިރާޖު އިރާގެ މެންފޮނަދޫ ދާ

 އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ އެގޮތަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މިހިރަމިހިރަ   އިޢުލާންކުރާނެއޭ، ޝާއިޢުކުރާނެއޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވެސް  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދެން 

މިއީ   ކަންނޭނގެ  ވާހަކަ  ޢާއްމުކުރުމުގެ  އެގޮތް  ހިނގާނީ  ކަންކަން  ކޯޓުތަކާއި  ހާލަތުގައި  މި  މީގެފަހުން  ދެން  ގޮތަށޭ 

ން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ. މެންބަރުންނަށް ކަމުދިޔަ މާއްދާއަކަށްވާތީވެ  އޯކޭ. މެންބަރު؟ ދެއްތޯ މި މާއްދާ މި ބުނަނީ

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް   ނިންމީ ފާސްވީކަމަށް. )ޅ( މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 

އުސޫލުތަކަށޭ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  އިސްކަންދޭންވާނީ  އިސްކަންދޭ    ޢަމަލުކުރުމުގައި  ޢަމަލުކުރުމުގައި  މިއީ 

 ފެއްޓޭ ގޮތް ވަރަށް ހުތުރުގޮތަކަށް މި އިންނަނީ ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

ހާލަތު   ބުނާ  ގައި  )ހ(  ގާނޫނުގެ  މި  ނޫންތޯ  އޮންނަނީ  މި  ފަށާއިރުގައި  މާއްދާ  ތި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

  ކިޔާފައި މި އޮންނަނީ ނޫންތޯ ލާފަ.  މެދުވެރިވެއްޖެނަމައޭ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ފުރަތަމަ ފެށޭއިރުގައި މި އޮންނަ ހިސާބު... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ
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ތިއެއް ނޫން. އުހުނ މި   ތިއެއް ނޫން  )ޅ(.  އިނގޭތޯ  )ޅ( ކިޔަނީ  ނޫންތޯ. މި  ލާނެ  އެތަނަށް  އާނ  ފެށޭއިރުގަ. 

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައި އޮންނައިރުގައި އެއީ އަޅުގަނޑު އެ ރިފަރެންސް ދޭންވީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ރިފަރެންސް... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އިރާގެ ފޮނަދޫ ދާ

އާދެ! ރިފަރެންސް އޮންނަ ގޮތުން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތިރިއަށްހެން އަދި ދާންވީ އިނގޭތޯ. އުހުނ، ތިރީގައި އޮތް  

އެއްގޮތެއް   އެތި  އޮތް  އެ  ގައި  )ރ(  މި  އޭރުން  ރަނގަޅު.  އެތި  އޮތް  ތިރީގައި  އެހެންވީމަ.  ރަނގަޅޭ  އެތި 

( ގައި  2ގެ )   203)ރ( ގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއްގޮތަށްހެން އޮންނަންވާނީ. މިހާރު މީގައި    ނޫނެއްނޫންތޯ.

-1ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު. ދެން އެކަމަކު )ރ( ގައި އެ އޮތީ ހަމައެކަނި އެ    203-1މިއޮތީ މި ގާނޫނުގެ  

ޔާންކުރާ ހާލަތު. ހަމަ އެއް ހާލަތެއްގެ ވާހަކައެއް  ނައިސް އޭގައި ތަފާތެއް އެބައުޅޭތޯ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ  203

 ނޫންތޯ އެ ދައްކަނީ. އެކަމަކު ގެނެސްފައި އެ އޮތީ ދެގޮތަކަށް ނޫންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ބާބުގައި   ހިންގުގައި މި  ހާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި  މާއްދާގެ  ތެދެއް. މި  އާނ، އާނ އެއީ 

ންކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ ޑިޕާޓް، މިބައި މި ފެށޭގޮތަށް އެބައި ވެސް ފަށަންވީއޭ ދެއްތޯ. މި ބަޔާ

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ދެއްތޯ، އެގޮތަށް ފައްޓަންވީއޭ އެ  މާއްދާގައި ވެސް. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި ގާނޫނުގައި  

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ހާލަތެއްގައި މި ގާނޫނުގައި   ނުވަތަ އެހެން ވެސް، އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 
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އުހު ގާނޫނެއްގައި،  އެހެން  އެހެން  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފައްޓަންވީ  އުހުނ.  ނ 

ހާލަތެއްގައި،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނެއްގައި 

ވީނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ(    ވީނަމަވެސް މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

އުސޫލުތަކަށޭ.   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  އިސްކަންދޭންވާނީ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  ހާލަތެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ޢަމަލުކުރުމަށް، ކުއްލިއަކަށް ޢަމަލުކުރުން ތި ލަފްޒު އަންނަ ގޮތް ވަރަށް ހަޑި ދެއްތޯ ޖަމްޕްކޮށްލާފައި މި އިންނަނީ.  

އިސްކަންދޭންވާނީ، ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި   ޢަމަލުކުރުމުގައި  ހާލަތެއްގައި  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ 

މޯޑް އެބައިންނެވިތޯ؟ އެމް.ޕީ  މެންބަރު. ކިހިއި؟ މޯޑް  ކޮމެންޓުއްޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު  ؟ ނެއްތޯ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް  ޝަފީޤު  هللا ޢަބްދު ފަހުގެ ކޮމެންޓެއް ދެވިދާނެހެން. އެހެން  މިއަށް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އިންނެވިއްޔާ 

އޮތްގޮތް މިހާރު  ރަނގަޅުތޯ  ދެއްވޭނެ.  ގޮތަކަށް  ؟ ވެސް  އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އިސްކަންދޭންވާނީ  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި ގާނޫނުގެ )ހ( ގައި  ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި 

 ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު... ؟ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށެވެ. ރަނގަޅުދެއްތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 އާދެ! ރަނގަޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޔެސް ދެއްވައިފިއްޔާ އާދެ! ތެންކިޔޫ. އެހެންވީމާ، މި އަކުރު ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ދެން އޮތް އަކުރަށް ދެން އޮތް  

ޖެހިލާނަން. އެއީ   ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ  2ގެ    203މާއްދާއަށް  މި އިންނަނީ  . އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި 

އިޖުރާއަތުތައް ގާނޫނުގެ  ޚާއްސަ  މި  އެ    201.  އަދި  އޮތުމާއެކު  ހާލަތެއް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގާނޫނުގެ ދަށުން   އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ހިނދު މި  ހާލަތުގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް 

ފުލުހު ގޮތަށް  ނުވާ  ހައްޔަރުކުރުމަށް  ނުވަތަ  މީހަކު  ފުލުހުންގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  މީހަކު  ގެނެވޭ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ންގެ 

ސަބް   ތަނަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އެފެއަރޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ނެތްނަމަ  ހާލަތެއް  ހާޒިރުކުރެވޭނެފަދަ  މަރުކަޒަކަށް 

މީހަކު   އެ  ހުއްދައާއެކު  އޮފިސަރެއްގެ  ރޭންކެއްގެ  މަތީ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓާރ 

ރަނގަޅު ދެއްތޯ ވަރަށް. މިއީ ކުރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވިފައި އޮތް  ؟ ނެއޭ. ރަނގަޅެއް ނޫން ދެއްތޯގެންދެވިދާ

މާއްދާއެއް އަދި އެ އިސްފަސްކޮށްލާފައި މި އޮތީ މިނިސްޓަރުގެ ނަން އަންނަ ތަނާއި ރިސްކުގެ ވާހަކަ. އިޢުތިރާޟެއް  

ނގޭތޯ. ދެން )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ(، )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް  ނެތިއްޔާ ކުރިއަށްދަނީ ފާސްވި ކަމަށް ބަލާފައި އި
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މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  ؟ ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސްތޯ ކިޔާނީ؟ ))ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެހެންތޯ ކިޔަނީ

ނީ އިޖުރާއަތްތައް  އޮތް ނަމަވެސް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން ގާނޫ

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅަށް. )ހ( ގައި އަންނަންވާނެއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ( ގައި ދެއްތޯ. މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް މި ގާނޫނު  

މިއީ މި މާއްދާގެ  ؟ ބަޔާންކުރާ އެހެން ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ. އެއީ މިހެންވީމަ މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ

އްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް އިނގޭތޯ މި މި ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި މި  )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ މާ

މި ގާނޫނުގައި   އެއާއެކު  އަދި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ  ވެސް  ހުންނަ ކަންކަމަށް  ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި މި  ގޮތް މި  އޮތް 

އުރައެއްގައި އެއް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.  އިޖުރާއަތްތައް  ގާނޫނީ  އެހެން  ނޯވެވޭނެއެއް    ބަޔާންކުރާ  ކަނޑިއަކަށް  ދެ 

 ؟ ނުން

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތި ފާހަގަކުރީ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަބަލަ އަދި. އަސްލު މީގައި  ބުނަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ... 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ 

ގާނޫނީ   އެހެން  ބަޔާންކުރާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހައްޔަރުކުރުމުގައި  އެއީ  ވާހަކައަކީ  މިއުޅޭ  ބުނަން  މީގައި 

މިސާލަކަށް   އެއީ  ކަންނޭނގެ  ވާހަކަ  އިޖުރާއަތްތަކުގެ  އޮންނަ  އެ  ހައްޔަރުކުރުމުގެ  ބަދަލުގައި  އިޖުރާއަތްތަކުގެ 

ނޫންތޯހައް އިޖުރާއަތެއް  މުޅި  ކަންހެން  އެ  އިންޒާރާއި  ގާނޫނީ  ދެން  ގާނޫނީ  ؟ ޔަރުކުރީމައި  ގޮތުން  އޮތް  މިހާރު 
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ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   އެހެން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި  ބަދަލުވާން އަޅުގަނޑު. ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  އިޖުރާއަތްތައް އެ ބަސް 

 އިޖުރާއަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ އެއީ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ދެއްތޯ އެ ނޫން އެއްޗަކަށް ނުވާނެ އެއް ނޫންތޯ  އެހެންވީމާ، މީގައި ޚާއްޞަ ހާލަތެއް  ؟ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ 

އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރެއްގައި މިހާރު މި އޮތް ހައްޔަރުކޮށްގެން ތަންތަނަށް ގެންދާ ވާހަކަތާ މި  

ހޯމް   ދެއްތޯއޮތީ  ގެންދިއުމާއި  ތަނަކަށް  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  މީހާ  ؟ މިނިސްޓަރު  އެ  އިތުރުން  އޭގެ  އެކަމަކު 

ހައްޔަރުކުރާއިރެއްގައި ދެން ހުންނަ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއޭ އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ އިންޒާރާއި އޭނަ  

އެހެންނަމަވެސް،  ؟ ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކި ގޮތަކަށް ދެއްތޯއެ ބިޑިއަޅުވަންޏާ ވެސް އެ އަޅުވަންޖެހެނީ އުސޫލާ އެއް

 އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު މި ގާނޫނުގައި ހައްޔަރުކުރުމާއި... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދާ ތަނާއި އެއްޗެހި ހަމަޖެހުން އެގޮތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ. މިއީ ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ އިޖުރާއަތްތައް  މިހާރު މި  ؟ ގާނޫނީ  ދެއްތޯ  މިއީ ރަނގަޅު  އެހެންވީމަ 

ދެއްތޯ؟ އޮތްގޮތް މި  ؟ )ރަނގަޅު  އޮތްގޮތް.  ލިޔެވިފައި  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ށ( 

އި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް މި ގާނޫނުގައި ހައްޔަރުކުރުމާއި  މާއްދާގެ )ހ( ގަ

މި   އަނެއްކާ  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ.  އިޖުރާއަތްތައް  ގާނޫނީ  އެހެން  ބަޔާންކުރާ  ބައެއް  ގުޅޭގޮތުން  ބަންދުކުރުމާއި 

ނޫންތޯ ނުހިމެނޭނެ  ކަމެއް  އެހެން  އިތުރު  ނުވޭތޯއޮ؟ ވާހަކައިގެ  ހައްޔަރުކުރުމާއި  ؟ މިޓެއް  ގާނޫނުގައި  މި 

އެހެން   ހިމެނޭނީ ނޫނިއްޔާ އެހެން ކަންކަން  ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތްތައް. އެއީ އެ އެކަނިތޯ 

ދެއްތޯ ދިނުމާއި  ވަކީލު  އެބައާދޭތާ  ވާހަކަ  ދެއްތޯ؟ ކަންކަމުގެ  ރަނގަޅު  ކަންނޭނގެ.  ރަނގަޅު   ؟އެހެންވީމާ، 

 ؟ އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލަމާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   ދަންނަވާލެވުނީ.  އެ  ދެންމެ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  މާއްދާގައި  މި  )ށ(  އިނގޭތޯ.  ފާސްވެއްޖެ  ކުރިއަށްދަނީ 

ގެ އެއްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް އޮތުމާއެކު    203މިހާރު )ނ(. )ނ( މި ގާނޫނު މި ގާނޫނުގެ  

އްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ހިނދު މި ގާނޫނުގެ  އަދި އެ ހާލަތުގައި އިތުރަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް އެ މާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވެން    52ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު މި ގާނޫނުގެ  

މީހަ  އެ  ތަނެއްގައި  ޚާއްޞަ  އާންމުކުރާ  ކަނޑައަޅާ  އެފެއަރޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކު  ނެތްނަމަ 

ދެއްތޯ އެ  ؟ ހައްޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެ މީހަކު ބަންދުކުރެވިދާނެއޭ  އެ މީހަކު ބަންދުކުރެވިދާނެއޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް 

ފާސްވީ ކަމަށް  ؟ ރަނގަޅު ދެއްތޯ؟ ލަފުޒު ދެންމެ ނުފެނުނީމަ ކިޔާލެވުނު ގޮތެއް އެއީ. މިހާރު ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ ހަމަ

ނު އިޢުތިރާޟެއް  އެންމެން  ޚާއްޞަ  ބަލަނީ  ސުރުޚީއަކީ  އަރިމަތި  މާއްދާ.  އިން  ދެން  ކުރިއަށް  އޯކޭ  ކުރައްވާ. 

ގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ    203. މި ގާނޫނުގެ  3ގެ    203ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުން.  

ރާ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި އަދި މި ނޫން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު  204ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި ގާނޫނުގެ  

ވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކުގެ އަސްލު އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޮނުވުމުގެ، އަސްލު އަމުރަށް  

އެހެން   ބަދަލުގައި  ފޮނުވުމުގެ  އަމުރު  އެ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  އަސްލު  ބަދަލުގައި  ފޮނުވުމުގެ  ފަރާތަށް  އެދުނު 

މަ ދެއްތޯ ދިވެހި ބަހުގައި، އަސްލު މި އަދި މި ގާނޫނުގައި ވެސް މި ގާނޫނުގެ، އަދި މި ގާނޫނުގައި ވެސް މި  އައި

ގާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން އަދި މި ނޫން ވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކުގެ އަސްލު އަމުރަށް އެދުނު  

ރަނގަޅު އައިމަ  ފޮނުއްވުމުގެ  ފަރާތަށް. އާނ، ރަނގަޅު. ކޮމާއެއް  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  އަސްލު  ވެއްޖެ. އަމުރު 

ބަދަލުގައި އެ އަމުރުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް ޒަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށްތަ  

އިންނާނީ މި ގޮތް. އިލެކްޓް؟ ނޫނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިންތޯ  ރޯނިކް ޒަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށް  ރަނގަޅުވާނެ ދެއްތޯ 

 އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއޭ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  203ގެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން. ދެން މީގައި އިތުރު ތަންކޮޅެއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު މި ގާނޫނު

އެ މާއްދާއެއް ނޫން    1-203ވަނަ މާއްދާ   ހާލަތެއް، އެއީ މުޅި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  އެއްވަނަ  އެކެއްގައި 
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އެއްގޮތަށް   ތަންތަންކޮޅު  އެ  އެއީ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ.  ހާލަތެއް  ހާލަތުންކުރެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  )ހ(. 

ނޫނުގެ އެބަހުރިހެން ފާހަގަކުރެވިފަ. އެ ތަންތަންކޮޅު އެ ހަވާލާދޭއިރުގައި މިހާރު  ކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. މުޅި ގާ

އެއްގޮތަށް   ހަމަ  އަންނަވީ  ތަންތަން  ހަވާލާދޭ  އެ މާއްދާއާ  ހީވަނީ  އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑަށް  އޮތީ  މި  ވެސް  )ށ( ގައި 

 ލަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން.ހުރިހާ އެއްޗެއްގައި ވެސް މިހާރު މިއިން ގޮތަށް. އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅުކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   203ބައެއް، ބައެއް މާއްދާތައް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ އެގޮތަށް )ހ( އަށް އެކަނި ނުވާ ގޮތަށް. 

 ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ...

 

 ންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

އާދެ! ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވީ އެ ހާލަތަށް ރެފަރެންސްދެންޏާ އެގޮތަށް ގެންނަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ  

 އެއްގޮތްކޮށްލަން. އެ ހާލަތަށް ރެފަރެންސް ދޭއިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްޗެހި ރީޗެކްކޮށްލައްވަން މިހިރަ ހުރިހާ   ހައިލައިޓްކޮށްލާފައި ބައިންދަވައްޗޭ މި  ކުޑަކޮށް  އާދެ!. އަދި އަސްމާ މި 

ކަމެއް. ދެންމެ އެ )ހ( އެ ޖެއްސެވި ތަންކޮޅު. އެ އޭރުން އެއްކަލަ ފަހުން ބަލާލަން ކިހިނެއްތޯ އޭގައި ވެފައި އޮތީ.  

ރާ ހާލަތުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ. އޯކޭ، އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކު 

ކޯއްޗެއްތޯ )ހ(  3ގެ   203؟ ކިޔާލެވުނީ  ގާނޫނުގެ    -ގެ  ބަޔާންކުރާ    203މި  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އެއްވަނަ  ގެ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި ގާނޫނުގެ   އަމުރުތަކާއި  ވަނަ މާއްދާގައި  204ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް   ބަޔާންކުރާ ކޯޓު 

ފޮނުވުމުގެ   ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  އަސްލު  އަމުރުތަކުގެ  ނެރޭ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ނޫންވެސް  މި  އަދި 

އިޚްތިޔާރު   ފޮނުވުމުގެ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޒަރީޢާއެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  އަމުރުތައް  އެ  ބަދަލުގައި 

ގެ އެއްވަނަ މާއްދާގެ   203ގެންވޭ. ފާސްވެއްޖެ އިނގޭތޯ އެ މެންބަރުން ނިންމެވި ގޮތް. )ށ( މި ގާނޫނުގެ  ކޯޓަށް ލިބި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި    204)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި ގާނޫނުގެ  

ވަގު ޢަމަލުކުރުން  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  އިސް  )ރ(  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރު  އިސް  ކޯޓުގެ  ހުއްޓާލާ  ގޮތުން  ތީ 
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ކޯޓަށް   އިޚްތިޔާރު  ގެންދިއުމުގެ  ދޫކުރުމަށް  އަމުރުތައް  ކޯޓު  މަތިން  އުސޫލުތަކެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ފަނޑިޔާރު 

 ؟ލިބިގެންވެއެވެ. ރަނގަޅުދެއްތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނގޭތޯ.  އާދެ! ރަނގަޅު އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  ؟ އޯކޭ. އެހެން މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، ފާސްވީ )ށ(. ދެން އިނީ ކޮން މާއްދާއެއްތޯ

ސުރުޚީ.  . ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ލިބިގަތުން އެއީ އަރިމަތީ  4ގެ    203އާދެ! ދެން އިނީ  ؟ އިނީ

ގާނޫނުގެ   އިތުރަށް    203މި  ހާލަތުގައި  އެ  އަދި  އޮތުމާއެކު  ހާލަތެއް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އެއްވަނަ  ގެ 

ބެލުމުގެ   ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ  ހިނދު، ކުށުގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާ 

ހައްޔަރުގައިވާ ނުވަތަ  އިންތިޒާމު    ދަށުގައި  ބައްދަލުކުރުމުގެ  އުސޫލުން  އާންމު  ވަކީލާ  ގާނޫނީ  އޭނާގެ  ފަރާތަކަށް 

މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ   ވަކީލާއި  އޭނާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  ނެތްނަމަ  ހަމަޖެއްސެން 

 ؟ޅު ދެއްތޯއިންތިޒާމު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ރަނގަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ރަނގަޅު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޯމް    އަޅުގަނޑު އެއީ  ފަރާތްތަކުން،  ބައެއް  އެއީ  ތަންކޮޅެއް.  ހިމެނިން  ކުރިއިރުގައި  ޑްރާފްޓް  އިނިޝިއަލީ 

ޑްރާފްޓްކޮށްފައި   އޭރުގައި  އިނީ  މިހިން  ހަމަ ވަކީލު  ހީވަނީ. ކޮމެންޓުގައި އިންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިނިސްޓްރީންހެން 

ހަމަޖައްސައި ވަކީލަށް ވެސް އިންތިޒާމުތައް  އެ  ދޭންޖެހޭނީ އަނެއްކާ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ނޭނގޭ.  އިންނަ ގޮތުން 

ދެން   ކަންކަން.  މި  ހެދުމާއި  ސެޓަޕް  ހުންނަންޖެހޭ  އޮފީހުގައި  ވަކީލުގެ  ނޭނގޭ.  ވެސް  ކަމެއް  ނޫން  ދައުލަތުން 

ލިޔާކަށް ނުޖެ ޑީޓެއިލްކޮށް މި  ދެން އެހާ  ފާހަގަކުރެވުނީ  ވާހަކަދެއްކެވުނުއިރުގައި  ރޭގައި  ހޭނެއޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޫންހޭ ވަކީލެއް  ހަމަޖައްސާނީ  އިންތިޒާމު  ކަންކަން  ވަކީލު  މި  ކަމެކޭ  އަންޑަސްޓުޑް  އެއީ  ކަމެކޭ  ދެން  ؟ އެނގޭ 
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ދެއްތޯ ވާނީ  އިންތިޒާމަކަށް  ދައުލަތުގެ  އެ  ހެދުމޭ  ގޮތް  ގުޅުވާލެވޭނެ  ޖަލާއި  މި  އެ  އެހެންވީމާ،  ؟ އެކަމަކު 

އު އެތަންކޮޅު  އެބައި  ނުލިޔުނީ  ގޮތް.  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  ނިކޮށްލާފައި 

އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި ފާސްވީ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އޯޑިއޯ އަދި  

މައްސަލަ ދެމެދު  ވަކީލާއި  އޭނާގެ  ފަރާތާއި  ހައްޔަރުގައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ކުރާ  ވީޑިއޯ  ގުޅިގެން  އާ 

ކަށަވަރު   މުޢާމަލާތެއްކަން  ލިބިގެންވާ  ހުރުމަތް  ނުވާނޭހެން  އަޑުއިވިގެން  ފަރާތަކަށް  އިތުރު  އެހެން  މުޢާމަލާތަކީ 

ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ފަރާތުން އަޅަންވާނެއޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް  

 ؟ ދާއެއް. ބިލުގައި ވެސް ނެތް މާއްދާއެއް. ރަނގަޅު ދެއްތޯޑްރާފްޓްކުރި މާއް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ރަނގަޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާއެއްތޯ ކޮން  އިނީ  އޮތީ  ؟ ދެން  ދެން  ބެލީ.  މި  ކަމަށް  ފާސްވީ  މާއްދާ  މި  މި  4އެހެންވީމާ،  ގާނޫނަށް  . 

ދުވަހުން   ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހިން  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފާސްވެ  ގާނޫނު  މި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން 

ފެށިގެންނެވެ. ބިލު ޑްރާފްޓް، ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މި ނިމުނީ. ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން  

މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮސް  އެއްކޮށް    ކިޔަމުން  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މާއްދާތަކެއް.  ހުރިހާ  ފާސްކުރެވުނީ 

ކޮމިޓީން ބަލައިގަންނަން މި ފާސްކުރެވޭއިރުގައި އިދާރީ ގޮތުން މީގެ ބަހުގެ ހަމަތަކަށާއި އެބަޔަށް ބައެއް އިބާރާތްތައް  

 މި ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދެން. އޭރުން  ސް އެ ރަނގަޅުކޮށްލަން ހުންނަ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށްއަދިވެ

ސާސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުގެއްލޭގޮތަށް ބިލު މިހާހިސާބުން މި އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަށް، ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް  މީގެ އަ

މި   އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ށަހަޅަނީ އަދި ދެންމެ މި ފާސްވީ ފަހަރަކު މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގޮސް. ދެން މުޅި ބިލު ފާސްވުމަށް އަޅުގަނޑު  ހު

އިޝާރާތެއްކޮށްލައްވާ   ކަމަށްވަނީނަމަ  ކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަނީ.  މި 

 އެހެންނޫންނަމަހީ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 
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 ؟ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ތިބެންޖެހޭނެ   އެބަތިބި،  ބަލައިލާއިރުގައި  ލިސްޓަށް  މެންބަރުންގެ  ތިއްބެވި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ކޯރަމްގައި،    6އާދެ! 

 ؟ބޭފުޅުން ދެއްތޯ ތިބެންޖެހެނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ރަނގަޅު އެހެންވީމަ. ؟ ހަމައަށް އެބަތިބިއެއްނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ދިޔައީ.   މި  ފާސްކުރަމުން  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  ނުކުރައްވާ،  އިޢުތިރާޟް  އެބަތިއްބެވި.  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  އާދެ! 

އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާތީއާ އެކުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން އެއަށް ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް މި ހުރިހާ  

ފާސްކުރުމަށް   އެއްކޮށް  ބިލު  މުޅި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅި  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ގެންދެވުނީ  މި  ވެސް  މާއްދާތައް 

މެ އެއްވެސް  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާ  މި  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފާސްވީ  ކަމަށްވަނީނަމަ  ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  ންބަރަކު 

 ބަލަނީ. އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ކުރައްވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އިޝާރާތެއް ކޮށްލަވާދެއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

 އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަން.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ރިޔާސަތުން

ބައެއް   ބަސްތަކަށް،  މި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ފަދައިން  އިޝާރާތްކުރި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންގެ،  އިދާރީ 

ލިބޭނެ   ބަދަލުތައް ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފެއްތުމަށް ކުރައްވާ ބައެއް ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ޖާގަ  ލަފްޒުތަކަށް މި ގެންނަ 

އަ ކޮމިޓީން  މިހާރު  އިޢުތިރާޟެއް  ގޮތަށް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ނިންމީ  މި  ކަމަށް  ފާސްވި  ބިލު  ޅުގަނޑުމެން 

މެންބަރުން.   އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރުހުމާއިއެކުގައި.  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ނުކުރައްވާ 

ވުމާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ބައެއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، މިރޭގެ މިހާ ލަސް 
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އެހެންވުމާއި   އިތުރަށްލިން.  ބައިގަޑިއިރެއް  ވަގުތު  އިތުރު  ފާއިތުވެދިޔައީ  ވެސް  ވަގުތު  ވެސް،  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅި 

އެކުގައި މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން ނިންމާލާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  

ރުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނަން، ތަޅުމަށް ފޮނުވާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ތައްޔާރުކު 

 މެންބަރުންނަށް. މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުސާ ސިރާޖު 

އަޅުގަނޑުމެ ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މަސައްކަތަށް  ވަރަށް  ބުރަ  ވަގުތުތަކަށް،  ރަނގަޅު  ހޭދަކުރެއްވި  ތި  ންނާއިއެކު 

 މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

_____________________ 

 

 

 

 
 




