
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  29  ގެ ކޮމިޓީ  ޑީޝިއަރީ ޖު  

 

2020 ޖޫން 22  

 

 

 

( 7 )ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

0:012 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލި ޖިގެ މަތުންރައްޔިަވނަ  19



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖުޑީ އައަޝިއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  އޮޅުެމްއ  ރީ  ކުޑަވަރެްއެގ  ދެންމެ  ޅުަގނޑަށް 

  އެދެން. މިވަުގތުަގިއ ަވޑަިއެގން  ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް  ަގޑި ޮއޅުނީތީ  އަރަިއެގން

ސިރާޖް މޫސާ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  މުޙައް  ،ތިއްބެވީ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   މަދުފޭދޫ 

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ޙަކީމް،ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ނިހާދު،

މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި އަޅުަގނޑު މާފަންނު އުތުރު    ން،މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

މިަވުގތުަގއި   މެންބަރު.  އެބަތިދާއިރާެގ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  ބަެއއް  ކޮމިޓީެގ  ަގމި  މި  ހަމަ  ޑީަގިއ  ބި 

ބަިއވެ ކޮމިޓީތަކެއްަގއި  އެހެން  އަޅު ވެރި ހިނަގމުންދާ  ެއނޭގ.  އަޅުަގނޑަށް  ތިއްބެވިކަން  ެއ  ަގަވޑަިއެގންފަިއ  ނޑުމެން 

ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް ޢާތުރަމަސައްކަތަކީ ެވސް ޖިނާޢީ އިޖު  ނިންމަމުންދިޔަ  ދުވަހު އެންމެ ފަހުންދުވަހު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ   ފަރާތްޕުޅުން  ސަރުކާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިޓަކައި  މިހާރު  މަސައްކަތް.   ނަށް ބިލުެގ 

އިތުރު ަމޝްވަރާެއއް ބޭނުންާވ ކަހަލަ   ބަެއއް އަޅުަގނޑުމެންެގ މެދުަގއި ކުޑަކޮށް   ކީމަސައްކަތްކުރެވިފައި އޮތް ހިސާބަ

މިހާރު އާދެވިފައި  މާއްދާތަ މާްއދާތައް އެއްބަސްވަމުން ޮގސް  މިހާރު އެއްބަސްެވވޭ  ޕާކްކުރެވެމުން ޮގސް  އޮތް   މިއް 

ެއއީ )ނ(    30  ، 18ނުކުތާ    ހިސާބަކީ  މާއްދާެގ  އޮތް  ވަނަ  މިހާރު   30އިޞްލާޙު.  ައށް  )ނ(  މާއްދާެގ   ަވނަ 

އަޅުަގނޑުމެން    ކުރީ ދުވަހު  . ެއއީން ވަރަށް ރަނަގޅުޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނުަގއި ޮއތީ ކިހިނެއްތޯ ކޮމްޕެއަރކޮށްލެްއވު

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްޮގތް ރަނަގޅުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ. ދެން   30  އްކަތްކުރަމުންދިޔަ.ސަމަ

ވި ފަދައިން ފަހަތަށް އަންނަނި ވަނަ ނަންބަރުެގ  12ެގ މާއްދާެގ )ށ( ވަނަ  31ވަނަ ނުކުތާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    19

ވަނީ ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ . އެ ތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުނ13ް)ށ(    31ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. އެީއ    3

މީހަކާ މި އިޞްލާޙު  ވަކި  މަޢުލޫމާތު.  މީހެއްެގ  އެ  މިީއ    14  .ުގޅިެގންކަމަށްވާނަމަ  ކިޔާލަމާ.  ކިޔާލާފައި،  ބަލާފައި 

މަތުކުރެޭވ މީހާެގ ބާރުެގ ދަށުަގިއވާ  ށްކުރިކަމަށް ތުހުލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ކުބަ  -14  .އިތުރުކުރުމަށް އޮތް

ން. ދެން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ  ކަދާ ތަނެއްކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުން

ފަހު ފެށުނު  ކޮމިޓީ  މަޢުލޫމާތު.  ކޮއިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން،ުގޅިަވޑަިއަގ  މިޓީއާން  ހުޅަނުގ    ތް  ހެންވޭރު 

ިއއްޒަތްތެރި ލަޠީފް،  ދާއިރާެގ  ޙަސަން  މުޢިއްޒު   މެންބަރު  އިބްރާހީމް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު    ، ހެންޭވރު 

ދާއިރާގެ  ވިލިނިގލި  މަޢާފުކުރައްވާ!  އާދެ!  ދާއިރާެގ،  ޙުސައިން.މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި    ކަނޑިތީމު  ދެ!  އާ  ސަޢުދު 

 މެންނަށް އެއްބަސްެވިވއްޖެ.ރުމަށް އަޅުަގނޑު ހިމެނުނު އަކުރުތައް އިތުރުކު  މިވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި    31އެހެންވީމާ،  

ާގނޫނުެގ    20 ބުނެވިދިޔަ  ނަންބަރު.  މާ  31ވަނަ  )ށ(ވަނަ  ޮގތަށް   9ެގ  އްދާެގ  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ 

ެއއ9ް)ށ(    31އިޞްލާޙުކުރުން.   ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ެއއްބަސްެވވުނީ.  ޗެ.  ރަނަގޅުކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  ވަނަ    21ހީެގ 

  31ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    އީ ވަނަ ނަންބަރު. އެ   21ެގ )ނ(. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތް ރަނަގޅު. ދެން  )ށ( މާއްދާެގ  



  

އެދި މި   ެގ )ނ(. ކޯޓު އަމުރަކަށް  31ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުން.  ނަ މާއްދާެގ )ށ( ވަ

ހުށަހެ ދަށުން  ހުށަހެޅުމަކާމާއްދާެގ  އެދޭ    ޅޭ  އަމުރަށް  ސުވާލުތަކަށް  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  ފަނޑިޔާރު  ުގޅޭޮގތުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު    31ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ. މިއީ  

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ އު  ތީވެއާއޮންނާ  ކަމަށް  ކޯޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ސުވާލުތަކަކާއެކީަގިއ  މި   ފެދުނު  އެކުަގއި 

ވަނަ    12ެގ  ދާެގ )ހ(ވަނަ މާއް  32ޔަ ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދި  މާއްދާ.  ވަނަ  22އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް.  އެ  ޕާކްކޮށްލީ  

ތަން   . އ13ެެގ  ދާެގ )ހ(އްވަނަ މާ  32ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. މިއީ    3ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން  

 . ުގޅިެގންކަމަށްވާނަމަ އެ މީހެއްެގ މަޢުލޫމާތު  މަތުކުރެވޭ ވަކި މީހަކާތުހުބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ކުށްކުރިކަމަށް  

. ެއ  13ެގ  )ހ( ވަނަ މާއްދާެގ   32 ؟ތޯކީ ެއއްޗެއް  މެންެއއީ ދެންމެ އަޅުަގނޑު   ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ

ުގޅިެގންކަމަށް ވާނަމަ އެ މީހެއްެގ    މިހަކާމަތުކުރެވޭ ަވކި  ން ބޭނުންވަނީ ކުށްކުރިކަމަށް ތުހު ލައި ފާސްކުރަތަންތަން ބަ

މަތުކުރެވޭ މީހުންެގ  ކަމަށް ތުހުބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކީ ކުށްކުރި  -14ވެސް ހިމަނަން.    އެ  ތު.މަޢުލޫމާ

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ    -15ން.  ކަމުގައިވާނަމަ އެތަންކަދާ  ންބާރުެގދަށުަގއިވާ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމު

  ކަމަށް މި   ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، މި ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރުަގއި މި ކަންކަން ހިމަނަންޖެހޭނެ

  ބުނެވިދިޔަ   ދާ.ވަނަ މާއް  23  މާއްދާ،ކަމަށް ފާހަަގކުރެވުނީ. ދެން އޮތް    އޯކޭ ދެއްތޯ. އާދެ! ރަނަގޅު   .އޮތީ ހުށަހަޅާފަ

ެގ   )ހ( ވަނަ މާއްދާެގ  32ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.    4ެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  32ާގނޫނުެގ  

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ    ކުރަީގއި އޮތްޮގތަކީ  . ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުެގ ވެރި ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު.4

މިހާރުނަން އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތަވެރިފަރާތު  .  މި  ެގ  ހުށަށް  ިމ  އެހެންވީމާ،  އޮތްޮގތް ބަދަލުވީ.  ށަހެޅިފައި 

  7ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  32ބުނެވިދިޔަ ބާނޫނުެގ    -24  .ރަނަގޅުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭ. ކުރިއަށް

އި ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  )ހ(ވަ   32ޙުކުރުން.  ޞްލާވަނަ  މާއްދާެގ  އެްއޗ7ެެގ  ނަ  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ހީެގ  . 

އޮތްޮގތަށް.   ހުށަހެޅިފައި  މި  އެްއބަސްވެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ދެން  ބުނެވިދިޔަ    -25މަޢުލޫމާތު. 

އި  32ާގނޫނުެގ   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ނ(  މާއްދާެގ  މާ  32ޞްލާހުކުރުން.  ވަނަ  ބަލަިއ  އްވަނަ  )ނ(.  ދާެގ 

އެ ރުކުފާސް ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  ތަނެްއ  އަމިއްލަ  މެނުވީ  ހާލަތުަގއި  ބެލެވޭ  ެގްއލިދާނެކަމަށް  މަޤްޞަދު  މުެގ 

ފަނޑިޔާރު ހުއްދަ  ވަނުމުެގ  ަވުގތެއް   ތަންތަނަށް  ެއކަށީެގންވާ  ވަ  ެއވެ.ަގއިދޭންވާނީ  އެތަނަށް އެނޫން  ުގތެްއަގއި 

ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެއިން ވަގު ެގ ހުއްދަދޭންވާނީ އެ ައމުރުެގ ދަށުން ކުމުވަނު އެތަނެއް ބަލައި    ަގއިތެއްށަށް އެދޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ައޅުަގނޑުމެން   32ބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.  ށް ޤައޮތްކަމަށް ފަނޑިޔާރަ  ޞަދެއްފާސްކުރުމުެގ މަޤް

ހާލަތުަގއި    ކަމަށް ބެލެވޭ  ނެ . ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ މަޤްޞަދު ެގއްލިދާތް މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީރީފްރޭސްކޮށްލި ޮގ

ދޭ ފަނޑިޔާރު  ހުއްދަ  ފާސްކުރުމުެގ  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ބަ  ންވާނީމެނުވީ  ތަނެއް  ފާސްކުރަން ލައެފަދަ  އި 

ލަ. އެ އޮތީ ކުރީަގއި ެވސް އޮތް ޖުމް  ލަ. ދެން މިލާޙުެގ ެއ ޖުމްތެްއަގެއވެ. ެއއީ މި ެގނެވުނު އިޞްަވުގއެކަށީެގންވާ  



  

އި އެތަނަށް ަވނުމުެގ ހުއްދަދޭންވާނީ އެ އަުމރުެގ ދަށުން ކުރަން އެދޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެއިން  ގަ ނޫން ވަުގތެއް 

ފާސްވަުގތެއް  ބަލައި  އެތަނެއް  ޮއތްކަމަށްަގއި  މަޤްޞަދެއް  ޤަކުރުމުެގ  ފަނޑިޔާރަށް  އަޅުަގނޑަށް    ބޫލުކުރެވޭނަމައެެވ. 

މިހާރު މަޤްޞަދު  ހާސިލުކުރަންއުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއޅުންއަހީވަނީ  އެ  އެއީ  ހާސަލުވެއްޖެހެން.  ޖުމް  އޮތް  ލަ ރާފައި 

ޑްރާ އޮޅުންފިލާޮގތަށް  ތަންކޮޅެއް  ހަމަ ފްޓްކުރެވިފަމިއޮތީ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް   .  

އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު  ކަމުދިޔަހެން.  )ނ(  މިބައި  އޮތްޮގތަށް  މި  މާއްދާ  ފާސްވީ.    މި  މި  ދޔަ  ބުނެވި  -26ކަމަށް 

އިތުރު  32ާގނޫނުެގ   އަކުރެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ޅ(ެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާެގ   -)ކ(  32ކުން.  ވަނަ  މި 

ަވުގތެްއަގއި އެކަށީެގންވާ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ހެނދުނު    )ނ(ެގ  އެވަނީ  ބުނެފައި    އާއި  10ރޭަގނޑު    އިއާ  6ކަމަށް 

)ވަ  32ަވުގތަށެވެ.  ހިނާގ  ދެމެދުަގއި   މާއްދާެގ  އެކަށީެގންާވ    . ކ(ނަ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

އި ދެމެދު ހިނގާ ވަުގތަށެވެ. ައޅުަގނޑުމެން އާ   9  އާއި ރަޭގނޑު  6ކަމުަގއި ބުނެފަިއ އެވަނީ ހެނދުނު    ވަުގތެްއގައި

ރޭަގނޑު   ކުރީަގއި  ކޮށްލީ  މި  އިޞްލާޙު  ވަުގ  10މި  އޮތް  ބުނެފައި  މިކަމަށް  އަޅުަގނޑު  ށް  އަ  9އޮތީ    ތު 

އެ  ލުކޮށްފަދަބަ އަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  ރަނަގޅުކަމަށް   32.  އިޞްލާޙު  ެގނައި  މި  އަށް  )ކ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ފާސްވީ.   އެއްބަސްެވވުނީމާ  ާގނޫނުެގ    މާއްދާ.  ވަނަ  27އަޅުަގނޑުމެންނަށް  )ހ(   32ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަމުރެއްެގ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ   )ހ(. ކޯޓުވަނަ މާއްދާެގ    32އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  

ބަޔާންކުރާ   އަމުރުަގިއ  އެ  ނިންމަންވާނެެއވެ.  ފާސްކޮށް  ބަލަިއ  މުއްދަތުަގއި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އަމުރުަގއި  އެ  ތަނެއް 

 ށް އިދާރާއަކުރާށް އެދުނު ާގނޫނު ތަންފީޛުކަމަށް އެ އަމުރަ  ތެރޭަގއި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމޭނެ  މުއްދަތުެގ

އެދި   ބެލެވެން ނެތްނަމަ އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން އެ އަމުރުެގ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ކީ ޮގތް ރަނަގޅުކަމަށް    32، މި  މާހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެހެންވީ  ކޯޓަށް

ދާެގ  އްވަނަ މާ  32ފާސްވީ. ދެން އޮތް މާއްދާ. ދެން ނިންމަމާ.    ކަމަށް މި  ރަނަގޅު  ހުށަހެޅުންއެއީ ހުށަހަޅާފައި އޮތް  

އެހެން  .)ރ( ާގނޫނެއްަގިއ  ހިނދަކު  އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އަމުރެްއ    ،ޮގތަކަށް  ފާސްކުރުމުެގ  ބަލައި 

އެތަނުގައިޛުތަންފީޒު ކުރިން  ވަނުމުެގ  ތަނަކަށް  އަިމއްލަ  ވަންނަކަން   ކުރުމުެގޮގތުން  އެތަނަށް  ބަޔަކަށް  ތިބި 

އެހެންނަމަވެސް ކުރިންއަންަގންވާނެެއވެ.  ވަނުމުެގ  ތަނަކަށް  އަިމއްލަ  ބަ  ،  ތިބި  އެން ޔައެތަނުަގއި  އަންާގ  ުގން ކަށް 

ހިނދުކޮޅެއްކުރިން އެކަން އެންުގުމން އެ މާއްދާެގ މަޤްޞަދު   ދުރާލާ އެންުގން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. އެތަނަކަށް ވަނުުމެގ

ބެލެވޭނެެއވެ.  ހާސި ހުށަހަޅާފައި    33ލުވީކަމުަގއި  އެއީ  ޮގތް  މި ކިޔާލި  ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( 

އަޅުަގނޑުމެނަ ރަނަގޅުކަމަށް  ެއޮގތް  ޮއތްޮގތް.  ބިލުަގއި  ހުށަހެޅުން  ނިންމު  ށްއޮތް  ނުކުތާ.    29.  ނީމި  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ   މަޢާފުކުރަ   32ބުނެވިދިޔަ  )ހ(،  މާއްދާެގ  ބުނެވިދިޔަަވނަ  )އ(   33ާގނޫނުެގ    އްވާ!  ާމއްދާެގ  ެގ  ވަނަ 

ނަމަވެސް އަިމއްލަ ތަނަކަށް    އިތުރުކުރުން. )ވ( މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތް  ނިވިފަދައިން ައކުރެއްނަފަހަތަށް އަން

ކުރިން ބަޔަ  ވަނުމުެގ  ތިބި  ބައެތަނުަގއި  އަންގައިފިނަމަ  ވަންނަން  އެތަނަށް  މަޤްކަށް  ފާސްކުރުމުެގ  ޞަދު ލައި 



  

ކަށް އެންުގމަކާއި ނުލަިއ ެއތަނަށް ވަނުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ަގއި އެ ތަނުަގއި ތިބި ބަޔަެގއްލިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއް

ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލި މާއްދާ އެއީ އަމުރު ތަންފީޛު  ބަލައި ފާސްކުރާ

މަޢާފުކު  32 މާއްދާެގ،  ފަހަރަކު  ވަނަ  ކޮންމެ  )އ(  33ކިޔޭ.  އެބަ  32ރައްވާ!  މާއްދާެގ  އަކުރެްއ  ވަނަ  ފަހަތަށް  ެގ 

އެޮގތް  އިތުރުކުރުން.  )ވ(  އެީއ  ޭއގެ   ،އިތުރުކުރުން.  އިތުރުކުރުން.  އަކުރު  ދެންމެ   ދެ  )ވ(  ތެރެއިން 

)މ(. މި މާއްދާެގ )ރ( ކަމަށް ނިމުނީ. ދެން    ކިޔާލެވުނީ. އެ )ވ( ރަނަގޅު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވާލެވުނީ

އޮތް އެހެން  )ވ(  ތަން  އާއި  އަމުރެއް  ފާސްކުރުމުެގ  ބަލައި  ތަންފީޛުކުރާ  ކުރުމަފީޛުނަމަވެސް  ާގނޫނު  ޓަކައި  ށް 

ކަމާ   މަސްލަޙައިދާރާެގ  އެފަރާތުެގ  ނުަވތަ  ވެރިފަރާތް  ތަނުެގ  ވަންނައިރު  ތަނަކަށް  އަމިއްލަ  އޮފިސަރުން  ތު ބެހޭ 

ހަކު ހުރެފައި އެ އޮފިސަރުން އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ އެއަށްފަހު  މާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން މީހި

އެއިން ފަރާތެއްެގ ހާޒިރުަގއި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މި މާއްދާެގ    މައެއިން ފަރާތަކުން އެތަން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެނަ

ރުމާއިެގން ކުރިއަށްދެވިދާނެެއެވ. އެހެންނަމަވެސް، ތަނުެގ  ބަލައި ފާސްކު   ،ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ދޫކޮށްލީކަމުަގއި ބަލައި 

މާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން މީހަކަށް ކޮންމެ ަވުގތެްއަގިއ ވެސް އަނބުރާ  ނުވަތަ ެއ ފަރާތުެގ މަސްލަޙަތު ހި  ވެރިފަރާތަށް

! އެ މާއްދާެގ )މ(  އައިސް އޭނާެގ ހާޒިރުަގއި ބަލައި ފާސްކުރުން ކުރިއަށްެގންދިއުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންެވއެވެ. އާދެ

ރަނަގޅު މާއްދާ  ދަންނަވާލި  މި  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  އެއީ.  އެހެންވީމާ،    ދެއްތޯ  ފާސްވީ.  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ކަމަށް 

ކު ދެން  ނިންމާލީ.  ބައި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން   އިރުކޮޅެްއެގޑަމިހާހިސާބުން  ފަހަރުަގއި  ތެރޭަގއި 

ރިޕޯޓް ކޮމިޓީެގ  އިޖުރަޖިއެއީ    ،ޖުޑިޝަރީ  ރިޕޯ ނާޢީ  ިއޞްލާޙުެގ  ެގނައި  ބިލަށް  އޮންނަތާ    ޓުޢާތުެގ  އެޖެންޑާަގއި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް.  .ދުވަސްކޮޅެްއވެއްޖެ. އެ ހުށަހަޅަންޖެހިދާނެ

_______________________ 

 




