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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީ ކޮމިޓީގެ  އަ ޝި`  ބައްދަލުވުން    22ރީ  މި  ވަނަ  ދިރާސާކުރުމުގެ    ހެއްކާ  ފެށީއަޅުގަނޑު  ބިލުގެ  ބެހޭ 

މިވަގުތުގަ  ކުރިއަށްދާނީ.  މެންބަރު    ވަޑައިގެން  އިމަސައްކަތް  އިއްޒަތްތެރި  ޝަހީމް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ 

އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް    ފް ޠީސަން ލަ ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ

ވަނަ ބާބާ    8އިއްޔެ ނައިބު މުޤައްރިރު ސިރާޖުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އާދެވިފައި މިވަނީ  ފަހުމީ.  

ވަނަ    37ނޫނުގެ  ގާމި  ގެ )ހ(    86.  މާއްދީ ހެކި ބަލައިގަތުން  ، ޚީއަރިމަތީ ސުރު  ،86  ހަމައަށް. މާއްދީ ހެކި.

ޖިނާ އަދި  މަދަނީ  ހެއްކަކީ،  މާއްދީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  ގޮތުގައި  ޢީމާއްދާގެ  ހެކީގެ  މައްސަލަތަކުގައި   

އެއްޗެގަ ކޮމިޓީއަށް    86އާދެ!    އްސެވެ.ބޫލުކުރެވޭނެ  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އުޅެނިކޮށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މާއްދާއަށް އަޅުގަ  86  !އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަޑައިގެންފި.   އެ ވަނަ  ގެނެއްސަ  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ    ގޮތް   ނޑުމެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދީ ހެއްކަކީ މަދަނީ އަދި    37މި ގާނޫނުގެ  )ހ(    .ލާނަންއިދަންނަވަ

ބަލައިގަނެވޭނެ އެއްޗެ ގޮތުގައި  މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ  އެއްޗެޖިނާޢީ  ގަބޫލުކުރެވޭނެ  އޮތީ  އްސެވެ.  އްސެވެ. ކުރީގައި 

ރަނގަޅު ކަމަށް މިހާރު    86އެހެންވީމާ،  ސެވެ އޭރު އޮތީ. ބަހުގެ ހަމައިން ބަދަލު ވެސް ގެނެއްސަ މިވަނީ.  އްއެއްޗި

ބަލައިގަނެވިއްޖެ.    އޮތް   މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެން ގޮތް  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހެކި    އޮތް   )ށ(  މާއްދީ  ނަމަވެސް، 

ހުރި ކަމަށް ދައްކުވައިދީފައިވާނަމަ، އަދި އެ އެއްޗަކަށް  ޝަރީޢަތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ އެ ހެކި ގުޅުން   ހުށަހެޅޭނީ

އެހެން )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ގެނެސްފައިނުވާނަމައެވެ.  އުނިއިތުރެއް  ހެކި    އޮތް  އެއްވެސް  މާއްދީ  ނަމަވެސް، 

އެ  އަދި  ދައްކުވައިދީފައިވާނަމަ،  ކަމަށް  ގުޅުންހުރި  ހެކި  އެ  މައްސަލައާ  ބަލަމުންދާ  ޝަރީޢަތުން    ހުށަހެޅޭނީ، 

ގުޅިވަޑައިގެންފި.   ކޮމިޓީއާ  ނިހާދު  މެންބަރު  ގެނެސްފައިނުވާނަމައެވެ. އިއްޒަތްތެރި  އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  އެއްޗަކަށް 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ރަނގަޅު  ދަންނަވާލި  )ށ(  ބަލައިގަނެވުނީ.    ގޮތް  ކޮމިޓީއަށް  ހެކީގެ  )ނ(  ކަމަށް  މާއްދީ 

ވީނަމަވެސް، އެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  37ނޫނުގެ  ގާމި    ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެ ވަކި އެއްޗެހިތަކެއް 

އިތުރަށް ޢަދުލު  ވެސް  އެއްޗެހީގެ  ދެމެހެއްޓުމަށްސާއިންމައްސަލައިގެ  ކިތާބީ    ފު  ނުވަތަ  ހެއްކަށް  ޝަފަހީ  ޓަކައި، 

އެއްޗެ އެހެން  ނުވާ  ތެރޭގައި  އް  ހެއްކަށް  ގިންތީގެ  ހެކީގެ  ކޯމާއްދީ  ކަމަށް  ދެވިދާނެ  ފުރުޞަތު  ޓަށް  ހުށަހެޅުމަށް 

  މުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅު އެއްޗެހި  އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި 

މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ފުރުޞަ މި  ދިނުމަކަށް  ޢަދުލު   ތު  ދެއްތޯ    86  ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ފުސާއިންމައްސަލައިގެ 

ސާފުކޮށްލުމަށް   86 ؟ކުރިން ފަހުން  ކަމެއް  އިތުރު  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ރަނގަޅު  އޮތްގޮތް  މިހާރު  )ނ(  ގެ 
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ހުރި ތަކެތީގެ   ނޯޓެއް ކޮށްލީ. އެއީ މާއްދީ ހެކީގެ ތެރޭގައި މިހާރު ލިސްޓު ކުރެވިފައި  ،އަޅުގަނޑުމެން މާރކެއް ކޮށްލީ

އެއީ  .  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނުން ދައްކުވައިދިނުން  .87އި.  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މާއްދީ ހެކީގެ މިސާލެއް ދެނެގަތުމަށް ޓަކަ 

ސުރު ހިނގާ )ހ(  .  ޚީއަރިމަތީ  ކަމެއް  ދައްކުވައިދިނުމަށް  ވަކި  ނުވަތަ    ގޮތް  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން  ޓަކައި 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ހެކި  ދައްކުވައިދީގެން  އެކަމެއް  އިންސްޕެކްޝަނަކުން  ނުވަތަ    އެކްސްޕެރިމަންޓަކުން 

ބަލައިގަނެވިއްޖެ.    87  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީން  ގޮތް.  އޮތް  މިހާރު  ރަނގަޅު  )ހ(  )ށ(  ގެ 

ކަންކަން   ދޭހަވާ  ކޯޓަށް  އިންސްޕެކްޝަނަކުން  ނުވަތަ  އެކްސްޕެރިމަންޓަކުން  ނުވަތަ  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން 

ކަ އެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރަން  މައްސަލަ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ހުރި  ގުޅުން  ންކަން  މައްސަލައާ 

ޤީޤެއްގައި ކުށުގެ  ކުށުގެ ތަޙުއޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ބަޔާން. )ހ(    ،ޚީ، އަރިމަތީ ސުރ88ުރަނގަޅު.    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދީފައިވަނީ  އޭނާ  އިންޓަރވިއު  ދީފައިވާ  މީހާ  ކަމުގައިވާނަމަ   ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހާޒިރުގައި  ވަކީލުގެ  ނުވަތަ    އޭނާގެ 

ލިބިގަތު އެހީތެރިކަން  ފުރުޞަތު  ވަކީލެއްގެ  ޣައިރު  ގާމުގެ  ވަކީލެއްގެ  ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި  ގޮތުގެމަތިން  ނޫނުގައިވާ 

ކަމުގައިވާނަމަ  އިޚު  އަދި   ހާޒިރުގައި  އެ  އަމިއްލަ  ކަމަށްވާނަމަ،  ނެތި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެއްވެސް  ތިޔާރުގައި 

  ޝަރީޢަތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަންނާނެ ހެއްކެކެވެ. އަދި އެ ކުށުގެ    އަކީކޯޑިންގ އިންޓަރވިއުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެ

ރެ ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  އެ  އެ  އޭނާ  ލައްވާ  އޭނާ  ތިރިކޮށް،  ލިޔުމަށް  އަލުން  ވާހަކަ،  ދައްކާފައިވާ  ކޯޑިންގގައި 

ނޫނެވެ. ލާޒިމުކަމެއް  ސޮއިކުރުވުމަކީ،  ބަޔާން.    ލިޔުމުގައި  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ތަޙު)ހ(    88އޯޑިއޯ  ގައި  ޤީޤެއް ކުށުގެ 

ނުވަތަ    ވާނަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ދީފައިވާ އިންޓަރވިއު އޭނާ ދީފައިވަނީ، އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި ކަމަ

ޣައިރު   ވަކީލެއްގެ  ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި  ގޮތުގެމަތިން  ގާނޫނުގައިވާ  ފުރުޞަތު  ލިބިގަތުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 

ކަމަ އިޚު  ވާނަމަށް ހާޒިރުގައި  އަމިއްލަ  އެ  އަދި،  ކަމަށްވާނަމަ،  ނެތި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެއްވެސް  ތިޔާރުގައި 

  ވާނެއެވެ. ނަންބަލައިގަންހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  އެ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި  ކޯޑިންގ  އިންޓަރވިއުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެ

ރެ  އަދި ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  އެ  ދައްކާއޭނާ  ވާހަކަ ކޯޑިންގގައި  އެ    ފައިވާ  ލައްވާ  އޭނާ  ލިޔުމުގައި  ލިޔެ 

މި  މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ގެނައީ ބައެއް ތަންތަނަށް. ކޮމިޓީއަށް   ސޮއިކުރުވުމަކީ، ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  )ށ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބަލައިގަނެވިއްޖެ. ފާސްވެއްޖެ. 

ބޫލުކުރާނެ  ގައަކީ، މީހަކު ލިޔުމުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް، ހެކިންގެ ހާޒިރުގައި ދޭ ބަޔާނެކޭ އެއްފަދައިން ކޯޓަށް  ކޯޑިންގރެ

ކޯޑިންގއަކީ،  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެ)ށ( މި    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހެއްކެކެވެ. 

އެއްފަދައިން   ބަޔާނެކޭ  ދޭ  ހާޒިރުގައި  ހެކިންގެ  ސޮއިކޮށް،  ލިޔެ  ލިޔުމުން  ޝަރީޢަތުން  މީހަކު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 

އެއްޗެ ކޮމިޓީން.  ގަބޫލުކުރަންވާނެ  މިވަނީ  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  މިގޮތަށް  އަކުރު  އެހެއްސެވެ.  އެ  ންވީމާ، 
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 އިޖުރާއަތުގެ  ޢީޖިނާ)ހ(    89  ، އަރިމަތީ ސުރުޚީ.. ފޮރެންސިކް ހުށަހެޅުނ89ްނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  އަޅުގަ

އިޖުރާއަތުގެ  ގާ ނުވަތަ މަދަނީ  އެހެން  ގާނޫނުގައި  ނުވަތަ  ނެގޭ  ގާނޫނުގައި  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫނެއްގައި 

ހެއްކަކީ  މައްޗަށް  ފޮރެންސިކް  އެ  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި  ރިޕޯޓުތަކަކީ  އެކިއެކި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޚަބީރުން  ބިނާކޮށް   

ގޮތުގައި   ހެކީގެ  އެއްޗެއްސެވެ.ގަމަޖިލީހުގައި  ރަނގަޅު.    89  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބޫލުކުރެވޭނެ  )ހ(  މި  ގެ  )ށ( 

  ތި ހިމެނޭ ފޮރެންސިކް ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ތަކެ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި

ނިޝާނާއި  -1ގޮތުންނެވެ.   މަޢުލޫމާތާއި  އިނގިލީގެ  ފޮޓޯ  އާއި  ފޮޓޯ  ޑީ.އެން.އޭގެ  އެތެރެހަށީގެ    އާއި  އެތެރެހަށީގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ   ސައިންސާއި  ހިމެނޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތުޒަސާމްޕަލް  އެފަދަ  ހޯދޭ  މީހު  -2.  ރީޢާއިން    ންގެ  މަރުވެފައިވާ 

ކުރި ފަރާތް  ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް  -3.  ހަށިގަނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތު

  މަޢުލޫމާތު.  ގަނެވޭނެ ނެދެން ލީލުކުރުމުނުވަތަ ކުށުގެ ވެށިން ފެންނަ މާއްދީ ހެއްކެއް ތަޙު ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް

ފެނުނީށްކަމަ  ރަނގަޅު   3  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުގައި. )ނ( މި  ދެއްކުމަށްވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ   

)ހ( ބަ  މާއްދާގެ  ޝަރީޢަތަށްފަކުރާން ޔާގައި  ރިޕޯޓެއް  ރިޕޯޓަގަބޫލުކުރެވޭނީ  ދަ  އެ  ތަ،  ރިޕޯޓު  އެ  ޔާރުކުރި  އްކީ 

ސޮއިކުރުމަށް ރިޕޯޓެއް ފަހު ފަރާތުން  ދޫކޮށްފައިވާ  )ނ(  ނަމަވާ މުގައިކަ    )ހ( އެވެ.  މާއްދާގެ  ބަ  މި  ށްފައި  ކޮންޔާގައި 

ރިޕޯޓަ ގަބޫލުކުރެވޭނީ  ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތަށް އެ  އެ ރިޕޯޓު ތައް،  ފަރާތުކީ  ނަމާއި ސޮޔާރުކުރި  ދޫކޮށްފައިވާ  ކު  ޔާއެގެ 

ގެ  ދާޓީއަށް. )ރ( މި މާއްކޮމި  އެކުގައި މި ގޮތަށް މި ފާސްވީ   ކާޞްލާހަ ވެ. މި ކުޑަކުޑަ އިރިޕޯޓެއް ކަމުގައިވާ ނަމައެ

ސް އެއްޗެއް  ނަކުން އެއްވެ މެޝިރުން ނުވަތަމްޕިއުޓަހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ލިޔުމަކީ ކޮ  ސް މަވެ)ހ( އެހެން އޮތް ނަ

އެ    ،ނަމަކަމަށްވާގައި ޖެނެރޭޓުކުރާ ލިޔުމެއް  ތުއްލަ ޒާ އަމިށް އޭގެޔާންކޮބައެކަމެއްގެ ނަތީޖާ    ،ފަހުރުމަށްއިޒްކުއެނަލަ

މީހެއްލިޔުމުގަ ސޮއި  ލި  ނެތް  އް ޔެގެ  އެ  ޝަރީހެކީޔުން  ނަމަވެސް  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭޢަތަގެ  ނެއެވެ.  ށް 

މެދު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބަދެންމެ  ގައި  )ރ( އެ މާއްދާއާ  އެހެން  ފަސްކުރުމަށްޙުއަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ހުގައި އަދި 

ބަ އިތުރަށް  މުއައްސަސާތަކާ  ބޭނުންވާނެތޯ  އިސޮ  ،ލުމަށްދަންނަވާ  ސުވާލުއްދަލުކުރާއިރުގައި  މާއްދާއަށް  މި    މި 

  ގެ ފަހު އެކަމު ކުރުމަށްޒްކޮމްޕިއުޓަރުން ނުވަތަ މެޝިނަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނަލައިކުން.  މާއްދާގައި ބުނާ ފަރާތްތަ

،  ގެ މަޢުލޫމާތުކަމަށް ބުނާ މީހެއް  ކަން ކުރި   ގައި އެ މެއްގައި ޖެނެރޭޓުކުރާ ލިޔުތު އަމިއްލަ ޒާށް އޭގެ ޔާންކޮބަނަތީޖާ  

ދުވަހަ އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  ނޯޓުކޮށްލެވިފައި  ވެސް  އެ  އާދެ!  ސާފުކުރުމަށް.  ބޭނުންނުވާނެތޯ  ކުން  ސޮއި 

މަޢުލޫމާތު ވެސް އެ ބޭފުޅު މި  ހިއްސާކޮށްފައިއަޅުގަނޑުމެން  ހޯދޭ  ބޭރު ޤައުމެއްގައި    -90 ނިންމާނީ.  ގޮތެއް   ންނާ 

ޤައުމުފޮރެ ހެއްކަކީ  ހުށަހަޅާ  ދައިތަކުން ހޯންސިކް ހެކި. އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ. ބޭރު  ގާނޫނުފޮރެންސިކް  ވާ  ގައި  މި 

ތަ ހުށަހަޅައިޟުރަޢާއުސޫލުތަކާ  އަދި  ހޯދައި  ގޮތަށް  ހެކިނުވާ  ދި   ،ނަމަވާކަމުގައި     ހެކި  ހޯދައި އިވެހިރާއްޖެއެ    ން 
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  -91ނގަޅު.  ވަނަ މާއްދާ ރަ  90ލަކުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ންސިކް ހެއްކާ އެއް އުސޫފޮރެ  ހުށަހަޅާ

ދެނެފޮރެ ހެކިން  މަޢުލޫމާތު  ންސިކް  ބާފުތަރުކުރުމާ ދަގަނެވޭނެ  މި  ރައްކާކުރުން.  ބަޔާންކުރާ  އި  ންސިކް  ފޮރެބުގައި 

ތު   ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާޝާނާއިނިޔާންކުރާ އިނގިލީގެ  ގައި ބަ    )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ   89  ނޫނުގެ ތެރެއިން މި ގާހެކީގެ  

ގާނޫނުގެ  ތަރުދަފު މި  ހަދާ ކޮށް  ކަނޑައަޅަ  ދަށުން  ގޮތެއްއިފައިގަވާއިދުގައި  ގަވާ  އެ  އަދި  މަތިން    ގައި ވާއިދުގެ 

ބެހެއްޓިދާނެއެވެފައިވާ މުއްދަތަޅާކަނޑައަ ރައްކާކޮށްފައި  ފޮރެ  .ދަފުތަރުތީ  އޮގައި މި    91.  ކަށް  ހެކީގެ    ންސިކްއެއީ 

ވާހަކަދަފުތަރެއް އެގެ  ފަރާތެއްތޯ ހެންކަމުން.  ކޮން  ބަލަހައްޓަނީ  މި  ގޮތަށް  މާއްދާމި    ،ސާފުކޮށްލުމަށް  ،  އެއް 

އިތުރަށް.  ނި ޕާކުކޮށް  91ންމާއިރުގައި  އެގޮތަށް  ކުރިއަށްލައެހެންވީމާ،  ހެކި    ންސިކުފޮރެ  -92ދާނީ.  އިފައި 

ބޫލުކުރެވޭނީ އެ ހެކި  ކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް ގަށް ހުށަހެޅޭ ފޮރެންސިކޯޓަ  . މި ގާނޫނުގެ ދަށުންޠުމުގެ ޝަރުގަބޫލުކުރު

ޖިނާދައިފަހޯ ގާނޫނުގައިވަނީ  އިޖުރާއަތުގެ  ނޫން  ޢީ  އެ  ނުވަތަ  ކަމާ އި  ގާނޫ  ވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބެހޭ  ނެއްގައި 

ކަމުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އިތުރުންއުސޫލުތަކާ  ހޯއެ    ،ވުމުގެ  ގާނޫނީ  ދައިފައިވަހެކި    ނުތަކާއި ކަމާގުޅޭ 

ގޮތު   ރާއަތުތަކާ އިޖު ކަމުގައިއެއްގޮތްވާ  މަތިން  ނަމަގެ  ގެނައި    92  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެވެ.  ވާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެކުގައި  އިޞް ދަންނަވާ ލާޙާ  މިލަނީމި  ދަށު .  ގާނޫނުގެ  ކޯޓަށް    ފޮރެންސިން  ޝަރީޢަތަށް  ހުށަހެޅޭ  ހެކި  ކް 

ނެއްގައި  ބެހޭ ގާނޫ  ވެސް ކަމާއި ނުވަތަ އެ ނޫން  އަތުގެ ގާނޫނުގަޢީ އިޖުރާއިވަނީ ޖިނާދައިފަހޯބޫލުކުރެވޭނީ އެ ހެކި  ގަ

އުސޫލުތަކާ ކަމުގައި   އިޖުރާއަތުތަކާ   އިބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތިން  ގޮތުގެ  މިވާއެއްގޮތްވާ  ބަލައިގަނެވުނީ.    ގޮތަށްނަމައެވެ. 

މިއަދުގެ  92 އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައަށް  މާއްދާއާ  ނިންމާލީމަސައްކަ  ވަނަ  ބާތް  ނުވަވަނަ  ހެކިބަސްބު.  ދެން  ،  ނެގުން 

ފަ މަސައްކަތް  ހިއަޅުގަނޑުމެން  މިހާ  ފަށާނީ.  ބާބުން  އެ  ދުވަހު  ކޮމިށާ  ނިމުނީޓީސާބުން  ބައްދަލުވުން  ވަރަށް    .ގެ 

 . ނިމުނީ.  ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް
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