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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ( ...މުޢިްއޒު، ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، ުގރައިދޫ 

ޝަފީޤު  هللا ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. ކުރީ ދުވަހުެގ މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް ކުރިއަށް  އަދި އަޅުަގނޑު މާފަންނު  

އެޖެންޑާެގ   އެއީ  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ާގނޫނުެގ  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ހިމެނެނީ  ަގިއާވ    1ެގންދިއުން 

ނިހެން ކަންކަމުެގ ތެރޭަގިއ ހިމަނާފައި އޮތް ކަެމއް ތި  ކަންތައްތައް. ޭއެގ ތެރެއިން، އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން އެހެ

ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލާނަން ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ިއޒުނައެްއ ނެތިއްޔާ. އެހެނިހެން ކަންތަކުެގ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ  

ލާނަން ފުރަތަމަ އިނޭގތޯ. އެއީ  އަށް ޖެހި  2އިޒުނައެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަަމ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މިދެންނެވީ ނަންބަރު  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީެއއް ފޮނުވާފައިވާނެ ެއސް.ޓީ.އޯ ސިންަގޕޫރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  -އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަިއވާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  - ުގޅުން ހުރި ރިޕޯޓުތަކުެގ ަމްއސަލައާ ުގޅިެގން އެންޓި

ނި ހޯދުމުެގ ނިންމި  ލިޔެކިއުންތަކެއް  ުގޅޭ  މައްސަލައާ  އެ  އެއީ  ޖަވާބު.  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީެއްއެގ  އެތަނަށް  ންމުމަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުންނާއި  އެ  ފޮނުއްވާފައި،  ބޭފުޅުން  އެ  ސިޓީއަށް  އެ  ފޮނުއްވީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީއެއް 

ކަ އެދުނު  ައޅުަގނޑުމެން  ދިޔައީ.  އެބަ  ކޮމިއުނިކޭޓްވަމުން  ކޮށްދެއްވަމުން  ފުރިހަމަކޮށްދެއްާވ،  އިޖާބަދެއްވާ  ންތަްއތައް 

ެގންދަވާ. އަޅުަގނޑު އެ ސިޓީ ދަންނަވައިލާނަން ފުރަތަމަ އިނޭގތޯ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ރައީސް، ރަީއސް އަލްފާޟިލް  

 ސިޓީއަށް ހަވާލާދީފައި މި އޮތީ. މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި

ސިޓީަގއި ވެސް ދެންނެވިފައިވީ ފަދައިން ތިޔަ    2020ޖުލައި    C57-2020/37  7-123މި ކޮމިޝަންެގ ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ބަޔާންކޮށްފައިާވ    3ސިޓީެގ    2020ޖޫން    57FJD123-2020-34   30އިދާރާެގ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ފޮށިަގނޑެއްަގއި ހުރި ވަރަށްިގނަ އަދަދެްއެގ ލިޔުންތަކެކޭ. މި ކޮމިޝަނުން އެ ލިޔުންތައް ސްކޭންކުރުުމެގ    66ލިޔުންތަކަކީ  

އަދި ހާޑް ޑިސްކްފަދަ ތަކެތި   މަސައްކަތް ކުރިޔަށްެގންދިޔަިއރު އޭެގ ތެރެއިން ބައެއް ފޮށިަގނޑުަގއި ސީ.ޑީ، ޑީ.ވީ.ޑީ

  66ހުރިއިރު ެއއްފޮށިަގނޑެްއަގއި ހުރީ ވޯރކިންގ ކަރުދާސް ކަންވަނީ ފާހަަގކުރެވިފަެއވެ. ީމެގ ތެރެއިން، މީެގ އިތުރުން  

ނަންބަރު   ބޮކްސް  އޭ.ސީ.ސީ  ތެރެއިން  ތޯޓަން   34ފޮށިަގނޑުެގ  ްގރާންޑް  ބޮކްސްަގއި  ލޭބަލްކޮށްފަިއވާ  ޮގތުަގއި  ެގ 

އަސްލު އާއި އެ ރިޕޯޓުެގ ެއްގޒިބިޓްސް ހުރިކަން މި ކޮމިޝަނަށްވަނީ ފާހަަގކުރެވިފަެއވެ.    1ޭގޝަން ރިޕޯޓު  އިންވެސްޓި 

މިދެންނެވުނު ވޯރކިންގ ކަރުދާހުަގއި ިގނަ އަދަދެްއެގ ސްޓިކީ ނޯޓާއި އެކިއެކި ނޯޓްތައް ލިޔެ ލޭބަލްކޮށްފައިވާތީވެ އާއި  

ކުރަންޖެހޭނެތީވެ ވޯރކިންގ ޕޭޕަރ ހިމެނޭ ބޮކްސްަގއި ހުރި ލިޔުންތައް ިމ އެ ލިޔުންތަްއ ސްކޭންކުރާނަަމ އެތަކެތި ވަކި 

ކޮމިޝަނުން   ލިޔުންތައް  ހުރި  ޑިސްކްަގއި  ހާރޑް  އަދި  ޑީ.ވީ.ޑީ  ސީ.ޑީ،  އަދި  ނުވާނެ.  ސްކޭންކޮށްފައި  ކޮމިޝަނުން 
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ވާނަމަ އެތަކެތީެގ ކޮޕީެއއް ތިޔަ އެކްސްޓްރެކްޓް ކޮށްފައި ނުާވނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތަކެތި ތިޔަ އޮފީހުން ބޭނުންފުޅު

އޮފީހާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ތިޔަ އޮފީސް އެ ވިދާޅުަވނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. 

އިދާރާއާ  ތިޔަ  މަޢުލޫމާތު  ޑިސްކްތަކުަގއިާވ  ހާޑް  އަދި  ޑީ.ވީ.ޑީ  ސީ.ޑީ،  ޕޭޕަރސް،  ވޯރކިންގ  މިދެންނެވި  ވީމާ، 

ިމ  ހިއްސާ ފިޔަަވއި  ކޮމިޝަނަށް އަންަގވައިދެްއވުން އެދެމެވެ. އަދި އެތަކެތި  މި  ޮގތެއް ނިންމަވައި  ުގޅޭޮގތުން  ކުރުމާ 

ފޮނުއްވުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް  ތިޔަ އިދާރާއަށް  މި ކޮމިޝަނުން  ުގޅުންހުރި ލިޔުންތަކުެގ ސޮފްޓް ކޮޕީ  މައްސަލައާ 

ލިޔުންތަކާ އެ  އިދާރާއިން  ތިޔަ  ކޮމިޝަނަށް  ނިމިފައިވާތީ  މި  ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާ  އިންތިޒާމްތައް  ހަވާލުވުމުެގ   

ފޮށިަގނޑުަގއި ހުރި ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތި ވަކިވަކި ބޮކްސްތަކާއި، އެ    66އަންަގވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. ިއސްދެ ދެންނެވި  

ޓެއް މި ސިޓީއާިއއެކު އެްއކަރުދާސްކޮށް ބޮކްސްތަކުަގއި ހިމެނޭ ފައިލްތަކަށް ލިޔެކިއުާމއި ތަކެތީެގ ތަފްސީލު އިނޭގނެ ލިސް

ތިޔަ އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުވީމެވެ. އަދި ދަންނަަވމެވެ. މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ރިވިއުކުރުމަށް 

 ނުރަނަގޅު  ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުަގިއވާތީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ތަޙުޤީޤަށް

އަސަރެްއ ފޯރާނެފަދަ ކަމެއް ދިމާނުވާނޭހެން މި މައްސަލަިއެގ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު  

ކަމެއް ކަމުަގިއވާތީވެ އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލިޔުންތަކާއިމެދު ފަރުވާތެރިވެ ކަާމއި ުގޅުން ނެތް އެްއވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ  

ކަށަވަރު ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމެްއެގ ދަށުން އެ ލިޔުންތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރެްއުވން އެދެމެވެ. އެމައްސަލަ ިމ  ނުކުރެވޭނެކަން  

ކޮމިޝަނުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު މިމައްސަލައާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތިޔަ އިދާރާއާ ހިއްސާކުރާނެ ވާހަކަ  

 ކޮިމޝަންެގ ރައީސް ސޮިއކުރަްއާވފައި އޮތް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެގ ސިޓީ. އ2020ެޖުލައި    15ވެސް ދެންނެވީެމވެ.  

އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމާ ުގޅިެގން ފޮނުއްެވވި ސިޓީެގ ފުރަތަމަ ެއ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބަކަށް ފަހުަގއި އަނެއްކާ އަލުން ހަމަ 

އަދަދެ ވަރަށްިގނަ  އެބައިނޭގ  އެހެންވީމާ،  ސިޓީފުޅެއް.  ފޮނުްއވެވި  ުގޅިެގން  ެއ މިކަމާ  ވާހަކަކަން  ލިޔުންތަކެްއެގ  ްއެގ 

ހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްސްތަކެްއެގ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމެންޓްސް ފޮޓޯ ކޮޕީ   66ދައްކަވަނީ.   ފޮށިަގނޑުެގ 

ެގ  ނެުގމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. ެއކަަމކު އެ ބޭފުޅުން ވަރަށްބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ސްކޭން ކުރެއްވުމު 

ހާޑް   ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކަންތައްތަކެއް.  ހަވާލުކުރެއްވުުމެގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ދެން  ކުރައްވާފައި  ކަމެއް  ހުރިހާ 

ޑޮކިޔުމެންޓް ބޭނުންވާ ކަމަށްަވނީނަމަ އެކަމުެގ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމުމަށްފަހުަގއި ދަންނަވާލީމަ އެކަން ވެސް  

އެހެންވީމާ އޮތީ.  ހަމަ ވާޮގތަށް  ރަނަގޅު.  ނިންމާލަން  މިއަދު  ޮގތެއް  ދެކެވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  އެކަމުަގއި   ،

އެާއއިެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  މި މައްސަލައާ ުގޅިެގން ސިްއރު ހިފެހެއްޓުމުެގ ކަންތައްތަކާިއ މި ކަންކަމަށް އެ ބޭފުޅުން  

މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މި ކޮމިޓީއަށް  އެބަ ރިކުއެސްޓްކުރަްއވާ. އިރުޝާދު ދެއްާވ. މި ކޮމިޓީން މި  

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެންޓި - ފޮނުއްވުމާިއއެކުަގއި މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލަން މިހާރު ފެށިފައި މިވަނީ. ދެން 
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ފުޅުން މިހާރު އަލުން  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރީަގއި މިމަްއސަލަ ބައްލަވާފައި ފައިލްކުރަްއވާފައި އޮތް ކަެމްއ އެ ބޭ

ރިވިުއކުރަްއވަން ފެއްޓެިވކަން މީޑިޔާަގއި ވެސް ހާމަކުރަްއވާފައިވޭ. އަދި މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފޮނުއްވާފައި މި އޮތް  

ސިޓީަގއި ވެސް ެއކަން އެބަިއނޭގ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި މައްސަލަ ބެލުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފެއްޓުމާ އެކުަގިއ  

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން ވެސް ރިިވއުކުރައްވަން ަގސްދުކުރައްވާ ކަމަށް ނޫނީ -އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެެވނީ މި އެންޓި  ކަމަށް

ފައްޓަވާފަިއާވ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އިޢުލާންކުރެްއވީ އެހިސާބުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ކުރާ މަސައްކަތް  

އުޓޭނިއަސްލީ. އެކަމަކު ެއ ބޭފުޅުންެގ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްނޭޅޭނެ ޮގތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް   ހަމަ ސިމިވެސް ކުރިއަށް ެގންދާނީ

އެޅިެގން  ހުރަސް  ތަޙުޤީޤަކަށް  ކުރާ  އިދާރާއަކުން  އެހެން  އަދި  މަސައްކަތަކުން  ކުރާ  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ޔަޤީން 

ހިންަގވާ ޮގތަކަށް ެއކަން ކުރަްއވާ ޒާތުެގ ތަޙުޤީޤެއް    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ-ނުދާނެ. ކޮމިޓީން މިކުރަނީކީ ައދި އެންޓި

އިންތިޒާމް   ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކަމާިއެއކު  ޑޮކިޔުެމންޓްސްތައް  ހިއްސާކުރަްއވާ  އެބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ،  ނޫން. 

ެގ ލަފާފުޅެއް ބޭނުންޭވ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސްެގ އިދާރާއާ ުގޅިެގން ކަށަވަރުކުރާނަން. އަދި ހަމަ އެާއއިކުަގއި ތި ބޭފުޅުން

ހާޑްކޮޕީތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެތޯ. މިހާރު ޕެންޑްރަިއވްތަކާއި މި ހާޑް ޑިސްކްތަކަށް މި ޑޮކިޔުމެންޓް 

 އެޅިފަިއވާތީެވ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިހާދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 

ވާހަކަ   ަވއްކަުމެގ  އެްއ  ތެރެިއން  ަވއްކަުމެގ  ބޮޑެތި  އެންމެ  އޮތް  ހިނާގފައި  ޤަުއމުަގއި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ެއހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  ައއިްއސަ  ހަމައަށް  ކޮމިޓީާއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދައްކަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މުަގިއ އޭ.ސީ.ސީން ވެސް އެދޭތީ ައދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީ މެންބަރުން ވެސް އަޅުަގނޑު  ލިޔެކިއުންތައް ސިއްރުކުރު

ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް. ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ އެދިފައި 

ތައްތައް ބަލަން. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތް ޮގތަށް ސިއްރުކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަން

ހާޑްކޮޕީ ސީދާ ނުލިބުނު ކަމުަގއި ވިޔަސް ސްކޭންކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސީ.ޑީތަކެްއަގއި ިވޔަސް އެ މަޢުލޫމާތު 

ންނަށް ރަސްމީކޮށް ތި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ. ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ ައޅުަގނޑުމެ

 ފަށައިަގނެވޭނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިކުެއސްޓާ ެއްއޮގތަށް ތައްޔާރުވެ އަޅުަގނޑުމެން  

މަސައްކަތްކުރަން އެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ވަުގތު ހަވާލުވާންޖެހިފައި  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ   

އެންޓި ޮގތަކަށް  ހަވާލުވާން -ލިބިވަޑަިއެގން  އޮތީ.  އެހިސާބުަގިއ  ހަވާލުވުމުެގ  އެ  ުގޅިެގން  ކޮމިޝަނާ  ކޮރަޕްޝަން 

ން ނަންަގާވ  އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހާޑް ޑޮކިޔުެމންޓްސްތައް، ޕްރިންޓް ައއުޓްސްތައް އެ ބޭފުޅު

ފޮށިަގނޑުެގ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. އެހެންީވމާ، އެހާ ިގނަ އަދަދުެގ ކޮޕީ    65މިއީ ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި  

ނަންަގވާފައި އެ ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ހަމައެކަނި ޑިސްކްތަްއ، ހާޑް ޑިސްކްތަކަށް މި ޕެންޑްރައިވްތަކަށް ިމ  

ސްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީމަ ފުދޭނެނޫންތޯއޭ ސުވާލަކީ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ތި ބޭފުޅުން އެންެމ  އެޅޭ ޑޮކިޔުމެންޓް

 ރަނަގޅު ކަމަށްވަނީނަމަ ައޅުަގނޑުމެން އެ ޖަވާބު އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާ ޮގތަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމާއި ުގޅުންހުރި ރިޕޯޓުތަކާއި ރިޕޯޓާ ރިލޭޓެޑް ޑޮކިޔުމެންޓްސްތައް އެ ސީ.ޑީއަކަށް އަޅާފައި ނަމަެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ލިބުނީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ދެން ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗެްއެގ ކޮޕީެއއް ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން. ދެން 

ދާއިރުަގއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަމުަގއި ެވއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެ ރިޕޯޓުެގ މައްޗަށް ބަލަމުން

 ހާޑް ކޮޕީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ؟ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

ެއީއ   އެހެންވީާމ،  ޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވޭ.  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޮގތަށް  އެފާހަަގކުރެްއވި  ނިހާދު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުން ޮގތުަގއި ބަލަިއަގތީ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު މިއަދުެގ  

ިއވާ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ ދިރާސާެގ މަސައްކަތް އަނެްއކާ ވެސް  ަގ  1މައިަގނޑު  

  42ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -44ެގ،    44ކުރިއަށް މިެގންދަނީ. މިހާރު ިއއްޔެ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލި ހިސާބަކީ، އާދެ!  

ހަމަޖައްސައި އެ މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގން )ރ( ެގ ނިޔަލަށް   ވަނަ މާއްދާެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ެއއީ އެ މާއްދާެގ ކަމުަގއި

ވަނަ ނަންބަރު    4ވަނަ ނަންބަރާއި    3ވަނަ ނަންބަރާއި    2ވަނަ ނަންބަރާއި    1ހުރި އަކުރުތަކަކީ އެ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  

ެގ)ށ(. ިމ    42. އެ  އަކުރު އިތުރުކުރުން  2ކަމުަގިއ ހަމަޖައްސައި އެ މާްއދާެގ )ހ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން  

މާއްދާެގ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުަގއި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނީ އިޖުރަޢާތުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި 
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ޮގތަކަށް   އެހެން  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  )ނ(  ކިޔައިލާނަން.  ެވސް  )ނ(  ދެން  ދެއްތޯ.  ރަނަގޅު  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ނުވާހާ ހިނދަކު މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ޮގތުން މީހުން  ބަޔާންކޮށްފައި  

އެބައިތައް ކޮބައިތޯ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ިއޖުރަޢާތުތައް  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރަންވީ  ފުލުހުން  ؟ ހައްޔަރުކުރުމުަގއި 

މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެނޫން ކުޑަކުދިންނާއި މާބަ  -1)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނ( ެގ   ނޑު 

ވެސް ޚާްއޞަ ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުުމަގއި ޢަމަލުކުރަންވީ އިޖުރަޢާތުތައް. ެއވެސް އެ ަގާވއިދުެގ  

ބިޑިއަ ޮގތާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނެއްޓުމުަގއި  އަޅުަވއި  ބިޑި  އެކުލަވަންޖެހޭނެ.  ޮގތާއި،  ދެއްތޯ  ބެހެއްޓޭނެ  ޅުވާފައި 

ަގއި ކުޑަކުދިންނާިއ    1ބިޑިއަޅުވާފަިއ ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ިގނަަވުގތު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެންމެ މި ދަންނަވާލި  

މީހުން  ބޭނުންވާ  ރަްއކާތެރިކަން  ޚާއްޞަ  ވެސް  އެނޫން  މީހުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މީހުންނާއި  މާބަނޑު 

ކުރުމާިއ ނުކުރަންީވ ިއޖުރަޢާތުތައް. އަޅުަގނޑުމެން ެމންބަރުންނަށް މި ފެނުނީ އެހެން ާގނޫނުތަކުަގިއ މި ލަފްޒުތަްއ  ހައްޔަރު

ޮގތް ެއއްޮގތްކޮށްލުން ބެލުމަށް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން މި ލަފްޒުތޯ ޚާްއޞަ ރައްކާތެރިކަެމއް ބޭނުންާވ  ެގނެއްސަ ހުންނަ 

ާގނޫނުތަ އެހެން  މިޮގތަށްތޯ  މެންބަރުން މީހުން  އެްއޮގތްކޮށްލުމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ހެދިފައި  ެއކުލެިވެގން  ކުެގ 

ފާހަަގކުރަްއވާ. އިދާރީ ބޭފުޅުން އެކަން ކޮށްލައިދެއްވާނެ. ދެން އިނީ ބިޑިއަޅުވާ، ބިޑިއަޅުވާ ނެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް    - 3ބެހެްއޓޭނެ އެންމެ ިގނަ ަވުގތު.  ޮގތާިއ، ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތާިއ، ބިޑިއަޅުވާފައި  

ދެކޮޅު ހަދާ ޙާލަތުަގއި ބާރުެގ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރާއި ޮގތް. ދެން މިއަށް ކޮމެންޓްތައް ފޮނުއްވާފައި ހުރި ފަރާތްތަކަކީ  

ދަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަކޮބައިތޯ.  ެއއީ  ނަވާލި  ތެރޭަގއި  ރަން ކުއިތުރުއިތަކުެގ 

ހުށަހެޅުއްވި ކަެމއް ދެއްތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެންމެ މި ދަންނަވާލި މާއްދާ ާއިއ އޭަގއި ހިމެނޭ ައކުރުތަކަށް  

އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ އެްއވެސް ތަނަކުން އެއްެވސް ޢާއްމު ފަރާތަކުން ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ދެންމެ 

ރަނަގޅު ކަމަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑުެމން ފަހުން އެްއޮގތްކޮށްލަން ބެލި ލަފުޒުތައް ރަނަގޅުކޮށްލާފައި  މި ދަންނަވާލި މާއްދާތައް  

ބެލުމާއި އެކުަގއި މިއަށް ޮގތެްއ ނިންމާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ދަންނަވާލި ޮގތް މީަގއިވާ ވާހަކަތައް އެއީ ރަނަގޅު  

ވަނަ   44ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -45ރެވިފައި މި ވަނީ. އެޮގތަށް ނިމުނީ.  ވާހަކަތަކެއްެގ ޮގތުަގއި މެންބަރުންނަށް ފާހަަގކު

އޭނާއަށް ާގނޫނީ ަވކީލެްއެގ    -5ެގ )ށ(    44ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.    5މާއްދާެގ )ށ(ެގ  

ކުރީަގއި  އިންނާނީ  ދެން  އަދި  ލިބިެގންވާކަން.  ލިބިެގންވާ  ޙައްޤު  ހޯދުމުެގ  ބައްލަވާލަދެްއވާ.    އެހީތެރިކަން  އޮތްޮގތް 

އޭނާއަށް ާގނޫނީ ަވކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުެގ ޙައްޤު   -5ެގ )ށ( ެގ    44ޢަމަލުކުރެވޭ ާގނޫނު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

  -46ލިބިެގންވާކަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ެގނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙުެގ ރަނަގޅުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވުނީ.  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ، ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު   45ނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބު
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ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލާ ނަމަވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި   -ެގ )ހ(   45ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ.  

ކަސްޓޯޑިއަ ލަސްނުކޮށް  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ކަމުަގިއވާނަމަ  އޭނާ  މަރުކަޒަކަށް  ފުލުހުންެގ  ހުންނަ  ފެސިލިޓީެއއް  ލް 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ކޮމެންޓެއް.  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މާއްދާއަށް  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީ މި އިބާރާތް  ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން މި ފޮނުވަނީ، މި މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުަގއިވާ

އުނިކުރުމަށް ފެނެެއވެ. ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށްރަށުަގއި މިފަދަ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީތައް ާގއިމުކުރެވިފަިއ ނުާވއިރު ިމޮގތަށް 

  45ކޮޅަކަށްފަހު(  މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ެއކަށީެގންނުާވ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ފެނެއެވެ. )ަވުގތު

ެގ )ހ( އަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ފޮނުއްވާފައި ޮއތް އިޞްލާޙަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ   -ެގ )ހ(  45މިހާރު އެ މާއްދާއަށް މި ެގނައި އިޞްލާޙު ދަންނަވައިލާނަން.  

މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމުަގއި ވާނަމަ ލަސްނުކޮށް ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް ޭއނާ ެގންދަންވާނެެއވެ. ައދި  ނުލާ ނަމަވެސް  

އޭނާ   ފެސިލިޓީައކަށް  ކަސްޓޯޑިއަލް  ލަސްނުކޮށް  ނިންމަިއފިނަމަ  ކޯޓުން  ބަހައްޓަން  ބަންދުަގއި  އިތުރަށް  އޭނާ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   45ެވިވއްޖެ. އެޮގތަށް ފާސްވީ. ބުނެިވދިޔަ  ެގންދަންވާނެެއވެ. މިޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސް 

ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   ެގނައުމާެއކު އޭނާެގ   -ެގ )ށ(  45އަންނަނިވި  މަރުކަޒަކަށް  ފުލުހުންެގ  މީހާ  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ހައްޔަ އޭނާެގ  އޮފިސަރު  އިސް  ހުރި  މަރުކަޒުަގއި  އެ  ވަުގތު  އެ  ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު  ޮގތެްއ މަޢުލޫމާތު  ރާއިމެދު 

ނިންމަންވާނެއެވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ ައކުރަކަށް ކޮމެންޓެއް ވެސް ނެތް ލިބިފަެއްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  

އަޅުަގނޑު ލަފުޒަކަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެްއސިން. އެ ލަފުޒު ހިމަނައިެގން  މި އެއްބަސްެވވުނީ މިޮގތަށް. ދެން ދެންމެ 

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަށް ެގނައުމާއެކު އޭނާެގ    -ެގ )ށ(  45ށް ދަންނަވަިއލާނަން.  އަޅުަގނޑު އިތުރަ

ޮގތެްއ  ހައްޔަރާއިމެދު  އޭނާެގ  އޮފިސަރު  އިސް  ހުރި  މަރުކަޒުަގއި  އެ  ވަުގތު  އެ  ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 

ެއއްބަސްވެވި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ިމޮގތަށް  ދެންެމ  ނިންމަންވާނެއެވެ.  މަޢާފްކުރައްވާ!  ާއދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އްޖެ. 

ދޫކޮށްލީ.  ސްޕޭސް  އެއީ  އޮޅުމަކުން.  ދެންނެވުނީ  މި  ެގނަިއކަން  ބަދަލެއް  އަކުރަކަށް  ލަފުޒަކަށް،  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު 

ބުނެވިދިޔަ    -48ދީފަ.  "އެމަރުކަޒު" އެހެން އިންއިރުަގއި ސްޕޭސް ނެތުން. އޭރު ކުރަީގއި ނެތީ. މިހާރު އެ އޮތީ ސްޕޭސެއް  

ހައްޔަރުަގއި ބަހަްއޓަިއެގން ފުލުހުން   -ެގ )ށ(   46ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    46ާގނޫނުެގ  

ތިމާެގ  އޭނާެގ  ނުވަތަ  ަވކީލަށް  ާގނޫނީ  އޭނާެގ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން  ޙާލަތުަގިއ  މީހަކާ ސުވާލުކުރާ 

ނުވަތަ ތަނެއް މީހަކަށް  ހުރި  އޭނާ  ފުރުޞަތުދީ  ފޯނުކުރުމުެގ  މީހަކަށް  އެހެން  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  މަސްލަޙަތު  އޭނާެގ   

ބަޔާންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެއ މާއްދާައކަށް ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ވެސް  

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ މި މާއްދާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ެގންނަން ލިބިފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމަާއއެކުަގއި އަޅުަގ
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ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިިވ   46ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -49ނުޖެހޭ ކަމަށް. އޮތްޮގތަށް ފާސްވީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މި މާއްދާެގ އެހެން ާގނޫނެްއަގއި ެއހެން ޮގތަކަށް ބަޔާ -ެގ )ބ( 46ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

ަގޑިއިރު ފާއިތުވާއިރު ވެސް އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ    24)ނ(ެގ ދަށުން ާގނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުަގއި  

ދެވިދާނެއެވެ.  ކުރިއަށް  ސުވާލުކުރުާމިއެގން  އޭނާއާ  ފުލުހުންނަށް  ނުވާނަމަ  ހާޒިރުވެފައި  ވަކީލު  ާގނޫނީ  ނުލައި 

ެގ )ބ( މި އަކުރަކަށް ނެތް ކޮމެންޓެއް ެވސް ލިބިފައެއް. ދެން ކޮމިޓީން ދެންމެ އިޞްލާޙެއް    46ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ

އެހެން ާގނޫނެްއަގއި ެއހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މި ާގނޫނުެގ   -ެގ )ބ( 46ެގނެއްސަ މި އަކުރަށް.  

ަގޑިއިރު ފާއިތުވާއިރު ވެސް އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ    48ސަން ދޭ ފުރުޞަތުަގއި  )ނ(ެގ ދަށުން ާގނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައް

ނުލައި ާގނޫނީ ަވކީލު ހާޒިރުވެފައި ނުވާނަމަ ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމާިއެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ. ެއއީ ކުރީަގިއ  

އިރު. މި މުއްދަތު މި ދިނީ. އެހެންވީމާ، މި  ަގޑި   48ަގޑިއިރު. މިހާރު މި ކޮމިޓީން މި ެގނެވުނު ބަދަލަކީ    24އޮތީ  

  46ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -50މުއްދަތު، މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިަގނެވިއްޖެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ސް  މި މާއްދާެގ )ބ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެ  -ެގ )ޅ(  46ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  

ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް ާގނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދެވޭ ފުރުޞަތުަގއި އޭނާ ާގނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުަގިއ  

ވެސް އޭނާެގ ަވކީލު ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ އަދި ވަކީލު ހާޒިރުވެފައި ނުވަނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައިާވ ފަރާތަށް އެންުގމަކާ ނުލަިއ  

ަގޑިއިރުެގ އިތުރު ފުރުޞަތެްއ އޭނައަށް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި    12 އެހެން ާގނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް  ކަމުަގިއ ވާނަމަ

ަގޑިއިރު ފާއިތުާވއިރު ވެސް އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ާގނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުެވފައި ނުވާނަމަ ފުލުހުންނަށް    12އެ  

ެގ )ޅ( އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު މި ކުރީ   46ެއވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޭނާއާ ސުވާލުކުރުާމއިެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ

މި މާއްދާެގ    -ކުރީަގއި ދީފައި އިން އަދަދު، މުއްދަތު. އެ ުމއްދަތަށް ބަދަލެއް މި ެގނައީ. އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން. )ޅ(

ޖައްސަން ދެވޭ ފުރުޞަތުަގއި ޭއނާ )ބ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް ާގނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަ

ނުވަނީ  ހާޒިރުވެފައި  ވަކީލު  އަދި  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  ަވކީލު  އޭނާެގ  ވެސް  ޢައްޔަރުކުރުމަށްފަހުަގއި  ވަކީލަކު  ާގނޫނީ 

ެގ  ަގޑިއިރު   12ހައްޔަރުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަށް އެންުގމަކާ ނުލައި ކަުމަގިއވާނަމަ އެހެން ާގނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް  

ެއކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި   12އިތުރު ފުރުޞަތެއް އޭނައަށް ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ   ަގޑިއިރު ފާއިތުާވއިރު ވެސް 

ާގނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައި ނުވާނަމަ ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމާިއެގން ކުރިއަށް ދެިވދާނެއެވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އަޅުަގނ ޮގތަށް  މާއްދާ.  މިދެންނެވި  އޮތް  ދެން  ފާސްވީ.  މިޮގތަށް  މާއްދާ  މި  އެއްބަސްެވވިފަިއވާތީވެ    - 51ޑުމެންނަށް 

ހ( އެހެން ) 47؛ ވަނާ މާއްދާެގ )ހ( އަންނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު  47ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އަދި މި ޮގތަކަށް  އެހެން  ޙާލަތުަގއި  ާގނޫނެްއަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   މާއްދާެގ )ޅ(ަގއި 
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ފިޔަވައި ޖިނާޢީ ކުށެްއެގ ތުހުމަތުަގއި ސުވާލުކުރެވޭ މިހާއަށް ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންަގއިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން 

ތިޔާރުކުރެވިދާނެެއވެ.  އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުެގ ބޭނުން ހިފުމަށް ކޮންމެ ވަުގތެްއަގއި ެވސް އިޚު

އަދި އެ ޙައްޤުެގ ބޭނުން ހިފާނަމަ އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚުތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުަގއި ބުނަންާވނެއެވެ. އަދި އެކަން ލިޔުމުން  

ކޮމެންޓަކީ   އެްއ  ތެރެއިން  ޭއެގ  ލިބިފަ.  ކޮމެންޓް  އޮތް  އެބަ  މާއްދާއަށް  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. 

ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކޮމެންޓެއް. މި މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގިއވާ )ޅ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޕްރޮ

"ޙާލަތް" އެ ޢިބާރާތް އުނިކުރުމަށް ފެނޭ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް އެކަނި ދެއްތޯ އެއަށް 

ނެރަލްެގ ކޮމެންޓް ެއކަނި. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކޮމެންޓުަގއި މި ދެންނެވި  ލިބިފައި އެ އޮތީ. ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެ

ފަދައިން އެ ބަޔާންކުރަނީ މި މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގިއވާ )ހ(، )ނ( އަދި )ރ(ގައި މި ާމއްދާެގ )ޅ(ަގިއ  

ތުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ނުދެކެެމވެ. ދެއްތޯ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަވައި މި މާއްދާއިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮ

ދެން އަދި މި މާއްދާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަގިއވާ )ޅ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ "ޙާލަތް" އެ ޢިބާރާތް އުނިކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  

ބޭނު ޙައްޤަކީ  ހަނުހުރުމުެގ  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  ންވާ ކޮންމެ ވަުގތެްއަގިއ،  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވެސް 

ހިނދެއްަގިއ އިޚުތިޔާރުކުރުމުެގ ޙައްޤު. އެީއ ަވކީލަކު ލިބުނަސް، ނުލިބުނަސް އެ ޙައްޤު ޮއވޭ. އެައކަށް ިއސްތިސްނާެއްއ  

ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި މާްއދާަގިއ، މި އަކުރުަގއި މި އޮތް ޖުމްލަ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނާނެ ފަދައިން  

މި އޮތްޮގތް ދަންނަވައިލާނަން އަޅުަގނޑުމެން  އެ އޮތް ޖުމްލަ އުނިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު މި ކުރަނީ. މިހާރު 

އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ޖިނާޢީ   -ެގ )ހ(  47އިސްލާޙުކުރިޮގތާއި އެކުަގއި.  

މީހާއަށް ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެހެން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކުށެްއެގ ތުހުމަތުަގއި ސުވާލުކުރެވި  

ޙައްޤުެގ   ެއ  އަދި  އިޚުތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ވެސް  ވަުގތެްއަގއި  ކޮންމެ  ބޭނުންހިފުމަށް  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  ނުދީ 

ނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ.  ބޭނުންހިފާނަމަ އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚުތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުަގއި ބު

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ފާސްވީ.  އެއްބަސްވީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި    47މިޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  )ހ(  ެގ 

ޅުަގނޑުމެންެގ  އެއްބަސްެވވުނު ޮގތަށް އެހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ވެސް މިއަދު މި ނިންމާލަން މި ޖެހެނީ އަ

 ކައިރިވީމައާެއކުަގއި. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމ  ވޯޓުަގޑި

ބިލުެގ މަސައްކަތުެގ  ބިލުެގ މަސައްކަތްކު މި  ައދި  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންވަން.  އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް  ރުމުަގއި ތި ދެއްވާ 

އަޅުަގ އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ވެސް  ނޫން  އެ  ފަރާތްތަކާއި  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުެގ  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  ނޑުމެން 

އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ބަލާލުމަށްފަހުގައި  މުޅި ބިލު  ދަޢުވަތުދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތުދީެގން އަޅުަގނޑުމެން މި 

 ންނާނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ބައްދަލުވުން. އެހެން ބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި ބަްއދަލުކުރުން ވެސް އޮ
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