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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ( ެގންދެވުން ކުރިއަށް) ވަނަ ޖަލްސާ  33ދައުރުެގ  ދެވަނަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ޖަލްސާ: 

 ( އްތައާދީ ) 2020 ބަރުސެޕްޓެން 6 ތާރީޚް:

ނަންބަރު   :ލު ބި  ބިލު،   2008/2ޤާނޫނު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ައށް  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 
 ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީއިޖް

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   : މެންބަރު   ޅުއްވާ ހުށަހަ 

  މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު: 

 
 

 :އިޞްލާޙު 
 

 
 

 ތަރުތީބުކުރުން.އިތުރުކޮށް ނަންބަރު   ދާއެއްއްމާފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ މާއްދާ ނަ ވަ 22ބިލުެގ 
 

 އިތުރުކުރުން.   ތައްވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ  88. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  23
 

ކުމް  ޙު 
 ތަންފީޛުކުރުން 

އެ )ހ( . 88-1 ނިންމުމަށްފަހު،  މައްސަލައެްއ  އެ ނި  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެްއޮގތަށް    ންމުމާ 
ފަ ރައްދުވާ  ޢަމަލުކޮށްފަނިންމުން  ޓްރާތުން  އަމިއްލަ  ރައިބިއުނަލްއިވޭތޯ  ެގ 

 އިސްނެުގުމަގއި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  
އެ )ށ(   އެްއޮގތަށް  ނިންމުމާ  ފަރާތުން   ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ރައްދުވާ  ނިންމުން 

ފަރާޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ރައްދުވާ  މަްއސަލަ  ޓަރައިބިއުނަލަކަމަށް  ށް  ތަކުން 
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަ  އެ،  އަންަގއިފިނަމަ އެނިންމުން ނިންމުން  ކައި 

އިޚްތިޞާ  އެ  ޞްތަންފީޛުކުރުމުެގ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ކޯޓަކަށް    ލިބިެގންވާ 
ނިންމުންތައް   ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  އެޮގތުން  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ނިންމުމެއް 

އެ މަސައްކަތް  އެހެނިހެން    ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ހުށަހެޅޭ  ކުމް  ޙުކޯޓަށް 
އެއްޛުކުރުމުެގތަންފީ މައްސަލަތަކާ  އެޞޫއު    ކުރިއަށް   ލަކުން،  ކޯޓެއްަގއި 

 ެގންދަންވާނެެއވެ. 
ކުްމ ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ޙުޓްރައިބިއުނަލުން ފޮނުަވއިެގން ކޯޓުން ކުރިއަށް ެގންދާ   )ނ(  
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ޮގތު ހަސްމެްއެގ  ަމްއސަލައިެގ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލްމައްސަލަެއއްަގއި،    ަގއި 
 ވާނެެއވެ. ޖާމިނުކުރުވަިއެގން ނު

 )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޞޫލަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން  މާއްދާެގ  މި )ރ(  
ފަރާތަކުން،   ރައްދުާވ  ނިންމުމެއް  އެދި ޙުނިންމާ  ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް  ކުމް 

ތް ހުރަހެއްކަމަށް ެއްއވެސް  މަްއސަލަެއއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮ  އަމިއްލައަށް އެ
 ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ން މާނަފަރާތަކު

 
އިބިއުނަލްގެ  ޓްރަ

  އަޑުއެހުންތައް 
  ޢާންމުކޮށް 
 ހުޅުވާލުން 

 . ހުޅުވާލަިއެގންނެވެ ޢާންމުކޮށް ހިންަގންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްެގ އަޑުއެހުންތައް  )ހ( . 88-2
  އުޞޫލުތަކާ  ދީމިޤްރާޠީ  ސަބަބަކަށްޓަކައި  ސަބަބުތަކުންކުރެ   ތިރީަގިއވާ )ށ( 

 ބައެއް   އަޑުއެހުމުން  ނުވަތަ  ގައިއެކު   އަޑުއެހުމެއް  ،މަތިންއްެގޮގތެ  ޚިލާފުނުވާނެ
ބަލާ   އެ މައްސަލަެއއް  އިޚްތިޔާރު  ކުރިައށްެގންދިޔުމުެގ  ހުޅުވާނުލައި  ޢާންމުކޮށް

 . ލިބިެގންވެއެވެ މެންބަރުންނަށް
ތަމަޢުަގއި  އްޓުމަށް ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުެގ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެމުޖް (1)   

އަ ޤާއިމުކުރުންއަމަން  ނުވަތަ  މާންކަން  ޤައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 .ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން

ަމޞްލަޙަތު  (2)    ކުޑަކުދިންެގ  މައްސަލައެްއަގއި  ހުށަހެޅިފައިވާ 
އަނިޔާ   ސަބަބުން  ކުށެްއެގ  ކުރި  މީހަކު  ނުވަތަ  ޙިމާޔަތްކުރުން، 

 .ވާ ފަރާތެްއެގ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުންލިބިފައި
ހު (3)    ޤާނޫނަކުން  ބޭއްވުމަށް  އެހެން  އަޑުއެހުމެއް  ޅުވާލަިއެގން 

 މެދުެވރިވުން. މަނާކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް 
ސަބަބަކަށްޓަކައި   )ނ(   ސަބަބުތަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޓްރައިބިއުނަލުން ޮގތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމައެހެން   ޓްރައިބިއުނަލުން   ،  
ހުރިހާ އަމު ހުޅުވާލެވިފަިއވާ  ރުތަކާއި ޙުކު ނެރޭ  ޢާންމުކޮށް  މްތައް އިްއވަންވާނީ 

ނެރޭ   ައޑުެއހުންތަކުން  ބޭއްޭވ  ހުޅުވާލަިއެގން  އަދި  މަޖިލީހެއްަގެއވެ. 
 ނެއެވެ. ކުމްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ހުންނަންވާޙު އަމުރުތަކާއި ކުރާ 

 
ޓްރައިބިއުނަލަށް  

މީހުން  
 ކުރުން ހާޒިރު

ބޭނުންވާ މީހުން މި   ހާޒިރުކުރަން  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅިފަިއވާ   ޓްރައިބިއުނަލަށް . 88-3
 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހާޒިރުކުރުމާއި  ،ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން

 ނަލަށްބިއުޓްރައި  ، ކުރުމާއި  ސުވާލެއް   ބޭނުންވާ  ނަލުންޓްރައިބިއު  މީހުންނާ  ހާޒިރުކުރާ
.  ބާރެކެވެ  ލިބިެގންވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ުގމަކީއެން  ހުށަހެޅުމަށް  ޔުމެއްލި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމުރެއްގެ    ، މީހަކު  އެންޭގ  ހާޒިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން  ޓްރައިބިއުނަލުެގ 
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ނެތި    މަޤްބޫލު ޓްރައިބިއުނަލުން   ،ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ   ށްޓްރައިބިއުނަލައުޒުރެއް 
 ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި ޢަމަލުކުރާނެޮގތް

 
އޯޑިއޯ އަދި  

ވީޑިއޯ  
ކޮންފަރެންސިންގ  

މެދުވެރިކޮށް  
އަޑުއެހުން  
 ހިންގުން 

އަށް ެގންދަންވާނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުެގ އަޑުއެހުންތައް ކުރި  )ހ( . 88-4
ފަރާ ހުށަހަޅާ  ފަރާތާމައްސަލަ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުެގ  ތާއި،  އެ  އި، 

މީހުންކަމަށް   ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެނޫނަސް  އަދި  ވަކީލުންނާިއ، 
އެއް  މެންބަރުންނާ  ބަލާ  މައްސަލަ  މީހުންނާއި،  ކަނޑަައޅާ  ޓްރައިބިއުނަލުން 

  މަޖިލީހެއްަގއި ތިބެެގންނެވެ.  ހާޒިރެއްަގއި އަދި އެއް

  ލުކަމުަގއިޞޫއު  ޢާންމު  ލަކީޞޫއު  ފައިވާބަޔާންކޮށް  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
ޢަދުލު   ޓްރައިބިއުނަލުން   ،ވީނަމަވެސް  ޙާލަތްތަކުަގއި،  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާ 

ހުންތަްއ  ައޑުއެ  ޓްރައިބިއުނަލުެގއިންޞާފުެގ ހަމަތައް ނުެގއްލޭނެ ޮގތުެގމަތިން،  
މާލަމާ ތިބޭ  ހިންާގ  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  އި، 

 ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ުގޅުވާލަިއެގން  މާލަންތައް، އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ
އިޚްތިޔާރު    އްއަޑުއެހުންތަ ެގންދިއުުމެގ    ޓްރައިބިއުނަލަށްކުރިއަށް 

ބަޔާން  ލިބިެގންެވއެވެ.  ތިރީަގިއ  ޚާއްޞަ  މިޮގތުން،  ޙާލަތްތަކަކީ  ކޮށްފަިއވާ 
 .ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ޓްރައިބިއުނަލަށްޙާލަތްތަކެއްކަމަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން އިޢުލާންކޮށްފަިއާވ   (1)   
ސަބަބުން  ޙާލަތެްއެގ  ކާރިސާެގ  ނުވަތަ  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި 

 ؛ވުމުަގއި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުންމައްސަލަިއެގ ައޑުއެހުމަށް ހާޒިރު
ޮގތުެގ   (2)    އެތުރިފަިއވާ  ސަރަޙައްދުތައް  ރަށްތަކާިއ  ޮގތުން  ޖޯުގރަފީ 

ޚަރަދުެގ   ޮގތުންނާިއ  މޫސުމީ  ކުރުމަށް،  ދަތުރުފަތުރު  ސަބަބުން 
ޮގތުންނާއި ނުވަތަ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފުލަންޖެހޭ މާލީ  

އެަވުގ ސަބަބުން  ޮގންޖެހުންތަކަށް ބުރައެްއެގ  ހުރަސްތަކާއި  އޮތް  ތަކު 
ނިންމުމަށް   މަްއސަލަެއއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، 
ލަސްވުން މެދުވެރިެވ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ 

 .ޙާލަތެއް އޮތުން
އަދި   )ނ(   ޯއޑިއޯ  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންވެެގންވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވީޑިއޯ  މި 

މެދުވެރިކޮށް   އަޑުއެހުންތަްއ    ގެ ޓްރައިބިއުނަލްކޮންފަރެންސިންގ 
ތާރީޚުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ަގާވއިދު،  ކުރިއަށްެގންދިއުމާބެހޭ 

ތެރޭަގިއ    1ފެށިެގން   މަސްދުވަހުެގ    ޓްރައިބިއުނަލުން)އެކެއް( 
ކަން އަންނަނިވި  ަގާވއިދުަގއި  އެ  އަދި  ކަން  އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. 
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 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
މެދުވެރިކޮށް   (1)    ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި    ައޑުއެހުމުގެ އޯޑިއޯ 

ވާންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  އެންމެހައި  ބައިވެރިވާ  މަޖިލީހުަގއި 
 ؛ތައްޔާރީތައް 

ކޮންފަރެންސިންގ ެގ  ޓްރައިބިއުނަލް  (2)    ީވޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  މާލަމުގައި، 
ުގޅާލެވި ބައިވެރިާވ    އަޑުއެހުމުެގެގން  މެދުވެރިކޮށް  މަޖިލީހުަގއި 

ފަރާތްތަކުން   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޑުއެހުމުއެންމެހައި  މަޖިލީހުަގއި  ެގ 
 ؛ލުތައް ޞޫއު

 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާިއ   (3)   
 ؛ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް   ،ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަބޭރުަގިއވާ    މާލެއިން (4)   

މަޝްަވރާއާެއކު،   އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންެގ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް 
ޤާ ކޯޓުތަކުަގއި  ވީޑިޯއ  މުކޮށްފަިއވާ  އިމެޖިސްޓްރޭޓް  އަދި  އޯޑިއޯ 

ކޯޓުތަކުން އެހީތެރިކަން ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާމު ެގ ބޭނުން ހިފަމަށް 
 ؛އުޞޫލު ހޯދާނެ

 ؛މިޝަން ސްޕީޑާއި ބޭންޑްވިތްެގ މިންަގނޑުތައް ޓްރާންސް (5)   
 ؛ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް (6)   
 ައޑުއެހުން   ، ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއވާ ފަރާތެްއ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ (7)   

ދެމެދުަގިއވާ  ވަުގތާ  ޤައުމެއްެގ  ހުރި  ފަރާތެްއ  އެ  ަވުގތާއި  ބާއްވާ 
 ؛ބޮޑުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް ފަރަުގ

 އަދި؛ ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް  (8)   
މެދުވެރިކޮށް   (9)    ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި   ައޑުއެހުންއޯޑިއޯ 

 .ލުތައްޞޫކުރިއަށް ެގންދިއުމާުގޅޭ މިނޫންވެސް އެންމެހައި އު
ކޮ  )ރ(   ީވޑިއޯ  އަދި  ކުރިއަށްެގންދާ  އޯޑިއޯ  މެދުވެރިކޮށް  ންފަރެންސިންގ 

ތާރީޚުން    އަޑުއެހުންތަކުެގ ނިމޭ  މައްސަލަެއއް  އެ  ރެކޯޑިންގ،  މަޖިލިސްތަކުެގ 
ރައްކާތެރިކޮށް    )ދިހަެއއް(   10ފެށިެގން   މުއްދަތަށް  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ  
 ޢާންމު މަޖިލިސް 

ލްެގ އެންމެހައި ެމންބަރުން ހިމެނޭޮގތަށް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ޢާންމު މަޖިލީހެއް ޓްރައިބިއުނަ . 88-5
ޓްރައިބިއުނަލްެގ   ބަލަހައްޓަންވާނީ  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުެގ  ޢާންމު  އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ޓްރައިބިއު ތިރީަގިއ  ނަލް ރައީސްެއވެ.  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މަޖިލީހުެގ  ޢާންމު  ެގ 
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 .ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ
ކުރަންޖެހޭ   )ހ(   ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުެގ  ދޭ  ޓްރައިބިއުނަލުން 

 .ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޮގތެއް ނިންމުން
ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދަންހެޖޭ ަގާވއިދުތައް  ވަނަ ބާބުެގ ދަށުން    10ޤާނޫނުެގ    މި )ށ(  

 ހެދުން. 
ހިންާގޮގ )ނ(   މަސައްކަތް  މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ޓްރައިބިުއނަލް  ތާިއ، 

އު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މެންބަރުން  ލުޞޫބެލުމުަގއި  ޓްރައިބިއުނަލް  ތަކާއި، 
ޓްރައިބިއުނަލްެގ   މިންަގނޑުތަކާިއ،  ސުލޫކީ  މަޖިލީހުގެ  ޢާތަބާވާންޖެހޭ  ންމު 

 .ހެދުން ަގާވއިދު
 ހިމަނަން ބޭނުންވާ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުެގ ކުރިން ބަޖެޓުގައި (ރ)  

 .ކަންކަމާމެދު ޮގތެއް ނިންމުން
 .ޓްރައިބިއުނަލްެގ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުން ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން (ބ)  
ނުވަތަ   (ޅ)   ކަނޑައެޅޭ  އިންތިޒާމުތައް  ޙަޤާނޫނަކުން  ކުރުުމެގ  ކަމެއް  ވާލުކުރެވޭ 

 .ހަމަޖެއްސުން
ބަޔާންކޮށްފައި ( ކ)   ދާޚިލީ މަތީަގއި  ކޯޓުެގ  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުން  ކަންކަމުެގ  ވާ 

 .ކަންކަން ކުރުން
ޤާއިމުކޮށް   ( އ)   ޓްރައިބިުއނަލްަގއި  ދަފްތަރެއް  މަރުކަޒީ  މައްސަލަތަކުެގ  ބަލަމުންދާ 

އިދާރީ   ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ހަލުވިމިނުަގއި  އެކަށީެގންާވ  މައްސަލަތައް  އެ 
 .ންދާނެޮގތް ހެދުންފަސޭހަތައް މަރުކަޒީ ޮގތެއްަގިއ ލިބެމު

 
 ސްލުަގއި ސޮއިކުރައްާވފައި 


