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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم ކޮމިޓީގެ    . السالم  ބައްދަލުވު  33ޖުޑީޝިއަރީ  ވަޑައިގެން  ފެށުނީ.    ންވަނަ  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތުގައި  މި 

އެބަ   ވެސް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ގޮތުގައި  ފިޒިކަލް  ވަޑައިގެން  ރޫމަށް  ކޮމިޓީގެ  އަދި  އޮންލައިންކޮށްނާއި 

މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އެބަ  އޮންލައިންކޮށް  ޙުސައިންތިއްބެވި.  އިއްޒަތްތެރި    ، ސަޢުދު 

ޒަރީރުމެންބަރު މެންބަރު    .  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  އެބަ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ލަޠީފްއަދި  އިއްޒަތްތެރި  ޙަސަން   ،

، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި  ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު މެންބަރު މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ފަހުމީއަޅުގަނޑު   މި އިމްތިޔާޒު  މަސައްކަތް  ދިރާސާ  ބިލުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިއަދު  ކުރަނީ.    . 

  ވާނީ ބައްދަލުކޮށްފަ. އަދި ބިލުގައި މިހާތަނަށް   ކާއެންމެފަހުން ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަ

މަޝްވަރާކުރެވިފައި ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ބައެއް  އުފެދިފައިވާ  ސުވާލު  ބޭފުޅުންގެ    ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ 

މިއަދު   ލިބިފަ. އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބިލުގެ  ޚިޔާލުފުޅުތައް  މާއްދާއަކީ  އެއް  ނިންމަންޖެހޭ  މާއްދާގެ    2ގޮތެއް  ވަނަ 

ންވާ ގޮތާއި ގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން.  ހެކި ދަރަޖަކުރެވިގެ އި )ށ(. އެއީ ހެކީގެ ބާވަތްތަކާ

އޮޅުމެއް ގޮތުން  އޮތް  ޢިބާރާތެއް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ  ބެހޭ  އެންމެ  އެކަމާ  މަޝްވަރާއަށް  އެ  އަރާތީވެ، 

ބައްދަލުވުމަ މިހާރު  އެހެންދިޔައިން. ދެން    ކަށްފަރާތްތަކާއެކު  ބިލުގައި  ބައެއް  ނަމަވެސް، މި  ބޭއްވުމަށް  އޮތްގޮތް  މި 

ވެސް    އޭގެ  ،ފަރާތްތަކުން ފަރާތުން  ހުށަހެޅުއްވި  ބިލު  އެ  އޮފީސް  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ކަމަށް  އެ  ތެރޭގައި  ރަނގަޅު 

މާނަ.  އޮތް  މިހެން  ބުރަވެ  ގުޅުމަށް  ބަސް  މި  ސާފުވެއްޖެ  މިހާރު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ، 

މިހާރު ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއް    އެހެންވުމާ އެކުގައި 

ކުޑަ   އޮތްގޮތަށް  ޑްރާފްޓުގައި  މަޢާފުކުރައްވާ!  އޮތްގޮތް،  ޑްރާފްޓުގައި  މިހާރު  )ށ(  އާދެ!  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ނުކުރާ 

ގެންނާނަން. ހެކީގެ   ހެބަދަލެއް  ބުރަވެ  ބާވަތްތަކާއި  މިންވަރަށް  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ގޮތާއި  ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ  ކި 

މިހެކި   ބަދަލު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ބަޔާންކުރުން.  ގޮތްތައް  ކޮމިޓީއަށް    ބައިކުރެވޭ  މިގޮތަށް  ކުރީ. 

ޖެހިލަމާ.   މާއްދާއަށް  އޮތް  ދެން  ކުރިއަށް  އޯކޭ.  އަޅުގަ  47ބަލައިގަނެވުނީ.  އެއީ  މާއްދާ  ނޑުމެން  ވަނަ 

ގުޅުން މިކަމާ  މާއްދާއެއް  އެއީ    މަޝްވަރާކުރެވުނު  ދުވަހުގައި.  ބައްދަލުކުރި  ފަރާތްތަކާ  )ހ(ގެ  47ހުރި  ،  1ގެ 

އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން. އެ މާއްދާއާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގައި ސުވާލު    15އުމުރުން  

މަޝްވަ އުފެދުނީމަ   ބޭއްވުމަށް  މާއްދާ  މި  އެ  އެގޮތަށް  ވެސް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންކަމުން  ލިބުނީ.  ރާއެއް 

ބޭއްވުމަށް  މާ ގައި  47އްދާ  )ހ(  އޮތީ  ގެ  ޝަރުމި  އަންނަނިވި  ކިބައިގައި  މީހާގެ  ދޭ  ތައް  ޠުހެކިބަސް 
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ކަމުގައި ވުން. އެހެންވީމާ،    15އުމުރުން    -1ފުރިހަމަވާންވާނޭ.   ފަރާތެއް  ދު ސުވާލު  އެއާމެ  1އަހަރު ފުރިފައިވާ 

 ؟ އުފެދުނީ. ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކެވިއަޓެ  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޗެއަރ.  ލާންޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކައަކީ    ލް  އޭރުން  ކަންނޭނގެ.  ރަނގަޅު 

ސާއޮޅުން ގާނޫނުއަރާއެރުން  މި  ނޫންނަމަ  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  އެހެން    ފުކުރެވޭނެ  ގޮތަށް 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އޭރުން  ބުނަންވީހެން    އެއްބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުބުނީ    މިއެހެން ގޮތަކަށް  ގާނޫނު ވެސް  

މިހިރީ. އާންމު   ކެއް ތަޠުއެއީ ޖެނެރަލް ޝަރު އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް އޮވެދާނެކަން އެނގޭނެތާ އަނެއްހެން މީގައި. ދެން 

އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް އޮވެއްޖެއްޔާ... އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ،  ތަކެކޭ މިހިރީ.  ޠުޝަރު

އަނެއްއެ  !  އުހުނ ވާހަކައަކީ  ހަމަ އޮވެދާނެ  ހެން އެއްވެސް ވަރަކަށް އޮޅުމެއްކޮންފިއުޝަން  ނާރާނެ އޭރުން. އޭރުން 

ޖެނެރަލީ   ހަމަ  ބަލަންޖެހޭނެތާ އަނެއްހެން. މިއީ  އެހެން ގޮތަކަށް ދެވޭ ހާލަތު  ކަމަށް.  ތަކެއް  ޠުޝަރު ހުންނަ  ކަމަށް 

 އޮވެދާނެކަން. ހަމަ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި އަދި ކުރީ ދުވަހުގެ މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބުނު  އެހެންވީމާ،  

އެއީ   އޮތްގޮތްވީ.  މި  ޚިޔާލު  މިހާރު  އެއްގޮތަށް  ހަމަ  )ހ(ގެ  47ގޮތާއި  ފުރިފައިވާ    15އުމުރުން    -1ގެ  އަހަރު 

ވުން. މިގޮތަށް ކަމުގައި  އަކުރު އިޞްލާޙުކުރަން.  ފަރާތެއް  ބޭއްވުމަށް    ،އް ނޫންޙެއިޞްލާ  މި  އޮތްގޮތަށް  އަކުރު  މި 

ބަލައިގަނެވުނީ.   )ހ(  50ކޮމިޓީއަށް  މާއްދާގެ  ރީ  50  .ވަނަ  )ހ( އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގެ  ގޮތް  ޑްރާފްޓުވަނަ  ކުރި 

ނަން. މި  ގޮތް ދަންނަވައިލާ  ކަމަށް އެ ގޮތް  މިހާރު އެގޮތެއް ނޫން. ހަމަ ބިލުގައި އޮރިޖިނަލީ އޮތްގޮތް އެއީ ރަނގަޅު  

ވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކާފީ  ނަމަވެސް،    ( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތް 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  47ގާނޫނުގެ  

އެހެން  ކަހެއްކަ ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް  ނެތް  ށްވާ  އަހަރު    15މުރުން  އުލަތެއްގައި،  ހާ ފަރާތެއް  )ފަނަރަ( 

ވަނަ    50ވަނަ،    50އެހެންވީމާ،    ނާޅައެވެ.ނޫނު ހުރަހެއްގާކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމަކަށް މި  ފުރިފައިނުވާ  

މާއްދާގެ )ހ( ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ގޮތަށް ބިލުގައި ހަމަ ކުރިން އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވުނީ.  
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)ބ(   50 މާއްދާގެ  އެހެންނަމަވެސް  ވަނަ  އުނިކުރުމަށް.  ފެނުނީ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރުގެ    15  ،ކުރިން 

  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހެކިބަސް ނުދެވޭނޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބާއްވަންޖެހުމާ   15  ،ހެކިބަސް ނުދެވޭ  އަށްކުއްޖާ

ލާނަން. އިކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ. )ބ( ދަންނަވަ  މެންމި އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން އަޅުގަނޑު  22އެކުގައި އަނެއްކާ ވެސް މި  

ނަމަވެސް އެ މާއްދާގައި    )ށ( އެހެން އޮތްގެ އެއްވަނަ ނަންބަރާއި މި މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  47މި ގާނޫނުގެ  

ވަކި  ޠުބަޔާންކުރާ ޝަރު  ތައް ފުރިހަމަނުވާ ހާލަތުގައި ނެގޭ ކުޑަކުދިންގެ ހެކި ބަސް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމުގައި 

ގެ  އަހަރުން ދަށު  15އެ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އުމުރުން    ،ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނަމަ

ނާޅައެވެ.  ދިކުޑަކު ހުރަހެއް  ގާނޫނު  މި  ބަލައިގަތުމަކަށް  ހެކިބަސް  ނުވާނެ  މި    ،51ންގެ  ނަގައިގެން  ހެކިބަސް 

އޮތް މާއްދާއެއް މިއީ. މި ގާނޫނުގައި    ހާލަތްތައް. އެހެން ބުނާ މާއްދާއެއް މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ބަޔާންކޮ ގޮތަކަށް  އެހެން  ނުވާހާހިނދަކުކަނޑައެޅިގެން  ޚަޞްމަކާ   ހެކިބަސް  ،ށްފައި  މައްސައިގެ  މީހާއަކީ    ދޭ 

މަޟުތަޢާރު ޚަޞްމަކާ  ތެއްހަލަ ސްވާ  މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ  މީހައަ  އޮތް  އޮތް  އެ    ކުދާވާތްތެރިކަމެއް  ވާނަމަ  ކަމުގައި 

އާދެ!   ނުވާނެއެވެ.  ނަގައިގެން  ހެކިބަސް  މީހެއްގެ  އެ  އަ  51މައްސަލައެއްގައި  މާއްދާ  ވަރަށް  ވަނަ  ޅުގަނޑުމެން 

ދަންނަވަ ބަދަލުގެނައީ.  ލަފުޒެއްގެ  އެހެން އިކުޑަކުޑަ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  މި  މިހާރު.  ގޮތަކަށް    ލާނަން 

ނުވާހާހިނދަކު ޚަޞްމަކާ  ހެކިބަސް  ،ބަޔާންކޮށްފައި  މައްސަލައިގެ  މީހާއަކީ  މަފުށު   ދޭ  ނުވަތަ  ޙަލަސްއަރާ  އޮތް  ތެއް 

ސް  ބަކަމުގައި ވާނަމަ އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މީހެއްގެ ހެކި  ކުތްތެރިކަމެއް އޮތް މީހައަދާވާ  މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާ

. ލިޔުމެއްގެ  5ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  59ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ.  ވާނެއެވެ. މިނަގައިގެން ނު

އޭރު އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔުމަކަށްވުން.  ރަސްމީ  ދައުލަތުގެ  އިޞްލާއަސްލަކީ  އަކުރަށް  މި  ގޮތަކީ  ޙުގައި  ގެނައި   

ވަކި    "ދައުލަތް" ބަޔާންކުރާ  އެ  ވެސް  ކޯއްޗެއްކަން  ލިޔުން  ދައުލަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިތުރުކުރީ.  ބަސް  އެ 

މިހެން   އޮންނާތީއާއެކު  ކުރީގައި  ނުމާއްދާއެއް  އެހެންވީމާ،  ރަމްޒުކޮށްދޭ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ކަމަކު  ލިޔުނެއް 

އުނިކޮ ލަފުޒު  އިތުރުކުރި  ރަސްމީ"ށްލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލަކީ  ގޮތަށް  މި  " ލިޔުމަކަށްވުން  ލިޔުމެއްގެ 

އާދެ!    އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެވުނީ.  ބަދަލު    61ކޮމިޓީއަށް  ގޮތަކަށް  އޮތް  ކުރީގައި  އެއީ  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގާނޫ ދަންނަވާލަނީ،  މި  )ޅ(  ގެންނަނީ.  ބޭންކިން)،  2010/24ނަންބަރު    ނު އަޅުގަނޑުމެން    ގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ގޮތަށް ބަދަލަކާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކުން ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑު. މި(ގާނޫނު

ގެ )ނ(. މާއްދީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަޅިދާނެ ވަކި އެއްޗެހިތަކެއް  86އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބަލައިގަތީ.  

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ އެއްޗެހީގެ އިތުރަށް ވެސް މައްސަލައިގެ  ވަނަ މާއްދާގެ   37މި ގާނޫނުގެ  

މާއްދީ ޞާއިންލުއަދު އެއްޗެހި  އެހެން  ނުވާ  ހެއްކަކަށް  ކިތާބީ  ނުވަތަ  ހެއްކަކަށް  ޓަކައި ޝަފަހީ  ދެމެހެއްޓުމަށް    ފު 
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ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމަށް  ތެރޭގައި  ގިންތީގެ  ފެ  ހެކީގެ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ގައި  ދެވިދާނެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ނިއްޖެނަމަ 

ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އެއްޗެހި  އެފަދަ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  މާއްދާ    ކަނޑައަޅާފައިވާ  މި  ދިނުމަކަށް 

މި ބަލައިގަނެވުނީ. ކުރީގައި އުފެދުނު  ނަށް  އޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ގައިހުރަހެއްނާޅައެވެ. މިހާރު މި މާއްދާ ޑްރާފްޓު 

އަޅުގަނޑުމެން    އްލުޙަވާލަކަށް  ސު ޑްރާފްޓުމި  ލިބުނީ  ބިލު  ދުވަހުގައި  ދައުލަތާ    ،ފަރާތް  ރި ކު މަޝްވަރާ 

އޮތް  89.  ންކުރުމުލުވާސު އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ރ(.  މާއްދާގެ  ހުށަހެޅޭ    ވަނަ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ނަމަވެސް 

ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށް    ގެލައިޒްކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ލިޔުމަކީ ކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ މެޝިނަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނަ

ނަމަވެސް އެ ލިޔުން    ރޭޓްކުރާ ލިޔުމެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގައި މީހެއްގެ ސޮއި ނެތްނެއޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ޖެ

ނުވަތަ   ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. ތިއިން އުފެދުނު ސުވާލަކީ ކޮންޕިއުޓަރުން  މެޝިނަކުން  ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް 

ޖެ ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  އޭގައި  ބަޔާންކޮށް  ނަތީޖާ  ކަމެއްގެ  އެ  އެނަލައިޒްކުރުމަށްފަހު  އެއްޗެއް  ކުރާ  ރޭޓުނެއެއްވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް،   އެއީ  ބޭނުންވާނެތޯ  ސޮއިފަދަ  މަޢުލޫމާތު  މީހެއްގެ  ބުނާ  ކަމަށް  ކުރި  އެކަން  ލިޔުމެއްގައި 

އޭ އުފެދުނީ.  ސުވާލު  އޮޅުންފިބޭނުންނުވާނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިދިގެން  އެއާ  އޮފީހުން  އޮތީ  .ޖީ  ލުވައިދީފައި 

ޖެ ކޮންޕިއުޓަރ  އެފަދަ  މިއީ  ކަމަށް.  މަގުފަހިކޮށްދޭ  ނެބޭނުމެއްނުވާނެ  ބަލައިގަތުމަށް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޑޭޓާ  ރޭޓަރު 

ކަމަށް  ޑްރާފްޓު  ވިދާޅުވީ.  މާއްދާއެއް  މި  )ރ(  އައެހެންވީމާ،  އޮތްގޮތަށް  މި  ކޮމިޓީއަށް  ގައ  ޅުގަނޑުމެން 

އެކްސްޕްލަ އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެއްވުމާބަލައިގަނެވުނީ.  ވެސް    ގުޅިގެން   ނޭޝަނެއް  ކޮމިޓީއަށް 

އެ މާއްދާގައި،    91ގޮތަށް.  ގަބޫލުކުރެވުނީ  ދަންނަވައްމާ  91ވަނަ  އޮތްގޮތް  ބަޔާންކުރާ  އި ދާގައި  ބާބުގައި  ލާނަން. މި 

ގާނޫނުގެ  ފޮރެންސިކް   މި  ތެރެއިން  ނިޝާނާއި    89ހެކީގެ  އިނގިލީގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ލޫމާތު ދަފުތަރުކޮށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި އެ  ޢުޑީ.އެން.އޭގެ މަ

މުއްދަތަކަ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބެ   ށްގަވާއިދުގައި  އޮތުރައްކާކޮށްފައި  އޮތް  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން    މުންހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ކޯޓުން ކަމަށް   މި އުޅެނީ  ދޭހަކޮށްދޭން  މި  މިއިން  ކަމެއްތޯ. ދެން  ކުރާ  ބައެއް  ކޮން  އުފެއްދި ސުވާލަކީ  ކޮމިޓީއަށް 

ސާފުވެގެން ގެ  އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހުގައި  އަޅުގަނޑު  މަޝްވަރާ  ޖުމުލަ  އެގޮތަށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  މި  ދިޔައީ.  މެން 

ހިމަނަ ކޯޓުން  އި މާއްދާގައި  ރައްކާކަމަށް،  ލާނަން  ކޯޓުން  މުއްދަތަކަށް  ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮށްފައި 

ދޭ މީހާ    ގެ )ހ(. ހެކިބަސ103ް  ކޮމިޓީން.ކަން ސާފުކޮށްލާފައި ބިލުގައި މިހާރު މި ގޮތް ގޮތަށް ފާސްވީ    އެހެން އެ

ހެކިބަސް މަޖިލީހުގައި  ކޯޓުގެ  ދިނު  ޝަރީޢަތުގެ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ތާޒާކުރުމުގެ  ހަނދާން  އޭނާގެ  މުގައި 

ގުޅިގެން.    ހުއްދައާ މާއްދާއާ  އެ  ސުވާލެއް  އުފެދުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ!  ނުވާނެއެވެ.  ބަލައިގެން  ނުލައި 

ސާ އިތުރަށް  ކިޔާލާއިރުގައި  މާއްދާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ސާފުވެފައިވާތީވެ  ގޮތަށް  ނަމަވެސް  ފުވާނޭ 



 2022ޖޫން    23                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  33ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

5 

 

ކޮމިޓީން  ޢި މި  ދަނީބާރާތްކޮށްގެން  މި  މަޖިލީހުގައި    ހެކިބަސް"  -ގެ )ހ(103  .ބަލައިގަތުމަށް  މީހާ ޝަރީޢަތުގެ  ދޭ 

ހު  ހެކިބަސް ކޯޓުގެ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ތާޒާކުރުމުގެ  ހަނދާން  އޭނާގެ    އި އްދައާނުލަ ދިނުމުގައި 

މި ކޮށްލެވުނީ    . މިގޮތަށް  ."ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ . އެގޮތަށް ސާފުކޮށް  "ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި"އެހެންވީމާ، އިތުރު 

އެގޮތަށް ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވުނީ.  އެހެންވީމާ،  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަކަން ޔަޤީންވެގެންދާނީ. އެއީ ބަޔާންކުރީމާ  

)ހ(109 މައްސަލައެއް  -ގެ  ގުޅޭ  ޖިނާޢީ  ބަޔާނަކާ  ލިޔުމުންދީފައިވާ  ކުރިން  އޮފިސަރަކު  އިދާރާއެއްގެ  ތަޙުޤީޤީ  ގައި 

ހެކިބަސް  އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ކަމަށް ވާނަމަ  ގޮތުން  ހެކިބަސް  ،ދޭ  ފަރާތުން  ދިނުމަށް ބޭނުންވާ    އޭނާގެ 

ލިޔުމުން  ކުރިން  އޭނާ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ޝަރީޢަތުގެ    ކަމެއްގެ  ބަޔާން  ފުރުޞަތު ދީފައިވާ  ބެލުމުގެ    މަޖިލީހުގައި 

ހެކިބަސް  ގުޅިގެން  ބަޔާނަކާ  އެ  އަދި  ހެކިބަސް   ދެވިދާނެއެވެ.  ޖަވާބުދީ  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވޭ  އޭނާއާ    ދިނުމުގައި 

އޭރުގައި  ދެވިދާނެއެވެ.   ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްތަން މި  ކޮމިޓީން ޢިބާރާތްތަކަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެއްސަ 

އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޅުގަނޑު  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ) ؟ލުއާ މެދުގައި ކީކޭތޯ ސްޓެކްހޯލްޑަރސް މީޓިންގއުފެދުނު ސުވާ

ގެ  109އެއީ  .ބަލައިގަނެވުނީ. )ށ( އަންނަނިވި ކަންކަން.. އަށް ލި ގޮތަށް ކޮމިޓީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( މި ދަންނަވާ   109

  ، އޮތީ އިޞްލާޙެއްކޮށްފައި  މި  ންމިޓީއާދެ! )ށ(ގެ އެއީ ފުރަތަމަ )ށ( ފެށޭ ޢިބާރާތް އަޅުގަނޑުމެން ކޮ؟ )ށ( ދެއްތޯ

ދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަން   . މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކަށް ހެކިބަސްރީފްރޭޒްކޮށްފަ

  މި މާއްދާގައި   .ގެ )ނ(9ގެ  1ފުރިހަމަވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވުނީ. )ށ(ގެ  

ގާނޫނުގެ   މި  އޮފިސަރަކީ  އިދާރާއެއްގެ  ޙަޤީޤީ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ފަދަ    42)ށ(  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ފަރާތެއް   ހެކިބަސް ދަށުން    ދޭ  މާއްދާތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ގާނޫނުގެ  މި  އޭނާ  ހަސިއްޔަތުން  އެ  ހާލަތުގައި  ކަމުގައިވާ 

ތަޙުޤީޤީ  މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް    -އްދާގެ )ނ(ވަނަ މ109ާދިނުމަކަށް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.    ހެކިބަސް

  ، ވާނަމަ  ދޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހެކިބަސް   42އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކީ މި ގާނޫނުގެ  

ހެކިބަސް  ދަށުން  މާއްދާތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ގާނޫނުގެ  މި  އޭނާ  ހައިސިއްޔަތުން  އެ  ހާލަތުގައި  ކަށް  ދިނުމަ  ވާ 

މި   .މި މާއްދާ އޮތުމަށް. ދެން )ރ( ،ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ މި ޢިބާރާތް

އެ ބަޔާން ފުރަތަމަ ލިޔުމުން    ،މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ

އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  އޮފިސަރެއްގެ  ލިޔުނުއިރު  މަސް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހުރި  އަދާކުރަމުންދާ  އޫ މަޤާމުގައި  ލިއްޔަތެއް 

ވީނަމަވެސް  އިދާރާއިން ވަކިވެފައި  އެ  ނުވަތަ  މަޤާމުން  އޭނާ އެ  ފަހުން  ލިޔުމުންދިން  ބަޔާން  އެ    މީހާއަށެވެ. އަދި 

ންދާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް  އޭނާއަކީ އެ ބަޔާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމު

މި   )ރ(  މި  އެކުގައި  އިތުރުކުރުމާ  ޖުމުލައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މީހެކެވެ.  ސުވާލުކުރެވިދާނޭ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ބަޔާނާ  އެ 
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ބަލައިގަނެވުނީ.  ދަންނަވާ ކޮމިޓީން  ގޮތަށް  )ހ( 113ލި  އަމުރެއް    ހެކިބަސް   -ގެ  ހާޒިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް  ދިނުމަށް 

ބޭނުމުގައި  ކޯޓުންކޮށް އަޑުއެހުމުގެ  މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ  އެއްކޮށް  ފަރާތަކާ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  މީހަކު  ފައިނުވާ 

ހެކިބަސް އޭނާއަކީ  ހާލަތެއްގައި  ހުރި  ހާޒިރުވެ  މަޖިލީހުގައި  ދަށުން    ޝަރީޢަތުގެ  ގާނޫނުގެ  މި  ދިނުމަށް 

ގޮތު ގުޅޭ  ކަމަކާ  ވަކި  ކަމުގައިވާނަމަ  މީހެއް  ހެކިބަސް ލާޒިމުކުރެވިދާނެ  އޭނާ  ވަގުތަކު  އެ  ކޯޓަށް    ން  ދިނުމަށް 

ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ  ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުއުފެއްދުމަށްފަހުގައި މި 

އަދި މިއީ ހަމަ    ބައްދަލުކުރި ދުވަހު މި ސުވާލު ދެންނެވުނު. އެ ބޭފުޅުން މި މާއްދާ ބޭއްވުމަކަށް އިންކާރެއްނުކުރައްވާ

ގޮތުގައި މާއްދާއެއްގެ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީރަނގަޅު  ބަލައިގަތީ. އާދެ!    ހަމަ    ބޭއްވުމަށް  މާއްދާ  މި  ވެސް  ކޮމިޓީން 

ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނީ. )ށ(ގެ )ހ( ދެންމެ ދަންނަވ113ާ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން    -ލި ގޮތް  މި 

މަތީން   ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އެންގުމަކާ  އަންގާ  ހެކިބަސް ކޯޓުން  ނަމަ  ހެކިބަސްނުދީފި  ވަގުތު  އެ  ނުމުގެ  ދި  އޭނާ 

އަމުރެއްކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ މީހާ ހެކިބަސްނުދީފި ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުން އޭނާއާ މެދު ވެސް  

ލިބިގެންވެއެވެ.   ކޯޓަށް  ބާރު  ކޮމިޓީން  113ޢަމަލުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އޮތްގޮތް  )ށ(  ގެ 

އ131ާ.  ނެވުނީބަލައިގަ މާއްދާގެ...  ކަމަށް. ދެން    113  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެ!ވަނަ  ރަނގަޅު  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވެސް   ބަލަހައްޓަމުންދާ    131މިހާރު  ނުވަތަ  ގެންގުޅޭ  ނުވަތަ  އުފައްދާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުގެ  މާއްދާ.  ވަނަ 

ދޫކު  ނުވަތަ  މަނާކުރެވިގެންވާ  ދޫކުރުން  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  ގުޅޭ  ކަމާ  ތެރެއިން  ހިފެހެއްޓިގެންވާ  މަޢުލޫމާތުގެ  ރުން 

މަޢުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރާގެ ކަމާ ބެހޭ މީހެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    މަޢުލޫމާތެއް އެ 

ޕަބްލިކް   އެއީ  ޑޮކިއުމަންޓެއް،  ލީކުވެފައިވާ  ސުވާލުކުރީ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހުށަހަޅައިގެންނުވާނެއެވެ. 

ދި ހުށަނޭޅޭނެތޯއުޑޮމައިންނަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ވެސް  ސުވާލު    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .މުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ފައިވާތީވެ، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރި ދުވަހުގައި އެ ސުވާލުދެންނެވީމާ އެ  ވިދެއްއުފެ

ންވާ ނުވަތަ ދޫކުރުން ހިފެހެއްޓިގެންވާ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުން މަނާކުރެވިގެ

މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ލީކުވެފައި ވީނަމަވެސް އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ދެނެގަނެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  

ވެފައިވާ  ލިޔުމުން ލިބުމުން ކަމުގައިވާތީ އެ ލީކުމީހެއްގެ ހުއްދަ  ބެހޭ    ސްބަތްވާ އިދާރާގެ ކަމާނިއުސޫލުން މަޢުލޫމާތު  

ލިޔުމެއް  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ   ސިއްރު  ކަމަށް.    ވެސް މި  ހުށަނޭޅޭނެ  މާއްދާ ދެންމެ    131ޚިލާފަށް  ވަނަ 

ގެ  145ގެ )ނ(.  144ކޮމިޓީއަށް.    ނެވުނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލައިގައެ  ދަންނަވާލި ގޮތަށް    އަޅުގަނޑު މި

އެހެން  ގާމި    -)ނ( ނުވަތަ  އެހެން ގާނޫނު  ބަޔާ  ނޫނެއްގައި  ދަޢުވާއެއް  ގޮތަކަށް  ނުވާހާހިނދަކު،  ންކޮށްފައި 

އޮންނާނީ ޒިންމާ  ދެ    ސާބިތުކުރުމުގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  އެ  ދަޢުވާ  އެ 
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އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަނޭޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާނެ    ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމަކަށް 

  ، ބެހޭ  ކުރީ އޭރުގައި މާއްދާ އެހާ ސާފުނުވެގެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަމާވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ޕާކްށެޚަޞްމަ

ކަމާ ދުވަ  ދައުލަތުގެ  ބައްދަލުކުރި  ފަރާތްތަކާ  ވެސްބެހޭ  މަސައްކަތްކުރިން.    ހު  ސާފުކުރަން  ދައްކާ  މާއްދާ  މި 

އަދި ކުރީ ދުވަހުގައި    ސް މި ކުރީ މިޙުވަންދެން އަޅުގަނޑު މި ބަގެ )ނ( ވަރަށް ގިނައިރު 145  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކުގައި    މި އަކުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައި އަދި ކަމާ ހަމަ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

ކޮންމެވެސް އޮތް   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި  މިއަށް  ވެސް  ވަރަކަށް    ބައްދަލުވުމުގައި 

ނޫނެއްގައި  ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން  ގާމި  )ނ(    ...ދަންނަވާލަނީ މި ގާނޫނު  ށް އާދެވިފައި މިވަނީ. މިއެއްބަސްވުމަކަ

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ  އެހެން ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް    ގޮތަކަށް  އެ 

ހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ހުށަނޭޅިއްޖެ ބިނާވެފައިވާ  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ޚަޞްމަކަށް    ޚަޞްމުންކުރެ 

ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވުނީ. އާދެ! ބަންގި  މި  ވެ. މިގޮތަށް  ސާބިތުވާނެ ޚަޞްމަށެ ކަމެއް    ނަމަ، އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އެ

ނަގާލާނަން   ބްރޭކެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  މިނި  15ގަޑިއާ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .  ޓުގެވަރަކަށް 

ވަނަ    93އިގެން ކުރިއަށް.  ވެސް މަސައްކަތާ  އިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން ބްރޭކެއް ނެގުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ އައްސަލާމްޢަލަ 

އެއީ.   ދެއްތޯ  ކޮންހިސާބެއްތޯ  93މާއްދާ  މާއްދާގެ  )ށ( 93؟ ވަނަ  މާއްދާގެ  ގައި    .ވަނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މައްސަލައިގައި ކުރިން ފާހަގަވެފައިނުވާ    ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުން ހުށަހެޅޭނީ  ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމަށްފަހު 

ކުރި  ކަމެއް ގުޅުން  އުށްގެންދިއަމައްސަލަ  އަސްލާ  މައްސަލައިގެ  ކަމަކީ  ފާހަގަވި  އެ  އެގޮތަށް  ފާހަގަވުމާއެކު،  މުގައި 

ކަނޑައެޅުމަކީ ގޮތެއް  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  ކަމަކަށްވެފައި،  ސީދާގޮތުގައި  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް    ދުއާމެމައްސަލަ  ހުރި 

ޝަރީޢަތަށް   ކަމުގައި  ކަމެއް  އަސާސީ  ދީފި    ބޫލުކުރެވިގެންގަވާގިވެރިވާނެ  ކޯޓުން  ފުރުޞަތު  ލަތެއްގައި  ހާ އެ 

  މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ބަލައިގަނެވުނީ. )ނ(    އަށްދަންނަވާލި ގޮތަށް ކޮމިޓީ   . އާދެ! )ށ( ދެންމެ މިއެކަންޏެވެ

ހެކި ހުށަހެޅުމަކަށް އެ އަކުރުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެއެވެ. )ނ( ވެސް ރަނގަޅު. )ރ( މި    އުޢަތަށް އަޝަރީނަމަވެސް،  

)ނ( ޓަކައި މާއްދާގެ  ބޭނުމަށް  ވާޤިޢާ  އު  އަ  ގެ  ނިސްބަތްވާ  މައްސަލައެއް  އެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި 

ނިސްވުޖޫދު  މެދުވެރިވިއިރު މައްސަލައެއް  އެ  ހެއްކަށާއި  ނުވާ  މެދުވެރިވިއިރުވެފައި  ވާޤިޢާ  ވުޖޫދުގައި    ބަތްވާ 

ސަބަބުން  ވީ ނުވުމުގެ  ވާސިލުވެފައި  ހެއްކަށް  އެ  ވެސް  މަސައްކަތްކޮށްގެން  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ނަމަވެސް 

  93އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މި ހޭދަކުރީ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ހާމަވެފައި ނުވާ ހެއްކަށެވެ. ރަނގަޅު.  

މެދުގައި މާއްދާއާ  އަ  .ވަނަ  މީގައިއު  އެއީ  ބައެއް  ވަރަށް    އުއަ  ،ހެކީގެ  މާއްދާއެއް  އޮތް  ގޮތުން  ބެހޭ  ހެއްކާ 

އެހެން ގާނޫނު އިޖުރާއީ  ބައެއް  ސްކުރުމަށްފަހުގައި އަދި  ޙު އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަ  ކޮންފިއުޝިންގ ގޮތަކަށް އޮތުމާ 
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ޓަކައި  ފިލުވައިލުމަށް  ކޮންފިއުޝަން  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި  ވެސް  އުނިކުރުމަށް    ގާނޫނުތަކަށް  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

)ނ(   މި  އެއްބަސްވެވުނީ.  މި  މިހާރު  މާއްދާގެ  އަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ފަހުން  ކީ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ށ( 

އުފައްދާ ހެކި ކަމަށް ނުވަތަ ފަހުން ލިބިގަންނަ ހެކި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ހުށަހެޅުމަކަށް އެ އަކުރުގެ  

ދަންނަވާލީ )ނ( ދެއްތޯ އެއީ. އާދެ!  މި ދެންމެ  ،އުނިކުރުމަށް. ދެން އޮތީ . މި މާއްދާ އެހެންވީމަ އޭނެބޭނުމެއް ނުހިފޭ

ދަންނަވާލީ )ނ( އެއީ މި ބިލުގައި އޮރިޖިނަލީ މި ބިލުގައި އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން    އެންމެ މި 

ގެ )ނ( މަޢާފުކުރައްވާ  93ޑަށް ޓަކައި ރަނގަޅުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލެއް. އާދެ! މަޢާފުކުރައްވާ ރެކޯ

ސްގެ ދެކެވުނު އެންމެ މައިގަނޑު އެންމެ  ޙުއުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މި ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަ

އަ ނޫނިއްޔާ  ހެކި  ލިބޭ  ފަހުން  ނުކުތާއަކީ  ގޮތެއް   އު މުހިންމު  ރީޒަނަބަލް  ވަރަށް  އަލަށް  އެއީ  ގައި  ހެކި 

ނެތް   ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހެޅޭ  ލިބިގެން  ހެކި ފަހުން  ނުލިބިވާ  ވެސް އޭރުގައި  މަސައްކަތްކޮށްގެން 

އެ   ވުޖޫދުވެގެން  އަލުން  ހެއްކެއް  ކަހަލަ  ޑީ.އެން.އޭ  މިސާލަކަށް  ނެތް  ވުޖޫދުގައި  ކުރީގައި  ފަހުން  އަދި  ކަމަށް 

ސަބަލް  ވެސް ހަމަ އެޑްމި  އެ  ންމު ރެލަވެންޓު ހެއްކަކަށް ވާ ކަމަށް ވަނީނަމަޝަރީޢަތައް ކޮންމެހެނެއް ބޭނުންވާ މުހި

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ވެސް ނިޔަތަކީ.  

މ144ި ގައި  )ށ(  ޖެހިލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ    ،އޮތީ  ގެ  ބޭނުމަށް)ހ(މި  ހެކި  ޓަކައި،    ގެ 

ނުލައި  ކަމުގެސާބި  ހުށަހެޅުމަކާ  ކަންކަން  އަންނަނިވިތުވެގެންވާ  ތެރޭގައި  މި      ފަހުން  މި  ހިމެނެއެވެ.  ކަންކަން 

ދަންނަވާލެވުނީ މި  ގޮތަށް  ކަމަށް   މި .  ރީފްރޭސްކުރެވުނު  ރަނގަޅު  ކޮމިޓީ އަޅު  ގޮތް  ވެސް    އަށްގަނޑުމެން 

އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު މި އޮތީ    2  ، އަކުރެއް އިތުރުކުރުންފަހަތަށްގެ  5މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ  .  ބަލައިގަނެވުނީ

ޑްރާފްޓެއް ހަދާފަ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން.    -6  އެއީ  .އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން.  އުފައްދާ ކައު  ކައި ގާނޫނުންޓަށް  މަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުވެ ދި  -7

ދާ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ  ވަނަ މާއް  150އޮތީ    އަކުރު މީގައި ހިމެނުމަށް ބަލައިގަނެވުނީ. ދެން މި   2މި  

އޮރިޖި  .ދަތުއްމު މީގައި  އޮރިނައަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގައި  މި  ގޮތުގައި  އެއީ  ލްގެ  އޮތްގޮތް  މަސްދުވަސް.    6ޖިނަލީ 

ޢަމަލުންދަންނަވައިލާނަ ގާނޫނަށް  މި  މާއްދާ.  ސަރުކާރުގެ  ކު  ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފާސްވެ  ގާނޫނު  މި  ފަށާނީ  ރަން 

ޝާ ތާރީގެޒެޓުގައި  ފެށިގެން  ޚުއިޢުކުރާ  އެހެންވީމާ،މަސްދު  6ން  ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  މިގޮތަށް    ވަސް 

ވެރިކަން    ،ގެ )ޏ(. ދައުލަތުގެ އިދާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ151ީނެވުނީ. ދެން  ގައަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައި

ރާތަކާއި،  ދާއި އި ހިމެނޭ އެންމެހަ  ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި ދުލުއިންޞާފު އަހިންގުމުގެ ބާރާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި،  

ދަށުން   ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި،  ސަލާމަތީ  މަޤާމުތަކާއި،  މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކާއި،  މިނިވަން 
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ވެ. އަދި އެ  އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެ  އިއިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލުތަކާއި، އެ ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހަ

މި   އެހެންވީމާ،  ގޮތުންނެވެ.  ހިމެނޭ  ތަނެއްމެ  ކޮންމެ  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ދައުލަތުގެ  ހިންގުމުގައި  ތަނެއް 

ބަލައިގަނެވުނީ. މި    އަށް ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ މަޤުޞަދަށް ޓަކައި މި މާނަ މިގޮތުގައި ކޮމިޓީ

ނޫސްވެރިންނާމާއްދާއެކޮންޓްރޮވަރޝަލް    136 ނައިބު  އެއް.  ބަންޑާރަ  އިމްތިޔާޒު.  ލިބިދޭ  މުޢާމަލާތާއި  ކުރެވޭ  ކު 

ހު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމާރިއޮފީހުން  މުއަ   ހާ  ރެއިސްކުރިސައްބެހޭ  އިޝޫ  މި  ދުވަހުގައި  ބައްދަލުކުރި  ން.  ސާތަކާ 

ބި  ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި  ބޭފުޅުން  އޮތީ އެ  ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މި  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  އަދި  ލުގައި އޮތްގޮތަށް 

ދަންނަވައިލާނަން.  ކާ  ބަދަލުތަކަ އޮތްގޮތް  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހިއްސާކޮށްފަ.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެކުގައި 

މަޢުލޫމާ ވަކި  މަދިއް  ތެނޫސްވެރިޔަކަށް  އެ  މީހާ  ހާމަނުކުރާނެޢު ން  ކާކުކަން  އޭނާއަކީ  ދިނީ  އެ    ލޫމާތު  ކަމުގައި 

ދޭނެ  ލޫމާތު ދިން މީހާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިޢުކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މަ ޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ވެފައިވާ ވަ

ރިކޮށް  ސުވާލެއް މެދުވެ    އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޝަރީޢަތުގައި ކުރާށްނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަ

ރީޢަތަށް ހާމަކުރުމަށް އެ ނޫސްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އޭނާ  މެދުވެރިކޮށް ޝަ ޔުމެއް  ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލި

ނުކު  މަޖުބޫރެއް  މައްޗަށް  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ބަޔާވަޒީފާ  އެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން    ގައި މެދު  އި ރެވޭނެއެވެ. 

  ދިން މީހާ ޝަރީޢަތުގައި  ؟ސަ އެބައިންތޯއްލެއް ގެނެދަވަރާއެއް ކޮށްލަމާ ހިންގަވާ. ދެން )ށ( އަށް އެއްވެސް ބަ މަޝް

އްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  މަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެޞްނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޚަ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް  ..ހާމަ.

ފައިސަ  ޢާޔަތްކުރާއިރު ނޫސްވެރިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު  ރިއަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  ލާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑަޝަރީޢަތުން 

ބޮޑުކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް    ދިން މީހާއަކީ އޮތް އާންމު މަސްލަޙަތު އަންނަނިވި ކަންކަމަށްވުރެ  ކާކުކަން ހާމަކުރުމުގައި 

އޭނާ   ނުވަތަ  މައްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ  ހާމަކުރުމަށް  މީހާ ޝަރީޢަތަށް  ދިން  މަޢުލޫމާތު  ނޫސްވެރިޔާއަށް  ބުރަވެވޭނަމަ 

ތަ އަދާކުރާ  މަވަޒީފާ  މައްޗަށް  ދައްކާލަކުރެވިދާނެއެބޫރުޖުނުގެ  އަކުރު  ދެން  މީހާ.  ދިން  އެއްކޮށް    ބައްލަވާ.ވެ. 

ބަ އަޅުގަނޑުމެން  ދާނީ.  ޙުކިޔައިލާފައި  މީހާއަކީ    -1ސަކަށް  ދިން  މަޢުލޫމާތު  ހާމަކުރުމުގެ  ކާކުކަން  ނޫސްވެރިޔާއަށް 

ނުވަ މީހާއަށް  އެ  އަސަރުތަސަބަބުން  ނޭދެވޭ  ކޮށްފާނެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ވަ  -2އަދި    .  ތެއް  ސީލަޚަބަރުފަތުރާ 

ހަމަމެ އާންމުންނާ  އާންމު  އަދުވެރިކޮށް  އޮތް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރަޢުޔު  ޙަޤީޤަތްތަކާއި  އެ  މަށް  އަދި  ސްލަޙަތު 

ޙަ ޓަކައި  މަސްދަރުތަމަޤުޞަދަށް  ބިނާވާ  މައްޗަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ކަޤީޤަތްތައް  ނޫސްވެރިންނަށް  ވާސިލުވުމަށް  ށް 

ނި އެ  މަސްލަޙަތު.  އާންމު  އޮތް  އަކުރުލިބިދިނުމަށް  އެ  ދެއްތޯ ؟މުނީތޯ  ނިމުނީ  މާއްދާއަކީ  ؟އެ  މި  ،  އެހެންވީމާ، 

ތަކެއްގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް  ތްނަ މާއްދާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާބެހޭ ގޮތުން މި އޮން  ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާ

އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވަރަށް    މާއްދާއެއް. ނޫސްވެރިންނާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހަކު ބައްދަލުކުރިން ކޮމިޓީން. 
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ކަންބޮޑުވުން އޮތްގޮތާ  ތަބޮޑެތި  ހުށަހެޅިއިރު  ބިލު  އޮރިޖިނަލީ  އޮތްގޮތް  އޭރުގައި  ޑްރާފްޓުގައި  މިހާރު  ހާމަކުރި  ކެއް 

އެއްގޮތަކަށް   ހިތްވެމެދުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ގޮތުގައި  ޕުސް  ކަމެއްގެ  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  އެއީ  ހަމައެއްނުވޭ.  ޅާ 

އެއްގަކުރެ ހަފާ އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއިންނާގަށްފަހު އަވި.  މުއައްލަދައު  އިއި  އެނޫން  ސަސާތަކާ  ތުގެ 

ތްތަކެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ އޮތުމަށް  ލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ހުރިހާ ފަރާއަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރިން. ބައްދަ 

އެކުގަބަދަލު  ،ވެސްމައެހެންނަ  .އެދޭ އުނިކުރުމަކަށް  ތަކަކާ  ނޫނިއްޔާ  ޑިލީޓްކުރުމަކަށް  މުޅިން  އެއްގޮތަކަށް  އި 

ތެރޭގައި    ސަސާތަކެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އޭގެއް ވަކިން ހުރިހާ މުއަކިފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ ހަމަ ވަ

ކޮންމެވެސް  މާއްދާ  މި  އެކުގައި  ހިމެނޭ. އެހެންވުމާ  ވެސް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  އިޞްލާޙުތަކެއް  ހިއުމަން   ގޮތަކަށް 

ކުރެވި.  ށް މި ޑްރާފްޓުކަވީހާ ވެސް ރަނގަޅަމި  އަޅުގަނޑުމެން  ބުރަވެވޭ ކަމަށް އެބަ ދެކެން.  ގެނެސްގެން ބޭއްވުމަށް  

އި ދައްއަދި  އެ  އެބަވޭ.  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެސް  ޑްރާފްޓުތަކެއް  އޭގެކާތުރު  އެދެން  ތެރެއިން.    ލަދެއްވުން 

ބަދަލުންބަ  ލީ ނަވާދެންމެ މި ދަން ކުގައި  އެ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެ  ، ޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން އެއަށް ގެނެވުނު 

  . ން އެއް ޑްރާފްޓުމިޓީން ތައްޔާރުކުރި ދެ ޑްރާފްޓެއްގެ ތެރެއިކޮލަނީ އަޅުގަނޑުމެން  . މިހާރު މި ދަންނަވާލީވާދަންނަ

މި    .)ހ(  131 ސުރުޚީގައި  މަޖުބޫރުނުއަރިމަތި  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  ރުން. ކު އޮންނަނީ 

ހައިސި ސްވެރިނޫ މަޢުލޫމާތެއްއެއްގެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ނޫސްވެރިޔަކަށް  އެ  ދީޔަތުން  މަސްދަރު  ފައް  އިވަނީ 

އެ ނޫސްވެރިޔާ ވެފައި  ހާމަނުކުރާނެ ވަޢުދެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ ޔަކަމުގައި  ބިނާކޮށް ކަމުގައި  ންކަމެއްގެ މައްޗަށް  ޤީވާ 

ރުހުމާމަވާނަ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތެއްގެ  ހާމަވުމަށް އެހީއަކަށް ވެދާނެ    ، އެ  ފަރާތެއް ހާމަކޮށްދޭ ނުވަތަ  ނުލައި އެ 

އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ  އެ  ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް 

އެއްވެ މައްޗަށް  މަޖުބޫރުކޮށްގެތަނުގެ  ފަރާތަކުން  މާންސް  މި  )ށ(  )ށ(.  ދެން  ނުވާނެއެވެ.  އޮތް    އެހެން  އްދާގެ 

ފަ  ކުށްތަކާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ  ޓެރަރިޒަމް  ރާތުން  ނަމަވެސް 

ރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން  ލިބޭ ފަރާތުން ނޫސްވެވާތަ ދަޢުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަނުވަތަ ޕްރޮސިކިއު

މަކުރުމަށް  ގޮތުން މަސްދަރު ހާއެވިދާނެއެވެ.  ޖުބޫރުކުރެން މަމަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ޝަރީޢަތުއެ    އްގައިކެވަކި ހާލަތްތަ

)  ،މަޖުބޫރުކުރެވޭނީ މާއްދާގެ  ރިޢާޔަ  ނ(މި  ޝަރީޢަތުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަދަނީ    ކުރުމާއެތްކު ގައި 

އެމިންގަނ އޮނަމައެވެސާބިތުވާކަންކަން    ޑުން  ދާއާ  . މި މާއްގޭތޯކުރެވިފައި އިނއް   ތިރީގައި ލިސްޓެ ންނާނީ. ދެން 

؛ ގެ ކުށެއް މްޒަޓެރަރި  -1ސްޓު ދައްކާލަބައްލަވާ.  ލިދެން އެ    ...ރާތްކުރާ ފަ . ތަޙުޤީޤުލަވާލަބައްކާދި ދައް އަޅޭގޮތުންގު

ކަން  މުންދާކުރަކޮށްފިކަން ނުވަތަ    ގުޅުން ހުރި ކުށެއް  ތާމަސަލާ  ތަ ޤައުމީރިޒަމްގެ ކުށެއް ނުވަޓެރަ  -1ށ(ގެ  )އެއީ  

ނައަށް  ފުރާ  -2އެ އަމުރުކުރުމުގެ ކުރިން.    ތުވާންބިޖެހޭނެ މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާކަން    . މިޅޭކަން ކުރަން އުނުވަތަ
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ދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ  ނޫސްވެރިޔާގެ މަސް  -3.  ކަންލެއް އޮތް ކަމެއްކުއްލި ނުރައްކަ މުދަލަށް  ނުވަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ

މަސްދަތަށްޙަމަސްލަ އެ  މަސްލަ ވުރެ  އާންމު  ހާމަކުރުމުގެ  ހާލަތުވާޙަރު  އެ  ކަމަށް  ހާލަތެއް  ބޮޑު  މާ    -4ން.  ކަތު 

ހާމަނޫ މަސްދަރު  ތުހުމަތުނުކުރުމުގެ  ސްވެރިޔާގެ  ކުށުގެ  ނުވަތަސަބަބުން  މައްޗަށް  ދަޢުވާލި  ކުރެވޭ  ފަރާތުގެ  ބޭ 

ކުކޮށްފަ ބަރީއިވާ  އޭނާއަށް  ތުހުމަތުން  ގޮތްނުވެވެވޭޢަށުގެ  ނާއި  ،ނެ  މައްޗަށް    ޤު އް ޙަކޮށް، ނުމެއްކުޙު ފު  ންސާއޭނާގެ 

މެހެން މުހިންމުވާ  އްސަލައަށް ކޮންގެ މަސްދަރު އެނގުމަކީ މަނޫސްވެރިޔާ   -5  .އް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަންއަދަބެ

ކަމަށް ކަމެއް  ގުޅުންވާ  ސީދާ  މައްސަލައާ  ނޫ  -6ކަން.  ވާ އަދި  އޭނާ  ނުވަތަ  ވަޒީފާ ސްވެރިކަނޫސްވެރިޔާ    މުގެ 

މަސައްކަތެއް އެކަށީގެންވާ    އިހަ މަށް ކުރެވެން ހުރި އެންމެރު އެނގުދަސްވެރިޔާގެ މަސްތަން މެދުވެރިނުކޮށް ނޫއަދާކުރާ

އެނގިފައި މަސްދަރު  އެ  ވެސް  ކޮށްގެން  އިންދެންނުވާކަން.  މިންވަރަށް  މަސްނޫ  -7  އާދެ!  ،  ދަރާ  ސްވެރިޔާގެ 

މަޢުއިދީ  ލަހަވާ އެކުލެވިގެންނުވާ  އަސާސެއް  އެއްވެސް  އޭގައި  މަޢުލޫމާތަކީ  އޮހާމަކުރި  އެނގެން    ތް ލޫމާތެއްކަން 

ނުވާކަން.  މަޢުލޫމާތަ މަޢުލޫމާތު  އެ  އެދިނޫސްވެރިޔާ  -8ކަށް  މަޖުބޫރުކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު    ފައިވަނީ ގެ 

ނޫސްވެރިސްވެރިޔާނޫ މަސައްކަތަގެ  ދަކަމުގެ  ހުރަސްއަޅައި  ދަންނަވާ ށް  މި  ނޫންކަން.  ނިޔަތުގައި  ލީ  ތިކުރުމުގެ 

އެހެން ޑްރާފްޓެއް ވެސް.  . އަދި އެބައިން  އެއް ޑްރާފްޓުފްޓުތަކުގެ ތެރެއިން  ވާ ޑްރާން ކޮށްފައި ޓީމެން ކޮމިއަޅުގަނޑު

އޮ ދެން  ޑްރާފްޓުމިއީ  މުޢާމަނާއެކު  )ހ( ނޫސްވެރިން   131އިނގޭތޯ.    ތް  ލިލާތަކުރެވޭ    އަރިމަތީ   .ޒުއިމްތިޔާ  ބިދޭށް 

އިންސު މި  އަޅުގަނޑު  މި  ނަނީރުޚީގައި  ދެންމެ  އިންނާނީގޮތަށް.  ސުރުޚީގައި  ކުޑަ  ސުރުޚީ އަރިމަތީ    ، ދަންނަވާލި   

 ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރުން.  ނެ ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ޑްރާފްޓުގައި އިންނާކާ އެކުގައި. ކުރިން ދަންނަވާލިބަދަލަ

މަޢުލޫމާތެއް ރިޔަކަށް  ނޫސްވެ  -)ހ(  136 އޭ  ވަކި  ދިނީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީހާ  ހާމަނުކުރާނެ  ނާއަކީ  ދިން  ކާކުކަން 

ކީ ކާކުކަން  އަ ދިން މީހާމަ އެ މަޢުލޫމާތުނަވާ  ގައިބިނާކޮށް ކަމުޗަށް  އްގެ މައްކަމުގައި އެ ނޫސްވެރިޔާ ވެފައިވާ ވަޢުދެ 

ވެދާނެ އެގައިދޭ ނުވަތަ  އަން އެހީއަކަށް  އަންގައިދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް ޝަ ކާކުކަން  އެ  ރީޢަތަށް ހާއްވެސް  މަކުރުމަށް 

އޭނޫސްވެރިޔާގެ ނުވަތަ  ވަޒީފާ މައްޗަށް  މައްއަދާކުރާ  ނާ  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ތަނުގެ  މަޖުބޫރެއް    ގެންދަނީ. ކުރިއަށް  ޗަށް 

އޮ ގޯނާކުރުމުގެ  ނަށް  ދިންޑަކުލަތަކާއި ކުއްސަ މްގެ މަތް ނަމަވެސް ޓެރަރިޒަ)ށ( މި މާއްދާގައި )ހ( އެހެން  ޖިންސީ 

ޤައުމީ   މަޢުލޫމާތު  ގުޅުންހު   ސަލާމަތާމައްސަލަތަކާއި  ނޫސްވެރިޔާއަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ކާކުކަން  އަކީމީހާ   ދިންރި   

ނޫ އެ  ނުވަތަ  ނޫސްވެރިޔާއަށް  އެ  ހާމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކައަންގައިދޭ  ތަކު ތްސްވެރިޔާ  މައްރާ  ޗަށް  ނުގެ 

ނުވަތަ ބައެއްގެ  މީހެއްގެ    -1.  މަކަށް އެދެވިދާނެއެވެޞްލައިގެ ޚަ އި މައްސަ ތްތަކުގަ ނަނިވި ހާލަނުމަށް އަންއަމުރުކޮށްދި

ކުރިމަތިވާ  ނުރައްކަލެއް  ނުވަ  ފުރާނައަށް  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  ތަކު ކަމަށް    ތަ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ޔަނުދީ  ވިރާރު ނުވަތަ 

ކަމަށް  ވަންހުއްޓު ބޮ  -2ލުކުރެވުން.  ބޫގަޖެހޭ  ހިނ ޖިނާޢީ  ކުށެއް  ނުވަތަ  ނުދިގިޔަޑު  ޓަކައި  ނުމަށް 
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މަނުވިޔަތަކުރާރު އެ  މުހިންމު ޢުދިނުމަށް  ކުރި   -3  ބޫލުކުރެވުން.ގަކަމަށް    ލޫމާތު  ކުށެއް  ބޮޑު  ކަމަށް  ޖިނާޢީ 

ސާބިތުތަނުވަތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ   މީހެއް   ދިފާކުރެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަގެ  މަޢުލޫޢުއެއް  އެ  ކަމަށް  މާތު  ށް  މުހިންމު 

ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  މަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުޞްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަގައި  (މި މާއްދާގެ )ށ -ން. )ނ(ވުގަބޫލުކުރެ 

ސާއެ   ކަންވާފުރިހަމަ މިންވަރަށް  އެ  ބިތުކޮށްދިކަށީގެންވާ  ޒިންޞްޚަނުމަކީ  )  -1ވެ.  މާއެކެމެއްގެ  މާއްދާގެ    ގެ ށ(މި 

އެ ހުރިހާ  މާއި  ކަކީ ކޮބައިކަތަހޯދުމަށް ކުރި އެހެން ގޮތްގެ ކުރިން ހެކި   ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުއެ  މަކުޞްޚައެ  ން  ދަށު

މަސައްކަތްކޮށްގޮތަ ނާކާމިޔާހެކި ގެން  ކަށް  މަޢުލޫމާތުނޫސްވެރިޔާ  -2  ...ބުވެފައިހޯދުމަށް  މީއަށް  ކާކުކަން  އަކީ ހާދިން   

   މީހާ ލޫމާތުދިން މަޢުއަށް  ސްވެރިޔާނޫ  -3ން.  ކަނެތްން ގޮތެއް  ހެދޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ނޫން އެއްވެސް އެއަންގައި

ލޫމާތުދިން  މަޢު   ނޫސްވެރިޔާއަށް  -4ތްކަން.  ސީދާ ގުޅުމެއް އޮ  ދާޞަޤުމަކު ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޞްއާއި އެ ޚަ

މަޢުމީ ހާމަކުރުމަށް  ހާގެ  އަނޫލޫމާތު  ނުމަޢުލޫމާތުނޫސްވެރިޔާއަށް  ދި  ސްވެރިޔާ  ފަރާތަށް  އްކަލެއް  ރަދިން 

ގައިވާ    ގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ޅޭ ހުށަހެޅުމެއްށަހެގެ މަތިން ހުވާ ގޮތުގައި  ()ބ( މި މާއްދާގެ )ށ  ކުރިމަތިނުވާނެކަން.

ހިނދެއްގައި އެ   ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްބިތުކޮށްދެވިއްޖެ ނަމަ މަކަށް ސާޞްކަށް އެ ޚަގެންވާ މިންވަރަކަންކަން އެކަށީ  ޖެ 

  ކުރެވިދާނެއެވެ. ކިޔައިލާނަން  ރެއް ތަނުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުމަސައްކަތްކުރާ  ޔާރިނޫސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެ ނޫސްވެ 

ޓަކައި  ކޮމި  ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް.  ޓީމިހާރު  ބަލައިގަނެވުނު  )ހ(136އަށް    ، ސުރުޚީއަރިމަތީ    .ގެ 

ސްވެރިޔަކަށް އެއްވެސް  ން އެ ނޫޔަތުހައިސިއް  އެއްގެސްވެރިބޫރުނުކުރުން. ނޫނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް މަޖު

ނުކުރާނެ ކަމުގައި އެ ނޫސްވެރިޔާ ވެފައިވާ ވަޢުދެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ  ހާމަދަރު  ވަނީ މަސްދީފައި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް

ކަމުގައިޤީޔަ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ނު  ންކަމެއްގެ  ރުހުމާއި  ފަރާތެއްގެ  ދިން  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެ ވާނަމަ  ފަރާތެއް    ލައި 

މައްޗަށް   ނޫސްވެރިޔާގެ  އެ  ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ވެދާނެ  އެހީއަކަށް  ހާމަވުމަށް  ނުވަތަ  ހާމަކޮށްދޭ 

ނުވާނެއެވެ.   މަޖުބޫރުކޮށްގެން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މައްޗަށް  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޭނާ  ނުވަތަ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގެ  ނަމަވެސް،    ން އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެ)ށ(  

ތަޙުޤީޤު ޕްރޮސިމައްސަލަތަކުގައި  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ފަރާތްކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރާ  މި    )ށ(  ...ކުރެވޭ 

އޮތް އެހެން  )ހ(  ކުށްތަކާއިނަމަވެސް،    މާއްދާގެ  ކުށްތަކުގެ    ޤައުމީ   ޓެރަރިޒަމްގެ  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި 

ތަޙުޤީޤު ޕްރޮސިމައްސަލަތަކުގައި  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރާ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  ނުވަތަ  ކިއުޓަރ  ފަރާތުން  ކުރެވޭ 

މަސްދަރު  ދަޢުވާ އެ  ހާލަތްތަކެއްގައި  ވަކި  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  ފަރާތުން  ލިބޭ 

އަމުރުހާމަކު ޝަރީޢަތުން  އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  އަންނަނިވި  އެގޮތުން  ކުރެވޭނީ 

ރިޢާޔަތް ޝަރީޢަތުން  އެކަންކަމަށް  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ސާބިތުވާނަމައެވެ.    ކުރުމާއެކު  ޓެރަރިޒަމްގެ    -1ކަންކަން 
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  -2ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން.  ކުށެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި ކުށެއް  

އޮތް ނުރައްކަލެއް  ކުއްލި  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނުވަތަ ޖިސްމަށް  މަސްދަރު    -3ކަން.    ކަމެއް   ފުރާނައަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ 

މަސްލަ ހާލަތެއްޙަހާމަނުކުރުމުގެ  މާބޮޑު  މަސްލަޙަތު  އާންމު  ހާމަކުރުމުގެ  މަސްދަރު  އެ  އެ ކަ  ތަށްވުރެ    މަށް 

ލިބޭ ފަރާތުގެ  ކުރެވޭ ނުވަތަ ދަޢުވާނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ތުހުމަތު  -4ހާލަތުވާކަން.  

އޭނާއަށް ބަރީޢަވެވޭނެ ކުށުގެ ތުހުމަތުން  ކޮށްފައިވާ  ޙުކުމެއް  މައްޗަށް  ކޮށް    ގޮތް ނުވެ އޭނާގެ މައްޗަށް ނާއިންސާފު 

އަދަބެއް ލިބުމުގެ ބޮޑުކަން.    ނުޙައްޤު  އެނގުމަކީ މައްސަލައަށް ކޮންމެހެން  ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު    -5ފުރުޞަތު 

ގުޅުންވާ ކަމެއް މައްސަލައާ ސީދާ  އަދި  ނޫސްވެރިކަމުގެ    -6ވާކަން.    ކަމަށް   މުހިންމުވާ  ނުވަތަ އޭނާ  ނޫސްވެރިޔާ 

ކުރެވެން އެނގުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  މެދުވެރިނުކޮށް  އަދާކުރާތަން  މަސައްކަތެއް    ވަޒީފާ  އެންމެހައި  ހުރި 

ނުވާކަން.   އެނގިފައި  މަސްދަރު  އެ  ވެސް  ކޮށްގެން  މިންވަރަށް  މަސްދަރާ  -7އެކަށީގެންވާ  ހަވާލާދީ    ނޫސްވެރިޔާގެ 

މަޢުލޫމާތެއްކަން އެ އެއްވެސް އަސާސެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ  މަޢުލޫމާތަކީ އޭގައި  ނގެން އޮތް މަޢުލޫމާތަކަށް  ހާމަކުރި 

މަޢުލޫމާ ނުވާކަން.  އެ  ނޫސްވެރިޔާގެ    -8ތު  އެދިފައިވަނީ  އަމުރުކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ 

ދަތި ހުރަސްއަޅާ  މަސައްކަތަށް  މިގޮތަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  ނޫންކަން.  ނިޔަތުގައި  ކުރުމުގެ 

ފާސްކުރެވުނީ.   ބަލައިގަނެ  މިދެން  ކޮމިޓީއަށް  ނިންމަންޖެހިފައި  ގޮތެއް  ބައި.    2އޮތީ    އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް. މިހާރު ބިލުގައި ޑްރާފްޓުގައި    67ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން    64  އެއީ   އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި.

ހާލަތެއްގައި ދެން    ކުރަންޖެހިއްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން އެ އެޑްރެސް  ވަގުތު ބަލައިގަނެވޭ   އޮތްގޮތް ކޮމިޓީން މި 

އެކަމަކު މި ބަލައިގަތީ ކޮމިޓީން މިއޮތްގޮތް.    މިހާރު   .ގޮތަށް  ކަން ކުރާ   މި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ 

ބަހ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާއްދާތަކަށް  ހުރިހާ  މިހާރު  ބިލު  މި  ރިޕޯޓު  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑު  ސް  ޙުއެހެންވީމާ، 

  މުޅި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ގަސްދުކުރަނީ.   ،އިގަނެވި، ފާސްކުރުމަށްހިންގި، ކޮމިޓީއަށް ބަލަ 

އެދެން.   ދެއްވުމަށް  މިކަމަށް ޓަކައި  ވަގުތު  ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މިހާރު މިހުރިހާ ބޭފުޅުން  އުޅެނީ. އެހެން    ބިލުގެ 

ސަމާލުކަމަށް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން    އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މަޑުކޮށްލަނީ.    ދެންބޭބޭފުޅުން ރެޑީވެލަން

ވޯޓަކަށް މިހާރު މި ދަންނަވާލަން ބެހޭ ބިލު ސަރުކާރުގެ    ޖެހެނީ. ހެއްކާ މި    ކުރެއްވި ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތްޕުޅެއްގެ 

ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި މިހާރު ކޮމިޓީން    ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހެއްކާ 

ބިލު   އެބަމި  ވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ވޯޓަކަށް  ކޮމިޓީގެ    ފާސްކުރުމާމެދުގައި  ތިބި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ލަ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  އިއްޒަތްތެޠީމޫސާ  މުޢިފު،  މެންބަރު  އިތުރުން  އްރި  އޭގެ  ދެން  ޒު 
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ބެހޭ ގޮތުން   ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ  ބެހޭ ބިލުގެ މިހާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ހެއްކާ އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

  ބޭފުޅުން އިދާރީ އެކިއެކި އިމްލާ ކުށްތަކާއި   ގޮތުން އެ  ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އަދި މިގޮތަށް ފާސްކުރާއިރުގައި އިދާރީ 

ލިބޭ   ފުރުޞަތު  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ރަނގަޅުކޮށްލެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ގޮތަކުން ސާފުކޮށްލެވޭނެ  އޮންނަ  ޢިބާރާތް  ބައެއް  އަދި 

މި  ދަންނަވާލީ  ގޮތަށް  ފާސްކުރުމަށް  މި   ، ބިލު  ވޯޓަކަށް  ފަރާތުން    ފާސްކުރުމަށް  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ދަންނަވާލީ. 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން.  އިޝާރާތްތަކެއް ނުއެއް ފެނޭ. އޮންލައިންކޮށް 

 

 ކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއް

 ގަނޑަށް ފެނޭ.އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސަޢުދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދެއްކެވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިޙާދު ވާހަކަ ރާގެ ފޭދޫ ދާއި

 ހާދަށް ފެނޭ.އަޅުގަނޑު، ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ވޯޓު  ސަޢުދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެއްވާ   އާދެ!  ބޭނުންވޭ  ބިލު    ހެއްކާގޮތެއް.    ބަލާލަން  ބެހޭ 

 ދަންނަވާލާފައިވަނީ.   މި ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓަށް ފާސްކުރުމާ

 

 ދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢު

 ށް ވެސް ފެނޭ.އާދެ! އަޅުގަނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން   ތިއްބެވި ހުރިހާ  ބޭފުޅުންގެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ 

ހުރި ހުރިހާ   ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް. އަދި އިދާރީގޮތުން ކުރަން  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ތި މި ބިލު މި ފާސްވީ.  
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ކައުންސެ ތަންދޭގޮތުން  ގަވާއިދު  ކައުންސެޖެނެރަލަ  ލް ކަމަކަށްފަހުގައި  އަދި  ފޮނުވޭނެ.  ބިލު  ޖެނެރަލްގެ    ލް ށް 

އަޅުގަނޑުމެއްވުޗެކުކޮށްލެ  ކަށް، ލެއްވުމައި ބައްލަވަ އެއަށްފަހުގައި  ކަމަށް މަށް.  އޮތް  އިތުރުކަމެއް    ވެސް ނަމަ  ވަނީ   ން 

ވެސް   ދުވަހަށް  އާދީއްތަ  އެއީ  އެދެން.  ތިއްބެވުން  ތައްޔާރަށް  ޓަކައި  ކަމަށް  ދަންނަވާލަންޖެހިދާނެ  މީޓިންގއަކަށް 

މިހާރު މި ފާސްވީ. ދެން، އާދެ!  އެންމެ ފަހު ދުވަސް އެއީ މި މަސައްކަތަށް ލިބޭނެ.  އެއީ  ވެދާނެ އިނގޭތޯ.   ބިލު 

 ހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   އޮތީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާ އާދެ! އެނގިފައި 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




