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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންނަކީ  އަޝިޖުޑީލައިކުމް.  ޢައައްސަލާމް ތިއްބެވި  މި  ކޮމިޓީގައި  މިހާރު  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ރީ 

ޝަފީޤު،  هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ފަހުމީ.   އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  ކޮއަދި  އޭގެ  މިއަދު  މަސައްކަތް  ހެއްކާ   .އޭޝަންންޓިނުއިއްޔެގެ  ބިލުގެ    އެއީ  ބެހޭ 

ފަށާ  60މަސައްކަތް   މާއްދާއިން  މި   ވަނަ  ދެއްތޯ.    60އިނީ.    ގޮތަށް  މާއްދާ  އަތުލިޔުން    60ވަނަ  މާއްދާ.  ވަނަ 

ސޮއި ސާބިތުކުރުން   ސުރުނުވަތަ  އަރިމަތީ  ނުވަތަ  ޚީއެއީ  ލިޔެފައިވަނީ  ބައެއް  ވަކި  ލިޔުމެއްގެ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް   .

މީހަލިޔުމެއްގައި  ވަކި  ލިޔެފައިވަނީ    ކު  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ބައި  ބުނާ  ކަމަށް  ލިޔެފައިވާ  މީހަކު  އެ  ބުނާނަމަ  ކަމަށް 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ޝަރީޢަތަށް  ލިޔުން  އެ  އޭނާކަން  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ލިޔުމުގައި  އެ  ނުވަތަ  އޭނާކަން 

ލަފުޒެއްގެ    60ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   ކުޑަކުޑަ  މާއްދާއަށް  މިއޮތްގޮތް  ވަނަ  މިހާރު  ގެނައުމަށްފަހުގައި  ބަދަލެއް 

ދަންނަވާނަން. ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ވަކި ބައެއް ލިޔެފައިވަނީ ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވަކި މީހަކު  

ކަމަށް ލިޔެފައިވާ  މީހަކު  އެ  ބުނާނަމަ  އެ    ކަމަށް  ނުވަތަ  މީހަކުކަން  އެ  ލިޔެފައިވަނީ  ބައި  ލިޔުމުގައި  ބުނާ 

ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތަށް  ލިޔުން  އެ  މީހަކުކަން  އެ  މިގޮތަށް    ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން 

ބަލައިގަނެވުނީ.  ބަދަލުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ގެނެވުނީ.  އިޞްލާޙު    61މި 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ރަސްމީ ލިޔުން ކަމުގައި  .  ޚީރިމަތީ ސުރުއަ  ،ރަސްމީ ލިޔުންތައް  .ވަނަ މާއްދާ

  ރަކާތްތައް އެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހަ ލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ހިންގާފައިވާ  ދައު)ހ(    ބެލޭނެއެވެ.

)ހ( ރަނގަޅު.   .ލާ ލިޔުންއިއްދާ ނުވަތަ އެކުލަވަ ގޮތަށް، އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން އުފަ

ރަކާތްތައް އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  ހަދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ހިންގާފައިވާ  )ށ( 

ރެ އިދާރާއަކުން  ލިޔުންއެހެން  ގައި    .ކޯޑުކޮށްފައިވާ  ލިޔުންރެކޯޑު")ށ(  އިތުރަށް    " ކޮށްފައިވާ  ޢިބާރާތް  މިގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ޓަކައި  މި  ސާފުކޮށްލުމަށް  ރެކޯޑަށް  ބޭނުންވަނީ  މި  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޕާކްކޮށްލީ. 

އެހެންވީމާ، ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ރީވިޒިޓްކުރާ ގޮތަށް ޕާކްކޮށްލީ.  އުޅެނީ.    ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔުންތޯ މީގައި ބުނަން މި

ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ހިންގާފައިވާ  ދައުލަތުގެ)ނ(    އިދާރާގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބޭރު ޤައުމެއްގެ އިދާރާއަކުން 

އެކުލަވަހަ ނުވަތަ  އުފައްދާ  ތަނަކުން  އެއިން  ގޮތަށް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އެ  ލިޔުން.  ލާއި ރަކާތްތައް  )ނ(  ފައިވާ 

ޤައުމެއްގެ   ބޭރު  ހިމެނޭ  މާނައިގައި  އިދާރާގެ  ހިންގާފައިވާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން 

އެކުލަވަ ހަ ނުވަތަ  އުފައްދާ  ތަނަކުން  އެއިން  ގޮތަށް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އެ  )ރ(  ލާ އިރަކާތްތައް  ރަނގަޅު.  ލިޔުން.   
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ހިންގާފައިވާ   ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  ހިމެނޭ  މާނައިގައި  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ 

ރެހަ ތަނަކުން  އެއިން  ލިޔުންރަކާތްތައް  އަނެއްކާ  ކޯޑުކޮށްފައިވާ  )ހ(  އިނގޭތޯ.  މި  އެއްކަލަ،  ހަމަ    ، )ށ(  ، ވެސް 

ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ބާއްވާލަން އެބަޖެހޭ    ށް އެހެން މަޝްވަރާއެއް )ރ( މި ބައި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަ  ،)ނ(

ބޭރުގެ   އިދާރާއަކާއި  ދައުލަތުގެ  ބަދަލުގައި  ލިޔުމުގެ  މިގޮތަށް  ތަފުސީލުކޮށް  މިހާ  ސަބަބަކީ  ފެންނަނީ.  މި  ކަމަށް 

ލިޔެ ދައުލަތުގެ  ނިސްބަތްވާ  ދައުލަތަށް  ހަމަ  އޮތުން  އޮންނަ  މިހެން  އިދާރާތަކާއި  ހަމަ  ޤައުމެއްގެ  ކިޔުންތަކަކީ 

ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް. ދެން ތަފުސީލުކުރާ ކަމެއް، ވަކި ކަމެއް ކުރިކަމާއި ހަރަކާތެއް އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަދި  

ވެއްޖެ ދައުލަތް  ދިވެހި  ދައުލަތުގެ،  ބަދަލުގައި  ލިޔުމުގެ  އެހެން  ލިޔުމެއް  ޤައުމެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ބޭރު  ދިވެހި  އްޔާ 

ލިޔުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  އިދާރާތަކަށް ނި ޤައުމެއްގެ އިދާރާތަކުގެ  ބޭރު  ލިޔުން ނޫނިއްޔާ  ސްބަތްވާ އެ އިދާރާތަކުގެ 

ގޮސް ލިސްޓު ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ފުދިދާނެހެން ހީވާތީވެ    ،)ނ(  ،)ށ(  ،ޢިބާރާތެއް ކޮށްލީމަ މި )ހ( )ރ( މިހެން 

ފަހުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެ  ފެންނަނީ.  އެކަމަށް  ކަމަށް މި  ރަނގަޅު  ބާއްވާލަން  ގޮތް    އެން 

)ބ( މި ބާބުގެ މިހިރަ )ބ( އާ ހަމައަށް    ،)ރ(  ،)ނ(  ،)ށ(  ،އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި )ހ(ރަނގަޅުވާނެ ދެއްތޯ.  

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން  މާއްދާއެއް އެބައޮތް އަދި ޕްރޮސި ބާއްވާލަން އަޅުގަނޑު ޕާކްކޮށްލަން މި ގަސްދުކުރީ.  

ވެސް.   ކޮމެންޓެއް  ހުށަހެޅުއްވީ.  ހުށަހެޅުއްވި  އިތުރުކުރުމަށް  އަކުރެއް  ފަހަތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ބ(ގެ  )ޅ( 

ރެކޯޑު ރަ ބަލަހައްޓާ  ބޭންކުތަކުން  ހިންގާ  މި ތައް.  ޖިސްޓަރީކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން    އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް  ހުރިހާ 

ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން    61އާދެ!  .  އްދާ ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްދާނީމާއިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްލަން މި  

ގޮތަށް އެއަށް   ން ލާނަން ކުރިއިބާއްވަ މި މަޝްވަރާކުރުމަށް   ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ.  މިދެންނެވި 

އެއާއެކުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް މާނަކުރުމުގައި މިހާރު ބިލުގައި އޮތްގޮތަށް އިތުރު    އަދި ހަމަ ޓަކައި ޕާކްކޮށްލާނީ.  

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ބަދަލުތައް  އެ  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ  އިތުރު    ބަދަލުތަކެއް  އެކުލަވާލުމަށް  ވަކިން 

ލިޔުންތައް.    62.  މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާނީ ފަރާތްތަކުގެ  މާއްދާ. އަމިއްލަ  ލިޔުން ފިޔަވައި އެހެން  ވަނަ  ރަސްމީ 

ބެލޭނެއެވެ. ކަމުގައި  ލިޔުން  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ލިޔުމަކީ  އެއްގޮތްކަން    -63  ކޮންމެ  އަސްލާ  ލިޔުމުގެ  ރަސްމީ 

ކޮޕީ.   ބޭނުމަށްގާމި  ބަޔާންކުރާ  ކޮޕީއަކީ    ނޫނުގެ  ބަޔާންކުރާ  ކަމަށް  އެއްގޮތް  އަސްލާ  ލިޔުމެއްގެ  ރަސްމީ  ޓަކައި 

ވާލުވެ ހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު  ހަ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބެލޭނީ، އެ ކޮޕީއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ލިޔުން ބެލެހެއްޓުމާ  

މި  " ގައި ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ. އެއީ    63  ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.  ންނަނިވިއަ

ބަޔާންކުރާ ކޮޕީއަކީ   ލިޔުމެއްގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް  ބޭނުމަށް ޓަކައި ރަސްމީ  ކަމަށް  ޞަގާނޫނުގެ  ކޮޕީއެއް  އްޙަ 

ލިޔުން ތަންކޮޅު    "ހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު   ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ބެލޭނީ އެ ކޮޕީއާ ގުޅޭގޮތުން އެ  އޮންނަ  އެހެން 
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ކޮޕީއާ ގުޅޭ އެ  މިޖެހެނީ  ގޮތަކަށް    ...ބަދަލުކޮށްލަން  އަންނަ  މާނަ  އިދާރާއަކުން އެ  ދައުލަތުގެ  އިދާރާއަކުން، އެ  އެ 

އަންނަޢިބާރާތްކުރުމަށް.   އިދާރާއަކުން  އެ  ނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.  އެ ކޮޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ 

އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނީ. )ހ( އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީގައި، އެ ކޮޕީއަކީ ލިޔުމުގެ ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ބައެއްގެ އަސްލާ އެއްގޮތް  

ޖަހާފައިވުމާއެކު    ކޮޕީއެއްކަން ބަޔާންކުރާ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވުން. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތައްގަނޑު

މި މާއްދާގެ  )ނ(  އި، އެ ތައްގަނޑުޖެހި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައިވުން.  ޚާއެ ތައްގަނޑު ޖެހި ތާރީ

ފަރާތެއް    ބަޔާންކުރާ)ށ( ގައި   އޮތް  ހުއްދަ  އިދާރާގެ ސިއްކަޖެހުމުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކީ، އެ 

މުވައްޒަފަކީ،    ބަޔާންކުރާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(    ގައި އެ އިދާރާގެ ސިއްކަޖަހާފައި އޮތުން.ކަމަށްވެފައި އެ ކޮޕީ

އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ ސިއްކަޖެހުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވެފައި އެ ކޮޕީގައި އެ އިދާރާގެ  

  2ބަލައިގަނެވުނީ.    އަށްނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީބައި ރަ  އެ  ،ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ  ސިއްކަޖަހާފައި އޮތުން.

ހެކި.   އިލެކްޓްރޯނިކް  ބައި.  ޑޭޓާ  -64ވަނަ  އަދި  ވަސީލަތް  ލިޔުން،  ސުރު  ،އިލެކްޓްރޯނިކް  މި    .އެއީ  ޚީއަރިމަތީ 

ޓަކައި ބޭނުމަށް  މިހާހިސާބުން    2  ...ބާބުގެ  ހެކި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބައި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މިހާރު  އިނިންމަ އެއީ  ކައިރިވުމާ   12ލާނީ.  ސްޓަޑީއެއް    ޖަހަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ބާބު  މި  އަދި  އެކުގައި. 

ޓަކައި.   ނެގުމަށް  ބޭރުން  ކޮމިޓީން  ވަގުތު  އެހެންވުމާ ކޮށްލުމަށް  ހެދުމަށް.  މިހާހިސާބުން    ހޯމްވޯރކެއް  އެކުގައި 

 ލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އި ން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައަޅުގަނޑުމެ

__________________________ 

 

 

 

 

 

 




