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 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   39  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   
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(1 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

14:00 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީ `.   މި  39ގެ  ޖުޑިޝަރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  އިއްޒަތްތެރި    މިއަދު  .ށަނީފަ ވަނަ  ހުރިހާ 

ޝުކުރިއްޔާމެން ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަބަރުންނަށް  މިވަގުތުގައި  ތިއްބެވީ ޑަ.  ދާއިހިންނަވަ   އިގެން  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ  ރު 

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ، ޒުބްރާހީމް މުޢިއްއިމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، މަޙްމޫދު  ޖީހާން މެންބަރު  

އިބްރާހީމް ރިޟާއިއްޒަތްތެރި   ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު  ޢަލީ  ދެން އަޅުގަނޑު    މެންބަރު 

ދާމާ އުތުރު  މެންފަންނު  އިމްތިޔާއިރާގެ  މިއަދުބަރު  ފަހުމީ.  ކުރަމުންދިޔަ  އަޅުގަވެސް   ޒް  އިއްޔެ  ނޑުމެން 

ޕްރޮމަސައްކަތްތައް އެ ގެނައުމުގެ ބިލުގެ  ގެ ގާނޫނަނެރަލް ޓަރ ޖެއު ސެކިޖެންޑާއަށް ލާފައި މިވަނީ. އެއީ  ށް އިޞްލާޙު 

އެއާ ހަމަ  ކްރިއެފްރިކާގެ ރިޓަ އެކުގައި ސައުތު  މަސައްކަތް. ދެން  ޖަސްޓިސް ޔޮހާން    ތައްޔާރުކުރެއްވި   ރ ލާގް ޔަރޑް 

އެބަރިޕޯޓު އެޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއާއޮތް  ހަމަ  އަދި  އެހެނި ންޑާގައި.  މަސަހެންއެއްކޮށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތް އްކަ.   

މާއްދާއަ ހަމަ  ޕްރޮސެކިކުރިއަށްދާއިރުގައި  މި  މާއްދާއެއް  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި    ޓަރ އުކަށްފަހު  ބިލަށް  ޖެނެރަލުގެ 

ދިރާސާކުރަމުން   ހަމަ  މިއަދު  ހަމަ.  ދިޔައީ  އިއްޔެއަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުން  މަސައްކަތް    އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

 ންނަވާ.  ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަ މަޙްމޫދު ޖީހާންރު ބަތެރި މެންކުރަމުންގެންދަނީ. އިއްޒަތް

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

އިޒުޤަމު ހުށަހަޅާއެއްކޮށް    ނައާއްރިރުގެ  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑު  ފަހުން  ބިލުގެ  މި  ލަން  ނިންމުމެއް  ދެން  ތެރެއިން 

ޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރަން  އުޕްރޮސެކިންމުމަކީ  މެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން އެއައީކީއެއް. އެ ނިންއެވިސްނާލާއިރު  އަޅުގަނޑު  

އަޅު ހުށަހެޅުން.  ކޮމިޓީން  އުސޫލުތަމި  ބައެއް  ޕާޓީގެ  ހިތުން  ވެގަނޑު  އެބަހުރިކެއް  އަންނަސް  އެ  އަދި  ންޖެހޭ  . 

އަސީޖަރސްނަ ޕްރޮ ރަނގަޅު ރޫޓުން އެ އޮން ފޮލޯކޮށްފައި   ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށް  އެހެންވީމާ، އެންނަންވާނީ.  ތައް 

 .  ތެއް ނިންމުމަށްފަހުން އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮ ވަކިކުރަން އަދިމިވަގުތަށް.  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޝުކުރި   !އާދެ ޕްރޮސެކިއްޔާ.  އިއްޔެގެ  މަ  ޓަރ އުއީ  ކުއްޤާޖެނެރަލް  ގޮތުން  ބެހޭ  ވަކިކުރުމާ  އެ  ލިއަކަމުން  ށް 

ދެއްވުމުގައި     އަދި އެ ވޯޓު ދުކުރެއްވިންބަރު ސައުދު ތާއީމެ  މަށް އަދި ތާއީދު އޭރުގައި އިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅު  ނުހެޅުހުށަ

،  2،  1،  4މެންބަރުން    3އެންމެ    ،ވީ. ދެން އޭރުގައި ވަރަށްގެންފައި ވަޑައިވެރިވެޖީހާން ބައި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ގިނަ މެންބަރުން  ށް ވަރަކޮމިޓީގެ އެކުގައި އެ ނިންމުނީ. އަނެއްކާ އެވަގުތަކީ  މެންބަރުންގެ ވޯޓަކާ  3

  ވެސް.   ކަފުޅު ދެއްކެވި އަޅުގަނޑާވާހަ  ވިގެން އެގެ މެންބަރުންނަށް ފަހުން ފާހަގަކުރެއް ނެތް ވަގުތެއް ކަން އެ ކޮމިޓީ 



  

ފުޅުން ތިއްބަވަނިކޮށް ކުރެއްވި  ގައި މާ މަދު ބޭމާއިރު ކޮމިޓީނިންމުމެއް ނިންއެވަރުގެ    ،އެކަމުގައި އެ ނިންމުން އެހާ

ގޮ ރަނގަޅު  އެހާ  އެހާ  ދެކެވަކަމީ  ކަމަށް  ނޫން  ވަރަށް ތެއް  މެންބަރުން  އަޅު  ޑައިގެން  ސް  ވެ  ގަނޑާގިނައިން 

 ؟ ތި އިޝާރާތްކުރެއްވީރެއްވި. ދެން އެވާހަކަ ދެއްތޯ ކުޞާއްޙި

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މޫދުޙްމަ ޖީހާންރާގެ މެންބަރު ރު ދާއިހިންނަވަ

އަޕް   !އާދެ ކަރޮސެސް  ވެސް  މަޅުގަނޑަކަށް  މީހުން  ހުރޭ ސީޕްރޮ ވުމާއި  ދުމަކުނުދޭ.  އަޅުގަނޑުމެން    ޖަރސްތަކެއް 

  ރު މިވަގުތަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ޔަތްކޮށް މިހާ. އެހެންވީމާ، އަލުން ރިޢާ ޖެހޭކަމެއް ނިންމާއިރު ކުރަންއެވަރު

 ނބުރާ ގެންދަން.  ނިންމުން އަމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިހުވާ  ހުށަހަޅާފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއް  !އާދެ މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިބްރާޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  މުޒަތްތެރި  ފުރުޞަތެއް  އްޒަޢިހީމް  އަޅުގަނޑު  ށް 

 އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ދާއިރާހިންނަ ޖީ ވަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުއް ހާން  ގެ  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް   ވި 

ޤަބޫލުކުރާ  ނޫންގޮތުގައި   ވެސް  ރަނގަޅެއް  އެހާ  ޕްރޮސެސް  އެއްކަލަ  މުރާޖަ  އަލުން  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ށް  ކޮ ޢާ. 

ފެންނަ   އެކަމާ ފެން  ކަމަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކޮމިޓީން  އަލުން  ގޮތަށް    އެ   މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެދު  ނާތީ  ވިދާޅުވި 

 ވަން.  ނަދަންމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ނިންމެވު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  .އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންމް ރިޟާހީބްރާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

އިއްޒަތްތެ މުޝުކުރިއްޔާ  އިއްއްރިރު.  ޤަރި  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ހަމަ  މެންޒަތްއިއްޔެ  ސި ތެރި  ހުށަހެޅުއްވި  އެ    ޖުރާބަރު 

އެހެންވެ  ނުޖެހޭ.  ހިތްހަމައެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމައަޅުގަނޑު    ގޮތް  ނުދިނީ.  މުވެވޯޓު  ކޮމިޓީގައި  ސް،  ޅި 

މަ އެކުރެޝްވަރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅު  ވިގެން  ބޭނުންވޭ    ޑު ވެސް ހަމަ ވޯޓުގަނކަންކުރާ  ދޭން 

މެންބަރުން    12ކަށް  . އެއީ މިހާރު ގާތްގަނޑަވީމާ، އެވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަސްލުގައި އިނގޭތޯ. އެހެން 



  

ތިބީ.  ނޑުމެންގައަޅުތޯ  ދެއްނގެ  ކަންނޭ ކޮމިޓީގައި  އެންމެ  ގެ  ދެން  ދެއްވައި   3ތިއްބަވާއިރު  ވޯޓު    ގެން މެންބަރުން 

ފާސްކުރާކަށް   ހިތްހަ އަޅުގަނޑު  އެއީ  އެކަން  އެހާ  ނޫން  ޖެހޭމަވެސް  އެހެންވީކަމެއް  ފުޅާ  .  އެއަށްވުރެ  މާ، 

މަޝްއް ދާއިރާއެ ކޮމިޓީގައި  ބޭ ގައި  އެކަންކުރަން  ކަމަށްވަރާކޮށްފައި  ހަމަ  ވަ  ނުންވާ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ންޏާ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ސަޕޯޓުކުރާ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލީ ޙުސައިން.  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަމް ރިޟާ. މިހާރު އިހީރު އިބްރާތެރި މެންބަ އިއްޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ !އާދެ

 

 ން: ދެއްކެވުވާހަކަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މީގައި    އަޅުގަނޑުގެ ކުރީ  އިނގޭތޯ.   ތަފާތު ޕޮޒިޝަން  މިމިހާރު  ރައްޔިތުންގެ ގައި  ވަރަށް  މަޖިލީހުގައި    ދިޔަ  ވެސް 

އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން  ދޭތެރޭގައި    . ދެން އެކަން ނުވާ ސަބަބާއް އެއީމެކަބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރި

ކޮންމެ ސިދެކެ ހަމަ ގައިމު މަ އަޅުގަނޑަކަށް، އަތަށް ނިމުނީއެގޮއްގައި އެ މައްސަލަ  އެ ފަވެމުން އައިސް    ޅުގަނޑެއް 

އެހެންނޫން  ވެސް ނެތިން.  ނުވެސް  އަޅުގަނޑު  ތާއީނެތަ  ،ދެން  އަޅުގަނޑު  އެއީމެ ކަ  ދުކުރާސް  އިނގޭތޯ.    އް 

ގޮތަކަށް    އަނބުރާ އެހެން   ންއަލުއް ކޮންމެހެން އޭތި އަޅުގަނޑެއް ތާއީދެއްނުކުރަން ދެން  އަޅުގަނޑެދެން  ވީމާ،  އެހެން

. އަދި  ނުކުރެވޭތީރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު  ވެސް   ނަތީޖާ އޭގެ    އޭތި ބަދަލުކުރާކަށް. އެއީ ބަދަލުކުރީމާ، 

ން ނެތް  ށް ހަމަ ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑަށް އެކަމަށް ތާއީދުކުރެވެސަބަބުތައް ވެސް އަޅުގަނޑަބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅި 

 ދަންނަވަން.   ކަ އަޅުގަނޑުވާހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަ  ޔާޝުކުރިއް  !އާދެ ދެން  ރުއިއްޒަތްތެރި  ތާއީދު.  ހުށަހެޅި  މިވަނީ  ހުށަހެޅުމެއް  މިވަގުތުގަލިބިފައި  ދެން  އި  . 

ސް މި  ވެ  ޢޫރު ގެ ޝުރުންމެންބަ  4އިގެންފައި ގޮތުގައި ތިއްބެވި  ޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑަންބަރުން ވެސް ވޯމެ  4ތިއްބެވި  

ނަމަ އަދި މިއަދުގެ ފަހު ވަގުތެއްގައި އެކަމަށް ގޮތެއް  ށްވަނީއަޑުއަހާލެވުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަކަށް މިކަމުގައި ދާކަމަ

އާދެ ބި  !ނިންމާލަން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިލާޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށް  ގަސްދުކުރަނީ.  އުއިގެން  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  މަށް 

ނަން  7  .އެހެންވީމާ  7  ! އާދެ،  ޅެއްތަންކޮ ތިމާއަށް މި  ބަރުގައި ވަނަ  ނުވަވަ  ވަނީ  މީހަކު  ފަރާކި  ވަކި  ތަކުން  ތަ 

ކަމެއްކޮށް ކޮށްދީފައިވާ  ކަމެ،  މުފައިވާ  އެހެން އްގެ  ކޮށްދޭ ޤާބިލުގައި  ތިމާ  ލާޒިމުވާ  ކަމެއް  ތިމާ  ޙާންޖެހުން  ލަތަށް 

ނުކުތާއަށް   7ގައި ފުރަތަމަ    8  . 8  ން. ދެންއުނުގެންދި ހެންވީމާ، އެއީ  އެ  ! އާދެ  . ވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތެއްދެކެ  އެ 

މާއްދާއެއް  ރަނގަޅު  ފެންނަނީގޮތުގަ  ބާއްވަން  މުން  ޤާމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މަޤާމަ  -8.  އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 



  

ފެހެއްޓުން.   ހިއްރުގެ ގޮތުގައިސި  މު އަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޤާގެ މަވަކިވުމަށްފަހުގައި ވެސް ތިމާ

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހި އަ  ! އާދެ؟ މެންބަރުން  ނެއްތޯ  މާއްދާއަށް  މި  ޅުގަނޑުމި  ގެންނަން  އެބަ  އިޞްލާޙެއް  މެން 

މަނުކު އެއީ  މަޤާތާއަށް.  އަދި  ދެމިހުންނައިރު  ތިމާޤާމުގައި  ވެސް  ވަކިވުމަށްފަހުގައި  މަގެމުން  އަދާކުރުމުގައި  ޤާ،  މު 

ން. ދެން  ހިފެހެއްޓުތުގައި  ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮގައި ކަނޑައެޅިރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ސިއް

މަޢު އިތުރުކޮށްލާ ބަޔަކީ ސިއްރު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅުކޮށްލާ.  ޢިބާރާތް  ކަނޑައެޅިގެ ގޮތުލޫމާތުއެ  ފައިވާ  ގައި 

މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު ހުންނަ  އެ  ގޮތުގައި  އެގެ  ސިއްރު  ހާމަކޮށްގެންނުވާނޭ  ހާމަކުރުމަކީ  އޭގެ    ނޭ ހިފަހައްޓަންވާ. 

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިހާރު    ! . އާދެލާޙުކޮށްލަންގޮތަކަށް މި މާއްދާ މިހާރު އިޞްއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ   ބުނަން މި

އިޞްލާޙު މި މި  މަ  އަޅުގަނޑު  އަދި މަމިހުންނަމުގައި ދެޤާކޮށްލިގޮތަކީ  ވަކިވުމަށްފަހުގަޤާއިރު  ތިމާގެ  މުން  ވެސް  އި 

ގޮތުގަޤާމަ މަޢުލޫމާތުގެ  ސިއްރު  ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް  އަދާކުރުމުގައި  ކަނޑަމު  މަޢުއި  ސި ލޫމާތުއެޅިފައިވާ  ގެ  އްރު  

ނުކުތާގައި   9ހިފެހެއްޓުން.  ގައި  ގޮތު ޞައްޙަ   ވަނަ  ގޮތުގެމަތީން  ގާނޫނުގައިވާ  ފަރާތަ މިވަނީ  އެހެން  ގޮތުގައި  ކަށް   

މަޢުލޫމާތެ ގާނޫނާ   އްހާމަކުރަންޖެހޭ  ހާމަނުކޮށް  އެ  އަންގަންޚިލާފަށް  ނުވަތަ  ނުހިފެހެއްޓުން  ހާމަނުކޮށް  ޖެހޭ  ، 

ގާނޫނާ މަ ދޭންޚިލާފަށް ނާ  ޢުލޫމާތެއް  ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ ރަސްމީ  ޖެހޭ  ންގާ ނުހުރުން 

ނުރަނގަޅު  ޙާ ދިނުމުނުދިމަޢުލޫމާތު  ލަތުގައި  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ނުވަތަ  މަޢުލޫމުން  އޮޅޭފަދަ  ޙަޤީޤަތް  ނުވަތަ  މާތު  ން 

ދުރު މާދިނުމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރުވުން.  މިވާގޮތަށް  ވަ  9ގޮތް    އިޞްލާޙުކުރި  އްދާ  ނަންބަރުގައި  ނަ 

އިޞްލާޙު   މި  ގޮތުގެމައަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނުގައިވާ  ހާމިގެންނަނީ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ތީން  މަކުރަންޖެހޭ 

އަންގޮތައެއް  ގާނޫނާ ހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާށް  ގާނޫނާތެގަންޖެހޭ  އެންގުމާއި  އް  ވާޖިބު    އެއްގޮތަށް  ރަސްމީ  ނުވަތަ 

ދޭންޖެހޭ  ކުރުމުއަދާ މަޢުލޫމާތު  ޞަޙަލަތުގައި  ޙާގައި  އެއްގޮތަށް  ދިނުން.ޤީޤަތާއި  މަޢުލޫމާތު  ދަންނަވާލަނީ    މި  އްޙަ 

އޮއަޅުގަނޑު މާއްދާ  މި  އެއްބަސްވެވުމެންނަށް  ނަ  9،  9ގޮތް.    ނުތުމަށް  ގޮވަނަ  ގާނޫނުގައިވާ  ގެމަތީން  ތުންބަރު. 

ހާމައެހެ ފަރާތަކަށް  ގާނޫނާން  މަޢުލޫމާތު  އައެއްގޮތަ  ކުރަންޖެހޭ  ހާމަކުރުމާއި  ގާނޫށް  މަޢުލޫމާތެއް    ނާ ންގަންޖެހޭ 

އެންގުމާއި ރަސްމީ ވާ ދޭންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތާއި    ލަތުގައި ޙާ ޖިބު އަދާކުރުމުގައި 

ތެރި  ވަގުތު ދެންމެ އިއްޒަތްއެއްބަސްވެވުނީ. އަޅުގަނޑު މިނަށް މި  މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  !މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އާދެ

އެދިވަޑައި  އެދިވަޑައިގެން  ފެއްޓެވިއިރުގައި  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އިއްޔެ  މެންބަރު  އެއީ  ގަތުމެއް 

ކަމަށް    ޓީއަށް ފެންނަ މިވަކިކުރުމަށް މި ކޮޓަރ ޖެނެރަލް  އުއް ޕްރޮސެކި  ނިންމެވުމެވި ޓީގައި ނިންމެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ޓަކުން  ބޭފުޅެއްގެ ވޯ 3ރުގައި ފައި ވަނީ އޭސެސް ހިންގުމަށް އެގޮތަށް ނިންމިޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް އެ ޕްރޮމަ އިނިންމަވަ

  އި މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިއްޔެ އެކަންދިޔަގޮތާ  1ޑައިގެން  ރިވެވަގެ ވޯޓުގައި ބައިވެ އްޔެ ވަނީ. ދެން އިނިންމިފައި

ވި އޭރުގެ  ނާވަޑައިގެން އަސްނުމަކަށް ވިސްދެވަނަ  އެދިވަޑައިގަތީ  ހަމަ  އެ    ،ގެދެއްވި ވޯޓު އެކަމަނާއެ  މިއްލަފުޅަށް 

ބައިވެރިވެވަޑަ  އިއްޒަތްތެރި ނިންމުއިމެންބަރުގެ  ނިންމިފައިވާ  އެކުގައި  ވުމާ މަކަށްގަތުމާއި  ދެވަނަ    އެކުގައި  އި 



  

ދި  ވަޑައިގެންވިސްނުމަކަށް   ޕްރޮސެސް  އިއްޔެގެ  އަ  ޔަގޮތްއެ  ހަމަނުޖެހިގެން  ކަރެކްޓުކޮށްލަން  ހިތްޕުޅާ  އޭތި  ލުން 

ވިންފުޅުބޭނު ފެއްޓެވިއިރުގައި  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ފުރަތަމަ  ގެންނަން  ފައިދާޅުވެވާތީވެ، އެ  އަނބުރާ  އެގޮތަށް  ވަނީ 

ހުށަހެބޭނުންވާތީވެ ހުށަހެޅުމެއް  އަލުޅު،  އޭގެ  އްވީ  ދިޓަކަވޯން  އަދި  އުށް  ދެން  އެދިވަމަށް.  ޑައިގެން  އެ 

ހުއެދިވަޑަ އެ  މެންބަރު އިގަތުމަށް  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރެއްވީ  ހުށަހެޅުމަށް  މުޢިއްޒުހީއިބްރާ   ށަހެޅުއްވި  ދެން  މް   .

ހު އެ  ގަސްދުކުރަނީ  މި  ހުށަހެޅުއަޅުގަނޑު  ތާއީށަހެޅުމަށް  މިވަގުތުގަލިބިފައި   ދުމަށް  އެކުގައި  ވޯޓުވުމާއި  އެހޭ  އި   

  ވޯޓަށް އަހަން.  އެކުގައި އަޅުގަނޑު އެ   މާކޯރަމް ވެސް އޮތުމިންވަރަށް 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ޕްރޮސެސްއާ  ވިސްނާލަންޖެހޭތީ   އެ  އަލުން  މަދުކަމު  ދޭތެރޭގައި  މެންބަރުން  މެންބަރުން    ނާންއާއި  ގިނަ  އެއްކޮށް 

ހިނ  ،ޓުވާޒެންޕްރެ މެއެވަރުކަމެއް  ގިނަ  ހުށަންބަގާއިރު  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޕްރެޒެންޓުކޮށް  އެ  އިހަޅަރުން  ފާނަން 

 .  ގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭތީދޭތެރޭ މެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮސެސްއާސްނުންވެސްހެޅުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވިހުށަ

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވޯޓު  !އާދެ އެ  އިއްޔެ  ޕްރޮސެކިއެއީ  ވަކިކުރުމަށްއު  ޖެނެރަލް  އެކަންދިޔަގޮތުގެ  ޓަރ  އެހުނުއިރުގައި  ވޯޓަށް   

ހިތްޕުޅު  އާޕްރޮސެސް ކުރިއަށްވެ އަލުން އެގަންނަވާތީއިނުހަމަޖެހިވަޑަމެދު  ނުގެންދިއު ގެންދިގޮތަށް  މެދުގައި    މާއުމާއި 

އިއްޔެގެ  ކުރިއަށް  ވޯޓެއް  އެދިކުރުމަބާޠިލުނިންމުން    އެހޭ  ހަމަ ޑައިގެން  ވަށް  އެއީ  ހުށަހެޅުނީ.  ޕްރޮމި  ސެސްގެ   

މި  އްވީ. އެހެންވީމާ،  ންތައް ކުރެކަ  އެ    ނަންގަވާފައި އިޝޫ އެ  އެއް  މައްސަލަ މިވަގުތު  ވޯޓަށް މިއަހަނީ  އަޅުގަނޑު 

ޓަކައިއުޕްރޮސެކި ވަކިކުރުމަށް  ޖެނެރަލް  ކޮ  ޓަރ  މި  ނިންއިއްޔެ  ނިންމެވި  ނިންމެވި  މެވުމިޓީން  އެ  އަލުން  ން 

އަހަނީ. އިއްޒަތްތެރި   އްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް މިހާރު މި ރުމަށް އެދި އެ ހުށަހެޅުނިންމެވުން ބާޠިލުކު

  6، ޖުމްލަ  ން ތިއްބެވީ ޖުމްލަމިވަގުތުގައި ވަޑައިގެ  !އްވުން. އާދެދެ  އިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނަށް ފެނިވަޑަމެންބަރުން

ގެ ވޯޓާއި  މެންބަރުން  4މެންބަރުން.    5ބެވީ   ގޮތަށް ތިއްއިގެންނެވި ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑަ  އޭގެ  މެންބަރުން.

ޙުސައިއި ބައިވެރިވެވަޑައެކުގައި މި ފާސްވީ. މި ވޯޓުގަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އެހެންވީމާ،  ން.  އިނުގަންނަވަނީ 

ބާޠި މި  މިހާރު  އެކުގައި  ވޯޓާއި  މި  މިއަދުގެ  ނިންމުން  ނިންމި  އެ  ނިމުނީ.  އިއްޔެގެ  ކަމަށް    އަޅުގަނޑުމެންގެ ލުވީ 

މަސައްކަތާ  އަނެއްކާ ބިލުގެ  އެޓެންޑުވަނީ.    10  !... އާދެއިގެންވެސް ހަމަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ނުކުތާ  ވަނަ 

ންކުރުމުގައި  އްޔައާއި މީހުން ޢަ، އިޚްތިޔާރުކުރުމުގަ މަސައްކަތަށް މީހުން އިޙްތިރާމު ގެ ގެ އޮފީހުލުޓަރ ޖެނެރަ އުޕްރޮސެކި

އަސާސީ   މަސައްކަތަށްއެންމެ  އަސާއެ  ،ރުކުނަކީ  އި ތަޢުލީމީ  ބިލު ކަމާޤާނަ  މަސައްކަތަށް އެކަށޭސީ ރުކުނަކީ  ންމެ 

ގުޅޭ އެހެނިހެން    ފުންނާމުވައްޒަ  އި،ނުމާ ދިރުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެ  ،ފާ ދިނުމާއިޒީއި ވަފެންވަރު ހުރުން ކަމުގައި ބެލުމާ



  

ބަ ކަންކަމު މައިގަގައި  މިންގަނޑަކީ  ޑުނލަންޖެހޭ  ގޮތުންތަޢުލީމީ  ގޮތުއަޚުލާޤީ   ،ނާއި  މަސަ  ގޮތުން  އްކަތުގެ  ންނާއި 

ބަޔަ  އާދެއެކަށޭނަ  ބެލުން.  ކަމުގައި  މި ކަށްވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،މާއްދާ  !  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ނުކުތާ  މި 

ށް  ކުރުމަދެއް ޙާސިލުޞަޤުގައި ބައިވެރި ނުވުމާއި، ސިޔާސީ މަސްތަކު ޙުޔާސީ ބަނަ ނުކުތާ. ސިވަ  11ނީ.  ވެވުއެއްބަސް

ނުކު  ބޭނުން  ހަރަކާވަޒީފާ  ސިޔާސީ  ތާއީދުތްތަރުމާއި،  ނުކުރަނީކަށް  ދެކޮޅުކަން  ހަވަތަ  ދޭހަވާ  ކަމެ ދަނީކަން  އް  ފަދަ 

ސިޔާ ނުފޫޒަނުކުރުމާއި،  ލެސީ  ތިމާ  ދޭހަވާށް  އެއްފަބޭކަން  ނުކުރުން.  ދަ  ކަމެއް  ރަވެސް  ކަމަށް  ގަޅުނއާދެ!   

ދެން  އަކުރި  .ނީއެއްބަސްވެވު ޖެނެ  12ށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނުކުތާ.  މުލްރަ ވަނަ  އޮފީހުގެ  ކޮރަޕްޝަނުވައްޒަގެ    ގެ ފުން 

ކުރުމުލަތްތައް  ޙާ   ނެމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާޢަ ގެ މަތިން  ގޮތުނޭވާނު ޕްޝަނަށް މަގުފަހިކޮރަ  މާއި،އުން ދިއަބަދުމެ ވަޒަން 

ހުމަލުތަ ޢަގެ  އެފަރާތްތަކު މައް  އެމީހުންގެ  ގޮތަށް  މަސްއޫލިޤާ ންނާނޭ  އަޚުލާ  ،ކާއިތަ އްޔަތުމުގެ  ،  ޤާއިމަސައްކަތުގެ 

އިދާ  ޓްއޮޑި އުސޫއޮފީހުގެ  ބަ ރީ  ދި ކުރަޓަންއްލުތައް  އަޅު  12ރު  މިހާން.  އުމުން  ނުކުތާއަށް  މިގެނަވަނަ  އި  ގަނޑުމެން 

ޖެ  .ލަންނަވާދަންއެކުގައި    އިޞްލާޙާ އޮޕްރޮސެކިއުޓަރ  މުވައްޒަނެރަލް  ކޮރަފުފީހުގެ  އަމަލުތަޕްޝަންން  ކަށް  ގެ 

އަބަދުމެ  ޙާޅިދާނެ  ހުށަހެ ދި  ންވަޒަލަތްތައް  ކޮރަމާއިއުކުރަމުން  ނުވާނޭ،  މަގުފަހި  ގޮތުގެޕްޝަނަށް    އެ   މަތިން  

ހުންނާޢަރާތްތަކުގެ  ފަ އެމީހުންމަލުގޮތައް  ގޮތަށް  މަ ނޭ  އަޚު   ,ކާއިތުތަމަސްއޫލިއްޔަމުގެ  ޤާގެ  ލާޤާއި  މަސައްކަތުގެ 

ޖެނެޕްރޮސެ އޮރަލްކިއުޓަރ  ބައްޓަންގެ  އުސޫލުތައް  އިދާރީ  ދިފީހުގެ  މިއުކުރަމުން  އަޅުގޮން.  ންނަށް  ގަނޑުމެތަށް 

  ކުން ތަމަލުޢަފުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ  ވައްޒައޮފީހުގެ މުގެ  ޖެނެރަލް  އުޓަރ ވަނަ ނުކުތާގައި ޕްރޮސެކި  13ނީ.  ވެވުއެއްބަސް

ޝަނުން  ޕްއި، ކޮރަރީނު ދިނުމާތައް ހިންގުމާއި، އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްމަށް ޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އުސޫލުދުރުކުރު

  ލި ދަންނަވާ  ން މި ނޑުމެދެންމެ އަޅުގަ  ނަންބަރު ވަނަ    13.  ފުންނަށް ދެއްކުންވައްޒައެއް މުނާރިވެގެންވާ ނަމޫރައްކާތެ

އެ އެންމެން  ހަމަ  ބޭއްވުމަށް  މިންނަވަޑައިގަވެ އްބަސްގޮތަށް  ދެން  )ށ(އޮން  ވަނީ.  މިހާރު   އެ  .ނަނީ  )ށ(  މާއްދާގެ 

މި ށް އަންގާނަމަ  ކަމެއް ކުރުމަ  ޚިލާފަށް ވަކި   ހަމަތަކާވެސް ފަރާތަކުން ސުލޫކީ  ނީ. އެއްދަންނަވާލަ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޖުބޫރު ފަރާތަކުކުރު ނުވަތަ  އެއްވެސް  ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ވާނަމަ  އަޅާނަމަ  ބާރު  ން 

ނުފޫޒެއްނު ޖަވާބުދާރީ  ރަނގަޅު  ފަރާތްތައް  ތިބޭ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މަސް ވުމުގެކުރު ފޯރުވާނަމަ  އްޔަތު  ލިއޫ 

މަޖިލީހުރައްޔިތުންގެކުރެވިފައިވާ  ވާލުޙަ ކޮ  މިގެ  )ނ(  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެކަން  ގައި  މާއްދާގެ   މިޓީއަށް  )ހ( 

ޖެނެރަލާ  ވާށްފައިބަޔާންކޮ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޖެނެއި  ޒިންމާތަކަކީ  އޮޕްރޮސެކިއުޓަރ  މުވައްޒަރަލްގެ  ވެސް  ފީހުގެ  ފުންގެ 

އެ ކަމުގައި ބެ  އްވަޒީފާގެ މައިގަނޑު  ވެސް އަދި އޮތް  މަނަ   އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ގެ ޒީފާލެވޭނެއެވެ. އެއީ ވައަސާސް 

އެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ހިމެވަޒީފާގެ  ކަމެއް  ނުވި އިން  މެ  ނިފައި  އެއިން  ނަމަވެސް  އަދި  ލާފުވުމަކީ  ޚި   ކަމަކާއެވެ. 

ތަ  އެމީހަކާ ފިޔަމެދު  އެޅުޢުދީބީ  އުޙާމުގެ  ވަޅު  ކަމުގަފަންވުންލަތެއް  ބެ  )ނ(  ޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮ  .ލެވޭނެއެވެއި 

ކިޔާ އަޅުގަ އަޅުގަން.  ލާނަނޑު  ގައި  މި )ނ(  މިގެނައީ  މިގޮތަށް  މި   ނޑުމެން  ގައި   އިޞްލާޙު.  )ހ(    މާއްދާގެ 

ޕްރޮސެކިއުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި ޖެނެ ޒިންމާތަކަކީ  ޕްރޮސެކިލާރަޓަރ  ޖެއި  އޮއުޓަރ  މުވައްޒަނެރަލް  ވެސް  ފީހުގެ  ފުންގެ 



  

  ގައި އެއިން ކަމެއް ހިމެނިފައި ގެ އެއްބަސްވުމުޒީފާ. އެއީ ވައެވެވޭނެ އި ބެލެއް އަސާސް ކަމުގަގެ މައިގަނޑު އެފާވަޒީ

ނަމަވެސް   ކަމައެވެމެނުވި  އެއިން  އަދި  އެމީހަކާޚިލާފުވުމަ  ކާ.  ތަ  ކީ  އެޅުމުގެ    ޢުދީބީމެދު  ލަތެއް  ޙާފިޔަވަޅު 

ގެ    2  ،12.  2ތީ  ވެވުނީ. ދެން މިއޮއްބަސް މިޓީއަށް އެނޑުމެން ކޮ ގަ. މިގޮތަށް އަޅުއުފަންވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ތުރު  . އާމްދަނީ ލިބޭ އިޚީރުރިމަތީ ސުއަ އެއީ  ޑިންގ.  ސަބް ހެ  އީރުން. އެ ނުކުދާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު ވަޒީފާ އަ. އާ)ހ(

ޕްރޮސެކި  ޖެނެމަސައްކަތެއް  ނުވާނެއެވެ.ކޮރަލްއުޓަރ  މިއާދެ  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ  ށްގެން  މިގޮތަށް   !  ހަމަ  މާއްދާ 

އެއްބަސްމެންގަނޑުއަޅު  ންބާއްވަ )ށ( ނަށް  ދެން  ޖެނެ .  ވެވުނީ.  ވިޔަފާރިއެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އަމިއްލަ  ރަލް 

ނުވާ އުސޫ އަދި    .ނެއެވެހިންގައިގެން  އެއްވެވިޔަފާރީގެ  ކޮށްގެންލުން  ކަމެއް  ނުވާނެއެވެ.  ސް  ކަމަށް  ރަ  ނގަޅު 

މަވެވުއެއްބަސް )ނ(  އެއްވެސް  ޤާނީ.  ދައުލަތުގެ  މެނުވީ  ހައިސިއްޔަތުން  ނުވަތަ  މުގެ  ކޮމިޝަނެއްގައި 

އެނޫންކައުންސިލެ ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްގައި  ނުވަތަ  ޖަމާ  އްގައި  އެހެން  އުޖޫވެސް  ނުވަތަ  ރަޢަތެއްގައި  ވިޔަސް  އަކަށް 

ރަލް  )ރ( ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ)ނ( ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް.  .  ރިވެގެން ނުވާނެއެވެ ބައިވެ ނުލައި ނަމަވެސް  އަކާޖޫރައު

މަސް މަސްލިއްޔަތާއޫއަދާކުރަންޖެހޭ  ފުށުއަ އޫ އި  މަލިއްޔަތާއި  ބާވަތުގެ  ޖަމާރާފާނެ  މެންޢަތެދަނީ  ރަކަށް  ބައްގެ 

ޖެޕްރޮސެ ވެކިއުޓަރ  ނުވާނެރަލް  އަޅުކަމަށް    ރަނގަޅުނެއެވެ.  ގެން  ނީ.  ވެވުއެއްބަސްހަމަ  ގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ 

ގެ  ތިމާ  .)ބ(  މެންނަށް ފެނުނީ. ދެން ޑުއްވުމަށް އަޅުގަނމިދެންނެވި މާއްދާތައް ހަމަ އެގޮތުގައި ބޭ   ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

ބާއް ނުޗެ އި އޮތް ގޯއްނަމުގަ ށްވުރެ  އްމުކޮށް ހުރި އަގަޢާގު  އަ ވަތަ ގެއެއްގެ  ދަ ގޯއްޗެއް ނުޒާރުގައި އެފަވަތަ ގެއެއް 

ޑު  ބޮ ރެ އުޅޭ އަގަށްވު އްމުކޮށް ކުއްޔަށްދީ ޢާ އްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ބާޒާރުގައި ގަކަށް ވިއްކާލުމާއި އެފަދަ ގޯބޮޑު ނޫން އަ

އި މަސައްކަތުގެ  ފައިވާ ވިޔަފާރި އާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްމާއްދާ  އާމްދަނީ ހޯދުން މި ޔަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން  ކުއްނޫން  

ނު ހިމެނިގެން  ނަންބަރު  އަވެއެވެ.  ތެރޭގައި  މި  މާއްދާގެ    12އެއީ  ޅުގަނޑުމެން  )ބ(  2ވަނަ  އޭގެ  އޮފީހާ ..    ޖީ 

މިއީ ކޮން ޑިސްކަ   12ށްލަން. ދެން އޮތީ  ޕާރކްކޮއެހެންވީމާ، މި  އްވާ ކަމެއްތޯ.  ނެކިހިއި  ދެއްގަޞަޤުމަ  ސްކޮށްލަން 

އަ 3  12  ،ނަވަ އެއީ  މިހާރު.  )ހ(  ފުޙަސްލަމަ  ،ޚީސުރު  ރިމަތީގެ  މަތު  ދުރުހެލިވުށުއަރާ  ން.  އްސަލަތަކުން 

ޖެނެޕްރޮސެކި އަދާކުއުޓަރ  އޭނާރަންރަލް  ވާޖިބާއި  ރަސްމީ  ފުށުއެރުމެއް  ދެ  ތާއިޙަމަސްލަ  ޖެހޭ  އެއްވެސް  މެދު 

ރު މިގޮތަށް  ނަންބަމި  މާއްދާ    ދެ! މި ނަންބަރު، މިއާ  ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ.  ރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެމަކަށް ފުއުފެދު

އަޅު )ށންގަނޑުމެބޭއްވުމަށް  ދެން  އެއްބަސްވެވޭ.  މި(  ނަށް  ގަ  މި  އޮތީ   ގައި  )ހ(  ޕްރޮސެކި މާއްދާގެ  އުޓަރ  އި 

  ގެ ސީދާ ދެގެން އުޅޭ މީހާ އާއި އޭނާ ނގައި އޭނާ އިވާ އުސޫލުކަމަށް ބުނެފައި އެ  ތު ފުށުއެރުންޙަލަލްގެ މަސްރަޖެނެ

ދަޓުމުބެލެހެއް ދަށުގައިވާ  އޭނާ ސީގެ  ބަލަހަ ރިންނާއި  ގެންއްޓަ ދާ  މަސްމުން  މީހުންގެ  އެހެން  ފުށުއެރުމަކީ  ޙަލަދާ  ތު 

  އަށް މި   ން )ށ(މެގަނޑުއަޅު  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  ށުއެ ތަށް ފުޙަފަރާތުގެ މަސްލަ  ވެސް އެ 

އިޞްލާޙު ގެނެވު ދަންނަނު  މި އި ވަ  )ހ(   ލާނަން.  ޕްރޮސެ  މާއްދާގެ  މަސްލަޖެ  އުޓަރ ކިގައި  ފުށުއެޙަނެރަލްގެ  ރުން  ތު 

މީހާ އާއި އޭނާގެ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއި، އޭނާ    ވަތަ ފިރި ނު ނާގެ އަނބިސޫލުގައި އޭކަމަށް ބުނެފައި އެވާ އު



  

މަސްލަ  ސީދާ މީހުންގެ  އެހެން  ގެންދާ  ފުށުއެޙަބަލަހައްޓަމުން  ވެތު  މަސްލަރުމަކީ  އެފަރާތުގެ  ފުށުޙަސް  ރުން  އެތު 

ބެކަ އެއްބަސް  ށް  މިގޮތަ.  ލެވޭނެއެވެމުގައި  )ކޮމިޓީގައި  އޮޖެނެ  ރޕްރޮސެކިއުޓަނ(  މިވެވުނީ.  ބަލަމުން  ރަލް  ފީހުން 

މައްގެ މަންދާ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފުށުޙަސްލަ ސަލައެއްގައި  ދިމާވެއްޖެޙާފަދަ  ނެފާއިރައަތު  ނުލަތެއް  ވަތަ  ނަމަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭދި ކަމަށް  އެމާވެދާނެ  ތަނާޒިލްމަ  ނަމަ  ބެލުމަށް  ފަވާންވާނެއްސަލައެއް  އޭގެ  އަދި  އެ އެވެ.    ހުން 

ނުވާނެއެވެ.   ބައިވެރިވެގެން  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ނިންމުމުގައި  )ނ(    ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮމައްސަލައެއް 

ޖެޕްރޮސެކި ގެންދާ  އުޓަރ  ބަލަމުން  އޮފީހުން  ޕްރޮސެކިއުޓަ ގައިމައްސަލައެއް ނެރަލް  ޖެނެ  މަސްލަރަ ރ  ތު  ޙަލް 

ދިމާވެޙާފާނެ  އިށުއަރަފު ދިމާވެއްޖެނަމަ  ލަތެއް  ދިމާވެދާނެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޤަބޫލު ކަމަށް  ކަމަށް  އެ ދާނެ    ކުރެވޭނަމަ 

ތަބެލުމުއެއް  މައްސަލަ މައްސަލައެއް ނިމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް    އޭގެ ފަހުން އެއަދި    ވާނެއެވެ. ވާންޒިލު ނާން 

ވާ  ރިވެގެން( އާއި )ނ( ގައި ބައިވެ މާއްދާ )ހ( އާއި )ށ  ންނަނީ މި)ރ( ގައި މިއިދެން  ވާނެއެވެ.  ބައިވެރިވެގެން ނު

ފުންގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.  ވައްޒަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މު ޅޭ ނިސްބަތަށް ޕްރޮސެކިއުޓަލުތައް ކަމާއިގުއުސޫ

އަޅު  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ އި)ރ(  އިއެކުގައި   ޞްލާޙާގަނޑުމެން  ގެ،  ގޮނެވުޞްލާޙު  އިޞްލާނު  ގެނައުމަށް  ތަށް  ޙު 

)ށ( އާއި )ނ( ގައި    ގެ )ހ( އާއިއްދާމާ  މި  ލާނަން. )ރ(އިދަންނަވަށް  ގޮތަހުށަހެޅި ގޮތާއި އެއް   ންންބަރުކޮމިޓީގެ މެ

އުސޫލުތައް ޕްރޮސެކިއު ވެގެބަޔާން ވެސް ހިނގާނެއެވެޒަވައް މުގެ ޖެނެރަލް އޮފީހުޓަރ  ންވާ    . )ބ( މި ފުންގެ މައްޗަށް 

ރަލް ޚިލާފުވުމަކީ އޭނާގެ  ރ ޖެނެ އުޓަސެކިކާއި ޕްރޮ އުސޫލަވެގެންވާ ނ( ގައި ބަޔާން( އާއި )( އާއި )ށހމާއްދާގެ ) 

ކަމުގައިޤާމަ ކަމެއް  ނުވާ  އެކަށީގެން  ކުރުން  ހުރެ  މަ  އިލަބަ  ، މުގައި  ހުރެ  މުޤާއޭނާ  ނުވާ  ގައި  އެކަށީގެން  ކުރުން 

ބަލަކަމެ (  )ހމާއްދާގެ    )ބ( މިގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  އް ކަމު ލަތެޙާ  ވަކިކުރެވިދާނެ މުން  ޤާއޭނާ މަ  އި އް ކުރީ ކަމުގައި 

)ށ ބަޔާންވެއާއި  އާއި )ނ(ގައި  އުސޫލަކަށް (  މަޖެނެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ގެންވާ  އޭނާ  ޚިލާފުވުމަކީ  މުގައި ހުރެ  ޤާރަލް 

ކުރީ ކަމުގައި ބަލަ އެކަށީގެން ނުވާ ކަމެއް    ލާޙާ ށް އިޞް މިގޮތަކެވެ.  ލަތެޙާދާނެ  ކުރެވިވަކި  މުންޤާމަ  އޭނާ   އި ކުރުން 

މިލާޙާއި އެ އިޞް   އާދެ! )ބ( އަށް ގެނެވުނު  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ،  ކޮމިޓީގެށް  ޑަގަނކުގައި އަޅުއެ ދަންނަވާލަނީ.    ކު 

މާއްދާގެ   )ނ( ގަ  )ހ( އާއި މި  އާއި  ބައި )ށ(  އުސޫލަކާޔާންވެގެ  ޖެނެޕްރޮސެކި  ންވާ  ޚިލާއުޓަ    ފުވުމަކީ އޭނާ ރަލް 

. މިގޮތަށް  މުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެޤާން ކަމުގައި ބަލައި އޭނާ މަން ނުވާ ކަމެއް ކުރުއެކަށީގެ   ކުރުންމުގައި ހުރެޤާމަ

އި  ހ( އާ)މާއްދާގެ    ންނަނީ މިއޮ  ޅ( ގައި މިމާއްދާގެ )  މި ވެވުނީ.  ބަސްންނަށް އެއްރުބަ ން ކޮމިޓީގެ މެންޑުމެޅުގަނއަ

)ނ)ށ އާއި  ބަޔާންވެގެ(  ގައި  އުސޫލަ(  މުވައްއޮޖެނެރަލް    އުޓަރޕްރޮސެކި  ކާ ންވާ  މި ޒަފީހުގެ  ޚިލާފުވުމަކީ    ފަކު 

ގޮތަކަށް އޮތް   ގާނޫނުގެ ގާނޫނެއްގައި އެހެން  ރެ  ގައި ހު މުޤާއޭނާ މަ  ވެސް ނަމަ  އެހެން މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން 

އެކަށީގެންކުރު ކަމެން  ކަމުނުވާ  ކުރީ  މަ   އިބަލަގައި  އް  ވަކިކުރެވިދާނެޤާއޭނާ  ކަމުލަތެޙާ   މުން  ބެ އް  .  އެވެވޭނެލެގައި 

  . މި މަށްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުބާރާތް އެޢިގެނައި     އެޙުލާޞް އި  އިގެނަ   އެގަނޑުމެން  ޅުއަ  ކުރީގެ މާއްދާ   އެއްކަލަ  ހަމަ

ށ( އާއި )ނ(  ( އާއި )މާއްދާގެ )ހ  މި  .)ޅ(  ކޮށް.ވުނު ގޮތާއި އެއް ގެނެ ޙުލާޞް އިމި  ޅުގަނޑުމެން  ވާލަނީ އަދަންނަ



  

އުސޫވެޔާންބަ އި  ގަ އޮ ނެ ޖެ  ރ އުޓަކިޕްރޮސެ   ލަކާ ގެންވާ  ޚިލާފު  ގެފީހުރަލް  މިގާނޫނުގެ  ވުމަކީ  މުވައްޒަފުން    ން އެހެ 

އެއްދާމާ ނުވަތަ  އެހެއެއްގައި  ގާނޫނެއްގައި  ގޮހެން  އޭނަ  ތްއޮތަކަށް  ން  މަޤާމުގައި މަވެސް  ކުރުން    ނާ  ހުރެ 

ކުރީ  އެކަށީގެންނުވާ ވަކިކުރެވިދާނެ   އިބާލަ  ކަމަށް  ކަމެއް  މަޤާމުން  އަ)ޅ  ހު(ޅަކަށްފަ)ވަގުތުކޮ  .އެވެއޭނާ  ށް  ( 

  ގަނޑު ޅުއަ  އި އެކުގަ  ޅާވެ އެތަންކޮތީގެނެވުނީލާޙު  ޞްއިތުރު ތަންކޮޅެއް އި  އަލުން   ޙުލާޞް އިނައި  ގެމިނޑުމެން  ޅުގައަ

)ހ  މި  .ކިޔާލަނީ  މި )މާއްދާގެ  އާއި  ގަ (  )ނ(  އާއި  އުސޫވެޔާންބައި  ށ(  ރަލް  ނެޖެ  ރ އުޓަކިޕްރޮސެ   ލަކާއިގެންވާ 

ތަކަށް  ން ގޮގާނޫނެއްގައި އެހެ  ންހެއެއްގައި ނުވަތަ އެ އްދާމާ  ންއެހެގާނޫނުގެ     މިކީވުމަ  ފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޚިލާފުއޮ

އޭނާ މަޤާމުން    އި ލަބަ  ކަމަށް   ކަމެއް ކުރީ   ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ   ނާ މަޤާމުގައި މަވެސް އޭނަ  ތް އޮންކޮށްފައި  ބަޔާ

އަމިއީ   .އެވެވަކިކުރެވިދާނެ ކޮމިޓީޅުގަނޑު  އަ  . ގޮތަކީ  ނުފެނު  ށް އަމެން  މި ޅުގަމިހާހިސާބުން  ބިލުގެ    ނޑުމެން 

ނިންމަމިވަގުތަ  ކަތްމަސައް ދެ  .ންލާނައި ށް  މި އަދި  ނަންބަރުގައި  ކަމެ  ވަނަ  އަޅުހިމެނޭ  ކުޑަކުޑަ  ނޑުގައްގައި  މެން 

  ގާނޫނު   ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ.  މުގެ ކުރިންވަހަކަށް ފަސްކުރުއެއީ އެހެން ދު  .ވޭންނަޒަރެއް މިވަގުތަށް ހިންގާލަން ބޭނު

  ވާތީއާ ޑި ހަމަންގަބިލުގެ ދިރާސާގެ ސުލާޙު ގެނައުމުގެ  ޞްށް އި ނަޖެނެރަލްގެ ގާނޫ  ރ ކިއުޓަ ރޮސެޕް   9/ 2008ރު  ނަންބަ

ހަމައަދި  އިއެކުގަ އެ  އިއެކުގަ އެއާ    ރިޓަޔާޑްފްރިކާގެސައުތު  ރިޕޯޓު  ކްރި ޔޯހަން    ޖަސްޓިސް    ފޮނުވާފައިވާ  ގްލާ 

ނޑު  ގަޅުދެންމެ އަ  ! އާދެ  އެހެންވީމާ،  .ހެން ހަމަވަނީންވަނީ މިއަދުނދާޅުގަނޑު ހަ އަސުންގަޑިކުރުމުގެ މީގެ  ދިރާސާ

އެފްރިކާގެ  ނަވާލިދަން  މި ދިރާސާކްރިޔޯހަން    ޓިސްސްޖަ  ރިޓަޔާޑް ސައުތު  ރިޕޯޓު  ފޮނުވާފައިވާ  އޭގެ  ންކުރުގްލާ   ،

އަސް ވެ  މިހާރު ހަމަ  އަކީ  ސުންގަޑި އި  ސުންގަޑިތުރުކޮށްޅުގަނޑުމެން  ދެން ބަރުޓޯއޮކް  28އެއީ    .ފައިވާ   .  

ޖެޕްރޮސެ ގާނޫނަކިއުޓަރ  އިނެރަލްގެ  ގެނަޞްށް  ބިލުލާޙު  ސުންގައުމުގެ  މިގެ  ހަމަވާޑި  އައަދު  ޅުގަނޑުމެން  ނެތީވެ 

  ތަށް މެން އެގޮޅުގަނޑުނަވާތީ އަވަޑައިގަންވެ އެއްބަސްތަށްރުން މިގޮމެންބަ  .ށްބަރައޮކްޓޯ  28ން  ރުކޮށްލާނަމިވެސް އިތު

ކޮމިޓީގެ    ގެއަޅުގަނޑުމެން  ގެމިވަގުތު  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮގަނޑުމެންގެ...  އަޅު  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ  .ންމީނި

 ކުރު ދަންނަވަން.ޝުންނަށް ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރު ން މިބައްދަލުވުން މިހިސާބު

____________________ 

 

 




