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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. މިއަދު ކުރީ ކޮމިޓީަގިއ ެވސް   2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ    .السالم 

ކުރުން.  މަސައްކަތް  އިޞްލާޙުެގ  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މަސައްކަތް،  ކުރެވުނު 

މުޅި  މިއަދު  ހުރީ  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީާމ،  އެްއކޮށް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިޞްލާޙުތައް  ހުރިހާ  މި   

ކޮމިޓީން  ކުރަން  އުއްމީދު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލަން.  އެއްކޮށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު  ނިންމާލާފައި 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދާނެކަމަށް.  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  عليكم އެޮގތަށް  މިެގންނަން   .السالم  މިއަދު  ައޅުަގނޑު 

ަގސްތުކުރާޮގތަކީ، ފުރަތަމަ މިހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް މިވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ޑިސްކަސް ކޮށްލާފަިއ  

މިހުރިހާ  ިވސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  މިއަދު  ދެން،  ނިންމާލަން.  އެއްޗެއް  މިހުރިހާ  ދެން  އެްގރީވެފައި  ވަކިޮގތަކަށް 

ންމާލެވޭތޯ މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ޑެޑްލައިން ފަހަނައަޅައި ޮގސްފި. އެހެންވީމާ އެޮގތަށް  އެްއޗެއް ނި

ަގއި ޑިސްކަސް   ެއދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމުނީ )ނ( އާއި ހަމައިން. ދެން، )ނ(  ކުރިއަށް ެގންދާނީ. ދެން، 

، މިއަދު )ނ( އިން ައޅުަގނޑުމެން ފަށާނަން. )އޮފް ދަ  ކުރަނިކޮށް ަވކިޮގތެއް ނުނިމި އެދުވަހު ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

އުސޫލަކުން  އޮތް  ލިބޭޮގތަށް  ެވސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  އާންމު  )ބ(  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި 

އެއް  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  އެނޫން  ފިޔަވާ  މަންފާއެްއ  ނުވަތަ  އެހީއެއް  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  ވެސް  ލިބެންއޮތް 

ޖެނެރަލްެގ   އޮޑިޓަރ  ކޮމެންޓަކީ،  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ލަފާ،  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މީަގިއ  ނުހޯދޭނެ.  ފަރާތަކުން 

މަސައްކަތާިއ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތަކުން ދޭ ހަދިޔާެއްއ ަގބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ައދި މަޤާމުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު  

އެ ފޯރުވިދާނެ  ނުފޫޒެއް  އޮޑިޓަރ  އަދާކުރުމަށް  މިހާރު  ނުާވނެއެވެ.  ަގބޫލުކޮށްެގން  ހަދިޔާއެއް  ދޭ  ފަރާތަކުން  އްެވސް 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަންފީޛުކުރާނަމަ...  މިކަން  އޮތްޮގތުން  މިއަކުރު  މިހާރު  ބިލުަގއި  އަރގިއުމެންޓަކީ،  ޖެނެރަލްެގ 

ނުވާފައިހުރި އިތުރު މާއްދާތައް، ދެން މި  މިހާރު ދެން ބާކީ އެހެރަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އިންކްލޫޑު ކުރަން ފޮ

ކުރެވިފަ.  ފޯކަސް  މިއިނީ  މިހާރު  އިޞްލާޙުތަކަށް  ަވކިަވކި  މި  ނުއެއްކުރެވޭ.  ެއކަންކަން  ތެރޭަގއި  އިޞްލާޙު 

އެހެންވީމާ، މި އިސްލާޙުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިވަުގތު ެގނެވެން އޮތީ. އެހެންީވމާ، އިތުރު އިސްލާޙުތަކެްއ  

މިހާރު ހު އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެކަންކުރަން.  ތްރޫކޮށް  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ހަމަ  ވަކިން  ޖެހޭނީ  ށަހަޅަންޏާ 

ެގ )ހ( އާމެދު ޮގތެއް ނިންމަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް    1ވަނަ ނަންބަރުެގ    5އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މިއިސްލާޙުެގ  

 ނަކަމަށް. ހުށަހަޅުއްވަނީ އެ އިޞްލާޙު ބާއްވަން ނުފެން
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 

 އަޅުަގނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިހުށަހަޅާފައި އޮތްޮގތަށް މި މާއްދާ ކެންސަލް ކުރަން އަޅުަގނޑަށް އޯކޭ ހަމަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރަްއވަނީ އެ މާއްދާ ވެސް ބާއްވަން  ެގ )ށ(    1ެގ    5ދެން، ހަމަ އެޮގތަށް  

 ނުފެންނަ ކަމަށް. ސަބަބަކީ އެއީ އެހެން މާއްދާައކުން ޭއެގ މަފްހޫމް އެހުރިހާ އެއްޗެއް ކަާވކުރާތީވެ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ްއކެވުން: ވާހަކަދެކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 

 އެހެންވީމަ އެ މާއްދާ ވެސް ުއނިކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމަ މިހާރު ދެން ސަބް ކޮމިޓީއަށް މި ފޮނުވިފައިހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ސަބް ކޮމިޓީން ފާސްވީ. 

ޖެނެރަލް ޮއޑިޓަރ  ެއއްކޮށް  މިއާ  އަޅުަގނޑު  އިޞްލާޙުތަކެއް،  ދެން،  އިތުރު  އެބަހުރި  ވެސް  އޮފީހުން   

ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކެއް ފޮނުވާފަ. ދެން، އަޅުަގނޑު ެއއާބެހޭޮގތުން ކުޑަކޮށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދައްކާލަން  

މާއްދާ ސްޕެސިފިކް  ވަކިވަކި  މި  މިހާރު  ފާހަަގކޮށްލަން،  އަޅުަގނޑު  އޭެގކުރިން  އެކަމަކު  ދޭނަން.  ތަކެްއ  ފުރުޞަތު 

އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިދަނޑިވަޅުަގއި އެކަން އެޮގތަށް  

ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. ދެން އެކަމަކުވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބަހެއް މި ރިޕޯޓު ނިންމާލުމުެގ ކުރިން  

 ން.އަޅުަގނޑު ހިމަނާލަން ފުރުޞަތު ދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އޮޑިޓު ާގނޫނަށް ެގންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްާއިއ 

ހަރުދަނާކުރުމަށް އެ މަޤްޞަދުަގއި ފޮނުްއވާފައި އޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ މުވަްއޒަފުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑު  

އަޅުަގނޑުމެން   މިއާއެކު  ހަމަ  ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  އޮފީހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ކަމަށް  އިސްލާޙުތަކެއް 
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ުއސޫލުތަކާިއ   އެ  އެތިކްސްަގއި  އޮފް  ކޯޑް  އިންޓަސާީއެގ  އޮފީހަކީ  ޮއޑިޓް  އަދި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ފާހަަގކޮށްލަން 

ބަދަލުެގނެވުނީމަ އެ ކަމަށް  މި  ާގނޫނީޮގތުން  އެހެންނަމަވެސް،  މިދަނީ.  ޢަމަލުކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ްއޮގތަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ އެކަން ހަރުދަނާކުރެިވ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެްއެގ ތެރެިއން އެކަން ކުރެވިެގންދާނެ  

މުޤައްރިރު ދެންމެ  އެއާއެކު  ހަމަ  ދެން،  ޮއޑިޓަރ  ކަމަށް.  އިތުރުން  މިންަގނޑުެގ  ސްލޫކީ  އެފާހަަގކުރެްއވިހެން   

އެކަން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ކޮންސަރންސްތަކެއް  ބައެއް  އެބަހުރި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިންޑިޕެންޑެންސް  ޖެނެރަލްެގ 

އިޞްލާޙުތަ އެ  މަޖިލީހަށް  މި  މަތިން  ލަފާެގ  ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ  އަޅުަގނޑުެމން  ފޮނުވޭތޯ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އް 

މިހާރު  ާގނޫނުއަސާސީަގއި  ވަކިކުރުމަށް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހިމެނެނީ،  މި  ޭއެގތެރޭަގިއ  ބަލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަޖެހިފައި އޮތްޮގތް. އެެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ިއންޑިޕެންޑެންސަށް ައސަރު 

އޮ އިތުރަށް  އޭެގ  ކަމެއް.  ާގނޫނީ  ކުރާނެ  މުވަްއޒަފުންެގ  އޮފީހެުގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޖެނެރަލްއާއި،  ޑިޓަރ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަށް  -ރައްކާތެރިކަމަށް، ލީަގލް އިމިުއނިޓީއާ ބެހޭ ބައެއް މާއްދާތަްއ އެންޓި

ރަލްެގ ިއންޑިޕެންޑެންސް ހަރުދަނާ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެދޭކަެމއް. މިއާެއކު، ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ުގޅިެގން  ދައުރާ  މަޤާމުެގ  އަދި  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ދައުރު  މަޤާމުެގ  ޖެނެރަލްއަށް  ޮއޑިޓަރ  ޮގތުން  ކުރުމުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ކަންކަން  މި  ކަމުަގިއވާތީ  މުހިންމުކަމެއް  ވެސް  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ޕެންޝަނެއް 

  އެ އޮންނަ ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ފޮނުވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. މަޖިލީހަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، ތި ވިދާޅުިވޮގތަށް މިހާރު ތި އިޞްލާޙުތައް ހަމަ ެއ އޮންނަ ޕްރޮސެސް ތެރެއިން ކުރިއަށް  

ެގންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން މިރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު  

މި މިހާރު  ޙަވާލުކުރަން  މޭޒަށް  އިދާރީ  ތަރުތީބު  ހަމަ  މިސާލަކަށް  ބަދަލުތައް،  ކުދިކުދި  ެގންނަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  އާ 

އަޅުަގނޑު   ނިންމާފައި،  ކޮށް  ހުރިހާކަމެއް  ެގންނަންޖެހޭ  އެ  ކުށްތަކާއި،  އިމްލާ  މީެގ  އެހެނިހެން  އަދި  ކުރުމާއި 

ރު ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީާއ  ަގބޫލުކުރަނީ މި އަންނަ ހަފްތާެގ މަންޑޭއަށް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާ

ޙަވާލުކޮށްފައިހުރި މަސަްއކަތް ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ. ދެން، ރިޕޯޓު އެކުލަވާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން  ަމއި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ  އަންނަ ހަފްތާަގއި 

ތިދެްއވި އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޑެޑްލަިއން ފަހަނައަޅާ ދިޔަޔަސް،  އަސްލު  

ދިޔައީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން މިތާ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަެމއް ދިމާވެެގން. އެކިެއކި ކަންތައްތަްއ  
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ވެސް ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީމަ ހަމަ   ދިމާވެެގން. ެއކަމަކު އެ ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި

ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ދެން،  ފާހަަގކުރާނަން.  ައބަދުވެސް  ހަމަ  ެއއްބާރުލުން  އެދެްއވި 

ކަ ލިބޭނެ  އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  ކުރުމުަގއި  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑު  މިޮގތަށް  ވެސް  މަށް 

 ަގބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ މިއަދުެގ މިޖަލްސާ ނިންމާލާނަން.   
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