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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އިޞްލާޙު    7/ 2007ވަނަ ދުވަހު ާގނޫނު ނަންބަރު    2020ފެބްރުވަރީ    5އާދެ! `. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމަކީ  

ެގނައުުމެގ ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ހޮއްވެިވ ސަބް ކޮމިޓީއަށް މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުމުެގ ޮގތުން ބޭްއވޭ  

މުޤައް ކޮމިޓީއަށް  މި  އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީަގިއ  ބައްދަލުވުމެްއ  މި  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ހޮވުުމެގ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ރިރާއި 

މި ކޮމިޓީަގިއ   ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން.  ނަންތައް ރިކޯޑަށް  މެންބަރުންެގ  މެންބަރުންެގ އަދަދާއި  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

މެންބަރުން. އެއީ   ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  ، هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  ދާންދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ، ތިން 

، އިނޭގތޯ. ދެން،  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  

ޔާސިރު   އާދެ  ފުރުޞަތު.  ހުށަހެޅުމުެގ  ނަން  މުޤަްއރިރުެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ިއނޭގތޯ  ހުޅުވާލާނަން  އަޅުަގނޑު 

 ތެރި ެމންބަރު. ޢަބްދުލްލަޠީފް، އިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

 .هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދުއިބްރާހީމް ފަޟުލް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރަކަށް  ނަން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ނުވާތީވެ  ހުށަހެޅިފައި  ނަމަކަށް  އިތުރު  ފުރަތަމަ، 

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ    ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީهللا. ޢަބްދުހުށަހެޅިފައިވާ ނަން، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު  

އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު   އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު    ، އަދި  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު  

މިޓީެގ ނައިބު  ދެން، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮ؟ ވޯޓަށް ހުޅުވާލާނަން އިނޭގތޯ. އާދެ ދެ ވޯޓު ދެއްތޯ

 މުގައްރިރުެގ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު. އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ެގ ނަންފުޅު.  ޔާސިރުކުޅުދުްއފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަޤާމަށް   މުޤައްރިރުެގ  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރު  އާދެ!  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށި  ެގ  ޔާސިރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ   ހުށަހެޅިފަ.  މިވަނީ  މެންބަރު  ނަންފުޅު  ދާއިރާެގ  ރަޝީދުފެލިދޫ  ފަޟުލް  އަދި  އިބްރާހީމް   ،

ޢަބްދުތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ   ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު  هللا. ދާންދޫ  ވޯޓު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުހުޅުވާލާނަން އިނޭގތޯ. މިހާރު މިވަނީ   އަދި هللا ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރުކަމަށް ެމންބަރު    ނައިބު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށި  ދެން    ޔާސިރު  ހޮވިަވޑަިއެގންފަ. 

 އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ މުޤައްރިރާ. 

 
 { ހަާވލުެވަވޑައިަގތުންهللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު ދާންދޫ  ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓަކަިއ   ހަމަޖެއްސެވިކަމަށް  މި  ޗެއަރއަކަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ކޮމިޓީެގ ދެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަށް ެވސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި 

މުކޮށް އެހެން ކޮމިޓީތައް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ހިނާގޮގތާިއ، އަދި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން، ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އާން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ކުރީެގ ެވސް ހިނަގމުން ދިޔަ ސަބް ކޮމިޓީތައް ވެސް ހިނަގމުން ދިޔަ އުސޫލާއި ެއއްޮގތަށް ިމ 

ހިމެނެނީ   ކޮމިޓީަގއި  މި  ދެން،  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ހަމަ  މެންބަރުންކަމަށް  ކޮމިޓީ ވެސް  ތިން 

ުއއްމީދުކުރަން  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބެލެވެނީ.  ިމ  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ދޭއް  ކޯރަްމއަކީ  ކޮމިޓީެގ  ވާތީެވ، 

މެންބަރުން ވެސް ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިަގންނަވާނެ ކަމަށް. މާ ިގނަ ދުވަހު މި  ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި 

އަޅު ދަންމާކަށް  ހަފްތާއެއްެގ  ކޮމިޓީ  ެވސް  ިގނަވެެގން  އެންމެ  މިއިނީ  ިވސްނާފައި  އަޅުަގނޑު  ނުވިސްނަން.  ަގނޑު 

ައޅުަގނޑު  މި މަސައްކަތް. އެހެންވީމަ،  ހަވާލުކޮށްލަން  މަިއ ކޮމިޓީާއ  ކޮށް ނިންމާލާފައި،  މި މަސަްއކަތް  ތެރޭަގިއ 

 29 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމަން އެބަޖެހޭ  މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ފުރަތަމަ މި މަސައްކަތް، މި މުޅި ބިލު

މިއަދަކީ   ނިންމާއިރު،  ކުރިއަށް  އޭެގ  އެހެންވީމަ،  ފުރަތަމަ    11ފެބްރުވަރީއަށް.  އެންމެ  ެއހެންވީމާ،  ފެބްރުވަރީ. 
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އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މި އޮތީ މި ކޮމިޓީެގ މި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ސުންަގޑި ކަނޑައެޅުން.  

ހުޅުވާލަންއެ ފްލޯރ  އެކަަމށް  ައޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  .  ހެންވީމަ،  އުތުރު  ޔާސިރު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ކުޅުދުއްފުށި 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

 ވާ ބުދަ ދުވަހަށް.  19އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ ބުދަ ދުވަސް ކަމުަގއި މިހާރު ހަމަޖެހުނީ. އެހެންވީމަ،   19އާދެ، އެހެންވީމަ، މަސައްކަތް ނިންމާ ޑެޑް ލައިނަކީ  

ދެން، މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްގ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި ؟ މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ދެއްތޯ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  ފުރުޞަތު  މި  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެެގން.  ދޭން  މައުލޫމާތު 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބޭފުޅުންނަށް.  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  عليكم ހުޅުވާލަނީ  މި السالم  ކޮމިޓީެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން   .

އަޅު ދެން،  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ޖެނެރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  މި  މަސައްކަތަށް  މިހާރު  ަގނޑުމެން 

ޑެޑްލައިނަކީ   ނިންމަންޖެހޭ  އޭެގކުރިން    29މަސައްކަތް  ދެން،  ނިންމަންޖެހެނީ.  ކޮމިޓީން  މުޅި  ފެބްރުވަރީ، 

ފެބްރުވަރީެގ    19ފެބްރުވަރީ، އާދެ!    11އަޅުަގނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނިންމަން ނިންމާފައި މިއިނީ  

އު ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލެވޭނެ  ކުރިން.  މަސައްކަތްކޮށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިައށް  އޭެގ  އްމީދުކުރަން 

ވެސް   ކޮމިޓީއިން  މައި  މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ަގސްތުކުރަނީ،  ކުރަން  މަސައްކަތް  މި  މިހާރު  ދެން،  ކަމަށް. 

ގަ  މިހާރު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ެއކަމަކު  ކޮށްފަިއވީ.  މަސައްކަތް  މި  އަލުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ސްތުކުރަނީ 

ފަށައިެގން އެކީއެކަށް ޮގްއސަ ނިންމާލަން. ދެން، މިއަދު ނުވެއްޖިއްޔާ ދެން، އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ އެހެންވީމަ، އަދި 

ފަހަރެއްަގިއ މާދަމާެގ ަވުގތެްއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ޖެހިދާނެ މި މަސައްކަތަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ  

  ފަށައިެގން ކުރިައށް ދާޮގތަށް. އެހެންވީމަ، ކުރިއަށް ެގންދަާވ! އެްއކޮށް ހަމަ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

ހިއްސާކޮށްފަ ިމކޮޅަށް  ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.   .

ފާހަަގކޮށްފަިއ   މާއްދާތައް  ބޭނުންވާ  ެގންނަށް  ިއޞްލާޙު  އެްއކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގތެރެއިން  ދެން  އޭެގތެރޭ، 

ހުންނާނެ. ދެން، އޭގެއިތުރުން މުޅިން އަލަން އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ ވެސް ހުންނާނެ. ދެން، 

ކީއްެވެގ ބޭނުންަވނީ  ެގންނަށް  މިއޮތީ، އިޞްލާޙު  ފުރަތަމަ  އެޮގތުން،  ހުންނާނެ.  ބަޔާންކޮށްދީފައި  ސަބަބު  ންކަން 

މަތިކޮށްފަިއާވ   ާގނޫނުން  ާއިއ  ާގނޫނުއަސާސީ  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  އޮންނަނީ  މި  )ހ(ަގއި  އެކެއްެގ  ފަހެއްެގ 

. ދެން، މި އިޞްލާޙު  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އޭނާ އަދާކުރަންވާނީ ތަޢައްސުބުން އެްއކިބާވެ ހުރެ މިނިވަން ކަާމއެކުއެވެ

ވަނަ މާއްދާެގ އެ ެގންނަ    6ބާއްވަން ނުފެންނަކަމަށް އަޅުަގނޑު ބުނެފައި އޮންނާނެ. އެީއ ބިލުެގ ދެވަނަ ނަންބަރުެގ  

ބައްލަވާލެއްވީަމ،   އެބައި  ތިބޭފުޅުން  ދެން،  ކަވަރކުރެވޭތީ.  މިކަން  މިހާރު   6އިޞްލާޙުަގއި  ތެރޭަގއި  ބައިެގ  ަވނަ 

ެގންދަށް މި   ތަރުތީބުން  )ހ(ަގއި  އޭެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ހައިސިްއޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މި  މިހާރު  ދެވަނަ... 

ެއްއވެސް   ކަެމއް  އެްއވެސް  ފަދަ  ފުށޫއަރާ  މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ  އަރާފަދަ  ބުރޫ  ވާޖިބަށް  އަދާކުރާ  އިންނަ 

ނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެްއވެސް ކަމެްއ  ހައިސިއްޔަތަކުން ކޮށްެގން ނުވާނެއޭ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުެގ ަގދަރަށް އު

ބާރާއި  ލިބިދޭ  ާގނޫނުން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ދެން،  ނުކުރުން.  ހައިސިއްޔަތަކުން  ެއްއވެސް  ވަުގތަކު  އެްއވެސް 

އިޚުތިޔާރު ނުރަނަގޅު ނިޔަތެްއަގިއ ަވކި ފަރާތަށް ެގއްލުމެްއ ދިނުމުެގ ބޭނުމުަގއި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ާގނޫނާ ޚިލާފު 

ލެއް ކުރުމަށް ސީދާ ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުން ނުކުރުން. އެހެންވީމާ، މި ބައިެގ އަމަ

ވިޔަސް.   ނެތްކަމުަގއި  އިބާރާތުން  މި  ލަފުޒުން  މި  ސީދާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކަަވރކުރޭ.  އެބަ  މިކަންތައް  ތެރެއިން 

 އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެ ނޫން ރިޒަންެއއް އެބައިންތޯ އުނިކުރަން ހުށަހަޅަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ    ދެވަނަ ސަބަބަކަށް މި އޮތީ، ސުޕްރިމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިުއޝަންތައް ނުވަތަ އޮޑިޓު

ވާނީ  އިންޓޮސައި  ޖަމުއިޢްޔާ  ބަިއވެރިވާ  އޮފީސްތަކުން  އޮޑިޓް  ޤައުމުތަކުެގ  އެކި  ދުނިޔޭެގ  މިންަގނޑު  ސުލޫކީ 

އެކުލަވާލާފަ. ދެން، އޭެގތެރޭަގއި މި ކަންތައްތައް އިސާއީ ތިރީހުެގ ކޯޑް އޮފް އެކްސްެގ ދަށުަގއި ެވސް މިކަންތައްތަްއ  
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އޮތުމާއި، ދެން އަދިވެސް އިތުރު ސަބަބުތައް ހުންނާނެ މިއާ ުގޅޭޮގތުން. ދެން، ތިންވަނަ ސަބަބަކީ ލީމާ    ހިމެނިފައި

ސަރުކާރު  ހުންނަންޖެހޭ.  ާގއިމުވެފަިއ  އޮފީސްތަކުަގއި  ޮއޑިޓު  ދުނިޔޭެގ  ޑެކްލަރޭޝަން  މެކްސިކޯ  ޑެކްލަރޭޝަން، 

ޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ދައުލަތުެގ އިދާރާތައް ޮއޑިޓު ކުރުމުެގ  ޖަވާބުދާރީ ކުރުމާއި އެ ޤައުުމތަކުެގ ރަްއޔިތުންެގ މަސްލަ

ދަތިތަކެްއ   އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާދާރުކަމާެއކު  މުސްތަޤިއްލުކަމާއި  މަސައްކަތް  އޮފީހުެގ  އޮޑިޓު  މަތިކޮށްފައިވާ  ޒިންމާ 

މެދުވެރިވެދާނެ.   ކަމެއް  އެކަހަލަ  އެ    4މެދުވެރިވެ،  ޖެނެރަލްާއިއ  އޮޑިޓަރ  ސަބަބަކީ  ވެރިންނާއި،  ވަނަ  އޮފީހުެގ 

މާހައުލެއް   ކުރުމުެގ  މަސަްއކަތް  މިނިވަންކަމާއެކު  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ނުފޫޒުން  ނޭދެވޭ  މުވަްއޒަފުންނަށް 

ާގނޫނީޮގތުންނާިއ، ޢަމަލީ ޮގތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުަގ އޮޑިޓް އޮފީސް ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  

ެގ އިންޓޮސައި  ޤައުމުތަކަށް    ޖަމުޢިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ  އިންސްޓިޓިއުޝަންެގ  އޮޑިޓް  ސުޕްރިްމ  އޮފް  ޮއަގނަިއޒޭޝަން 

  1971ވަނަ ސަބައެއް ވެސް އެބައޮތް ައޅުަގނޑުމެން ލިޔެފަ. ހަމަ ދެން މައަިގނޑު ޮގތެްއަގއި    5ބާރުއަޅާފަިއވުން.  

އި އޮޑިޓު ޮއފީސްތަކުެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ  ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރުަގިއ ނެރުނު ަގރާރު، ލީމާ ޑެކްލަރޭޝަން ަގރާރުގަ 

ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮންނާތީ، ދެން އޭެގ ދަށުން އަސްލު މިކަންތައް 

 ވެސް ައސްލު ޙައްލުެވެގން ައންނާނެ ކަމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ިމ ރިމޫވް ނުކޮށްފިްއޔާމުން އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރާ މިހާރު   ކޮށްފިްއޔާ،  މީތި ރިމޫވް ނުކުރާކަން ނޫން. އެ ރިމޫވް 

މައްސަލައަކީ މައްސަލައަކީ؟ ކޮބާހޭ  އިޝޫހޭ  ރިޕީޓްވާ  އެ  އަންނާތީ  ފަހަރަށް  ދެ  އެކަްއޗެއް  ިމ ؟ ހަމައެކަނި  ނޫނީ 

 ؟އޭމާއްދާ މިހެން އޮވެއްޖިްއޔާ މަސައްކަތެއް ެއއްެވސް ކަހަލަ ައސަރެއް ކުރާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

ެގ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިންނަ އިޞްލާޙެއް  2019މި މާއްދާ މިހެން އޮވެެގން...  

މާއްދާ، މި ދެ މާއްދާވެސް މީ ފަހެއްެގ އެކެއްެގ ެގނެއްސަ ހުރި އިޞްލާޙުތައް  އެބައޮތް. އެ އިޞްލާޙުަގއި ނެތް މި  

ެގ ތެރޭަގއި ނިހާދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަގއި މި ވާހަކަ ޮއވެެގން  2019މި ނެތް ލާފައެއް. އެކަމަކު ފަހުން އޮަގސްޓު  

އެހެންވީމަ، އޭެގން ެވސް އެބަ އިނޭގ    މި އުޅެނީ. އެހެންވީމަ، ދެ ިއޞްލާޙުަގ މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގއި ވެސް މީތި ނެތް.

މި ތިބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި ެވސް އަސްލު މި ާމއްދާ ލުމާިއ ނުލުމާއި ދޭތެރޭަގއި އެބައޮތްކަން ޚިޔާލުތަފާތުވުމެްއ. މި 

 އެހެން.



 2020 ފެބްރުވަރީ  11              ވަނަ ބައްދަލުވުން 1ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:   އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ

ރެވޭ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ވަކި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ަގބޫލުކު

ވެސް.   މުއައްސަސާތަކަށް  މިނިވަން  ހުރިހާ  އިޞްލާޙުތަކެއް  ހުށަހެޅުނު  ޖެނެރަލްކޮށް  ހިފެހެއްޓުމަށް  މިންވަރެއްަގއި 

މިކުރެވެނީ ވަރަށް ވަރުަގދަކޮށް. ދެން  ދެން، އޮޑިޓް އޮފީސް އިން ތަފާތުވާ އެްއކަމަކީ، އޮޑިޓް ޕްރޮފެޝަން ރެިގއުލޭޓު 

އެހެންވީމަ، ާގނޫނީ ޮގތުން ައދި މި ވާހަކަތައް ދިއުމަށް ވުރެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މިސާލަކަށް އޮޑިޓް 

އޮޑިޓިންގ   މިންަގނޑުތައް،  އޮޑިޓުކުރާ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  އެބަބުނޭ  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ާގނޫނުަގއި 

އެހެންވީމަ،  ސްޓޭންޑަޑްސްތައް ރިޢާޔަތްކޮށްެގންނޭ.  ެއްއޮގތަށް  މިންަގނޑުތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކަނޑައަޅަންވާނީ   

މާ  އޭރަށް  ެގނެިވއްޖިއްޔާ  ތިބޭފުޅުން  ޮގތަކަށް  އެފަދަ  ވެސް  މިންަގނޑު  ަގބޫލުކުރެެވނީ ސުލޫކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެގނެވިދާ މިންަގނޑުތަކެއް  އެތިކަލް  ބޭސްޑް  އޮޑިޓަރ ޕްރިންސިޕަލްސް  ޖެނެރަލްއާއި  އޮޑިޓަރ  މިސާލަކަށް  ނެއޭ. 

ނުވަތަ   އިންޓޮސައި،  ނުަވތަ  އައިފެކް  މިސާލަކަށް  ކަނޑައަޅަންވާނީ  މިންަގނޑު  ސުލޫކީ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޮގތުން އޮޑިޓު އޮފީހުން ބައިވެރިވެފަިއވާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކާއި އެްއޮގތްވާ ޮގތުގެ 

އަންނަ،   މި  އޭރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންުގޅެފިްއޔާމުން  ވިސްނުން  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ދެން،  މަތިންނޭ. 

އޭރަށް   އިޞްލާޙުތައް  ެގނެވޭ  ވެސް  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކަށް  އެތިކަލް  ވެސް،  މިންަގނޑުތަކަށް  ސުލޫކީ  މި  ދުނިޔޭެގ 

ކޮ ނޫނިއްޔާމުން  އެހެން  ވެފައިހެން.  ކަވަރ  ެގނައުަމކީ  އިންނާނީ  އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  ފަހަރެއްަގއި  ފަހަރަކު  ންމެ 

 ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ، ީމެގ )ހ( ާއއި )ށ( ވެސް ބާްއވަން ނުފެންނަކަމަށް. 5އެހެންވީމަ، މާނައަކީ ީމަގއި ހުށަހެޅިފައި އިން ޮގތުން 

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: ސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުން

ބާރުތައް   އޭނާެގ  އަދާކުރުމުަގއި  ވާޖިބުތައް  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލްއަކީ  ޮއޑިޓަރ  އިންނަނީ  މި  ަގއި  )ށ( 

ވެސް   މި  ނުވާނެޭއ.  ެވެގން  މީހެއްކަމުަގިއ  ދަށުަގިއވާ  ނުފޫޒެްއެގ  ފަރާތެއްެގ  ެއއްެވސް  އެްއެގ،    6ބޭނުންކުރުމުެގ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިސިއްޔަތުން ައދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަށް   މިހާރު އޮތް ބިލުަގއި ހައެްއެގ )ހ(ަގއި މި އަންނަނީ

ކޮށްެގން  ހައިސިއްޔަތަކުން  ެއއްވެސް  ކަެމއް  އެްއވެސް  ނުވަތަ  ފަދަ  ފުށޫއަރާ  މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ  ބުރޫއަރާފަދަ 
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ަގދަރަށް   މަޤާމަށް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ބުނަނީ  މި  )ށ(ަގއި  އޭެގ  ބުނެފައި  އެހެން  ދެން،  އުނިކަމެްއ  ނުވާނެއޭ. 

ާގނޫނުން  ޖެނެރަލްއަށް  ޮއޑިޓަރ  ނުވާނެއޭ.  ކޮށްެގން  ހައިސިްއޔަތަކުން  ެއއްެވސް  އެްއވެސްކަމެއް  ފަދަ  އަތުވެދާނެ 

ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ނުރަނަގޅު ނިޔަތެއްަގއި، މިތަނުން މި އަންނަނީ އެކަންތައް. ނުރަނަގޅު ނިޔަތެއްަގއި ަވކި  

 ބޭނުމުަގއި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެ. ނުވަތަ ާގނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ސީދާ  ފަރާތަކަށް ެގއްލުމެއް ދިނުމުގެ 

ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުން ނުކުރުން. އެހެންވީމާ، މީެގ ދަށުން މި ވާހަކަ ވެސް ދެން  

ން ތަފާތު ދެ ތަނެއްަގއި ދެޮގތަކަށް ލިޔެެގން  ހަމަ. ދެންމެ ނިޔާޒީ ވެސް ެއ ފާހަަގކުރެްއވިހެން އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެ

އެ މާނަކުރުމުަގއި ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް ވިސްނައި، އަނެއްކާ ެއހެން ބަދަލެއް ެގންނަށް ބޭނުންވާއިރު ާގނޫނުަގއި އެކަން  

އެކަ ބުނަނީ.  މި  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ބާއްވަން  އަޅުަގނޑުެމން  އަންނާތީވެ،  ޙާލަތްތައް  ބަދަލުނުެގނެވޭ  ންތައް  އޮެވެގން 

 ޙައްލުކުރެވޭތީ. އަސްލު އުސޫލެއްެގ ޮގތުން މި އޮންނަށްޖެހޭ ރަނަގޅު ވާހަކަތަކެއް. އެކަމަކު އެކަން އެބަ ކަވަރުކޮށްދޭ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ

އެ ވެސް  މިހާރު  ތެރެައށް  މިންަގނޑުެގ  ސުލޫކީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަސީުމ މިސާލަކަށް  ދެންނެވިހެން،  މި  ބަހުރި 

ވިދާޅުވިހެން ބަިއވަރު ކަންކަން ލިޔެވިފަ. ދެން، އެ އަޅުަގނޑުމެން އެއްޮގތަކީ މިހާރު ހަވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް 

ނުވަތަ  އޮންޓޮސައި  ަމތިން  ޮގތުެގ  އެްއޮގތްވާ  މިންަގނޑުތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދެންނެވިހެން  މި  ހުށަހަޅައި، 

ޮގތުެގ މަތިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މުަވއްޒަފުން  އައިފެކްެގ  ސުލޫކީ މިންަގނޑާ އެްއޮގތްވާ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިނަްގނޑެއް އެކުލަވާލައި ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެ. އެޮގތަށް ެގނެވިއްޖިއްޔާމުން އަޅުަގނޑަށް  

ހާސިލުވާން ތަންކޮޅެއް  މަޤްޞަދުތައް  މި  މުޅި  މިނިވަން ހީވަނީ  އެހެން  ދެންނެވިހެން  މި  ކުރެވިދާނެހެން.  ހަމަ   

މުއައްސަސާތަކުެގ   މިނިވަން  އެހެން  އޮތީ  ެގނެވިފައި  ިމ  މިޮގތަށް  އިޞްލާޙު  ދެންނެވި  މި  މުއައްސަސާތަކުަގއި، 

 އެޅިފައެއް.  އެޮގތަށް މި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް އެހެންނެއް ނުހުރޭ ިގނަފަހަރަށް ކަނޑަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

ޕޮއިންޓެްއ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ރަނަގޅު  ހަމަ  ޕޮއިންޓަކީ  ފާހަަގކުރެްއިވ  އެ  ނިޔާޒީ  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި މި އިންނަނީ ސުލޫކީ މިންަގނޑު. އެހެންވީމަ، ސުލޫކީ    6ކަންނޭނެގ. ހަވަނަ ާމއްދާެގ ދަށަށް. އެއީ  

 މިންަގނޑުެގ ތެރެއަށް. 
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ޖެނަ ޮއޑިޓަރ  މިންަގނޑެއް  އޮފީހުެގ  ސުލޫކީ  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ސުލޫކީ  ރަލާއި  ޢަމަލުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން 

ޝާއިޢުނިމންަގ  ޝާއިޢުކޮށް،މިންަގނޑެއް   ހަދާ،  މާ  ކޮޑެްއ  އޭތި  އޮތުން.  ޮގތަށް  ފެންނަ  އާއްމުންނަށް  ެއއީ  ށް، 

 ނީ.ނަކިހިނެއްތޯ ޔާސިރަށް ފެން ށް މި ޮގތަށް ބޭްއވުމަށްވުރެ.މި މާްއދާއަ ކަންނޭނެެގބުއްދިވެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ޢައްޔަނު   ނީމީހެއްެގ ނޫ  ލް މަޤާމުަގއި ހުންނަ ރަމި ފެންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަ  ށްައޅުަގނޑަަގއި    5.1ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

މިހާރު މީހެއްެގ.  މީހެ  ެއއީ   ކުރާ  ކޮންކަހަލަ  ކަމައެ  ވާންޖެހޭއް  ދޯށް  ދެން  ނީ  އޭނާ    6.  އޮންނަނީ  މި  ަގއި 

އެހެންނޫންތޯ.   އިނޭގތޯ،  ޮގތް  މިންަގނޑު  ަގއި    6ބޮޑަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ސުލޫކީ  ޭއނަެގ  އޮންނަނީ  މި 

އެހެންވީމާ، ބުނަނީ  ލަކަށްމިސާ  ހުންނަންޖެހޭނެޮގތާ.  މި  ަގިއ  ޖެނަރަލް)ށ(  އޮޑިޓަރ  ވާޖިބުތަްއ      މަޤާމުެގ  އޭނާެގ 

ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ ނުފޫޒެއް ދަށުަގއިވާ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން ދޯ. އޭނާ ބާރުތައް ބޭނުން ކުރުމުަގއި  އަދާކުރުމުަގއި  

ކޮލިޓީއެއް އޭނަެގ  މިއެއީ  ެއއީ.  ޮގތެތާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  އޭނަ  ތަންކޮޅަކަށް  ސާލަކަށް  އަނެްއ  ދެން  ނޫންތާ.  އް 

ތި ވިދާޅުވަނީ    ށްއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަ  ތަންކޮޅު. މިސާލަކަށް  ނީ، ނިޔާޒު ތި ފާހަކުރަްއވާކަށް ތި ފާހަަގކުރައްވަ ލަމިސާ

 ، ޝާއިރުކުރަން. ސުލޫކީ މިންަގނޑު ހެދުމުެގ ބާރު އޮފީހަށް ދެއްވާށޭ އެ ނަރަލްއޮޑިޓަރ ޖެ

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ 

ކަކީ  ޑުތަނމަށް ވަންޏާ މި އަބަދު އަބަދު ބަދަލުވާ، ސުލޫކީ މިންަގވެއްޖެ ކަލިޔެފައި އޮ   މިހާރު މިސާލަކަށް ާގނޫނުގައި

 ވަންޏާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހަށް  އި އޮންނަ ކަމަށްފަ ެއްއޗެްއ. އެހެންވީމާ، ާގނޫނުަގއި ލިޔެ ވާއަބަދު އަބަދު ބަދަލު

ނަށް އެ ބަނދެވިފަ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭގައިއަޅުަގނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ އޭެގ  ބަދަލުކުރަންދެން  އައިސްެގން  

އި ލިބިފައި  އޭންނަ ކަމައިޚްތިޔާރު  ެއއްޮގތަށް  ޕްރެކްޓިސްާއއި  އަބަދުވެސް    ތިށް ވަންޏާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް 

އޭރުން  ބަދަ ތެރޭަގިއ.  ބާރުެގ  އިންނަ  ދީފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދާނަމޭ  ލުކުރަމުން 

ބަދަލު ބަދަލުކުރާ  ބަދަލުކުރުން  އެްއކަލަ  ކުރާ  ވެއްޖި   މެންއަޅުަގނޑު  އެހެން  އާންމުކޮށްފައޭ.  އްޔާ  ހުންނާނީ 

ހުންނަނީ. އެއީ ާގނޫނުެގ ދަށުން    އެ  މިންަގނޑުެގ ތެރޭަގިއކަންނަށް ވެސް އިނޭގނެޭއ އޮޑިޓރަ ޖެނަރަލް މި  އެންމެން
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މަ. އެހެން ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި މާބޮޑަށް ރަނަގޅު  ބޭއްވީށްފައި  އެ ސުލޫކީ މިންަގނޑު އާންމުކުރަން ލާޒިމުކޮ

  ފަސޭހަެވެގން އަންނާނެ. ބޮޑަށްމި ކަންތައް ކުރަން. މުސްތަޤުބަލަށް ވެސް މާ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ަގއި ވެސް އަސްލު ޭއެގ    5.1ޮގތަށް    ްއވިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު އެ ފާހަަގކުރެ

ންުގޅެންޖެހޭ އުސޫލު. ދެން  މަޤުޞަދަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތައްވުރެ ބޮޑަށް އެ މަސައްކަތުަގއި ގެ 

މަ އަނެއްހެން އުސޫލެއް ސުލޫކީ މިންަގނޑަކީ ވެސް އުސޫލެއް. އެހެންވީމާ، މި ދެ  ަގއި ެވސް މި އިންނަނީ ހަ  6

އޮފީހު ޖެނަރަލް  ޮއޑިޓަރ  އެ  އެހެންވީމާ،  މާނައަކީ.  އެްއކަމަކޭ  ެވސް  މިނިވަންކަމާއެކު،    ެގއެްއޗަކީ  ބޭފުޅުން 

ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ށްފައިރިމޫވްކޮ  ފާހަަގލުރައްވާ ޮގތަށް އެ  ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުންއެހެންވީމާ،  

 ވާން ބޭނުން... ޅުއުސޫލެއް ކަނޑަެއޅުން އެއީ ޯގހެއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފަޒީލް ކޮންމެވެސް ެއއްޗެއް ވިދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަރ، ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ ޮއޑިޓު އިބްރާހީމް ފަޒީލް

ހަމަ ޖަސްޓުއަޅުަގ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެއޮެއޑް   ނޑު  ެވސް    ންން އިނޭގތޯ.  މިހާރު  ކޯޑް  ސައިން  އޮފީހުަގއި  ކުރާނީ 

އަނެއްކާ އިނޭގތޯ.  އެއްފަހަރު  ައހަރަކު  ކޮންމެ  އެތިކްސްަގއި  ވަޑަިއަގންނަވާ    އޮފް  މަޤާމަށް  ޖެނަރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 

ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި ދެއްތޯ ކަނޑަައޅާފަ. ހީ ހައިސިއްޔަތުތަކާއި    ހުންނަންޖެހޭނެ ރިސްޓިކްސް  ބޭފުޅެއްެގ ކެރެކްޓަރ

ބީ މަސްޓް  ޝީ  ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓް.    ރޮފެޝަނަލީޕް  އަ  އޯ  ކޮންމެވެސް  ވެއްޖިްއޔާމުން  އެހެން 

ބޮޑީެގ މެންބަރައކަށް ވެވޭނީ    ަގންނަވާނެ އިނޭގތޯ. އެ މެންބަރެގ އެއިރަކަށް ެވވަޑަ ބައެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއެްއެގ ެމން

އިނޭގތޯ.   އެތިކްސް  އޮފް  ކޯޑް  ވޮތް  ކޮމްޕްލައި  ޔޫ  ބައިނަލްއަޤް  މިހާރު ވެން  ޮގތަކަށް  ވިދާޅުިވ  އެ  ވާީމ  ނިޔާޒު 

ޖެނަރަ އޮޑިޓަރ  އެްއޮގތަށް  ޖެނަރަލްެގމިންަގނޑުތަކާއި  އޮޑިޓަރ  ސުލޫކީ    ސްޓާފުން  ލާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 

ކުރަްއވަންޖެހޭނެއޭ.    ވަންޖެހޭނެއޭއަޅުއް ކަނޑަމިންަގނޑެއް   ޝާއިޢު  އޭތި  ހެން އަދި  ޑަން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ނޭގތޯ. އި

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

އްޖޭަގއި ަވކި ފަރާތަކަށް  ރާކުރޭ ދިވެހިޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާަގިއ ވެސް އެބަ ބަޔާން  އި ުގޅޭމިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާ

ނުފޫޒުތަކުެގ   އެ  ާގތްަގނޑަކަށް  ބުނީމަ  އެހެން  ހުންނަންވާއޭ.  ޖެނަރަލު  އޮޑިޓަރ  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  ބުރަނުވާ، 
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އަޅުަގނޑު މިހާރު  ދެން  ކަންނޭނެގ.  އެބަދޭ  ކަވަރެވެގން  ޭއަގިއ  ވެސް  ސުލޫކީވާހަކަ  އޮންނަ    މެންެގ  މިންަގނޑު 

  ޏާ ކުރަްއވާނެ. ެއހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ެއ ޮގތަށް ރިކަމަންޑް ކުރައްވަންއެއް  ސޮއި ނު ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ ޮގތުން އަދި

  އެ  އަސްލު ާގނޫނުގައި  ކަންނޭނެގ   ވެސް އޭެގ ވާހަކައަކީ ެއއަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޮގތަށްލްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަ

 ކަހަލަ މާއްދާއެއް ހިމަނަންޏާ ހިމަނަންޖެހޭނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާލަން. އެހެންވީާމ، އުމާއްދާ    2ވަނީ މި  ފުޅުމިހާރު ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން

މިހާރު އަޅުަގނޑުހާމި ޮގތެއް ނިންމަން  ިމއާމެދު  ދެ މެންނަށް ޑިރު އަޅުަގނޑު  މި  ފުދޭވަރަކަށް  ކުރެވިއްޖެ  ސްކަސް 

މިހާރު  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އެއްޗެއް.  ހުރިހާ  އިމްޕްލިކޭޝަނާއި  ީމެގ  މާއްދާަގއި 

 މިއާމެދު ޮގތެއް ނިންމަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ކޯޑް ދަންނަާވ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މާދަާމ  މިހާރު  އެތިކްސް  އޮފް  ބަލާލަން މެން  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން ފެނި  ނު. މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޯޑް  މުންދާމަލުކުރަޢަޅުން  ފުރު ތި ބޭހާެގންނަން. މި

މި  ަގނޑުއަޅުމިސާލަކަށް  ކިހިނެއްތޯ   ާގނޫނުދަންނަވާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ލިޔުމުެގސާލަކަށް  ބޭނުމަކީ   ަގިއ  އެއް 

  ްއަގއި އެޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ނޫނީ، ބައިންޑް ކުރުން އެހެން ނޫންތޯ. އެއީ ވެސް ެއއް ބޭނުމެއް. މިސާލަކަށް ާގނޫނެ

ލި ޮގތަށް  ޔަނީ  މި  މިސާލަކަށްއެ  ކަމުދަން  ބައިންޑްކުރުން.  ނޑާިއ  ންަގމިސުލޫކީ    ުމންވަންޏާ  ގައިނަވާ 

ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް    ވެއްޖިްއޔާ  ޚިލާފުވެއްޖިްއޔާމުން އެބަ ހުރޭތާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެހެން ނޫންތޯ ވާނީ. އެހެން

  އް ދެން އެ އެްއޗެ  ދެކެން.  އެްއޗެއް ވެސްއޭަގއި އޮތް  ލިޔާއިރުަގިއ  މިހެން  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާނެތާ ާގނޫނުަގއި  

ކި ވާނީ  ދެން  ެއ    ތޯހިނެއްދޫކޮށްލައިފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް 

ދޫކޮށް ކޮށްލާފައި  ރިފަރ  ބައިންޑް  ފިއްޔާމުންޮގތަށް  ާގނޫނު ާވނެތޯ  އެ  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން  ތަކުަގއި  ކޯޑް  ެގ 

 ބަލާލަން.  ތާޖެހޭނެއަޅުަގނޑުމެން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް  ބޭނުންކުރެވޭނެތޯ. 

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް
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ކޯޑު، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ސޮއި ކުރާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްަގއި މިސާލަކަށް  ެއއްކަލަ  މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ބޭފުޅުން   ނެތްތި  ހިމެނިފައި  ކަެމްއ  ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާ  ބޭފުޅުން  ތި  މުސްތަޤުބަލުަގއި  އަދި  ވިޔަސް  ކަމުަގއި   

ކަންތައްތައް ހިމެނުމުެގ ފުރުޞަތު ނުގެއްލޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެކުލަވާލާފައި އޭތި ާގނޫނީ  

އެހެ ހޯދަން.  އެބަ  އަލަފާ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދާއިރު  ލަފާ  ާގނޫނީ  މައްޗަށް    ޅުަގނޑުމެންންވީމާ، 

ރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބައިތައް ކަވަރ ކުރެވޭ ޮގތަށް އަބަދުވެސް އޭތި ހެދެމުން އަންނާނީ.  ލާޒިމުވާ ކަމެއް ކަވަރ ނުކު

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އެ ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު އަޅުަގނޑު ިވސްނަނީ މިހާރު މި އިނީ ރެކަމަންޑްކޮށްފައި ެއ ދެ މާއްދާ އުނިކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އުނިކޮށްފައި  

މިހާރު  ދެން   ޮގތަށް  ވިދާޅުިވ  ތި  ދެންމެ  ބޭފުޅުން  ޮއފީހުެގ  ޖެނަރަލްެގ  އިތުރު    6އޮޑިޓަރ  އަކުރެއް  ދަށަށް  ެގ 

ކުރަނީ.   އިތުރު  މި  އެްއކަލަ  އަކުރެއް  ޮގތް  އެއީ  އިންނަންވީ  ާމއްދާެއއް  އެ  އެހެންވީމާ،  ިމންަގނޑު.  ސުލޫކީ 

މި ެގ ފުރަތަމަ މި ޑިސްކަސް    5އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  ދެން  .  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާލަދެްއވުން

  އިޢުތިރާޟެއް  ވަރަކަށްމިހާރު އެްއެވސް  ން. އެހެންވީމާ،  ހެ މާއްދާ އަދި ނެތަސް އޭތި އެބަ ކަވަރ ކުރޭ  2ކުރެވޭ  

ދާން    ނުކުރަންޏާމުން ކުރިއަށް  ޮގތަށް  މި  ހަމަ  މި  މި  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވަނަ   6ވިސްނަނީ. 

 މާއްދާއަށް.  

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

ނެތް އަޅުަގނޑުމެންެގ. )ނ( އަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޞްލާޙެއް. )ހ( އާއި )ށ( ނެތް، އިޝޫެއއް ނެތް. )ށ( ަގއި  

)ނ( ަގއި އަޅުަގނޑުމެން، މިހާރު މި އިންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ާގނޫނުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނަގޅު  

ބޭނު ދިނުމުެގ  ެގއްލުމެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ޢަމަލެއް   ބޭނުން  މުަގއިނިޔަތުަގއި  ޚިލާފު  ާގނޫނާއި  ނުވަތަ  ނުކުރުން 

ނުކުރަ ބޭނުން  މަޤާމުެގ  ނަމަވެސް  ޮގތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ސީދާ  އިންނަނީ  ކުރުމަށް  މި  މީަގއި  ދެން  ން. 

ޓޯނަ ޕޮޒިޓިވް  އަސްލު  ބުނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގ.  ޓޯނެއްަގއި  ބަދަލުކޮށްލަދޭށޭ.ނެެގޓިވް   ކަށް 

ޖެނަރަލަށް ާގ  އޮޑިޓަރ  ކުރަންވާނީ  ބޭނުން  އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  އެާގނޫނުން  ަގާވއިދުތަކާއި  ްއޮގތަށޭ.  ނޫނާއި 

ެއއްޮގތަށް   ގަވާއިދުތަކާއި  ާގނޫނުތަކާިއ  ހަމަ  ބުނުން  ބުނާ  ނިޔަތުަގއޭ  ނުރަނަގޅު  އެއްކަލަ  ހަމަ  އެއްކަލަ  އޭރުން 

ޓޯ ޕޮޒިޓިވް  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނުބުނީމަ  ބަދަލުކޮށްލަން    ަގއި  ނުކުރެވޭކޮޅު  އޭތި  ެއއްކަލަ  އެއީ  ބޭނުންވަނީ. 
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ދައްކަންދެ ކުރެޭވކޮޅު  ފަސޭހަވޭނެތީެވ،    އްކުމަށްވުރެ  ހިންަގން  މަސަްއކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  އެްއކަލަ  އޭރުން 

 އްޗެއް ނޫން.  ން އަޅުަގނޑުމެން މި ޮގތަށް މި އިބާރާތް ބަދަލުކޮށްލައިދޭން އެދެނީ. ނިޔަތަކީ ފެންނަ އެއެހެންވެެގ

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ތަންކޮޅެއް ކުރިން ޑިސްކަސް ކުރިއިރުަގއި ެވސް މި ވާހަކަ ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްކަލަ  

ދެކެވުނީ ހަމަ ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫން    އޭރުެވސް ހަމަވަރަކަށް ދެކެވުނު. ިމ ނިޔަތުެގ ވާހަކަ. މި ނިޔަތަކީ އަސްލު  

ތް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އޭެގ  ރަން ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ ޭއެގ ނިޔަ ނުެގ ކުރިމަތީަގއި އެ ޑިފައިން ކުވީމަ އޭތި ދެން ާގނޫ

 ބަދަލުަގއި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަިއން މި ޖަސްޓިފައިވާނެ ޮގތަކަށް ރިފްރެޝް ކޮށްލުން ބުއްދިެވރި ކަންނޭނެގ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   އެސިސްޓެންޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ

އޮ މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ވެސް  ޔަޢުޤޫބު  އެކިއެކި  ދެންމެ  ދައުލަތަށް  ހަމަ  ރިޕޯޓުތަކަކީ  ޑިޓް 

ުގޅިފައި ހުރި މުއާމަލާތްތަކެއް އޮޑިޓްކޮށްފައި ނެރޭ އަދި  މުއާމަލާތްތައް ހިންާގ، ފަރުދުންނާއި   ވިޔަފާރިތަކާއި ެވސް 

ރިޕޯ ނެރޭ  ފަހަރެއަްގއި  ދެންނެވިހެން  ތި  އެހެންވެެގން،  އެހެން ޓުރިޕޯޓުތަކެއް.  ާގނޫނު  ޮގތަށް  ިމ  ތަކަކީ 

  ޮގތަށް   އެ  ވެސް.  ެވއްޖިްއޔާމުން މާނަކުރެވިދާނެ ވަކި ފަރާތެއްެގ ވިޔަފާރިެއްއ ެގއްލުމެއް ލިބިދޭ ކަމްއެގ ޮގތުަގއިއޮ

ޖެނަރަލް މިނިވަންކަ އޮޑިޓަރ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ލިބޭ  ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  މަސައްކަތް  ނެރެ،  ރިޕޯޓު  ެއއްކޮށް  މާއި 

 .ަގނޑު ވެސް ޤަބޫލު ކުރަނީވެސް ދަތިތަކެއް ހުރުން، އަންނާނެކަން އަޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ޖެނަރަލަ ޮއޑިޓަރ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  ތަންކޮޅެްއ  ފާހަަގކޮށްލާ  ހަމަ  ވެސް  މި   ށްއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން 

ލާޒިމު ހަމަ ،  ކަންތައްތައް  އެއީ  ބުނެވިދާނެ  ކުރެވެމުންދާއިރުަގއި  އޮޑިޓް  ހަމަ  ވަކިތަނެއް  މިހާރު  މަތިކުރާއިރުަގއި 

ން މަސައްކަތް ކުރތެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ލަނުބައި ނިޔަތެްއަގއޭ  އެ ކުރެވެނީ. އެ ޮގތަށް ހުްއޓުވާ

ބަ ޮގތް  ދަންނަވާ  އޮފީހުެގ    އެއީ  ދަލުކުރަން.އެ  ޮއޑިޓް  ބޭނުންވަނީ.  ނޫން  ކުރާކަށް  ލިމިޓް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ހުށަޅާލަން. ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ފުރިހަމަކޮށްމަސައްކަތްތައް ވީހާެވސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! ؟ ފަޟުލް އެބައިންތޯެގ، އާނ 6ދެން މިހާރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

މީަގ އިޚުއި  މިހާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ާގނޫނަށް  ޖެނަރަލްެގ  ފަރާތަކަށް  އޮޑިޓަރ  ވަކި  ނިޔަތެްއަގއި  ނުރަނަގޅު  ތިޔާރު 

  ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ސީދާ ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ   ެގއްލުމެްއ ދިނުމުެގ ބޭނުމުަގިއ ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ާގނޫނީ

ންކޮޅެއް ޖެނަރަލް ސެންޓެންސަކަށް މި ބަދަލު ތި  ތަޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުން ނުކުރުން ދެއްތޯ. ދެން މީތި  

ބޭނުން ކުރަންވާނީ    ތިޔާރުބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތީ. އެއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ާގނޫނުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚު

ަގާވއިދު ެއއްޮގތަތަާގނޫނުތަކާއި  ފުރުޞަށެ ކާއި  ހަމަ  އައީމަ  ޓާމަކަށް  ޖެނަރަލް  ވަރަށް  ެއއްކަލަ  މީެގން  އެބަ ވެ.  ތު 

އޭ  ނުކުރާށޭ ފަހިވެެގންދޭ  ބޭނުން  ޮގތަށް  ެއ  އޮތީ.  މި  ނެެގޓިވްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  މިއެތި  ވެސް.  އަނެއް ސައިޑަށް  ެގ 

ީމެގ މި މާއްދާ މި ޮގތަށް އޮތުމުެގ ސަބުބުން ފާހަަގކުރައްަވއިފި މީހުންެގ ވިސްނުމުަގއި މި ދެކޭޮގތް    އެކަމަކުކިޔާފަ.  

ބަދަލުވެގން  އްދެ މި  އެ މި  ތޯ.  އެކަމަކު  އައުން.  ބަލާއިރުަގއި   އަންނަ  އޮޑިޓަށް  މުޅި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ފޯކަސްއަކަށް   ވިދާޅުވި  ތި  ކަމައެްއޗެއް  މިސާލަކަށް  ދަންނަވާ    .ށްބަދަލުވެެގންދާނެ  ވާމިސާލަކަށް  ނަމަ ކަމަށް 

ަވކިޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅާ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތައް ތި ވިއަޅުަގނޑުމެން   ދާޅުާވ  ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކެއް ކަނޑަައޅާފައި 

ކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރސް އިން ވަކިޮގތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން ބުނެފައި ދެން އަނެއްކާ މި ތަނުން ލަމިސާ

އަސްލު އަ ބުނީމަ  ޖެނަރަލް ޓާމަކަށް  ޭއެގ  މިހެން  ވެސް  މީަގއި  ކަމަކުނުދޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  ޅުަގނޑަކަށް އެހާ 

އިޢުތިރާ އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭނުންވާ އޮތުމަކުން  ކުރަން  ބޭފުޅުން  ތި  މިއަކުންނެއް  ައސްލުގައި.  ނެތް  ޟެއް 

އޮތީމަ.   ފައިމިހެން ލިޔެ  އޭ ށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއަސްލު ރިއަލް މަސައްކަތަކަށް ހުރަހެއް އަންނާނެ ކަމަކަ

ނުކުރުން. ދެން ނިޔަތަކީ   ވެެގންދޭ އެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވެސް ނުރަނަގޅު ނިޔަތެްއަގއި ެއކަން އެބަ  ބާރަކަށް  މީެގ  

މިސާލަކަށް   ދެއްތޯ.  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އިނޭގނެ  ނިޔަތް  ެއކްޝަންސް  ބައި  ެއކަމަކު  އެްއޗެްއ.  ނޭނޭގނެ 

ނޫނިއްޔާ ޮގތް.  ކަންކުރަމުންެގންދާ  އިނޭގތޯ  ދޭތެރޭަގއި  ދޭތެރޭަގއި    ކުންފުންޏަކާއި  ުމއައްސަސާއަކާއި  ވަކި 

އެހެންީވމާ،   ޮގތް.  ހުކުރަމުންެގންދާ  އެތިރިމި  އޮފް  ކޯޑް  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަަވރުވާނެހެން  އެއްޗެއް  ކްސްެގ  ހާ 

 ތެރެއިން ދެއްތޯ. ެއއީ ޖެނަރަލްކޮށް އަޅުަގނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވި ވާހަކައަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބާއްވަ ޮގތަށްތޯ  އޮތް  ކޮށްފައި  ރެކަމަންޑް  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  ޮއޑިޓަރ  ފެންނަނީއެހެންވީމާ،  މިހާރު މި   ؟ން  ނޫނީ 

ޑްރާފްޓް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ އެހެން ވެއްޖިްއޔާމުން މި   ؟ އޮތް ޮގތަށްތޯ ބާއްވަން ފެންނަނީއިޑްރާފްޓްގަ 

 ... އިއެްއޮގތް، ެއއް ޚިޔާލެއް ނިންމާފަމިއަށް ކޮންމެވެސް  އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން...

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއހެންވީމާ، )ބ( އަށް. )ރ(  .  އެހެންވީމާ، )ނ( އަށް އިހަށް މަޑުކޮށްލާނީ ފަޟުލް ވަޑަިއެގންނެވީމަ ވޯޓަކަށް ދާނީ

 ؟އެ ިއޞްލާޙަށް ކިހިނެއްތޯ ޔާސިރު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަށް. އާދެ!

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ލީަގލް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް

ޖެނަރަލަށް   ކަމަށް ެގ  ދައުލަތުއޭނައަށް  އޮޑިޓަރ  ފާހަަގެވއްޖެ  ކަމަށް  ހިނާގ  ކަމެއް  ނުރަނަގޅު  ތެރޭަގިއ  ތަނެްއެގ 

ހުށަހެޅީ ހުށަހަޅަންވީ.  ބަލާފައި ވަންޏާ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  އެކަމުެގ  މިންވަރަކުން  ތަންދޭ  ވަސީލަތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަ 

ޮގތަށް  އެކަން ކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު  ކުންއިސްކަންދޭ ތަރުތީބަން  އަޅުަގނޑުމެ އެޑްހޮކްކޮށް ެއކަން ހުންނާނެ   އެ 

 . ތި ބޭފުޅުން މި ވަުގތު ނަަގމާ ހިނާގ ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލުެގ މައްސަލަ އިނގޭ   ެގންދާ ިއވެންޓްތައް. މިސާލަކަށް

ެއއްެވސް ޒާތީޅުރު އަހާމި   އެކަން ބެލުމުެގ. އެކަމު ތި ބޭފުޅުންެގ ރިކުެއސްޓަކަށް ތަޢައްސަބެއް ނެތް    ަގނޑުމެންެގ 

އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން   މަޞްލަޙަތު  އޭެގ  މިސާލަކަށް  އެކަމަކު  ބުނެފާނެ  ބެލީ.  މިސާލަކަށް މީހުން  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު ކުރަނީ  އެ  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ކޮށްފި  މަސައްކަތް  އެ  ނަަގިއެގން  އިނީޝިއޭޓް  ޒާތީ  އަމިއްލަ  މެންެގ 

ޏާ ދައުލަތުެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ މައްޗަށް  ކަމަށް ވަން  ލްތަޢައްސަބެއް ޮއެވެގން. އެކަަމކު ދައުލަތުެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަ

ވާހަކައަކީ.  ދަންވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އަބަދުވެސް.  އޮންނަންޖެހޭނެއޭ  ތަޢައްސަބު  ހިމާޔަތްކުރުމުެގ    ދައުލަތް 
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  ނިޔަތުަގއި ވެސް ސީދާ އަބުރު ނަާގލުމުެގ  ކަނޑައެޅިެގން ވަކި މީހަކަށް ެގއްލުން ދިނުމުެގ ނިޔަތުަގިއ ނުވަތަ އޭނާެގ  

ކޮށްެގން ކަމެއް ނުކުރުން. ދެން މިޮގތަށް މިހެން ބުނާ   ބޭނުން  ޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމަށް  ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ 

ވަންޏާ   އެހެންކަމަށް  އެ   ެއއްކަލަ  އަސްލު  ސިނާރިއޯތަކުަގއި  ކަހަލަ  ފާހަަގކުރި  މި  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  ބުނާ، 

ެގއްލުން ލިބެއޭ. ފުރުޞަތު އޮންނާނެއޭ ތިމަން  މުެގމީހުންނަށް މާނަކުރު ނަމެންނަށް ތިމަންނަމެންެގ ވިޔަފާރިން އެބަ 

  ކޮށްލީމަ. ންމިހެ ތައްމި ކަހަލަ ކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހރު ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުެވފައި މި އިނީ މި މާއްދާެގ )ނ( އާއި )ރ( ާއއި. ދެން މި )ނ( އާއި )ރ( ާއއި މި 

 ؟ ރި ެމންބަރު މި ދެ މާއްދާއަށް ވެސް ބާއްވަންތޯ ފެނިވަޑަިއަގންވަނީ ިއއްޒަތްތެ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ދެ މާއްދާ އުނިކުރާކަށް ނުފެނޭ. )ނ( އާއި )ރ( އާއި އޮތް ޮގތަށް ބާއްވާފައި ޮއޑިޓަރ  

ކުރުމަށް ކަވަރިން ލިބޭ ދިމނާލަކުން ނަމަވެސް އެ މާއްދާ  ޖެނަރަލަށް މިސާލަކަށް އޮޑިޓްކުރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާ

 ރަނަގޅު ކުރުމަށް ފެންނަނީ. މި މާއްދާ ބޡޭއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

އުނިކުރާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. )ނ( އާއި )ރ( އެ އޮތް ޮގތަށް ބާއްވާފައި މި މާއްދާ    2މި  އާދެ! އަޅުަގނޑު  

ދިމާލަކުން  އެހެން  ނުވޭ  ކަވަރިންގ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިްއޔަތު  އޮޑިޓްެގ  މި  މިސާލަކަށް  ޖެނަރަލަށް  އޮޑިޓަރ 

 ފެންނަނީ.  ހަމަ ަގނޑަށް މި މާއްދާ ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމުަގއި އަޅު . ނަމަވެސް ރަނަގޅު ކުރުން ފެންނަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ނ(، )ރ(. މި ދެ މާއްދާއަށް ޮގތެްއ  ެގ ޚިޔާލަކީ.  މާއްދާ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  2މި  

 ނިންމާފައި ދެން ކުރިއަށް ދާންވެެގން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި
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އަޅުަގނޑުެގ އިޝޫއެ ަގއި  އިނޭގތޯ.)ނ(  ނެތް  އުނިކުރާކަށެއް.  އް  ަގއި   ހަމަ  )ރ(  ދިމާވާ   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މި 

ޤަބޫ ވެސް  އަޅުަގނޑު  އޯކޭ،  ހަމަެއކަނި  ނުމައްސަލައަކީ  އެލެއް  ދެން  މިތާނގައި.  ނިޔަތް  ވަރޑްެއއް   ހެންކުރަން 

ޮގތަކީ މިސާލަކަށް އެހެން ކަހަލަ  ދާނެ އެއްޮގތެއް.ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލި  އެތަނަށް ލެވިދާނެތޯ ވެސް  ދެން އަނެއް 

ކަން ެއކީ  މިސާލަކަށް  އެއި،  ކާ ތައްތަމައްސަލަތައް،  މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަކުން  ވިއްޔާމުން   ހެކި  އެ  ކަމަށް  ނެތް 

ހުއްޓުވުން    އޯކޭ.  ކުރެވޭނެއޭ.ދައުވާ   ނެރުން،  ެއއްޗެއް  ަވކި  ަވުގތެްއަގިއ  ވަކި  މައްސަލަައކީ  ދިމާވާ  މި  އެކަމު 

ނެރުން. އެްއކަލަ   އްއި އެ ރިޕޯޓެގަ މުހިންމު އެއްކަމަކީ. މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަުގތެއްއެންމެ  ކަންނޭނެގ  

ވަންދެން.    ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމަ އޭެގ އެ ކަންތައްތައް ހުންނާނީ ވަކި ޕީރިައޑެއްއިނޭގނެ މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  

ވިއްޔާމުން،   ްއޔާމުންވިނޫނީ ދުވަސް    20އާންމުކޮށް   ހަފު  މަހެއް  ޮގދެ  އާންމު  ނިކުންނާނެ. ތެތާ  ރިޕޯޓެއް  އްަގއި 

ކަން  އެހެންވީމާ، ވައެ  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެވސް  ޖެހޭރަ ތައް  އެބަ  އެހެން   ހެންކަށް  ހުއްޓުވެން. 

ކަނޑާލާފައި ނޫނީ އޭތި  މި  ވިއްޔާ  ކަންނޭނެގ  ޖެހޭ  އެބަ  އެކަން  ޮގތަކުން  އެހެން  ޮގތަކުން،  ފްރޭމެްއ  އެހެން  ހާރު 

 ކަނޑަެއޅުން. ޮގތަށް  އެ އިންނަންޖެހޭހެންވަކި ޓައމްލައިނެއް  ، ނޫނިްއޔާ ތެރެއިން ތެރެއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއަދު   ޮގތަށް. ދެން  މިހާރު މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ހިތައްއަރާ އެްއކަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން ތަރސްޑޭގައި ބާއްވާ

 މިހިސާބުން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ނީ ށާކޮމިޓީ އިހަށް ނިންމާލާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފަ

 

_______________ 


