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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން `.  ބާއްާވ  ަބއްދަލުވުންތައް ފަށަްނ ގަާވއިދު ކޮމިޓީންވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ  2015އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި . މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއީ ބައްދަލުވުން ާބްއވާއިރު އަުޅގަ

ހުރި. އޭެގ ލިސްޓެއް މިހާރު ތި  ކޮމިޓީއަށް ތިންހަތަރު ދިމާލަކުން އައިްއސަ ހުރި މައްސަލަ އެބަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ. ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ޖަުލގަިއ އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ފޮުނއްވާަފއި އޮތް ސިީޓެއއް ޑްަރގު

 އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން މިނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ފުރުޞަތު ހަނިވާގޮތަށް ކަމަށް. އިދު ހަދާފައިވަނީ ގާކޯޓުގެ ގަވާ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓައށް ފޮނުއްވާފައި ބަލާލަން. އެެހންވީމާ، ަގާވއިދެއް  ނޫނުަގއި ހަދަިއގެން އެ ަގވާއިދުން ގާއޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ޝަކުވާއެ ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހަނިވާކަމަށް ބުނެ  ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ އް ހުށަހަޅާފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޫނުގެ ދަށުން ޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އެ ގާދެން އަނެއް އެްއޗަކީ އިންޮފމޭބަލާލުން ރަނގަޅުވެދާނެހެން. 

ކުރިން  ޫނނު ގެޒެޓުކުރުުމގެއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގާ ކޮށްފަޔޯގާނޫނު މިހާރު ގެޒެޓު ހަދައިގެން ހިންގާ

ނޑުމެންނަކަށެއް އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުްއވާފައި އޮތް އެްއޗެއް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އަނެއްހެން މަުޢލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުްއވާ ެއއްަޗކާއި ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ރޭަގއި ހަދަންވީ ިކހިނެއްކަމެއް، އެާއއި ދޭތެ

ނޑުމެން އެއާިއގެން ކުރިއަށް ދާނީ. އެހެންނޫނީ ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެ އް ކޮމިޓީން ނިންމެވީމަ ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ގެޒެުޓކޮށްފަިއ އޮތް ަގާވއިދެއް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ލިބުނީމަ ކޮންެމހެން އެއާިއގެން ުއޅުމަކީ 

ނަޑކަށެއް. އެހެންނޫން ކަމެއްކުރަންޖެހޭ  ވައިދެްއަވއިފިއްޔާމު މަކޮމިޓީން ގޮެތްއ ނިން ކަަމކަްށ ނުފެނޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއ މައްސަލަ އަލުން ހުޅުވާލަިއގެން ބަލަން. ދެން އޮތީ ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ 

ނޑުމެން ކުރީ ަދއުރުަގިއ  އީއިން ފޮނުްއވާފައި އިން އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެްސ އެ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުަތކުަގއި ވަރަށްބޮޑު ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުެޅންޖެހޭ ޞި .އި އޮތް ކަމެއްހެންނިންމާފަ އްޙީ ސަލާމަތީ މިންގަ

ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިމެނޭ އަށްގަާވއިދެއް ވަރަށް ބުރަ ގަާވިއދެއް ހަދާފައި އޮތީ މުޅި ާރްއޖެ

ނޑުމެްނ ކުރިމަތިކުރަންވާނެ ކަމަށް. އަނެއްކާ ހަމަ ެއއާއި ޤަބޫލުނުކުރެވުނީ ެއވަރު ކަެމއް ަގވާއިދުން އަޅުގަ 

ނޫނު. އޭަގއި މި ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީަގިއ އެހެން ގާނޫނެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގާ އެުކއެީކގައި އެބަހިނގާ މިހާރު ޤައުމީ

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން . ފުޅުވާ މާއްދާތަްއ ިހމެނިގެންވޭ ގާނޫނުގެ ފެްނވަުރގަގަާވއިދުން މި ޙާސިލުކުަރްއަވން ބޭނުން

އެާއއި ދޭތެރޭަގއި ގޮތެއް ިނންމަވަމުން ގެންދަވާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަރާލާަފއި ޭއގެ ގަާވއިދެއް ގޮތަށް 

ނުޑމެން ވާހަކަދަްއކާފައި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ީއ މަޑުޖައްސާލެވިަފއެްއ ނޫން. ނުނެރެން އެ ދުވަހު އަުޅގަ

ދެން އެ މަސަްއކަތުން  އެހެންނޫންޯތ؟ އޮތީ. ންނަން ފުރުޞަުތ ދީފައި އަުޅަގނޑުމެން ެއކަހެރިވެފައި އެނޫނު ގެއެ ގާ

އޮތީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް  މިއަޅުަގނޑުމެން ބަރީޢަވީ އެެހންގޮތަކަށް ބުނަންޏާ. ދެން 

ަނއުމުގެ ަގވާއިެދއްެގ މާއްދާތަެކއް. އޭެގ މަސައްކަްތ މިއަުދ ެއްއވަނަ އިޞްލާުޙ ގެއެްއޗެއް. މިހާރު އޮތް ަގވާއިަދކަށް 



  

ނުޑ  ކަމަށް ފަށަން ނޑުމެންނަށް ިވސްނުމުގައި ހުރީ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ މިތަނަށް އައިފަހުން ެއ ަގާވއިދު އަުޅގަ

ނޑާޮގތުން ހުރި ބައެއް ކޮމެންޓްްސތައް  ބެހޭ މިފެނުނީ. އަދި އެއާ ޙިއްާސކޮށްލައިފި.  އިދާރީ މޭޒުން ދެންމެ ައޅުގަ

ނޑުގޮެތްއގައި  ައޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވެެދއްވި ވާހަަކިއެގ އޮއްޓަރަކީ، އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުމައިގަ

ހުށަހަޅުއްވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މައްސަލަ ގަާވއިދަށް މައިަގނޑު ދެ ބަދަލެކޭ ގެންނަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

އިގަތުމުގައި ކޮމިީޓއެއް ގެްނގުޅެ އެ ޮކމީޓީގެ ދައުރާއި ޒިންމާ ބަޔާންކުރުން. އެއީ ެއއް ނުކުާތ ބެލުމާއި މައްސަލަ ބަލަ

ކުރީަގއި މިއޮންނަނީ ޤަުއމެއްގެ ބާ އެސޯިސއޭޝަނުްނ ޤަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓެއް އަލަށް އަންނަ. ދެވަނަ ކަމަކީ 

ބާ ލިބޭގޮތަށް. މިހާރު މިގެންނަ ބަދަލަކީ، ކުރުމުެގ ހުއްދަ މަ މިކޮޅުްނ އެމީހަކަށް ވަކާލާތުހިފައިގެން އައި

އެސޯިސއޭޝަނަކުން ނުވަތަ ޮކލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން ހުއްދަކުރާ ސަނަދެއް ހިފައިގެްނ އައިސް އަދި އެ ސަނަުދ 

އަންނަނީ. ދެން އިނީ ކުަޑ  ެއ ޝަރުޠު މިމާލޭެގ ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުާރ ސަނަދަކަށް. އެބަވާންޖެހޭ 

އޮންަނނީ މީހަކު ަވކާލާތުކުރުމުގެ ުހްއދައަށް އެދޭތާ ދެމަހެއްހާ  ވަަނ ބަދަލަކަށް ަބލަންޏާ. އެއީ މިހާރު މި 3އް. ބަދަލެ

މިހާރު މީގައި ބުނާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަންނާނެ ބަދަލަކީ، ހުންނަންޖެހޭނީ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ކޮްށދޭގޮތަށް. 

ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މީހަކު އެދުނަސް ވެސް  ހަރު ހުވާގެ ރަސްމިއްާޔތު އޮންނައިޢުލާނުކޮށްފައި ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަ

ދެން އޭނައަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ހުވާގެ ރަސްމިްއޔާތެްއގަ. އެީއ އެނގިފައި ކުރީބަިއގަިއ 

 1ބުނާ  ހުށަހަޅާ އެގޮެތއްަގއި  މަިއަގނޑު އީބަދަލު އެބަުއޅޭ. އެެހންވީމާ، މި 3އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ގޮތަށް. މި 

ހަމަ އެގޮތަށް ވަކިަވކިން ބަލާކަމަށް  ވަނަ ގަާވއިުދގައި ހުރި ނުކުތާތަކަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ހުޅުވާލަން، ދެން

ނޑު އަެނއްކާ ވެސް ަނން ހަނދާން ނެތިއްޖެ. އަފްޒާލް ދެއްތޯ. އާދެ! އަފްޒާްލ  ވަންޏާ މިހާރު މި ބޭފުޅާ އަޅުގަ

ގޮުތގައި ެދްއވާފަ.  ގެބެހޭގޮތުން އެ ބޭފުާޅގެ ކޮމެންޓްސް ނުުކތާއެއް މިދެންނެިވ ކަންތަކާ މިހާރު ދެތިން އެބައިން 

ފުރަތަމަ ބަލަނީ މީތި ކުރިއަށް ގެންދަން.  ކަމަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކޮމެންޓު ލިބުނީމަ ފަސޭހަވާނެ

ނޑަށް ީހވަނީ އުޅޭ ކުޑަ މައްސަަލއެއް.  ބައެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  12ވަނަ މާއްދާ،  13ކޮމެންޓަކީ،  އެއީ އަުޅގަ

ބުނަނީ މައްސަލައެްއ  ދިމާނުވާ މައްސަލައެއްހެން. މި ނެވިަފއި އޮތް ވާހަަކއާ ބު އާއި އުޅޭ ވާހަކަ ބުނަންވެގެން އެ

ންޏާ ފަރާތަކުން. ބެލުމަށް އެދި؛ ފުރަތަމަ އުޫސލަކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާށޭ މަްއސަލައެއް ބުނަން ބޭނުންެވއްެޖ ކަމަށް ވަ

ބުަނނީ އެހެން މީހެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ނުލައި އަމިއްލަ އިްސނެގުމުަގއި ވެސް އެޓަރީނ  އެކަމަކު )ށ( ގައި މި

ނޑައަޅާަފއި މިބުނާގޮތުން ހީވަނީ ކޮމިޓީ ބޭނުންނުކޮށް  އެލިދާނޭ. އެކަމަކު ޖެނެރަލަށް މައްސަލައެއް ބެ އޮތް  މި ކަ

 އަމިއްލައަށް މައްސަލަ ނިންމާލަނީއޭ. އެހެނެއް ނޫން  ސޫލު ބޭނުންނުކޮށް އަމިއްލަން ދާން އޮތް އުކޮމިޓީ ތެރެއި

އުޅެނީކީ. އެހެންވީމަ އެ އެަބ ރަނގަޅުވާންޖެހޭ ކޮންމެވެްސ އެއްގޮަތކަށް. އެ ބުނަން  ކަންނޭނގެ ބުނަންވެގެން އެ

ހެޅުމަކާިއ ނުލައި އޭނަގެ އަމިއްލަ އެއްެޗއް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. އެއީ މީހަކު ޝަކުާވއެއް ހުށަ ބޭނުންވާ

. އެ ބަެއއް ޤާނޫނުތަުކގަިއ ން ހިންގިދާނޭމިޓީ ތެރެއިގެން ެއ ކޮލޮލަށް ފެންނަ ޝަކުވާެއއް ެވސް ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވައި 



  

ކަންނޭނގެ ެއ ބުނަން ުއޅޭ ެއއްޗަީކ. އެތަންޮކޅަށް  ެއއީ  ފުރުޞަތެއް ދީފަ. އެހެންވީމާ،ހުންނާނެ މިކަހަލަ 

ފޯކަްސކޮށްލަްނ ރަނގަޅު. ދެން ެދވަނަ ނުުކތާއަކަށް އަފްޒާލް ފާހަަގކުރަްއަވނީ މި އޮނަހިރި އަދަދެްއގެ  އަޅުަގނޑުމެން

މިނެއް ކުަޑމިނެއް ނޭނގޭ. އޮނަހިރި އޭގެ ބޮޑު އަދި އޮންނަނީ. އެއަކުންނެއް  މައްޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިޓީއެކޭ މި

ހިސާބަކަށް ެވސް ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެްސ ތިނަކުން ފަށައިގެން ގޮސް ކިތަންމެ ވެއްެޖއްޔާމު އޭތި 

 އެއިތުރުުކރެވޭނެ މިންވަރެްއގެ ރޭންޖެއް ދީފައި އެ ދޭތެރޭގައި ބަާލގޮަތށް ނިންމަން ހުށަހަޅާ. ވަރެްއގެ މަދުމިނަކާއި 

 ކޮމިޓީެއއް ހަދާ ބަޔާންކޮށްަފެއއް ނެތޭ.ކޮމިޓީ ހިނގަމުްނދާނެ އުސޫލެްއ ވެސް ނުކުާތެއއް ގޮތަށް. އަނެއް ކަަމކީ، 

ނޑު  ާއއި މައްސަލަ ބަލާެނ ވާހަކައޭ މި ވާހަކަ ބުނަނީ. ކޮމިޓީއެއް ހިންގާނީ ކޮން އުސޫލުަތކެްއގެ މަތިންތޯ މައިގަ

ކޮމިޓީއަށް އޮތީ މެންބަރުން  ކަމަކަށް މި އުސޫލުތަެކއް މީގައި ބަޔާްނޮކށްލެވިފައި ހުންނަންވާނީ. ދެން އަނެއް

ކޮންކަހަލަ ޤާބިލު ބައެއްތޯ ނޫންތޯ؟ ކޮްނ އުސޫލުތަކަކުންތޯ މީހުން ންތޯ؟ މިސާލަކަށް ޢައްޔަނުކުރާނީ ކޮން އުސޫލަކު 

ޢައްޔަނުކުރާނީ؟ ކޮްނކަހަލަ ސަނަދުތަކެއް، ޤާބިލުކަެމއް ހުރިބައެއްތޯ ަޢއްޔަނުކުރާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަ. ިމ 

ނޑު ނުކުތާެއއް އިންނަނީ ޖުމްލަ  ކީ އަޅަން ހުރި ފިޔަވަޅުަތކުގެ މި. ދެން އަނެއް ކަމަހަގަކުރެވެނީގޮތަށް ފާ މައިގަ

ތިނެއް ހަތަރެއްަގއި މިހިރަ އެހެންނަމަވެސް އިންަނއިރުަގިއ މަތީ ދެ ކަންތައް ދެން ތަންކޮޅެއް ުލއި. ހަތަރު ކަމެއް. 

. ަވކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުން، ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ހުއްދަ ތައްކަންތައްތަކަކީ ތަންކޮެޅއް ބުރަ ކަންތައް

ނ ތަކަީކ އެަބ ޑު ތަފާތުތަކަކީ ޮކބައިތޯ، ޙާލަތުބާޠިލުކުރުން. އެހެންވީމާ، ިމ ދެ ކަންތައް އެޕްަލިއވާނެ މައިގަ

އެ ތަފާުތ ލަތަށް ވަތަ ހާއި ބުރަ ފިޔަވަެޅއް އެޅުުމގައި ޙާދިާސގެ އެ ނުއެ ލުއި ފިަޔވަޅެއް އެޅުމާ އެނގިލަންޖެހޭ. 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ، ދެ މު ކަމަކީ ކުޑަ ކޮމިޓީްނ ން އަނެއް ކަމަކަށް އެންމެ މުހިންގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މައިގަ

އެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުން އެ ނިންމަ، ވާހަަކއަކީ ަމްއސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމީމާ 

އްތޯ އެޕީލް ނޫނުތައް ހަދާފައި ހުންނައިރު ދެހުރޭ ބައެއް ގާ މިހާރު އެބަނެ އުސޫެލއް ނެތޭ. އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ

. ެގ މަްއޗަްށ އިސްތިޢުނާފު ކުެރވެންއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެ ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލައި ނިންމީމަ އޭ. ކޮމިޓީއެްއ ހަދާފަ

ތެއް އެަބ އަންނަންޖެހޭ އަލުން ވިސްނާލުމަށް. މިސާލަކަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަަލށް އެކަނި ނަަމވެސް ެދވަނަ ފުރުޞަ

މީހާ  ގޮތުން އަދި މައްސަަލ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ދަންނަވަނީ ޝަރުޢީ  އެކަހަލަ އެޕީލް ނިޒާމެްއ ެނތޭ. މި

 ހިންހަމަނުޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަަޅއިފިއްޔާ ކޯޓުތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީން ބަލައި ނިންމީމަ ދެވަނަ ވިސްނުމަކުން

ޫނނުތަކުގައި ހުރޭތާ އިތުރު . ބަެއއް ގާނެ ގޮތެއް ނޯވެއޭބަލައިދޭށޭ، އަލުން ރިޢާޔަތްކޮށްދޭށޭ ކިޔާފައި އިލްތިމާސްކުރެވޭ 

ކޮމިޓީން ނިސްބަތްވާ ވަޒީަރކު ވަކިން ޭއިތ އެ ރުން ނުވަތަ ކުމަ އެ ކޮމިޓީން އަލުން މުރާޖަޢާކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ ހަ

ގޮެތްއގަިއ  މައިަގނޑު އީދިނުން. އެހެންވީމާ، އެަކހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ނެތޭ. މި މުރާޖަޢާކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމައި

ވަކީެލއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުުމގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަާވއިދަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ަގވާއިުދގެ 

 އިންތި.)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެލިކޮޕީއަށް އިދާރީ މޭޒުން މި ހުށަހަޅުއްވާ ނުކުތާތަަކކީ. 



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ތަަކކަށް ރާތްޕުޅުން މި ފޮނުއްވި އިޞްލާޙުއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަމިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! 

ނޑު  މި އިޞްލާޙުތަްއ އެޓަރނީ ޖެނެރަލުން މި ނޫން އަދި ައޅުަގނޑު ިމ ެއްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް ފޮނުވާފަިއވާތީ ުކޑަުކަޑކޮށް އުފެދިފަިއވާ ުސވާލެއް ިއތުރަށް ސާފުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުަގ. އެއީ އަުޅގަ

ކުރުުމގެ ޯލޔަރުން ރެގިއުލޭޓުގޮތެްއގައި  ކަހަލަ ނޫނިއްޔާ ބާ ކައުންސިލު ޚާއްޞަ ފެންނަނީ ބާ އެސޯސިއޭޝަން 

ންތައްތައް އެހެން ގިނަ ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް އޮންނަނީ އެގޮތުން ވަކި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ނޫނިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ކަ

ބެޭހ  އެންމެ މަތީގަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތްޕުޅުން އަދިވެސް ިއޞްލާޙުތައް ވަކީލުންނާ

ްއ ުމގައި ަސރުކާރުގެ ނެތީތޯ މިކަން ވަކިުކރެވިގެން ބާ ަކއުންސިލެގެންދަވަނީ ވިސްނު ގަާވއިދަށް މި ހުށަހަޅަމުން މި 

ގޮތުގެ މަތިން އެ ވަކި އެ ރެިގއުލޭުޓވެގެންދާ ބޮީޑެއއް ގޮުތގަިއ  ނޫނެއް ހެދިގެން އެގޮތުަގއި އުެފއްދުމަށް ވަކި ގާ 

ގެންދަވަނީ.  އްވަމުން މިހެދުމުގެ ވިސްނުން ނެތީމަތޯ މިގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް އިތުަރށް މި ގަވާއިދަށް މި ހުށަހަޅު

ނޫނެއް ޑްރާފްޓުކުރެވެމުން މީގެ ކުީރގައި ިދޔަ ހަނދާނެއް. އެހެންވީމާ، ޑަށް ހަނދާނަށް އަންނަނީ އެފަދަ ގާއަޅުަގނ

 ވަނީ. ޓުމަކަށް އައީތޯ ސާފުކޮށްލާހިތްކަން ހުއް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިކޮޅުން ރަސްމީކޮށް ެއ ތި ސުވާލުގެ ަޖވާބު ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ ހޯދާލާ ފައި ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އެނގެނީ ތި ނޑަށް ހޯދާލެވޭނެ. އަުޅގަ ގޮތަށް ގަާވއިދެްއ  ވިދާޅުވާ ރިކުއެސްޓު ފޮނުަވއިގެން އޭިތ އަޅުގަ

ން ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ބާ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުާމިއ، މެންބަރު ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން އެކްޓެްއ ހެދުމާއި، އޭގެ

މަސައްކަތް ހަމަ އެޑްވާންްސ ސްޓޭޖެއްގައި ކުރެވިަފއި ޮއތްކަން. މިހާރު އެކަން އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކަެމއް 

ނޑުމެން  ނޑަކަށް ދަންަނވާކަެށއް. އެހެްނވިމާ، އަުޅގަ ބޭފުާޅ  އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ތީިތ ފަލޯއަޕްކޮށްފައި ތިނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިދޭނަން. އަށާއި ކޮމިީޓއަށް އަޅު   ޢަލީ.ގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ 

ނޫނީ އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ގަވާއިުދެގ ނަމުގައި ވެސް މި

މިވާ  ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދެން ކުރުުމގެ ަގާވއިދު. އްގެ ހަިއސިްއޔަތުން މަސައްކަތްވަކީލެ 

ުގޅޭގޮތުން ޝަުކވާ ކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންަތްއތަކެއް. އަޅުަގނޑު ހިތަްށ  ަގއި ެވސް އެބަ އޮޭވ ވަކީލުންނާއިޞްލާޙު

ރަންޖެހޭނެ އަރަނީ މި ގަވާއިަދކު ނެތޭ އަނެއްހެން ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްެޓއް ވަކީލުން މަސަްއކަތް ކުުރމުގައި ޢަމަލުކު



  

އޭަނ  ،ކްލަޔަންޓުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި. އެހެންވީމާ، ގޮތަާކއި، އޭަނގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ގޮތަކާއި

ކޮންޑަކްާޓއި ޚިލާފުވަނީ ކިހިނެއް ކޮންގޮތަކަށް ީވކަމާއި، ިމއިން އެްއވެސް ކަމެއް މި ގަވާއިދަކު އެނގޭކަށް ނެތޭ. 

ނޫނެއް ހެދުމަށް ލުން ެރގިއުލޭުޓކުރުމަށް ޚާއްޞަ ގާގޮތަްށ ވަކީ ފަހުމީ ފާހަގަކުރެއްވި  އެހެންވީމާ، ދެންމެ އިމްތިާޔޒް 

ނޑުމެން އެ  ދޭން. އަދި އެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ހަމަ ލަފާއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީން   ލަފާ ނުިދނަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެރއިްޒކުރަން ައޅުަގނޑުމެނަށް ފެނޭ . ެއއީ މިހާރު ަގވާއިދުތަެކއް ހަދަިއގެްނ ކަން އިޫޝއެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަމަ ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓުކޮްށކޮށް ެއކަމާއި ތިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ހެދި އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ވަރުބަލިވެފައި އިނގޭތޯ. ބަެއއް  ފަހަރަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހަމަ ފާޑުފާޑުގެ ަގވާއިދު ހަދައިގެން އަުޅގަ

ކަން ކުރޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މި ދުވަްސކޮޅަކުންކުރޭ.  ގިއުލޭޓު އެބަރެ

ވަނަ މާއްާދއިން ހަމަ ޕްރޮފެޝަންއެއްމީ އިނގޭޯތ.  37ނޫނުއަސާީސގެ ވުޖޫދަށް އަުއމާއެކީ ގާޤާނޫނުއަސާސީ 

ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން. ދެން އެހެންވީމާ، ެއ އްޔިއެހެންވީމާ، ވަކީލުން ރެިގއުޭލޓުކުރަންޖެހޭނީ ރަ

ގެން ވަކީލުްނ ނޫނު ނުގެނެސް މިކަހަލަ ގަވާއިދުަތއް ހަމަ ހަދައިގެން ގަވާއިދުތަކަށް ފާޑުފާޑު އިޞްާލޙު ގެނެސްގާ

ނުޑ ހަމަ ދެކޮޅު. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެ ހަމަ ިއޝޫެއއް ގޮުތަގއި  ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ކޮންސަރެނއް އަުޅގަ

 ކަން ފާހަގަކުރަން.  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދާރީ މޭޒުން އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި އުޅެނީ. އެްއކަމަކީ މިހާރު މިއޮތް ގަވާއިދަށް  ދެ މައްސަލައެއް މި

ނޑު ދެންނެވި ކަންތައްތައް. ކަމަށް އަ ނުކުތާތައް އެ ފާހަގަކުރެްއވި  ވިޔަސް މީގަިއ  ގޮތެއް ކޮްނމެެއއީ ޅުގަ

ވިޔަްސ  ގޮތެއް މި ގަާވއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްާދއިުރ ކޮންމެރަނގަޅުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަ ކޮމިޓީއަށް ައއިސް މި ވަރަށް.  ށް ދެވޭއޮތީ ގަާވއިދުގެ މަަސއްކަތް. އަުޅަގނޑު މި ނިންމާލަނީ އަޅުގަ

ނޑުެމން ރެގިއުލޭުޓވާ އާަޢލީއާއި  އިންތިދެވަނަ ކަމަކީ  ން ޖެހޭނީކީ ފާހަގަކުެރވޭ މައްސަލަ. ގަާވއިދަކުން ނޫނޭ އަުޅގަ

ނޫނުންޭނ ވާންޖެހޭނީ. މިހާރު ވެސް އެކި ދިމަދިމާލުން ގަވާއިުދ ހަދައިގެން ވަކީލުން އެބަ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި. ގާ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ތޯ. އެހެންވީމާ، ވަކީލުން ެރގިުއލޭޓުކުރުމުގަިއ އަންނަންޖެހޭނީ ރެގިއުލޭުޓކުރެއޭ އިނގޭ

ނޫނަކުން އަންނަ ހަމަތަކެއް، ތަބަޢަވުމުގެ ހަމަތަކެއް އަިއއްސަ ޭއގެ ދަށުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ގާ

އުޅެނީ.  ދެ ވިސްނުން މިިމ އިދު ހެދުމަށްވުރެ. ޮގތަށް ގަވާ  އޮތީ ކިހާ ހިސާެބއްަގއިތޯ އެ އެެއއްޗޭ ައވަސްކުރަްނވީ މި

ނޑުމެން ކޮންމެ ބެހޭ ކަމާ އެހެންވީމާ، މި ނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް ޮގތުން އަޅުގަ ވިޔަސް މިހާރު މިއޮީތ މީތި އަޅުގަ



  

ނޑުމެން ެދން އަންނަ ކޮމިޓީއެއްގެ  ކޮމިޓީގެ ދަފުތަރުކުރެވިފަ. ަމއްސަލަ ބަލަން ފެށިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަންނައިރުަގިއ އެކަމަކު ދެން ކޮމިޓީއަށް  އަށް ގެންދާނީ.ގައި އަެނއްކާ ެވސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ކުރި ޖަލްސާ

ނޑުމެން މިހާރު އޮްތ ހިސާބެއްނޫުނގެ މަޢުލޫމާތު އައެ ގާ ނީ. މައްސަލަެއއް ނެތެއްނޫންޯތ ބަލަިއގެން އަންނާ ުޅގަ

 ކަމަށް މިަވުގތު އަޅުަގނޑު ނިންމާލަންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދަން

__________________ 


