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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުން ވަނަ ބައްދަލުވު 14`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން ފަށާއިރުގަިއ މި ފަށަނީ.  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ހިމެނޭ ގޮތުން.  ގެން މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއި 5އްޒަތްތެރި ޢި މިއަދު އެބަ ތިއްެބވި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއި މިަގނޑުމެން ކުރިއައަޅު ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން އި އޮތީ ިއއްެޔގަ  ށް ގެްނދިޔުމަށް ކަ

ނަށް އިޞްލާުޙ ގެންދިޔަ ބިލުގެ މަސަްއކަތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫ

އްޒަތްތެިރ ގައި އަޅުަގނޑުެމން ފޮނުވާލިން އިފަހުންމާލުމަށްއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނި އިގެނައުުމގެ ބިލު އިްއޔެގަ 

ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް ވެސް.  ެގ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލްމެންބަރުންގެ އަރިހަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަކަށް ފޮނުވާލުމު

އޮތް ގާނޫނީ މައްސަލަެއއް ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ  އިހިސާބުން އެ ކަމަނާ މީގަ އާކަމަނާ އެހެންނަމަވެސް، އެ

ިމ  ވުންނޑުމެން ބައްދަލުމިއަދު ައޅުގަގޮތުން  ކޮށްލުމުގެޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ޮފނުވާލަދެއްވީމާ އެކަން އިޞްާލޙުއަ

ނޑުމެން ޯވޓަށް ދަންނަވަިއގެން މިހާުރ މި ިބލަކީ މި އިށް ާދއިރުގަ ަބއްދަލުުވން ކުރިއަ ބާއްވާނީ. ދެން މި ހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުޅުވާލަން އެބަ  ދެ އަކުރު ނިންމާފައި އޮތް ބިލަކަށް ާވތީ ހަމަ މި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ޖެހޭ  ައޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްހުޅުވާލުމަށް ނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މައިގަ ލުވުން ަގއި މިއަދުގެ ބައްދުފަހުގައި އިޞްލާުޙ އަޅުގަ

އޮންނަންީވ  ަމތީގައި ޑްރާފްޓުގެ މޭުޒކޮޅުްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންދަންނަާވލީ. ދެން އޭެގއިތުރުން ތި އި ދާނެ ގޮތް މިކުރިއަށް

ށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ކޮށްދެްއިވ ކަމަތައްޔާރު މާ، މި ޑްރާފްޓުމިހާރު. އެހެންވީ މަތީަގއި އޮންާނނެމޭޒުކޮޅުގޮތް 

ނޑު ޝުސެކްރެޓޭރިއެ ކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ ޓަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އެ ބިުލ  އެހެންވީމާ، އަލުން ޅޭީތވެ؛ގާޫނނީ މައްސަލަތަކެއް އު ލި ބިލުގައިނިންމާފައި ފޮނުވާ އިގަ އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ހުޅުވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު
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ނޑު ތާއީދުކުރަން.ހުށަހެޅުމަށް ގެ އެ هللاސަޢުދު  އަޅުގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އް އޮތްޯތ އެއްެވސް މެންބަރެްއގެ އިޢުތިރާޟެ އެހެންވީމާ، ބިލު ހުުޅވަިއގެްނ އަނެްއކާވެްސ މަސައްކަތް ފެށުމަށް 

ނަޑއަޅަން. މިހާހިސާބުްނ ެއ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާނަން. ެއހެންވީމާ، ނެތް ކަމަށް  ފާްސވެއްޖެ ކަމަްށ ކަ

ނޑު ދަންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ނޑު ގޮތެްއަގއި މައްަސލަތައް ކުރިމަތިކުރިްނ އަޅުގަ އޮތީ  ވެފައި މިވާލިހެން މައިގަ

ލާޙަށް. އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭިރއެާޓ މި ގެނެވުނު އިޞްއަްށ ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަށް އަދި )ވ(  17މި ބިލުގެ 

ޓަކައި ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދަންނަވާލުމަށް ކޮށްލާނަން މިހާރު އޮންނަންވީ ގޮތް އަޅުަގނޑު ހަވާލު

 ކަމަށް. ސަމާލު

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެިޅެގންވާ ދެ މާއްާދގެ ވާހަަކ އެްއކަލަ ބިލުަގިއ  ދެ މި މއާދެ! ެއއީ ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަދަބު ކަ މި ައޅުގަ

ްއ ފާރިކުރުމަކީ ކުށެނޫން މާލީ ވިޔަ ބޭންކު ،ތަކުންއެްއވެްސ ފަރާނުވަތަ ، ލައިސަްނސެއް ނެތިއެއީ  .ދެެކވެނީވާހަކަ

އް ން މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ކުށެނޫ  ބޭންކުއެްއެވސް ފަރާތަކުން ކޮށްަފިއ އޮތީ. ހަމައެއާއެުކ، ގޮތަށް ބިލުގައި ބަޔާން

ކޮށްަފއިވާ ކުުށގެ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާން ކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީން މި ނިންމީ، އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް. ދެން އެގޮތަށް

ދެމެދުގެ  ދަބަކީ ދެ އަހަރާއި ފަސް އަހަރާއަ . އަދި އެ ުކށުގެ ޖިނާޢީާއއި އެއް މިލިއަނޭލައްކަ  އެއް ،މަދަނީ އަދަބަކީ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ދެއްިވއިރުަގިއ ން ނިންމާފައި ފަހުން ސީ.ޖީ ލަފާމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. ެދން އެގޮތަްށ އަުޅގަ

 އެ ސާފެއް ،ންތޯމުކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރުއިންތޯ ނުވަތަ ދެނީ އެމް.އެމް.އޭ މަދަނީ އަދަބު މި އޮތީމަ ެއގޮތަށް ، ވިދާޅުވީ 

( ަގއި ބަޔާންުކރާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ ޅމި މާއްދާގެ )ނަންވީ ގޮތަީކ، ނުވެއޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެ އޮން

އަހަރާ ދެމެދުގެ  5އަހަރާއި  2 ،އެކު ޖޫރިމަނާކުރުމާއަދަދަށް  ދޭތެރޭގެ އެްއ މިލިއަނާއާއި އެއްަލއްކަ އަދަބަކީ، 

ކޮށްފިއްާޔ މިހާރު ސީދާ ކޯޓަކުން ޙުކުމް، ވަނީ. އެކަމަކު  މަ އެއް ކަމެއް މި މެވެ. ކުރިންވެސް ހަމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލު

އެގޮތަށް ހަމަ ކޯޓުން މި ދެ ކަންތައް ކުރާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ތަފާތަކީ. ދެން ހަމަ އަނެއް މާއްދާ ވެސް 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އެހެންނޫންތޯ؟ވިދާުޅވީ ެއ އަކުުރގެ )ވ(  އަނެއް މާއްާދއޭ ތި
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 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ތަފާތަކީ އެއީ ހަމަ. ގޮތަށް ޑްރާފްުޓކޮށްފައި އޮތީ.އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތުފައްޔާޟަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

. ނޫނީ ިސވިލް އަދަބު ދިނުންބާކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެއީ  ؟ފުޅަކީ ކޮބައިބާގެ ވިސްނުންހީވަނީ އެމް.އެމް.އޭ އަޅުަގނޑަށް

އޭިތ އެހެންވީމާ، ބައި ވެްސ.  ށް އެދަނީ ކޯޓަ މިހާރު މިއެހެންނޫނީ،  ޖޫރިމަނާކުރުންބާ؟ރިމަނާގެ ގޮތުަގއި ޖޫ

ތަށް ިވސްނަވާަފިއ ރިމަނާއެއް ގޮޖޫ އެީއ އަެނއްހެން އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް. ދެއްތޯ ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެސާފުކޮށްލަން

މިހާރު އެހެންވީމާ، އެ ކުަރން.  ތަކުންއިދާރާަދށުން ވެސް  ރިމަނާ ެއއީ. އެބަހުރިތާ އެހެން ގާނޫނުގެއޮވެދާނެ އެ ޖޫ

 ރިމަނާ ވެސް ކުރެވޭނީ. ން ެވއްޖެްއޔާ ކޯޓުން އެ ޖޫއޮތް ގޮތު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ )ކ( 17އެއީ  ؛ދެ އަކުރުމިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަރުވާނަން ފުރުޞަތުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ގަންަނވާ ގޮެތއް ބެލުމަށް ޓަކައި ކުޑަ ވަުގތުކޮޅެއް އަުރވާނަން. ނެތް ދޭތެރޭގައި ތި ޭބފުޅުން ދެކެވަަޑއި އާ(އަދި )ވ

ނޑުމެން އާ، ވާނަމަ ކަމަށް   ގެންދާނީ.ޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ން ފާސްކުރުމުގެ ބައި އަ ަމތީ އްމު އުސޫުލގެދެން ހަމަ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ފާސްކުރަން އަޅުަގނުޑ  ފައި އޮތް ގޮތަށް )ކ( އާއި )އ(. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިރިްއޔާއާދެ! ޝުކު

  )ކ( އާއި )ވ(.މާފުކުރައްވާތި! )ވ(. )އ( ހަމަ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުށަހަޅަން. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ވަނަ މާއްާދެގ  17ެއއީ  ،ލާަނން. ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްިވ ގޮަތށްާތއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ހުުޅވައި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 )ކ( އަދި )ވ( މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ެއއްގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް. 

 

 ތ. ގުރައިދޫ މެންބަރު ޙުސަިއންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ސަޢުދު )ކ( އާއި )ވ( މިހާރު އެ  ،ހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަންޙިލްމީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަهللا އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. هللا އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، ސަޢުދު  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތަށް ފާްސކުރަްއވަން  އެހަމަ  ކުެރވޭ ގޮުތން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސްޅުަގނޑަށް ގަބޫލުއަ އިތުރު ބޭފުޅެްއގެ ޚިޔާލުފުޅު؟

ވެސް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް މިހާހިސާބުން  ނަށްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އެބަ ުހރިހާ ބޭފުޅުން

ނަޑއަޅަން. މިހާހި ނުޑ ބިލު މިހާރު މި އެުކގަިއ ައޅު  ލާފައި އޮތުމާސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ހުުޅަވއި ކަ ގަ

ޅުން އަތްޕުޅު މައްަޗށް ާކ އެްއގޮތަށް ެއއްކޮށް ފާްސކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުިއޞްލާޙުތަ ފާސްކުރެވުނު

މިހާހިސާބުން ލަބިއްޔަތުްނ ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީގެ އަޣު )ޯވޓުދެއްވުން(ދެއްވުން އެދެން. ހިއްލާލަ

ނަޑއަޅަން. ) ދެން ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ެވސް ތި މިކަހަލަ ނުގަޑިެއްއަގއި ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ކަ

ވެްސ  ތި ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މިއަންނަ ހަފްތާގައިމަސައްކަތްޕުޅަށް 

ނޑުމު މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރި. އްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މުހި ތި  ހަމަ ެއއީ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިއަންނަ ހަފްތާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ  މިއަންަނ ހަފްތާގައި .ލާނަންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވައިބޭފުޅުން އަުޅގަ

ހާރު. ފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅި ކޮމިޓީަގއި އެބައޮްތ މިއެްއގަމު ދަތުރު

هللا  .ކަތް މިއަންނަ ހަފްތާގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީއެހެންވީމާ، އެ ދެ ބިލުެގ މަސައް

ންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ މެ ދުވަހު އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަބއްދަލުުވން އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާނީ ހޯމަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ގެންދާނަން . އިނގޭތޯ ުލވުން މި ނިމުނީއެހެންވމާ މިހާހިސާބުން ައޅުގަ

 ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން.
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