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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5ވަނަ ބައްދަުލވުން މިހާހިސާބުން މި ފެށުނީ. ބައްދަލުވުން ފެށޭއިުރގައި ޖުމްލަ  20ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. އިޤް

ނޑު ވެސް  ގޮތުން އަޅުަގނޑު ތިގޮތުން. ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ހިމެނޭ  މެންބަރުން ވަޑައިގެން އެބަިތއްބެވި އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް ަވދެވަަޑއިގަތުުމގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން އެބަ 

ވަތު އަރުވާނަން. އަށް އަުޅގނަޑު ދަޢުއިޒުނަ އޮތް ކަމަށްވާނަމަ މީޑިޔާބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި ަވޑަިއގެން. އެހެންވީާމ، ތި

ނޑުމެން  5، ބިލުތަކެއް  ގިނަ ތަީކ ފުދޭވަރަކަށްއަށް މިަވގުގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީއެނިގވަަޑއި ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރުމަށް ޓަަކއި. ޭއގެ ތެެރއިން ދެ ބިލަީކ ކޮމިޓީ އަށް އައިސްަފއި އޮތް ވަގުެތއް މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސުްނގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ދެ ިބލު. އަނެއް ބިލަީކ ސުންަގިޑ ހަމަވެ އަުޅގަ ން ޑި ކަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިތުރު ހާހިސާބުން މިކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. އެގޮުތން އަޅުގަ

ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ،2002/1އަށް ައިއސްފައި ހުރި ބިލުތައް. ެއއީ ގާނޫނު ނަންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީލު އައިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިގާނޫނަށް  ގެ އިތުރުްނ އަދި އޭ .އޮތީ ބުރާ އައިސްފައި މިައށް އަނޅުގަ

ށް އިޞްލާޙު އަ 98/20 ގާނޫނު ނަންަބރު ެބހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު. ެއއީ ރަށްރަށާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު

ނޑު ގެ ބިލެއްގެނައުމު   އަދި އޭގެ ސް ބޭއްވުނު ދުަވހު އައިސްފައި. ފަހުން މަޖިލީއަށް މިއޮތީ އެންމެމެން ކޮމިޓީއަުޅގަ

 ،ގެގުޅޭ ގޮތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާ  ޮބއިކޮޓްކުރުމަްށ ޮގވާލުމާއިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓގަިއ ައއިސްފަިއ އެަބއޮތް 

 ބިލެއް  ވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ން ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ އިޅޭ ގޮތުުކރުމާ ގުކޮޓްއިމިދެންނެވީ ޓޫރިޒަމް ބޮ

ނޑުމެން  ނޑުަގއި ުދއްާވ  ،78/69ާގނޫނު އެާއކު،  ކޮމިޓީަގއި އެަބއޮތް. ހަމަވެސް އަުޅގަ  އުޅަނދުަތއް ދުްއވުމާ ކަ

ބިލު ވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ ެވސް ހުށަހަޅުއްވާފައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މިހާރު އެ  ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް

 ގެ ބެހޭ ގާނޫނު ެއއްގަމު ަދތުރުފަތުރާެއއީ  2009/5މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އެބަ ގެންދަން. އެއާެއުކ 

ނުޑމެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ  ބިލުގެ މަސައްކަތް  5ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި . ގެންދަންމަސައްކަތް ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފަށާނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި އެއީ އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ ހާރު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެްނމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބެޭހ  ބިމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، 2002/1ދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ނޑައެ ޅުމަށް ަޓކަިއ އެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ތި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ސުންަގޑިެއއް ކަ

ސުންގަިޑއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެުޅއްުވމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞުތ  ،ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ

 އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރުވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަ
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ނޑު ުހށަހަޅަން  ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ސުންގަޑިެއއް ކަމަށް މި މަހުގެދެންމެ ތިޔަ  މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިޔަލަށް އަޅުގަ

ނޑު ހީކުރަްނ އަޅުގަ  ގޮުތގެ އެކު އެ ެއހެން ކަމަށްވުމާއްސަން. މަޖަވާނޭ ހަގަިޑއެއް  ނޑަށް ކޮންމެވެްސ މަތިން އަުޅގަ

ނޑު ީވހާ އަވަހަކަށް މި ބިލު ނިންމާލުމަށް ޓަކައި މި މަހު ތާއީދުކޮށްދެްއވައި ބޭފުޅަކު ގެ ނިޔަލަށް ސުންގަޑި އަުޅގަ

 .ހުށަހަޅަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިާރގެ ފޭދޫއަޅުަގނޑު 

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ކު ެއ ހުށަހެޅުްއިވ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިންމަނިއްރިރު. އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުަރން އިްއޒަތްތެރި މުޤަޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑު ާތއީދުުކރާ ވާ ބިމާ ،2002/1ގޮތަށް މި   ހަކަ. ބެހޭ ގާނޫނު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު ދެންމެައކު ހުށަހެޅިގެންިދޔަ ހުށަހެޅުމަށް ެއއީ މި ަމހުގެ ނިޔަލަށް މި ބިުލގެ  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާ

ނޑަެއޅުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބފައިވާ ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ނެތް  ހުށަހެޅުން ކަމަށްވާތީ އިޢުތިރާޟު ސުންގަޑި ކަ

ެއކު ދެން ހަމަ އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް  ނަމަ އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ަކނޑަައޅަން. އެއާކަމަށްވާ

ނޑުމެން ގޮތެއް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  . ތިކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޭޅ ގޮތުން އަުޅގަ

ބޭްއވުނު ަބއްަދލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއީ އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީަގއި

ނޑުމެންފާސްކޮށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީ އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް މެންބަރުންގެ ިޚޔާލު ފޮނުވި ބިލެއް.  އަށް އަުޅގަ

ފައި އަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ފޮނުްއވާއަނބުރާ މި ކޮމިޓީ އަށްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަފާތުވުމާ އެއްކޮށް މުޅި 

ނޑުމެން އިތުރަށް މީގަ ނުންވާ ނުކުތާައީކ ދިރާސާޮކށްލަން ބޭ އި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. ަމއިަގނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ  ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން އެކިއެކި ދާއިރާަތކުން ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެން ބިލާއަޅުަގނޑަށް ޤަ

ނޑުމެ ވަރަކަށް ައޅުަގނުޑ  . އެގޮތުން ދެން ހަމަ ކޮންމެވެސްފިުލވާލުންދާއިރާތަކުން އޮޅުން ން އެިކއެކި ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓު ވެސް ކޮށްލައިފިން ލިސް ގާނޫނަކަށް ގެންނަ  ބެހޭ ބިމާ  ގެންނާނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ އަޅުގަ

ނޑު ލިސްުޓ އެްއކޮށް ބިލަކަށްވާީތއާ ވެސް  ،އިޞްލާޙަކަށް ވެަފއި އަދި ެޓކްސްއާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނަކަށް  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  އޮތީ ހަމަ ތި  ކޮށްލާފައި މި

ފަރާތުގެ  5މިނިސްޓްރީ. މި  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި އިކޮނަމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްއެންޑް ޓްރެޜަރީ. މީރާ، މަސީ، 
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އިތުރުން  ނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ. ދެން އޭގެންނަ ކަހަލަ ވިސްނުމެއް މިދެންނެވި އަޅުގައަށް ގެޓީބޭފުޅުން ކޮމި

ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ދެން ތި  .ންމެހެން ނިމުމެއް ނޫންކޮ އީއާދެ! މި .ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ެވސް

ޅުން ހުރި ކަމަށްވާނަމަ ކުރިއަށް ެއހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެ .ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ވޯޓަކާ ހިސާބަށް ދާނީ

ނޑު ފުރުޞަތެްއ އަރުވާނަން.   ވަަޑއިގެންެނވުން އެދެން. އަްސލަމަށް އަޅުގަ

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑު ޤަގިނަ މައްސަލަތަެކއް ހުރި ކަމުގައި ބެހޭ ގާނޫނުގައި  ބިމާ ނޑުމެން ެއންމެ ކުރަނީ. އަދިބޫލުައޅުގަ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު މި ބި މި ބިލު މި ކޮމިޓީން ނިންމި ބައްދަލުވުމުގައި ސް ކަންބޮޑުވުންތަްއ ގުޅޭގޮތުން ވެ ލާެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެން . ދެން އެހެންނަފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ނިންމީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ބިުލ އޮތް  އެމަވެސް، އަުޅގަ

ހުރި ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ކޮންމެ  ަކކީ ހަމައެަކނި ސަރުކާރުެގ ބަެއއް އޮފީްސތަކާއި އެކަނި ގުޅުންބިމުގެ މައްސަލަތަ

ދާއިރާެއްއގައި ިމ  ެވސް ފުޅާ ކީ. އެހެންކަމުން، ވީހާބިލަ މުޅިގުޅޭ  ބިމާ ހުރި މައްސަލަެއއް ދިވެހި ފަރުދަކާ ގުޅުން

ފާހަގަކުެރއްިވ  އިގައްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ ދެންމެދެން އި ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް.ގުޅޭ  ބިލާ

މި ނަންތަކުގެ ތެރޭަގއި މަސީ އަޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގަިއ އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅޭ 

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ެއ ޢިއްޔާއެއް. ޖަމް  ކުރަން. އޭގެ މަޝްވަރާބޭފުޅުންނާ ވެސް މިކަމުަގިއ އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ކުީރގައި ަބއެއް ބިލުަތއް ނިންމާއިރު އެ ބިލަކާ ުގޅޭ  އިތުރަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މީގެ

ނޑުމެން މަޖިލީހުތުން ޢާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ ިޚޔާލަށް ގޮ ފަހު ޚިޔާލަށް ގެ ވެބް ަސއިުޓގަިއ ބިލު ާޝއިޢުކުރުމަށްއަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ  ގޮތުްނ ރައްޔިތުން މި ިއޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް ޢާއްމު ހުޅުވާލަން. ދެން އަުޅގަ

 ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަން ެވސް. ޝުކުރިްއޔާ. މި ދެކެވަަޑިއގަންނާ ގޮތެއް ބެލުަމށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އެޗް.އެމަށް   އަުޅގަ

 

 ނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިން މަ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަތ

އަސްލަމް ެއ  ވެސް ކުރީދުަވހުރަނގަޅަށް ަކނުލާ އަޑުއަަހއިފިން. އަސްލަމް އެ ދެްއެކވި ވާަހކަފުޅު ވަރަށް 

ނޑުމެން އޭުރ ވިސްނީ މި ބިލު ވަރަްށ  ވާހަކަފުޅުތައް ެދއްެކވި ވަރަްށ ފުޅާކޮށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ދެން އަުޅގަ

ކުެރވޭނެ ކަމަށް. ހުރިހާ ކަމެއް ަކވަރ މިެވގެން ގޮސް ހެދޭ ަގާވިއދެއްގެ ދަށުން ދެން ގާނޫނަކަށް ފަސޭހަކޮށް ނިމި

ރަށް މަޖިލީހަށް މި ގޮސް މަޖިލީހުގެ މުޅި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ފަހައެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިވީ ގޮތުން 
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ނޑުމެންނަށް އިޤްތިއޮތީ އަޅު އަނެއްކާ އަނބުރާ ބިލު މި ޑު ވެްސ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަގަ

 ބިމަކީ ރައްިޔތުންގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ މި އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް.  ށް ތާއީދުކުރަން ައސްލަމް ދެންމެވަރަށް ބޮޑަ

ނުޑ އެ ލުމާއެހެންކަމަށް ވުމާެއކު އަޅުަގނޑު ވެސް ެއއަށް ތާީއދުކޮށްތު އޮންނަ ކަމެއް. ވެސް މަޞްލަޙަ ކު އަުޅގަ

އެ  .މުޤައްރިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގައިކޮށްލަން ދެންމެ ސިންގ މިނިސްޓްރީ މިއަށް އިތުރުހަމަ ހައު ވެސް ހުށަހަޅަން

މަޖިލީހުގެ  އަދި ާޢއްމު ޕަބްލިކްސިންގ މިނިސްޓްީރ އިތުރުކޮށްލާފައި ވިދާޅުިވ ދާއިރާތަުކގެ އިތުރަށް ހައު

އަޅުަގނުޑ ވަރަކަށް އަިލއަުޅވާަލން. އެހެންވެ  ލަކީ ކޮބައިތޯ މިއަށް ކޮްނމެވެސްތުްނގެ ޚިޔާވެބްސައިުޓަގއި ރައްޔި

ނޑު ތާއީދު މިގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން. އަދި އަސްލަމް އެ ދެއްެކވި ވާހަ  ކުަރން.ކަފުަޅށް ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޙިލްމީهللا ސަޢުދު އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ 

ތަކުގެ ބަލަދުވެރިންނަީކ ޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންިސލުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން އަތޮ

ެއލް.ޖީ.އޭ ވެްސ މީގެ ތެޭރ ގައި ކަމަށްވާީތވެ އެލް.ޖީ.އޭ ކަމަށްވާީތވެ ެއ ބިންތައް ގިަނ ބިންތަކެއް މިހިރީ އަތޮޅު ތެރޭ 

އި ހިމަނާލުން .ސީ.ސީ.އައި މީގަ އަެނއް ިވޔަފާރި ކަމަކަށްވާތީއާ ެއކީަގއި އެމް.އެންހަމަ އެއާއެީކގައި  ހިމަނާލަން. ދެން

ބިުމގެ ިވޔަފާރި ެވސް ކުރާނީ. މި މު ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެއއީ ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ވިޔަފާރިވެރިން ވަރަށް މުހިއް

ނުޑމެންއެހެން ވާހަކަ ހުށަހަޅާލަްނ  ކަމަށްވާީތ އެ އެދޭ ކަމެއް ވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ހިމަނުއްވާލުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 8. 1،2،3،4،5،6،7،8އޮތީ ކޮންެމއަކަސް ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި  މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅުން ލިބިފައި 

ހިސާބަށް ގެނެސްގެން މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ލިބި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީުދ  ކޮމިޓީއާފަރާތެއް 

ނޫންތޯ. ނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެހެންމޯްލޑިވްސް ނޭޝަ ،ާއއި .ސީ.ސީންވެސް ލިބިފައި އެބަހުރި. ެއީއ އެމް.އެ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ، މީރާ،  ޑަސްޓްީރޒް ދެއްތޯ. ދެްނ މިނިސްޓްރީޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންްޑ އިން

 މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީ، ހަުއސިންގ  ރނީ ޖެނެަރލް އޮފީސް، އިކޮނޮމިްކ ިޑަވލޮޕްމަންޓްއެޓަ ދެން ،މަސީ
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ނަޑށް ޤަ ގެނައުމަްށ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބޭފުޅުން ގޮތުން ތި ބޫލުކުރެވޭ އެލް.ޖީ.އޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއވާނެ. އެހެްނވީމާ، އިޢުތިރާޟުތާއީދުކު  ،ނުކުރަްއވާ ކަމަްށވަނީިވއްޔާ މި ބޭފުޅުން ގެންަނ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު  )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ! ޙުސައިން. ހަމަ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނިންމުނު ގޮތް އަުޅގަ

ނުޑ ކޯދަންނަވާލާނަން އޮފް ދަ ރެ  ޑްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

އެންްޑ އޮފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރ  ން.ސީ.ސީ ާއއި،ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ނިމުނީ އެމް.އެ

ހައުސިްނގ  މިނިސްޓްރީ، ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެޓަޓްރެޜަރީ، މީރާ، މަސީ، 

އިތުރުން  ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ފޮނުވުަމށާއި އަދި ޭއގެ ފަރާތަށް މި ބިލާ 8ލް.ޖީ.އޭ މި މިނިސްޓްރީ، އެ

ދެއްވާ ޮގތަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ  އަށް ަވޑަިއގެން މަޢުލޫމާތުމަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ ންގެ ރެޕްެރޒެންޓެޓިުވންއެ ބޭފުޅު

 ދުވަސް. އެހެންވީމާ، ހޯމަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑެޑްލައިަނކަށް މިއަންނަ ހޯމައެ  ،ޑެޑްލައިަނކަށް

ނޑުމެން ދެން އޮންނަ  މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން  އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލާބައްދަ ނޑުމެން ދެން ބާއްވާނީ. އެހެންީވމާ، މި ބިލުގެ މަސަްއކަްތ ގުޅޭ ގޮތުން އަ ލުވުމެއް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބުން މި ނިމުނީ. ނިމުމާ ނުޑ ދެން ދާީނ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް ައޅުގަ އެކު އަުޅގަ

ެވސް އެންމެ  އޭގައިއިެގން. ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ  ޅުރަށްރަށާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑަައަޅން މިޖެހެނީ. ނޑުމެން ސުންގަިޑއެްއ ކަ ނ ތި ، އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ުޑ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަށް ަޓކައި.  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އެ ބިލާ  ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ސުންަގޑިެއއް ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީއިބްރާހީމްދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  ބެހޭ ގާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ، 98/20ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ގެ  31ައޅުަގނޑުމެން މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ްސކޮށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ެމދުގައި ބަޙުމި ހުށަހެ

ނޑު ހުށަހަޅާ  30ނޮވެމްބަރު އާނ، ސޮރީ. ށް. ނިޔަލަށް ނިންމުމަ ގެ ިނޔަލަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޙުަސއިން. ޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހު
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 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫގުރައި.ތ

އިބްރާހީމްދީދީ އެ ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫއައްޑޫ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެންމެ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ެއއީ ނޮވެމްބަރ މަުހގެ  ަވގުތު ނިންމާލަން. ގެ ިނޔަލަށް މި ިބލުގެ  30ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ާތއީދުއެހެންވީމާ،   .ކުރަންހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެއީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ. ހުށަހެޅި ތާއީދު ވެސް ލިބިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަ

އެގޮތަްށ ފާސްީވ ކަމަށް ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަްށވާނަމަ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ަޓކައި އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ 

ނަޑއަަޅއި  ތި ހަމަ ދެން ހަމަ އާދައިގެ މަތިން  .މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާ ގޮތަށްއެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް  ކަ

ރަނީ ެވްސ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަ ނުމުގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ މީަގއިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްަތއް ަފސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ބޭ

ކަމަކަށް ވާނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ވެސް ިތ  މުހިއްމުޚިޔާލު ހޯދާލުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާލުމަކީ ވަރަށް 

ހުިރ  ގުޅުން ދަނީއާބޭފުޅުން ކުރިން ބިލުގައި ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޭޖގެ އާމް

ނޑު ނިންމާފައި މި ވެފަިއވާތީާއ ވެްސ ެއްއކޮށް އަބިލަކަށް ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަ ުޅގަ ހަޅަނީ އޮތީ މިދެންނެވީ އަުޅގަ

އަދި އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް މަޓީ ، ފް އިކޮނޮމިކް ޑިަވލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، 

އިތުރުން ެއ  އަދި ޭއގެ .ފޮނުވުމަށް ޓަކައި މި ފިޝަރީޒް އެންޑް ެއގްރިކަލްަޗރގެ ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލު ހޯދާލުމަށް

ނޑުމެން ކޮމިޓީްނ ނިންމާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ބޭފު  ޅުންގެ ރެޕްރެޒެންޓޭިޓވުން ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަަޑިއގަންނަވަން އަުޅގަ

ްއ ހުރި ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާ ކެ ވެސް ފަރާތްތަ އަދި މީެގ އިތުރުން .މިކޮޅަށް ގެންނަން

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަށް ޑު ފުރަތަމަ އިބްރާހީމްދީދީތަކަށް މިކަން ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނގޮ

އެންްޑ  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްމިމަޓީ، ، ލިސްޓް އެީއ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް، ިއކޮނޮމިކް ިޑަވލޮޕްމަންޓް

ނޑު އިްބރާހީމްދީދީއެ  ތު އަރުވާނަން.އަށް ފުރުޞަގްިރކަލްޗަރ. އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އި، ތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ތި ވިދާޅުިވ ފަރާތްތަކުގެ އި

ޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ްނ އަސަރިވސް ވެސް މީގެ ތެޭރގައި ލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއި، 

ނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމާއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ  ރަށްތަކާބެހޭ ނުވަތަ ފަޅާއި،  ފަޅުރަށްތަކާ އީއެދެން. އެ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

 ޚިޔާލު ވެސް ހޯދާލުމަކީ އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީވެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު ދަށް އަޅުަގނޑު ފަޒާ

 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޫލެއް ނުކުެރޭވ ދެން ޑިފެންސާއި ޕޮލިްސ ޤަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަކަްށ ދެން އެހާ 

ތެރެއަށް މީރާ ވަންނަން އެބަ  ހެންނަމަވެސް، މީގެމި ފަޅު ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން. އެ އަށްއޭގެތެރެ 

ޖެހޭ. މީރާ ވަންނަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަސްލު ދައުލަުތެގ އިންލެންޑް ރެވެނިުޔގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ މީރާ. 

ށްތަުކެގ .ޕީ.އާރު.ސީ ތެރޭގައި ެވސް މިހާރު މި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގަިއ ެވސް އެބަ ެދކެޭވ ރަމްދެން އެމް.އެ

ލާޙުެގ ޞްއެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން މިސާލަކަށް މިހާރު މި ގާނޫަނށް މި ގެެނވޭ އި ، ހި. އެހެންީވމާއާިއ ެއއްޗެ ވާހަކަ

ސަބަބުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފަސޭހަ ދޮރުތަކެއް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި 

މީގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  އަށްންކަމަށް ވަންޏާ މީރާއޮތީ. އެހެ  ޑިަޒއިންވެފައި މި

އްލުކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނު ޙަހިތަކަށް ކަލެކްޓްކުރުުމގައި އެ މީހުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި އެްއޗެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން މީރާ ތި  ލިސްޓަށް އިތުރުކުރަން އިނގޭތޯ.  ޑިަޒއިންކުރަން ޖެހެނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު ޙުަސއިނަށް ފުރުޞަތު

 

  ތ.ގުދައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެންމެ ފުވައްމުލަކުގެ މެންބަރ ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ތެޭރގައި އޮތުމަކީ. ީމގައި މި ފަިއސާ ކަލެކްޓްކުރާ ފަރާަތީކ  މު ކަމެއް މީރާ މީގެއްތާއީދުކުރަން. ެއއީ ވަރަށް މުހި

 ވެސް ބަިއވެިރވާންޖެހޭނެ  ދައުލަުތގެ އާމްދަނީއާ ބެހޭ ކަމެްއގައި ީމރާ މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއްގައި ، މީރާ. އެހެންވީމާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މީރާ މީގެ، އިނގޭތޯ. ދައުލަތަށް ވަންނަ ފައިސާއާ ބެހޭ ކަމެްއވީމަ. ެއހެންވީމާ

ނޑު ެއކަމަށް ތާއީދުކޮށްލަން ޢަލީ ފަޒާދުެގ ، މު ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއްތެރޭގައި އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހި އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް.   

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވާނަން.  ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު 
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  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު މި ގާނޫނުަގއި މި އި ލާޙުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް ފަޅުތަުކގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި އިނގޭތޯ. ޞްއާދެ! އަުޅގަ

ތިމާވެީށގެ ުވޒާރާ،  ،މާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް ނާުޒކު ތަނަކަށްވާީތވެ އެހެންވީމާ ާރއްޖެއަީކ ތި، އެހެންވީމާ

 ތެރޭގައި ހިމަނާލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  މަންޓް މިނިސްްޓރީ މީގެޔަރަންއެންވަރ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން މިހާހިސާބުން.  އަޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު

ވެްސ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް  ފަޅާއި ފަޅުރަށް ދޫކުރުމުގައި ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ވާކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދު

ކަރަޕްޝަން -ސް އެންޓި ގުޭޅގޮތުން މީެގ ކުރިްނ ވެ ދޫކުރެވިފަިއވާ ބަެއއް ަރށްތަކާދެކެވޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ެއހެން 

ވަނަ މާއްާދގެ  11ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅިފައި ެވސް ވޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު މި ގެނެޭވ ަބދަލުން، 

ކަމުގައި ިވޔަސް ެއ  މުކޮށް އިޢުލާންނުކުރިއްލާޙުަގއި މިވާ ގޮތުން ޢާޞްވޭ އި)ށ( އަށް މިސާލަކަށް މިހާރު މި ގެނެ

، ބަދަލުވެގެްނ މި ދަނީ. އެހެންވީމާރަށްތައް ދެވޭގޮތަށް މިހާރު  ކޮށްފައި ފަޅާއި ފަޅުކަށް ބޭސްޒަލަހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯ

ންަނވާ ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން ދެކެވަަޑއިގަ-މިހެން މި ގާނޫނަށް މި ބަދަލުތައް އަންނައިރު މިކަމާ ގުޭޅޮގތުން އެންޓި

ނުޑ އްގޮތެއް ސާުފކުރުމަކީ މުހި ނޑުމެްނ  ދެކެން. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް މު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ިވސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އެީއ ކަރަޕްޝަނަށް މަގުަފހިވާގޮތަށް ބާރުތަެކއް ވަިކ  ގާނޫނެއް ހެދޭއިުރ އަުޅގަ

ލާޙު ޞްނަށް އިމި ގާނޫ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލެވެނީތޯ ނުަވތަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތަކަީކ ކޮަބިއތޯ

ވެްސ  މި ބޭފުޅުންނާވެސް، ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -ގެނެޭވއިރު. ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެންޓި 

 މަޝްވަރާކޮށްލަން މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ދީދީ  އަރުވާނަން.  އަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
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ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ފަޒާދުގެ،  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު މި ފުރުަޞތަކަށް މި އެދުނީ އަުޅގަ

 ން. ލަހެޅުން ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ދަންނަވާވާތީވެ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަޒާދުެގ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ގޮތެްއގައި ލިބިަފއި މި ތެރެއިން ެއއް ހުށަހެޅުމަކަށް  އޮތީ. ޭއގެ އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ހުށަހެޅުމެއް މައިގަ

ނޑު ވޯޓަށް ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ިލބިފައި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

ޕްމަންޓް، މަޓީ، މިނިސްޓްީރ ނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮރިޒަމް، މިރާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫއީ މީއަހާނަން. އެ

މަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޔަަރންޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އަދި އެންވަ އޮފް ފިޝަރީްޒ އެންްޑ ެއްގރިކަލްޗަރ، މިނިސް

އެ ބޭފުޅުން ކޮމިީޓއަށް ަވޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު  ޓަކައި ފޮނުވުމަާށއި އަދި ޭއެގ އިތުރުން ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

މިހާހިސާބުން ، ޅުންނަށް ދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ވެސް އެ ބޭފު

އި ކަމުގަ  ލަން. ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ފާސްވީާރޟްކުރާ ބޭފުޅަކު އިންތޯ ބަލާއަޅުަގނޑު ެއއަށް އިޢުތި

ނަޑއަޅަން. އެހެންވީމާ ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ނިންމާލީ. ، ކަ ިމ ބިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަދަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާނީ ވިލިމާެލ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ނިންމާލުމަށްފަހުގައި ދެން ައޅުގަ

ނޑުަގއި ،78/69 ހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރުހުށަ ލާޙު ޞްއްވާ އުޅަނދުތައް ދުްއވުާމ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިދު ކަ

ކުރިން ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގައި ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ތަންކޮޅެއް 

ކުރިން.  ވެސް އެްއކޮށް ބިލުގެ ސުންގަޑި އަުޅަގނޑުމެން ވަނީ ަކނޑަައޅާފައި މީގެ އައިސްަފއި އޮތް ބިލަކަށްވާީތއާ 

ނޑުމެންނަށް ޮކމެންޓް އެކިެއކި ދިމަދިމާލުން ޚިޔާލުފުޅުތައް ލިބުމުަގއި  ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކަ

، އޮތީ ފަހަނައަޅާ ގޮސްފަ. އެހެންވީމާ ތަންކޮޅެއް ލަސްތަކެއް ކުރިަމތިވެގެންދިޔަ. އެާއއެްއކޮށް ސުންގަޑި މިހާރު މި 

ނަޑއަޅާަފއި މި އަޅުަގނޑުމެން ސުްނގަިޑއެއް  ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ މި ބިލަށް ވެސް. ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ކަ  ކަ

ނޑު އަނެްއކާ، . އެހެންވީމ2015ާއޮކްޫޓބަރ  31ކީ އޮތް ސުންގަިޑއަ ެވސް  ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަށް. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަ  އަުރާވނަން.  ތުމިރަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަޢާން ސުންަގޑިެއއް ކަ

 

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑައެޅުަމށް ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ، ދެން މުޤައްރިރު ހަމަ  ނޑު މި ބިލުެގ ސުންގަިޑއެއް ކަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ މައްސަލައެއް ނޑު  ެވސް ނެތް. ވީހާ ވިސްނަވާަފއި ނިންމަވާ ަވގުެތއް އަުޅގަ ައވަހަަކށް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 ހަމަ ހުށަހަޅަނީ. ދެން އޭެގ އިތުރުން ބިލުެގ މަސަްއކަތް ދިރާސާކުރަމުން ދާއިުރގަިއ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ 

ނޑު ހުށަހަޅާތީވެ އެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވާލަން. ދެން ބިލުގެ ޒިބޭފުޅުން ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ހާ ރުކުރުމަށް އަުޅގަ
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ގިނަ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ 15. 15މަހު  ހިސާބަށް ކަމަށް، މި މަހު. މި އާ 15އަންނަ މަހުގެ  މި ސުންގަިޑއަކީ

 ގެ ކުިރން ނިންމުމަށް.  15، ކަުމގައި އަުޅަގނޑު. އެހެްނވީމާ ޑިއެއީ ސުްނގަ 20ބޭފުޅުން ބޮޑަށް ބުރަވާތީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަރުވާނަ އަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ޑީޑީ 

 

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ބެހޭ އި ުދއްވާ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާަކނުޑގަ ،78/69ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ިމ  ލާޙަށް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު އެޞްގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އި 

 ގެ ިނޔަލަށް ނިންމަން އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.  15ގެ ނިޔަލަށް، ޮނެވމްބަރު  15މަހުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅަުކ، ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް ބޭފު ލާޙާޞްށަހަޅާ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް އިއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ހު

ެއކު އެގޮތަށް  ކަމަށް، އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އިޢުތިާރޟެއް ނެތުމާ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިާރޟްކުރަްއވާތޯ. ނެތް

ނިމުނީ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިްލކޮޅުަގއި އެ ބިލު އޮންނާނެ. 

ނޑުމެން އެކި  ވަނީ މިހާރު ެއކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހުގައި އެ އިދާރާތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިލަށް އަޅުގަ

. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރަށް މެންބަރުން ފްލޯރގައި ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅތައް ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ލިބިފަ

ފައިލްކޮޅު ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާލަްއަވއިފިްއާޔ  ފައިލްކޮުޅގައި މިހާރު އޮންނާނެ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ތި ބޭފުޅުންގެ

ނޑު ގޮތެްއގައި  ނޑުމެންނަށް މައިގަ ދިމާލަކުން ލިބިފަިއ ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް ިތ  3ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަ

ެގ އެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ބިލު، ލްކޮުޅގައި ުހންނާނެ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންގެ ފައި

މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށްގެންާދނެ. ކުރިއަށްގެންދާއިުރގައި ިމ ބިލަކީ މާ ބޮޑު ބިލެއް ނޫން. ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުރު 

، ވޭ ބިލެްއ މި ބިލަކީ. އެހެންވީމާއޮތީ. ހަމަ ދެތިން ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް އެކުލެ  ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު މި

ނޑުމެންނަށް ޮކމެން އި ދަންނަވާލަންޓަކަ އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  އޮތް  ޓް ލިބިފައި މިއަޅުގަ

ނޑުމެން މި ފޮނު ފަރާތްތަކަކީ ނޑު ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ ވަނީ މޯލްޑިްވސް ނެަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާުތން. މައިގަ

ފަރާތުން  3 ށް. ދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. ދެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ. މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަ

ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ، ޓްތައް، ޚިޔާުލފުޅުތައް ލިބިފަ. އެހެންވީމާއޮތީ ކޮމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ފައިލްކޮޅުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިާވ ޚިޔާލުފުޅުތައް އިނގޭތޯ. 
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ނޑު ވަުގތުކޮޅެއް އަުރވާނަން ތި ެއއަށް ތި ބޭފު ، އެހެންވީމާ ޅުން ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮށްލެއްުވން އެދެން. އަޅުގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(  ޓަކައި. ބޭފުޅުންނަށް މި އެކިއެކި ދިމަދިމާލުން ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ސްޓަީޑކޮށްލެްއވުމަށް

މާއްދާައކުން ބިލުގެ މަސައްކަތް ައވަހަްށ ައޅުަގނޑުމެން ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މާއްދާއަކުން ، އެހެންވީމާ

، ގެންާދ ގޮުތގެމަތީން. އެހެންވީމާުމ އުސޫލުން ކުިރއަށްއްބޭނުުމަގއި ކުިރއަށްގެންދާނީ ޢާ ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްސެކްރެޓޭރިއޭ އި ޓަކަ ޓުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ ހުރި އިލާޙުތަްއ، އަޅު ޞްން. އަދި ެއއާ ުގޅުން ހުރި އިވިދާޅުވެެދްއވު . ލާޙުތައް ފޮުނއްވަންޞްގަ

 ައރުވާނަން.  ޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުސެކްރެޓޭިރއޭ ، ދެން އެހެންވީމާ

 

  ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ނުޑގައި ދުްއާވ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ  ،78/69  -1ލާޙުތައް ގެނައުން. ޞްހޭ ގާނޫނަށް އަންނަނިވި އިއި ބެކަ

ލާޙުކުރުން. ަކނޑުދަތުުރފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޞްަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިވަ 1ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

ރުން ކުރާ އުޅަދުފަހަރާއި ރާއްެޖއިން ބޭގައި އުފައްާދ ަކނޑުދަތުރުފަތުރުދިވެހިރާއްޖޭ  -)ހ( -1ރަޖިސްޓްރީކުރުން. 

ނޑުދަތުރުފަތުރުގެންނަ އެހެން ގައުެމއްަގިއ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ުއޅަނދުފަހަރު މިނިސްޓްރީން ދޭ ކޮށްފައި ނުވާ ކަ

ނޑުގެ ސަރަ އިން އިންޖީން ޓެސްޓްކުރުން ފިޔަވަ ހުއްދައެްއގެ ދަށު އްުދގައި ބޭނުންކުރަން ވާނީ މި ޙަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  -ދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތީން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންނެވެ. )ށ(ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި

ނުޑގައި ުދއްވާ ުއޅަނދުތައް މި މާއްދާގެ )ހ(  ބޭރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއ ނުވާ ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ ކަ

ނޑުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްްޓރީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތީ ގެ ސަރަަޙއްދުަގިއ ކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ހިރާއްޭޖގަިއ ކުރެވިފަިއވާ އުަޅނދުތައް ދިވެރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ރަޖިސްޓްރީދިވެހި -ދުއްވިދާނެެއވެ. )ނ(

ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ. މި މާއްދާގެ )ހ(  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ

 ލާޙުަގއި ވަނީޞްން ހުށަހަޅާފައި އިން އިކޮމެންޓެއް ލިބިފަ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ަވނީ .އެން.ީޑ.އެފުއަށް އެމް

އެބަިއ އިތުރުކޮށްލުމަށް. އިންޖީނު  އި"އްދުމަށް ުދްއވާ ދުްއވުން ިފޔަވަ އިންޖީނު ޓެސްޓްކުރުްނ ނުަވތަ ބަނދަރަށް ވެ"

ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ިދވެ އިްއވާ ުދްއވުން ފިަޔވަޓެސްޓްކުރުން ނުވަތަ ބަނަދރަށް ވެއްދުމަށް ދު ހިރާއްޭޖެގ ކަ

 ބޭނުންކުރަން ވާނީ މި ގާނޫނާިއ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންެނވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އިވިގެްނ އެ ދިޔައީ  ނޑުމެންނަށް އަވަނަ މާްއދާއަށް  1މައިގަ ުޅގަ

ލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފެގ ޞްލާޙު އެ މާއްދާއަށް އިޞްއީ ެއ އިލާޙު. އެ ޞްލިބިފައިވާ އި
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ވާފަިއާވ ން ހުށަހަޅުއްއެމް.އެން.ީޑ.އެފު، )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އެހެންވީމާ ތި ބޭފުޅުންނަށް.، ފަރާތުން. އެހެންވީމާ

ނޑު ވޯޓަކަްށ ނުެއއް އަހާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ދޭތެރޭަގއި  ލާޙާޞްއި މެންބަުރންގެ އިޢުތިރާްޟ ނުކުރަްއވާީތ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެއްބަސްވުެމއް އެަބ  1، ކުރިައށްދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ނޑު ބަލާފައި   ހިސާބަށް ދާނަން.  އާވަނަ މާްއދާ 2އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

 

  ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ީފ އިތުރުކުރުން. ަކނޑުދަތުރުފަތުރުވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ  1ގާނޫނުގެ 

ކުރާ ކޮށްފައިވާ ަކނޑުދަތުރުފަތުރުމި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ -)ހ( -2ނެގުން. 

ފަހަރުގެ ތެރެއިން ީފ ނެގޭނެ ބާވަތުގެ އުޅަނދުަތކާއި، ރަޖިސްޓްީރކުރުމުގެ ީފތަކާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ އުޅަނދު

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއވާ އުޅަނދުތަުކގެ ރަޖިސްްޓރީ ބަދަލުކުރުމާއި، އެ އުަޅނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ލަތްތަކާިއ، ހާމަނާކުރެވޭނެ ރުުރފަތުރު ކުރާ ުއޅަނދުތައް ޖު ތުގުޅޭ އެންމެހަިއ އުސޫލުތަާކއި، ަކނޑުދަ މާބޭނުންކުރު

 ވަނަ  1މި ގާނޫނުގެ  -މަނާކުރެވޭނެ އަދަދުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ހިމަނަންވާނެއެެވ. )ށ(ރުޖު

ގެ މަޢުލޫމާތު ލު އެނގޭނެ ފަދައިން ެއ އުޅަނދުތަކުޞީގެ ތަފްކުރެވޭ އުޅަނދުތަކު މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން  3ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީއެއް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ނޑުދަތުރުފަތުރުމި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ރަޖިސްޓް -ގާއިމްކުރަްނވާނެެއވެ. )ނ( ކުާރ ރީކޮށްަފއިާވ ކަ

ވިފަިއާވ އުޅަނދުތަެކއް ކަުމގައި ބަަލންވާނެެއވެ. ެއ މާއްދާއަްށ ކުރެމި ގާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދުތަކަކީ

 އެްއވެސް ކޮމެންެޓއް ލިބިފައެްއ ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް އިދާާރައކުން ކޮމެންޓެއް އައިސްަފއެްއ ނުވޭ. ނުވާތީ މި މާއްދާ،  !އާދެ މި މާއްދާއަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތެއްއާދެ! އަސްލަމަށް   އަުރވާނަން.  އަުޅގަ

 

  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ކޮށްެލޭވ  މި މާއްދާ މިހާރު ލިޔެފައި ިމވާ ގޮތުން މި ަގާވއިދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫ އެބަ

ނޑުމެން ަގވާއިދަްށ މި މަނާރުއަދަދުތަކާިއ، ޖު  މި ފީ ނަގާނެ ކޮށްޞަ އިނގޭތޯ. ަވކިން ޚާއް ކުރާނެ މިންވަރުތައް އަުޅގަ

ދޫކޮށްލެވެނީ އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުއަާސސީ، ައއު ގާނޫނުައސާީސ 

ލަތަށް އެއްެވސް ެއއްެޗްއ ރަްއޔިތުން އަތުން ދައު  ށް ފާޅުކޮށް ދެކެވުނު ވާހަަކއެއްއެކުަލވާލިއިުރގައި ވެސް ވަރަ 
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ނޑުމެން އެްއވެސް  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ނަގަްނވާީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންނޭ. އެ މޭރުމުަގިއ އަުޅގަ

ޓެކްސްެއއް ަނގަން ވާނޭ، ކުރީަގއި ެވސް ބަޔާންކުެރވިަފއިވާ ވާހަަކއެއް. ެއއްެވސް ޓެކްސްެއއް ަނގަން ވާނީ 

ފާސްކޮށްގެން ކަމަށް. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މި ދިމާވާގޮތަީކ ގާނޫނެްއގެ ބާރު ލިބިގެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ގަާވއިދެއް މި ހެދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނަކުން ައޅުަގނޑުމެން މާ ބޮޑުތަނުން ދޫޮކށްލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މުން މަނާތައް ވެސް ަބއެއް އިދާރާތަކުން ނަގަރުން ޖުތަުކގައި ވަރަށް ުނޙައްޤުވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެބަ ެފނޭ ގަާވއިދު

ުނގުޭޅ  ރަިއގެން ޮގސްފައި އެ އަދަދަކާއަ މަނާރުޖުމަނާ ދުވަހުން، ގަޑިން ގަިޑއަށް ރުދާތަން އިނގޭތޯ. އަދި އެ ޖު 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިނގޭތޯ މަނާރު ޖުއެތައް ހާސް ގުނައަކަށް  . ދާިދ އަރައިގެން ގޮސްފައި ުހންނަތަން އަޅުގަ

ނަޑކަށް ތިން ނޑަށް ދިމާވި ަމއްސަލަެއއްަގއި އިނގޭތޯ. ގާްތގަ ުގޅޭ މުޢާމަލާތެއްގަިއ  ހާހެއްހާ ރުފިޔާއާ ފަހުން އަޅުގަ

 3ގަޑިން އަރަމުން ގޮސް ޑިން ކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި އިދާރީ މަސައްކަތެްއ ނުކުރެިވ އޮތީަމ ކަސްޓަމުން އިނގޭތޯ ގަ 

 މުއްދި ވިޔަފާިރކުރާ މީހުންނާއި، ޢާކުިދކު، އި އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާރާފަމިހާރު އަ މަނާރުޖުލައްކަ ރުފިޔާ 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނުވެސް އޮންނާނެ.  ރައްޔިތުން މިކަހަލަ ތަކުލީފާ

ގެނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ަގވާއިދުަތކަށް ބަދަލު

އިދެއް ޝާއިޢުކޮށް ެއ ަގވާއިެދއްގެ ގޮުތގައި ގަވާ  ނީމަ އެ އިދާރާަތކުންގިނަފަހަރަށް ހަމަ ގަާވއިދަށް ދޫކޮށްލެވު

ށް ެއ ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާ ެއކު އެ ަގވާއިަދކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ބާރަކަ

ގަާވއިދުެވގެންދޭ. އަދި އެއަްށ ހަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. އަދި އެ ޖުރުމަނާއަކާ 

ނޑުމެްނނަށް އެހާބޮޑަށް ފުންކޮށް  ގުޭޅގޮތުން އެކަމަކާ ގުޅޭގޮުތން، އަދި އެ ހެދޭ ގަވާއިަދކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ދެން އެންމެ މާއްދާއަކުން ބޮޑުސިންގާ ަގވާއިަދކަށް މި ބާރުދިނުމަށްވުރެ  ވިސްނާލެވިަފއެއް ވެސް ނުެއއް ޮއވޭ.

އަޅުަގނޑުމެން ކޮަބއިތޯ ޮކންކޮންކަހަލަ ބާވަތްތަެކއް އުޅަނދުތަކެއްޯތ ރާއްޖެއަްށ އެތެރެކުރަނީ. ކޮންކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބައިތައް ހަމަ މި ގާނޫ ނުގައި ހިމަނާލެވިދާނެ. އަިދ ރަޖިސްޓަރީތަކެއްތޯ ހުންނަން މިޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުަތކެްއ، އަދި ފީ ނަގަންޖެޭހ  ނޑުތަެކއް އެންމެކުަޑ މިންވަރުން މިންގަ ޖުރުމަނާކުރަންޖެހޭ މިސާލަކަށް މިންގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑައަޅާެލވިދާނެ ިއނގޭތޯ. ދެން މިހެން މިކަން ދޫކޮށްލުމުން އަޅުގަ ނޑުެމންނަށް ކަ ނޑުތަެކއް އަުޅގަ މިންގަ

 ންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ވަރަށް ޢާއްމު ރަްއޔިތުްނނަށް ދަތިވާގޮތަށް މިހާރު ވެްސ ގަާވއިދުތައް އެބަހުއްޓޭ.  ތަކުރާރުކޮށް ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޑީީޑއަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ޢާމިރަށް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ނުޑ ވެސް ހަމަ ފުރުޞައާދެ! ޝު ެގ ވާހަަކއިަގއި އެ ވިދާޅުިވ ތަކަްށ މި އެދުނީ ދެންމެ އަސްލަމްކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ  ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް މީގައި އަުޅގަ ބައެއް ނުކުތާތަކަށް އަުޅގަ

ނެގުމާއި، އުޅަނދުފަހަރުގެ ެކޓަގަރީކުރުން މި އޮންނަނީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީުކރުމާއި، އުޅަނދުފަހަރުގެ ފީ 

ގަާވއިދުެގ ތެރެއަށް. ޮބއްކުާރައކުން ފެށިގެން ދޯންޏާ ހަމައަށް ނަގާ ފީ ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ހީނުވޭ މީގެ ތެޭރގަިއ 

ންމެ ކަމެއް ވެްސ އެގޮތަްށ؛ އެހެންވީާމ، ަގވާއިުދގެ ތެރެއަށް ކޮންމެހެނެއް ެވސް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ދެން މިއިން ކޮ

ނުބައިކޮށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ހަމަ ެގއްލުން އެްނމެންނަށް ވެސް ވާނެކަމެއް. ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން 

ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ރަޖިސްޓަީރޮކށްފައި ހުންނަ ދޯނިތަކަކީ ޖުރުމަނާ އަރަމުން އަރަމުން އަރަމުން ގޮސް އެތައް ަބއިވަުރ 

ރީޮކށްފައި މަސްވެރިކަމަށް ރަިޖސްޓަރީ ބާޠިލުވާގޮތް ނޭނިގހުރެ ބާޠިލުވެގެން ދިއުުމގެ މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓަ

ސަބަބުން ފީދައްކާ އުޅަނަދކަށް ބަދަލުވެ ފީނުދެއްކުމުެގ ސަބަބުން އަރާފައި ހުރި ބައިވަރު ޖުރުމަނާތައް. 

ކަމަށް ިލބިގެން ޖުރުމަނާ އެގޮަތްށ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެތަްއ ޒަމާންތަކެްއވެއްޖެ ގާނޫނުެގ ރައްކާތެރިކަން އެ

މަސް ުދވަހު ތެރޭަގއި ފީ ނުދައްަކއިފި ކަމަށް ާވނަމަ އެ އޮޓޮމެިޓކުން ެއ  6ނާރާކަން. މިހާރު ގާނޫނު ާވޮގތުން 

އެްއޗެްއގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވީ. ބާޠިލުވެފައި ދެން އެކަމަަކށް އަރާނެ އިތުރު ޖުރުމަނާއެްއ ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ނޑުމެން ރަނގަަޅށް އަދި އިތުރަށް ވެސް  މިހާރު އެކަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

މިދެންނެވިހެން މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެްނ މި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް 

ނުގެ މަްއޗަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ަގވާއިދަށް ާޖގަ ދޫކޮށްލުމަީކ އަޅުަގނުޑ ބޮޑަށް ބުރަމިާވ ަސބަބަކީ ވެްސ މިއީ. ދެން ގާނޫ 

އަޅުަގނޑު ވެސް އެހާ ތާއީުދުކރާ ކަމެއް ނޫން. އެ ަގވާއިުދ؛ އެހެންނަމަވެސް ގާނޫުނގެ ަދށުން ގަާވއިދު ހަދަިއގެން 

ޔިތުންނަކަްށ ނޫނިއްޔަކާމު ހަމަގައިމު ެވސް ގާނޫނުގެ ރައްކާތެިރކަމެއް ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަކަމެއް ރައް

ތަންފީޒުކޮށްދެވޭނެ ެއއްވެސް ގާނޫނެއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ ގައިމު ވެސް މި ވުޖޫދުކުެރވިަފކަ. އެހެންވީމާ، ފީ ނެގޭނެ 

އަދަދުތައް މީގެ ތެރެއަށް ލެިވދާނެބާއޭ އަޅުަގނޑު މި ހިތަށް އަރާ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ދޯނިތަކުގެ މިންތަކާއި 

ވެސް ެއބައި ައއިްސގެން ކަންނޭނގެ ވާނީ. އެހެްނވީމާ، ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން އެަބއި ގެަނއުމަީކ  އިންތަކުެގ ތެރެއިން

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި އެހާ ބޮޑު މައްސަަލއެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިސާބުން ޑީީޑައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ
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ނޑު ވެސް ފުރުޞަެތއް މި ހޯދީ ހިތަދޫ އު  ތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު އަސްލަމްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ެއ ޖުރުމަނާ  ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްިވ ނުކުތާެއއްގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބައެއްަފހަރު ބައެއް ަތކެތި އެ ޖުރުަމނާ ކުރެޭވއިރު

ނޑެްއގެ ައގަށްުވރެ މާ މައްޗަށް ދާނެ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ  އެބަކުެރވޭ އެ މުދަލެއް ނޫނީ އެ އެތިގަ

ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށްލަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަުކގައި ެއ 

ރުމަނާ އަރައިގެންދާގޮތަށް އެއޮތުމަކީ އެހެން ކަންތައްތަްއ ދިމާވެފައި އޮތުމަކީ ެއީއ އެްއޗަކަްށވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަްށ ޖު

އަޅުަގނޑު ވެސް ބަަލއިގަންަނ ކަމެއް ނޫން ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގަ. އެހެންވީމާ މި ކުރިއަްށ 

ނޑުމެން ކަންތަްއތައް ކުރާއިރު އެކަހަލަ ކަންަތކަށް ވިސްނައި  ގެން ގެންދިއުްނ ރަނގަޅު. މި ރާއްޖޭގެ އޮތްތާ އަުޅގަ

ރުފިޔާ.  25އެބަހުރި ބުރުމާ ކައްޓަކަށް ެއއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައި ޖުރުމަނާއަށް. އެހެންނަމަވެސް ކަށީގެ ައގަކީ 

 އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށް ވިސްނަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދުތަާކއި ެއއްޗެިހ ހެދުން ރަނގަޅު ވާހަކަ

 ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އެޗް.އެމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން .ތ

ނޑު ދަންނަވާ ނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި ، ލަން ބޭުނންވަނީ ދެންމެ އަސްލަމްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ އަުޅގަ

މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުާޅ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު ދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޙަޔާުތގައި ފުޭދވަރަކަށް ުދވަުހ 

ހުގެ ތެރޭަގއި ޙަރަކާތްތެރި މަސައްކަތް ކުެރިވއްޖެ. ދެން ކުރީގެ އެދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި މާގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް މަޖިލީ 

ނޑު ހަމަ މި ގާނޫނު  ނުވިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ވަރަްށދިގު ޙަޔާެތއް މަޖިލީހުގައި ވޭުތކުރެިވއްޖެ. އެހެންވުމާ އެކު ައޅުގަ

ފެނިފައި ހުރި ނޫނީ ގާނޫނުތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ މި ހުރިހާ އެްއޗެހި ގާނޫުނގައި ލިެޔޭވޮގތަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ އޭުރ 

ހަދަމުން އައީ. މައިަގނޑު ުއސޫލެއް ގޮތުަގއި ެއވާހަކަ އޭުރ ވެސް މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ެދކެވޭ. އަިދ  ވެސް

ނޑު މަސަްއކަތް ކުރިއިރު ވުޒާރާަތކުަގއި ވެސް އެ ވާހަަކތައް ދެކެވޭ. އެހެންކަމަށް  ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަުކގައި ައުޅގަ

ނޑަށް މީެގ ތަޖުރިބާއާ އެކު ފެނިފަ އި އޮންނަ އެްއޗަކީ އެްއވެސް ާގނޫނެއްަގއި ނުލިޔެވޭނޭ އެ ވުމާ އެކު އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ، އެ ތަފުޞީުލތައް ގެެނވޭނީ އަބަދު ވެްސ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ހަމަ ަގވާއިުދެގ  ގަާވއިދެްއގެ ތެޭރގައި ހިމަނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ައޅުގަ

ދަށުން މި މަސައްކަތް ކުެރިވދާނެ ކަމަށް. އަދި އިުހއްސުެރ އަންޒަމާނުއްސުެރ ފަށަިއގެން މިކަން ހިނގަމުން ވެްސ 

އަންނަނީ މިހެން. އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އެީތގެ ައގަްށވުރެ ޖުރުމަނާ ބޮޑުެވގެން ދަނީ އެ ަގވާއިދުތަކަްށ 
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ޖުރުމަނާއެއް ނާންނާނެ. އެ ޖުރުމަނާ ދައްކަންވާ ަވުގތު ދައްކާ އެކަން ނިމޭނެ. ޢަމަލުނުކުރެވޭތީ. ޢަމަލުކުރާނަމަ އެ 

އޭގެ ފަހުން ޖުރުމަނާ ނުދެއްކިގެން ގޮސް ެއއޮންނަ ަގާވއިދަށް ޢަމަލުނުކުރެވުނީމަ ޝަރީޢަތާއި ހަމައަށް ދަނީ. 

އެހެންވީމާ، ޢަމަލުކުރުން ޝަރީޢަތުން އަގު ލައްވާ ިމހާބޮޑު ޖުރުމަނާ ނަގައި މި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖެހެނީ. 

ރަނގަޅުކުރީމަ ެއކަން ރަނގަުޅވާނެ. ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ާގނޫނުގައި މި ހުރިހާ ވާހަކަެއްއ ނުލިޔެވޭނެ. ތަފުޞީލުކޮށް 

ނުގެނެވޭނެ އެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ ގާނޫނެއް ހެދޭިއރު ވެސް ގިނަ ގާނޫނުތަުކގަިއ ހުންނާނެ މި ގާނޫނުގެ 

ނޑު ހަމަ ެއ ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައަްށ ދަށުން ހަދާ ގަވާ އިދަކުންނޭ މިކަންކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑެގ  ވެސް އިޙްތިރާމުކުރަން. އަިދ އިބްރާހީމްދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވެސް އިޙްތިރާމުކުަރން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވާީލ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.   ޚިޔާލު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ތިގޮތަްށ ޖުމްލަކޮށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަލަށް މި ގާނޫނު ހަދާ މުޅި އުސޫުލ އަުޅގަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދާ ބެހޭ ގާނޫނު ހަމަ ގާނޫނުެގ ވަ ނީނަމަ ބަދަލުވެގެން ހިނގަިއދާނެ. އެ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ފުރަތަމަ މާއްދާ، މި ގާޫނނަކީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިީޓގެ ފަރާތުން ހަދާ ަގވާއިާދ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަތިން 

ނިމުނީ. ދެން މުޅިން ގަވާއިދު ހެދީމަ ނިމުނީނޫންތޯ.  ހިންގަމުންދާނެ ގާނޫނެކޭ. އެހެންވީމާ، އެއް މާއްދާއިން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ ރައްިޔތުން އެއަށް ތަބަޢަވެ އެއަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިެވ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އްޔިތުްނެގ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަކީ އެއީ އެ މީހުން އެ މީހުންގެ މެދުަގއި ނިންމާ ނިންމުމެކޭ. ެއގޮތުން ރަ

ނޑުމެންނަށް މަންދޫބުން ގޮތުގައި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް އުފައްަދއި އެ  ަމޖިލީހުން ރައްޔިތުން އެއްބަްސވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނުއަސާީސގެ ވެސް ބަެއއް ކަންކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަކޮްށ  ނިންމާލެވޭ ނިންމުމެކޭ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އެބަވޭ. އެގޮުތން ރައްޔިތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޓެކްސްތަްއ، ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް ޓެކް ްސާއ ކަ

ގުޭޅގޮތުން ހުންނާނެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން މެނުވީ ޓެްކސް ނެގިގެން ުނވާނެ. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން ެޓކްސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް މާނަކުރި ކަމުަގއި ވިޔަސް ަރއްޔިތުން ަސރުކާރަށް ދައުލަތަށް އެިކ 

މްލަ ބްރޯޑުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާކަމުގަިއވަނީނަމަ ހަމަ ނަންނަމުގައި މި ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް އޭގެ އަސްލު ޖު

އެކި ގޮްތގޮތަށް ކުެރވޭ ެޓކްްސތަކެއް އަސްުލގައި ަދއުލަތުެގ އާމްދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ އާްމދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި 

ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭ. ދެން ނިންމޭ ނިންމުންތަކަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 
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އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ އެ ގާނޫނެްއގެ ބަިއ؛ ަގާވއިދެއް ެހދެންވާނީ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިިބގެންނޭ. ޤާނޫނަކުން ބާރު 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ގާނޫނެްއގަެއއް ނުއެއް ިލޔެވޭނެ. ދެްނ  ލިބިގެން؛ ރަނގަޅު އަުޅގަ

ންނާނީ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ލިެޔިވފަ. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ބައެއް ގާނޫނުތައް ހުންނާނެ ގަާވއިދުަގއި ވެސް އޮ

ހަމަ ޖަދުވަލުތައް އަޅުަގނޑުެމން ހިމަނާފައި ހުރި ގާނޫނުތައް. ޖަދުވަލުތަުކގެ ތެރޭަގއި؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއާއި 

ޙުކުެރވޭއިރު މުޅި ެއ ގަާވއިދަށް ނުވަތަ އެ ދޭތެރޭގައި ެވސް ހަމަ ގާނޫނު ފާސްކުރާއިރު ގާނޫނެއް އިޞްލާ

އުސޫލުތަކަކަށް ވެސް ބަލާލެިވ އެއަށް ވެސް ބަޙުސްކުެރވުމަށްފަހު ފާސްކޮށްލައިގެން އެ ިހމަނާލީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ؟ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން ބައެއް އޮފީސްތަުކގަ އި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މީގެ މާ ބްރޯޑުކޮށް ދޫކުރެވިަފއި ހުރީމަ؛ އަުޅގަ

ބައެއް ޕްރޮސީޖަރަލް، އާނ މިވެނި ގޮތަކަށޭ ސިޓީ ބަލައިަގންނަންޖެހޭނީ. މިވެނި މިވެނި ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި ޖަވާބު 

އަރުވަްނވާނޭ. މިވެނި މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ރަޖިސްޓަީރއަްށ ހުށަހެޅުނީމަ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭންވާނޭ. ދެން މިކަހަލަ 

ނޑު. ކިހާވަރަކަށްތޯ ޖުރުމަނާ ކުާރނީ އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށް އުސޫލުތަެކއް ހުރެދާނެ. ެއއީ ގަވާ  އިދުތައް. ެއއީ މަިއގަ

ފީތައް؛ ދެން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިހެން ދޫކޮށްލެވޭއިރު މިހާރު ވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުކޮްށ 

އެންމެން ހަމަހަމައަށް ބަރާބަރަށް  ދިމާވަމުންދާތީ. ދެން ތި ވިދާޅުވާހެން އެންމެން އެްއކޮްށ ހުރިހާ އެންމެން

ރަނގަޅަށް އުޅޭކަުމގައި ވަންޏާ ގާނޫނެއް ބޭނުމެއް ވެސް ނުވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ނުވަތަ ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ބަޔަކު 

ތިބެން ވެސް ނުޖެހިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނެއް ނޫން ދެއްތޯ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ކަން 

ނުޑ ެވްސ ހިނގަމުންދަނީ. އެހެ ނޑުެގ ހަމަ ހުށަހެޅުމަކީ މިހާ ބްރޯޑުކޮށް ދޫކޮށްނުލެވި އިނގޭތޯ އަުޅގަ ންވީމާ، ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް ަގވާއިުދތައް ހަދަންޖެހޭނެކަން. ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ؛ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހުރިހާ 

ގަާވއިދަކުންނޭ. ދެން އެ ގަވާއިދު ބޮުޑވާނެ މުޅި  ގާނޫނެްއގައި މިހާރު ޢާއްމުކޮށް ފެންނަމުންދަނީ މިވެނި ކަމަކަށް

ގާނޫނަށްވުރެ. ދެން އެ ަގވާިއދެއްގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ ކަްނކަން ނުނިމިގެން ތިބެން އެބަޖެހޭ އިންތިހާއަށް އިނގޭތޯ. 

ނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއިޔތުންނަށް ހަމަ ޢާ އްމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މެންަބރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ސަރުކާރު އޮފީސްތަުކގެ އިނގޭތޯ މިހާރަކު ނޫން އަބަދު ވެސް އިނގޭތޯ. މިކަންކަން އަސްލުަގއި ހުއްުޓވުމަކަށް 

ނުޑގެ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މަޤުޞަދަކީ. ސަރުކާރަްށ  ގެނައުން، މިކަްނކަން އަނެްއހެން ކުޑަކުރުން އަުޅގަ

ށް ވެސް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް މީގެން އެންމެބޮޑަށް މަންފާވާނެ ދަތިކުރާކަށެއް ެވސް ނޫން. ނުހިންގޭ ގޮތަށް ހަދާކަ

ގޮތަށް މިކަން ނިމިގެން ދިއުން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް ހުންނާނެ 

ނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯޓު  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ބާވަތްތަކާއި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނުޖެހޭ ބާވަތްތަކާ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ގެނެސް އެެވސް ބަލައިލުމަށްފަހު އޭެގ  އޮތޯރިޓީން، ކުީރގައިނަމަ ޓްާރންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މުޅި ގާނޫނުގައި  ތެރެއިން ގަާވއިދަށް ދޫކޮށްލާީނ ކޮންކޮން ބައެއްތޯ. އޭގެ ެތރެއިން މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މި ގާނޫނުގެ ހަމަ ބައެއް ގޮތުަގއި ޖަދުވަލެއް ހިމަނާފައި ޖަދުވަލެއް ވެްސ ހިމަނާނުލެވޭ ކަމުގައި ވާނަަމ 
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ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންަކޭމ  އެޓޭްޗކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަ

ނޑު މެންެގ މި ކޮމިޓީއެއްަގއި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ފަސޭހަކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އެގޮތަށް ބޭނުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެްއގެ ވެްސ ބޭނުމެއް ނުފުދޭ. އަދި ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމަމުންދާތަނޭ. އެނޫންގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމާ ހިން ށޭ. ވާގަނުފުދޭ ގޮތަށް ކަންކަން އަޅުގަ

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހިތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މި އަރަނީ ހަމަ ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް އެބައޮތްބާއޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްަތއް އެންމެ ޕްރޮޑަކްިޓވްކޮށް ގެންެދވޭޯތ  ކޮންމެގޮތަކަށް ަވގުތު ެތރޭގައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް މިހާރު ވެސް ފަނަވާނެތްކުރަން މަސައްކަ ނޑުމެން ާގތްގަ ވަރަކަށް މިނިޓު މި ރަ . އެންމެ މާއްދާއަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޚިޔާލުދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭހޭދަވެގެން  ހާރު މި މާއްދާތައް މިއޮތްގޮތާ މި ނުންވޭ ހަމަ މައިގަ

ނޑަްށ  ނޑު ިޚޔާލުފުޅުތައް އަުޅގަ އޮތީ.  ހީަވނީ ގިނަ ބޭފުޅުން ގޮސް އެްއޮގތަށް ކަންނޭނގެ މިދޭތެރޭ ތަފާތުތޯ. މައިގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ގޮެތްއގައި އަުޅގަ ަވނަ މާއްދާއަށް ެއއްބަސްެވިވްއޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  2އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ނޑު ވަނަ މާއްާދއަށް 3ނިންމާފައި، މިދެންނެވީ އަްސލަމް ފިޔަވަިއ އިނގޭތޯ. ނިްނމާފައި  ހިޖުރަކުރާނަން މެން ައޅުގަ

 ވަަނ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީއަށް އިްއވާލަދެްއވުން އެެދން.  3އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނޑު  -ެއކު އެހެން ުއޅަނދުތަކަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް ބަލައިގެންނޭ. )ށ( ފަރުވާތެރިކަމާ ްއ ކުރާ އުޅަނދުތަދަތުރުފަތުރު ކަ

ރިވެަފިއާވ ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެިރވެމި ގާނޫނާއި މި ގާދުއްވަްނވާނީ 

 އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިންނެވެ. މި މާއްދާ ކޮމެންޓެއް ލިބިފައެއް ނެތް.   ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސވުންތަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފުޅަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަނެއްކާ ެވސް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ

އިތުރުްނ  ފޮނުވިފައި މިވަނީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެންސަށް. ދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް. އަދި އޭގެ

ނޑުމެން  . އެއީ ޓްރާންސްޕޯުޓ އް ލިބިފައިވަނީނަށް ޚިޔާލުފުޅުތަޓްރާންސްޕޯޓު އޮތީރިޓީއަށް. ދެ ފަރާތަކުން އަޅުގަ

އާއި އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ފަރާތުން. މި ދެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، މި ދެ ފަރާތުންކުރެ ވެސް އެްއވެްސ  އޮތޯރިޓީ
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ނޑު  ފަރާތަކުން މި މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ލިބިފައެއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އަސްލަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ގޮތެއްގައި އަޅުަގނުޑެގ މި މާއްދާގެ މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އެދެން އިްއޒަތްތެިރ  ޖުމްލަ

ނޑު  ނޑުމެން  ދަތުރުފަތުރުކުރުމާމުޤައްރިރު އަރިހުން މިހާރު ކަ ުގޅޭގޮތުން މިހާރު ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތައް އަުޅގަ

 ބަލައި ދިރާސާކޮށްލުން މި ބިލު ނިންމުމުގެ ތެރޭގައި އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ތި ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. ިބލު އެްއކޮށް ނިންމާލުމުެގ  ދެން އެއަށް ވެްސ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުފރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް ދެންެމއަކު ީމގެކު ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  ކުރިން މި ރިއަށް އަުޅގަ ދެންނެީވ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްގެން އެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހުށަހެޅުއްވި ފުޅުްނެގ ބޭ ފަދައިން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ އަޅުގަ

ކަމަށް  ކަމަށް ވާނަމަ އިނގޭތޯ، އިޒުނަ އޮތް ބޭފުޅުންގެ ިއޒުނަ އޮތް މާ، ތިވެސް. އެހެންވީ ޚިޔާލުފުޅުތައް ހޯދާލުން

ނޑުމެން ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިއަްށ  ވާނަމަ ބިލު އެއްކޮށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް، މިދެންނެވީ ނިންމައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅަށް ގެެނސްގެން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމްއ  3ގޮތެްއގަިއ މި  އެހެންވީމާ، ަމއިަގނޑު ވަނަ ާމއްދާއަްށ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން  ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ހިާސބަށް ދާން އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާތީ  ވަނަ މާއްާދއާ 4އަުޅގަ

ނޑު  ނިންމީ ިއނގޭތޯ.  އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނުޑ  މި ހިނދަކު ތިރީގައި ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ނޫނުގައި އެހެންއިޞްލާޙުކުރަން އިސްތިސްނާ. މި ގާ ވާ ކަ

ދިވެހި ދައުލަުތެގ އިސްވެރިން ރަސްީމގޮތުން  -އެވެ. )ހ(ތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް މި ގާނޫނުން އިސްތިސްނާވާނެ ދަ

ނަޑއަޅާ ުއޅަނދުތައް. )ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިަފއިްނގެ އަްސކަރީ ބޭނުންތަކަށް  -ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ

 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޮއޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް. އަދި )ރ( -ދުއްވާ އުޅަނދުަތއް. )ނ(

އުޅަނދުތައް. މި މާއްދާއަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވަނީ ކޮމެންޓު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އަްސކަރީ

 ލިބިފަ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފުގެ ކޮމެންޓު ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ  ނޫނުގައި އެހެންގޮަތކަށްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް. މި ގާ  ިއވާވަނަ މާއްދާ ތިރީގަ 4

ނޑު ދަ ކުެރޭވ ތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް މި ގާނޫނުން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ. މިގޮތުން އިސްތިސްނާތިރީގަިއވާ ކަ

އެވެ. ދެން މި ސްޓަރީ ކުރެވިަފއި ުހންނަންވާނެޖިބޭނުންކުރާ މިނިސްޓްރީެއއްަގއި ރައުޅަނދުފަހަރު އެ އުޅަނދެްއ 

ސިފައިންގެ 'ައސްކަީރ ބޭނުންތަކަށް'، އެ ޢިބާރާތުގެ ބަދަލުގައި 'ސިފައިންެގ  -އްދާގެ )ށ(ވަނަ މާ 4ބިލުގެ 

 -ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ތިރީަގއި މިދަންނަވާޮގތަށް ބަދަލުކުރުމަށް. )ރ( 4ބޭނުންތަކަށް'، މިގޮތަށް ބަދަުލކުރުމަށް. ދެން 

ކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްިލައރެންސް ލިބިގެން އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އުަޅނދުތަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ނ( އުިނކުރުމަށް ެއމް.އެން.ޑީ.އެފުން ކޮމެންުޓ  4އުޅަނދުތައް. އަދި މީގެ އިުތރުން 

 ކުރަްއވަނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް އެްއބަސްވެވެނީ ން މި ޮފނުވާފަިއވާ އޮތް އިޞްލާާޙ ަމއިަގނޑު ގޮތެްއގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެއްބަްސވެވޭީތއާ ނޑުމެން  އެްއގޮތަށް އަުޅގަ  5އެކު އަުޅގަ

 ދިމާލަށް ދާނަން.  އާވަނަ މާއްދާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ން:މޭޒުން އިްއެވވު އިދާރީ

ހިންގާީނ  އިއެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހާހިނދަކު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމެގ  މިނިސްޓްރީންނެވެ. )ށ( މި ގާނޫނުަގއި ަގާވއިދު ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

ނޑު  -(1. )އެވެ ވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ އިތުރުން އަންނަނިވި ކަންކަާމ ގުޅޭ ގޮތުން ގަ  ކަ

ނޑު ދަތުުރފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު  -(2) .އޮޕަރޭްޓކުރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން އިދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަ ކަ

ނޑު ދަުތރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ސާރ -(3ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން. ) ވޭކުރުާމއި ސެޓިފިކެޓް ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ޔާޑުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމާ  -(4ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ) ކަ
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ނޑު ދަތުރުފަތުރުުކރާ އުޅަނދުފަހަރު އުފެޭދ  -(6ޕައިލަޓޭޖް ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ) -(5ގުޅޭ ގޮތުން. ) ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިްނގެ ތަޢުލީމާއި  -(7ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ) ކުންޏާ ބޭރުވާ ތެޔޮ ކަ

 -(8ތަމްރީނާ އެފަދަ ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި އެތަންތަނުން ދޫކުރާ ސަނަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން. )

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރީންެގ ަވޒީ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ  -(9ާފއާ ުގޅޭ ގޮތުން. )ކަ

ދާތަކާިއ އެއްބަްސވުންތަްއ ތަންފީޒުުކރުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ކަަމށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ ހަޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ މު

މަލުކުރަން ޢަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް މި ގާނޫނަ -ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން. )ނ(

 -(6ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެްޓގައި ާޝއިޢުކުރަންާވނެއެވެ. މާނަކުރުން. ) އިތެރޭގައި ހަދަ ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަސް

މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު އަންނަނި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރުތަކަށް ދީފައިވަނީ ެއ 

 ންޓް ލިބިފައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ޓްރާންސްޕޯްޓ.އަށް އެބަޮއތް ކޮމެވަނަ މާއްދާ  5. މާްއދާ ވަނަ 5 އެއީ، ލަފުޒުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދެއްތޯ ންޓެއްއޮތް. އެމް.އެން.ީޑ.އެފް ލިބިފައި އޮތީ ތަންކޮޅެްއ ކުރު ކޮމެ އިއެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ޓްރާސްޕޯުޓން ލިބިފަ

ންޓެއް. ެއީއ މުޅި މާއްދާ އޯވަރހޯލްވާ އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ދިގު ކޮމެ ނުޑމެންނަށް ލިބިފައި މި ދެން ޓްރާސްޕޯޓުން އަޅުގަ

ހުރީ. އެހެންވީމާ،  ލު ގޮތެްއަގއި މި ކޮމަންްޓތައް މިޞީކަހަލަ ކޮމަންޓުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް، ތަންކޮެޅއް ތަފް 

ނޑުމެން ކިޔާލަމާ ހިނާގށޭ މި ކޮމަ ށްއަޅުަގނޑު ހިތަ ނުޑ އަރަނީ ައޅުގަ ންޓްތައް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަގުުތކޮެޅއް އަުރވާނަން ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވައިެލްއވުމަށް. ާއދެ! ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މި ގާނޫނުގެ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގވާއިދުަތްއ އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުުކރުން. )ހ( 5

 ކަށް އަދި ަގވާއިދުތަ އެވެ.ށުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަާކ ގުޅޭ ަގވާއިދުަތއް މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަދަންވާނެދަ

ުއޅަނދުފަހަރު  ،ފަޅުވެރިން ،ކެޕްޓަނުންނާއި ،ުއޅަނދުފަހަރުގެ ވެިރންނާއި ،އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކާއި

އެޖެންސީތަުކެގ މަސްޢޫލުވެރިންނާ އަދި  ،ހަރު ޗާާޓކުރާ ފަރާތްތަކާއިއުޅަނދުފަ ،އޮޕަރޭޓްކުަރއްާވ ފަރާތްތަކާއި 

އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންޖެހޭ ފެންވަރާިއ  -(1އެވެ. )މަލުކުރަންވާނެޢަހަރުން ދަތުރުކުރާ ފަސެންޖަރުން އުޅަނދުފަ

ނޑު. ) ނުޑ. ) -(2މިންގަ ހޭ ސަލާމާތާ ބެހޭ އުޅަނދުަގއި ުހންނަންޖެ -(3އުޅަނުދަގއި ބޭނުންކުރާ އާލާތުގެ މިްނގަ

ނޑު.  -(4ސާމާނުގެ ފެންވަރާއި މިންަގނޑު. ) އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމާއި އަލިފާން ނިންުވމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

ނޑު. ) -(6ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތާިއ ޞިއްޙަތާއި އަދި ވެލްފެއަރ. ) -(5)  -(7މުޢާސަލާތާ ބެހޭ ތަކެތީގެ މިންގަ

ނަޑއަޅާ މި ނޑު. )އުޅަނދުގެ ބަރުމަރުކާ ކަ ނޑު. ) ޖްނޭއުަޅނދުގެ ޓަ -(8ންގަ ނަޑއަޅާެނ މިންގަ މުދާ  -(9ކަ
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ދަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާިއ  -(10ބަރުކުރުމާއި އުފުލުން މީެގ ތެރޭގައި ނުރަްއކާތެރި މުދާ ވެސް ހިމެނޭ. )

ނުޑގެ ތިމާވެިށ ރަްއކާތެރިކުރުން. ) -(11ރައްކާތެރިކަން. )  ސަލާމަތާ -(13ސަރވޭކުރުމާިއ ޮއޑިްޓކުރުން. ) -(12ކަ

ނުޑ ދަތުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  -(14ބެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް ދޫކުރުާމއި ެއްގޒަމެނޭޝަން ސެޓްފިެކޓް ދޫކުރުން. ) ކަ

ފަޅުވެރިންގެ ތަމްރީނާއި ސަނަދު.  -(16ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުރުން. ) -(15ދިނުން. )

ނޑުަގއި ުދއްވާ ުއޅަނދުފަހަ -(17) ނޑު ދަތުރުކުރާ  -(18ރު ދުއްވުމުގެ ަލިއސަންސާ ގުޅޭ ކަންތައްަތއް. )ކަ ކަ

ޝިޕިންގ އެޖެންސީެގ  -(20ބެހޭ ) ނިތަކާބޯޓުފަހަރު ދުއްވާ ކުންފު -(19ބެހޭ. ) ހުންނާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާމީ

އުޅަނދުފަހަރަށް ޚިދުމަތްދޭ ބޭރު ދަތުރުކުރާ  -(22ޕައިލެޓޭޖް ޚިދުމަތްދިނުމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް. ) -(21ޚިދުމަތް. )

ޕޯޓް ސްޓޭޓް އަދި ފްލޭޖް ސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޝަނާ ބެހޭ  -(24ބަނދަރުތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު. )

ނުޑގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މޯގޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިދު. ) -(25ގަާވއިދު. ) ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  -(26ކަ

ޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސުވންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަަކިއ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް. ބައިވެިރވެފަިއވާ ބައިނަްލއަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ުއަޅނދުފަހަރުގައި މަސައްކަްތކުރާ ފަޅުވެރިައކު ދަތުރުކުރާ ުއޅަނދު ދަތުރުމަތީގައިވަނިކޮށް  -(27)

އެ މީހަކަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ފަޅުވެރިަޔކު މަރުވެއްޖެނަމަތަ ނުވަތަ ބަނދަރުގަިއވަނިކޮށް ހާނިކައެއް ވެއްޖެނަމަ ނުވަ

)ހ(ެގ މި މާއްދާެގ  -އިދު. )ށ(އުރޭ އުޅަނދުފަހަރާއި ފެތޭ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ަގވާ -(28ދިނުމާ ބެހޭ ގަާވއިދު. )

އަދި އުޅަނުދ  ެއވެ.މަލުކުރަންވާނެޢަކެޕްޓަން  ންމެ ުއޅަނދެއްެގ ެވރިފަރާތާއިެއްއގޮތަށް ކޮ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ 

ނޑުމަީތގަިއވާއިރު އަދި ުއޅަނދު ދަތުރުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އުޅަނދާއި އުޅަނުދގެ ތަކެތި ހުރީ ގަވާއިާދ  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި  5މި ގާނޫނުގެ  ތާއި ކެޕްޓަން ބަލަންވާނެ. ދެންއެްއގޮތަށްތޯ އުޅަނދުގެ ވެރިަފރާ

ނެގުމުެގ މަނާ އާއި ފީ ރުށްފައިވާ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ޖުމި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮ -ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ނ(

 . ެއވެމިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.ޢާހިސާބުން ހާއަޅުަގނޑު މި

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓން މި ފޮނުވާފައި ހުރި ޝު ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ބަލައި  5ކޮމަންޓުން މި   ގަނެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ވަނަ މާއްާދ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތް ކޮމަންޓްަތއް އަުޅގަ

ުމކޮށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ެވސް އެ އޮިޑވެރި އްޢާއް ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލެްއވި އެ މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑަށް އެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މީަގއި މިހާރު މި އޮީތ  މީހާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންަތްއ ކޮށްލާތަން އަުޅގަ
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ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ހަމަ މީަގއި . އެހެން ގޮތަށް ޭއަގިއ ބަޔާންކުރެވިފަ ކެޕްޓަނަށް ވެސް ކެޕްޓަނުގެ ޒިންމާވާންޖެހޭ

ނޑު ހުށަ ކަ ދަންނަވާލަން. ެއޮގތަށް ދެންމިހިރަ ގޮތަށް މީތި ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ވާހަ  އަޅުގަ

 ދެ ކޮމަންޓެއް. ދެން  ންއިތުރަށް އަނެއްކާ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ވެސް ެއބައި ދެން .ވެސް އަޅާލަން

ނުޑ މި ކޮމަ  ންޏާ ިއތުރުކޮށްލާފައި ނަމަވެސް އިތުރުކުުރވޭ ކަމަްށވަ ކިޔާލާަފއި އޭތި ންޓް ހަމަ އަދި ކުަޑޮކށް އަުޅގަ

އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ އެގޮތަށް ހަމަ ހުށަހަޅާ  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައި މި

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނުނު އަެނއްހެން މުޅިން ގަާވއިދަކަށް ދޫކޮށްެލވޭތަން  މި ބިލުން ޖުމްލަކޮށް މި ފެންނަނީ ކަ

ނޑު އެހެން ވާ ހަކައެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ގާނޫނުގައި ައްސލުގައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އިނގޭތޯ. މަިއގަ

މި ދޫކޮށްލަނީ ހަމަ ގަާވއިދުން  ންމަޖިލީހު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުާވ ގޮތްތޯ؟ ނޫންތޯ؟ ބަލާލައި ެއކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ެއުކ  ުގޅޭ މިނިސްޓްރީއެއް ނެތުމާ ދެން މިހާރު ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މި ޓްރާންސްޕޯޓާ .މިނިސްޓަރަށް  މިނިސްޓްރީއަށް

ނޑު ރަ މިނިްސޓްރީއަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަފަިއާވ މި މަތިކުރެވިފައިވާ ވިވާލުކުރެ ޙަދެން އެކަން  ށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮޑުވޭ އިނގޭތޯ ިމގޮތަށް މިކަން ބައިތަްއ  ބޫލުކުރާ ގޮތުން ިމ ގާނޫނުަގއި މިޤަކަން ދޫކޮށްލެވުނީމަ. ައޅުގަ

ވީމާ، އެކަްނކަމަށް މީގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި ގަާވއިދުތައް ިމސަލާކަށް، ހެދެންޖެހޭ ބައިތައް. އެހެން ންޖެހޭނީ. ދެންނަހިމަ

ނޑު ކަންކަން ޓަކައި ބޭނުންވާ މަ ދޫކޮށްލެވިަފއި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މި މުޅި މި ނިޒާމު ހިންގުމަށް ކަށްގަާވއިދުތަ އިގަ

ަގއި ހިމެނިފައި އިދާރީ ގޮތުން ކަންކަންކުރާނެ ގޮތް ގަވާއިދަށް ދާންޖެހޭނެ. ނަންޖެހޭނެ. ގާނޫނުގާނޫނުަގއި ހިމަ

މުޅި ނިޒާމު ، . އެހެންވީމާކޮށްެލވިފައޮތީ މުޅި ގަާވިއދަށް އެއްކޮށް ދޫ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި

ސަރުކާރުން އޭރަކު އޮންނަ  ން ހިންާގނެ. އޭގެ މާނަައކީ އެ ހިްނގަވަން ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންއިގަާވއިދެްއގެ ތެރެ

އެްއވަރަށް އެައްށ  އިތުރަށް ރަްއޔިތުން ާގނޫނަކާ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކށް މުޅި ނިޒާމު ހިންގަވާނީ. އޭގެ

 ،ތަކުލީފުތަކުން ދުރުވާ ގޮތަށްތޯ ،ފަސޭހަކޮށްތޯ ،ހުރީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކޮށްތޯ ތަބާވާންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހެދިފައި

ނުޑގެ  ކަން މިންނަކަށް މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ބަލައިުނލެވި މިއަޅުަގނޑުމެ ދޫކޮށްެލވެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އެކަނި މިތާ އިނދެގެން ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ ކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ،ހުށަހެޅުމަކަށް ނޑަށް އިނގޭ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ކުރަން އިނއެދެނީ މި ގާނޫނު ފުރިހަމަހަމަ އަޅުަގނޑު  ތަކެްއ ބައިގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ތަ ެއ މިހާރު ހުރީ ކޮން ަގވާއިދުަތކެއްތޯ؟ ިއތުރަށް އަސްލުަގއި ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ނުވަ ހިމެނިފައި އެބަވޭ.

ނޑުޙަ މެންނަށް ވާލުވެަފއިވާ މިނިސްޓްީރއަުކން މި ގާނޫނުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މީގެ ތެރޭަގއި އަދި ަގާވއިދަށް އަުޅގަ

ނެ ބައިތައް ން އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުން ވެސް މިސާލަކަށް ާގނޫނުގެ ހިމެނިދާއިށްލެވިފައި ހުރި ބައިތަުކެގ ތެރެދޫކޮ

 ައޅުަގނޑު އެދޭ ގޮތަކީ. ުޝކުރިއްާޔ. މެނުން އެއީން ެއ ބައިތައް ހިއިގެނެސް ގާނޫުނގެ ތެރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޙުަސއިނަ ންސާބުހިއަޅުަގނޑު މިހާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.

މުހިއްމު ނުކުތާތައް ގެނެސް  ނަަމވެސްވީ ދިޔަ ކަމުގައި ށް އަދި ބައެއްގަާވއިދަނަންގަވާަފއި މިސާލަކަށް، އަދި 

މާ އަަވސްކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް ނިންމަންނުޖެހޭ  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެދންބަލަން އްދޭތޯ ގާނޫނުގެ ތެެރއަށް ވެ

ގެން އިޞްލާޙުކުރަްނ އިއިދެއް ނޫނީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަގާނޫނެއް ކަމަށްވަންޏާ ފަހުން ގަާވއިދެއް ހެދިގެން އަދި ގަވާ 

ނޑަށް ފެނޭ ަވގުތު ަނންގަވަ އަޅު އެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ޭޓޖްވެސް ކުެރވިދާނެ. ފު ބޭނުން ގެްނ ވެްސ މީތި އިގަ

 އި މެވެސް ަވރަކަށް ބައެއް ނަންަގވަކޮންވެސް  ންދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުއެ  ޓަކައި ދެންމެ އަސްލަމް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް

ނޑު ވެސް  ން ގާނޫނަށް ެވއްދޭނެ ބަިއތައް ގާނޫނަށް ވައްދާފައި އި އެޮގތަށް ހުށަހަޅަން. މީގެ ތެރެ އަދި އަުޅގަ

މާ، އަޅުަގނަޑކީ ވެސް އޮޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވާ އަދި ބޯޓުފަހަުރ ަގވާިއދަށް ފޮނުވާލަން. އެހެންވީ ގަާވއިދަށް ދާންވީ ަބއި

ދުއްވާ ީމހަކަށްވާތީ މީގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ީމގެ ތެރޭަގއި ވެސް ފަހަރު ބޭުރ ބޯޓުއަދި ދުއްވާ މީހަކަްށވާތީ 

 ޮއއްޭސއިރު އަުޅަގނޑުމެން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ބޯޓުފަހަރުގެ ކަންތަކުަގއި  އިރު އިއިރުައރަދުވާލަކު  އީހިމެނޭ. މި

 ވީހާ ކަންއެކު މިކަން ދިސާތައް ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ އުނދަގޫަތކެއް ުހރުމާޙާވަރަށް ިގނަ  ،ދިމާނުވާ ކަންތައް

ވި ވާަހކަފުޅު ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް އެ ެދއްކެ  ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ދެންމެ އަސްލަމްވެސް 

 ވެއްދޭތޯ  ށްގާނޫނަ އިހިމަނަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ހިމަނަ ން ައޅުަގނޑުމެންއިޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގަނެ ޭއގެ ތެރެ އަ

ނުޑ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ންބަލަ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.މިޢާއަޅުަގނޑު 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ލާއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ މި އިން ކޮމަންޓަކީ ލައިޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތް ކޮމަންޓަށް ބަސްއާދެ! ޓްރާން

ނުރަސްމީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތަގއި ގާނޫނެއް  ދެންމިހާރު މީގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި ައޅުަގނޑަށް 

ބިލްޑިންގ ކޯޑެްއގެ ވާހަކަެއއް އެބަ ެދެކވޭ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން  އްކަތް ކުރަމުްނދާ ކަމެއް. ެއއީހެދުމުގެ މަސަ

ސިނާޢަތުގެ  ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ފަރާތުން ެވސް އަދި މި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި މި

އިން ވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ބިލްޑިންގ ކޯޑެއްގެ ގާނޫނެްއގެ ވާހަަކ އެބަ ދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، ޔާޢްއްކަތްކުރާ ޖަމިމަސަ

ަގއި ެއކަމާ ގުޅުން ހުރި ބައިތައް ަގވާއިެދްއގެ ތެރެއަށް އެްއކޮށް ދޫކޮށްލަްނ އަންނަމުންދާއިރުއެފަދަ ގާނޫނެއް 

ގައި ޮއތް މަސައްކަތެއްތޯ ހަމަ އެ އް ކީހާ ހިސާބެ އީއެ އިކަ ދައްކާލަފަރާތާއިމެދު ވާހަ އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކުޑަކޮށް އެ 

އަނެއް ކަމަކީ ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަާވއިދުގެ  ހަމަ އޮތް ކަމެއް. ދެން އީފަރާތުން ބަލާލުމަކީ މި

ުނވާފައި އޮތް ކޮމަންްޓގެ ތެޭރަގިއ ތެރެއަށް އިތުުރ ަގާވއިދުތަކެްއ ހެދުމަށް އިތުރުކޮށްލުމަށް ެއމް.އެން.ޑީ.އެފުން ފޮ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުަޅނދުފަހަރުގެ އެ ސަބަބުން ދިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ެއ  ކަ

 ހަމަ  ޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެންހަމަ އަ އީފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ. މި ވޭްޖ ޚިދުމަތްގަާވއިދަށް އަެނއްކާ ސެލް 

ްނ މަްސ ދުވަުހގެ މުއްަދތުގެ ތެޭރގައި ިމ ހުރިހާ ގަާވއިދުތަެކއް ނެހެދޭނެކަ 3އެ )ނ( ގަިއ  އެާއއެްއކޮށް

މަސް ދުަވސް ތެރޭަގއި ަގވާއިދު ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް  3ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެަބ 

އޭަގިއ  ވީނަމަވެސް ދުވަސް ނޫން ަކމުގައި މި ގާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެ އިން އިނުން އަދި ެއއް އަހަރު

ލާއިރުގައި އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެއް އެ ަގވާއިދުަތއް ހެދުމަށް އިބަލަ ންހުރިހާ ގަވާއިދުަތއް ހަދަ މީގެ، އެކަީށގެންވާ 

ނޑަށް ވެސް ހަމަ އެއް އަހަ ނޑަކަށް ހަމަގަދިނުމަކީ އަޅުގަ ްށ ވެްސ މި ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަ އިމުރު ދުވަހަށް އަޅުގަ

 ބަލާއިރު ދިގެއް ނޫން. އެހެްނީވމާ، އެގޮތަށް އެ އިޞްލާޙަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ީހވަނީ ދެން، ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ިޚޔާލުފުޅުތަކެ ގޭ އް ކަންނޭނޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަަސއް މެންނަށް ލިބިގެން މިދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ކަތް ކުިރއަްށގެންދާއިރު ައޅުގަ

މިކޮަޅްށ  ވެސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ޓްރާންސްޕޯޓްްސ އޮތޯރިޓީ ންދެ މެންނަށް މިއޮތީހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

މި  ،ކަތްތައް އެްއކޮށް ނިންމާލުމަށްގެނެސްގެން އެ ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލުފުޅުތައް ވެސް ހޯދާލުމަށްފަހުގައި ބިުލގެ މަސައް 

ނުޑމެންގެ ވިސްނުން ހުރީ ވެސްފާސްކޮށްލުން އަޅު އަހައި ެއްއކޮށްދެންނެވީ ވޯޓަށް  ނޑުމެންނަށް އެބަ  ގަ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ހުރި ބައިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ކޮންެމ  5އަރަނީ މިހާރު އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ހިތަށް ނގޭ.އެ
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ވިޔަްސ ވެްސ މިހާރަށް މިހާރުން  ވިަޔސް އަިދ ެއަކންކަމާ ގުޭޅ ގާނޫނެްއ ވަިކން ނެތް ކަމުަގއިގޮތަކަށް 

ނަޑއަޅަޢަ ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ން އެބަޖެހޭ ެއއް ަކމަކަށް. ދެންމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ކަ

އިތުރު  އެ ގާނޫނަށް . އެހެްނީވމާ،ެއއީ ގާނޫނެއް ވަރަށް ކުރުކުރުހަމަ ބޭނުންވޭ މިހާރު އޮތް ގާނޫނަށް ބަލާއިރު 

ވަހެްއ ތަޤުބަލުގައި ދުން ވެސް. އެހެްނވީމާ، މުސްއިންނަނީ މި ގަވާއިދުތަކެްއގެ ތެރެލުތަކެއް މިހާރު މި އަޞީތަފް

ނޑަށް  ކެްއެގ މިކަހަލަ ގަާވއިދުތަ ލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެޞީކުރެވޭ ގޮތުން މި ގާނޫނަށް ތަފްބޫލުޤަދުވަހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިއިތެރެ ހިމެޭނ ނުގެން ހިނގައްޖެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ީމގައި ވި ން ވެސް. އަުޅގަ

. ބައެއް ކަންަތއްތައް ގާނޫނަަކށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތްއ ކުރިއަށް ދާކަން ވެސް

ނޑު ހިތަށް ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި  5މި ފަސްވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. އަރަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ބަދަލުކުރަ ލިބިފައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުަތކާެއއްކޮށް ންޖެހޭ ތަންތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

 ންމާލުމުގެ ސްޓޭޖަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަވގުތަްށ ޕާކް ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. މި ދެންނެވީ އެ އެްއކޮްށ ނި

ބޭފުޅުްނެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީާއ ވާަހކަ ދެްއކުމަށްފަހުގައި އެ ދެވިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެކު  ލިބިފައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ަވނަ މާއްދާ މިހާރު މި 5. އެހެންވީމާ، ބެލުމަށްފަހުގަ ގޮތްވިސްނުންފުޅު ހުރި 

ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމާ ހިނގާށޭ އިނގޭތޯ ެއއް ަކމަކަށް. އެއެއްބަްސވުމަކަށް އާދެވޭ  ހެންވީމާ، ދެންތޯ ައޅުގަ

ޭއެގ  ަގާވއިދެްއގެ ވާހަކަ އެަބއޮތް. އަދި 28އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެ ބޭފުޅުން 

ދާނެ. މިހާރު ެވގެން 30ނުްއވީާމ އް ހިމެދެ ކަންތައޮްތ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ  ން އެއިތުރަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފު

ނޑު -1ރާފްޓަށް ބަލާއިރުގައި މިސާލަކަށް، )ށ( ޑްއޮްތ  ލޯރއިން އައިސްފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ފް  ކަ

ނޑުމެން ިމ އޮޕަރޭްޓކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ  އިފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަދަތުރު ގަވާއިދު. އަުޅގަ

ރުމާ ބެހޭ ހަމަ އޮޕަރޭޓްކު އީބާވައޭ މިސާލަކަށް، ިމ ބަރުމަރުކާގެ ވާހަކަ. މިރަނީ މީގެ ދަށަށް ނާންނާނެއަށްހިތަ

ބޮޑަށް ނޭނގޭ ކަން ނަށްއެ ގެންުގޅުްއވާ ބޭފުޅުން ބޮޑަށް އެްއޗެއް ކަމަށް ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ދެން

ން އަދި ޭއގެ އިތުރުން ސެޓްތަާކިއ ދެއި ެދއްތޯ. މުގަކީ ދެން އޮޕަރޭްޓކުރުގަންަނވާނީ. ބަރުމަރުކާއައެނިގވަަޑއި

އެްއޗެހިތައް، މި ެއއްެޗއްަސީކ ވެްސ ހަމަ އޮޕަރޭޓްކުރުުމގަިއ ގެްނގުޅޭ އެްއޗެހި. އެހެންވީާމ، ބަިއވަރު ަގވާއިދުތަެކއް 

ނޑުމެންނާ  ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެަކއްަޗަކށް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑަށް ބޮޑަށް ސިފަކުެރވިގެްނ މި ދަނީ އަޅުގަ

ހިސާބަށް ފްލޯރއިން އަިއްއސަ އޮތް ޑްރާފްޓަށް ބަލާލީމަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެްއކޮށްލެވެންޖެހޭ އެްއޗެހިތަްއ 

ނޑުމެން މީތި އެބަ ކޮޅެްއަގއި ޖައްސަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ  އެްއކޮށްލަިއގެން ނަމަވެސް ައުޅގަ

ނޑުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ޓްރާންސްޕޯޓަށް މި ވަކިވަިކވަކި ބައިަތކެްއގެ ގޮތުަގިއ  ފްލޯރއިން މި އައިްއސަ އޮތް މިންގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން ހަމަ ތަންކޮޅެްއ  މިހުރި އެއްޗެހިތައް ހިމެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ިއއްސަ އޮތް ޑްރާފްޓް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ސާފުކޮށް ގާނޫނު ބޭއްވުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ފްލޯރއިން އަ



27 

 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެން އެމް.ެއން.ޑީ.އެފުން އެހެންނަމަވެްސ މުޅިން އައު ދެ ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެ އޮީތ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ ޢާމިރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

ގޮތުން މި ަގވާިއދުތައް ސްޕެސިފިކްކޮށްަފިއ ގެ މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނުޑ އުސޫލެއް 

ނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެކޭ. ކޮންމެ ކަެމއް ެވސް ދިމާވީމަ މިހާރު ނޑުމެންނަށް ބަިއވަުރ  ހުރުން އެއީ އަުޅގަ ވެްސ ައޅުގަ

މުަގއި ކުރުފަހަރު އެ ގަާވިއދުތައް ތަންފީޒުހުރީމަ ގިނަ ތެޭރގައި ަބިއވަރު ވާހަކަަތކެއް ިލޔެފައި ގަާވއިދުތަެކއްގެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ކަމާ ބެހޭ، މިސާލަކަށް  ައުޅގަ

ާދ ގަާވއިދު ބަލާލަިއގެން އެ ަގވާއިދު އެހެން ގާނޫނަކަށް ެއކަމުގެ ސީ ހުރި ކަމަކަށް ވާނަމަ ސަލާމަތީ ކަމަކާ ގުޅުން

ރިފަރކޮށްފައި ހުރެއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ އެ ކަމެއް ަގވާއިުދގެ ތެރޭަގއި ަބޔާންކުރެވިަފއި އިންނާނެ. ދެން ހަމަ މި 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑިަވޅުަގއި ވެސް އަުޅގަ ަގއި ހަމަ މި ަގވާއިދު މި މާއްާދ މިހެން ފާސްކުރުމުގެ ކުރީހަމަ ދަ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން ކައިރީގައި އަހާފައި ނޫނިއްޔާ މިއަށް ދެން އިތުރު 

ނުޑ ނޭދެން. އެހެން މި ދެންނެވިކަމަކީ ބިްލޑިންގ ކޯެޑްއ ނުވަތަ ުއޅަނދުފަހަރުގެ،  ގޮތެއް ނިންމާކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މަދެއްކޮށް ނޫން ބެ ބަނުމުގެ މިންަގނޑާއުޅަނދުފަހަރު  ހޭ ގާނޫެނއް މިހާރު އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމަތިން ބިންދައިެގންގޮސް އެކަހަލަ ބަިއވަުރ  މިހާރު ފެނިގެންދަނީ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ކަ

ހުރި  އިުރގަިއ މިހާތަނަށް ދިމާވެފައިމިފަދަ ގާނޫނެއް މުޅިން އެްއކޮށް ނިމިގެން ދާ، އެހެންީވމާކަންތައްތަެކއް ވަނީ. 

އެ ބާވަތުގެ ކަންތަކަށް ބަލާފަިއ ކިހާ އަވަހަކަށް ކޮން ދުވަހަުކ އަންނާނެ ގާނޫނެއްތޯ އެއީ ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ވެސް ބިލްޑިންގ ކޯޑް  އެކަމަށް ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮށްލާފައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންިދުއން ހަމަ ފެންނާތީވެ ހަމަގައިމު

ނޑު ެދޭކތީ  .ވެ އެ ވާހަކަގާނޫނެއް ެއއީ އޮންނަންޖެހޭ ާގނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ބޮޑަށް ަޤބޫލުކުރެޭވގޮތަށް މި މާއްދާ ންއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، މެންބަރު ގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ބަލާިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދެ ވޭނީ ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަަޑއިގެން ދެްއާވ އިތުރަށް އަުޅގަ

އެހެންވީާމ، އެހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު އެ މާއްާދ ޕާކްކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ.  ޅުތަކުގެ ަމއްޗަށް ކަަމށްވާތީެވ،ޚިޔާލުފު

ތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޕާކްކޮށްލާފައި، ޙުަސއިންބެ. ޙުސައިންބެ ފުރުޞަތަކަށް ވެްސ އެދިވަަޑއިގެންފައި އެބަ އޮ

ނޑުމެންނަށް އިްއވާލަދެްއުވން އެދެން. 6އެހެންވީމާ،   ވަނަ މާއްދާ ައޅުގަ
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  ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މި ގާނޫނުަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަާކއި ިޢބާރާތްތަކަށް ދީފައި ވަީނ ެއ 

 މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ަކނޑު  -ރާތްތަކަްށ ތިރީގަިއ ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ. )ހ(ލަފުޒުތަކާއި އެ ޢިބާ

ނޑު  -ވާުލކޮށްފަިއވާ ުވާޒރާއަށެވެ. )ށ(ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޙަ ދަތުރުފަތުރާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، ަކނޑު  ކަ

ނޑުަގއި ނުދަތުރުފަތުރު ވަތަ ފެނުގައި ަދތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުރާ އުޅަނދު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަ

ވަރކްރާފްްޓ، ޝިޕް، ހޯކޮުޅވެއްިޓ، ަޓގުބޯޓު، ހަިއޑްރޯފޮއިްލ، ފުލަިއޓް ނޑު،އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. އަދި މި ާމނާގައި ބަ

 -އޯފްޝޯރ، ޕްލެޓްފޯމް، އިންޖީނު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރު އަދި އަޑިންދާ ބޯުޑ، ސަބްމެރިން ެވސް ހިމެނޭނެއެވެ. )ނ(

ނޑު ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާާރެގ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޙަ ދަތުރުފަތުރާ މިނިސްޓަރ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަ

 ވަޒީރަެށވެ. މި މާއްދާގެ )ށ( އަށް އެމް.ޑީ.އެފްގެ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން.ޑީ.އެފްގެ ކޮމެންެޓއް ެއކަނި އިނގޭތޯ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ލިބިފައި މިއޮތީ އެމް.އެ، އެހެންވީމާ

 ކޮމެންޓް އިްއވާލަދެްއވުން އެެދން.

 

  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ތަނުން ކުރާ އުޅަނދު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ަކނޑުަގއި ނުވަތަ ފެނުަގއި މީހުންނާއި މުދާ އެއް ކަ

ޑު، ޮކޅުެވއްޓި، ނތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. އަދި މި މާނައިގައި ބަދައަނެއް ތަނަށް އުފުލުމަށް 

ވަރކްރާފްޓް، ޯއފްޝޯރ، ޕްލެޓްފޯމް، އިންޖީނު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރު އަިދ ޝިޕް، ހޯ ޓަގުބޯޓު، ަހއިޑްރޯފޮއިްލ، ފުަލއިޓް

 އަޑިންދާ ބޯޓު، ސަބްމެރިން ެވސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 
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 ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު މި ބިލުގައި އޮތް ދާެގ )ށ( އަށް އެމް.އެން.ޑީ.ެއފުވަނަ މާއް 6މި  އާދެ!

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ވުރެ ރަނގަޅު ކަަމށް ފެންނާތީވެ އެ އިޞްލާޙު އިޞްލާޙަށް  ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަފޒާދު. އާދެ!، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން.ޢާ  މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި މާއްދާއާ މެދުަގއި ެވސް ކަަމށް ތަފާތުވުމެއް ނެތް މީަގއި ިޚޔާލު، ދެން އެހެންވީމާ ވާތީ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުމެން ދާނީ. ދެން މައިގަ ނޑަައޅާފައި ދެން ހުރި މާއްދާތަކަށް އަޅުގަ އެއްބަްސެވވުނީ ކަމުގައި މިހާހިސާބުން ކަ

ހުންނަ އުސޫލުން އެއްކަލަ ގާނޫނެއްަގއި ބިލެއްަގއި ގޮތެްއގައި ދެން ހުރި މާއްދާތަކަކީ ޢާއްމު އުސޫލުން، ޢާްއމު 

ޞްލާޙުަތްއ ިއްއވާލަދެްއވުން އެދެން އިނގޭތޯ. ދެން އެަބހުރި ބައެއް އި، އެ ަބއި؛ އެހެންވީމާވާތީ ބައިތައް ކަމަށް 

 ގޮތުން.އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން ވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ެއއާ ގުޅޭ އަދި ޭއގެ ންނާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

 8ަވނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  11ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްާދ އުނިކުރުން.  10އެ ގާނޫނުގެ 

ހިން ފީ ެއއްޗެ ަކނުޑަގއި ދުްއވާ، 83/19އެކު ގާނޫުނ ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާ. މި ގާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމާ

ނެގުމުގެ ގާނޫނު އުވުީނެއވެ. މި މާއްދާއަށް އެބައިން ޓްރާްނސްޕޯޓުން ކޮމެންޓެއް ލިބިފަ. މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

އެްއޗެހިން ފީ ނެގުމުގެ ގާޫނނު އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު  ަކނުޑަގއި ދުއްވާ 83/19އެކު ގާނޫނު ނަންބަރު  ފެށުމާ

ބެހޭ ގާނޫނު  ދުގެ ތެެރއަްށ ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުޭރ އުޅަނދުތަކާއްދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނޑުގެ ސަރަޙަ ، 96/7

 އުވުީނއެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



30 

 

 އަސްލަމް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނުޑަގއި ރާއްޖޭަގިއ  ވެސް އިނގޭތޯ ވަނަ އަހަރުގައި 1978އަޅުަގނޑު ހަމަ މީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ  ކަ

ދިޔަީއ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަމަ ސީދާ އިނގޭތޯ. ަގވާއިދަކަށް ދޫުކރެވިފަެއއް ނޫން އޮތީ. ފީ  އުޅަނދުތައް ދުްއވަމުން

ނޑުަގއި ދުއްވާ 83ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް  ެއއްޗެިހން ފީ ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ  ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ހަމަ ކަ

ވަނަ އަހަރު މި ނިންމަނީ އެ ގާނޫނު އުވާލާފައި ަގވާއިދަކަްށ  2015ނޫެނއް އެަބއިން. އަޅުަގނޑުމެން މި ނަމުގައި ގާ

ސަރުކާރުެގ ހިންގުމުެގ އޭރަުކ ތިބޭ އިދާރާައކަށް އެ މިނިްސޓްރީއަކަށް އެ ބާރު ޫދކޮށްލަންތޯއޭ. އެހެްނވީމާ، އިތުރަްށ 

ނޑު ޭއގެ ކުީރގެ މާއްދާތަކާ ،އަޅުަގނޑުމެން ގުޅޭ ޮގތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެްއޮކށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް  އަުޅގަ

 މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ޝުކުިރއްާޔ.ފަހު މި ގާނޫނު ނިންމުމަކީ މުހިއްވިސްނާލުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހަމަ ރޫލިންގއެއް ދެްއިވއްޖެ ކަންނޭނ ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި ދެން އަޅުގަ ގެ. ދެން އެއީ އަުޅގަ

 ހަކަފުޅުަތކުެގ މަްއޗަށް މި ތަފްޞީލުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ މިތަނަށް އެ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެން ދައްކަާވ ވާ

ކޮމިޓީއަށް އޮންނާނެ.  ލުތައް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތު ހަމައެ ތަފްޞީ އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ

ދެމާހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ގާނޫނަށް އިތުރު  ރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުޓް، އެހެންވީމާ

ަބްއދަލުކޮށްލައިގެން ވާހަކަަދއްާކލަން. އެހެން ބޭފުޅެްއެގ  ނައުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނާފުރިހަމަކަމެއް ގެ

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތް ، އެހެންވީމާ  ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއ އެަބއޮތްތޯ، ެއބައޮތްބާ؟ ަކމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނަޑައޅާލަން. އެއީ ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީން ދެ ގާނޫނެއް  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަ މި އެއްބަްސވެވޭ ގޮެތއް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މި ގާނޫނު ނަންބަރު ތަްއ ފައެ ގާނޫނުގެ ސި 96/7 އުވާލުމަށް އެބަ އޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އަުޅގަ

 މިރު. މީގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީބާ؟ ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑަކަށް ިމ ނިމުނީ. ދެން މިހާރު  ހާރުމުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ހުރިހާ ާމއްދާތަކެްއ ގާްތގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ، ރީ. އެހެންވީމާދޫކޮށްލާފައި އެހެއަޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް  ތި ވިދާޅުިވ ނުކުތާ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފުޅުން މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރީޓީގެ ބޭ ޭއގެ ސަބަބުން  ސިފަތަކާއިފަހު އޭގައި ހުރި މައިގަ
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ނުޑމެން މުޅި ބިލު ކަންތައް  މި ލިބޭ ފަސޭހަކަމާއި އުނދަގޫތައް އެ ބޭފުޅުން އަރިހުން އަހާލުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުން.  އެްއގޮތަކަށް ނިންމާލުމަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނުޑ  އާދެ! ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. މިރު ހުިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢާޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުގެ ދަތުރުފަތުރު އެކަންޏެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ހިންގައި ބަލަހައްޓަ ޙަޤީޤަތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީން ނީ ކަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަމަ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް  ދަތުރުފަތުރު ވެސް އެބަ ބަލަހައްޓާ. އަދި އެްއަގމު އެްއގަމު

ށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ ހަމަ ގާނޫނުަގއި ޖުރުމަނާތަކާ ހިސާބަކަށް ގޮްސގެްނ މި މަޖިލީހުން ވަރަ ނާޒުކު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވުޖޫދުެވގެން ދިޔަތަން. އޭގެފަހުން ހަމަ  އެްއކޮށް ބަޔާންކޮށް އެންމެފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންފުދޭވަރަކަށް އެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުެވގެންދިޔަ މަ މި ، ދިޔަ. އެހެންވީމާ ންޒަރު ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުްނދާ ގާނޫނެއް އެބަ އޮތް.  ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިލާއިރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިހާރު

ދާއިުރ ޓިސްކުރަމުންއޮތޯރިޓީން ޕްރެކް ބެހޭ ގާނޫނު. އެ ުނ ނުވަތަ އެްއގަމު އުޅަނދުތަކާ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫ

ނުޑގެ  އޭަގއި ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެިހތައް ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެ އިނީ. އެހެްނވީމާ، އެއާ ޚިލާފަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި ދަނީ އެހެން ގޮަތކަށް ގަާވއިުދގެ ތެެރއަށް ދާ ދަތުރުފަތުރާ ކަން. ދެން  ބެހޭ ގާނޫނު އަުޅގަ

ނޑު  ެއއްެޗްއ ގަާވއިދަކީ. އެހެންވީމާ،  ުވރެ ދަށުގައި އިންނަގޮތުން އަސްލު ގާނޫނަށްމި އޮްނނަގާނޫނީ އޮިނގަ

އިންނަނީ އެންމެ މަތީ  ވުރެ ދަުށގައި އިްނނަ އެއްެޗއް އުސޫަލކީ. މިޮގތަށް މި ހައިރާކީ ބަހާލާފައި މިގަާވއިދަށް

ދަށްެވގެން ވުރެ އަސްލު ގާޫނނީ ބާރަށްއެ ބާރު ދޭއިރު އެ ުއސޫލުތަކަށް  ވަންޏާަކމަށްސީ ލާފަ. އެހެންނޫނުއަސާގާ

އެ ހުރީމަ ެއ ސީދާ ސާފުކޮށް ހަމަ ގާނޫނުގައި ެއްއޗެހިތަކެއް ބަޔާްނކޮށްފައި ހެންވީމާ، އޭގެ ީސދާދާނެ. އެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މިސާލަކަްށ ތްކުރާ ފަރާތަންފީޒު ތަކަށް ެވސް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ. ުކރީގައި އަުޅގަ

ރުފިާޔއިން  75ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ދަޢުވާކޮށްފައި ސައިކަެލްއ ދުއްވީމަ ކޯޓަށް ޮގއްސަ އަުމރަށް ނުލައިސަންސް ނެތި 

ރުިފޔާ ދޭތެރޭ ހަމަ  3000ާއއި  750ކުރި މަންޒަރު. ފަހުން ނަމަވެސް އެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ޖުރުމަނާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންވަގުތުން ޖުރު ދިޔަ. ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އޭގެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މަނާކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަށް އައި. ަސއިކަލަށް ފާޑުާފޑުގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނަްސގެންނާއި މުޖުތަމަޢާ ނުގުޅޭ ގޮތަްށ 

ލުތަކުެގ ސައިކަާލއި ވެިހކަލްތައް ުދއްުވމުގެ ވެްސ ހަމަ އާދަތައް ެނތިގެން ދިޔަީއ އެ ގާނޫނަށް ގެނައި ޮބޑެތި ބަދަ
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އަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީ މި ކޮމިޓީއެ މިރު ފެނޭ ހަމަ ޢާސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް 

ތޯ ބަލަން. މި ދަނީ ކިހިނެއްވެމި ވާހަކަދަްއކައި މި ދެ ގާނޫނުްނ މިހާ ބޮޑު ތަފާތަކަށް  ހާޒިރުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނާ

 މަ އާއި ަބއްޕަެއއްެގ ދެ ަދރީންގެ ވާަހކަ މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، އެީއ ެއއްގަމުޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ އެންމެ ަމން

ނޑު ދަ މި ދެ ދަރީންގެ އެހާ ބޮޑު ތަފާތެއް މިއިނީ ކީއްވެޯތ ، ތުރުފަތުރުގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާދަތުރުފަތުރާއި ކަ

 ޤައްރިރު.ލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުމެން މި ކޮމިޓީން ެއބަޖެހޭ ބަލާއަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް، އެހެންވީމާ ނުޑ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ ވަގުތު ެވސް ހަމަވާތީއާ ވެސް ެއއްޮކްށ  މި ދެން މަިއގަ

ނޑުމެން މި ބިލުަގއި މާ ބޮެޑިތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތަކަށް މިހާރު އެއްބަްސވެއްޖެ. ގާޫނނުގައި ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުުޅންނަށް ޚިޔާލުތައް ލިބުމާ ކުރިއަށް ގެްނދާކަށް ނުއެ ތްތަެކއް މަސައްކަ  އް ނެތް. ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  މެންނަށް މުޅި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިއެްއކޮށް އަުޅގނޑު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުރިއަށް ދެން ދާނީ. އެގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްގެން ގޮެތއް ނިން މުމަށް މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނިންމުނު ގޮތަށް  މި އަންނަ ހޯމަ، އެހެންވީމާ ދުވަހު ަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ިޚޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

ފަރާތުން.  ގެޓް ޓޭރިއޭބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. ސެކްރެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށްަލއްވާަފިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާލަދެއްވާތި ތި

ނޑުމެން ބާްއވާ ބައްދަލުވުމަށް ެވސް ދަޢުވަތު އަޅުަގނޑުމެން އަުރވާނަްނ  އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ުދވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލާނީ އެގޮތަށް ނިންމުމަށް  ފަހުގަ. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ައޅުގަ
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