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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ުހރިހާ  11`. 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މިވަގުތު ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމުަގއި ބައިވެިރަވޑަިއގަންނަ

ބިލެތްދޫ މައުމޫން،  ފާރިސްމެންބަރު އަޙްމަުދ އިްއޒަތްތެރި ދިްއގަރު ދާއިާރގެ ، ޙުަސއިން މުޙައްަމދު ލަޠީފްއިްއޒަތްތެރި 

އަދި  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އިްއޒަތްތެރިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ، މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ނޑުެމން ކުއްލި ގޮަތކަށް ކޮމިޓީ ޝުޖާޢު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ބާރަށުއަޅުަގނޑު  . އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ޤަޞްދުކުރީ ައޅުަގނުޑމެން އިއްެޔ ފާސްކުރި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޮއްފ  މި ބައްދަލުވުމެއް ިމ ބާްއވާލަން

ނޑުމެންެގ އެީކަގއި އެކަން ންތަކެްއ ހުރުމާވަަރކަށް މާއްދާއަްށ ކުދިކުދި ފުުށއެރު 4ބިލުެގ  މޯލްޑިވްްސގެ ތަްއ އަުޅގަ

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ކުރެވިއިދާރީ މޭޒުން ފާހަގަ ފައިވާތީ ެއކަންތައްތައް ިއްޞލާޙުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. އެގޮުތން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް. މާއްދާެއއް އެބަ 5ޖުމްލަ  ،4ުފށުއެރުންތައް ހުރި  މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ން.ރީ މޭޒުގެ ފަރާތުން ދަންނަވާލައިދާއަޅުަގނޑު ކަންތައްަތއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަާމލުކަމަށް  އެހެންވީމާ، އެ

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ލިރުަގއި ޓީން މަސަްއކަްތ ނިންމާފައި ބަލައިކޮމި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ބިުލގެ އެްއކަލައްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑަކަށް ވަރަށް ބަިއވަރު މާއްދާތަކަށް ފުށުއަރާ  އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. ގާތްގަ

ނޑުޖެހޭ އެބަމާއްދާއަށް  5. އެހެންވީމާ، ެއ މާއްދާއަކާ 5ނޑުމެން ފާސްކުރި އަޅުގަ  ރު މިހާ ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުގަ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ބިލު ހުށަހަޅަނީ ކުރިން ބަދަލުކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑު ބަދަލުކުރަްނ 

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އެ އިޞްލާޙު މިހާުރ  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެ މާއްދާތައް ާބއްވަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ހ(. މި މާއްދާ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު ކޮށްފައިވާ ގޮަތކީ  ވަނަ މާއްދާގެ 1އޮންނަންވީ ގޮތް. ފުރަތަމަ 

ނަޑއެ ސްޓްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައިޕޯ އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޅުމާިއ ެއ ހިންގާނެ ގޮތްތަާކއި އުސޫލުތައް ކަ

ޝަން ޕޯސްޓް އަދި އިންފޯ ނިކޭ މެހައި ކަންކަްނ ހިންގުމާއި ޓެލެކޮިމއުފަރާތްތަކާ ުގޅޭ އެން ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭ

އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުަތްއ  އޮތޯރިޓީެއއް އުފައްަދއިކުރުމަށް ޓަކައި މިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ެރގިުއލޭޓްކޮ

ނަޑއެޅުމުގެ ގާނޫނެެވ. މި މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާަޙކީ ނުވަތަ އޮންނަން ފެންނަ ގޮތަކީ މި ިދވެހިރާއްޭޖެގ  އީކަ

ނަޑއެޅުމާިއ  ޓާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސް ޓެލެކޮމި ހިންގާނެ ގޮތްތަާކއި ައދި އުސޫލުތައް ކަ

 ޕޯސްޓްގެ ދާއިރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އެ ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ 

ކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ގުޅޭ ރަން ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް އިންފޯލޭޓް ކުއަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ާދއިރާ ރެގިއު

ެއ  ޓީެއއް އުފައްަދއިކުރުމަށް ޓަަކއި އޮތޯރިރެގިއުލޭޓް ގެ ބަދަލުގައި ތަންޒީމު ، ކުރުމަށް ޓަކައިކަންކަން ތަންޒީމު
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ނަޑއެޅުމުގެ ގާޫނނެވެ. އޮންނަންވީ ފައޮތޯރިޓީ  2އާދެ!  .ހުން މި ކިޔައިދިން ގޮތަށްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާިއ ބާރުތައް ކަ

ޮއފް މޯލްޑިވްސްއަކީ އަމިއްލަ އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ވާ ގޮތް. ވަނަ މާއްދާ )ށ( ކޮމިޓީން މިހާރު ފާސްކުރައްވާފައި 

އަިދ  ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާފުރައެ މުދަލުން ތަޞައްނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުާވ ލިބިގަތުމާއި މުދާ މިލްކުރުމާއި 

ރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނު ޭކޝަން ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓް ކުކޮމިއުނިންފޯއިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޯޕސްޓް އަދި 

ނަން ފެންނަ ގޮތް. މި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ަދުއލަތުގެ އިދާާރއެވެ. މި މާއްާދ އޮންތަންފީޒު

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނަމުގަިއ ހިނގަމުން އައި މުގެ ކުރިން މަލުކުރަން ފެށު ގާނޫނަށް ޢަ

 އެކަަށއަޅާ ރަްއޔިތުންގެއޮތޯރިީޓއަށް  ބަޖެޓުން އެބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކާއި ަސރުކާރުގެ 

ވުްނތަކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީްނ އެއްަބސް އާއި ގާނޫނީ ގޮތުން، ާގނޫނީ ގޮތުންނާއި ވާ ފައިސާމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

 އަށް ންަތކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީ އެއްބަސްވު ިލއްޔަތުތަާކއި ާގނޫނީ ގޮތުންނާއުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫ

ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިއުނިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ލިބިދޭ

ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތް. މާއްދާގެ )ށ( ކޮމިޓީން ިއޞްލާޙު ވަނަ 3އެކު އެ އޮތޯރިީޓައށް ބަދަލުވީެއވެ.  އުފެދުމާ

އުމީ އަދި ބައިނަްލައޤްވާމީ ފެންވަުރގަިއ ވާަދވެރި ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމުގައި ޤަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޯޕސްޓް

އަިދ  ޓް ޕޯސް ،ކުރަން ފެންނަ ގޮތް. ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންވެއްެޓއް ާގއިމުކޮށް ކުިރެއރުވުން. ިއޞްލާޙު

އުމީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤަ  ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިްނފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްަތއްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާ ސީދާ

ދާގެ )ނ( ކޮމިޓީން ވަނަ މާއް 12އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންަވރުގައި ވާަދވެރި ެވއްެޓއް ާގއިމުކޮށް ކުރިއެުރވުން. 

ކޮިމއުނިކޭޝަްނެގ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓްކުރުާމއި ޕޯސްްޓ އަދި އިންފޯ ،އިޞްލާޙު ކުަރއްވާަފއިާވ ގޮތް. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީގެ ޖަލްސާތަްއ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި  އަދި ޕޯސްޓްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުާމިއ  އޮޯތރިޓީގެ ބޭންކް އެަކއުންޓުތައް  ޖަލްސާަތކުގެ ޔައުިމއްޔާ ިލޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ، ބާއްަވއި

ސާބުތައް ޮއޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ުކރުމަކީ ޗީފް ެއްގޒެކެިޓްވގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްްޓގެ ދާިއރާ އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. އިޞްލާުޙކުރަން ފެންނަ ގޮތް.

އަދި ޕޯސްްޓެގ  ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާިއރާ ރެގިއުލޭްޓކުރުމާއި ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަަތށް އިންފޯދާއިރާ

ޖަލްސާަތކުެގ  ،ބާްއަވއި އްޖަލްސާތަ ުކރުމާއި އޮތޯރިީޓގެ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް

ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކް އެކައުންްޓތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމާިއ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޔައުމިްއޔާ 

 ވަނަ މާއްާދގެ 16ެވ. ކެހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިްވގެ މަްސއޫލިްއޔަތެ ތައް އޮިޑޓްކުރުމަށް ބޭުނންވާހިސާބު

މަތީން  ކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާން 20ކުރައްވާަފއިވާ ގޮްތ. މި ގާނޫނުގެ )ރ( ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު

 20ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރ ރެގިއުލޭްޓކުރުމުގެ މަަސއްަކތްކުރުން. އިޞްލާޙުކުރަން ެފންނަ ގޮތް. މި ގާނޫުނގެ އިންފޯ
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ށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭްޓުކރުމަން ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުވަނަ މާއްދާ

 ނިމުނީ. ކުރުން، މަސައްކަތްަތއް.ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރ ރެގިއުލޭްޓކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ އިންފޯ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އެްއކޮށް  ،ނޑުމެން އިއްޔެ ފާސްކޮށްއަކީ އަުޅގަމާއްދާ 5އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ އިިވވަަޑިއގެން ތި ދިޔަ 

 ކޮމިޓީގައި އިްއެޔގެ ބައްދަލުުވމުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ، ނުހިމެނޭ މެންބަރަކު އިންއަދި އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ނުޑ ހަމަ މަޢު އިންނަމަ ކަމުގައި ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އިއްޔެ އަޅުަގނުޑމެން ވާނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަޅުގަ

އެ ދެންމެ . އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފުށުއެރުންތައް ހުރުމާއެކީަގއި ވްސްގެ ިބލު ފާސްކޮށް ނިންމާފައޮފް މޯލްޑިޓީ އޮތޯރި

ިއޞްލާޙުކަމުން  5 އަދި ފުށުއެރުންަތއް ހުރި މިަވގުތަށް ކޮމިީޓައށް ފެންނަ ިއޞްލާޙަކީ 5އިިވވަަޑިއގެން ތި ދިަޔ 

ނޑުމެން އެ އިޞްާލޙުތައް އިޞްލާުޙކުރުމަށްފަހު  އިގެންަފއިވާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިިވވަޑަ ދެންމެ  ގޮަތށް އަުޅގަ

ދާން އަޅުަގނޑު ޤަޞްުދުކރަނީ. އޭގެ ކުރިން ފުރުޞަށް  ވެސް، މުިޅ ބިލުގެ ވޯަޓށް ގޮތެއްަގއި ވޯޓަށް އަެނއްކާ ޖުމްލަ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ވަން. ފުރަތަމަ އަރު ވާތީވެ ައޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންފައި 

 އަޙްމަދު މުބީން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! މިހާރު މީގައި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިަމްއޗަށް ގެެނވިފަިއވާ  5ހުރި އިޞްލާޙުތައް ހުރި ގޮތަށް މި  ހުށަހެޅިފައި މި މާއްދާ  5ާމއްދާ އަުޅގަ

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.މިހާރު އިޞްލާޙު ކުރެވިފަިއވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.ިރ އިްއޒަތްތެދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑުއާދެ!  ދެން ފާސްކުރިއިރު ވެްސ މި ބިުލ ބަލާލަިއގެން  ދެން އިްއޔެަގއިހަމަ މެން ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ށްތައް ެއބަ ހުރި. ދެން އެހެންނަމަވެސް ވީތީ ކުދިކުދި ކުއަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންަނށް

. ޖުމްލައެއް މި އިނީ ބަދަލުވެފަ ޖުމްލައެއް، ދެހަމަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އައި މި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ަގއިމިގެނައިރު

ިއއްސަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެހާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަނޫން ނަމަ  ދެން މާބޮޑު މުޅި މާއްދާއަށް އެހާބޮޑު ފުށުއެރުމެއް
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ނޑު ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު ވެސް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުބީން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުަރން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް އިވިަވޑަިއގެންދިޔަ އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވާލާނަން.  ވަނަ  1ބިލުގެ  ،ެއއީ ގާނޫނުގެ  ،އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  16ވަނަ މާއްާދެގ )ނ(،  12ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(،  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(،  2މާއްދާގެ )ހ( އާިއ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ  ްށ ންބަރުންނަށް އިވިަވޑަިއގެންދިޔަ ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމަ)ރ( ދެންމެ އަޅުގަ

ން ފާސްވެއްޖެ ކަމުގަިއ އާދެ! އިްއތިފާޤުދެއްވުން އެދެން.  ނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނަޑއަަޅއި ނުޑ ދަންނަވާނީ  ކަ ނޑުމެްނ  ދެންމެ އޮފް މޯލްިޑވްސް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންހަމަ ދެން އަުޅގަ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަހމަ އަހާލާނަން. ެއގޮތުން  އިޞްލާޙުތަާކއެީކަގއި މުޅި ބިލަށް އެްއކޮށް ޯވޓަށް ގެންނެވިމި

 އޮފް މޯލްޑިވްސް ބިލު ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއޮތޯރިޓީ ކޮމިއުިނކޭޝަްނ އެީކގައި  ންނެވި އިޞްލާޙުތަކާދެންމެ ދެ

ފާޤުްނ ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އިއްތި ގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުއެީކގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއި

 ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ މަސައްކަތަށް  ނީ.ނިމު މިޓީގެ ބައްަދލުވުން މިހިސާބުންކޮދު މި މިއަ ަކނަޑއަަޅއި ސްވެއްޖެ ކަމަށްފާ

 .وبركاته المّعليكمّورحمةّهللاالسّ وވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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