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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަދުގެ ބައްަދލުވުން ފަށާނަން. މިއަދު . بسم هللا ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ކޯރަމް އޮތުމާެއކުަގިއ އަޅުގަ އަޅުގަ

ތިއްބެވީ އަސްލަމް، މި ން ފަށާއިރުގައި މި ަވގުތު ަވޑަިއގެްނ ވަނަ ބައްދަުލވު 2ބައްދަލުވުން މިއީ މިއަދުގެ 

ނުޑ ޢަބްދުރޫފް. ދެން އަދި އޭއަދި ޭއގެ އިތުރުން އަމީުތ، މަޢު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ، ފައްޔާޟް هللا ެގ އިުތރުން އަުޅގަ

ތެރޭަގިއ  މެންބަރުން ވަޑަިއގެން އެބަ ިތއްބެިވ. ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ބޮކްސް ފައިލްކޮޅު 6ލީލް. ޖުމްލަ ޙަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންަނށް ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

މެޓްރިކްްސއެއް ގޮތަްށ ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ކޮމެންޓްތަކެއް ވެސް ތި ބޭފުޅުންެގ  ،އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާުރކޮށްފައިވާ 

އަދި އޭގެ އިތުުރން މާއްދާ އަށް އެިކއެކި  ނާނީ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮާތއިގައި އޮންފައިލްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ވާނެ. އޭ 

ތި ބޭުފޅުން އެ ބައްަލވާލަދެްއވުން ، ންކޮށްަފއި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކޮމެންޓްތައް ބަޔާ

ގެ ފްލޯރަގއި މެންބަރުން ދައްަކވާފަިއވާ ވާހަކަފުޅުތަްއ އެދެން. ދެން ތި ބޭފުޅުން އަިދ އެާއއެުކަގއި އޮންނާނެ މަޖިީލހު

. އޭގެ އިުތރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަލެއް ވެސް އޮންނާނެ ހިމެނިފަޚުލާސާކޮށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަހަލަ ތާ

 އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުްއވި ސިޓީތަާކއި ސިޓީތަުކެގ ޖަވާބު ލިބިފައިވާ ގޮތާިއ އަދި އެ ފަރާތްތަކުން 

ތި ބޭފުޅުްނ ، އިވާނެ. އެހެންވީމާތެރޭގައި އަދި ހިމެނިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސްފަިއވާ ސިޓީފުޅުަތއް ެވސް މީގެ

މިހާހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ކޮެމންޓްތައް ބައްަލވާލެްއވުމަށް.  ެދއްވުްނ އެދެންކޮެޅއް ނަންަގވައިވަގުތު 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގިލީ ދާނމާމި

. އާދެ! އިދާރީ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ތަންތަުނންނާއި އަދި އެނޫން ވެސް ޝުކުިރްއޔާއާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް 

 ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް މިފަހަރު މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒންގެ ބިލާއި ބެހޭގޮތުން 

ތައްޔާރުކޮށްެދއްވާަފއި މިއޮީތ ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް. ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނުވަތަ ެއ 

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތް ބަޔާންކޮށްަފއި މި ފޮނުވާފަިއވާ ކަރުދާސް ަތއްޔާުރކުަރއްވާަފއި އޮްތއިރު ވަރަށް 

ވަނަ މާއްދާ އެީއ ކޮންތާކުން ކޮން ހުށަހެޅުމެއްަކން. މިދެންނެވި އުސޫލުން  11ވަނަ ާމއްދާ،  9ފަސޭހަކޮށް މިއޮތީ 

، ހަޅުއްާވފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް މީގެން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާ މާއްދާތައް ހުށަ

ތަރުތީބުކުރައްވާ ކުަރއްވާަފއި މިއޮްތ  މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތް. މިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅުހެން 

ނޑު އިދާީރ ބޭފުޅުން ކުރައްވާފަިއވާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަުޢރީފްކުރަން. އެއީ މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ. އެހެންނޫނީ އެކި ތަންތަނުގެ  މިގޮތަށް ތައްޔާރުކުެރވިފަިއާވ ފުރަތަމަ ފަހަރު އަޅުގަ

މިހާރު އެކަްއޗަކަށް ަހއްދަވާަލްއވާފައި އެއީ ކޮންތާކުން  ނަނީ ވަކިވަކިން. އެހެންނަމަވެސްހެޅުންތައް ހުންހުށަ



  

ިމގޮތަްށ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީަމ  އަރިމަތީ ހެޑްލައިން ހައްަދވާފައިކޯެޗއްކަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ޮއތީ އެނޭގގޮތަށް 

ކޮށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާަފއި ހުރި ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެއް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން. އެއީ ގަވާއިުދަގއި ބުނަނީ މިދެންނެވިގޮތަށް ބެލިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް   ވެސް މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއގައި ހިމެނިގެން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަ. އެހެްނވީމާ ދިޔައީަމ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން  މި ދެބައި މައިގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް ޕާީޓެއއް އޮޅުންނުފިލާ އެްއޗެްއ  ވަކިހިސާބަކަށް ދިަޔއީމަ ދެން އިތުރަށް އަުޅގަ

އޮެވއްޖެްއޔާ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ެއގޮަތށް ކޮމިޓީ އަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ދެން ގެނައުމުގެ ކަންތަްއ 

ނގެ އޮންނާނީ. ދެން އަނެއްކާ ޭއގެ އިތުރަށް އަސްލު އެ ތަންތަނުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަުކގެ ެއ ކަންނޭ

ނޑު ޝުކުރުގެ ބަހެއް ، ބަ ހުރި މި ފައިލްގައި ލަްއވާފަ. އެހެންވީމާތަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީަތއް ވެސް އެ ައޅުގަ

އިާދރީ ބޭފުޅުން ކުރައްވާަފއި އޮތް މަސައްކަތަށް ހަަމ ، ބުނެލަން މި ކުރައްވާފަިއ އޮތް މަސަްއކަތަށް

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ަވރަ ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރުވެިރވެލާފައި ވާހަކަެއްއ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް ސަރު، އެހެންވީމާ ނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ކާުރގެ އަުޅގަ

ވާފައި ހުިރ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަުކން ހުށަހަޅުއް، ގިނައިން މިހުރީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ އޮފީސްތަކުން 

ލުން ެއއްޮކޅުން ފަށައިގެން އަެނއްޮކޅަށް ކިޔާ ނިންމާލުން އެއީ ވަަރށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިޞްލާޙުތައް ބަލާ

އެްއކޮޅުން ފެށިގެްނ  ކޮންކަހަލަ އެްއޗިހިތަކެްއކަން ނޑުމެންނަށް އެނޭގނެއަޅުގަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އޭުރން 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ދެން މި ހަމަ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ބޯޑަްށ ހުށަ އަނެއްޮކޅަށް ހަޅުއްވާަފއި މިވަނީ. އެއީ އަުޅގަ

މާއްދާތަކަކަްށ ކަން  ނަގަިއގެން ނަމަވެސް ކިޔާުލމުގެ މުހިންމުކަން އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭެނ ކޮން

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުން ކޮންސެންޓްރޭޝަން މިހުރީ މިއޮތް ބިލުެގ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބިލާއި ިމއާ ދޭތީެގ 

ނުޑ  ނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ދާ ވާހަކަ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ ތަފާތުކޮށްލަން. އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

 ން. ޝުކުިރްއޔާ. ވެސް ދަންނަވާލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ިވދާޅުވި ބަސް ތަކުރާރުކޮށްލާަނން. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ މިހާރު ޓުން އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭ މި މަސައްކަތް ކުރައްވާަފިއ މިވަނީ

 ވަގުެތއް ނެތްަގނޑުމެންނަށް މި އެްއޗެިހ ބަލައިލާނެ ގައި މިއޮތީ އެއީ މުިޅ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ. ދެން އަޅ11:11ު

ނުޑ ހުށަހަޅަން މިއަދު އިތުރަްށ ކަންނޭނގެ. ބަލައި ލާފަިއ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި  .އް މީގައި ގެންދެވުން ކަންނޭނގެ ބުއްދިވެރީއިންފޯމަލް ޖެނެރަލް ޑިސްކަޝަނެމަށްވަންާޏ ކަ ވާކުރިއަްށގެންދަ



  

ވާހަަކ  މިނިޓު މިއިނީ ދެއްޯތ. އެހެންވީމާ، އެ 11އެްއޗެހި ކިޔާަފއި ކޮމެންޓުުކރާކަށް ަވގުތެއް ނެތް. ދެްނ 

 ދަންނަވާލަންވެގެން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މި  ،އެވިދާުޅވީ. ދެން ެއއާެއއްކޮްށ ފުރަތަމަ ސްޕެޝަލް ްއޔާޟްއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ރަނގަޅުވާަހކަފުޅެއް ފާ

ލަތުގެ މުައއްަސސާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި އިޞްލާޙުތައް އެްއކޮޅުްނ ޅުއްވާ ސަރުކާރުން މުައއްސަސާ ދައުހުށަހަ

ނޑުމެން އްދާައކުން މާއްދާއަކުން ސެކްރެޓޭިރއޭމާ ފެށިގެން އަނެއްޮކޅުން ނޑުމެންނަށް ކިާޔލަދެއްވުން އަުޅގަ ޓުން އަުޅގަ

މު ކަމެއް. ހާލަން ތިބުން މިއީ ވަރަށް މުހިންހަމަ ހަމަހިމޭންކަމާއި އެކީަގިއ ކޮންސެންޓްރޭޝަނާއި އެީކަގއި އަުޑއަ

ޖެހެންދެން ވެސް އެބައި ކޮށްލެވުނީ.  އަށްހަމަ ޑި ަބޔާށް ގެންދަން ފެންނަނީ ެއގާަރގައޭގެފަހުން ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަ

ނޑިއަށް ަވންނާނެ އެބައިއޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަ އެހެންނޫންތޯ. އެކި ބޭފުޅުން ވަކިަވކިން  ށް ސިކު

ނޑު  މު ބިލެްއ ކަމަށްވާތީކިޔުމަށްވުރެ ެއއްކޮޅުން ފަަށިއގެން އަެނއްކޮޅުްނ ނިންމާލަން. އެީއ ވަރަްށ މުހިއް  ހަމަ  އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވާލީ.ދަންނަ އެހެން މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު މަނިކު ޙުސައިންގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަުޅ  ދެންމެ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ އާދެ! ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅު އެއީ އަުޅގަ

މު ބިލަކަށްވާތީ އެއްޮކޅުްނ އަނެއްޮކޅަށް އަުޑއަހާލުން ދިގު ބިލަކަށްވެަފއި މިހާ މުހިން މިހާ ވާހަކަފުޅެއްހެން. މި ބިލު

ނުޑ މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭިރއޭމިއީ ވަރަށް  ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ ޓުން މިކަން އަޅުގަ

ނ  ުޑ އެ ބަސްފުޅަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގެ ކޮމިޓީ ެއއް ަގއި ފުލްހައ11:11ުބޭފުޅުންގެ ަމޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން.  އެހެންވީމާ، ތި

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިއަދު  އ11:11ާއެުކަގއި  އޮތުމާ ރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން ކު ިހސާބަށް އަުޅގަ

ައދި އެޗް.އެމް ތާއީުދކުރެްއިވ  ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި މިނިޓު ތެރޭަގއި 11ދޭތެރޭގައި މިއޮތް  އ11:11ާ

ނޑުމެން އަުޅަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ތިއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ިއޢުތިރާޟުކު ރައްވާ ތަނެްއ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ޓުން އެަބއި ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވަމާ. . އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭިރއޭއަޅުަގނަޑކަށް ނުެއއްފެނޭ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

މީތި ނަންގަވާލެްއވީމަ ޮއތް ބޭފުޅުންގެ ފައިލުަގއި  ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ތި އާދެ! ` އާދެ!

ނޑު ދަ ންަނވާނީ މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއަށް ކޮމެންޓު ލިބިފައި ހުރި ފަރާތުން، ދެން ފަސޭހަވާނެ އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

 9ވެްސ ބައެއް ކޮމެންޓުތައް އަދި ައއުމުގެ މަގުމަތީަގއި ވެސް ވެދާނެ އިނގޭތޯ. އެގޮތުން  އަޅުަގނޑު އަދި މިހާރު

 9 .ކަސްަޓމްސް ސާރވިްސ އިންފުރަތަމަ ކޮމެންޓު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ މޯލްިޑވްްސ  ވަނަ މާއްދާައށް 9ބިުލގެ ، ވަނަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެގެން މިވަނީ ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯނު ނުވަތަ ޒޯނު  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ، 

އްދެްއގައި ެއއް ސަރަޙަ ޖޯގްރްފިކަލް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިްނަވކިެވގެންވާ ުނވަތަ އިން ފާހަަގކުރެިވގެންވާ ވަކި 

ނަޑއެޅި ބަާޔންވެގެްނވާ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ ހިންގާ ޑިވެލޮޕަރެ ްއގެ ެއއް މެނޭޖުމަންޓެއްގެ ދަށުން ކަ

ރަަޙއްދަކީ އެއީ އިންޕޯޓް ޑިުއޓީ ާއއި އް ލިބިދޭ ގޮތަށް އަދި އެ ސަކުރާ ފަރާތަކަށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކެނުވަތަ ާގއިމު

ސޫލުަތކަށް ބަލާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ކަސްޓަމްްސގެ ޢާއްުމ ޓް ޑިއުޓީ އާއި ެދްއކުމާއި ުގޅޭ އުއެކްސްޕޯ

ންިތޒާމު ކުެރވިގެްނ ހިނގާ އްދެއް ގޮުތގަިއ އިރިެވގެްނވާ ވަިކ ކަސްޓަމްްސ ަސރަޙައިޙްތިޞާސުން އެކަހެ

އިވާ ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް މާނަކޮށްދީފަ 21ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  11އްދެކޭ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ސަރަޙަ

ދެން މި މާއްދާގަިއ ކަސްޓަމްްސ  ކަމާގުޭޅ ނިްސބަތުން ހިމެނޭގޮތުންނޭ.ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނު ަތފާތު ބާވަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުަރން. އެ މާއްދާގެ ހަމަެއކަނި  9އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓަީކ މި ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަޭށ. ދެން  21ވަނަ މާއްދާއިން  11އޮތީ އޮރިޖިނަލް މާއްާދގައި ިމއޮތީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މި

ތަން  އޮތް 21ވަނަ މާއްދާ އަށް ެއގޮތަށް ބަަދލުކޮށްލަން.  11ވަނަ މާއްދާއިން  11ކަސްޓަމްސް އިން މި ވިދާުޅަވނީ 

 19ބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ބޭފުޅުން ސަ އަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ެއއީ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙަކީ. ދެން އެ 11

ވަނަ މާއްދާގަިއ މާނަކޮށްދީފައިވަނީ އެ ޒޯުނގެ ާބވަތްތަކަށް ުނވާީތ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ެއ  21 އާއި  ވަނަ މާއްދާ

ވަނަ މާއްާދއަށް  21ވަނަ މާއްދާިއން  11ންސް ދެްއވާއިުރގައި އިރުަގއި އެ ރެފެރަމާއްދާ އިޞްލާޙުކުެރވެމުން ދާ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  11ަވނަ މާއްދާއިން  11މުގެ ބަދަލުގައި އޮތު

ކަސްޓަމްސް ކޮމެންޓު އެއްކޮްށ ކިޔާނުލާނަން. ހަމައެކަނި އެތަންކޮޅު އެކަނި މި ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ދެން މިއޮތީ 

އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިްނގ ޯޒނު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންެވގެން މިވަނީ 11ވަނަ މާއްދާ.  11

ރާއްޖޭަގއި އުފެދޭ ތަކެތި ނުަވތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވޭ ަތކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުަފއްދާ މުދާ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަްށ 

ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ  އްއަމާޒުކޮްށގެން އިންތިޒާމު ކުެރވިގެްނވާ އަދި އެތަނުން ލިބެންހުންނަ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަ

އެކްސްޕޯުޓކުރަން ފަސޭހަވެގެްނވާނެ ގޮތަށް އިްނތިޒާމު ކުރެިވގެންވާ އިންޕޯްޓ ޑިއުޓީ ާއއި އެކްސްޕޯްޓ  އުފައްދައި

ޑިއުޓީ ދެއްކުާމއި ގުޅޭ އުސޫުލތަކަށް ބަލާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ކަސްޓަމްސް ޢާއްމު އިޙްތިޞާސް އިން 



  

އްދަކަށޭ. ދެން ގެްނވާ ސަރަޙައްދެްއގެ ގޮތުަގއި އިންިތޒާމުކުރެވި އް ަކސްޓަމްސް ސަރަޙަެވގެްނވާ ބައެއެކަހެރި

ކަސްޓަމްސް އިން މި ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން، އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން 

. އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިްނގ ކަްސޓަމްސް އިން މިވިދާުޅވަނީ އެ ާމއްދާ މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން .ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ

ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ  އުފެދޭ ތަކެތި ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވޭ ތަކެތި ޒޯން ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި

ހުންނަ ވަޞީލަތްތަކާއި  މުދާ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް އަާމޒުކޮްށގެން އިންތިޒާމުކުެރވިެގންވާ އަދި އެތަނުން ލިބެން

ށް އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނާވ އެކްްސޕޯޓުކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ ޮގތަ ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ އުފައްދައިއް ޚިދުމަތްތަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ސްޕެޝަލް  9އްދަކަށޭ. އެބޭފުޅުން ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ސަރަޙަ

ޒޯނަކީ ވެސް އިންޕޯޓް ިޑުއޓީ އާއި ެއކްސްޕޯޓް ިޑއުީޓ އިކޮނޮމިކް ޒޯން ނުވަތަ ޒޯންތައް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ 

ދެއްކުމާއި ގުޅޭ ުއސޫލުތަކަްށ ބަލާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ކަސްޓަމްސްެގ ޢާއްމު އިޙްތިޞާސުން 

އްދެއް ކަމަްށ އި އިންތިޒާމުކުެރވިގެްނާވ ސަރަޙައްދެްއގެ ޮގތުގަކި ކަްސޓަމްސް ސަރަޙައެކަހެރިެވގެްނވާ ވަ 

ވާހަކަަތއް ތަކުރާރުކުާރަކށް ނުޖެހެއޭ. އެއީ ރިޕީުޓވާީތެވ ކޮންމެހެން މި މާއްދާގައި  އެ ަގއިށްފަިއވާތީ މި މާއްދާބަޔާންކޮ

ެއީއ ވެސް ހަމަ މޯލްިޑވްްސ  .ވަނަ ާމއްދާއަށް 12އެވާހަކަަތއް ތަކުރާުރކުރުމެއް ނެތް ކަމަށް. އާދެ! ދެން މިޮއތީ 

މާއްދާަގއި މިއޮތީ ފްރީ ޓްރަޔަްލ ޯޒނު މާނަކޮށްދީފަ. އޭގެ ފްީރ  ވަނަ 12ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްެގ ޮކމެންޓެއް. 

އްދަްށ ވާ އަދި އެ ސަރަޙަ ވަނީ ެއކްސްޕޯޓުކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށގެން ތަްއޔާރުކޮށްފައި  ޓްރަޔަލް ޒޯން ބުނެފައި އެ 

މުދާ ޓްރާންޝިޕްކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުްނ  އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެއެތެރެކުރާ މުދާ އެ ސަރަޙަްއދަށް 

އެްއކުރުމަށް ޚާްއޞަކުރެިވގެންވާ މަަސއްކަތް  އަދަދަކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ތަ ގުދަންކުރުމަށް ނުވަަތ ރީޕޭނުވަ

ނުޑގެ ބަނދަރާއި  ކުރުމަށް ވަކިން ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް މި އިންަވކިކުެރވިފަިއާވ އަދި ވަިއގެ ބަނދަރު ނުަވތަ ކަ

އިންޕޯޓް ިޑއުޓީ ާއއި އެކްސްޕޯްޓ ިޑއުޓީ އާިއ، އިންޕޯޓް ޑިއުީޓ ެއކްްސޕޯޓް ޑިއުޓީ ެދއްކުާމއި ުގޅޭ އަދި އިންެވގެންވާ 

ވެގެްނވާ ބައެްއ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު އިޙްތިޞާސް ިއން އެކަހެރި

އްދަކަށޭ. ހަމަ އެ މާްއދާ ވެސް ހަމަ ކަސްޓަމްްސ އި އިންތިޒާމުކުެރިވގެންވާ ސަރަޙަގޮުތގަ އްެދއްކަސްޓަމްސް ސަރަޙަ

ނުޑ ކުރިން މިދެންނެވި ކޮމެންޓްސް ހަމަ އެ އޮތީ. އެބައި ަވކިކުރަން އިންޕޯޓް ޑިއުީޓ  އިން ހަމަ ދެންމެ އަޅުގަ

ކަސްޓަމްސްގެ ާޢއްމު  ދިެވހިދަށުން  އެކްސްޕޯޓް ޑިއުީޓ ދެއްކުާމިއ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ބަާލއިުރ މި ޤާނޫނުގެ

އްެދްއ ިއ އިންތިޒާުމކުރެިވގެންާވ ސަރަޙައްދެއް ގޮުތގަރިެވގެންާވ ަވކި ަކސްޓަމްސް ަސރަޙައިޙްތިޞާސް އިން ެއކަހެ

ތަކުރާރުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް  ވާހަކަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މި މާއްދާގައި ވެސް ހަމަ ކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ

ބޭފުޅުން ދެ ވަނަ ސަބަބެއް ކަމަށް  އެއީ. ދެން އަދި އެަބއޮތް ދެ ވަނަ ސަބަެބއް ެވސް އިނގޭތޯ. އެ .ނެތޭ

ރާ ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ފްީރ ޓްރަޔަލް ޒޯނަކީ އެކްސްޯޕޓް ޕްރޮސިންގ ޒޯާނއި ޚިލާފަށް މުދާ ޕްރޮސެސްކު

ކުރުން އޮވެަފއި އެހެން މުދަލަކަްށ ތެޭރގައި ރީޕޭ  ެރވޭ ަމސައްކަތްނުވާތީ މި ޒޯނުަގއި ކުޒޯނަކަށްވާތީ ުނވަތަ ޒޯަނކަށް



  

-މިފަދައިން އޮތުްނ މުދާ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ާމނަ ދޭހަވާތީ އެ ޢިބާރާތް ުއނިކުރުމަށް ފެންނާތީއޭ. ރީ އެްއކުރުން

ވަނަ މާއްދާ މިއޮތީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިޞްލާޙެްއ  16ސޮރީ އިނގޭތޯ. ދެން  !އާދެ .ޕެކްކުރުން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ޮއފްޝޯސް ބޭންކިންގ ޔުނިުޓ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  16ނގޭތޯ. އި

ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ޑިޕޮސިޓް ޤަބޫލުނުކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިވެހިންނަށް ލޯނު ދޫކުރާގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫނުކުރާ ގޮތަށް  ޤަބޫލުނުުކރާގޮތަށް ގެ ޑިޕޮސިޓުވަޒަްނވެރިވެ ދިރިުއޅެމުންދާ ފަރާތްތަކު

ލޯނުގައި ާގއިމުކުރާ އޮފްޝޯ ފައިނޭންޝިއަލް ސާރވިސް ސެންޓަރެއްަގއި ގާއިުމކުރާ ޭބރުގެ ބޭންކިްނގ ގޮތްޕަށޭ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި  16 އަށް ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަކީ ިބލުގެ ދެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީން އެ މާއްދާ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮފްޯޝ  11ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ ޔުނިޓަކީ މި ބިލުގެ 

ންސް ފައިނޭންޝަލް ރެއިދާރާތަކުގައި ހިމެނޭ އިންޝުއަ ފައިނޭންޝިއަލް ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ގާއިުމކުރެވޭ މާލީ

އް ފަދަ މާލީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާއެއް ކަަމށްވާތީ ހަމައެކަނި އޮފްޯޝ ރިޓީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަލީސިންގ ސެިކއު

ބޭންކިންގ ޔުނިޓު މާނަކުރުމުެގ ބައިގައި ހިމެނުމުގެ ބޭނުމެްއ އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން މަފްޙޫމް ރަދީފުން 

ވަނަ  16މާ، . އެހެންވީަވނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ފެނޭ 16އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ ޔުނިޓު ާމނަކުރުން އުނިކުރުމަށް 

ވަނަ  16ބޭފުޅުން ޮކމެންޓަކީ. އަދި  ޔުނިޓު ބައި އުިނކޮށްލަން ފެންނަ ކަމަށް އެ މާއްދާ އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ

ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފްޝޯ ބޭންކިންގ ޔުނިޓަކީ އޮފްޝޯ ފައިނޭންޝިއަލް ސާރވިްސ ާމނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 

ާމއްދާަގއި  ވަނަ 16މާއްދާ )ކ( އުނިކުރަން ފެނޭ. އެީއ  21ކަމަްށވާތީ  ެއއްއިދާރާ ސެންޓަރުގަިއ ާގއިމުކުެރވޭ ާމލީ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ޭއގެ ސަްބ  ސެންޓަރތައް. އެހެންވީމާ، އެއިޭނންސް ސާރވިސަސް ފަ ބަޔާންެވގެންވޭ އޮފްޝޯ

ވަނަ  11ފުރިހަމަވާ ކަމަށް. ދެން އެްއޗެކޭ އޮފްޝޯ ޔުނިޓަކީ. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އެ ބަސް ނެތަސް ހަމަ އެކަން 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮންނަނީ އޮފްޝޯ ފައިނޭންޝިއަލް ަސރވިސް ސެންޓަރު ކަމަްށ  11މާއްދާ. 

ނޑު މިދެންނެވީ ބުނެފައި އެވަނީ ހަމަ ެއއީ ގުޅޭ ެއްއޗެއް އެއީ. ެއީއ  ަހމަ ކޮމިޓީ އިނގޭތޯ ހަމަ އެއާ  ެވސް އަުޅގަ

މަފްޙޫމް ހިމެނިފައިވާތީ ކޮންމެހެން އެ އަދި ޔުނިޓު ނުގެނެއަސް  ލް ސަރވިސް ސެންޓަރުއޮފްޝޯ ފައިނޭންޝިއަ

ބޭފުޅުން  ަވނަ މާއްދާގައި އެ 11ވެސް ެއކަން ފުރިހަމަވާތީ ޮކންމެހެން ރިޕީޓުކުރުން ބޭނުން ނެތް ކަމަށް. އަދި 

ވަނަ  11ގައި މިއޮންނަނީ މި ބިލުގެ އިތުރު، އިތުރު އެބައޮތް ސަަބބު ބަޔާންކޮށްފައި އިނގޭތޯ. އެ ސަބަބު ތެރޭ

މާއްދާގަިއ އޮފްޝޯ ފައިނޭްނޝިއަލް ސެންޓަރަކީ ިދވެހިންނަށް ޚިދުމަތް ނުދޭގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިެވ 

ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންނަށް ވެސް ޚިދުމަތް ނުދޭ ގޮތަށް ޒޯނެްއގައި ގާއިމުކުެރވޭ ތަނެްއ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ 

ވަނަ ބާބު މަފްޙޫމްތަކުގެ ރަދީފްަގއި އެ ޢިބާރާތް މާނަކުރުމުގައި ހިމަނާފައިާވ  2މަވެސް މި މާނަކުރުމަކީ ބިލުގެ ނަ

ފެނޭ. އޮފްޝޯ ފައިނޭންްސ  ކަންތައްތަްއ ޞަރީޚަކޮށް ބަޔާްނކުރުމަށް ަގއި މާނަބާބެއް ހިމެނުމަކަށްވާތީ ބިލުގެ އެހެން

ރު އޮޕަރޭުޓކުރާ އޮންޝޯ ފައިނޭންިޝއަލް އިްނސްޓިޓިއުޝަނަކަްށ ލޯނު ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ާރއްޖޭަގއި މިހާ



  

ދޫކުރެވޭ އުސޫލުތަކަށް ަކނޑައަަޅއިފިނަމަ އޮފްޝޯ ފަިއނޭންޝިއަލް ސަރވިސް ެސންޓަރުތަކުން ރާއްޖޭަގއި 

ޯޝ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތްތަްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބުމަށް މަގުފަހިވާނޭ. އަދި އޮފް

ސް އަދި ޑްންބޮ-ބިލްސް ނުވަތަ ޓީ-ރިޓީ ޓީ ސެންޓަރުތަކުން ސަރުކާރުގެ ސެކިއު ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސް 

ނަޑއެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނޭ. މިކަން ކުރުމަށް  އިންވެސްޓުމަންޓުކުެރވޭ ގޮތަްށ ހުއްދަކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

 22ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ކޮމެންޓެއް މިއޮތީ.  22 ޓަކައި މިގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ފެނޭ. ދެން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއ މިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޒޯންަތކަށް ނުވަތަ ޯޒނުތަކުގެ ިޑވެލޮޕަރުންނަށް 

އެވެ.  ވަނީ ޔާންކޮށްފައި އެގަިއ ބަ 1ޔަތްތައް ިމ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ނުވަތަ ޒޯންތަުކގެ އިްނވެސްަޓރުންނަށް ލިބޭ ޢިނާ

އެމް.އެމް.އޭ އިން ެއއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ކޮމެންޓަީކ، މީރާއިން. ސޮރީ އިނގޭތޯ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންްޑ 

ަގއި ުނވަަތ ވަނަ ާމއްދާއަށް އަކުުރ އިތުރުކުރުމަށް. މި ޢިނާޔަްތތައް ެއކުެއކީ 22ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބިުލގެ 

 ލަތްތަކުަގއި މިންވަރުތައް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަކނޑަައޅަންވާނޭ. ދެން އެ ވަިކވަކިން ލިބިދޭ ޙާ

ަގއި ޒޯން ިޑވެލޮޕަރުންނާިއ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭ 1ށް ބުނެފައިވަނީ ބިލުގެ ޖަދުވަލު ބޭފުޅުން ސަބަބެއް ކަމަ

ކަްނ އެކްްސކްލޫިސވް ޢިނާޔަތްތަެކއް ކަން ުނވަތަ ނޫންޢިނާޔަތްތައް ބަޔާންކޮށްަފވާއިުރ އެ ޢިނާޔަތްަތކަކީ ިމއިުޗއަީލ 

މޭ. ސަބަބަކީ ޢިނާޔަތްތައް ލިްސޓުގައި ހިމެނޭ ބަެއއް ކަންކަަމީކ ދާދި އެްއގޮތަކަށް، ދާދި ސާފުވާ ގޮތަށް އޮތުން މުހިން

އިާދއިން ނަާގ ސް ކްރެޑިޓް ދިނުން ވިޔަފާރި ފަކްސް ރިލީފް ދިނުމާއި ޓެކްއެްއގޮތް ކަމަކަްށވެފައި މިާސލަކަށް ޓެ

ޓެކުހުން މަޢާފުދިނުމާއި ޝެއަރހޯލްޑަރުންނަށް ލިބޭ ިޑިވޑެންޑުން ޓެްކސް ދަްއކަން ނުޖެހުމާއި ވިތް ހޯލްޑިންގ 

ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބިދެޭވ، ލިބޭނެތޯ ނުވަތަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 

 ގޮތެްއގެ މަތީން މިކަންކުރެވޭނީ މޭ. ދެފުށް ފެންނައްތޯ ސާފުާވގޮތަށް އޮތުން ުމހިންކެ ވެސް ލިބެނީ ަވކި ޢިނާޔަތަ

ވަނަ މާއްދާ އަްށ  26ކަމާއި ުގޅޭ އުސޫލުަތއް ަގާވިއދެއްަގއި ބަޔާންކޮްށގެން ކަމުަގއި މި އޮތޯރިޓީން ދެކެމެވެ. ެދން 

ނުޑ  26. ސާރވިސް އިން ކޮމެންޓެއް ކޮށްފަވެސް އެބައޮތް މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

 -އެވެ. ހ ވަޞީލަތްތައް ާގއިމުވެފަިއ ހުންނަންވާނެ ދަންނަވާލާނަން. ޒޯނުގައި ައންނަނިވި ސިފަތައް ނުވަތަ

ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަީޑއެްއ  -އްދެްއގައި އެ ޒޯުނވުން. ށއެނގެން އޮތް ަސރަޙައިންވަިކކުެރވިފަިއވާ ނުވަތަ ސާފުކޮށް 

މެންޓް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންެޓއް ންއެންވަޔަރަ -ސްޓަޑީެއއް ހެދިފައިުވން. ރ ގނިއަރިންއިންޖި -ހެދިފައިވުން. ނ

އްދުތަކަށް ހަރަކާތްތެިރވާ ޒޯނެްއަގއި ެއކުލެިވގެްނވާ ސަރަަޙްއދަށާއި ވަަށއިގެްނވާ ސަރަޙަ  -ހެދިފައިވުން. ބ

ުނވަތަ ސަރުކާރު ސިޔާސަުތގަިއ ތަނަވަސްކަމާއި އުފެދުންތެރިަކމުގެ ނަމުގައި ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ޕްލޭނުގައި 

ކަމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ނުވަތަ އުމްރާނީ  -އްދަަކށް އެ ޒޯނުވުން. ޅކޮށްފަިއވާ ސަރަޙަފާހަގަ

ވަޞީލަތްތަާކއި މަޤާމު މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްތަކާއި ބަނދަރާއި އެއާރޕޯާޓއި އަދިެވްސ ވިޔަފާރި މަސައްކަތްތައް 

މްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ހުރި ނުވަތަ އެފަދަ ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގައި ޖާަގއޮްތ ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ އު



  

ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނަުއމާއި ބޭނުންވާނަމަ ތަރައްޤީ ިއތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކއި  -އްދެއް އެ ޒޯނަކަްށވުން. ކސަރަޙަ

ޓްރެއިނިންގ ިލބިފައިވާ މީހުންނާއި ވަިކ  -އްދެއް އެ ޒޯަނށްވުން. އބިމުގެ ވަޞީލަތްތަްއ އޮތް ސަރަޙަ ބޭނުންވާ

ރަށްރަށަށް ޓްރެއިނިންގ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އެްއވެސް ޓްރެއިނިންގ ެއއް ނެތް މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

ޒޯނު އޮތް  -އްދަކަށް އެ ޒޯނުވުން. ވފުރުޞަތު އުފެދޭގޮތަށް އޮތް ސަރަޙަލިބިދޭގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ވަޒީފާއަށް 

އާިއ  އްދަށް އެކަުމެގ ސީދާ މަންފާކުރާނެ ޒޯނަކަށްވުން. ނުވަތަ އާބާދީކަންކުރުމަކީ ވަށަިއގެންވާ ސަރަޙަ ގައި އެ ތަނު

އެތަނަކީ ފަސޭހަކަމާއިެއކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނުވަތަ  -އްދަކަށްވުން. އަދި މފަސްކުރުމަށް މަުގފަހިކުރާ ސަރަޙަތަރައްޤީ އެއް

އަށް  ވަނަ މާއްދާ 26ތަނަކަށްވުން. ެއ ކޮމެންޓަށް މޯލްޑިވްސް މި  ވަކިން އިންަކނަޑއެިޅގެން ބެލެހެއްޓޭނެ

މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ކޮމެންޓަކީ މި މާއްާދގެ )ށ(، )ނ(، )ރ( އުނިކޮްށ 

)ނ(، (، ވަނީ މި މާއްދާގެ )ށހުރި އަކުރުތަްއ ތަރުީތބުކުރުން. ދެން ސަބަބެއް ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި  ދެން

ތީ އާއި ނަމަވެްސ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަކންކަމުގައި ޒޯުނަގއި ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެއް ކަމުގައި ުނބެލެވޭ)ރ(

ޒޯެނއް ާގއިމުުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާތީ މި އަކުރުތައް މި މާއްދާއިން  އެކަންކަމަކީ

މެނުމަށް ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ބިލުން އެ މާއްދާ އުނިކުރާ ވާހަަކ ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ގައި ހި 11އުނިކުރުމަށްފަހު 

ވަނަ  21ަގއި ިހމެނުމަށް. ދެން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 11ނިކޮށްަފއި ައކުރު އު 1އެއް ނޫން. އެ މާއްދާއިން ެއ 

ނޑުމެން އެ  21މާއްދާ.  ދާ ދަންނަވައެްއ ވަނަ މާއް 21ވަނަ މާއްދާަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް )ރ(ގެ ގޮުތަގއި. އެ ޒޯނުަގއި  21ނުލާނަން. ބިލުގެ 

ދިނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުްނގެ ިޒންމާއެކޭ. ދެން ސަބަބެއް  ދެޭވނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްަސއިކަސްޓަމްސް ޚިދުމަތްތައް 

ޒޯނެްއގައި ކަސްޓަމާރްސ، ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމުކޮށްދިނުމުަގއި ވާހަކަ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ އެ

ވަނަ މާއްދާައކީ ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމުގަިއ  11(ަގއި ކަމަށްވެފައި ފވަނަ މާއްދާގެ ) 11މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ 

ޒޯުނގައި ކަސްަޓމްސްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުއްދަ ކަންތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް ކަމުގަިއވާތީ 

ވާހަކަ އެ  ެއއް އިތުުރުކރުމަށްފަހު އެންމާއަކަްށވާތީ ިމ މާއްދާގެ )ރ(އިންތިޒާމު ާގއިމުކުރުމަކީ ިޑެވލޮޕަރުންގެ ޒި

. ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 11ލުކުރުމަށް މާއްދާއެްއ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެްނ ުރގައި ހިމެނުމަށް. ބޮޑަްށ ތަފްޞީއަކު

ން އެ ޒޯނެްއގެ މުިޑވެލޮޕަރުްނނަށް ލިބުޕާރމިޓް ަގިއ ބަޔާންެވގެން މިވަނީ އިީނޝިއަލް ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 11

މެންޓް އިންޕެކްޓް ެއސެސްމަންޓް ންފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އާއި އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި އެންަވޔަރަ

ންަތއް އިނީޝިއަލް ާޕރމިޓް ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔެކިއު ދިވެސް ބޯޑުން ަކނަޑއަޅާރިޕޯޓާއި ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އަ

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ބޯޑަްށ ހުށަހަޅަންވާނޭ. ދެން ކަސްޓަމްސް އިން އެ މާއްދާއަށް ހުަށހަޅުއްވާ ކޮމެންަޓކީ ބިލުގެ  111

މުން އެ ޒޯނުެގ ޝިއަލް ޕާރމިޓް ޑިވެޮލޕަރަށް ލިއުވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން. އިނީ 11

ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އާއި ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަީޑ ރިޕޯޓާއި އިންހިއަރިްނގް 



  

ިދވެސް ބޯޑުްނ ރިޕޯޓާއި ބިޒްނަްސ ޕްލޭނާއި އަ ްސމެންޓްއެސެޕެކްޓް މެންޓް އިންންސްޓަޑީ ރިޕޯާޓއި އެްނވަޔަރަ 

ނަޑއަޅާ ލިޔެިކއު ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބޮޑަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ.  111މިޓް ތާރީޚުން ފެށިގެން ންތައް ިއނީޝިއަލް ޕާކަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(، )ނ(، )ރ(ގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިވާ ކަްނކަމަީކ  26ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ 

ަގިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ޤާއިމްކުރުުމގެ މަރުޙަލާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާީތ،  ޒޯނެއް ގާއިުމކުރުމުގެ މަރުޙަާލގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އެ މާއްދާއިްނ  26ވާތީ ވަަނ މާއްދާގައި ކަުމގައި  11ނީ ބަޔާންކޮށްފައި ވަ

 ވަނަ މާއްދާއިން... 11ަގއި ހިމެނުމަށް ފެންނާތީ އެހެން. ދެން ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( 11ރުމަށްފަހު އުނިކު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން ފާއިޒު، މަޑުކޮށްލަެދއްވާ.  ހައުސްގެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުން ުކރިއަށްދާނެތީ މިހާހިސާބުން ފުލްަގއި 11:11އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ެސޝަން މި ނިންމާލަނީ. ދެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ 

ނޑުމެން އެސް.އެމް.އެްސެގ ޒަރިްއޔާއިްނ އިނގޭތޯ. ދުވަހެއް ިތ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ ލާނަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުުވން މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ދެން ބާކީ އޮތްބައި ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ 

ށް ވެސް ހަމަ ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ އަޅުަގނޑުމެން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެްއގައި ކުިރއަށް 

އްޔާުރކޮށްދެްއވީީތ ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވީތީ ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ތަ

ނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް ުޝކުރެއް ދަންނަވަން އަޅުަގނުޑގެ އަިމްއލަ ނަމުގައި އަދި ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ ޓަށް އަުޅގަ

 . އިނގޭތޯ ނަމުގައި ެވސް

___________________ 

 

 


