
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  8 ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  4112އޮގަސްޓް  11

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން މި ފެށުނީ. މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެނިވ  8ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިޤް`. 

ނޑު ދަންަނވާލާނަން.  ، ދޮންމަނިކު ުޙސައިންމަނިކު މެންބަރު އިރާގެދާ ުގރައިދޫ.ތބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  މަޑުއްވަރި، ފަޒާދު ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުއިންެނވި.  ވަަޑއިގެން އެބަ

ދޫ ދާއިާރެގ މީ ،ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު، މާމިގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ،އަމީތް

 މެންބަރުންނާ  7 .ޚަލީލްهللا ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އަދި އަޅުަގނޑު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ބޭފުޅުންނަށް  އެކު ޖަލްސާ މިއަދު ފެށިގެން މިދަނީ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ތި

އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް އެިކއެިކ  އިން ބޭއްވުނު ޖަލްާސގަ ދަންނަވާލަން މިދިޔަ އެންެމ ފަހު

ހިސާބަށް  ވަނަ މާއްދާއާ 61ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަމުން ގެންގޮއްސަ.  ދާއިރާތަކުން އަިއއްސަ ހުރި ކޮމެންޓްތައް ތި

ށް އެބައޮތް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ާވނީ. ދެން މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނައަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާަފއި

ސެކްރެޓޭރިއޭޓުްނ  ،ގުޭޅގޮތުން ކޮމެންޓްތަެކއް ައިއއްސަ. މިހާރު ައޅުަގނޑަށް ަމޢުލޫމާތު ރވިސް އިން ވެސް ބިލާސަ

ނޑުމެ ގެ ންނަށް މިހާރު މިއޮތް މެޓްރިކްސްމަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުން އެ ކޮމެންޓްތައް ވެސް ވާނީ މީގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައއިްއސަ އޮްތ ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ނިފަ. މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަހިމެ ތެރޭގައި  61ރވިސްއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފަ އޮންނާނީ. މިއަދުެގ  އިވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެންނޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ކޮެމންޓްތައް އަުޅގަ

ގޮތަކީ ބިުލގެ ކޮންެމ މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުްނ  ުކރާނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުމައްސަކަތް އަޅުގަ 

ދެން އޮންނަ މާއްާދއަކަށް ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގެ  އިއަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނގޮސް އެ ާމއްދާެއއް ނިންމުމަށްފަހުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތ މިއަދު ކުިރއަްށގެންދާނީ.  އި ވިސްނުމެްއގަ އޭެގ ފަހުން މިހާ ހިސާބަށް ދެން ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ެއްއގޮތަށް ކޮންމެ މެޓްރިކްސްެއއްަގއި އެ އޮންަނ  އާހުރި ކޮމެންޓްތަކުގެ މެޓްރިކްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައި

އި ފަހުަގއި މާއްދާއް ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ޭއގަ ،އަނެއްކާ ޭއގެ ފަހުގެ ާމއްދާތައް އި ކޮމެންޓްތައް ކިޔުމަންފަހުގަ 

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ތި ވަނަ ާމއްާދއާ 61، އެހެންވީމާ ތި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ،ބޭފުޅުންނަށް ހިސާބުން އަުޅގަ

ނ، ލިބިފަ. އެހެންވީމާމެންބަރުންނަށް ވެސް  ހުރި  އިގަންނާނީ ބިލުގަޑުމެން މަސައްކަތާިއގެން އެނބުރިމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށާނީ ބިލު، . އެހެންވީމާރިއަްށ ގެންދިއުމަށްމަސައްކަތްތަކަށް. ބިުލގެ މާްއދާއަކުން މާއްާދއަކުން ކު ެގ ައޅުގަ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް.  މަސައްކަތް އެްއވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ނޑުމެން ނިންމާފަ ްށ ހުރި ކޮމެންްޓތައް ެއއްޮކޅުން އަެނއްކޮޅަ އިއޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އިއާދެ! މިހާރު ކުރީ ުދވަހު އަުޅގަ

 އި މަަސއްކަތް ފައްަޓވާފަ އަންނަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ފާސްކުރަްއވައިހަމައަށް  ކިޔާ ނިންމާލުމަށްފަހު ބިލާ 

އި އޭގަ ، އެހެންވީމާހައިރާންކަެމްއ ލިބިއްޖެ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން މިދަނީ. މުޤައްރިރު ތިގޮތަށް އިޢުލާނުުކރެއްވީމަ ވަރަށް 



  

ނޑުމެން ވިސްނާލުަމށް ބޭނުންވާތީ އޭތި އެްއކޮުޅން އަނެއްޮކޅަށް ިކޔާލުމަށް  ހުރި އިޞްލާޙުތަކާިއ މެދުގަިއ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެްނޮގސްދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އެދޭ، އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ. އެހެންވީމާ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ދާއިރުގަ  ވެސް މާއްާދައކުން މާއްދާއަކުން ކުިރއަށް  އިއަޅުަގނޑު މިގޮތަށް މި ދަންނަވާލީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި މެޓްރިކްސްގަ އިދާއިރުގަ  ނޑުމެން ތި އިވެސް އަުޅގަ ތި  ބޭފުޅުންނަށް، މިހުރި ހަމަ މާއްދާތައް އަޅުގަ

އެ މާއްދާެއއްގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ ، އްވަމުން ެގންދާނަން. އެހެންވީމާރުންނަށް ވެސް އިޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަ

 ވާނަމަކަމަށް ހުރި ކޮމެންޓްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިްއވާލެިވއްޖެ ދާއިރުަގއި ލިބިފައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ލިބިފައި

ނކޮޅެއް ވަގުތު ސަލާމަތްުކރުމާއިތަން ކަމަށް  ޑުމެންނަށް މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެކު ރެަލވަންޓްކޮށް ައޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން މިއަދު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ، މާމިގޮތަްށ މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީ ފެންނާތީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޅުންެގ ބޭފު ގުޅޭގޮތުން ތި . އެހެންީވމާ، ހަމަ އެއްވަނަ މާއްާދއާ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ުކރިއަށް ގެންދާގޮތަށް

ނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ންޓްތައް ހުރިކަމަށްވާނަަމ އެއާކޮމެ މެުދގައި އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ން ެއގޮތަށް ނުގެންެދވޭނެ ކަމެއް މުޤައްިރރު ބޭނުންވީމަ ބައްދަލުކޮށްލަިއގެ އޮންނަ އިނިްނމާފަ ން ވަިކގޮތަކަށްމި ކޮމިޓީ

 ން. ލައެ ވާހަކަ ހަމަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާ، ނުނިންމައެއް ެދއްތޯ. އެހެންވީމާ ން އަނެއްކާ ވެސް އެހެންގޮތަކަށްކޮމިޓީ

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ޙްމަދުމަނިކުއަ އަމީތް މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ޑުމެން ބިލު ދިރާސާކޮށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މުޤައްރިރު ތި ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން އަުޅަގނ

 .ނިންމަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ގެދާއިރާ  ގުރައިދޫ.ތ



  

ނޑު އޮނަރަަބލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކުީރ ދުވަހު އަުޅގަ

 މަ ބިލު ިކޔަމުންދާއިރުބިލު ައވަސްކުރުުމގެ ގޮތުންނާއި ހަ އިރު ތާއީދުކުރިން. އެކަމަކު މިހާރު ދެން އަޅުަގނުޑ ވިސްނާލާ 

ނޑުމެންނަށް މާްއދާއަކުން މާއްާދއަކުން ފެންާނނެ. ދެން އެ މަނިކުފާނުެގ ެއ ދުވަހުގެ އެ ހުށަހެޅު  ްނ އްވުވެސް އަުޅގަ

މުޤައްރިރު  ވެސް އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރި ޚިޔާލުފުޅެއް، އަދި ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ދެން 

ވެސް  ވެސް ހަމަ ފެންނަމުންދާނެ ކުރި ެއކު މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން މި ކުރިައށް ދާނެތީ ފަހަތްދާޅުވުމާއިތިހެން ވި

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެ، . އެހެންވީމާފެންނަމުން ދާނެ ރަނގަޅު ގޮތެއްހެން އެއީ.  އަުޅގަ

  އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ގެ ހުށަހެޅުމަށް މިއަދުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަމީތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ މިހާރު މިއޮތް  އޮތްތޯ އަޅުގަ

 ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ލާނަން. ާއދެފުޅަކު އިންެނިވތޯ އަޅުަގނޑު ބަލައިހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ެއއްެވސް ބޭ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑުމެްނަވނީ ކުރީ ދުވަހު ވެސް އިނގޭ ނޫންތޯ. އިޢުތިރާުޟކުރާކަން އެބަ އެހެންވީމާ، ފާސްޮކށްފަ.  އާދެ! އެކަން އަުޅގަ

 . ނީދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކަ ދައްކަ ހުއްޓާ ތި ވިދާޅުވަ އެކަމާ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ވޯޓަކަށް ދާނީ ދެންމެއަކު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް. ، އާދެ! ރިޔާޟް. އެހެންވީމާ އަކުން އެއީ މާއްދާއަޅުގަ

 އްވަީރ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމީތް މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ގެންޮގސް ބިލުގެ މަސައްކަތްތަްއ ނިންމާލުމަށް. މަޑު

އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު މިަވގުތު ވޯޓަށް އަހަން ، މަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. އެހެންވީމާވާ ހުށަހެޅުްއވު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

 އެެދން.  ދެްއވުންޅުން ައއްޕުުޅ މައްޗަށް ހިއްލާލަތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑުމެން އެައކަށް... މިހާރު ޚަލީލް ތިއީ ގޯހެކޭ.  ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ބޭފުޅުން ތާއީދުކުަރއްވާ.  4، ްއވުްނ އެދެން. އާދެ! އެހެްނވީމާދެޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަތްޕު 

ނޑުމެން މި ކު އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެތާއީދުކުރަްއވާ  ނޑު ިނންމަން. ދެން އަޅުގަ ރިއަށް ގެންާދއިރުަގިއ ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކަހަލަ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ަގއި އެމަނިކުފާނުެގ ަޤބޫލުކުރަން. އަދި ޭއގެ އިތުުރން މި ބިލަކީ ބިލުެގ ޒާތަްށ ބަލާއިރުއަިދ ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ

ނޑަށް  ެއކު އަދި ވަަރށް ގިނަ ވިސްނުންފުޅުތަެކްއ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދާނެ ބިލެއްއިއެހީތެރިކަމާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތާިއގެްނ ކުރިއަށް ދާނަން. ހަމަ އެއްވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ، ންވީމާޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެ ައޅުގަ

 އި ެސކްރެޓޭރިއޭޓުން އެ މާއްދާއެއް ިއއްވުމަށްފަހުގަ ، ންވީމާން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފަށައިގެ 

 ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލާނަން. ސެކްރެޭޓރިއޭޓް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ މޭޒުން 

ނޑު ބިުލގެ އެްއވަނަ މާއްދާ  ނަން.  ފާއިލުގެ އެްއވަނަ މާއްދާއަކީ ތަޢާރުދަްނނަވާލާނަން. ބިއަޅުަގނޑު އާދެ! އަުޅގަ

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ނަމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަން ވިޔަފާިރ  އީމި .ބިލުގެ އެްއވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

 އެ ޒޯނުތައް  ،އިްނެވސްޓްކުރުމަށާއި އެ ޒޯންތަކުަގއި، އުެފއްދުމަށާއި، ހިންގުމަާށއި ،ސަރަޙައްދުތައް ަކނަޑއެޅުމަށާއި

ނާޔަތްތަކާއި ކަމާއި ގުޭޅ ޢި އެ ޒޯނުަތކުަގއި އިންވެސްްޓުކރާ އިންވެްސޓަރުންނަށް ދެވޭ އިތަރައްޤީކުރާ ިޑވެލޮޕަރުންނާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޔާންކުރުުމގެ ޤާނޫނެވެ. ދެން )ށ(އުސޫލުތައް ބަ

 ޒޯން ޤާނޫނެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅު ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާ ތި  .ދޮންމަނިކު ޙުސައިންަމނިކު ވާލަން.ލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

، ންވީމާގެ ަބއި މި އަންނަނީ. އެހެއަޅުަގނުޑ ދެން ެއއްވަަނ މާއްދާ ިކޔާލިއިރު މި ާވގޮތަކީ މި ޤާނޫނަށް ދެވޭ ނަމު

ވަރަށް ގިނަ ލޮބީ ކުރެިވ ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަްތ  އީއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީގަ މާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތްހެން. މި

ނުޑ ، ނަން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ފާއިވާތީ އެ ޤާނޫުނގެ ތަޢާރުނޫނަކަށްޤާ އޮތް އިވެސް ކުެރވިފަ މި މާއްދާ އަުޅގަ

 ލަން. ހުށަހަޅަން މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށް



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެހެން ބޭފުޅެއް.   ޤާސިމް އިބްާރހީމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللا ދުއާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢަބް ، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ ރިޔާޟަށް އަުޅގަ

ކަމަށް  ދެންމެއަކު ހުށަހެޅިގެން ދިޔަޮގތަށް އެއްވަނަ މާއްދާ ފާސްުކރުމާއި މެދު އިޢުތިރާޟު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ނެތް

ްށ އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު ދާނަން. އެ ާމއްދާ އެގޮތަށް ފާްސވީކަމަ ވާނަމަ ދެވަނަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟު ނުުކރައްާވ، އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  !)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ

ނުޑ މިދަނީ.  ވަނަ މާއްާދ  2ނުކުރައްާވ ކަމަށް ވާނަމަ ެއ މާއްދާ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަިއ ދެވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

 އެދެން. ދެްއވުންލައިްއވާ ޓުންސެކްރެޓޭރިއޭ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ.  2. މިއޮތީ މަޤުޞަދު ބަޔާންކޮށްފަ ވަނަ މާއްދާަގއި 2އާދެ! 

އި ފުޅާކުރުމަށް ކުރެޭވ ކުރުމެވެ. )ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއިޞްލާޙު ކަންކަން 

މަސައްކަުތގެ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ސީދާ އަމާޒުކޮށް، ޒޯނުތަްއ މެދުވެރިކޮށް، އަންނަނިިވ  

ނޑިަތއް ހާސިލުކުރުްނ. ނޑުދަ މާީލ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިނާީއ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ -6 ލަ

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުރެވޭ އިންވެްސޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުާމއި، އެ އިްނެވސްޓްމަންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް  -2މަގުފަހިކުރުން. 

 -4ޢިލްމާނީ ހުނަރާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެއަށް ނަގުލުކުރުން.  -3ފައިސާ އިތުރުކުރުން.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރު

ދެން  މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް އާލާކުރުން. -5ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އުފަްއދުމާއި ފުޅާކުރުން. 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައި ިމަވނީ ޒޯނުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށާއި އެ ޒޯނުތަުކގައި އިންެވސްޓްކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުަތްއ )ށ(

ނަޑއެޅުމާިއ، އެ ޒޯންތަުކެގ ޑިވެލޮޕަރުންނާއި އެ ޒޯނުަތކުަގއި އިްނވެސްޓްކުާރ އިްނެވސްޓަ ރުންގެ މުދަލަށް ދެވޭ ކަ

ނަޑއެޅުމާިއ، އެ ޒޯންތަކުގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށާއި އެ ޒޯނުތަުކގައި އިންވެސްްޓުކރާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދެވޭ  ޙިމާޔަތް ކަ

ނޑަެއޅުމާއި، ެއއިްނ ކޮންމެ ބާވަެތއްެގ ތެރޭަގއި ެދން ޢިނާޔަތްތައް ަކނަޑއެޅުން.  )ނ( ޒޯނުެގ ތަފާތު ބާަވތްތައް ކަ



  

ދިނުމާއި، އެ މަސަްއކަތްތައް ވިަލރެސްކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުމުެގ  ޞާދީ މާލީ ަމސައްކަތްތަކަްށ ހުއްދަހިންގާ އިޤްތި

ނޑުަތއް ަކނަޑއެޅުން. )ރ( ޒޯުނގެ ތަފާތު ބާވަްތ ރާއްޖޭަގއި ހިންގުުމގަިއ، ިމ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެންާވ  މިންގަ

ޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށާިއ، ިމ  ކުރުމަށް އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް އެކަްނ ކުރުމަށާއި، ެއކަން ެއގޮތަށް 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ަކންކަން އެގޮތަށް ހިނާގކަން ކަށަވަރުކޮްށ، މޮނިޓަރކުުރމުގެ އިސް މަސްއޫިލއްޔަުތ 

 އަދާކުރާނެ ބޯޑެއް ާގއިމުކޮށް، އެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާުލކުރުން. އެއީ އިނގޭތޯ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ހުުޅވާލަން. އާދެ!   އަުރވަން. ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދޮންމަނިކަ ޙުަސއިންމަނިކުމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ވެސް މި މާއްދާ ެވސް ކުރީގެ ދެން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޮގތަށް ދިޔަ މާއްދާއާ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ވެސް  2ވާތީ އަުޅަގނޑު އެކުެލވިފަިއވާ މާއްދާތަކަކަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުެރިވގެން ފުރޭނިގެން

 ކުރިއެކޭ އެްއގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ރަްއވާ ބޭފުޅަކު. ޢަބްދު ތާއީދުކު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަާލލަން. އެހެންވީމާ، އެްއވެްސ، އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް.  އިޢުތިރާޟް ކުަރއްވާ ބޭފުަޅުކ އިންނެވިތޯ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް ެވސް  2. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ދޮންމަނިކު ުޙސައިންމަނިކު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ނޑު   ަވނަ މާއްދާއަށް ދާނަން. 3އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާުޟ ނުކުރައްވާތީ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނީ.އިޢިތިރާޟުކުރަން ޤާސިމް. . ކުރާ ވާހަަކެއއް ނުން ބުނީތިރާޟުއިޢު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙުސަިއންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަްށ ފާސްކުރަްއވަްނ  ،ވަނަ މާއްދާ ދެްނމެއަކު ހުށަހެޅުްއވި 2އާދެ! 

އެދެން. އިއްތިފާޤުން ފާސްެވްއޖެ ކަމަށް ބަލަން. އެހެންވީމާ،  ހިއްލާލަދެްއވުން ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަތްުޕޅު މައްޗަށް

 ވަނަ މާއްދާ. 3

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާ. ިމ  3 .ަރދީފުވަނަ މާއްދާައކީ މާނަކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާއެއް.  3ވަނަ ާމއްދާ ދަންނަވާލާަނން.  3

ދެވަނަ ބާބުަގއި ެއވަނީެއވެ. )ށ( މި ޤާނޫނުަގިއ  ގައި މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފުޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ މައިަގނޑު 

 ވަނަ 22ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުަތކާއި ޢިބާރާތުގެ ތެރެއިން ވަކި ާޚްއޞަ މާނަކުރުމެއް ދީފަިއވާ ަލފްޒާއި ޢިބާރާތް، 

 ގޭތޯ.މު ރަދީފުގައި ެއވަނީެއވެ. ެއީއ ނިމުނީ އިނއް މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް.  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުދޮން ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފިން އޮަނރަބަލް ޤާސިމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުމަށް. ޤާސިމް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިމ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުަރއްވަން ތާއީުދކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އާދެ! ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ނގިރޭސިބަހާއި ޢިާބރާތް އެގޮތަށް ބޭނުންކޮށްަފިއ މި ޤާނޫނުގައި ބައެއް އިވަނަ މާއްދާ. އިނގިޭރސި ބަހާއި ޢިބާރާތް.  4

އެވަީނ، އެ ބަސްތަކަކީ، ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކަކީ، ޒޯުނގެ މަފްހޫމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަންނީ 

މާނަކުރުންތަކެއް ލިބިގެްނާވ ބަސްތަކަކަށް ނުވަތަ ިޢބާރާތްތަކަކަށްވާީތ، ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޒޯނުތައް ގާއިމުކޮްށ 

ކުރުމަށް ޛު ެއްއގޮތަށް އެކުަލވާލައި، ތަންފީއިންތިޒާމުކުރާ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންަގނޑުތަކާ ވީހާވެސް 

 މަގު ފަސޭހަކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ތި ބޭފުޅުންގެ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ައޅުަގނޑު ހުުޅވާަލން. ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ހުށަހަޅަން.  އާދެ! ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޤާސިމް އިބްާރހީމަށް.އޮނަރަބަލް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފިން އިނގޭތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދ މިހާރު އެއޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ތާއީދުކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް  4އެހެންވީމާ، 

 ވަނަ މާއްދާއަށް. 5ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އެހެންވީމާ، ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމާފައި 

 

 ެދއްެކވުން:ވާހަކަމޭޒުން  އިދާރީ

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ަވކި ބަހެްއ  -)ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  5ވަނަ މާއްާދއަކީ ަބހާއި ޢިބާރާތް މާނަކުރުން.  5އާދެ! 

ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ދެވަނަ ާބބުގައި އެާވ މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފުގައި މާނަކޮށްދީފަިއވާނަމަ، އެ ބަހަކަށް ުނވަތަ ެއ 

މި ޤާނޫނުގަިއ  -ބާބުގައި އެ ބަހަކަށް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދީފައިވާ މާނަކުުރމެވެ. )ށ(ޢިބާރާތަކަށް ދެވިގެްނވަނީ އެ 

މު ރަދީފުަގއި މާނަޮކށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހަކަްށ އްވަނަ މާއްާދގަިއ އެާވ ޢާ 22ތެއް ހިމެނޭ ވަކި ބަހެްއ ނުވަަތ ޢިބާރާ



  

ރަދީފުަގއި ެއ ބަހަކަށް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދީފަިއާވ  މުއްެގންވަނީ ެއ މާއްދާަގއި ެއވާ ޢާ ނުވަތަ ެއ ޢިބާރާތަކަށް ެދވި

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްަފއިާވ ބަހެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާތެްއ ދެވަނަ ބާބުގައި ެއވާ މަފްހޫމްތަކުެގ  -މާނަކުރުމެވެ. )ނ(

ބަހެްއގެ ނުވަތަ  ނަމަވެސް، އެ މު ރަދީފުގައި މާނަކޮށްފައި ނެތްއްވަަނ މާއްދާގައި ެއވާ ޢާ 22ވަތަ ނު ،ރަދީފުގައި

އެ ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުުމގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ނަމަ 2166/4ޢިބާރާތެއްގެ މާނަކުރުމެއް ޤާޫނނު ނަންބަރު 

މި ޤާނޫނުގެ އެއްެވްސ  -އެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. )ރ( ،ބަހަކަށް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދެވިގެްނވަނީ

އެކަމެްއ ، ނަތީޖާ ނުވަތަ މަޤްޞަދު ނުވަތަ ބޭނުން ނުވަތަ ދާއިރާ މާނަކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި މާއްދާއެްއގެ

މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންެވގެންވާ އުސޫލުތަކަްށ  2166/4ނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރާ

ވަނަ މާއްާދގައި  2ވާ މަޤްޞަދުތައް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ސިލުކުރަން ބޭނުންޙާޔަތްކޮށްގެން، އަދި މި ާޤނޫނުން ރިޢާ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ިދރުން ލިބިދޭގޮތަށެވެ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މާއްާދ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ ތާއީވަނަ ާމއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން  5ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ނޑުމެން  6ކަމަށް ނިންމާފައި  އެެދން. އާދެ! އިއްތިފާޤުން ފާްސެވއްޖެ މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން ަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 މިހާރު ހިޖުރަ މި ކުރަނީ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަކނޑަެއޅިގެން ބަޔާންކޮށްަފއި ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުަތއް.  6

ނޑައެިޅގެން އެހެންގޮަތކަށް ދޭހަނުވާހާހިނދަކު، މި ނުވާހާހިނދަކު، ނުވަތަ އެބަހެއް ބޭނު ންކޮށްފައިވާ މަޙައްުލން ކަ

މުފުރަދުމާނަ  -6މު އުސޫލުަތއް ހިނގާނެެއވެ. އްން މާނަކުރުމުގައި އަންަނނިވި ޢާޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ަކންކަ

ދާނެެއވެ. އަދި، ޖަމްޢު މާނަ ދޭހަވާގޮތަްށ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ބަހެއް ޖަމްޢު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވި

މި ޤާނޫނުގައި މީހަކަށް ނުވަަތ ފަރާތަކަްށ  -2ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހެްއ މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންުކރެވިދާނެެއވެ. 



  

ނުވަތަ ބާބަކަށް  -3އިޝާރާތްކުރާނަމަ، އެ އިާޝރާތްކުރަނީ، ޠަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 

މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާެއްއގެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އަކުރަކަްށ ނުވަތަ ޖަދުވަލަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދީފަިއވާނަމަ، ެއ 

ޙަވާލާ ެއ ރައްުދވަނީ، އެ ަޙާވލާދެވޭ ނުވަަތ އެ ަޙވާލާ ިނސްބަތްވާ މި ޤާނޫނުެގ ބާބަކަްށ ނުވަތަ މާއްާދއަކަްށ ނުވަަތ 

ޤާނޫނަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނަކަށް  -4 ކުރަކަށް ނުވަތަ ޖަދުވަަލކަށެވެ.ުނވަަތ އަ މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަށް

 -5ލިިބގެން ހަދާ ަގވާއިުދ، ެއ ޤާނޫނަކަށްދެވޭ ަޙާވލާގައި ހިމެނިގެްނވެެއވެ.  އަންނަ އިޞްލާާޙއި  އެ ޤާޫނނެއްގެ ބާރު

ފުރަތަމަ ސޮއިކުރި ގޮތާއި، އެ އެއްަބސްވުމަްށ އެއްބަްސވުމަކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާނަމަ، އެ އެއްބަްސވުްނ 

އެ ެއއްބަްސވުމަށް ގެންަނ  ،އިޞްލާޙުގެެނވިދާނެ ގޮްތކަމަށް އެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތެްއގެމަތިން

ކަށް ން ފެށޭ މުއްދަތަނުވަތަ ަވކިކަމެއް ހިނާގ ދުވަހު ،ވަކި ނޯޓިހެއް ެދވޭ ތާރީޚަުކން -1އިޞްލާޙު ހިމެނިގެންނެވެ. 

ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ މުއްަދތެއް ގުނަންފަށާނީ، އެ ނޯޓިހެއް ދޭ ތާރީޚު ނުހިމަނައި، ނުވަތަ އެކަެމއް ހިނގާދުވަްސ 

 ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތް (1)މި އަކުރުގެ  -7ނުހިމަނައި، އެ ތާރީޚާ ނުވަތަ އެދުވަހަކާ ވިދިގެން ފެށޭ ދުވަުހންނެވެ. 

ންވެގެްނވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ވަކި މުއްދަެތއް ގުނާނީ، ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ

 ،ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސް ތައް ވަކިކަމެްއ ހިނގަންޖެހޭ ދުވަސް -2ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ދުވަހަކާ ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ުދވަސް އަުތވެއްޖެކަމަށް  ނުވަތަ ވަކި ުމއްދަތެއް ހަަމާވ ދުވަސް ދިާމވަނީ، ަރސްމީ ބަންދު

ބަލާނީ، ނުވަތަ އެ މުއްދަެތއް ހަމަވާ ދުވަްސކަމަށް ބަލާނީ، އެ ރަސްމީ ބަންދު ުދވަހާ ވިިދގެން އެންމެ ައވަހަށް އަންަނ 

ގުަތކަްށ ވަކި ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ވަކި ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ވަ -9ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހުގަެއވެ. 

ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ދުވަހެއް ނުވަތަ ގަިޑއެއް އަުތެވއްޖެކަމަށް ބަލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން 

ގައި ބަޔާްނވެގެްނާވ މި މާއްދާގެ )ހ( -މާލެއަށް އެ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ދުވަހެއް ނުވަތަ ވަގުެތއް އައުމުންނެވެ. )ށ(

 .ވެސް، ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ހިނގާނެއެވެ ހަދައި ހިންގައި ަގާވއިދުތައް ާމނަކުރުމުގައި ހަމަތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާއަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅަގނޑު ހުޅުވާލަން. 6އާދެ! 

 

 ވުން:ާވހަކަދެއްކެ  ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ވަރަށް ިދގު ައކުރުތަެކްއ  އީއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މި މާއްދާ ވެސް ިމއޮތް ގޮތަށް ާފސްކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ެއއީ މި

ތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ހުރި މާއްދާއެއް. އެހެންވީމާ، މީގައި ވެސް ހުރީ ހަމަ ޢާއްމު އުސޫލުގައި ކަްނކަން ހިނގާނެ ގޮ

 އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ފާސްކޮށްލަން.. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ދެކެވިފަ

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްފިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވޯޓަށް މި އާދެ! އިތުރު ޚިޔާލުފުެޅއް އެަބ އޮތްތޯ އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ. ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނުޑ އެ ހުށަހެޅުމަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  6ން އްވުއަހަނީ. ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ އަތްުޕޅު މައްޗަްށ ހިއްލާލަދެްއވުްނ އެދެން. ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  7 މި މާއްދާ ފާސްވީ ކަމަށް ނިންމައި ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާެއކު 6ންގެ ތެރެއިން މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅު

ނޑު އިޢުލާނު ކުރަން މި ކޮމިޓީއަށް އީވާ  އަޅުަގނޑު ހިޖުރަކުރަމުން މިދަނީ، ހިޖުރަކުރާނަން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ގުިޅވަަޑއިގެންެނވި ވާހަކަ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

މި ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ދެ  -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 7. ވަނަ މާއްދާ ަދންނަވާލާނަން. ޤާނޫނު ހިންގަން ފެށުން 7އަޅުަގނޑު 

މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ  ،މު ރަދީފަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީއްވަނަ މާއްދާގައި އެވާ ޢާ 22އި، ބާބާ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދެންހުރި  -ންނެވެ. )ށ(ޖެހުމު 62ޝާއިޢުކުރާ ދުވަުހގެ މެންދަމު 

މި ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ ވަގުތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ، ބައިތައް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 

ނަޑއަަޅއި، އިޢުލާނުކުރާ ާތރީޚެއްަގއެެވ. ނުވަތަ ތާރީޚުތަކެްއގަެއވެ. )ނ(  ގަިއވާ އުސޫލު އެހެން ގެ )ށ(މި މާއްދާކަ

ނަޑއަޅާ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ތާރީޚުތަކެްއގެ ސަބަބުން، މި ޤާނޫނުގެ ، އޮތްނަމަވެސް އެ އަކުުރަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކަ

ގަިއވާ އުސޫުލ ވާެނއެވެ. އަދި، މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހުން ހިފެހެއްޓިގެން ނ2164ުިޑސެމްބަރ  36އެްއވެސް ަބއެްއ، 

މި ޤާނޫނުގެ ުހރިހާ ބައިތަކަކަށް ފުރިހަމައަށް  ،ޖެހުމާއެކު 62ގެ މެންދަމު 2164ިޑސެމްބަރ  36ްސ، ނަމަވެ އެހެން އޮތް

 ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުވާލަން   ވަނަ މާއްދާ. 7އާދެ! ތި ބޭފުޅުންގެ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތް މުޙައްމަދު ބަރުމެން ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށްހު

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އިނޭގތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް  7ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް  އަމީތްއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ެއ މެތުރު ޚިޔާލުފުެޅއް، ހުށަހެުޅްއވުއި

ނޑު މި އަހަނީ. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް  ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް ައޅުގަ

 6ބަރުންގެ ތާއީދާެއކު، ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން މެން 6ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. 

ވަނަ  8 ވަނަ ބާބު، އެއީ 2މި މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ހިޖުރަކުަރން.  މާއްދާއިން މި ފެށެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާ އިދާރީ މޭޒުން

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަްށ  21ވަނަ މާއްާދއިން ފެށިެގން  9މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ. މަފްޙޫމްތަކުގެ ައސާސް.  8އާދެ! 

ބަޔާންެވގެންވާ ލަްފޒުތަާކއި ިޢބާރާތްތަކަކީ، ިމ ޤާނޫނު ބިނާވެގެްނވާ ަމއިަގނޑު މަފްހޫމުތަކެވެ. އެ މަފްހޫމުތައް ެއ 

ްނކޮށްފައި އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު އެގޮުތގަިއ ދެމެހެއްޓުމަށާއި ިމ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންެމ މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާ

ވެްސ ިކޔަންވާނީ،  ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއެެވ. މި ޤާނޫނުގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއް 

 ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ނުވަތަ މާނަކުރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްާދއަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅާލަން. 8

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތް މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ހަޅަން.ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަ

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އިނޭގތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން  8ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  އަމީތްނެތް ކަމަށް ވާނަމަ  ހުށަހެޅުމެއްއިތުރު 

ނޑު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ފެ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއުވން އެދެން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ



  

ދެއްވާފަިއވޭ. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް  މެންބަރަކު ވޯޓު 7ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 

ނޑު އިޢުާލނުޅުއަޅުަގނޑު ނިންމަން. މިހާހިސާބުން އަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީާއ  ޙިލްމީهللا ކުރަން ސަޢުދުގަ

 ވަނަ މާއްދާައށް. 9ކުރަނީ މާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހިޖުރަގުިޅވަަޑއިގެންެނވިކަން. އެހެްނވީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

، ެއވަނީ ޒޯްނ ކަމުގައި ބުނެފައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން. .ވަނަ މާއްދާ 9

ވެލޮޕަރެްއގެ، އެްއ ރަފިްކ ސަރަޙައްެދއްަގއި، އެއް ޑި އިންވަިކކުެރވިގެްނވާ ުނވަތަ ިއން ފާހަގަކުރެިވގެްނވާ ަވކި ިޖއޮގް

ނޑަެއޅި ބަޔާންެވގެންވާ އިްޤތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ުކރާ ނުވަތަ ހިންގާ ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން، ކަ

އާިއ  އަދި އެ ސަރަަޙއްދަކީ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ، ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ާޙްއސަ ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބިދެޭވ ގޮތަށްގާއިމު

މު ދަށުން ދިވެހި ކަސްޓަމްްސގެ ޢާއް އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ެދއްކުާމގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރ، މި ޤާނޫނުގެ

ޙައްދެްއގެ ގޮުތަގއި، އިންތިޒާމްކުެރވިގެން ހިންާގ އިޚްތިޞާޞްއިން އެކަހެރިކުެރވިގެްނވާ، ވަކި ކަސްޓަމްްސ ސަރަ

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް މާނަކޮށްދީފައިާވ  21ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  61ސަރަޙައްދަކަެށވެ.  އަދި، މި ޤާނޫނުގެ 

ކަސްތަމްސް  މި މާއްދާއަށްނިސްބަތަށް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ތަފާތު ބާވަތްތައް ކަމާގުޭޅުގޅޭ

 ކޮމެންޓް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(  ދާއަށްވަނަ މާއް 9 އަށް ޙިލްމީهللا ސަޢުދުތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޙިލްމީهللا ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އު

ނަޑށް ހީވަނީ . އެއީ މިއަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާފަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކަސްޓަްމސް އިން ހަމަ ރަނގަޅު އަުޅގަ

 22، 88އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙު ެއގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުަގނަޑށް، ބިލުގައި ހިމަނާލަން. މިހާރު ބިލުގައި އިން 

 އަްށ ބަދަލުކުރަން.   88 ތަން އޮތް 22ން ނޫން. އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ނޫއަށް ބަދަލުކޮށްފައި މި 88އިންތަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.هللا އީވާ ޢަބްދު

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ބޭރުެވގެންވާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އިޙްތިާޞސްއިން ކަސްޓަްމސްގެ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ  . މިޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު

ބެހޭގޮތުން  އާ މިކަމާނޑު ބޭނުން ކަްސޓަމްސްއަޅުަގނޑަށް ަކސްޓަމްސްެގ އެ ކޮމެންޓްގެ އިތުރުްނ އަޅުގަ 

ބިލާ  މި ތައާ ެބހޭ ގޮތުން ނުވަމާއްދާ މި ވެވާތީ ލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާހަކަދަްއކާލަން. ފުދޭވަރެްއެގ ބަދަ

ނޑު  ބެހޭގޮތުން ނޑަށް އެނގޭ މާއްާދއިްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ވެސް އަުޅގަ ކަސްަޓމްސްއާ ވާހަކަދަްއކާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ހިއެހެންނަމަވެސް  ފާސްކުރިކަން ވެސް.މާއްދާއަށް ދާން  ނޑަްށ އަުޅގަ ސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރީގެ އޭގެ ކުރިން އަނށް ކަންނޭދެއްކޭނެ ގޮތަފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ގުޅޭހީވަނީ ކަމާ  . ދެއްތޯ ުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު ދޮންމަނިކަށް.ޙުސައިން

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސައިންގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.

ނޑަށް ފެނޭ އީވާ ގެ މި މައްސަލަމާއްދާ ބިލުގެ މި އަޅުަގނޑު މި މީހުން  ސްމިމާއްދާއަށް ކަސްޓަމް ހުށަހެޅުމާއެކު އަުޅގަ

ާމއްދާ އިހަށް ާބއްވާަފއި ދެން  މިގެންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ފާސްކޮށްފިްއާޔ  އެގޮތަށް  ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން ގެންނަވާ

ނޑު ެއކަންއެހެންވީާމ، . އިނގޭތޯ ކުިރއަްށދާން ތަކާއިގެންހުރި މާއްދާ  ހުށަހަޅާލަން.  ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިهللا ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑމެން އޮތީ މުޅި ޤާނޫނު ކަސް  ވެއްިޖއްޔާ އެޓަމްސްގެ ކޮމެންޓަކަށް ފޮނުވާފަ. އެހެންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އުޅގަ

އަިދ ބޭފުޅުން ކޮމެންޓް ދެއްވާފައި މިއޮތީ. އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ  ކުރަްއވާފައި އެބޮޑަށް ދިރާސާބޭފުޅުން ވަރަށް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެްއ  ކާނެ ެއއްެޗއް އޮންނާނެފުޅުންނަށް ވަކި ދައްބޭ ން ގެެނވުމަކުން އަެނއްހެން އެކުއިތުރަ

ވެއްިޖއްޔާމުން  ފި ކަމަށްދީށް ކޮްނމެވެސް ެއއްޗެހިތަެކއް ވިސްަނއިބޭފުޅުންނަ އެ މެންައޅުަގނޑު ދެން ެއކަމަކު. ނުކުރެވޭ

ނޑަށް ީހވަނީ އޭކުންނާނެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. ެއހެންއްޗެހިަތއް ނުނި ފަހަރެއްގަިއ އެ   އެ ވާެނ ގޮަތކީ ން ރުނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގޮވެނީ އެހެން މި ޮގވެނީ  ކަހަލަ އެްއޗެހިތަކެއްހެން ކަހަލަ ނަޒަރަކުން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

މިވެނި އެހެންވީމާ، މިވެނި ކަމެއް  ފައި ހުރިކަމަށް.. ކަލޭމެން އެްއޗެހިތަކެއް ނުބަލާ ކޮމެންޓްތަކެއް ފޮނުވާއިނގޭތޯ



  

ބޭފުޅުންނަްށ  އެއެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކިހިނެއްހެއްޔޭ  ާވނީހެންގޮތަށް މިވެނި ކަމެއް ިމވެިނ ގޮތަށް ެވއްޖެއްޔާ މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި، ޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާނގޮތަށް އަުޅގަ  މީްސކުރެވޭއިކުޑަ ެވއްޖިްއޔާމުން މިހާރު  އަޅުގަ

 އޮތްގޮތް ރަނގަޅުހެން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ިމ ނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ންމަނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިދުކުރަން އިއަޅުަގނޑު ާތއީ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދާން. ޕާކްކޮށްލާފައި އަޅު  ހުރި ބޮޑު  މިޒާތުެގ މަސައްކަތަކީ ކަސްޓަމްސްާއ ވަރަށް ގުޅުންއެއީ ގަ

ގެން ވާހަކަައކީ ގެނެސް ގެ ކަސްޓަްމސްގެ ނކަންނޭ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، ިމ ޕޮއިންޓްަގއި ެއކަންޏެއް ނޫން

ޕާކް ކޮށްލާފައި ދެން ހުރި  އެހެންވީމާ، މި ފާސްނުކޮށް މި  .ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެން އޭއެއް   ިއގަންނަވާ ުދވަހު މީގަިއ އެ އިން ަވޑަ ކަށް ކަސްޓަމްސްކަރުން ހުރިހާ މާއްދާތަޗެއްސަށް ގޮސް އަުޅގަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. މަށް ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ތާއީދު ކަ ބޭފުޅުންނަށް މަޝަވަރާކުރެވިާދނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިهللا ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަ

 މަކު ނޫންހެން. އެކަ އްރެްއވި ގޮތް ެވސް ގޯހެކު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ރިާޔޟް ތާއީދު ކުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޙުސަންަމނި

ނޑުމެން ޕާކު ކޮށްފައި  އެަބހުރި ވަރަށް ގިނަ އެހެނިހެން  ސްއިންދާނީ ކުރިއަށް. ކުރިއަށް ދާިއރު އަދި ކަސްޓަމްއަުޅގަ

ށްލެވިދާެނ ކޮބޭފުޅުން ަވޑާިއގަންނަާވ ދުވަހަުކ އެކަންަތއްތަްއ  . ދެން އެ ެވސް އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅާފަ މާއްދާތަކަށް

ނުޑމެން  ވެސް  މިއަދުވަގުތު އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  ދަންނަވައިފި ކަމަށްވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންކަމަށް. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

އިގެންެނވިދާނެ. އެހެންވީާމ، ވެސް ަވޑަ  ވެސް ވަަޑއިގެްނނެވިދާނެ މެންދުރުފަހު ސެޝަނަށް. ނޫނީ މާދަން ހަމަ މިއަދަށް

 . އިނގޭތޯ ަޑށް ހީވަނީނގަތް ރަނގަޅުހެން އަޅު އެގޮ

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑގެއެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅު  ޤީޤަތުަގއި މިބިލަކީ ަވރަށްގިނަ ދެފަހަރަށް ގޯ ތްރޫ ވިސްނުމަކީ އިނގޭތޯ އަްސލުގައި ޙަ ގަ

ފުރަތަމަ ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން އައި އިުރވެސް ލޫމާތު ލިބިފައި ގޮތްގޮތަށް. އަުޅަގނޑަށް މަޢު އިން ބިލެއް ކޮށްފައި

ޅުން ކޮމެންޓް މިއަށް ބޭފު ވެސް މުައއްސަސާަތކަށް ސިޓީ ފޮނުަވއިގެން އެ  ސިޓީ ފޮުނވަިއގެންއަނެއްކާ އިތުރަށް 



  

އަސް ކޮމެންޓެއް ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެރޭަގއި ސީރި ދެއްވާފަ.

. ެއއީ ޓަމާ ތަންތަން މިތަނަށް ގެންނަންވީ އިނގޭތޯކަސްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ބިލާ ގުޭޅގޮުތން ކީއްކުރަންތޯ 

ކޮށްލަން. އެމީހުންގެ މިސާލަކަށް  ހަމައެކަނި ނަންބަރެއް ބަދަލު  ކުރަނީމާއްދާގައި މި ޕްރޮޕޯސް މިސާލަކަށް މި

އިނގޭތޯ.  ކަސްޓަމްސްގެ ގަިއ އެބައޮތްތޯ މޭޖަރ ކޮންސަރނެއްެއކަށައެިޅގެން ދާއިރުަގއި މީ ރަޙައްދެއްސް ސަކަސްޓަމް

ނޑުމެންނަށް މީގަިއ ކަމަްށވަ އް ނެތްއެމީހުންގެ މޭޖަރ ކޮންސާރނެ  ނޑުމެންނަށް އެމީހުން މިތަނަށް، އަުޅގަ ންޏާ އަުޅގަ

އަކުން ވެސް ހުރި ބިލުގައި. އެހެންވީމާ، ކޮްނމެ މުއައްސަސާ މަޢުލޫމާތު އެބަ ހުރި ވަރަށްގިނަ މުައއްސަާސތަކާ ބެހޭ

ނުޑމެންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ  މީހަކު ގެނެސްގެން މިތަނުަގިއ ވާހަކަދެްއކިދާނެ، މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިުލގެ މަޤްޞަދަށް ނަަމވެސްމުއްސަނދިވެދާނެ. އެހެން އަނެްއކާ އިތުުރ  ޓަަކއި ައޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ އަުޅގަ

ވެްސ  ބޭފުޅުން ބައިތިއްަބއިގެން ުސވާލު މިތަނަށް މުއައްސަސާތަުކގެ މީހުން ގެނެސްގެން އެދުވަހެއް ނަަގއިގެން 

ނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ވަރަށްގިނަ ާވހަކަ ހުންނާނެ. އެހންވީމާ،  ދާނެ އިނގޭތޯވެސް ހޯދި ކުރެވިދާނެ. މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްއް އަސީރިއަްސ އަެނއްހެން ކޮންސަރނެ މެންޓްގައިމި ޕްރޮޕޯސްފައި އިން ކޮ އޮޅުންއަރާކަެމްއ  ުޅގަ

ޭނނގިގެން ހާސްާވވަރު ކަެމއް ކަމެއް ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިުލވަން ބޭނުންވާ

ނުޑމެން  ން ކޮންމެހެން ބޮޑެތި ސުވާލުކޮށްގެން ވަިއގެކީއްކުރަންތޯ މިތަނަށް ބޭބޭފުޅުން ގެންނަނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ވެސް އޮތްގޮތަށް އަުޅގނޑުމެން މި  ައޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ މިހާރު، ތު ހޯދަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާއޭގެ މަޢުލޫމާ

ބޮޑު  މީގައި ވަރަށް ،ކަމަށްވަންޏާމުން ކުރިއަށް ދާން. އެހެންނޫން ޓްކޮށްފައި މި ރަނގަޅުކޮމެންޓް އަނެއްހެން އެކްސެޕް 

 އެ އިނގޭތޯ އް ނުކުރަން އަޅުަގނޑަށް ައނެއްހެން ކޮންމެހެން އިޢުތިރާޟެަކމަށްވަންޏާމުން  ކަމަށް ފެންނަ ގޯހެއް ހުރި

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެ ނަންބަރެއް ދެއްތޯ. ެއއީ އަުޅަގނުޑގެ ހަމަ މި ން މަުޢލޫމާތު ހޯދަން. އަޅުގަ

 ޕޮއިންޓަކީ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޙުސައިން

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންގުރަތ.

ނޑު އަޅުަގނޑު ދެންމެ އަމީތު އަޅުަގނޑު ކުރިން އެއީ ދެން ދުކުެރވޭ. ވެސް ސަޕޯޓް، ތާއީ އެދެއްެކވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑު އަނބުރާ ގެނެސްފިން. ދު ކުރި ތާއީ އެ އަޅަގނޑު ައނބުރާ ގެނެސްފިން. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

 ގެން ކުިރައށްދާން. އިައޅުަގނޑަށް ފެޭނ ހަމަ މަސައްކަތާއެހެންވީމާ، 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ށްރިޔާޟަهللا ޢަބްދު  އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަކިނބިދޫ 

ޭބފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތކަށް މި ނިމޭނެ. އަޅުަގނޑު ދެން  ންގެ މެޖޯރިޓީ މިއޮީތ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ތިބޭފުޅު ތި

ދު މާއްދާއަށް ހަމައެކަނި ފާަހގަކުރާ ކަމަށްވަންޏާ މިއޮތީ އެންމެ ފިގަރއެްއގެ އަދަ ހަމަ އެހެންވެއްޖިްއޔާ މީަގއި މި

މާއްާދއިން ފެށިގެން  82މިހާރު މިޮއތީ އެހެންވީމާ، . ހުށަހެޅުން މިއޮތީ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅުްއވާފަ ދައްކާފައި މި

 ވަނަ  88ދާއިން ފެށިގެން ވަނަ މާއް 82އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮތީ މީގައި ވަނަ މާއދާގެ ނިޔަލަށޭ.  22

ނޑަށް އެނގޭ ތިތި ެއކޮމޮޑޭޓްކޮށްލާފައި ދާން ފެނޭދެން އެހެން ވެއްޖެއްޔާ އޭ މާއްދާއަށް.  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ . އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ވީމާ، މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަލީކަން ނިމޭނޭ. އެހެންގޮތަށްކަން މިކަން

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރަން. ދުށް ކުިރއަށްދާން ތާއީހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް. އެގޮތަ އެ ރިޔާޟްهللا ވަން ަޢބްދުކުރައް ާތއީދުއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުމަީކ އީވާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  މެއް. އެއްކުރިމަތީގައި ިމއޮތީ ދެ ހުށަހެޅު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން

ބޭފުޅުންެގ  ސް ުކރުމަށްފަހުގައި އެވަނަ މާއްދާއަށް ބަހު 9ގެނެްސގެން ބޭފުޅުން  ހުށަހެޅުއްވުން. ެއއީ ކަސްޓަްމސްގެ

ނޑުމެންނަށް މި ފަރާތުން ހޯދަންޖެ  ހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި ކުިރއަްށ ގެންދިއުން. ދެން ދެވަަނައށް އުޅގަ

ދާައށް މިހާރު ކަސްޓަމްސްއިން ވަނަ މާއް 9ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް. އެއީ  ރިޔާޟްهللا ށަހެޅިގެން ދިޔައީ ޢަބްދުހު

ގައި ެއގޮތުްނ ވަނަ ާމއްދާއަށް ބަަދލުކުރުމަށްފަހު 88އޮތްތަން  ވަނަ މާއްދާ 22ހުށަހަޅާފާއިވާ ހުށަހެޅުްއވުން. އެއީ 

ނަޑކަްށ ޅަކު ިއންނެވިތަނެށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ބޭފުވީމާ، އީާވ ހުފާސްކުރަން. އެހެން އް އަުޅގަ

 މް. ނޭ. އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީނުފެ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކުވން:ސިމް އިބްރާހީޤާމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ކުރަން. އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އީާވއަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މޭުޒގެ އެފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައަ ޤައްރިރު މު ށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަްނ ކައަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތައް ގެނެްސގެން ައޅުގަ  ވާހަަކ ދަްއކާނެ މެންއިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑައެިޅެގން އެކަމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަ ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއއީ ކޮމިޓީެއއްގެ ބޭނުމަކީ. ނށް ވެސް ކަ

ނޑުމެްނނަކީ ޑްރާފްޓް. އަޅު ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މެންބަރުންނަކީ ޑްރާފްޓްސްމަނުންނެއް ނޫން ކުރަން ެއކަިނ ގަ

ކީ. އަދި ުޅަގނޑުމެންގެ ބޭނުމައްނޫން އައައިސް ތިބި މީހުންނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަކުރު އެައުކރު އެއަކުރޭ ެއއެ

ރާކޮށްގެްނ ވެސް ނޫން. ހަމަ މަޝްވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ބަޔަކު ިލޔުންތަެކއް ގެަނއުމެއް

 ވާހަކަދަްއކަިއގެން ހުރި ކަންބޮޑުތަކާ ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޮއޅުން ފިލުވަިއގެން ކުރިއަށް ެގންދަން މީގެ ބޭނުމަކީ ދެއްތޯ.

ލަަވއިލަްއަވއިފިއްާޔ ެއއްެވސް ކޮމިީޓއެއް ގެ ހަމަ ބައްނަކންނޭ ެވސް ރަނގަުޅވާނެންވީމަ، ިމވީހާތަނަށް މުޤައްރިރު އެހެ

ނޯންނާނެ އޭގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ގެނެސްގެން ވާހަަކ ނުދައްކަެއއް. ޭއގެ ހުރިހާ  ސަެއއް ބިލެއް ކުރިއަށް ގެން

ސް. ކޮންމެ މާއްދާެއއް ުޅަގނޑުމެން މިތަނުން ފާސްކުރީ ވެއަގެން ވާހަކަދައްކަްނވެ ސްޓޭކްހޯލްޑާސް ގެނެްސގެްނ 

ެވސް ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  ވަިކވަކިން ދިަޔސް ޭއގެ މާނައަކީ އަދި އެމީހުންގެ ގެނެސްެގން ވާހަކަ ނުދެއްކޭެނއެކޭ

ސް ގެންނަްނ ވިޔަޒިސްޓެްނސެއް ކަސްޓަމްސް މީހުން ވިޔަްސ އެހެން މީހަކު ވިޔަސް ެއހެންމީހަކު އެހާ ބޮޑު ރެ

ނޑު އޮޅުން ފިލުވާލަްނ ބޭނު ނޑުމެންނަްށ ވެސް ހަމަ މިހުންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ ައޅުގަ އެމީހުންނާ ން އަޅުގަ

ވެސް ހަމަ  ވެސް އޮންނަނީ އެއްސް މަރުޙަލާނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ބަހު. ހަމަ ރަނގަޅަށް އެދެއްތޯ ންލަވާހަކަދަްއކާ

ވެސް އަނެއްކާ  ތަންތަނުން އި ވެސް ސަުރކާރުންނާއި ފައަށް ބިލު ފޮނުާވލާ މިޓީކަމެއްެވގެން. އެހެންނޫންނަމަ ހަމަ ކޮ

ސަށް . ބަހުމަޝްވަރާއަްށ ޖާގަދޭންެވގެްނ ކޮމިޓީ އޮންނަނީ ލިޔުމަކުން ފޮނުވާލާފައި ނިންާމލީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. އެކަމަކު 

ނޑު ހަމަފްލޯ ޖާގަ ދޭންވެގެން.  ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި  ެދން ކީއްެވގެންތޯ މިވަެރއް މިވަނީ އަުޅގަ

ކަނި ކޮމެންްޓ ވެސް. ހަމައެ  ެވސް ގެނެްސގެން ވާހަކަަދއްކަން  ފާސްކޮށްފައި ހުރިހާ އެންމެންހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ނޑުެމން ފާސްކުރީކީ.   ގެންނާކަށް ނޫން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މަޝްވަާރއާެއުކ ފަދައިން ވަރަށް ގިނަ ަފރާތްތަކެއް ހަގަކުެރްއވިދެން މިހާހިސާބުން ބިލަކީ ބައެއް މެންބަރުން ފާ

ދު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް ން އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ތާއީދެ .މިހާހިސާބަށް އެކުަލވާލެވިަފއިވާ ބިެލއްކުރިއަށް 

 22ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ  9. ހުަށހަޅުއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުއްވުން ިރޔާޟްهللا ްށ އަހާނަން. އެީއ ޢަބްދުއަޅުަގނުޑ ވޯޓަ



  

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ާމނަކޮށްދީފައިވާ މާނަކޮށްދިނުމާ  88ބަދަުލގައި  ކޮށްދިނުމުގެކޮށްދީފައިވާ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް މާނަ

 ހިއްލާލަެދއްވުން ޗަށް ތްުޕޅު މައްފުޅުން އަދުކުރަްއވާ ބޭވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއެްއގޮތަށް ކަސްޓަމްްސއިން ހުށަހަޅުއް

 ދެން.  އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ކޮންމެހެން ހަމަ މީހަކު ބަޔަކު މިތަނަށް ގެނައުމެއް ދެއްޯތ  އަޅުަގނުޑގެ ޮޕއިންޓަކީ އިނޭގތޯ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ނަންބަރެއް ބަދަުލކުރަން އޮތީތީެވ، ދެން ހަމަ މަޤްޞަދަކީ. މިއޮތީ ނަންބަރެއް ބަ ދަލުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

 ށް އަދިވެސް މިތަުނން އަޑެއް ނީވޭ އިނގޭތޯ ނެތްތާ. އަޅުަގނޑަ މިމާއްދާ މިހާރު މީގައި މޭޖަރ ކޮންސަރންއެއް

ނޑުމެން އެ ކަސްޓަމްސް އިްނ މިތަނަށް ބަޖެހޭ މިމާއްދާގައި ކިހިނެްއވެގެންތޯ މިއުޅެނީ. މިސާލަކަށް މިހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް  މިތަނަށް ކަސްޓަމްސްގެ  ނފެންނައިރަށް އާތަސްލާފައި ބޭފުޅުން ގެންނަން. ހަމަ މާއްދާއެއް ހަމަ އަުޅގަ

މީހަކު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ގެނެސްފައި އޭާނއާ ސުވާުލޮކށް އޭނާ ކައިރިން ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެބަޖެހޭ. 

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެ ހުންނާނެ. ން މި ބިލުގެ ކޮންމެ މާއްދާއަށް ބެއްޔަސް އަޅުގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިހެން  ތަކުން.ުމއައްަސސާ އިނގޭތޯމިތަނަށް ހަމަ މީހަކު ގެނެވިދާނެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުނިމޭ. މިތަނަކު ކަެތއް ވެސް މި މަސައް ޔާ ދުވަަހކުއްހަމަ ފެންނަ މިމީހުން ގެންނަންވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެން މާއްދާެއއް 

ނޑު ކޮންވަރަށް މަސަްއކަތް ިދގުލަިއެގން ދާނެ.   ކު. ެއކަމަމެެހން ކަސްޓަމްސް މިތަނަށް ދެޮކޅު ހަދަނީކީ ނޫނޭއަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފެންަނނީއޭ މިތަނުަގއި ކަްސޓަމްސް އިން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ިމއޮތީ ކަސްޓަމްސް އި މީގައި ކޮމެންޓް  ންއަުޅގަ

ާބވަތްތަކެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު މާއްދާަގއި ިމބުނަނީ ޒޯނުގެ ބާވަތްތަކަްށ  ރަނީ ޑިވެލޮޕާ އިްނވެސްާޓއި މި ޒޯންގެމިކު

ގެންނަން، ެއ ވަނަ ާމއްދާ މިތަނަށް  88ވަނަ މާްއދާގެ ބަދަލުގައި  22މި  ބުނަނީ ނިސްބަތްކޮށް މާއްދާ ބުނާތީ މި

މިމާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން ކޮަބއިތޯއޭ އިންެވސްޓް މިތަނަށް ، ހިސާބަށް. އެހެްނވީމާ ނަ މާްއދާއާވަ 88ބަދަލުކުރަން. 

ދުނިޔޭަގއި ނެތްވަުރގެ ކަމަކަްށ ދެން މުއައްސަާސއެއް ގެނެްސގެން މީހުން ގެނެސްގެން ބޮޑެތި ސުވާލުކޮްށގެން މިއީ 

ނޑަށް އޭތި އަ އަނެއްހެްނ ވެސް  ނަވާލީ. އެއްގޮަތކަށްންޑަސްޓޭންޑް ނުވާތީ ައޅުަގނޑު ެއވާހަކަ ދަންހަދައިގެން އަުޅގަ

 ސުވާުލކުރަްއވާކަށް.  އިނގޭޯތ މިތަނަށް ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެންދެކޮޅު ހަދަނީކީ ނޫން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީާވއަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް މި ރިފަރ ކުރަންޖެހެނީ ބަހުސްގައި މެންބަރުން ދެއްެކިވ ޝު ކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ރި ކަސްޓަމްްސގެ އިރު އެތައް މެންބަރުްނނަށް އެބަހުލާރުން ދެއްކެިވ ވާހަކަަތކަށް ަބލައިވާހަކަތަކަށް ެދއްތޯ. މެންބަ

ނޑުކުރާނޭ ޒޯުނތައް އޮޕަރޭޓް ބޭރުންއިޙްތިޞާސްެގ  ވެްސ  ނީ އެހެން ުބނީތީ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށްފަިއ އެބައޮތް. އަުޅގަ

އިޙްތިޞާްސއިން ބޭރުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޒޯނުތަކަޭކ  ވާ ކަމަީކ. ކަްސޓަމްސްގެމި ެއއީ ކަންބޮޑުހަމަ މިދެންނެވީ އެ ވާހަކަ. 

ނޑުމެންއިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތަކަްށވާތީެވ، އަ މިބުނާތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައު ސުވާލުކުރަން ބޭނުމޭ. އެއީ.  ުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑުގެ ހުަށހެޅުމަކީ  އި ޑްރާފްޓްގައި މިއިްނގޮތަށް ހަމަ މި ބިލުގަހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ފާސްކުރަން. އެ  ދާގެ ނިޔަލަްށ އެތަން ހަމަ އެ އިންގޮތަށް ބާއްވާަފއި މިވަނަ މާއް 22ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ  82

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު އަރިަމތީ ސުރުޚީގައި ިމއިން ޒޯނު މާނަކޮށްދީފައިވާއިރު ެއގޮތަށް މިއީ ސްލު ސަބަބަކީ އަ

ސްޓަުރގެ އެަބއި އެްއކޮްށ އިްނވެ މަށްވަންޏާމުން އަސްލު ޑިވެލޮޕަރަރ މިކަ ނަ ާމއްދާއާ ހަމައަްށ މީތި ހަނިކޮށްފިވަ 88

ވީމާ، ކަމަށްވަންޏާ މީގެ އަސްލު ފުށުއެރުންތަކެއް ަފހުން ދިމާވާނެ. އެހެންއެހެން  ތީ.ރުމުގެ ތެރެއިން ނެއްޓިެގންދާބާރުކު

ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް އެ ފުޅާކޮށްލާފައި އިޞްލާުޙ  22ތަށް ހުށަހަޅަމޭ މިއޮތްގޮތަށް ެގ ގޮއަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް

 ކުރަންވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޟަށްهللا ޢަބްދު  އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

 ނިންމާފައި މި ޮކމިޓީގައި ކުރިން ޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ ެއއްކަަމކީ ކުރިންއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އަ

ިއ ފުޅެއްގެ ގޮތުގަ ކްނިކަލް އެސިސްޓެންްސ ދެއްވާ ބޭވި ފަރާތް ެއއީ ޓެއްކުރެަބއޮތް ދެއްތޯ މި ބިލު ޑްރާފްޓްއެ ވެސް

ނޑު  ކުރީމާ އެގޮތަށް ެއކޮމޮޑޭޓް މާނަކުރާ އެއްެޗްއ  އެ ަހމަ މިސާލަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބޭފުޅުންކޮމިޓީއަށް. ދެން އަުޅގަ



  

ދޭތޯ މެންބަރުން އެ މި ހަނިވެގެންބިލު ހެދި ފަރާތުގެ އޮޕީނިއަންއަކީ ޮކބައިތޯ. އެްއވެސް މީގެން ބޮޑު މިއޮތް  ޓެކްނިކަލީ

ނޑުމެން ވޯެޓއް ދޭންވީހެއްޔޭ ހަމަ  ގިނފާހަގަކުރެްއވި އުޝޫ. ެއެއއް ނޭ ލަީކ. ކަސްޓަމްްސ މިތަނުން. އެއީ ުސވާއަުޅގަ

ބޭނުމެއްނުވޭ މީތި ޑްރާފްްޓ  އަހާކަށްއިީރަގއި ވެސް ކަ ނުވޭ. ޓެކްނިކަްލ މީހާ ވެްސ އަާހކަށް ޭބނުމެއްިއ ކައިީރގަ

 ންޓެްއ ެރއިޒްކޮށްަފއި ކޮންސަރނިްނގޮޕއި ޅުަގނޑުމެން ދާންވީެހއްޔޭ. ަބޔަކުން. ދެން އޮްތގޮތަކަށް ހަމަ އަކުރު

ންޑް ކުރަން ެއއަށް. އެްޑރެސް ކުރަން. އެހެންވީމާ، ިތއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމޭ އެޓެއޮ އިޝޫެއއް ރެިއޒްކޮށްފައި

ޔަްނ ވެސް ަޢއް އޭ ިކޔާފައި ބޭފުޅަކުއިން ފްރެންޑްސް އޮފް ދަ ކޮމިޓީ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކޮންމެެވސް ތި

އިން އެބުނާ ޮޕިއންޓް މިއަށް ބަދަލުކޮށްފިްއޔާ ވެސް މިތަނަށް ގެނެސްގެން ެއ ކަސްޓަމްސް  ހަމަޖައްސަވާފައި އެ ބޭފުަޅކު

އަޅުަގނޑުމެންނެްއ ނޫން މި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ިފލުވާލާނަން.ެވސް އޮޅުން ނުކުންނާނެ އެއްވެސް މައްަސލައެއް އޮތްތޯ

ނޑުެމންގެ ކޮންސަރނެއް ެދއްތޯ ެއއްވެސް ސްޓޭކްހޯލްޑަރަކުކަހުރީކީ. އެ ޔާ ިތއް އޮިއޝޫއެއް ެރއިްޒކޮށްފައި  މަކު އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ފާހަގަކުރަނީވާހަކަދެްއކުން. އެހެންީވމާ، ޕޮއިންޓް  އެއަށް ރަނަގޅަށް މަޝްވަރާުކރުން،

 

 މް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ

ނގެންނަްނ ވާހަކަަދއްާކއިރު ަކސްޓަމްްސގެ ބޭފުޅުންނާ  ސްމިހާރު ކަސްޓަމް ފިލުވަން ޑުމެްނ ގެނެްސގެން އޮޅުންއަުޅގަ

 ރިޔާޟް هللا ދެން ޢަބްދުވޭ. އެބަ  ފައިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާމާއްދާ އެކަންޏެއް ނޫން. ވަރަށް ބައިވަރު އި  ހުރީ މި

ކުރި ބޭފުޅާ ބިލު ޑްރާފްޓް ދެންމެއަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ މި

 ކު އެކަމަ  .ތައްޔާުރކޮށްފައި މިވަނީމި ނޫީނ ގޮތުން ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅަުކ ޤާ ވުރެއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު  88ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕީިނއަންަގިއ މިބުނަނީ 

އެ ދާ ނުހިމެނިގެން ދިޔާމަ ދެންމެއަކު ފަޒާދު މާއް ވާއިުރ އެ ދެވާފައި އޮތް ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅަކު ކުރައް

އް. ނަ މާއްދާަގއި ބުނާ އެްއޗެހިތަކެވަ 22އާއި  ވަނަ މާއްދާ 89ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މީގެްނ އެބަ އުނިެވގެން އެބަދޭ 

ެއގޮތަށް  ެވސް ސްދި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ފަށައިަގތުމުގައި އޮންނަ ކަންަތއް ަކމަށް ވިޔަމި ސުރުޚީަގއި އަ އެހެންވީމާ،

އިވަރު މައްސަލަތަކެްއ . އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކިތަންމެ ބަވެސް ންމުކަން. ކޮބައިތޯ އޭގެ ެގއްލުމަކީގެންދިއުމުގެ މުހި

ކަސްޓަމުން ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ސާފުކޮށް  ންއިޞްލާޙުކުރަ ބަހުރިއެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލައި އެ ބޭފުޅުްނގެ ކޮ މެންޓްތައް ައއީ ކީްއެވގެންތޯ ބަލައިލުމަކީ ކޮަބއިތޯޭއ މަްއސަލައަކީ. އަުޅގަ

އެބައިނގޭ މިހާރު މުޤައްރިރު ވިދާޅުވެަފއި އެބައޮތް ކަން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މި ބިލު ނިންާމނަމޭ ވިދާޅުވެަފއި އޮްތ ތަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫހުން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެ މޯޓިވޭޝަން ވެ ސް އެބަ ފެނޭ. އެކަމަކު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީކީ. ެއކަމަކު ނިންމޭ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ނިންމުމުގެ  ބޭނުންވަނީ އެއާ ދެކޮޅުހަދާަކށެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

އެ ބަދަލުކުރާ  މުހިންމުކަން ބޮޑޭ. އެ ވާހަކަ ދައްކާލަންެވގެން މި ބޭނުންވީ. އަނެްއކޮޅުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭއިރު



  

އެްއޗެއް އެ ވިާދޅުވާހެން ރިާޔޟް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެކުަލވާެލވި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޯލޔަރު 

ނޑުމެންގެ މެންބަރެއްވެސްމެ މިކަން ކުރެްއވީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭނަގެ އޮޕީނިއަްނގައި ކޮބައިޯތ  ނަޝީދު އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް އޮތްތޯ ހަމަ ބަލައިލުމަކީ ކޮންމެހެން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެއް ނޫންތޯއޭ. ދެން މީގައި ފުށުއަރާ 

އެކަމަކު ދެން ފެންނަ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ނިންމާނެތާ އެހެންނޫންތޯ. އެކަމަކު މީގައި މުހިންމު ކަމެއް ހަމަ 

ނޑަށް އެބަ ެފނޭ ކަސްޓަމުން ލިބިފައި ހުރި ކޮންމެހެން ވެސް ކަސްޓަމުން ވަރަށް ބަިއވަރު ކޮމެންޓް ތައް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ކޮމެންޓްތަކުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކޮމެންޓްތައް ވެސް އިނގޭތޯ. އަދި ތަފާތު ތަކުރާރުކޮށް ހުރި މާއްދާތަކެއް ވެސް 

ބޭނުންވީ އެބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަން އެބަހުރި. އެ އެއްޗެހިަތއް އެަބހުރި މީގައި ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދައްކާލަން 

ހޯދާލަން. ދެން އަދި އެނޫނަްސ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ެވސް މިހާރު އެބަހުރި ފޮނުވާފަ. އަނެއްޮކޅުން އެަތއް ބަިއވަރު 

 ދިމަދިމާލަކުން މީގައި މިހާރު ހުރިއިރު އެ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ސަބަުބތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަުޑއަހާލުމުގެ 

ބޭނުންތެރިކަން އޮންނާނެ ޤާނޫނެއް ފާސްެވގެންދާއިރު. މިީއ ވަރަށް މުހިންމު ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކެއް މިދެނީ ބޭރުެގ 

ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް އާމްަދނީއެއް އެތައް ުދވަހެއް ވަންެދން ނުލިބޭގޮތަށް ހަމައެކަނި ަވޒީފާގެ ބޭނުމަށް ިވސްނާފަ. 

ދު ވިސްނާލުމަށް ޓަަކއި އެ ފުރުޞަތު ހޯދާލުމުެގ ބޭނުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް އެހެންވީމާ، މިހިރަ ެއއްެޗްއސާއިމެ

ނޑު ެވސް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ.   ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގަނީ ހަމަ އެކިއެިކ އާދެ! ޢާއްމު އުސޫެލއްގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ މި ހި

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި އުފެދޭ ކޮންސަރންތަްއ  ފަރާތްތަކުން އަންނަ ކޮމެންޓްަތއް ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދިރާސާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ގޮސް ނިންމުމަށްފަހުފައި އެހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިންވަިއޓްުކރަނީ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއެގންދެއްވާށޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ފޮނުވަނީ ނޫ ނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮންސަރަނކީ މިއީއޭ. ތި ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ. އެހާ  ކޮންސަރންތައް ރެއިްޒކުރުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މާއްދާއަކަށް ެއޑްރެސްކުެރވޭނެ ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން ހިސާބުން އަޅުގަ . އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ައޅުގަ

ފާސްކުރި ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް ކަސްޓަމްްސއިން ނޫނިއްޔާ އެހެން ދިމާލަކުން ވެސް މީހުން ގެނައުމަށް ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނަަކށް ހުރަހެއް ނޭޅޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަދިވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭ  ގަިއ ގެނައުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެބައޮތޭ. ާޢއްމު އުސޫެލއްގެ ޮގތުން ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސަްއކަްތ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ެއއީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދާ ގޮތަށް ހަމަ ައޅުަގނޑުެމންނާ ހިސާބަށް އައިސްަފއި ހުރި ހުރިހާ ކޮމެންޓްތަކެއް 

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައި ައޅުގަ ނޑުމެން ބިލު ނިންމުމަށްފަހު އެކިއެކި ދާއިރާތަކަްށ އަޅުގަ



  

ނުޑ  ދަންނަވަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިޮކޅަށް ަވޑަިއގެން ެއ ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރންތަްއ ވިދާޅުވެެދްއވާށޭ. އަުޅގަ

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ސަޢުދަށް. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ވަަނ މާއްދާއާ ބަލައިލާއިރު މީގަިއ  22ވަނަ މާއްދާ އާއި  89އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ތީ. މި ބުނަނީ ޑިވަލޮޕަރ ެއއީ ާކުކކަން މީަގއި އެ މާނަކުެރވިފަިއ ހުރީ ކޯްއެޗއްކަން ނޫނިްއޔާ ކާކުކަން އެ ބުނެދީފަިއ އޮ

ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތީ ިއންވެސްޓަރުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކަސްޓަމުގެ އިޙްތިާޞސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން  22

ކަމަށް އެ ކަސްޓަމަށް ފެންާނތީވެ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެހިސާބަށް އެކަްނ ކުރަން ބޭނުްނ ނުވާކަމަށް އެ ވިދާުޅވަނީ 

ނޑުމެން  ހަމަ ޤާނޫނެއް ހަދާލެވިދާނެ ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މާޒީަގއި އެބަހުރި ތިން ދައުރު ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް ފާސްނުވެ ހުރި ޤާނޫނުތައް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ސިޔާސީ 

ފާހެއްުނވެއޭ ިމވެނި ކަެމއް ނުެވއޭ  ޕޯޑިއަމަށް އަާރ މި ވިދާުޅވަީނ އެވެނި ޤާނޫެނއް ފާހެއް ުނވޭ މިވެނި ޤާނޫެނއް

އެވެނި ކަެމއް ނުވެއޭ އެހެން ކޮމިޓީތަކުަގއި އެހެން އޭތި ަރނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާީތވެ އަސްލު ެއގޮތަށް އެ ދަނީ. 

ނޑުމެންނަ ށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަށާަރއާ ހިސާބަށް ކަސްޓަމުން އެ ވިދާޅުވެފައި އޮތް ގޮތަށް އެ ފާްސކުރުމަކުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފެނެއޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  އެ ޤާނޫނުން އެއްވެސް ގޮތެްއ އުނިކަމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަަކށް އަޅުގަ

ވެސް  ފެނޭ ހަމަ އެ ކަސްޓަމްސް އިން އެ އެދިފައި އޮތް ގޮތަށް އެކަން ކުރަން. އެެހންނޫނިއްޔާމުން ފަހުން

ފާސްކުރި ޤާނޫނުގައި ތިމަންނާމެން އިންނާނެއޭ ފާހަގަކޮށްފައި ތާކުންާތުކ ބޭފުޅުން ތި  އިން ވިދާުޅވާނެ ތި ކަސްޓަމްސް

ވެްސ  ފައޭ އޮތީ. ދެން އެކަހަލަ ގޮތެއްވިނުޖެހޭ އެ މާއްދާގައި ނޯންނަންޖެހޭ ދެ މާއްދާއެއް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ

ރުޞަތު އެބައޮތް ނޫނީ މިތަނަށް ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމުގެ ފު އައިސްދާނެ. ދެން މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެން އަިދވެސް އެ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއްހެންނެްއ ، . އެހެންވީމާގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮްތ ލަފާ ހޯދަން އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ! ޙުސައިނަށް

 

 ރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަތ.

ައޅުަގނުޑ، ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މި ިބލު ހުށަހަޅުއްަވއި މި ބިުލ  އާދެ!

. ކަމަށް މިވަނީ ކަމަށް މިަވނީ. ލޯޔަރެއް މިދެންނެވީ ފަރުމާކުރައްވާފަިއ މިއޮތީ ވަރަށް ފުންނާބުއުސް އުސްތާޛެއް



  

ނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިެވދިނުމުގެ ގޮތުން  މަނިކުފާނު  އެ، އެހެންވީމަ ވެްސ  ވާހަކަ އެބައޮތް އަޅުގަ

 އާމި މާއްދާ، ގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާަމނިކުފާނު ވެސް ކުރެވިފައި އެބައޮތް އެ މިތަނުން ފާސް ،ދެކެވިފައި 

ނޑަްށ ފެނޭ މިތާ އުޅުއްވަންޏާ މި މަޝްވަރާ ހޯދާލައިގެން މިކަން ނިންމާލައްވަން އިނގޭތޯ.  ބެހޭގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިީޓ  ދެން ކަސްޓަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް މީގެ އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

ްށ ލޮބީކޮށް މީގެ ބިލުތަކަކަށް ފޮނުއްވައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުުތތަކެއް ނަގައި އަދި އެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ވަރަށް ބޮޑަ

، ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ފޮނުްއވާފައި މިހުރީ. އެހެންވީމާ އިޞްލާޙު އައިސްަފއި މިހާރު މިހިރީ. އެ

ެއ ެވސް  ބްރާހީމްއެްއ ހޯދާލަން އިނގޭތޯ. އަދި އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިރާ ވަމަޝް ގެފެނޭ އުސްާތޛު ނަޝީދުއަޅުަގނޑަްށ 

ވާަހކަ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަމަށް ތާއީދުކޮށް އެ ކޮށްއްއެ ވެސް މާއި ަލއްަވއިފި. އެހެންވުަކވާދައް ވާހަކަފުޅު

 ދަންނަވާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ނަފުރުޞަތު އަރުވާ އަސްލަމަށް އަޅުަގނޑު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑަްށ ތަފާތުކޮށް ކުރީަގިއ އަ ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީަތކަށް ދެން މިހާރު ކޮމިޓީތަްއ ހިނގާ ގޮތާއި ފަހަރެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތް ގޮތަީކ އަިދ ޮކމިޓީތަކުގަިއ ގެްނގުޭޅ ޢާއްުމ  ފެނިފައި ޮއވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ްއގެ އެންެމ ވި ގޮަތކަށް ނޫން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ބިލެކަުމގައި މުޤައްރިުރ ވިދާޅު އުސޫލެއް

ނަޑއި، މު މަސައްކަތްމުހިން ނޑުމެން އެ ބިލު ކަ ކުރާ މަރުޙަލާއަކީ ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި އަުޅގަ

ށް ގެނެވިަފއިވަީނ، މި ގެނެވެނީ ކޮމިޓީ މު ބަދަލުތަކެއް އަސްލުގައި ބިލަންމަށައި، ކޮށައި އަދި ގެންަނންޖެހޭ މުހި

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނެއްގެ އިޞްލާެޙއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ބިލެްއގައި މަދު މަރުޙަލާގަ . ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ންނަމަވެްސ މުޅިން އައު ޤާނޫނެްއ މާއްދާތަކެއް ހުރުމާިއއެކު ަހމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ބަލައިލެވޭ. އެހެ

ނޑުެމން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ. އެީއ އިރު ެއ ޤާނޫނުގައި ހުންނަ މުހިން ވެގެން އަންނަޢާރުފުތަ މު މަފްޙޫމްތައް އަޅުގަ

ކުރަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމު

ނޑުމެން ޤާއިމު ހޭ މަފްޙޫމްތައްމެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑުމެން ޖެ ންޖެހޭ މަފްޙޫމްތަކެއްތޯ. ކުރަެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަހު އެއާ  ސަސާަތކާއި ުވޒާރާތަކާ ބެހޭ މުއައް ސްކުރެވެންޖެހޭ. އަިދ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކަމާދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

އްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ިދއުމުގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކަންެޖހޭ. އެ ހަމައިން އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލު މާ

ވާހަކަަދއްކަްނ އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން  ބޭނުްނވޭ އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑު 



  

ވާހަކަދައްަކވަން މި ބިލުގައި ހުރި  ންނަވައި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑު އެދެން ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ގެ

ނޑު މަފްޙޫމްތަކާއި ގުޭޅގޮތުންމައި މާއްދާއަކުން މާއްދާެއއްގެ މައްސަަލއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މާއްދާއެއް މާއްާދއެްއ  ،ގަ

ގުޅޭ މާއްދާަތއް  ދެނީ. މިސާލަކަށް، ކަސްޓަމްސްއާއަޅުަގނޑުމެން ދާއިރު އެ ިއޞްލާޙުތައް އެކި ދިމަދިމާލުން މި ހޯ

ގެ ޖަމްޢިއްާޔއަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާުޙތަކެއް އެފަރާތުން، ފިނޭންްސ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އަދި ވިޔަފާިރވެރިން

މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ އިޞްލާޙުަތކެއް ެއ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރއަށް 

 ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ ގޮތުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާޙުަތކެއް. އެީއ އެ ާމއްދާެއއް ބައްޓަންވެފަިއ އޮންނަ 

ނުޑމެ ގުޭޅގޮތުން އެ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިފަދަ ، ން މި ހޯދަނީ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތް އަުޅގަ

ތަްށ ބިލެއް އަިދ އެަތއް ޤާނޫަނކަށް ތަޢާރަޟްވުންތަެކއް ޫނން. އެތަްއ ޤާނޫނުތަކެްއގެ މާއްދާތައް ނުހިނާގ ގޮ

 ބިލާ ިބލަކަށްވެފައި މުިޅ ރަްއޔިތަށް މީގެ އަސަުރ ފޯރާ ކަހަލަ ޮބޑު ބިލަކަށްާވއިރު މި ވާލާއަޅުަގނޑުމެން އެކުލަ 

ނުޑ  ުޅަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ އެންމެހައިގުޭޅގޮތުން އަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްފަހު މިކަން ުކރުން. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ،ހުށަހަޅަން ނޑު މުހިންމަށްފަބައްދަލުކުރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ އަޅުގަ މު ހުގައި މި ބިލުގެ މައިގަ

ވާަހަކ  އެ، ލު ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާމަފްޙޫމްތަކާއި ގުޭޅގޮތުން ވާަހކަދެއްކުމަށްފަހު މަޝްވަރާކުުރމަށްފަހު ބި

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޟަށް  އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެއިޒްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓަކީ މީގައި މިހިރީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި 

ނޑުމެން އަދި ސަރުކާުރގެ އެިކ ދާއިާރތަކުން ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮްތ އިޝޫސްތަެކއް. ދެން އެ ިއޝޫސްއަކަްށ އަުޅގަ

ޑޭްޓކުރުން ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ެއްއޗެއް އެކޮމޮވާހަކަދެްއކުން ެއއީ މި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތަކަށް ވާކަމަްށަވންޏާ 

ނުކުރުން އެ ނިންމޭނެ ކޮމިޓީ އަށް. ދެން އަދި އެކަން ުކރާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު މި ބުަނނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ދެންެމ 

ނޑުމެްނގެ މިހާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަްއވާފައި މިއޮތީ ފަންނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ފާހަގަ ކުރަްއަވއިފި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ  88ވަނަ މާއްދާ. އަޅުަގނޑަްށ އުނދަގޫ  22ބޭފުޅުންގެ އެްއެވސް ވިސްނުމެއް ނެތި ހަމަ  ބޭފުޅެކޭ. އެ

ނޑާލަން ެވސް މިހާރު. އެީއ މިއިން ނުކުމެދާނެ އެހެނިހެން ބައިވަރު ކަންތަ  އެ ، ސް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާއްަތއް ވެ ކަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ބެލުނީ އެއީ މުހިންބޭފުޅުން  މު. ދެން އަދި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް އޮންަނ އިޞްލާޙު އޮތީ. ޙަޤީޤަުތަގއި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ  9ދާއިރާތަކުން ފޮނުވާފައި ހުިރ 



  

ނޑުމެްނ ، ދާއިން ފެިށގެން ވެސް. އެހެންވީމާވަނަ މާއް 2ންޓްތައް އެބަހުރި އިނގޭޯތ ކޮމެ މި ދޭްއޗަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ކުއްިލއަކަްށ އާނ ދެން އޮތް ގޮތަށް  ،ކަމަށް އަޅުގަ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ނޑަ ޓެްކނިކަލް ބޭފުޅާ މި ސެޝަން  މީެގ މިށް ަވރަށް ރަނގަޅު ފާސްކުރަން އެހެން ނުބުނަމާ ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް  ހިނގަމުންދާއިރުގަިއ މީަގިއ ނުކުމެދާނެ އިޝޫސްތަެކއް އެޓެްނޑްކުެރވޭ ކަހަަލ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ންނުކޮށް އެކަން ޔަޤީ ،ަވނަ މާއްދާ ޕާކްކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ 9ައޅުަގނޑު ހަމަ ، ތިޒާމުެވގެން ދިއުން. އެެހންވީމާއިން

ނޑަށް ވަރަްށ އުނދަގޫ މިއިން އެްއވެްސ  ނޑު ދަންަނވާލަން. އަދި އަުޅގަ ފާސްނުކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކޮްށ މާއްދާއަކަށް ެއގޮތަށް ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން ކޮންސަރނެއް ެރއިޒްކޮށްަފއި އޮްއވާ އަޅުަގނުޑމެން އެއަށް އެޓެންޑްނު

 ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި މި ޑްރާފްޓްކުިރ ފަރާތުގެ ެވސް ެއއްެވސް  ުނކޮށް އެއެްއވެސް ގޮތަކަށް އެޓެންޑް

ވާހަކަ ހަމަ މި  ްއ ނުހޯދައި ހަމަ ޮއތް ގޮތަކަށް ފާްސކުރަން ެއއީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ކަމެއް ަކމަށްވާތީ އެއޮޕީނިއަނެ

 ތަކުރާރުކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާ ހިާސބުން މި ނިންމާލާނީ. ދެން  82:32ގެ ަވގުތު މި ސެޝަން  އާދެ! އަށް ހަމަވުާމއިެއކު ެދން އަުޅގަ

ނޑު އޮންނާނީ ަވގުތު 82:32އަޅުަގނޑު ދެން އަންނަ ެސޝަންގައި   . ދެން އަދި ތި ހަމަޖައްސާފަ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާ ނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަ ފުރުޞަތު ނީ މެންބަރު ނަޝީދަށް ވެސް ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މި ސެޝަން ކުރުކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ، އަރުވާފަ. އެހެންވީމާ
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