
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  11 ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  1112އޮގަސްޓް  11

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން މި ފެށީ.  11ތިޞާީދ ކޮމިީޓގެ އިޤް`.  މިހާ ހިސާބުން ވަަނ ބައްދަލުވުްނ ައޅުގަ

މިހާރު ، އެހެންވީމާ ވެްސ އެކު.  ރުން އަޅުަގނޑާމެންބަ 5އްެބވީ ބައްދަލުވުން ފެށިއިުރަގއި ޖުމްލަ ވަަޑއިގެްނ މި ތި

ނޑުމެން މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަނަ މާއްާދއާ ހިސާބަްށ  11މިއޮތީ  ނަށްއެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

 ރިޭއޓުގައި އެދެން. ންނަށް އިްއވާލަދިނުމަށް ސެކްރެޓޭަވނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެ 11، ގެންދެވިފަ. އެހެްނވީމާ

 

 ދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އި

ނޑަެއޅުމުގައި ުނވަތަ ޒޯނަަކށް ޒޯނުެގ ބާވަތްތައް. ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ.  11އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން   ޒޯެނއް ކަ

ނަޑއެޅިދާނެއޭ. އަދި ކަ  ެގ ޒޯނެއް ދިނުމުގައި އެ ޒޯަނީކ އަންނަނިވި ާބވަތްތަުކގެ ެތރެއިން ބާވަެތއް ހުއްދަ މަށް ކަ

ެނއޭ. ކަމުަގއި ބެލެވޭ އެ ޯޒނަކީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނެއްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ގެ ޒޯެނއްއް ތެ ބާވަ ކޮންމެއެއިން 

މާނަކޮށްދީަފއި ވަަނ މާއްދާގައި  11 -. )ށ(ިރައލް އެސްޓޭޓްނަކޮށްދީފައިވާ އިންޑަސްޓްވަނަ މާއްާދގައި މާ  11 -)ހ(

ވަަނ  11 -ށްދީފަިއވާ ފްރީ ޓްޭރޑް ޒޯން. )ރ(މާނަކޮ ވަނަ ާމއްދާަގއި 11 -. )ނ(ސްޕޯްޓ ޕްރޮސެސިންގ ޯޒނުއެކް

 -ކޮށްދީފައިވާ ފްރީ ޕޯޓް. )ޅ(ވަނަ މާއްދާަގއި މާނަ 11 -)ބ( ޒޯނު. ޕްރައިޒްެއންޓަރމާއްދާގައި މާނަކޮށްދީފަިއވާ 

ވަަނ  11 -)ކ(ްނގ ޒޯން. އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިވަނަ މާއްާދގައި މާނަކޮްށދީފައި އެވާ ސިންގަލް ފެކްްޓރީ  15

އޮފް ޝޯ ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި މާނަކޮށްދީ 11 -)އ(ނިޓް. ބޭންކިންގ ޔު ދީފަިއވާ ޮއފް ޝޯނަކޮށްއްދާގައި މާމާ

ދީފައިވާ ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނަ މާއްދާަގއި މާނަކޮށް 11 -)ވ(އަދި  .ޓަރއިނޭންޝަލް ަސރވިސް ސެންބޭންކިންގ ފަ

 ނިމުނީ. ޕާކް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭެގ ލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ިޑވެ ޑުމެންނަށް މި އިްޞލާޙު އައިސްަފއި މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް އަޅުަގނ

ބޭފުޅުންގެ  ތި، އެހެންވީމާދެން ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އުނިކުރުމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެަބވޭ.  11ދެވަނަ ނުކުތާގައި 

  ވަނަ މާއްދާ. 11ބަހުސަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލާަނން 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(  11 ލޮޕްމަންޓުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިނިސްޓް

ލް ސަރވިްސ ސަބަބަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި މިއޮތީ އޮފް ޝޯ ފައިނޭންޝަ ބޭުފޅުން އެ ން އެއުނިކުރުމަށް. ދެ



  

ކަމަށް  ެއއީ ަރނގަޅު ވާހަަކެއއް، ށް. އެހެންވީމާކަމަ ންޖެހޭ ައކުރެއް ުގޅިގެން އުނިކުރަ ގެނައި ބަދަލާ މާނަކުރުމަށް

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއގޮތަްށ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލި ދާއި

 ާތއީދުކުރަން.  ނޑުއަޅުގަ 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ނގޭތޯ. އެ ފާްސުކރަން އިއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްަވއި ައދި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ هللا ސަޢުދު

ކަމަްށ  ިއއްިތފާޤުން ފާސްވެއްޖެ، ވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް ިހއްލާލަދެއްުވން އެދެން. އެހެންވީމާ ފެނި

ނޑުމެން މިދަނީ   ވަނަ މާއްާދއަށް.  11އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅާފައި ދެން އަޅުގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒޯނުތަުކގެ ތެރެއިްނ ކުރާ ބާވަތުގެ ހުއްދަނޫނު މަށް މި ޤާއި ހިންގުރާއްޖޭގަވަނަ މާއްދާ. ޒޯުނގެ ައދަދު.  11

ނަޑއަޅާނީ ންމެ ވަްއތަރަކުން ހިނގާނީ ކިތައް އިން ކޮއެ ރާއްޖޭަގއި   ބޯޑުންޭނ. މި ޒޯުނކަން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާޅު އި ނުވާކަން އަފަ ވާމި މާއްދާއަށް އެއްވެސް ފަރާަތކުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއް މިހާ ، ގަ

ނޑު ހުުޅވާަލން. ސަޢުދު ހިސާބުން ތި  هللا. ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހުށަހަޅަން.   އެ ބިލުަގއި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 



  

ނޑު. އާދެ!ތާއީދުކުރަ ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް .. ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ސަޢުދު އާދެ!ސިޔާމް.  ްއވާ ބޭފުޅަކަށް ައޅުގަ

 ުރވަން. އަރުޞަތު އަޅުަގނޑު ފު

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނަޑއަޅާނީ،ތައް ށަހަޅާ ހިންގާނެ ޒޯނުތޯ. އެ ހުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަން އިނގޭ  ނޫން  ކަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައް މި ރާއްޖޭގައި އެއިން ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ހިނގާީނ ކިތައް ޒޯނުކަން ަކނަޑއަާޅނީ .ނޫން

 އެީކގައޭ. އެޕްރޫވަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވަން.ނޑު ފުުރޞަފައްޔާޟަށް ައޅުގަ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު 

 އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ރާހީމްގެ ބްޤާސިމް އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް . އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުްއވަިއ ތާއީދު ލިބުނު ގޮތައޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެިޅފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ޔާމް ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ގޮތް. މި ބިލުގަިއ ހުށަހަޅުްއވަިއ އަދި ސިهللا އީ ސަޢުދުއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެ

ލާލަދެްއވުްނ ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުުޅ މައްޗަްށ ހިއް ވަނަ ާމއްދާ އެ ޮއތް 11މިހާރު 

ކޮްށ ދެން އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ެއއް ބިއްޔަތުން ފާސްވުމާވޯުޓގެ އަޣްލަ 1ފާޤުން، ވޯުޓެގ އިއްތި 1، އެދެން. އެހެންވީމާ

ވަނަ މާއްާދ  11، ހެްނވީމާދާނީ. އެތް ގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންމިހާރު އޮ ެއގޮތަށް ހާއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ނާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއއްވާލަެދްއވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ނޑައެޅުން. ވަނަ  11 ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 11މާއްދާ. އިްނވެްސޓްކުރެވިދާނެ ދާއިރާަތއް ކަ

ޖުމްލަ ބައިކަމާއި އަދި އެއިން ޒޯނެްއގައި ހިމެނޭ ކޮޒޯނެްއގައި ހިންގިާދނެ އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤާއިމްކުރާ 

ޤަރާރަކުން  ގެމަޝްވަރާގެ މަތިން ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެ ުކޑަމިނަކީ ކޮބަިއކަން ބޯުޑގެ އިންވެސްޓްމަންުޓގެ

ޤަރާރު އެންމެ ގައި ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( -)ށ(ކުރަްނވާނެއޭ. ންނަޑައޅައި އިޢުލާކައަހަރަކު ެއއްފަހަރު 



  

 -ޭރގައޭ. )ނ(ދުވަހުގެ ތެ 15ން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ބޯޑު އެކުލަވާލާތާ ފުރަތަމަފަހަރު އިޢުލާންކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށު

ނަޑއަޅާގެ )ހ(ދާއްމި މާ ނަޑއެޅުމެއް ންމެ ކޮ ގެ ދަށުން ކަ ގެ ކުރިން މެ އަހަރެްއގެ ފެބްރުއަރީ މަހުކޮންކަ

ނަޑއަޅަިއ އިޢުލާންކުޢާކޮށް ރައީސުމުރާޖަ ޯބޑުްނ  ޑިވަލޮޕަރަށް -ރަްނވާނެއޭ. )ރ(ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާަރކުން އަލުން ކަ

ތްކަުމގައި ބަލާީނ އަދި އެއިން ޒޯނަކަށް ކަީދ މަސައްންގިދާނެ އިޤުތިޞާޒޯެނއްަގއި ހި ދިނުމުގައި ހުއްދަ

ފައިވާ ފަދައިން މި ާމއްދާެގ ގައި ަބޔާންކޮށް ބަލާނީ ިމ މާއްދާގެ )ހ(ޑަ މިންވަރުކަުމގައި އިންވެސްްޓކުރެވޭނެ އެންމެ ކު 

ނޑަައޅައި  ގެ ދަށުންދަށުން ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ)ށ(  ޤަރާރުގަިއވާ  އިޢުލާންކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ޑަ ކުގެ އެންމެ ގުއަމަސައްކަތްތަުކގެ އިްނވެސްޓްަމންޓް  އިޤުތިޞާދީއެ ސައްކަތްތަާކިއ އަދި އިޤުތިޞާދީ މަ

ނޑުތަކަ ނަޑއަޅާ މިންގަ  ޭށ. ކަމިންވަރުގައި އެ ޤަރާރު ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވަން.ނޑު ފުުރޞަފައްޔާޟަށް ައޅުގަ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު

ނޑު ހުށަހަޅަން  އާދެ! ނަޑއަޅަން އެިކއެކި ދާއަުޅގަ އަދަދެއް  ހޯލްޑް މިނިމަމް އިރާތަކަށް ތްރެޝް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުން އިނގޭތޯ.   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދަށް.  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ ޢަލީ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަންޤާސިމް އިބްރާހީމަށް   .އަޅުގަ

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އި

ނޑު ތާއީދުކުރަން. މައަޅުަގނޑު ލ.އަތޮުޅގެ ގަމު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވު  ށް ައޅުގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފުރުޞަތު އަރުވަން ށްޙުަސއިނަ އަޅުަގނޑު

 

 ންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮތ.

 އްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. މާ ތާއީުދކުރަން މިއަޅުަގނޑު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުން. މި  ަވއި އަދި ޤާސިމް ތާއީދުކުރެއްވިހުށަހަޅުއް ލިބުނު ހުށަހެޅުން އެއީ ފައްޔާޟް ފުރަތަމަ ތާއީދު އާދެ!

 ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށްފަހު ފާސްކުރަްއވަން އެ ހުަށހެޅުއްވި  ،ވަނަ ާމއްދާ އަްށ އިޞްާލޙު ގެނައުމަށްފަހުަގއި 11

، . އެހެންވީމާފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއްލާަލދެއްވުން އެދެން. ދެ ޯވުޓ މި ލިބުނީ

ޅުން އެއީ މިހާރު މި ެއއްކޮށް ދެން އޮތް ހުށަހެ ވި ހުށަހެޅުްއވުން ފާސްނުވާތީއާހުށަހެޅުއްއެ  ،ެއއްކޮށް  ފާސްނުވާތީއާ

ގޮތަށް ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވައި ައދި ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަްށ  މާއްދާ ބިލުގައި އޮތް

ވޯުޓގެ  5، ލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާށް ހިއްފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަ 

ނޑުމެން   ަވނަ މާއްދާއަށް ހިޖުރަކުރާނަން.  11އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްީވކަމަށް ބަލައި އަުޅގަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ނުތަކުެގ ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. މި ޢިނާޔަތްތައް. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޒޯނުތަކަށް ނުވަތަ ޒޯ 11

ގަިއ 1ޔަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ޓަރުންނަްށ ލިބިދޭ ޢިނާށް ނުވަތަ ޒޯނުތަކުަގއި އިްނވެސްޑިވަލޮޕަރުންނަ

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީޭއ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާއަށް ބަާލިއރުގައި  11 ވްސް އިންލެންްޑ ބައޮްތ މޯލްޑިއެ ހުށަހަޅާފައިއަުޅގަ

ބައޮތް އިޞްލާޙު ށް އެސް އަޅުަގނޑުެމންނަވެރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން އަދި ޭއގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން 

ރިައްށ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ހުުޅވާލާނަން. ހުޅުވާލުމުގެ ކު މިހާ ހިސާބުން ތި، ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ 

ނުޑމެން ބައްދަލުވުން ފެށީ  ފެށިއިރުގައިއްދަުލުވން އަޅުަގނޑުމެން ބަިޢއުލާންކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  5އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ފަހުން ޭއގެ  ސްހެންނަމަވެއެ އެއްކޮށް. ންނާމެންބަރު މެންބަރުން  1އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ޤާސިމް  އިބްރާހީމަށް.  ގުިޅވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރަން. ައޅުގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 މަޢާފްކުރަްއާވ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް، އްވާަފއި އޮތްމިހާރު މީގައި އަޅުަގނޑު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅު އާދެ!

 ގަިއ ގެންނަން އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. ހަމަގޮތު ގެ ބިުލެގ )ހ(މި އިޞްލާޙު ވާ ވާފައި އް އު އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުރެވެނި

ނޑު ތާއީދުކުރަން ބިލުަގއި  އެހެންމެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ހުށަހެޅުއްވުން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  މި ދެ އިޞްލާޙު އެގޮތަށް ގެންނަން ފެންނަ، ަކމަށް. އެހެންވީމާ އޮތް ގޮތަްށވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާލަން. ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަމީތު

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދު އަމީތުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރި ާދއި

މެންޓްސްތައް ކޮހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި މި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ިއނގޭތޯ އިކޮނޮމިކް މިނިްސޓްރީން 

ނފަހުގަރުމަށްލްކުކޮމްޕައި ދާތަްއ ފަހުން ފާސްކުރާގޮތަށް މި މާއްދާ ޕާކްކޮށްފައި ޑުމެން އެ މާއްއި ައޅުގަ

ސްަކސްކޮށްފަިއ ޑިމެން އަުޅަގނޑު ކަމަށްވަންޏާމުން ނެތް މާއްދާއެްއ އޮތްލިބިފައި މެންނަށް ކޮމެންޓެްއ އަޅުަގނޑު

 ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް. 

 

 ވުން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެ 

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް.  އަމީތު އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ، އެހެންވީމާ ނޑުއަުޅގަ ޤާސިމް  ްށ އަހާނަން. އެއީވޯޓަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ރާހީމަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ބްއި

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލި ދާ



  

 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެނައީ އޭރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 މާއްދާއަކަށް ީރވިޒިްޓކޮށްލެވިާދނެތޯ. 

 

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސިމް އިބްާރހީމްޤާ ހާރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ... އާދެ!މި، އެހެންވީމާ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ވަނަ މާއްދާ  11ތަށް ގޮ ބިލުގައި އޮތް މިއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  މައްާދ ގެ ހުށަހެޅުން އަނެއްކާ އަލުން އަުޅގަ

 ގެ ގޮތުަގއި އިތުރުކުރަން ހ(ޭއގެ ) ބައި  އު އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމއޮތްއިންލެންޑް ރެވެނި މި ފާސްކޮށްފައި

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޖެވަރަށް ހަމަ  ހޭކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވިއ ހުށަހަޅުއް އަމީތުށް އަހާނަން. އެއީ ވޯޓަ ހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުހުށަމިހާރު ތާއީދު ލިބިފައިވާ  އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އް ރަތާއީދުކުސިޔާމް  ންރުއަދި އޭގެ އިތު

ޓްރީގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙު ނެތް އިކޮނޮމިކް މިނިސްރުމަށްފަހު ކުދާތައް މިަވގުތަށް ޕާކް އިޞްލާޙުތަުކަގއި މިވާ ާމއްމިވާ 

ނޑުމެއްދާތަކާމާ ތްޕުޅު ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން އަެއގޮތަށް ، ެހންވީމާއެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ިއގެން އަުޅގަ

 ކަމަށް  ްސވެއްޖެވޯުޓގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާ 5ކަމަށް،  އެެދން. އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެްއޖެ މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން

ނޑަ  ނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނީ ބިލުގައި އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްކަ ިއާވ ފަވާރީން މި ހުށަހަޅުއްއަޅަން. ީމގެ ފަހުން ައޅުގަ

ށްފަހުަގިއ ިމވަގުުތ ޕާކްުކރަނީ. ޕާކްކުރުމަައޅުަގނޑުމެން ފަހުން ރީިވޒިޓްކުރާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ މާއްދާަތއް 

 ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އިގެން ައޅުގަދެން ހުރި މާއްދާތަކާ



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަިއ ލްކޮށްކޮމްަޕއިފަިއވާ ާމއްދާތައް ހަޅުއްވާއަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ިއޞްލާޙު ހުށަ

ހުށަނާޅުްއާވ  އިޞްލާޙު ުކކޮށްލާފައި ޕާލަން. މިވަގުތަށް ށް ޕާކްކޮށް ތަޞްލާޙުުކރާ ގޮތަށް. މިަވގުގެނެސްފައި ފަހުން އި

 ިއގެން ކުރިއަށްދާ ޮގތަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ދާތަކާމާއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަންޤާސިމް އިބްރާހީމަށް   .އަޅުގަ

 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ިއ ރީވިޒިޓްކޮށްފަ މީތި  ލަސްވާނީ އިނގޭތޯ. އަނެްއކާ ވެސް ހައްތަހާއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ތިހެން ހެއްދެވީމަ 

ހައްތަހާ ލަހެއް އެ މާއްދާތަކަށް ގޮސްަފއި ހަދަންވީމަ އަނެްއކާ ގެނެސްަފއި  އެ ެއއްޗެހި ރުއަނެއްކާ އަނެއްފަހަ

ނިންމަމުންދާނީ މިހާރު އަދި  ،ނއާން ނިންމަމުން ގެންދިޔައިއްޔާ ަފސޭހަވާނެ ނޫންތޯ. މު. ނިންމަވާނީނޫންތޯ

  .ންވެސް ތި ނިންމަނީނު ހާރު. މިހުއްޓަސް ނިމެމުންދާނެނު ލާޙުޞްއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅަގނޑުމެން ފާސްވީ ދެއްތޯ.  ގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ވިހުށަހެޅުއް އަމީތުއެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުެމން އާދެ! 

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން.  15ފާސްވުމާ އެުކަގއި   ވަނަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ން ޒާތުަގއި ރާއްޭޖގެ ޢާންމު ަކސްޓަމްސް ސަރަޙައްދު ޒޯަނކީ، އޭގެވަނަ މާއްދާ. ޒޯން ާފހަގަކުރުން.  15

ނޑައަޅާ ސަރަޙައްަދކަށްވާީތ،  އެކަހެރިކުެރވިފަިއވާ ަވކި ކަްސޓަމްސް ސަރަޙައްދެއް ކަުމގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ



  

ަބެއއް ޤާނޫނުތަްއ ހިންގުމުގަިއ ޢިނާޔަތް ލިބިޭދ ސަރަޙައްދަކަްށވާތީ، ޒޯނެްއެގ ޖޯގްރަފިކަލް ބައުްނޑަރީ  އަދި، އެއީ

 ގަ ކުރެވެްނވާނެެއވެ.ލޮޖިޓިއުޑުންނާއި ލެޓިިޓއުޑުން ފާހަ

   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އާދެ! ޙުސައިން  ލަން. ހުޅުވާމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

މާބޮޑު މައްސަލައެްއ އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ މި އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. މީގައި 

 މާއްދާގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަޒާދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 މަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޙުސައިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. އަސްލަމަ  ށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނަޑއެޅުމަށްފަހު ސަރަޙައްދުގެ  މަ އަކުރެއް އިތުރުކުަރން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ މާއްދާ އަށް ހަ ސަރަޙައްދު ކަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް އެްއ  ނޑު މިހާރު މިބޮޑުމިން. ދެން އަުޅގަ  ވެސް އޭކަރުން ނަމަ  މިންަގނޑަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ެއއް މިންަގނޑަކުން   ުނވަތަ ސަރަަޙއްދުމިތަްއ ޭއކަރުން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އަުޅގަ

ނޑަައޅަން މާއްދާ ގެކަމުގައި. ބޮޑު މިން އެއީ ދެން އެ ޒޯނެއް ޓްކުރަން އެއް ިއތުރުކުރަން ޑްރާފް އޭިރއާ. އޭިރާއ ކަ

  .…ފެނޭ އަޅުަގނޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 މަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޙުސައިން

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ކީ އަނެއްެހން ހަމަ އެހާ ތަފްސީލުކޮށް އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ޤާނޫނެއްަގއި އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ުނލިޔެވޭނެއޭ. ޤާނޫނަ

މިންތަކާ އެްއޗެހި ޖަހައިގެްނ ހެދޭނެ އެއްެޗއް ނޫން ާޤނޫނަކީ. އިޞްލާޙަކުަތއް ބޭުނންވާ ވަަރކަށް ގެެނވޭނެ. 

ނޑަށް ހީވަީނ އެިއން އެ ކަންކަން ކުރެވިދާނެހެން އަޅު، ދަށުން. އެހެންވީމާ ގަާވއިދުތައް ވެސް ހެދޭނެ އޭގެ ގަ

 ވާަހކަ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވއިލީ.  ައޅުަގނޑު އެ ންވީމާ،އިނގޭތޯ. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަޅުގަ

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލިބިދޭ މިގޮތަށް  ތާއީުދކުަރން. އެީއ މިހާރު ބޯޑަށް މި އިޚްތިޔާރުއާދެ! ައޅުަގނޑު މި އަސްލަްމގެ އެ ވާަހކަފުޅަށް 

ނޑަައާޅފައިކަމަށް ވެސް މި ޒޯނެއް  ރާއްޖޭގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި ޤާނޫނު ފާސްވީމާ މުގެ ބާރު. ލުނިންމާ ކަ

އެންމެ ބޮުޑވެގެްނ  މީގައި، ނިމުނީ. އެހެންވީމާލޮންޖިޓިއުޑު ފާހަގަކޮށްލީމަ ެއކަން އެ  އިމީގެ ލެޓިިޓއުޑާ، އެހެންވީމާ

ނޑާ  ބިން ހިމެނޭ  އިފަޅާ  އިަކނޑާ ،ފަޅު ުނވަތަ ބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އި،މި ދެވޭނީ މިތައް ހެކްޓަރުގެ އޭރިާއއެއް ކަ

ނޑު  ގޮތަށް މިތައް ހެކްޓަރުގެ އޭިރއާ ެއއް މިއިން ޒޯނަކަށް ބޮުޑވެގެން ެދވޭނީ އެގޮތަށް އޮްނނަން ފެންނާތީ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީުދކުރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނޫނީ މިހާރު މިގޮތަށް އަސްލަމް އެ ވިދާުޅވި   އޮތީމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

، ސް ލިބިެގން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާމިދެންނެވި ގޮތަށް އެކަން ކުުރމުގެ ބާރު ބޯޑަށާއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެ

ކާތެިރކަން ޮއވެދާނެ ކަމެއް. އެއީ ާރއްޖޭެގ އެއީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ވެސް ނުރައް

ތާރީޚުގައި ވެރިކަްނކޮށްފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުންގެ އެންމެ ަފހުން ވެރިކަން ކުެރއްިވ ބޭޭބފުޅުންގެ ބޮލުަގއި ވެސް 

އް ވެްސ އެަބ ހުރި އެކަހަލަ ކަންތައްތަ  އި ބަދުނާމުތަކެއް އެޅިަފއި ހުރީ އަދި ސާބިތުނުިވކަމުަގއި ިވަޔސް. ޭއގެ ކުީރގަ

މިފަދަ ބޮޑު އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަކެއް ވެިރއަކަށް ހުންނަ މީހާ އަށް ދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑ ، ހިނގާފަ. އެހެންވީމާ  ތާރީޚުގައި

ނުޑ ދެކޭޮގތުގައި ޤާނޫނުައސާސީެގ ރޫޚާ ވެސް ޚިލާފުކަމަކަްށވާތީެވ ، ލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން. އެެހންވީމާޤަބޫ އަދި އަުޅގަ

 . އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

، އޮތީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެހެންވީމާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެ ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ،

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. އެއީ ޙުސައިންތާއީދު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް އަޅު  މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ޢަލީގަ

ވަނަ މާއްާދ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ  15ފަޒާދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުން. 

ނަޑއަޅާަފިއ  ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިްއލަވާލެްއވުން އެދެން. ފަސް ޯވޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެްއޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެ 11  ން ހިޖުރަކުރާނަން. ވަނަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

 

  މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ޒޯނުަގިއ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް. ޒޯނެްއގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ނުވަތަ ވަސީލަތްަތއް ވަނަ މާއްދާ.  62

 އެ  އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް އިންވަކި ކުެރވިފަިއވުްނ ނުވަތަ ސާފުކޮން އެނގެން -ެއވެ. )ހ( ގާއިުމވެގެން ވާްނވާނެ

 -އިންޖިނިއަރިންގ ސްޓަީޑއެއް ހެދިފަިއވުން. )ރ( -ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީެއއް ހެދިފަިއވުން. )ނ( -ޒޯންވުން. )ށ(

ޒޯނެްއގައި އެކުެލވިގެްނވާ ސަރަަޙއްދަށާއި،  -އެންަވޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓެއް ހެދިފަިއުވން. )ބ(

އުފެއްދުންތެރިކަން ެގނައުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ، ނަވަްސަކމާއިތަ، ވަށަިއގެންވާ ސަރަަޙއްދަށް ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި

ކަމަށް ބޭނުންވާ  -އެ ޒޯްނުވން. )ޅ( ޕްލޭންގައި ނުވަތަ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ސަރަޙައްދަކަށް

ބަނދަރާއި އެއަރޕޯާޓިއ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ުނވަތަ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ަމާގއި މުޢާސަލާތުގެ ވަސީލަތްތަާކއި

އަދިވެސް މި ިވޔަފަރި މަސަްއކަތް ކުރުމަށް، ިވޔަފާރި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ުއމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި 

ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ  -އެ ޒޯްނވުން. )ކ( ނުވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ޖާގައޮތް ަސރަޙައްދަކަށް

ތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ބިމުގެ ވަސީލަތް އޮ ކަމަށްވާަނމަ އެ ތަރައްޤީބޭނުން ،ގެނައުމަށާއި 

ވަިކވަރަކަްށ ޓްރޭނިންގ ލިބިފައިވާ ، ޓްރޭނިންގ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި -އެ ޒޯްނވުން. )އ( ސަރަޙައްދަކަށް

ބިެދވޭގޮަތށް ނުވަތަ އެފަދަ ަވޒީފާެގ މީހުންނާއި، ެއއްވެްސ ޓްރޭިނންގެއއް ނެތް މީހުންނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލި

 ،ޒޯނު އޮތްތަނުގައި ެއކަން ކުރުމަކީ  -އެ ޒޯންވުން. )ވ( ގޮތަްށ އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް ފުރުޞަތުތައް އުފެއްދޭ

ޒޯނަކަށްވުން، ުނވަތަ އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ ެއއްފަސްކުރުމަްށ  ދަށް ެއަކމުގެ ސީދާ މަންފާކުރާނެވަށަިއގެންވާ ސަރަޙައް

ނުވަތަ ވަކިން އިން  ކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެއެތަނަ -ހިކުރާ ސަރަޙައްދަކަށްުވން. އަދި )މ(މަގުފަ

ނަޑއަަޅއިގެން ބެލެހެއްޓޭނެ ތަނަކަށްވުން.  ކަ

 

 ރިާޔަސުތްނ ާވަހަކެދްއެކުވްނ:



  

ނޑުމެންނަށް މިވަނީ ކަސްޓަމްސް އިން އެކަ 62އާދެ!  . އެހެން ޅުއްވާފަނި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަވަނަ މާއްދާ އަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިަވގުތުަގިއ  ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއަށް ތި، ހަޅުއްވާަފއެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާފަރާތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަ

 ލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަސްލަމް. ހުޅުވާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އުފެއްދޭ. މިއިން ކޮންމެ ޒޯނަކީ މި 9 ހުރިހާ ވަސީލަތްތަެކއް ކޮންމެހެން  ބާވަތަކަށް މި ޒޯން އަޅުގަ

ާވކަށް ނުޖެހޭ. ޒޯނެއްގެ ސިފަިއގަ ނަމުގަިއ އަޅުަގނޑަށް މި މާއްާދ އްދަކަށްސަރަޙައެފަދަ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ 

މިސާލަކަްށ ހަމަ ކަމަށް ބޭނުންވާ  ،ކަންކަމެއްހުރިހާ  ވެސް މި އިކިޔާލުމުން އެ ކޮންމެ ޯޒނެއްގަ 

ސަލަާތިއ ބަނދަރާއި ެއއަރޕޯޓާިއ ވާވަސީލަތްތަާކއި މު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، އުމްރާނީ ވަސީލަތަާކއި މަޤާމާއި

ވަސީލަތްަތއް މަަސއްކަތްކުރުމަށް ފަހިކުރާ އުްމރާނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި ނުވަތަ އެފަދަ  އިއަދިވެސް ވިޔަފާީރގަ

ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ަސރަޙައްދަކަށް ވާންޖެހެއޭ އެަބ ުބނޭ. މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މި ޤާނޫނު ތަޢާރުފު މި 

ކުރަނީ އެ އޮފިޝަލް ބޭންެކްއ ވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ މީގެ ޒޯނެްއގައި ކަމަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ ނޫން. 

ސްގެ ތެރޭަގއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންތަުކެގ ހުނޑުމެންނަށް މި އުސޫލީ ބަައޅުގަ  ވެސް ދެން އެ ވާހަކަ

ނޑަށް ިމވަނީ  ރު މި ޤާނޫނު މިއޮތް ގޮތުން މިހާ ގޮުތން. އެހެންނަމަވެސް ްއގެނުހޯދިފައި އުސޫލެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ސް އެްއ ސަރަޙައްދެްއގަިއ. މާބޮޑު ބޭންކެއް މިސާަލކަށް ޤާއިމުކުރުން ކޮންމެވެްސ ެއްއ ރަށެއްަގއި ކޮންެމވެ ޝޯއޮފް

ވެްސ ހިނަގއިދާނެ. ނުވަތަ ދެން އަދި ހޮޓާތަެކއް އަޅާކަުމގަިއ ވަނީނަަމ  ޖާގަެއއް ފަހަރުަގއި ހަމަ ޭބނުންނުވެ

ޕޯޓާ ނުވަތަ އެހެންނޫންތޯ. ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކީ އެހެން  އި ޖާގައަކާ އެއްކޮްށ. އެ ސަރަޙައްދަކީ ކޮންމެހެން އެއަރޕޯޓާ

ކަުމގައި މިހެން  ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް އި ޒޯނެްއގަ، ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ޒިމުވާ ސަރަަޙއްދެއް ހުރުން ލާ

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޮގތަށް ކޮންމެ ޒޯނަކަށް ބިްނ  އިތަފްސީލުކޮށް ބާއްވާަފއި އެ ސިފަތައް ކޮންމެހެން ކޮންމެ ޒޯނެްއގަ

ނަޑއަޅަނީ ނޑުމެޒޯނުބާއޭ އުފެއްދޭނީ. ދެން ހަމަ ޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ކިތައް ކަމުަގއި ައޅުަގނ ކަ ްނެގ އެކަނި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ބައެްއ ކަހަލަ ބަެއއް ޯޒނުތައް. މިސާލަކަށް ހަމަ  ިއލާއިރުމިސާލަކަށް މި ޤާނޫނަށް ބަލަ

ސެސިން އެކްސްޕޯޓު ޕްރޮސެސިްނގ ޒޯނެއް ހަމަ އިނގޭތޯ. އެކްސްޕޯޓު ޕްރޮ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ށް ޒޯނެްއގައި ފަހަރުަގއި ިޑވެލޮަޕރު ދެ މަސް ފެކްޓަރީ އަޅާލަފާނެ. އެ ސަރަޙައްދަށް އެރަޯޕޓު އަޅަން ބޭނުންާވވަރަ

 ޖާގަ އޮންނަ ނުވަތަ ޕޯޓު...

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން.   އާދެ! ޤާސިމަށް އަުޅގަ

 

 ގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާ

ވަނަ މާއްދާ މި ކަސްޓަްމސްއިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތް ގޮތް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް   62އާދެ! ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ިމ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާސާފުކަމަށް  ނުޑ އެ ، އަުޅގަ ވަނަ  62މިާހރު ނިމުނީތަ؟  ،ވަނަ ާމއްދާ 62އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ަވނަ މާއްދާ އެގޮތަށް އޮންނަން ފެންނަ 62 މާއްދާގައި ިމއުޅެނީ ދޯ!  ލަން. ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަން. އަށް ުފރުޞަތު ހުޅުވާهللا ސަޢުދު  އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ތް ގޮތަށް އޭތި ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު މިހާރު އޮ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހ(

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ާތއީުދކުރަން.   އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާهللا ޢުދުއާދެ! ސަ  ން. ނައަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަޅުަގނޑު އަނބުރާ ގެނެސްިފން.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވަން.   އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ޤާނޫނެއް ހަދާ ނިންމާލާއިރު މި ފުރިހަމަކަން ގެނައުމަށް ދެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް 

ނޑަށް ހީވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ނޑަްށ ، މު ޒިންމާއެއްހެން. އެހެންވީމާންކޮމިޓީގެ ަވރަށް މުހި ކުރުމަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ކާރުެގ ހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރެއްިވ މެންބަރާ ވެސް ވާހަކަދައްާކލަން ނުވަތަ ސަރުފެނޭ އަދި އެއްފަ

ނޑުމެންނަށް،  ފަރާތުން ވެސް މި މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން މުޅި މާއްދާ ވިދާޅުވުަމށްފަހު އޭގައި ދޭހަވާ ެއއްެޗއް އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު މި ދޭހަވާ ކަމުގައި ވަނީ އަޅުަގނޑަށް މިސާލަކަށް ނުބައިކޮށް ދޭހަވާ ނަމަ އެކަން ސާފުކޮށްލަން. އަޅުގަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމުުކރާ މިއިން ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި މި ސިފަތައް ހުންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުގައި ވަނީނަމަ ެއ 

ނޑމެންނަށް ނުގެނެވި ސިފަތަ މެންނަކަްށ ޒޯެނއް ައޅުަގނޑު ޤްތުޞާދީ ސަރަޙައްދެއް ގޮުތގައިއި ޞައްޚާ އް އަުޅގަ

ނަޑއެއް ނޭޅޭނެ. މީގަ  ނިްނގ އިވަކި ވަރަކަށް ޓްރެ އި،ވާ މީހުންނާިނންގ ލިބިފައިއިމިވާގޮތުން އެ ބޭނުންވާ ޓްރެ  އިކަ

ނުވަތަ އެފަދަ  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭ ،ނިންގއެއް ނެތް މީހުންނާއިއިއެްއެވސް ޓްރެ ،ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި

މާ، ާރއްޖޭަގިއ ރަޙައްދަކަްށ ެވސް އެ ސަރަޙައްުދވާން އެބަެޖހޭ. އެހެންވީކަށް އޮތް ސައުފެދޭ ޮގތަ އް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެ

ނޑުމެންަނށް ބޭނުން ވަގުތަކު މީހުން  އިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ މި ރަށްތަކާ ތި ޒޯންތައް މިހެން އަޅުގަ

ހުން ގެންނަން ވެސް ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ށް ވެސް ނޫން މިއޮންނަނީ އަދި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން މީކަލިބޭ ގޮތަ

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މި ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތީމަ އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން

ނޑަށް ފެނޭ ނޑަްށ މިހާރު މި މާނަކުރެވޭ ގޮތް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ މި  މިހެން އޮތީމަ ނުވެ ވެސް ިހނގައިދާނެ އަުޅގަ

ލެްއވުން. ދެން ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު ނިންމަވައި ކޮށްލާފަިއ އެ ޕާކްމާއްދާ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިނމިގެންދާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ  ައމީތުމުޙައްމަދު  އި ހުށަހަޅުއްވަ އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާ ާޤސިމް އިބްރާހީމް

ވަނަ މާއްދާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަްށ  62ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ، 

ވޯުޓގެ  2ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، މައްަޗށް ހިއްލާލަ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު

ނޑުމެން އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ފާ  ކުރާނަން. ވަނަ މާއްދާ އަށް މިހާރު ހިޖުރަ 62ސްވުމާެއުކގައި އަުޅގަ

 



  

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެޒޯުނެގ  ޯޒނުގެ ޑިވެލޮޕަރު އެ ،ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި  -)ހ( ޑިވެލޮޕަރުގެ ޒިންމާ އިނގޭތޯ. .ދާވަނަ މާއް 62

އެ ޒޯނާިއ، އެ ޒޯނުެގ  ެއވެ. އަދި އްޓަންވާނެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީްސ ގާއިމުކޮށް ހިންަގއި ބަަލހަ

 އިންވެސްޓަރުންާނއި އެ ޒޯނުެގ ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ިޑވެލޮޕަރު ޒިންމާ އުފުލަންވާނެ

ީދފައިވާ ާބވަތުގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ހިްނގުމަށް  ޒޯންތަކުގެ ތެެރއިން، ެއ ޒޯނަށް ހުއްދަ -އެވެ. )ށ(

ނުޑ ައސާީސ ޢުމްރާނީ އަދި މާއްދީ ވަީސލަތްތައް ާގއިމުކޮށް، ެއ ަވީސލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުުމގެ ބޭ ނުންވާ މަިއގަ

ނޑައެޭޅ ިވޔަފާރި އުސޫަލކުްނ ލިބޭނެ ،ފަސޭހަ، އެ ޒޯނުަގއި އިންެވސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮތް ޑިވެލޮޕަުރ  ކަ

ނައްތާލުމުެގ  ކުނި ،ކުނި އުކާލުމުގެ ިނޒާމާއި، އާއި  ނަރުދަމާ، ޒޯނުގެ ފެނާއި  -ެއވެ. )ނ( ހަމަޖައްސަންވާނެ

ިޑވެލޮޕަރުެގ  ަރއްޓެހިގޮުތގައި ގާއިމުކުރުަމކީޓާ އްލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެކަާމގުޅޭ އެހެން ވަސީ ،ނިޒާމާއި

 ޒިންމާއެެކވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅަށް ހުޅުވާލަން  .ދޮންމަނިކު ޙުަސއިންމަނިކު. އާދެ! އަުޅގަ

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. އޮތްއަޅުަގނޑު މި މާއްދާ މިހާރު އެކުަލވާލާފައި 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުުރޞަތު އަރުވަން. ށްަފއްޔާޟައަޅުަގނޑު 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑަށް ފެނޭ .ކުރަންތޯ މީގެ ތަފާތު އަކުރެއް އިތުރުއާދެ! ކަސްޓަމް އެބައިން އިނގޭ އެ އަކުރު އިތުރުކުރަން.  އަޅުގަ

ޒޯުނަގއި ކަސްޓަްމސްގެ ޚިދުމަތްތައް ެދވޭެނ އެ  .އެއީ )ރ( !ކުރުމަށްފަހު އެ ގޮތަްށ ފާސްކުރަން. އާދެއިތުރު

 . އެ ތަންޮކޅު އިތުރު ކޮށްަލން.ވެގެ ޒިންމާއެކެ ދިނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްަސއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް.  ޙިލްމީهللا ސަޢުދުއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ތާއީދުުކރެވޭ  ންކޮޅެއް ޑީޓޭްލސްކޮށް އޭތި އޮތީމަ މިހާރުެއއީ ތަ .އާދެ! ޤާސިމްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަުޅގަ

 .ވެސް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތް ތަފާތަކަށް ނުވާތީވެ

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ހުށަހެޅި ގޮތް އަނބުރާ ގެނެ ނުޑ ދެބޭފުޅުންނަށް އަޅު ޤާސިމާ އާއި هللاސަޢުދު އްސަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ައހާނަން. މިހާރު ފުރަތަމަ  އާދެ! ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްާވ ތާއީދު ލިބިފައިވާ

ެއގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު ެއ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.  62ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ގޮތަީކ 

ން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްަޔތު 2ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ިހއްލާލަބޭފު

ނަޑއަޅަ  ނޑުމެން  އިކަ  ކުރާނަން.ވަނަ މާއްދާ އަށް މިހާރު ހިޖުރަ 62އަުޅގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލޮޕަުރެގ ސިފަތައް. ޒޯނެއް ާގއިމުކުަރން އެދި ހުށައަޅާ ިޑވެލޮޕަރެްއގަިއ އަންނަނިިވ ސިފަތައް ޑިވެ .ވަނަ މާއްދާ 62

ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރުން ނުވަތަ އެ  -އެވެ. )ހ( ނުވަތަ ޤާބިލުކަން ހުންނަންވާނެ

ންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ، އަސާސީ، މާއްީދ ޒޯން ހި -ފައިސާ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ާޤބިލުކަން ހުރުން. )ށ(

ޒޯނެއްަގއި ހިމެނޭ ބިން،  -ވަސީލަތްތައް ެއކަށޭނަ ފެންވަރުަގއި ާގއިމުކޮށްދެވޭނެ ާޤބިލުކަން ހުރުން. )ނ(

ޖޭެގ ދިވެހިރާއް -ރުން. އަދި )ރ(ޤާނޫނީ ޤާބިލުކުން ހުހިންގުުމެގ  ސިްއޔަތު، ުނވަތަޤާނޫނީގޮތުން މިލްކުކުރެވޭނެ ަހއި

ސަލާމީތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަުއރަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތަށް ޒޯނުގެ ސަލާމަތީ ނިޒާުމ ބެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަްނ 

 ހުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް. ވަނަ މާއްދާ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ. ައޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުސަތު އަުރވަން. 11އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު އިރާގެދާ ގަމު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އޭގައި އެބަހުރި މާލީ ޤާބިލުކަން ހުރުން އިނގޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަކީ. ކޮބައިއަދި މި އެކި ކަންތައްތަކުަގއި ޤާބިލުކަން ހުރުމުގެ ވާހަކަ. ދެން އެ   އޭތި އެ ތޯ އޭެގ މިންގަ

ނަޑއެޅޭނެ ކޮންމެވެސް ްސޑޭންޑެޑް ގޮެތއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް، ބޯޑުން ހަމަ ބޭނުން  ކަ

ނޑަށް ފެންނަީނ.  ނަޑއެިޅގެންނުވާެނ ކަމަށް އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ،އެިކއެކި ކަްނކަމުަގއި ެއކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ކަ

އެކަން ކަންނޭނގެ ޤާނޫނުގައި އަންނަްނވާނެ  ގެނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްހެން ނުވެސް ޤާނޫނުގެ ތެެރއަކުން އެ

އަޅުަގނޑު އަނެއްހެން އެ  ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ގެނެވޭނެ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް. އެހެންވީމާ، އެކަން

 ބާރާތެއް ިމ ވަގުުތއަކު ނެތް. ބަދަލުކުރާނެ ވަކި ޢި

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. އަސްލަމަ  ށް އަުޅގަ

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑަށް  ވަނަ ާމއްދާެގ  11ގެ އެ ވާހަކަުފޅަށް ތާއީދުުކރުމާއެކު، ެވސް ފާހަގަކުެރވުނީ މި ފައްާޔޟްމި މާއްދާގައި އަުޅގަ

ހިފުމުގެ ޤާނޫނީ  ށް ތުން މިލްކުުކރެވޭނެ ހައިިސއްޔަތު ުނވަތަ ކުއްޔަގޮ ޤާނޫނީ ޒޯނެްއަގއި ހިމެނޭ ބިން ގައި)ނ(

އަާރ ންމުޅި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ތަންކޮޅެއް އޮޅު . ދެންހިފުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރެދާނެ ށްޤާބިލުކަން ހުރުން. ކުއްޔަ

ިދވެްއސަކަށް މެނުީވ ރާއްޖެއިްނ ގަތުމުގެ ަހއިސިްއޔަތު  ލުަކން ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްބިކަހަލަ ގޮތަށް ގަތުމުެގ ޤާ

ްއވޭ ޤާނޫނުައސާސީ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން. ެއހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިހެން ށް އަދި ހަަމޖެހިފައެއް ނުއެބިން ގަނެވޭ ގޮތަ

ސިފަ  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފޮރިނަރަކަށް އިންވެސްްޓކުރުމުގެ ހައިސިްއޔަތު ެގއްިލ ޑިވެލޮޕަރަކަްށވުމުގެ އީއޮތުމުން މި

ޖެހޭ ކަމުގައި ންރަކަށް ގެއްލިދާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާ މާނަކުރާ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ސާފުެވފައި އޮންނަނަފޮރި

 އަޅުަގނޑު ދެކެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ޕޮލިހު އާދެ! ނޑު ީމގެ  އެ ކޮމަންޓް ކޮމަންޓެއް. އާދެ!އޮތް ން ެއބައޮތް މިއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! އެއީތެރެއަށް އިންކްލޫޑްކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ އަޅު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިްނ  ގަ

ގައި މިލްުކވާ ގޮތަށް އޮްތ އޮތުން އުނިކުރުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 11ނީ ިބލުގެ ވިދާޅުވެަފއި މި އޮންނަ

ނީ ޤާބިލުކަން ހުރުން. ެއ ހިފުމުގެ ޤާނޫ  ށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ކުރުން. ޒޯުނގަިއ ހިމެނޭ ބިން ކުއްޔަ

ަތށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ވިދާޅުވެފައި އޮތް ެއއްެޗއް. ެއއަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންވީާމ، ެއގޮ ޕޮލިހުން

 ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކުރަން.  11އެގޮތަށް މި މާއްދާ، 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 . އަސްލަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން 

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑު ާތއީދުުކރަން ެދ ިއޞްލާޙަށްމްގެ ހީބްރާޤާސިމް އި ނުޑ  .އަުޅގަ ގުޭޅ  އާވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 11އަދި އަުޅގަ

ނޑުގެ ކަންބޮޑު  އެ އިޞްލާާޙއެކު ހާސިލުެވެގންދޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ން ގޮތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިދޫގުރަ.ތ

ނޑު ވެސް ތާީއދުކުރަން އެ ދެ ބޭފުޅުން އެ ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް.  ކުރުން އޮތްތަން ކު މިލްއެީއ އާދެ! އަުޅގަ

ެއއްކޮށް މި  ޅި އިޞްލާޙާޕޮލިހުން ހުށަހެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އުނިކުރުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދިުނން. އެބައި ރަނގަޅު

 މާއްދާ ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް   އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ލްކުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ީސަގއި ބުނެފައި މި އޮންނަނީ ބޭރުގެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބިން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާ

 ގެން ފިފްޓީ ވަން ޕަސެންޓް ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ރ ކުންފުންޏެއް ހަދައިމީަގއި މި ބުނަނީ ޖޮއިންޓްވެްނޗަ އެކަމަކު

އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތަކީ.  އަށް މިލްކުެރވޭނެ. ެއއީން އޭނަބި 14ްއޔާ ެއކަން ކުެރވިދާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ %އޮެވއްޖެ

ނޑު ދަންަނާވލީ. އެހެންޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު. ެއ ވާހަ ނޫން ދިވެހި ކުްނފުންޏެއް ނޫން ހަންޑްރެޑް ކަ އަުޅގަ

ބޭރުގެ ކުންުފންޏަކަށް މި ޤައުމު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައި މިއޮތީ ެއކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެއީ ޕަސެންޓް. 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ެވސް އޮންނަ ގޮތަށް  އޭނާގެ ޙައްެޤއް އެީއ. 14%ެވއްޖިްއާޔ  14،51އެހެންވީމާ، 



  

އޭނާގެ ޙައްޤަކަށް ވެގެންދާނެ ެއ  14%އެގޮތަށް އެކަން އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، ެއކަން އެހެން ގޮެތއް ނެހެދޭނެ 

  . ހިސާބުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މީތަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަ

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 މީގައި ބިން އަސްލުަގއި އެ ޖޮއިންޓްވެްނޗަރ ކުންފުންޏެއް ހަދާފައި މިސާލަކަށް، މީގައި ސުވާލު އުފެދެނީ ކުންފުނި 

ގަިއ ބިމެއް ުނގެންދެވޭނެ. އެ ސެޓެްއ ގޮތު  .ދާއިރުަގއި ބިން ެގންދެވިދާނެތޯ މިތަނުން އި ޑޭްޓކޮށްފަމިސާލަކަށް، ލިުކއި

އެ ވާހަަކައކީ ޝެއަރ ބަހާލާނެ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުން  އިއެެސޓްތަްއ އަގު ކިޔާފަ  އިޑޭްޓކޮށްފަލިކުއި

އެީއ މިސާލަކަްށ  ޢާރަޟެއް ނުވޭ އަްސލުގައި.އަސްލުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީން މި ބުނާ ބުނުމާ ޓެކްނިކަލީ ތަ

އެ ނީލަން ކިޔާފައި  އިއެ ައުގޮކށްފަ އިދާއިރު ހުރި އެސެޓްތައް ަނގާފަ ިއ އެމީހުން ދާނީ.ޑޭްޓކޮށްފަކުންފުންޏެއް ލިކުއި

ކޮށް ބަހާލަނީ. އަސްލުަގއި ބިްނ ރ ދެ ަފރާތުގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަގެ ެޝއައެއް ދެން މި ލިޭބ ފައިސާ  އިއެ ވިްއކާލާފަ

ނަ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭެގ ބިމެއް ހިފައިގެން ެދވެނީީކއެްއ ކުވެގެންދިަޔސް ޭއގެ ޒާުތގައި ބޭރުން ައންކުންފުންޏަށް މިލް

ީއ އެ ބިމަށް އެމީހުން އޯނަރޝިޕެއް ެއގޮތަށް ައނެއްހެން ނެގެނީކީެއއް ނޫން މީގައި މަނާކުރާ ގޮތުން. އެ  ނޫން ނުވަތަ

އެބަ އޮވޭ ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ބިމެއް މިލްކެއް ނުކުރެވޭނެ.  ވިދާޅުވާ ނުކުތާގައި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އަސްލުގަ. ދެން އެ

އޯނަރޝިްޕ އަސްލުަގއި ކުންފުންޏަކަށް ބިން ލިބިގެން ކުންފުންޏަކަށް މީގެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

އެ ކުންފުނީގަިއ  އިޭޑޓްކޮށްފަނޫން މި ލިބެނީ. ކުންފުނި ލިކުއި ލިބިގެންދިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި ެއސެޓްގެ އޯނަރޝިޕެއް

އަުޅަގނޑަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތް މި  އެއީއިނގޭތޯ.  އި އެަބޔަކަށް ލިބޭ ޝެއަރ ހިފައިގެންދާނީހުރި އެސެޓް އަގުކޮށްފަ

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ަފއްޔާޞަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 ކަދެްއކެުވން:ވާހަ އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

. ބޭރު މީހަކު ވެސް އެ އިނޭގތޯ ގެންނެއް ނުދާނެ ހަމަ އެއްވެސް ތާކަށްށް ވެސް ނެްތ ބިމެއް ހިފައިއާދެ! ދިވެއްަސކަ

މަލުކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މާނަކުަރްއާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުން ވެްސ ޢަމިހާރު  ވެރިކަން އޮތީކީެއއް ނޫން. ދެންބިރު



  

 ގެ އެ މާއްދާ ބިދޭސީ ެއްއވެސް މިްނވަރަކަށް ބިދޭިސއެްއެގ ހިއްާސއެްއ އޮިތއްޔާމު މި ބިން ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ 

 އޮތީ އައު މާނަެއއް. ދެން މިހާރު މި ބިލުގައި ައިއއްސަ އޮތް ގޮތުން  މިލްކުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް. ދެްނ އެހެންނަމަވެސް

 އިމުގަ ަތކަށް ކަމެްއ މާނަކުަރއްވަނީ. މިހާރު ހަމައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭތި ކޮން ގޮ

ިމ  ނޑަކަށް ހީއެއްނުޭވ މިލްކު؛ ދެންތަޢާރުުޟވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޖޭަގއި މާނަުކރާ ގޮތަކަށް ިމއާވެސް ިދވެހިރާއް

ނުޑ އޭިތ  ފާހަގަކޮށްލީ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ވާަހކަެއްއ ނޫން މި މިލްކުކުރުމުގެ ވާަހކަ އަސްުލ ޙަޤީޤަތުަގއި. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނުނީ އެ ހަންޑްރެޑިވެލޮޕަރެްއގެ ސިފައި  ން އިންވެްސޓަރ ޑް ޕަސެްނޓް ފޮރިގައި އެަބއި ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑަށް ކުަޑ އޮޅުެމއް އެރީ  އެކަން ދެން އެެހންނަމަވެސް ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ޑިވެލޮަޕރަކަށް ެވވެންވާނެ.  އަުޅގަ

ނޑުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންއޭ ،ުކއްޔަށް ހިފުން އިނުވަތަ އެބަ  ެއއް ގޮތަށްމާއްދާ ނަމަވެސްަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ނުވަަތ އަޅައިނުގަތީމަ  ނޑު އަޅުަގނޑަށް މައްސަަލއެއް ެނތް މިހާރު އަޅުގަ ެއ ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިޔާމް. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

 .އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން އަމީުތގެ ހުށަހެޅުމަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މި ފައްޔާޟް ިތ ވިދާުޅވީ މިހާރު މި  ސަލަެއއް ނެތޭތަ؟ހެން އޮތަސް މައްއާދެ! އަުޅގަ

ޤާބިލުކަން ހިފުމުގެ ޤާނޫނީ ށް ޒޯނެްއގައި ހިމެނޭ ބިމެއް ޤާޫނނީ ގޮތުން މިލްކު ކުެރވޭނެ ހައިސިްއޔަތު ނުވަތަ ކުްއޔަ

ހިފުމުގެ ޤާނޫނީ  ށްޕޮލިހުން މި ވިދާޅުވަނީ ޒޯނެއް ެއއީ ކުއްޔަ ހުރުން އިނގޭތޯ. ދެން ޕޮލިހުން މި ހުށަހަޅަނީ

ނޑާލަން. އެއީ ައޅުަގނޑު ޤާބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިލްކު ކުމިއެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.  ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  ރެވޭނެ ބައިަތއް ކަ

 އެގޮތަށް ބުނެފައި އޮންނާތީ ޕޮލިހުން އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ެއ އޮންނަނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޞަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ޑިވެލޮޕަރަކަށް ންމެެވސް ވަރެއްގެ ޮއޅުމެއް ކަންކޮ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭނނގޭ. އަުޅގަ

ެގ ރުވެލޮޕަބޭފުޅުން ސަރުކާރުްނ ބޭނުންފުޅުވޭ ޑި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ތި

ވެސް ބޭރު މީހުން އައުން ެދއްތޯ. ހަމައެކަިނ  ވެްސ އަިދ އިންެވސްޓަރުެގ ހައިިސއްަޔތަށްހައިސިއްޔަތަްށ 

 ،މި އެ މާއްދާ އުނިކުރެވެއްިޖއްޔާމު  ވަންޏާމުޑިވެލޮޕަރުންނަކީ ދިވެހިންނަށް ވުމެއް ނޫން. އެހެން ކަމަށް 

ތާނަގއި  ވިާދޅުވާ ގޮަތށް ބަދަލުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ކުރިއަށް އޮތްމިލްކުކުރެވޭނެ މާއްދާ އުނިކުެރވިއްިޖއްޔާމު ތި 

ައއުމަށް ދަތިވާނެ. އެހެްނވީމާ،  ބަދަެލއް ައއިސިްއޔާ ިޑވެލޮޕަރަކަށްއިންނަ މާއްދާއަށް  14%އެ  ކޯޓުން މިސާލަކަށް

އްޔާމު މީތި އުނިކޮށްފިއްޔާުމ އޭގެ ކުރިން ދިމާވެދާނެ މަްއސަލައެއް އެއީ. ިޑވެލޮޕަރަކަްށ އައުން މިހެން އޮތީމާ ނޫނި 

ނޑު ދެންނެވީ؛   .ބޭރުގެ މީހަކަށް އާދެ! ބޭރު މީހުންނަށް އިންނާނީ. ދެން ކުންފުންޏެކޭމައްސަލަ އެ ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 އެގޮތަށް...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.



  

\ 

 ސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:އަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުަގނުޑމެން މިކަން ކުރާއިރު ހަމަ ެއ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ެދން މާނަ ސާފުވާ ގޮތަްށ 

ނޑުެގ  ހެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަްނ ނުކުރެވެންވާ ސަބަެބއް ެވސް ނެތް އިނގޭތޯ. މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

 ގަނެވޭ ބިމެއް. އެކަމަކު  އްއަލަށް ހަދާ ކުންފުނިތަކަށް ނުއެ މިހާރު ،.އޯ ކުންފުނިތަކާއިމަޢުލޫމާތުގައި ސިލޯނުގެ ބީ

ކުރެވޭނެ މާދަން ވެސް މިސާލަކަށް. ބަދަލުކުރާއިރު ެއ މިހާރު އެގްޒިސްޓިން ކުންފުންޏެއްގެ ޝެއަރ ހަމަ ބަދަލު

ޒޯނުގައި ހަދާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް މި މި  ،މިސާލަކަށް އޯންކުރެވޭނެ. ދިވެހި ބަޔަކު ހަދާފައި އޮންނަ ކުންފުނި

ކުންފުނި ބޭރު ބަޔަކު އައިސް  ކުރާ ދެން އެކުކުރޭ ބިން. މިލްކުއެ ކުންުފނިން މިސާލަކަށް މިލް ައކީ އިނގޭތޯ.ބީ.އޯ

ހިއްސާ ގަެނގެން ކުންފުނި އޯންކުރާއިުރ ދެން ކިހިނެއްޯތ ވާނީ އިނގޭތޯ. ެއކަހަލަ ބައެއް ސުވާލުަތއް އުފެދޭ. 

 ހެން. މި ސާފުވާ ގޮތަށް ގެެނވެންވާނެ ވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީއެހެން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޮކންމެވެސް އެހެން ެއއްެޗްއ  އައިމާ ޅުަގނޑަށް ީހވަނީދެންމެ އަސްލަމް އެ ވިދާުޅވި ކަންތައް އަ 

މިލްކު ނުކުރެވޭނެ  ނޫނުައސާސީަގއި އޮންނާނެ ބޭރުގެ ބަޔަކަށްމް ވިދާޅުވަނީ ޤާސްނޭތީވެ. އެއީ ޤާސިމް ިއބްރާހީވި

މަށް ވެއްިޖއްޔާމު މީަގއި އެަބ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ މާަނއަކީ އެްއވެސް އިރެްއގައި ިމލްކުނުކުރެވޭނެ. އެހެން ކަ

ކޭ. ޤާނޫީނ ގޮތުން މިލްކު ކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ހައިިސއްޔަެތއް ބޭރު ކުރެވޭނެ ހައިސިްއޔަތެބުނޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިލްކު 

ނޑުެގ  ؟. އެހެންތޯއޭ ވާނީއެހެންވެއްޖެްއޔާ ވެންޗަރ ކުންފުންޏަކަްށ ވެސް ނޯންނާނެ ނޫންތޯޓްޖޮއިން ދެން ހަމަ އަޅުގަ

 ސުވާލެއް އެއީ. އުފެދުނު

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ީހވަނީ   ށް ފުލުހުން އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި އެ އަވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  11ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި އަުޅގަ

ުކރެވޭނެ އެ ބަސް އެކަިނ  މިލްކު އެ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ެއއީ )ނ( އަށް ،އޮތީ އޭތި އެގޮތަށް މިކަން ަޤބޫލުކުރެވޭތީ



  

މިލްކު ނުކުެރވޭނެ  އެއީ ކުރެވޭނޭ ބަދަުލވެފައި ިމއޮީތ ކުްއޔަށް ހިފޭނޭ. އެހެންވީމާ،  . މިލްކު މިއޮތީ ބަދަލު ކޮށްފަ

އެީއ  .ކުރެވޭ ގޮތަކީ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑަށް މީަގިއ މާނަކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ލަފާ އެމީހުންނަށް ވެސް ލިބިވޭތީ

ވާ ެއްއޗެއް ހަމަ ހަދާ އެާއ ތަޢާރުޟު ސީަގއި ސްޕެސިިފކްކޮށް އެހެން އޮްއވާ އަުޅަގނޑުމެން މިޤާނޫނުއަސާ

 ...ބޮޑު އިރަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާނެ. އެހިސާބުންޖެހޭނިމޭއިރަށް ދެން މައްސަލައެއް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑުމެން  މި ދެން ހުރި މާއްދާތަކާިއގެްނ މާއްދާ އެހާ ބޮޑަްށ ޚިާޔލު ތަފާތުވެގެން ިދޔައިމަ ޕާްކ ކޮށްފައި އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. އެީއ އުސްާތުޛ ނަޝީދު ވެްސ ގެންަނވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ިދއު މަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް މާްއދާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާުލ  ވެސް ކުެރވޭނެތާ ދެއްތޯ  ސުވާލުކޮށް އިތުރަށް ކްލަރިަފއި

 ތަފާތުވުން އުފެދިގެން ޮގސްފަިއވާތީވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު ކުރިން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެަބއޮތް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުން އަތްޕުުޅ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފު ކުރުމަށް ވަނަ މާްއދާ ޕާކް 11އެހެންވީމާ، އަމީތު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

މަށް. އެހެންވީމާ، ްށ ގެންދިއުޝަނާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަދެްއވުން އެެދން. އިތުރު ކްލެރިފިކޭމައްޗަށް ހިއްލާލަ

 ެދއްވުން އެދެން.ވަނަ މާއްދާ ިއއްވާލަ 14ބަލަން.  މެންއިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ނޑަައޅާ ޒޯން  -ވަނަ މާއްދާ. ޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް. )ހ( 62 ކޮންމެ ޒޯނެއްގަިއ، ބޯޑުން ކަ

ެއވެ. ޒޯން ސުޕްިރންޓެންޑެންޓަކީ، މިނިސްޓްީރެގ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިްނ  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް ހުންނަންވާނެ

ނަޑއަަޅއި، ެއކަމަކު ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެެކވެ. )ނ( ޒޯން  -ކަ

ޒޯން ގާއިުމކުރުމުގެ މަަސއްކަުތގައި ުނވަަތ  -1އެވެ.  ޑެންޓުގެ މަްސޫއލިއްޔަތުތަްއ ތިރީަގއިެއވަނީސުޕްރިންޓެން



  

ިޑވެލޮޕަރަށް ނުވަތަ ެއ ޒޯުނގައި އިންެވސްޓްކުރާ އިްނވެސްޓަަރްށ  ،އިންވެސްޓްމަންޓް ގާއިުމކުރުމުގެ މަސަްއކަތުަގއި

ޑިވެލޮޕަާރއި ލޯކަލް ކަުއންސިލާ ދެމެދު ކަންކަން  މަގުދައްަކއިދިނުން. ިޑވެލޮޕަާރއި ބޯޑާ ދެމެދު، ނުވަތަ 

އިންވެސްޓަރުންާނއި  ނާއި ބޯޑާ ދެމެދު، ނުވަތަ ޒޯނުގެޒޯނުގެ އިްނވެސްޓަރުން  -3ވިލަރެސްކޮށްދީ ހިންގައިދިނުން. 

ރުްނެގ ޑިވެލޮޕަާރއި ެއ ޒޯނުގެ އިންވެސްޓަ -4ލޯކަލް ކައުންސިލާ ދެމެދު ަކންކަން ވިލަރެސްކޮށްދީ ހިންަގއިދިނުން. 

ޑިވެލޮޕަާރއި އެ ޒޯނުގެ އިންވެްސޓަރުންެގ  -5ބޯޑަށް ރިޕޯޓުުކރުން.  ،ގޮްތ މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާ

ޑިވެލޮޕަާރއި ެއ ޒޯނުގެ އިްނވެސްޓަރުންނާ  -2ކުރުން. ޛު ބޯޑުްނ ދޭ އިރުޝާދުތަްއ ތަންފީ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުން

ޑިވެލޮޕަރާއި އެ ޒޯނުެގ  -2ަދއްަކއިެގން ޙައްލުކޮށްދިނުން. ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ވާހަކަ

ބޯޑަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި  ،އިންވެސްޓަރުންނަށް ދީފަިއވާ ޢިނާޔަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތާއި ނިސްބަތާ ގުޭޅގޮތުން

ރުންގެ މަަސއްކަތާ ޑިވެލޮޕަރާއި އެ ޒޯނުގެ އިްނވެސްޓަ -2ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅުން. އަދި 

 ވެސް ކަންކަން ކުރުން. ގުޭޅގޮތުން ބޯޑުން އަންގާ އެޫނން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުުޅާވލަން. ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން  ުގޅޭ ގޮތުން ތި އާވަނަ ާމއްދާ 62އާދެ!  ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

ގުޭޅ ގޮތުން ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ ކޮމެންޓެއް ލިބިފަެއއް ނެތް.  އާއަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ސިޔާމް. އާދެ!

 

 ޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސި ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

 އަޅުަގނޑު އަމީތުގެ އެ ހުށަހަޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމް.



  

 

 :އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑުމެން ކުޑަކޮށް ިވސްނާލަންއަ 2ަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 62 ،މި މާއްދާގެ . ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ށް އަުޅގަ

 ރިޕޯޓުއަދި  ،އެ މޮނިަޓރ ކުރުމާއި އި،ށްދާ ގޮތް ިވލަރެސްކޮށް ބަލައައްގެ ގޮުތަގއި އެ ޒޯނު ކުރި ސަރުކާރު މުަވއްޒަފެ 

ދޭ  އި ގު ދަްއކަމާ ުގޭޅ ގޮތުން މަ އުގެންދި  ،ށް ދޭތޯއަތަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިބޭނުންވާ ގޮއަދި ސަރުކާރުްނ  އި،ހުށަހަޅުމާ

ރޭަގިއ ދޭތެ އިންވެސްޓަރުންނާ އިރާ ތެޭރގައި ޑިވަލޮޕަ ގެލިްއޔަތު އޫއޭނަގެ މަސް  ޑެންޓަކީ. ދެންންޓެންފަރާތެއް ސްޕްރި

ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ސަްއކަތްވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭީތވެ އެހިސާބަށް އެ މަގައި އުފުދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމު

އެއީ މި އުސޫެލއް ގޮތުްނ ޑިވޮލަޕަރު މި ހޯދަނީ އިންވެސްޓަރުން. އެހެްނވީމާ،  .ގެ ތެޭރގައިަތކުލިއްޔަތުއޫމަސް

ށް އަފަރާތުން މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ކަމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެއިްނވެސްޓަރާ  އިޑިވެލޮޕަރާ

އަޅުަގނުޑގެ މާބޮޑު  .ކޮށްދޭންޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއްލުޙަކަން ނަ މީހަކު އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެ ކަން ގެންދަން ހުން

ނޑު ހިތަށްއެރީ  ސްމަވެނަންއެހެ .މައްސަލަެއއް އޮތީކީ ނޫން ކޮށްފައި އެހާ އެހާ ފުޅާއެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އަުޅގަ

 ހުންނަ މުވައްޒަފަކަށް. ބުރަކުރާނީތޯއޭ ސަރުކާރުން ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ޔާމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ސިއަދި  އިއެއީ އަމީތު ހުށަހަޅުއްވަ  .ތީ ެއންމެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮ

ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ފުވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭ 62ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ 

ނޑަައޅަވޯުޓގެ އަްޣލަބިއްޔަ 2 .ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާހިއްލާލަ ވަަނ  33 އިތުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން ިހޖުރަކުރާނަން.  ނޮމިކް މިނިސްޓްރީްނ ކުރަްއވާތި އެބައޮްތ އިކޮވަނަ މާއްާދ އަށް މަޢާފު 33މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

ނޑައެހެންވީމާ، އެީއ ޕާކް ކުެރވިފަިއވާ ާމއް .ކޮމެންޓެއް ވަނަ ާމއްދާ އަްށ  31 ެއޅުމަށްފަހުގައި ދާެއްއ ކަމަށް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

 ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތު. އެއީ އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓެއް ޮއތީމަ ފަހުން.. ވަނަ މާއްދާ.  33

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެން އެއީ ކުރިން ނިންމާފަިއ ނިންމުމެއް 31 ށް މިދަނީ. އަގެ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

އެއީ ކުރިން ނިންމާފައި އެބަޮއތް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް އައިސްފައި ހުރި މާއްދާތަްއ 



  

ނޑުމެން ޕާކް ކުރުމަށް ފަހުގައި އޭގެ ޑްާރފްޓްމިވަގުަތއް އަ މާއްދާގެ ޑްރާފްޓް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުމުން އެ  ،ުޅގަ

އްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން ވަަނ މާ 31ށް ދާޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އަގެން ކުރި އިބަހުސާ

 ޓުން. ސެކްރެޓޭރިއޭ

 

 ވަހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ރުމަށް ކުރާ އެ ޯޒނެއް ތަރައްޤީކު ،އެފަރާތަކުން  ،ޕާރމިޓެއް ދޫކުަރންވާނީ ރަށްޒޯނެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަ -)ހ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޯޒނަކާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ އެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތަާކ ، ދަދަކީ އައިންވެސްޓްމަންްޓގެ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ވަުރެގ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮުޑ ދަދާ އެއް އައެންމެކުޑަ  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގުޭޅގޮތުން ކަ

ދަދަށް ފަިއސާ ޚަަރދުކުރެވިދާނެކަމުގެ ޤާބިުލކަން އެފަރާތަށް ލިބިގެންާވކަމުެގ އަައދި، އެ ެއވެ.  ދަދެއްކަުމގަިއވާނަމައަ

ޓަަކއި ޑިވެލޮޕަުރެގ  ވުމަށްދަދަށް ވާސިލު އަދާެގ )ހ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މި މާއް -ހެކި ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. )ށ(

އެކަނި ނަމުަގއި ހޯދާ ގެރެްނޓީއެއް ުނވަތަ ޑިވެލޮޕަާރއެުކ މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބައިވެިރވާ އެހެންފަރާތެްއ 

އެވެ. އަދި، ެއފަދަ ގެރެންޓީެއއް ބޯޑަށް  ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ އެުކެވގެްނ ހޯދާ ގެރެންޓީެއއް ބޯޑަްށ ހުށަހެޅިދާނެ

ޒޯނެއް ގާއިމުކުރަން ޕާރިމޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސައްތައިންަސއްތަ ދިވެިހ  -ެއވެ. )ނ( ނެޤަބޫލުކުރެވިދާ

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގެރެންޓީ ދިނުމުން އެފަރާތް ންފުންޏެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ(ސަރުކާރުގެ ިޙއްޞާ އޮތް ކު 

 އެވެ.  އިސްތިސްނާވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ މިާހހިސާބަށް އައިުރގަިއ ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ލިިބފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  31އާދެ! 

 .ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ފަޒާދު

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ހުށަހަޅަން. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮ  ތަށް ފާްސކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު އާދެ!

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ނޑުމެންނަށް . ކަށް މި ރިފަރ މިކުރެވެނީމިހާރު ހަމައެކަނި އެންމެ ޕޭޕަރަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަ

އެހެން އެްއޗެްއ އިތުރު ހަމަ އެަބިއން  .ެއކަންޏޭ ށްކުން ފޮނުވާފައި ހުރި އެްއިޗއްސަސަރުކާުރގެ ެއކި އިދާރާތައެއީ 

ނޑަ .ވެސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް ކޮެމންޓެއް ށް އެއަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި ނުލަންތޯއޭ. ެއއީ އަުޅގަ

މި ރަޝްކޮށް ދާތީވެ އެހެްނވެ ީހވަނީ ހަމަ  ށްއަޅުަގނޑަ .ވެސް އެބައިން ަވނަ މާއްދާގައި 31 އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން

ނޑު މުޤައްރިުރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނީ  ވެސް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރަގއި  ވަނަ މާއްދާ އެަބއިން މިހާރު 31ހަމަ އަޅުގަ

 . ލީތީ ދަންނަވާފެންނާ ޖެހޭނެ ކަމަށްޓް ކޮށްަލންކޮމޮޑޭވެސް އެ  އެއަށް .ފާޅުކޮށްފައި ހުރި ޚިޔާލުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ޤަބޫ ވެސް  ވަރަށް ވަރުގަަދ ވާހަކައެްއ. މިހާރު ގަިއ މިބުނާ މިއީގޮތުަގއި މި މާއްދާގެ )ނ( ލުކުރާއާދެ! އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ޮކރަޕްޝަންގެ ވާހަކަަތއް ވަރަްށ ބާރަށް ފެތުރެމުން އެބަދޭ. ވަރަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް 

ެގ އިން ސައްތަ ދިވެހި ސަުރކާރުމިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސައްތަރކުރަން ޕާގާ ވާހަކަ އެބަދޭ. ޒޯެނއް ގާއިމުހިނ

ދިނުމުން އެ ފަރާތް  ންޓީވާނަމަ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގެރެ އޮންނަ ކުންފުންޏެްއ ކަމަށް ސާއްހި

ސަރުކާރު ކުންފުންޏެްއ  ގެރެންީޓއެްއ ނަަގއިގެން ، މިފަދަ ޒޯނެއް ނަަގިއގެން  ،ވާނޭ. އެހެންވީމާއިސްތިސްނާ

ރަށް ތަންތަން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ޓެކްސް މަޢާފުކުރާ ޑިއުީޓ އަހަ 22އެމީހުން ޭބނުން ގޮތަކަށް ހަމަ ނަގަިއގެން 

ވެސް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިބާވަތުެގ  މަޢާފުކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަީއ. މިހާރު

ންނަން ނުފެންނަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގަމުން އެަބގެންދޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތައް ިމގޮތަށް މި ާމއްދާގެ )ނ( އޮ

 ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދްއެކވުން:

އާދެ!  ... ެއއް ހުށަހެޅުމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ،ށް އަދި ިމޮއތީ އެއް ހުއަޅުަގނޑުމެންނަ

 .ޟުފައްޔާ

 

 ކެުވން:ދެއް ވާހަކަ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް



  

އާދެ! މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަަކ އަށް ވެސް ބެއްެލވުމުގެ ިއންޓްރަސްޓެއް މި ކޮމިޓީއަކު 

 އި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާްސކޮށްލަ ބިލު އެކު އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން މިނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ މިހެން ހުރުމާ

 ން. ނިންމާލަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މެންބަރުން ތި ފާޅުކުރައްވާ ިޚޔާލުފުާޅ އެްއގޮތަށް ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި

ބޭފުޅުން ެރިއޒް ކުެރްއވީމަ ެއއީ މިތަނުަގއި ޑިބޭްޓ ކުެރވިގެންދާެނ  ކަންބޮޑުވުން ހުިރ ކަންތައްަތއް ހަމަ ތި

ނޑުމެން އެއަށް ހަމަ ެއޑްރެސްކުރަމުން ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ކަންތައްތައް. ޑިބޭޓްކޮށް އަ  ުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުަގއި ހުންނާނެ ފައިލްތައް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ތި

ނޑުމެންނަށް އެ ހުންނަ ކޮމެންޓްތަކާ އެްއގޮތަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޚޔާލުފުޅުތައް ފައިލްކޮުޅގައި އެ ށް ދެްއުވމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް މި ކުރިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަން ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ވާހަކަ ތި މަތީގައި މިއޮތީ ނަވަން. އަޅުގަ

ނުޑ  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އާެދ! އޭގެ 31އެއީ  .އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ކުރިން އަުޅގަ

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އަސްލަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑުމެން ށް މިދަނީ އިނގޭތޯ. ދާއިުރ އަމާއްާދއަުކން މާއްދައަކުން ކުރި  މުޤައްރިރު މިހާރު މިވާގޮތަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސް ހަމަ ހުޅުވާލެވޭއިރަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން މައްދާ އޮތްގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ދެން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމާ އަދި ތާއީދު ލިބުމާއެކު ދެން އެގޮތަށް ވޯޓަށް އައްަސވަންޏާ  .ފާސްކުރަން

 ވަނަ  31ކަށް ނުެއއް ގެންދެވޭެނ އިނގޭތޯ. އެ އަމި މަސައްކަތް ރަނގަޅަކަްށ ކުރި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި

ން އަދި މުޅިން މާއްދާ އަށް ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވެސް ިޚޔާލެއް ހުށަހަުޅއްވާަފިއ އެަބވޭ. ދެ

ނޑަކަށް ެއއް ޭޕޖުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި ެއއްކިޔަ އަދި  ހާ ދިގުކޮށް އެަބއޮތް.ވެސް ނުދެވޭ ަބްއލަވާ ގާްތގަ

ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދަށް  ،އެހެންމެ ގަާވއިދަށް . ދެން އަދި ހަމައަޅުަގނޑުމެން ިކޔާލުން ެވސް ވަރަށް މުހިންމު

ނ ޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބައްލަަވއިފިއްާޔ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އެ މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލުފުޅުަތކަށް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން ، ވީމާެއހެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ އިނގޭތޯ. ށް ގެންދާއިުރ ރިޢާޔަތް ކުރަްނވާނެއަމަސައްކަތް ކުރި

ގޮތެްއ  ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް ބިާލ ގުޭޅގޮތުން ފާޅުކުރަްއވާ...މެންބަރުން  މަސައްކަތްދޭންޖެހޭ އެއް  އްއެންމެ އިސްކަމެ 

ންމެ އެހެ ނިންމާލިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެހެން. އަދި ފުރިހަމަވެގެން ދާނެހެން. އަދި ހަމަ 



  

 ނެހެންމަސައްކަތް ކުެރވޭ ނަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ،ވާ ޮގތުގެމަތިންާވއިދާެއްއގޮތްކޮމިޓީގެ ގަ

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުގެ  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެްނ ތި ށް ހަމައާދެ! އަސްލަްމގެ ދެން ވާަހކަފުޅަ  ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ސަމާލުކަމަށް ތިފަދަ ކަންތަްއތައް ގެންަނވާތީ ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން ތިހެން ހުރި 

 ވަރަުކން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައްކަމަށް އަންނަ އަޅުަގނުޑެގ ސަމާލުހަމަ ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް ކުރު ނޑުމެން ކުރިމާ އެކުަގއި އަވެސް އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް ތި ށް ގެންދާނަން. މިހާރުއަުޅގަ

 ތި  ންދެމުން އެބަ ގެންަދވަތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ވެސް  ފަހުގައިމަށްލިބުާތއީދު  އިށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައެ ހު

 ރިޔާޟް.  ދޮންމަނިކަށް. ަމނިކުރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޙުސައިންބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުެރއްުވމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު މި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިުކރަން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  31އާދެ! އަުޅގަ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އާދެ!

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވެސް ސަރުކާރުގެ ުކންފުނިތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި  އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އަުޅަގނޑު އުނިކުރަން ހުށަހަޅަނީ މިހާރު

ސިންގާ މަަސއްކަެތްއ އަހަރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބޮޑު 22ަނގާފައި  ޑުންެއސް.އީ.ޒެއެެހންވީމާ،  .ޖަރީމާތައް އެބަ ހިންގައޭ 

ންޓީެއްއ ކަހަލަ ގެރެ ކުރަން ނިންމާފައި އެ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދާފައި އެތަނަށް އެއްެވސް

ހަމަ ދޭންީވ  ަނގާފަިއ ދެން އެތަނުންނެގީ. ނެްއ ޒޯެޗއް ުހށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ. ބޮޑުސިންާގ އެްއވެސް ކަހަލަ ެއއް

ހުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ މީެއކި މީސްއަެނކަްއޗެއް ފްރީ.  ފްރީ، އެަކއްެޗއް ފްރީ، އެްއކަލަ އެ ހުރިހާ ޓެކްސް

ނޑަށް އޮތީމަ އެގޮަތްށ  ،ހާލަންވީ. އެހެންވީމާބަމީސްމީހުންނަށް  އެގޮތަށް އެކަްނ ހިނގައިދާނެކަމުެގ ބިރު ައޅުގަ

ެއ ގެރަންީޓ ޮއެވެގން އެމީހުން މަސައްކަެތއް  ވީ. އެހެން ފަރާތްތަަކށް އެބަދޭންނެނުފެންނަ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދެ

އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް  .މިއީ ނަމަކަށް ކޮސްމެޓިކް ކަމެއް ުކރަނީ .ކުރަން އަންނަނީ



  

ޓަކައި  އެ ސަބަބަށް ،ްނީވމާކޮށް އެ ދެވުނީ. އެހެބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތު ތަނަަވސް ކަންތައްތަެކއް ދޭން ފެންނަ

ބޮޑު މައްަސލަ ނުކުމެގެން އަންނާނެ ވަރަށް  އެގޮތަށް ދޭން ނުެފންނަނީ.އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  މުސްތަޤްބަލުގައި މި ޤައުުމގަިއ މިކަމުގެ ސަބަބުން. މިކަން ނުހިނގާނެ ކަމަކަށް ެވސް ައުޅގަ

އަހަރަށް މި ޓެްކސް  22ހުށަހަޅާފައި އެމީހުން  .ޏަކުން ހުށަހަޅާނެ ކޮންމެވެސް ޒޯނެްއ ނަގަންކޮންމެވެސް ކުންފުން

 ،މީހުންނަށް ބަހާލާފައި ކެޔޮޅަށް އްޓާފަިއ އެމީހުން ބޭނުންވާ މީސްބަހަ  ހުރިހާ އެްއޗެްއ ނަގާ ފްރީިޑއުޓީ  ފްރީ،

، އެހެންވީމާ .އި ނިންމާލާއިރު އެކަްނ ދާނީ އެހެންކިޔާފަިއ ދީފަ އަށްރުޤިްއޔާ އަށް،ކަްއދާ ،އަޙައްމަދަށް ،ސަނަށްޙަ

ަކިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަޙަވަރަށް ބޮޑުސިންގާ ޯލވަޅެްއ މިޤާނޫނުގެ ރޫ

ބިލުގެ މަޤްޞަދު  ސަރުކާުރ ކުންފުންޏަކަށް ވިޔަްސ. އެހެންވީާމ، މުޅި މި އީއެ ޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް ވެގެްނދާނެޑިސަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެދން ނާޖާއިޒު ކަންަތއްތަެކއް ީމގެވެސް ގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ  އްިލގެން ދިަޔއީ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑަ ،ނަމުގައި ހިންގާނެތީ  މިީއ ހަމަ އެއްގޮަތކަށް ެވސް ވާހަކަ ދެެކވުނީ މި ށް ދެން ވަރަށް ދިުގކޮށް އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ކަށްހެޔޮވާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން ކުރާ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ  އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ އަދު ުޙސައިން ދުއީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަީކ ފަޒާއެ .މިހާރު ވޯޓަށް އަހާނަން އިނޭގތޯ

 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން 31އެއީ  .ވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންތާއީދުކުރައް 

ލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާ. ޣްބޭފުޅުންގެ އަ 5ން. އެހެންވީާމ، އެދެ ެދއްވުންއަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަވާލަ

ނޑު ވަ 36އަޅުަގނޑުމެން   ކުރާނަން.  ހިޖުރަނަ މާއްާދ އަށް އަުޅގަ

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވުއިދާރީމޭޒުން 

މިޓެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ރމިޓް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ޕާރޕާ .ނަ މާއްދާވަ 36

 ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިންެވސްޓްމަންޓްގެ ސަބަބުން ަވޒީފާގެ  -އެެވ. )ހ( އަންނަނިވި ކަންކަން ޯބޑުން ބަލަންވާނެ

ހިންގަން ހުށަހަޅާ  -އިންސާނީ ވަސީލަތްތަްއ ތަރައްޤީކުެރވޭނެ މިންވަރު. )ށ( ،ފުރުޞަތު އުފެދޭނެ މިންވަާރއި

މުދަލާއި ތަކެިތ ެއްކސްޕޯރޓްކުރުމަށް ލިބޭނެ  ،އިންވެސްޓްމަންްޓގެ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުެފއްދުންތަކާއި

ގެ ަސބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެްއޓަށް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެޭވ ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމަންޓް  -ފުރުޞަތު. )ނ(

ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމަންޓްެގ  -އަދި ެއކަންކަްނ ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅުތަްއ. )ރ( ،އަސަރުތައް 

 -(ބއަދި ) .ޮއތް ފުރުޞަތު ފުވުމަށް ނުވަތަ ަނގުލުވުމަށްދިވެހިރާއްޖެއަްށ ތަޢާރު ،ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ މަޢުލޫމާތު



  

ާއއި ތަރައްޤީ ެއްއފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަްށ  ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިންވެސްްޓމަންޓުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އާބާދީ

 ބާރުލިބިދޭ މިންވަރު ނުވަތަ ެއކަމަށް މަގުފަހިކުރާ މިންވަރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ނޑުމެންނަކަށް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ޚިޔާލުފު ވެސް ފަރާަތކުންދާ އަށް ެއއްވަނަ މާއް 36އާދެ!  ޅެްއ އައިސްފަ އެއް އަުޅގަ

ނޑު ހުުޅވާލަން. އަސްލަމަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން.   ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އިންކަމް ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ސަބަބުން ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އުފެދޭނެ މިންވަރާއި  -ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 11

ނޑަށް އެންމެ މުހިންމީ އެ  ނޑަްށ، އަުޅގަ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަަރއްޤީކުެރވޭނެ މިންވަރު މި ބަޔަށް އަުޅގަ

ބުން ދިވެހިންނަްށ ވަޒީފާ ލިބޭނެ މިންވަރު ހިންގަން އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ސަބަބުން އިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ ސަބަ

ދެނެގަތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން ހިންގަން އުޅޭ އިންވެސްޓުމަންުޓގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ 

 ފުރުޞަތު އުފެދޭނެ މިންވަރާިއ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަަރއްޤީކުެރވޭނެ މިންވަރު އެހެން އެ އިޞްލާޙަށް ގެންނަން 

 އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކު އަޙްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   މި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިޔާމް. 

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   އަމީތުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ެދ ހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ. އެހެްނނަމަވެސް ައސްލަމްގެ ހުށަހެުޅމަކަށް އަުޅގަ

 އީދެއް ނުެއއް ލިބޭ. އެހެންީވމާ، އާދެ! ފައްޔާޟް. ތާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

 އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިގެން ނުޑ ވޯޓަށް އައާދެ! އެހެންވީާމ، އަުޅގަ ހާނަން. ދިޔަ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  11ޔާމް ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން. އިތުރުން ސި އަިދ އޭެގ  އެއީ އަމީތު ހުށަހަޅުްއވައި

 1ހެންވީމާ، އޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރްއވަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްުވން އެދެން. އެ

ނޑަެއޅުމަށްފަހުގަިއ  ނަޑައޅަން. ކަ ވަނަ މާއްދާއަށް  11ވޯޓުގެ އަޣުލަިބއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހިޖުރަކުރާނަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ހޫރިއްޔާ ަވކި ޒޯނެްއ ޒޯނެއް ގޮުތގަިއ ރައީސުލްުޖމް -ވަަނ މާއްދާ. ކައުންިސލާއި އޮްތ ުގޅުން. )ހ( 11

ނަޑއެޅުމުން އެ ޒޯނަކީ އްދެްއގައި އޮތް ޒޯެނއް ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް އަދި ޒޯުނގެ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެެވސް ސަރަޙަ  ކަ

އްދެއް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް އެހިސާބުްނ ންސިލުގެ އިޙްތިާޞސް ހިނގާ ސަރަޙަދާއިރާަގއި ހިމެނެނީ ކޮންމެ ލޯކަލް ކައު

ޖަމާެވ އިޙްތިާޞސުން އެ ޒޯެނއް ވަިކވެ ެއ ޒޯނުގެ ާޢއްމު ބެލެނިވެރިައކު، ބެލެނިވެިރކަން  އެ ަކއުންސިލެްއގެ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ެއ ޒޯނާއި ގުޭޅގޮތުން ދެން  -. )ނ(ގާއިުމވާނީ މިނިސްޓްރީގަ ެއވެ

ނަމަވެްސ ިމ  އޮތްކަށް ބަޔާންޮކށްފައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނު ކުރީގެ ތާރީޚެްއގަިއ އެ ޤާނޫނެްއގައި އެހެން ގޮތަ 

ޤާނޫނަށާއި މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާަތކުން ހަދާ ަގވާއިދުތަކަާށިއ 

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކަާށއި ިޑވެލޮޕަރުެގ ޕާމިޓުަގއިާވ ަޝރުތުތަކަށާއި އިންވެްސޓުމަންޓު ެއގްރީމެންޓު ނުވަަތ 

 -ކޮންސެޝަން އެގްރީމެންޓުތަުކަގއިވާ މާއްދާަތކަށެވެ. )ނ( -ން އެގްރީމެންުޓގަިއވާ މާއްދާތަކަެށވެ. )ނ(ކޮންސެޝަ

ނަޑއަޅާ ަވކި މަސްއޫލިްއޔަތެްއ  މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޒޯނާއި ގުޭޅގޮތުން ބޯޑުން ކަ

ެވޭވ މެދުކަމާއި ގުޭޅ ލޯކަްލ ކައުންސިާލއި ދެ ބޯޑުގެ އެޖެންޓެއް ގޮުތގަިއ ތަންފީޛުކޮށްދިނުން މި ބޯޑާއި

ވާލުކޮށް އެ ަކއުްނސިލެއް މެދުވެރިކޮށް އެ މަްސއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރުުމގެ ވުމެްއގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލާ ޙައެއްބަސް 

 އެވެ.  އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު  މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ. އަޅުަގނުޑ  ނަ މާއްދާއަްށ ތިވަ 11 އާދެ!

 އެންމެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފައްޔާޟަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ހުށަހަޅަން މި މާއްދާ އެއްކޮށް އުނިކުރަން.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ފައްޔާުޟގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. ައޅުަގނޑަްށ ށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަވަނަ މާއްދާއަ 11އެބައޮތް ދެއްތޯ  މީގައި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީން

މަޑޭޓުކޮށްލަން އިނގޭތޯ ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް އިޤްތިޞާދީ ޒޯން ނޭ އެ އެކޮފެ

 ތަރައްޤީކުރުމަށް...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުަރން. މި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  ރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

 .އޮތީ )ރ( ާއއި )ބ( އިތުރުުކރަން



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމް.ސި

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހެްނ ނަގަިއގަނެގެން ނުގެންެދވޭނެ. އެއީ މީހުންގެ މުދަލަކީ މިހާރު މީހެއްގެ މުދަލެއް އަނެއް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

ނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް އަދި ކައުންސިލުން ުކާރ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެްއޗެއް ކަމަށް ޤާ

އިންވެސްޓުމަންެޓއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަދި އަމިއްލަ މީހަކު ކުރާ އިންވެްސޓްމަންޓެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ެއ 

ހަމަ މި ޤާނޫނު މިހާރު ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮންނަނީ އެމީހެްއގެ ޙައްޤު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަކަްށ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާަލންވެގެން. އޮތްގޮތުން ވެސް އެމީހުންނަށް ބަދަލުނުދީ އެކަންތައްތަކެއް ުނކުރެވޭނެ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. هللا ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މާއްދާ މި  !އާދެ ހެން ރަނގަުޅ މާއްދާ ެއއީ އަެނއް 6ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިުރ. އަުޅގަ

ވެދާނޭ. ެއއީ މިހާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ލިބިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރ ކަށްމާއްދާތަ

ކުރިން ރަށްރަށުަގއި،  ށަހެޅި ކަެމއް ކަމަށްވެދާނެ. މިސާލަކަށް މީގެބޭފުޅުން ހު އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި އެ

ރަށްރަށުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާތައް ޓައްިކޔާފައި ައއި ޤާނޫނަކުްނ 

ށް ބަދަލެއް ނުދީ އެ ... މިއީ ދެން އޮްތގޮތަުކން ނަމަވެސް އައިއިރު އެމީހުންނައައި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި  ވެސް ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުަތކުން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން ިމހާރު ބަދަލުވީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު

މައްސަލަތައް ޖައްސަމުން އެދަނީ. އެންމެފަހުން މިހާރު މި ސަރުކާރުން އޭތި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ. 

ިމސާލަކަށް ހަމަ މީހެއްގެ  ،ކަމެއް އް އަތުވެދާނެތީވެ އަދި މިނޫނަސް މިކަހަލަ އެތައްއެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެ

ވެސް ކޮށްފާނެތީ  ނޫނިއްޔާމުން އެހެން ތަނެއްެގ އެއްެޗއް ހަމަ ބަދަލެއް ނުނަގާ މީހަކަށް ދީ އެކަހަލަ ކަމެއް

ނޑަށް  ކަންނޭނގެ އެ   މަ ވަރަްށ ރަނގަޅު މި ާމއްދާއާ ހަބޭފުޅުން މި މާއްދާތައް ހުށަހަޅުްއވާފައި ުހރީ. އަުޅގަ

 ދޭތެރޭގައި ހަމަ ވިސްނާލުން ިއނގޭތޯ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ަފއްޔާޟަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އަންނަ ޑިވެލޮޕަރެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓަެރްއެގ  ގުޅިގެން . މި ބިލުގައި އެަބއޮތް މި ބިލާޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ހުރިހާ  އެ ކޮށް މިދެންނެވީ ފިއުޗަރ ޕްރޮފިޓްސްއާއެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރަން ވެްއޖެއްޔާ ބަދަލު ދޭނެގޮތް ވަރަށް ސާފު

ށްފައި ިމސާލަކަށް ެއގްޒިސްޓިްނގ ިއންވެސްޓްމަންޓެއް ާރއްޖޭަގއި މި ބިލުން ބޭރުން ކޮ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް

ލޯވަޅު  4އޮތް އިންެވސްޓްމަންޓެއް ޭއގެ ބަދަލުދޭނީ ވެދާނެ ފަހަރެއްގަިއ އެއްކަލަ ބިލިައރޑް ޓޭބަލަށް އަގު ދިންގޮތަށް 

 އް. އެކަމަކު ޑިވެލޮޕަރަށް މީގެން އެބަލިބޭއެޅިފައި ހުރި މޭޒެކޭ ކިޔާފަިއ އެގޮތަށް. އެމީހުންނަކަށް ނުލިބޭ އެ ރިލީފެ

ނޫން ލޯކަލް  މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެްއަގއި ފޮރިން އިންވެސްޓަެރއް ހެންނަމަވެސްކަމެއް. އެ  އެއީ ރަނަގޅު

ނޑަށް  އިންވެސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ގެއްލުްނވެގެން ގޮސްދާނެ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަުޅގަ

 ވެސް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އަޅުަގނުޑ، އަޅުަގނުޑގެ ހުަށހެޅުމަކީ މި މާއްދާ މިއޮްތގޮތަްށ ފާސްކުރުން. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން ައޅުަގނޑުމެންެގ 

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތެރެއިްނ މި ތެރެއިން މި ކަންބޮުޑވުން ިމއިނީ މިސާލަކަށް ބަދަލުނުދީ ެއގޮތަކަށް މިހާރު

އްކުެރވޭނެ. ހަމަ ޢާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށް ޓަކައި ުކރާ ކޮންމެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ނުއެ

ނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ެއގޮތަށް ެއއްކޮށް ިމ އެކަްނވާނެ ކަމަށް. ދެން އެއާ ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ލާއިރުަގއި އެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ާއިއ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލައިލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ހު

 ލިބިދޭ ަޙއްޤުތަަކށް އުނިކަމެްއ ނާންނަގޮތަށް ެއކަންކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އެކަންތައްަތކާިއ މި ޤާނޫނުައސާސީން އެ

 12އާދެ. މިސާލަކަްށ އެ ރަށްރަށުގެ ހަމަ  އެކަންތަްއތައް އެބަ ގެ ތެރެއިންއޮތްގޮަތކީ އެއީ މި ޤާނޫނުެގ ރޫޙު

ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭކަން  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ެވސް މީގެ

ސް އެނިގގެންދިޔަ. ވެ މިއަދުގެ ހަމަ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި އެދިޔަ ދެ ސެޝަނުަގިއ ވެސް ހަމަ ވަޒީރުގެ ވާހަކަިއން

ނަންބަރު  6ވެސް އެކަންތައް އޮތީ އެހެން. އެހެންވާއިރު އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލެއްނުކުރެވޭ މި  ށް ބަލާއިރުއަދި މީގެ ރޫޙަ



  

ައކުރު އިތުރުނުުކރުމަކުން މިއަށް ެއއްވެްސ އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމަކަްށ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  6ނުވަތަ 

ނޑު ހުށަ  ގޮތަށް. ހަަޅން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިޮއތްފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދު...ސި  ޔާމަށް އަުޅގަ

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މެންބަރު އެ ހުށަހެ އެްއކޮށް ދަންނަވާލަްނ ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާ ުޅއްވި ުހށަހެއަޅުަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ދެންމެ މިތާނގައި ދެކެިވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ އެްއކޮށްފައި ހުރި ަކއުންސިުލން ރައްޔިތުން ެއއްކޮށްަފއި 

ދާގޮތަށް ދިަޔގޮތަށްގޮްސ  އެްއކޮށް ާބބޭރިޔަނުންތަކެއް ދިަޔގޮތަށް ތަކެއް ހަމަ ަސރުކާރެއް އައުމާހުރި ފައިސާ

ވެސް ނޭނގި އެކަންތައް ިދަޔ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  ފައިސާ ވީުނވީތަނެއް  އެމީހުންގެ ހުރިހާ ފައިސާ އެްއ ނަގާ އެ

ނުދެކެން އެއީކީ ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިްނ ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން ހަމައެްއގެ ތެރެއިން ގޮްސގެްނ 

ތައް ކުރިކަަމކަށް. ެއގޮތަށް ހަމަ އެްއކަލަ ބުނާހެން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އެ މަރާ ޔަހޫދީން ގޮތަށް ބައެްއގެ ކަންަތއް

ވެސް ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައިްސގެން ހަމަ ދިޔަގޮތަްށގޮސް މީހުންގެ މުދާތައް ފޭރިގަނެ އެކަހަލަ  މިތަނަށް

ނޑު ނުދެނަހުރިން އެ ތައްތަެކއް ކުރި. އެހެންަނމަވެސްކަން އީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފެންވަރުަގއި ހުރި އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ެއވަރުކަމެްއ ކުަރއްާވނެ ކަމަކަށް. ައޅުަގނުޑގެ ުދޢާއަކީ ވެސް އެ ފެންވަުރގެ ޭބފުޅަކު ދެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މިހާރު ސުުބހާނަހޫ ވަޠައާލާ މެދުވެރި ނުކުރެްއވުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި هللا ވެރިކަމާއި ތަހުތަށް 

 މިއޮތް މާއްދާ ހަމަ ބަރާބަރު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކުރާީތެވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  33މި 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅު ކައުންސިލުތަާކއި ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިުލތައް މިހާރު އުފެދިފައިވަނީ. 

ނުއަސާސީން ބާރު ލިބިގެން އުފަންާވ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ިސޓީ ކައުންސިލު ޤާނޫނަކުން ުއފެއްދި. ދެން ޤާނޫ

ނޑުމެން އެ ޤާނޫނެއްގަިއވާ ކަންތަްއތައް އެހެން ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކުރަން ބަލާއިުރ  ޤާނޫނަކީ އެއީ އަުޅގަ



  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ބާރުވެރިވާން މިޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްަގއި ބަޔާންކޮްށގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީން އުފެދޭ 

ނޑަށް ޤާނޫނެއް. އެ ހަމަ ވަނަ މާއްދާގެ އެ )ހ( އިން އެބަެފނޭ )ށ( އިން އެބަފެނޭ،  633އިަގއި ބަލާއިރު އަުޅގަ

ގަިއ އޮތީ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ާދއިާރތައް ހިންގުމަށް އުަފއްދާ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 633މަޢާފުކުރައްވާ. 

ުކގެ އިޙްތިޞާސް ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއ އިދާރާތަކާިއ މަޤާމުތަކާއި ަކުއންސިލުތަކުގެ ސިފަތަާކއި ެއކަންތައްތަ

ނުޑމެން އުފަންކުރާ އެހެން  އޮންނަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަާޔންކުރާ ޤާނޫނަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫުނއަސާސީން މި އުފަންކު ރި ޤާނޫނުަގިއ ޤާނޫނަކަށްވުރެ ބާުރގަދަ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިޙްތިާޞސްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންަނއިރު ައޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާއަްށ ސިލުތަުކގެ ކައުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިން އަޅުަގނޑުމެން  31އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އުފަންކުރާ ޤާނޫނުގެ އެސް.އީ.ޒެޑް ިމ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އިްނ  33ފަރާތެއް، މަޢާފުކުރާތީ މިބުނަނީ ޒޯނެއްަގއި ާގއިމުކުާރ ޕާރމިޓެއް އަދި ހުށަހަޅުްއާވ 

އްގެ އިޙްތިޞާްސގައި ހިނގާ އަޅުަގނޑުމެން މިބުނަނީ އަދި އެ ޒޯނުގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ލޯކަލް ކައުންސިލެ

، އްދުގެ ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް އެހިސާބުން އެ ަކއުްނސިލުގެ އިޙްތިޞާސުން އެ ޒޯނު ވަިކވީޭއ. އެހެންވީމާސަރަޙަ

ޒޯންތައް އެ ކައުންސިުލގެ ިއޙްތިޞާސްތަކުގެ ތެރެއިން ަކއުންސިލުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެރެއިން މިދެންނެވީ 

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީން އުފަންކުރި ޤާނޫނަކުންނޭ ގެނެސްފައި ިމވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އަުޅގަ

 ގައި ައޅުަގނޑު މިކަން ދެކެން. ދެން ލޯކަލް ކައުންސިލު އޮތޯރިޓީން ކަމެއް ކަމު ވަަރކަށް ވިސްނާަލންޖެހޭ ކޮންމެވެސް

ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއާވފައި މިވާގޮތަށް ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތަކަށް އަދި ކައުންސިލުތަކަްށ 

ނޑު ދެކެން. ކަމެއް ކަމުގައި އަޅު  މުއް ބާރުވެިރކަމެއް ިދނުމަކީ މުހިންވަރެްއގެ މަްޝަވރާކުރުމެ ކޮންމެވެސް ގަ

ނޑައަޅަން  ވާ އެގޮތުން ރަށެްއގެ ރަށު ަކުއންސިލުގެ ބާރުގެ ދަށުަގިއާވ ބިމެއް. އެހެންވީމާ، ބިމެްއގެ ޒޯނެއް ކަ

ެވސް އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ ދެކެވެްނވާނެހެން. ކައުްނސިލުގެ މަޝްވަރާ ވެްސ  ވާހަކަ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ކައުންސިލާ

ަކއުންސިުލގެ ފަރާތުން އިންވެސްުޓކޮށްފަިއވާ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެ ކުރަްއވާފަިއވާ  ހޯދެންވާނެހެން. އަދި އެތަނެއްގައި

ނޑު ދެކެން. ދެން ބައެްއ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ބަދަލެއް ވެސް ދެވެންވާނެ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކުްނ ކަތްކުރީމަ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ަކއުންސިލަކައުންސިލުތަކުން މިސާލަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރަކުން މިަކން ފަށަން މަސައް

ނޑަށް ހީަވނީ އެކަން ކުޑަކުެރވޭނެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުން އެކަން ނުދޭން އެހެން ހިފާ ހިފުން އަޅުގަ

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ަކއުްނސިލުގެ ބާރުވެރިކަމެއްނެިތ  ވެރިުކރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރު

އްދު އެްއކޮށް ނެގުން. އެއްެވސް މިންވަރަކަށް ެއ ުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިން ސަރަޙަޙްތިޞާސްތަކައުންސިުލގެ އި

ނޑަށް ީހވަނީ ދަތިތަކެއް އެބަދިމާވޭހެން އިނގޭތޯ.  ކައުންސިލުތަކަށް އާމްދަނީ ެއއް ނުލިބޭގޮތަށް ނެގުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޢުލޫމާތުން  ލާއިރުލައިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ބަދުވަހުން ދުވަހަށް ޕްރެކްޓިކަލީ މި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓުަގއި  އަްއޑޫ އަޮތޅު މިހާރު މަގުަތްއ ނެހެދި އެވަނީ. މަގުތަްއ ެނހެދި އެވަނީ އަުޅގަ



  

ން ހަދަ މިލިއަން ރުފިޔާ މަގު 13ހިމަނާފައި ކޮމިޓީއަށް ބަޖެޓު އައިއިރު ނުހިމެނިފައިވާ ަބއެއް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ހަމަ ކުރުކޮްށލާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ޖަ އެހެންނަމަވެސްސާ ފައި ކޮމިޓީން ނިންމި. އެ  މާކުރި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 މިނިސްޓްރީ އަށް އިނގޭތޯ. އެ ނގޭތޯ. ފައިސާ ޖަމާކުރީ ހައުސިންވެސް ދިމާވެފަިއވާ ެއއް މަްއސަލައިގެ ވާހަކަ އި

ން ބޭނުމެއްނުޭވ ކައުންސިލަކަށް. ަކއުންސިުލ މިހާރު ދަރަނިވެރިވެފައި މިނިސްޓްރީއަކު ފައިސާ ދޫކުރާކަށް ހައުސިން

. އެކަހަލަ ހާ މަގުތަކެއް އެހެރީ ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، ހުރިއިންމިލިއަން ރުފިޔާ 1.3މަގު ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ން ދުވަހަށް ރަްއޔިތުންނަށް ދުވަހު އާމްދަނީ ވެސް އެބަ ލިބެންޖެހޭ މައްސަލަތަކެްއ އެބަ ދިާމވޭ ަކއުންސިލަށް އަސްލު 

ހަމަ  ދަކީމަޤުޞަ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަސްލުގައި މި ބިލުގައި ވެސް މައިަގނުޑ އެއް

ްއދުތަކުގައި ބޭނުންވާ ބޭސިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުުކރުން. މަގުތައް ހެދުން، ރަށްރަށުގަާއއި އެކި ސަރަޙަ

ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ  ދަމާ އެޅުން ހަމަ މީގެބަނދަރުތައް ހެދުން، ނަރު

ވެސް އެބަޖެހޭ.  ހުރި ފައިދާހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނައިރު އަސްލު ކައުްނސިލުތަކުން ވެސް ހަމަ ރުހުން ލިބެން

ނޑުމެން ާޤނޫނުއަސާސީން މި ނިންމި  ްނކުރަން މިގަވާރާއްޖެ  ރުހެންވެސް އެބަޖެހޭ. އުސޫެލއް ގޮތުން އަުޅގަ

އުސޫލަކީ ހަމައަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތަކަށް، ލާމަރުކަޒީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ރާއްޖެ ބަހާލުމަށްފަހު އިދާރީ ދާއިރާތަކަށް 

 ހާ ންުކރުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ބަބަހާލުމަށްފަހު އެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު ޢަްއޔަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއނޫން ހަމައަކުން  ދަންޏާ އެްއކޮށް ހިންގުމޭ އަުޅގަ

 އި ޚިލާފުވެފައި އެަބވޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުޅި ރޫޙާ

ނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. ދެން ވެްސ  ގޮތަކަށް ޮއތީމަ ކޮންމެ ެއއްބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ ތި ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ އަިވސްނާލްނަޖެހޭ ކަމެއްހެން.  ވަރަކަށް ށް ހީވަނީ ކޮންެމެވސްއަޅުަގނޑަ ންނަމަވެސްނިންމިދާނެ. އެހެ ުޅގަ

ށް އަންނަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތާއީުދުކރަން އިނގޭތޯ އަެނއް ަރއްޔިތުންނަށް މަންފާހުރިގޮތަށް ފައިދާހުރިގޮތަ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަސްލު ހިްނގެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ވެސް އަސްލުަގއި ބާރުވެރި ބިލަކަށް ވެސް ވާންޖެހޭނެ. 

އެ ބާރުވެރިކަން ނަްނގަާވއިރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ަރްއޔިތުން ބަސް ބުނެގެން އިންިތޚާބު ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކަށް 

 ވެސް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެމޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ވެސް ބަލައިެލވޭ ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ިރޔާޟަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ންޓަކީ އެލް.ޖީ.ޭއ އިން މިއޮތީ، ޙަޤީޤަތުގަިއ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދެން ހަމަ މޭކްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޕޮއި

ފައި އޮތް ހަދާ ވަރަށް ބާރަށް ގެންދާށޭ ކިޔާފައި މި ބުނާ އެއްަޗކީ ވެސް ކޮންމެެވސް މީހަކުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ

ހުރީ. އެ ކަމަކާއި ގުޅޭ ދާއިާރައކަށްވެ ކޮމެންޓްސް މި ،އެްއޗެއް އެހެންނޫންތޯ. ހަމަ އެ އެްއޗެހި ބަލައިގެން ކަާމއި 

ނޑަށް ފެނޭ ެއ ކުނުދެއޭ ބުނެފައި ދޫކޮށްލަންވީއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިތާ ތިބެފައި މި ކޮމެންޓް ކަމަ ހެްއޭޔ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އަންޑަސްޓޭންޑްނުާވ ކަމަ އެ ދާއިރާގެ  ،ށް ވަންޏާ އެ ދާއިރާގެ މީހަކުމީހުންގެ ޕޮއިންޓް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދިނުން. ނޫނިއްޔާ  ބިއްޔާނޫނީ މީހުން ތިއެލް.ޖީ.ޭއގެ ބޭފުޅަކު އަދި ޤާ އެ މީހުން އޭތި އަޅުގަ

ކީ ކޮބައިތޯ ިމ ގައި އެބަ އޮތް ބައިވަރު ުއސްތާޛު ނަޝީދު، އެ ބޭފުޅާެގ އޮޕީނިއަނައަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ 

މުޅި  ން އަނެއް ކަމަކީ މިއެްއޗެހީގަ. އެހެން ދިމާލަކުން އެބަ ކަވަރ ކުރޭތޯ. މީަގއި ަވރަށް މުހިންމު ވާހަކަ އެއް. ދެ

ނޑާލާ ވާހަކަ ާއއިެދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާނެ ާވހަކައަކީ ަކއުންސިލު ކޮންސެޕްޓް އިނގޭތޯ. ިމއާ އެ  ތަުކގެ ބާުރ ކަ

ާއއި މި ވާހަކަތަްއ އޯލްރެޑީ އޮންެއއަރ. އެހެްނީވމާ، އެއަްށ އެބަ އެޓެންްޑ  މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅއިަގންނަ ވާހަކަ

ނޑަށް ވަރަށް އުނަދގޫ ިމ ، . މީތި ހިމެނީމަ އެބަ އެކޮމޮޑޭޓްކުރޭ. އެހެންވީމާއެްއޗެހި ހިމެނީމަ ކުރޭ މި އަުޅގަ

ޓެކްނިކަލް ިމ  އް ދީފައި ޮއްއވަިއ، ައޅުަގނޑުމެންގެއޮތޯރިީޓގެ އޮޕީިނއަނެ އެލް.ޖީ.އޭ އަކީ އޮތޯރރިޓީ ެއއް. އެ

ޑުމެން ހަމަ މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނަގޭޅ ނއް ނުހޯދައި އަޅުގަ ތެއްގެ ވެސް ެއްއވެސް އޮޕީިނއަނެކުރާ ފަރާޤާނޫނު ފަރުމާ

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ޕާކްކޮށްފައި ބާއްވާަފއި ކުރިއަްށ  ނޑަްށ. ައޅުގަ ކިޔާފައި ނިންމާލަން. އެ ތަންކޮޅު އުނދަގޫ އަުޅގަ

އެްއޗެއް ވެސް  ގެންދަން. ފަހުން އަދި މީގެ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށްލާފަިއ ނޫނިއްޔާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުާޅ ވިދާޅުވާ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހިމަނަން. އޭރުން  އޮޅުންފިލުވާފައި މި ކަވަރ ުކރެވޭތޯ. މި ހިމެނީމަ މައްސަލަ އެއް ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

ބެހޭ ޤާނޫނެއް  ސާސީ އިން އެބަ ބުނޭ. ދެން މިއާއަދި ވަރަްށ ފުޅާކޮށް ޤާޫނނުއަ ،މީގައި ޤާނޫނުައސާސީ އިން 

ގައި ަރއްޔިތުންގެ ވާހަކަ މިއޮތީ ިލެޔފަ. އެ ވާހަކަ ނުލިޔަްނވީ ންނާނެ މި ޤާނޫނުއްޔިތުންނަށް ފެއަންނައިރުަގއި ރަ 

މިއިނީ. ަކއުންސިލުގެ ނަން ވެސް ާނންނަ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު  ސައް ސަބަބެއް ނެތޭ. ކައުންސިުލެގ ނަން އައި

ނޑުގެ ާވހަކައަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ނުހަދާށޭ. އެއީ އަުޅގަ

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ދިމާލަށް ދާނަން. ދެ  ވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމާވެސް ެއްއކޮށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވަގުތު ަކއިރިވާީތއާ 

ނޑު ހަމަ ކުޑަ އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން. އާދެ! ަވގުތު،  ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަ އޮތް. ައުޅގަ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ނޑު ހީކުރީ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަށް.އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮ  ޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



  

ނޫނޭ ނޫނޭ ފުރުޞަތު ދޫކޮށެްއނުލެވޭނެ. ދެން ކިހިނެއް އެެހން ދޫކޮށްލެވޭނީ. މިހާރު މީަގއި މި އޮްތ ކަންތައްަތކަކީ 

ންތައްތަެކއް އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަާސސީ، އަސްލަމް ދެްއކި ވާަހކަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަ

ެވސް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތް ހުށަހެޅުން  ބަލައިގަންނަން. ދެން އަނެްއޮކޅުން މީގައި އެްއގޮތަކަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ. ޑޭޓް ނުކުރެވޭެނ ގޮތަކަށް ގެންދިއުން ެއއީ ވަރަށް ވިެއކޮމޮމީގައި  ޔާނުދާ ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

ން މި ހީވަނީ ވަކި މީހަކު ބޭނުން ވާހަކަ ަދއްަކވައިފި. މިހާރު މީގެއަނެއްޮކޅުން ރިޔާޟް ވެސް ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެ 

 މަންްޓގެ އޮތޯރރިީޓ އަކީ ވެސް ހަމަ މިހާރުަކލް ގަވަރނުވަތަ ަވކި ދެ މީހަކު ބޭުނންވާ ގޮތަްށ ސަރުކާުރގެ ލޯ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް ަތނެއް. މިތާ މިނިސްޓަރު ވެސް ހުރީ އޭގެ މީހެއް. ދެން  ތިބީ ވެސް ޭއަގއި މީހުން. އެ 

ތަންތަނުން ވެސް ބުނި ެއއްެޗއް ޤަބޫލުކުރާކަްށ ބޭނުމެއް ޫނން. ދެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ނިންމާލީމަ ކިހާވަރެްއ 

ނޑު ހިތަށް ވަންނާތީ ދެން ކޮން ކަހަލަ ޑީެލއް އޮެވގެންޯތ މި ތަ ނުގަިއ މި މަސައްކަްތ މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިީއ ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދިގެން ނުަވތަ ދައުލަތަށް ހެޔޮ އެދިގެްނ ، އެ ވާހަކަ ވެސް ުސވާލުކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ

ަތކުަގއި ވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގަިއ ެވސް ކުރާ މީހުންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން މި ދެންެނވި މުައއްސަސާ

ވެސް ހަމަ ިމ  އެްއގޮތަކަށް ކަސްޓަމްސްަގއި ވެސް އަނެްއ ތަނެއްަގއި ވެސް ހުރީ. އެަކމަކު އެހެން ކަމަކުނުދޭ. ހަމަ

ނުޑ  ބޭފުޅާ އެ ބޭފުޅާ ޤާނޫނީ މީހުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަްސ ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ފްރަ  މެހެން މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ ތި ބޭފުޅުންކޮން ސްޓްރޭޓްެވގެންނެއް ނޫން. މި ގެންދާ ގޮތުން އަޅުގަ

އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާޫނނީ ވާޖިބު އޮން ރެކޯޑްގައި ައޑުއަހާލަން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް އަތުެވއްޖެއްޔާ އެ ވާހަަކ 

ވިަފއި ހުންނާނެ ލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަަތއް މިއަުދ ރެކޯޑްކުރެމި ވާހަކަ މި ދައްކާ ބޭނުންވާތީދައްކާލަން ހަމަ 

ވެސް މިއީ ހެޔޮާވވަރު ކަންތައްތަކެއް ނޫން އިނގޭތޯ ކުާރކަށެއް. މި ދެތިން މީހަކު  އެއްގޮތަކަށް  ކަމަށް ފެންނާތީ،

ތުތަކެއް މެދުވެިރކޮށްދޭން ބޭނުންވެގެން މުޅި ަޤއުމު ިވއްކާލުމުގެ ުނވަތަ ބޭނުންވާާހ ގޮތަކަށް ުދއްވާލުުމގެ ފުުރޞަ

ން ނޫނީވިއްޔާ އެމް.އެމް.ޭއ ނުވަތަ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ހެން. އެެހން ނޫނިއްޔާ އެލް.ޖީ.އޭ އިންކުރެވޭ މަަސއްކަެތއް

އިން ނުވަތަ އަނެއް ތަނަކުްނ ބުނާ ބުނުން ވެސް ައޑުައހާނުލާ ހަމަ ރާސްލާފައި ގެންގޮސް ނިންމާލަންވީ. ިތ 

ނޑަށް ނޭނގިގެން މިުއޭޅ ބޭފުޅުންގެ ކިހާވަ ެރއްގެ ކޮލިިފކޭޝަނެއް ހުރި ބޭފުޅުންނެއްތޯ މިތާ މި ތިއްބެވީ. އެއީ އަުޅގަ

އެްއޗަކީ. އެވަރު އެނގިލަން ޭބނުން ވަނީ. ދެން ކޮންމެއަކަްސ އަދި އެނގުަނސް ނޭނގުަނސް ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑު ވެސް ހަމަ ނިންމިޔަސް މުޤައްރިރު ނިންމާނެ ނިންމާ ގޮތަކަށް. ދެން ނިންމާ ގޮަތަކށް  އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 ހަމަ ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް ވެްސ ދައްކާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މި ހޯދާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އަިމއްލައަށް އާދެ! ެއއްގޮަތކަށްވެސް އަުޅަގނޑު



  

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ކުރަން ރިޔާޟް ދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅާއި އަސްލަމް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް.ވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުއެހެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިންމާނީ. އަޅުަގނުޑ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. ތި ބޭފުޅުންގެ ވޯޓާ  ެއއްކޮށް ައޅުގަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:އިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.ގުރައިދޫ ދާ

ނޑަކަްށ އިން ވިދާުޅވޭ ޯކއްެޗއް ީދގެންއަޅުަގނޑު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދެން ވަރަށް ިގނަ ހެއްޔޭ. އަުޅގަ

ނޑު އެްއޗެއް ހިފާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި  އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުދޭ. އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ. މާ ގިަނއިން އެެހން ވިދާުޅވަނީ. ދެން ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ރަްއޔިތުން ހޮަވއިގެން މި ތަނަށް ައއިސް 

މިއިނދީ. އެހެންވީމާ، ވަކި ކޮލިފިކޭޝަނެއް ަވކި އެްއޗެްއ އޮވެގެން ވަކި ެއއްަޗކަށް ބަލައިގެެނއް ނޫން މިތާ މި 

ލަެތއްަގއި މި ތިބީ. ޯވޓުން ހޮވިގެން އައިްސ ތިބީ. އެހެންވީމާ، މާ ގިނައިން ތިބީކީ. އެންމެން ވެްސ ހަމަ އެއް ޙާ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ  ހެން ދަންނަވާލާނަމޭ. އެހެން ވިދާޅުނުވާށޭ. ަރއްޔިތުންެގ މިހަމަ އެހެން ވިދާޅުވާތީ އަުޅގަ

 މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން މިއީ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު މަނިކުމަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ކަންޮބޑުވުން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި 

ވާހަކަދައްކާފައި ކުިރއަށް ދާގޮތަށް  ވި ގޮތަްށ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅާމާއްދާ ޕާކްކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅު 

ނުޑ ޅަން އިނގޭތޯ. ޕާްކކޮްށލާފައި ކުރިއަްށ ދާން. ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތަގއި ނާދޭ. އެހެ ހުށަހަ ންވީމާ، ޯއކޭ. އަުޅގަ

 ރިޔާްޟ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް.هللا ކުރަން ޢަބްދުތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް  ،މި އޮތީ އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު... އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ުހށަހެޅުވީ މި މާއްދާ އެްއކޮށް އުނިކުރަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ  ޟްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި އެބަ އޮތް. ެއއީ ފަްއޔާ

 ންވީމާ، ެއންމެ ފުރަތަމަ ފައްޔާޟްއޮތް ހުށަހެޅުމަކާއި އަދި ޕާކްކުރަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެ

 ށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.ދުކުރަްއވާފަިއވާ، އާދެ! ފައްޔާޟައި އަދި އަސްލަމް ތާއީހުށަހަޅުއްވަ



  

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

 އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުން އަނބުާރ ގެނައީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ މި މާއްދާ އިތުަރްށ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި މިހާރު މި

ރިޔާޟް ހުށަހަުޅއްަވިއ އޭެގ އިތުރުން އަމީތު هللا އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަްށ ޓަކައި ާޕކްކުރުމަށް، ޢަްބދު

ލަދެްއވުން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެުޅްއވުން. މި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ާތއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުުޅ މައްޗަްށ ހިއްލާ

ނަޑއެޅުމަ ަގނޑުމެްނ މިއަދަށް މި ސެޝަނަށް އަޅު ށްފަހުގައިއެދެން. އެހެންވީމާ، ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

ށް އަުޅަގނޑު މިހާރު ދާނަން. އެއީ ކޮމިީޓގެ ނައިުބ އަ 1މަށް ފަހުގައި އައިޓަމް ިނންމު މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ނަިއބު މުޤައްރިރެއް ހޮވުުމގެ ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަްށ  މުޤައްރިރެއް ހޮވުުމގެ ކަންތައް 

 .ލާނަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއޭޓާއަޅުަގނޑު މި ަވގުތު ހަވާުލޮކށް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

ނުޑ  ޓީން ބަދަލުވެފައިވާތީމިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅާ ކޮމިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް  އަުޅގަ

 ފްލޯރ ހުޅުވާލަން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ނަންފުޅު ުހށަހެޅުއްވުމަށް.

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

 ޔާމްގެ ނަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ސިޢި

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ާދއިރާގެ މެންބަރު މަޑުއްވަރީ

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

އާދެ! ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް. އެއީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމަށް، ނައިބު މުޤައްރިުރ 

ޔާމް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އެގޮތަްށ ސި ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުކަމަށް މީ

 ވޯުޓގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. 1ދަންނަވާލާނަން. 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންގެ ރުޙަބާ ޔާމް ހޮވިަވޑަިއަގތީމަ މަނިކުފާނަށް މަކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށް ސި ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ މިއަުދގެ މި ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ވެސް ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.

_________________ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


