
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  21 ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ  

  1122އޮގަސްޓް  21

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  28



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއކޮށް  މެންބަރުންނާ 4ގެންދާއިރުަގއި ވަނަ ޖަލްސާ މިހާހިސާބުން މިފެށި 21އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 4މިޓީެގ ކޯރަމަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެށެނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި ކޮ

ނޑުމެން ަމސައްކަތް ނިންމާލިއިުރަގއި  މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިފަށަނީ. ިއްއޔެަގއި އަުޅގަ

ވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  33ާއއި ހިސާބަށް.  33އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެިވފައި އޮތީ މާއްދާ 

. ޕާކުކުރުމަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިހާުރ ރާކުރުމަށް ަޓކައި ޕާކުކުރެވިފަމަތީން ިއތުރު މަޝްވައެއްބަްސެވވުނު ގޮުތގެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ޓޭިރއޭއިން. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީގެ ސެކްރެ 34މިއަދުގެ މަސަްއކަތް ފެށިގެންާދނީ މާއްދާ  ޓަްށ އަުޅގަ

 އިްއވާލަދެްއވާ.  34 ،ިއއްވާލަެދއްވުމަށް 4މާއްދާ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާރީމޭޒުން އި

 ޒޯެންއގެ  އެ ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި 33 ޕާމިޓު ލިބޭތާ ިޑވެލޮަޕރަށް .ވަނަ މާއްދާ ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 34 އާދެ!

 ްނވެްސޓުކުރާ އިންެވސްޓަރުންނާ އިއެ ޒޯނުަގއި ާގއިމުކުރަންވާނޭ. ައދި އޮފީސް ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ތަކާ އެކު ހިންގަންޖެހޭގުޅޭ ގޮތުންނާއި ަކއުްނސިލު އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަްތތަކާ ަގއި ހިންގާނުގުޭޅގޮތުންނާއި އަދި ޒޯ

ގުޭޅ ގޮތުން އެ ޒޯނުތަކުަގިއ  ންނާއި ޒޯނުގެ ސުޕްރިޑެންޓުންނާގުޭޅގޮތު ލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންާނިއ ބޯޑާމުޢާމަ

އޮފީހުން އެ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮޕަުރގެ ޒިންމާެގ ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ޒޯން އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން 

 ދަށުންނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މެންބަުރންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މި 34ގަތީ މާއްދާ ތި ދެންމެއަކު އިިވވަަޑއި އާދެ!

ނޑުމެންނަށް މި މާއްދާއަށް  ަގއިމާއްދާއަށް ބަލާއިރު  ންލަކުން އިޞްާލޙެއް އަިއސްފައި ނުވާކައެްއވެސް ދިމާއަުޅގަ

 ފައްޔާޟަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  ދެ!ފާހަގަކޮށްލަން. އާ ވެސް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑަށް ހީވަނީ  އާދެ! ންދާއިރު. އެހެންވީމާ، ތި ކަންތައްަތއް ުކރަމުކަންނޭނގެ ބޮޑެ ދުވަސް ތަންކޮެޅއް މަދު 03އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ  އެދުވަހާ ނޑު ހުށަހަޅަން ެއގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. 03ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ  ދުވަސް ރަނގަުޅހެން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދެން ތިޙުސަ  ތަކަށްފުޅުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުބޭ އިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުގަ

ކަމެއް ދެއްތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވާނަމަ ެއއީ ދެން މުހިންމު

ނޑަށް ސެކްރެޓޭިރއޭ ޚިޔާލުފުޅެއް ވެސް މީަގއި ިލބިފައި އެބައޮތް ޓުން އެލަރޓްކޮށްލަ ދެްއވައިފި. ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތުކޮަޅކަށްފަހު( ޤާިސމް އިބްރާހީަވގު)ން ައޅުަގނުޑ އެެދން. ވެްސ ބައްަލވާލަދެްއވު އެހެންވީމާ، އެ މަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑުމެން ކުުޅދުއްފުށީ ދެކުނު ދާ 03މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން  އާދެ! އިރާގެ ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 އްގައި މުޖުތަމަޢެ މޮކްރާތީހުރި ބާރުތައް ދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވާފައި މިއޮތް ޚިޔާލަކީ ކައުންސިުލތަކަށް ދީފައި

ނަމަވެސް މި  .އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަންކުރުމުަގއި ހިފަހައްޓަިއދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް

ނޑަނޭޅި އޮތްކަން ފާހަަގކުރާ ކަމަށް އުންސިލުތަުކގެ އިޙްތިޞާޞް ކަ ފަށާއިރު  މަސައްކަތްކުރަން . އެހެންވީމާ، ކަ

ނުޑމެން ގޮތެއް ނިންމަންވީ. އެ  ވިދާޅުވީ ޙަޤީޤަތް. ދެން  އެއަށް ވިސްނާކަމަށްވަންޏާ ެދން ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ބަދަލުކުރަން ހުށަ ުދަވހަށް 03އޮތްތަން  ދުވަސް 03މިހާރު ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި 

 ދުވަސް މާުކރު މުއްދަތެއް ކަމަށް ފެންނަނީ.  03ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ 00އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުްނ މެންބަރު ނަޝީދު މި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޚިޔާލުފުޅު ބޮޑަށް ގުިޅގެން މިދަނީ 

ަވނަ މާއްދާއަށް ޚިޔާލުފުޅެްއ  03ނެތް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ފަރާތަކުން  ގުޅުމެއް އްާދއާ ވަނަ މާ 03މާއްދާއަށް. 

މާ، އެ ނުކުތާ އެހެންވީ .ދެންމެައކު ކޮމިޓީަގއި ފަްއޔާޟް ހުަށހެޅުއްވި ިޚޔާލުފުޅުގެ އިތުރުން  ،ނެތް ހުށަހެޅިފައެއް

ނުޑ  އް ނެތްއިތުރު މެންބަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެކޮށްލުމާ އެުކ އަޅުަގނޑު ފާހަގަ  ކަމަށްވާނަމަ ެއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ  03ައދި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް  ހެންވީާމ، ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުއްަވއިވޯޓަކަށް އަހާނަން. އެ

އަތްޕުޅު  ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން 03ދުވަސް  03މާއްދާގައި އޮތް 

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ފާސްވީ ކަމަށް ނިންމާފަިއ  7އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ މައްޗަށް ހިތްލާލަދެްއވުން އެެދން. 

 ވަނަ މާއްާދއަށް ހިޖުރަކުރާނަން.  03އަޅުަގނޑުމެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ވަނަ  03ހުށަހެޅުން.  ންޒޯން ިޑވެލޮޕްުކރަ، ން ޑިވެލޮޕަރުޒޯ  .ވަނަ ބާބު ފެށޭ މާއްދާ އިނގޭތޯ 3ވަނަ މާއްދާއަކީ  03

އޭނާ  އެިދ ހުށަހަޅާނީ ބޯޑަށޭ. ރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުަގއި ހުއްދައަށްޒޯނެްއގައި ާގއިމުކު .މާއްދާގެ )ހ(

މި މާއްދާގެ  -ށ() ފޯމެއް މެދުވެިރޮކށެވެ. ކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާއެކަން

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ހެޅުމަާކއި ެއކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މިގައި ަބޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ ހުށަ)ހ(

 ން ހުށަހަޅާ ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަންވާނޭ. ްނކުރާ، ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިލޔެިކއުގަާވއިދުަގއި ބަޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ ދަންނަވާ ންގެ ފަސޭހައަށް ޓަކައިބޭފުޅު ވަނަ މާއްދާ ވެސް ހަމަ ތި  03

އަޅުަގނޑުމެންނަށް، މި އެބަ އޮތް އެމް.އެމް.ޭއގެ ހުށަހެޅުމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތި އެާއއެކު އެހެން ެއްއވެސް ިއދާރާއަކުން އަުޅގަ

ނޑު ހުޅުވާލަން. ދެން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ  ންބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މެންބަރަކު ބައްދަލުވުން ފެށުނު ފަހުން ގުޅިވަަޑިއގެންފި. އެހެންވީ 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާ، މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް . 9މިކް ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލުވމަށް ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ޖުމްލަ އިކޮނޮ

ނޑު ފުރުޞަތުޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކައަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   ހުޅުވާލަން. ށް އަޅުގަ

 

 ކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނި

 އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ އޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   އަރުވަން. ފަޒާދަށް ފުރުޞަތުއާދެ! އަުޅގަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ހުށަހެޅުމަށް. ގެން ޙުަސއިން މަނިކު ދޮންމަނިކުއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުރެްއވި  އިމަނިކު ޮދންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވައިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ޙުސައިން

ށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަ 03ގޮތަށް ވޯޓަށް މި އަހަނީ. އެީއ 



  

ނޑު  ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ! ރިޔާޟަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން އެކޮމޮޑޭޓް އެމް.އޭގެ ެރކޮހުށަހަޅަން އެމް. އަޅުަގނޑު  ކޮށްެދްއވުމަށް.މަންޑޭޝަންސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތެޭރގަިއ  ދެވުނީމާ ގަވާއިދު ވެސް އޭގެއަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އެ ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މީގައި ޤާނޫނާ ހަވާލާ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހެދޭ ަގވާއިުދގަިއ ހުންނާނެ ކަންތައްތައް ވެްސ  ،ވެސް ގަާވއިދުހިމެނިގެންދާނެ. ހަދާ 

ޤާނޫނުގައި ހުްނނަ ކަންތައްތައް އޭަގއި  ހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރޭމި ފޯމުގައި ހިމަނާ ހަދަންޖެހޭނެ. އެ

 ނަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.ހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެ އަރުވަން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއޮީތ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. އެން އަށް ފުރުޞަތުهللا އީވާ ޢަބްދު

ންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވޯޓަށް އަހާނަން. ޙުސައި ތާއީދު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު އިފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަ

އަދި ޢަލީ ފަޒާުދ ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުްއވުން. މިހާރު މާއްދާ އޮތްގޮތަށް، ިމހާރު މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް  އިހުށަހަޅުއްވަ

ން. އެދެ ންޕުޅު ަމއްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޭބފުޅުން އަތްފާްސކުުރމަށް ވަނަ މާއްދާ  03

ނުޑ ޯވޓު މި ދިނީ. އެހެންވީމާ،  ވޯުޓ ލިބުމާ 3)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ،  ެއއްކޮށް ާފހެއް ނުވާނެތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  މުޤައްރިރުގެ ވޯޓާ ވަނަ  00ވަނަ ާމއްދާ ފާްސެވއްޖެ ކަމަށް ބަލާ  03ެއއްކޮށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާ    ނަން.މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތޯ. ަގާވއިދުެގ ދެކޮޅަށް ޯވޓު ެއްއވަރުެގ، ދެކޮޅަށް ވޯުޓ ެއއްވަުރެވއްޖެ ނުދެވޭނެ އިނގޭ އެްއގޮތަކަށް ވެސް އެހެނެއް 

ނަމަ ދެން މުޤައްރިރަށް ވޯޓެްއދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތި ގެންދެވީ. މަޖިލީހުގެ ވެސް ގަާވއިާދ 

 ޚިލާފަށް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއަްށ ތި ބޭފުޅުންގެ ރިކުއެސްޓާ ެއްއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް  އެހެންވީމާ،

ނޑު އަލުން ވޯޓަށް އަހާނަން ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގަ . އެހެްނވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު  އިނގޭތޯ. ދެން މިހާހިސާބަށް އަޅުަގނޑު އިޢުލާނު ކުރަން އަޅުގަ

 03ވެސް ގުިޅވަަޑއިގެންަފއި ވެއްެޖ، ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުަޤއްރިރު. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ިމވަގުތު ކޮމިޓީގަިއ މި ތިއްެބވީ 

އަދި ޢަލީ  އިހުށަހަޅުއްވަ ންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޙުސައި 03މެންބަރުން. 

ނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ. ެއގޮތަށް ާތއީދުުކރައްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ  ފަޒާދު ތާއީދުކުެރއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ  00ވޯުޓގެ އަޣުލަިބްއޔަތަކުން ފާްސވެއްޖެ ކަމަށް ަކނޑަެއޅުމަށްފަހު  3އެެދން. އާދެ!  މައްޗަށް ހިއްލާލަެދއްވުން

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން.މާއްދާއަ  ށް އަުޅގަ

 

  އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަުމގެ ހުއްދައަްށ އެދި  ،ޒޯނެްއ ާގއިމުކުރަން އެދި  00ވަނަ މާއްދާ. ޒޯން ޑިވެލޮްޕކުރަން ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް.  00

ނެތި ސީދާ ިދވެހި  ގުުޅމެއް އެހެންފަރާތަކާ -ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން ފަރާތަކަެށވެ. )ހ(

ފަރާތަާކއެުކ  ސަރުކާރަށް ަސއްތައިންަސއްަތ ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ިހއްސާޮއތް ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އެހެން

ރުކާރުން ފަރާތްތަކަކާއެކު ިދވެހި ސަ ދިވެހި ސަރުކާރުން އުފައްދާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏަަކށް ނުވަތަ އެހެން

ބިދޭސީން  ހަމައެކަނި -އްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް. )ނ(ހިހަމައެކަނި ދިވެހިން  -ކަށް. )ށ(ންޯސޝިއަމައުފައްދާ ކޮ

 -އްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް. )ރ( ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން އެކުަގއި ހިއްސާެވގެން އުފައްާދ ކުންފުންޏަކަށް. )ބ(ހި



  

ްއސާވާ ކުންފުންޏަކާއި އެހެން ކުންފުންޏަކާ ހިއި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީްނ އެުކގަނުވަތަ  ،ނުވަތަ ބިދޭސީން ،ދިވެހިން

ނުވަތަ ބިދޭީސން ނުވަތަ ދިވެހިންނާއި  ،ގުިޅގެން އުފައްދާ ޖޮއިންްޓވެްނޗަރ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ )ޅ( ދިވެހިން

 ކަށް.ުގޅިގެން އުފައްދާ ކޮްނސޯޝިއަމަ ބިދޭސީން އެކުަގއި ހިއްާސވާ ކުންފުންޏަކާއި އެހެން ކުންފުނިތަކަކާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންނަށް އެްއެވްސ  00ވަނަ މާއްދާ.  00ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި އަޑުއިިވ ވަޑަިއގަތީ  ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށިއިދާރާއަކުން ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 

 ދެްއވުން ލަ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުގެ ޚިާޔލުފުޅު ބައްލަވާތް އެއަށް ޚިޔާލުފުެޅއްދެްއވާފައެބަ އޮ ނަޝީދު މުޙައްމަދު

 އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 
 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެސް ވިއްކޭ ެއއްަޗކަށް ވީހިނދު ރާއްޖޭގަިއ މިހާތަނަށް ކުންފުނިތަކުން  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިހާރު  ބިމަކީ ވަކި

 ބިންތައް ގަތުމުގެ ކަންތައް ުކރަންވީގޮތް ޢާއްުމވެފައި ނެތްަކން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 

 ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެ

ނޑުމެްނ މިއުޅެނީ.  00މިހާރު މިއޮތް  ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް  00ވަނަ މާއްާދ އެހެންނޫންތޯ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނާންނާތީއާއެްއކޮށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުން، އެއީ ޤާސިމް 

ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ފާސްކުަރއްވަން  00ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަށް 

ވޯޓުގެ  8ވޯޓުެގ،  7އެދެން. އެހެްނވީމާ، ން ޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަެދއްވުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތް

ނޑަެއޅުމަށް ނޑު މިދަނީ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ަކމަށް ކަ  ވަނަ މާްއދާއަށް.  07ފަހުގައި ައޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުން. ިޑވެޮލޕަރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް  07 ވަނަ މާއްދާ. ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ަޝރުތުތައް ކަ

ޓަކައި އޭގެ މުޤާބިލުަގއި، ދިވެހި ސަރުކާރުްނ  ކަމަށް އެ ޢިނާޔަތްަތއް އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ލިބޭ ،ކަޑަެއޅުމުަގއި

އެ ޒޯނުން  ،އިސްކަންީދގެން ރާއްޖޭަގއި ިބނާކުރާ މާއްދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެެރއިްނ ވަޞީލަތެއް 

ނޑައަޅާ ތަނެްއގައި  ،ބޭރުގައި  ިދ އެވެ. އަ ެއ ޑިވެލޮޕަރު ބިނާކުރުން ޝަރުޠުކުރެވިދާނެ ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަ

އެ ޒޯނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ ، ޓަަކއި، ެއ ޑިވެލޮޕަރަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ޤާބިލު ޢިނާޔަތެއް އެކަމެއް ކުރުމަށް

ނަޑއެޅުމުަގއި އެ ޑިވެލޮަޕރަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ޒޯނެއް  -އެވެ. ދެން )ށ( ކަޑައެޅިދާނެ ން ބޯޑަށްކަ

ޕަަރކު އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާގޮތަށް އެ ޒޯނެއް ަތރައްޤީކުރުމަށް ޑިވެލޮާއިއ ތަރައްޤީ  އާބާދީ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި

ބަތް ނުވަތަ އެކަުމގެ މައްޗަށް ޯބޑުން ރިޢާޔަތްޮކށް، އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ދެވޭ ިޢނާޔަތުގެ ނިސް ހުށަހަޅާ ކަމުގަިއވާނަމަ

 އެވެ. ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިތުރުކުެރވިާދނެގެ )ރ(0މިންވަރު ޖަދުވަލު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުޅުވާލަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް. ދެން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިއަށް ދަންނަވާލަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސްފަިއ އޮތް އިޞްލާޙުތަކަށް ބަާލިއރުގަިއ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޮކމެންޓުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި 

ރވިްސ އިން އެކަނި މި މާއްދާއަށް ކޮމެންޓެއް އައިސް މިއޮތީ. މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ނޑުމެންނަށް އައިސްފައިނުާވކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ތި ބޭފުޅުންގެ އޭގެ އިތުރުން އަދި  އެހެން އިދާރާއަކުން ވެސް އަުޅގަ

 ޚިޔާލުފުޅަށް ހުޅުވާލަން. ޢަލީ ފަޒާދު. 

 



  

 އިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޭއގައި މިއޮންނަނީ،  07މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ 

 ިދވެހި ސަރުކާރުން ،އެ ޒޯނުން ޭބރުގައި  ،މިހާރު އޮތް ޑްރާފްްޓގަިއ އޮީތ އެ ވަޞީލަތްތަުކގެ ތެެރއިްނ ވަޞީލަެތއް

ނަޑއަޅާ ތަނެްއގައި. އެތަންކޮޅު، ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަުކގެ ވަޞީލަެތއް އެ ިޑވަލޮޕަރު ބިނާކުރުމަށް ޝައުގު،  ކަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ މި ޑްރާފްޓްގަިއ  އެތަނުަގއި އެ ޒޯނު ބައި ުއނިކޮށްލާފައި އެ ބޭފުޅުން އެޮއތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ތި ފާސްކުރުމަށް.މީއޮތް ގޮތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އެ އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ެއ  ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ބަަދލެއް ނެތް ޭއގައި. ލަުފޒެްއ ހަމައެކަނި ބަދަލުވެފައި ިއނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ވިދާޅުީވ. އިތުރު މާބޮޑު 

 ފާސްކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތް ެއީއ ސް ސަރވިސަސް އިއިނގޭތޯ. ޕޮލި އާދެ! އެ ލަފްޒު ވަރަށް ބޮޑެިތ މާނަ އެބަ ހުރި

އިތުރަށް ވެސް މި ބޯޑަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ިއތުރުކުރުމުގެ މިންވަރު ިމ  ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް. އަދި އޭގެ

ނޑަނޭޅި އޮތުަމކީ، އެ ބޯޑަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ަކމެއް ނޫން. މި ޤާނޫނުގައި  ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑއެޅެންޖެހޭނެ ދެވޭ ޢިާނޔަތްތަކާިއ ިޑއުޓީ މަޢާފުކޮށްެދވޭ ުދވަހާއި ެޓކްސް މަޢާފުޮކށްދެވޭނެ ދުވަސް. ެއ މި  ކަ

ނޑަނޭޅި މި ބޯޑަށް ދޫކޮށްލާފައި ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުން  ކުރާ ގޮތަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަންފީޛުޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑަށް އްދޫކޮށްލެ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ފެންނަ ަކމެއް ނޫން. މި ޤާނޫނުގައި ބުނެދޭންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ ވުމަކީ އަުޅގަ

ހެއްޓުމުެގ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަށް ޙައްޤުތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޤައުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދެމެ

ން. އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަނަށް ން ކުަޑކުުރމުގެ ގޮތުން މިކަންކަން ެއބަ ޖެހޭ މީގައި ހިމަނަމަގުފަހިވެގެންިދއު



  

ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށް މި ކުރެވެނީ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީމަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި 

ވަރަކަށް ބޭފުޅުން ނަމަވެސް ނިންމާ ބޯޑަކުން ނިންމާ  21ކޮންކަމެއްކަން ދެތިން ހަތަރު ބޭފުޅެއް ނުވަތަ ހައެްއކަ، 

ޛުކޮށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ޮބޑެތި ސަރަޙައްުދތަކެއް ނުވަތަ އެތައް ދިާމއަުކން، އެތައް ކަންތައްތަެކްއ ނިންމުމެއް ތަންފީ

ން މީގެން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނިކުމެގެން ހިނގައިދާނެތީ މިކަން، މި މާއްދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިއު ކުރެިވގެންދާ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ެއ ިއޞްލާޙު ކުރުމަކީ ޕޮލިސް ސަރވިްސގައި އެ ބުނާހެން ެއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަ

ދެވޭ ޒޯނުން ބޭރުގައި ެވސް ައދި އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ދެވޭގޮތަށް މި ޤާނޫނުގައި މިހާރު މި ބައްޓަންކުރެވިފައި 

ނޑު ތާއިދުކުރަން.މިއޮތީ  . އެހެންވީމާ، އެަބއި ެވސް އަ ރަނގަޅުކޮށްފަިއ، ޕޮލިސް ސަރވިސަްސގެ ކޮމެންޓް އަޅުގަ

ނޑަެއޅެންޖެހޭނެ. އެއީ ކިތަްއ  އަދި ހަމަ އެާއއެީކގައި މިދެްނނެވިހެން މި ޖަދުވަލުގައި ވަަރށް ރަނގަޅަށް އެަބއި ކަ

 މިއަދު ޤާނޫނުގަިއ އެަބއި ކު އަހަރަށްކަން. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރަނގަޅު ކިތަންމެ ައހަރަކަށް ިވޔަސް. އެކަމަ

 މިދަންނަވަނީ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މުކަން ބޮޑު ވާހަކަންހިމެނިފައި އޮތުމުގެ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުުކރަން. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ރވިްސއިން ހުށަހަޅުއްވާ ުހށަހެޅުން ބަލައިގަތުމަށް. ޝުުކރިއްޔާ.ސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޟްފައްޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އިސްމާޢީލް  ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ތޯ. މި އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހީވަނީ ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އިން ހުށަހަޅާފައި އިން ޚާއްޞަކޮށް ފަހަތުބައި އިނގޭ

ނޑަެއޅިދާނެ ނަޑއެޅޭ ގޮެތއްގެމަތިން ބޯޑަށް ކަ އެވެ. އެހެްނވީމާ،  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

މު ކަމެއް ންކުރެވިފައި އޮތުން އެއީ މުހި ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ބޯޑުންތާ ގަވާއިދު ހައްަދވާނީ. އެކަމަުކ އޭތި ޕަބްލިޝް

ކިހިއްނެއްކަން ެއކަންެވގެންދާނީ. އޭރުން އަދި އިނގިލި ދިއްކުރުން ެވސް  ކަންނޭނގެ. މީހުންނަށް އެނގޭނެ ކިހިނެއް

ކުޑަވާނެ ޯބޑާ ދިމާލަށް ވެސް އެ ަގވާއިދު އޮތް ގޮތަށް. އޭިތ ވަރަށް ބްރޯޑް ަގާވއިދެއްތާ ހެދިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، 



  

ނޑަށް ީހވަނީ ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ގޮތާިއ  ނެ ކަމެްއހެން. މިހާރު އޮތްއެބައި އިންކޯޕަރޭޓް ކޮށްލުމަީކ އަުޅގަ

 ވެސް އެބަ އޮތް. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވަިކގޮތެއް ހުށަހެްއނާޅާނަން. ނޫނީ މިތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްލުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  ރީމަޑުއްވަ

ކު ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭުފޅުން ވިދާޅުވި އިނގޭތޯ މި ގަވާއިުދގައި ކަންކަން ހިމެނުއްުވމަށްވުރެ ބޮޑަށް ޤާނޫނުގައި ދެންމެއަ

ނޑަށް  ކަންކަން ހިމެނުއްވީމަ އިންެވސްޓަރުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަެނއް މާއްދާެއއްެގ ދަށުން ޤާނޫނަށް ބާރު ފައިބިދީލި ަގާވއިދަށް ާބރު ކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެްއ މާްއދާއެްއގެ ދަށުންޤަބޫލު

ލިބިދީފައި މިކަންކަމެއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. މި ޤާނޫނުތަްއ ހަދާފައި މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮްށގެން. 

ގެން. ެއކަމަކު އަދި ސަރުކާުރގެ މުއަްއަސސާތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކޮށް 

ވާހަތަކުެގ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ މާއްދާއެއް ިމ ގިނަ  މިދެއްކޭ ޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުގައި އަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ އަލަށް އަދި އިނގޭތޯ. އަލަށް ފެނިެގން ޤާނޫނުގައި ހުރި އެހެން މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮްށ 

އަކަށް މިކަހަލަ ބަދަލު ެގނައިމަ ޤާނޫނުގެ މަފްޙޫމް ގެއްލިގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ާމއްދާ

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ މިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެންނައިރަށް މިތަނުގެ ގާާވއިދަށް ބާރު ލިބިދެޭއ 

ބާރު ލިބިދިނީމަ އިންވެސްޓަރުންނަށް އޭެގ  ބުނާއިރަށް އެއަށް ބާރު ލިބިދީފައި އަނެއްކާ އަެނއް މާއްދާައކުން ޤާނޫނަށް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ  ފައިދާކުރާނެ ވާހަކަދައްކާ މިީއ އެއްވެސް ކޮންިސސްޓެންސީެއއް ނުފެނެއެއްނޫންތޯ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

 މިއަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް މި މާއްދާތައް ހުރި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ ިއނގޭތޯ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އީާވއަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް އޮޅިަވޑަިއގެންިފހެން. ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮިޅއްެޖހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. 

ނޑު ނޑުމެން ދެން އެހާ ބޮޑަށް އަުޅގަ ެމން ބިލު ނުކިޔާ ެއކަހަލަ ވާހަަކ ދެން ކޮންމެހެން ދައްކާނެ ަކމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ވެސް މި ދަސްކޮށްގެން މި ތިބީ މިތަނަށް އައިސް. މުޤައްރިރު މި ބިލުގައި ވެސް އަދި އެހެން ބިލުތަކުގައި ެވސް 



  

ށް. ޤާނޫނު، ގަާވއިދު، ޯބޑު މިސާލަށް ލަނަނީ އެކި ިޓާއއަށް ެއކި ލެވަޤާނޫނުތަކުގައި ވެސް ބާރު ީދފައި މި އިން

ނުވަތަ ކޮމިޝަން އެކްެސކްްޓރާ. އިން ދިސް ކޭސް ޯބޑު. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ބުނީ ނެތް އެްއޗެްއ ަގވާއިުދަގއި 

ށް އިން ެއއްެޗއް ޤާނޫނަށް ލާދޭޭށ އެމް.އެމް.އޭއިން ެރކޮމަންޑްޮކށްފައި އޮތީމަ. މިހާރު އެންމެ ތިރީ ޓިާއގަިއ އިން ޯބޑަ

ްނ ސަރވިސަސް އި ދީފައި އިން ބާރެއް ގަވާިއދަށް ލާން، އޭގެ މައްޗަށް އިން ޓިއާއަށް ލާން ޕޮލިސް

ނޑުމެން ެއއަށް މި ތާއީދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދަށްޯތ ޤާނޫނަށްތޯ ބޯޑަށްތޯ މުޅި  ރެކޮމަންޑްކޮށްފައި އޮތީމަ އެުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރެކޮމަންޑޭޝަްނތައް ެވސް ހަމަ އެހެްނ . އަނެ ެއކި ޓިާއއެްއގަިއ ބާރުދީފަބިލުގައި އަންނާ ދި އަުޅގަ

އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މީީކެއއް ކޮންމެހެން އެްއ ފަހަރު ަގވާއިދަށް އަނެއް ފަހަރު ޤާޫނނަށް އަނެއް ފަހަރު ބޯޑަށް 

އި ަގާވއިދަށް ށް އޮުތމުގެ ބަދަލުގަ ރެޝަނަދިނުމެއް. އެހެން އެ ކަންތަްއ އޮންނާނީ. އެހެންވީާމ، ެއ ބޯޑުގެ ޑިސްކް

ނުޑމެން މި ބުނަނީ. އޭގެ ކުރީ މާއްދާަގއި ގަާވއިދު އޮތް އެްއެޗްއ ޤާނޫނަށް ލުން ރަނގަޅޭ  ލުން ރަނގަޅޭ ހަމަ އަޅުގަ

ބެރިއާސް ނުވަތަ  ނުވަތަ ސްޓްރިކްޝަންަތއް އެކި ވަރަކަށް ރެ އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ. އެއީ އެކި މަރުޙަލާގައި ހަމަ

 ހުޅުވާލެވިފަ. ުޝކުރިއްާޔ. މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ެއއްެޗްއ  މަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތުއަޅުަގނުޑ ދެންމެ ހަ އެ ދެންމެ ކުރެްއވި ކޮމެންޓަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު އަ ނޑުމެން ވެސް މި ޤާނޫނު މި ބިލު ކިޔައިގެން މި އައީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ޅުގަ

 ،ޤަބޫލުކުރާގަިއ ގޮުތގައި މި ިބލަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް ސަރުކާުރގެ ެއކި ިއދާރާތައް މި އެމް.އެމް.އޭ

ރިހާ އެއްެޗއް މި ބިލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް އަދި ކަސްޓަމްސް. މި އެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ހު

ޝަންސްތައް އެހުރީ. ެއއީ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ސްބައްލަވާފައި ކޮމެންޓްކުރަްއވާަފއި ހުންނަ ސަޖެ

އެބަޖެހޭ މި ފޮނުވާފައި ހުރި ޑްރާފްޓް މިކީ މިއަދު ހަމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް އޮތްގޮތަށް ނިްނމަން ބޭނުންނުވާތީ ދެއްތޯ 

ނޑު މި އަހަނީ. އެހެްނވީމާ، ެއ ޚިޔާލު ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ދިމަދިމާލުން އައިމަ އެހެން މީހުން ގެ ޚިޔާލަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުެމން. އޭަގއި ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއަށް  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އެ ހަޖަމްކޮށްލަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

ން އެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތް ހުށަހެޅުއްވުން ެއީއ އި ނީ ޕޮލިސްތާއީދުނުކުރީމަ ނިމުނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަ

ޤާނޫނަށް އެ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެކޭ. ދެންމެ، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އެ ހުށަހެޅުއްވީ އަދި އެ ަގވާއިުދގެ އޮތުުމގެ ބަދަލުގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޢި އެއް ވާހަކަެއއްހެން މި ނާޔަތްތަކާއި އެ ކަންކަން ލުމޭ ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ



  

ެއެއއް ނިންމަނީ. ބޯޑަށް ދޫކޮށްލަންވީތޯ، ބޯޑުން ހަދާފައި  ދާންވީެލަވލެއްަގއިކަން މީތި  ިޓއާ ކޮން ދެކެވެނީ. އެ

ނޑުމެން ނިންމީމަ ނިމުނީ. އެއީ  އިންނަ ގަާވއިދުަގއި ެއކަން ހިމަނާނީތޯ، ޤާނޫނުގައިތޯ އެކަްނ ހިމަނާނީ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހިއެްއނުވޭ ޭއގެއި މާބޮޑު އިޝޫސް، އެހެން އިޝޫސްތަެކއް ހުރިހެނެއް.އަނެއްހެން އަޅު   ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

އްަޗކަށް އޮބެޖެކްްޓކުރަން ެއ ވިދާުޅވި އެ  ައޅުަގނޑު މި ފުރުަޞތު ބޭނުންކުރީ މަޑުްއވަރި ާދިއރާގެ މެންބަރު އާދެ!

ކޮށް ިއނގޭތޯ. މި ައޅުަގނޑުމެން ިމތަނަށް އައިސް މިތިބީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލު މިއަށް ރަސްމީކޮށް އޮފިޝަލް

ބޭފުާޅގެ ާވހަކަ ހުންނަ ގޮތުން އެަބެއނގޭ ައޅުަގނޑުމެން މިތާ  ަކނޑަެއޅިގެން އެ ޓަކައި. އެކަމަކު ލުމަށް

ނޑި ވަރަށް ތަނަވަސް . ދެން އެވާހަކަެއއްނުދަްއކާންީވކަން ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅާގެ ސިކު  ވެސް ވެާދނެ. އަޅުގަ

 ބޭފުޅާެގ ސިުކނޑިއަްށވުރެ ައޅުަގނުޑގެ ސިުކނޑި ތަނަަވސް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އެ  ގޮތުަގއި އެ

ނަޑީކ ވެސް ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ބޭފުޅާއަށް މީގެން މި ވާގޮތް ރަނގަޅަށް ވިސްނިވަަޑއިުނގަންނަވަނީހެން. އަޅުގަ 

ނޑުމެން މި ބިލު ނުކިޔައޭ ިކޔަިއގެން  ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި ކުށްވެރިކުރަން. ދެން ތިވަރަށް ހަރުކަށި ޢިގައި އެކަން ހަމަ ރެކޯޑު މިތާ ބޭފުޅުންގެ ބާރު  ބާރާތުން އަޅުގަ

ނޑު ުހށައެބައޮތް  ވެްސ އެޅިން. ެއއަށް ާތީއދުކޮށް ނިންމާލަންވީނޫންތޯ  މިތާ ިމ އޮްތގޮތަށް ިނންމާލަން އިއްެޔ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ މިާތ ބޭނުންނޫން ކަމަށް ވަންޏާމުން. ނޫނިއްޔާ ިމއަށް ހުށަހަޅާފަިއ ހުރި ކޮމެންޓްސްތަްއ ތި 

ހެން ނެތޭ ވާހަކަށް އިނގޭތޯ، ތި ވިދާޅުވަނީ މަޑުކުރާށޭ. ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމުނުކުރެއްޭވ ކަމަށް ވަންޏާ. އެ

 ޓަކައި މި ލިޔެވިަފއި އިްނނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މި ތާރީޚަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާ

ނޑު ދެންނެވިން. ޕޮލިސް ސަރވިސް އާދެ! ނޑައެޅުުމގެ މުހިއްމުކަމެގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ްނ އި  މިހާރު ޤާނޫނެއް ކަ

ވިދާޅުވަނީ ެއއަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރިން. އެ ވިދާުޅަވނީ މިހާރު މީގައި މި އޮތީ ހަމައެކަނި ބޯޑަށް ނިންމާލެވޭ 



  

ސްޕޭރެންސީއެއް ނެތް. ެއްއވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންްޓކަމެްއ ނެތް. ޒިންމާދާރުކުުރވޭނެ ގޮތަށް. އޭެގ ެއއްެވސް ޓްާރން

ގޮތެއް ނެތް. އެ އަެނއްކޮޅުްނ ކަންތައްތައް ދިާމވެގެން އަްނނަހިނދު އެ ފަހަތުން އެ ޕްރޮޕޯސަލް ލާ މީހުންނަކަށެއް 

ނަޑއެޅޭނީ ވެސް. ެއހިސާބަށް ވެސް ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުގައި  ނޭނގޭ އެއީ ކިހާވަެރްއގެ ކަމެއްަކއް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއ ބަޔާންެވފައި އޮތިްއޔާ ބޯޑުން ހަދާ ަގވާއިދަީކ މި ދެންނެވިހެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެްސ  އެބައި ކަ

އެ ޤާނޫނާ  ދު ހެިދގެންދަނީ. ެއހެންނަމަވެސްނޫން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ބޭރުން އެ ަގވާއި އޮތް ބާރެއް

ބޭފުޅުން ކުަރނީ. ކުރާއިރު އެ ޯބޑަށް މި  ލާފުނުވާ ގޮތަކަްށ ަގާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގަިއ ދޭތީ އެކަން އެޚި

އްޔަންކުާރ ބޯޑަކުްނ ޢަ  ްއޔަންުކރާ ބޯޑެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢަ ދެނީ ބާރުވެރިކަން. އެީއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑައެޅުުމގައި ުނވަތަ ބޯޑުން ަކނޑަައޅާ މިންވަރެއް ޭއެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ މިން ވަެރއް ޭއަގއި ކަ

ން މި ބުނަނީ އެޓްލީސްޓް އި  ގަާވއިދުަގއި ހިމެނުމުގެ ބާރު ވެސް އެބައޮްތ. އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ިވގެން. ދެން އަނެއްޮކޅުން އެވަުރކޮށްދޭށޭ. ެއވަރު ކޮށްލަދޭށޭ. އެކަަމކު ެއވެްސ ައޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ޤަބޫލުނުކުރެ 

ުކޑަކޮށް  ނާޔަތްަތކޭ ބުނާއިރު ވަރަށްތަކަކީ މީގެ ޢިނާޔަތްޢި މީގައި ޤާނޫނުަގއި އެަބއި ބަާޔންވެފައި އޮތުމަކީ މި ދެވޭނެ

ތެޭރަގއި ޓެްކސް ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ ޓްްކސްއެއް ލޭްނޑް ޓެކްްސެއްއ  ނާޔަތްތަކޭ ބުނީމަ މި ހީވަނީ. އެކަމަުކ، މީގެޢި

ނާޔަތައްތަްއ އެހެންވީމާ، ެއ މުއްދަތު ޢި ހާ އެއްެޗއް މިދަނީ މަޢާފުވެގެން ެއ ބޭނުންވާ ުމއްދަތަކަށް.ހުރި

އިތުުރކޮށްދިނުމުެގ ބާރު ވެސް މި ދެނީ.  އަހަރަށްވުރެ 1އެޅިފަިއވާ އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގައި ަކނޑަ 

އަހަރު ދުވަހޭ ބުނާއި މިނިސްޓަރު ދެންމެ  1ޓް ރިޒޯތްތަކަށް އަނެއްޮކޅުން އިްއޔެ ައޅުަގނުޑ ދެންނެވި ވާހަކަ. ޓޫރިސް

އަހަރު ދުވަހެއްނޫނޭ  1ކަމަށް. އެކަމަކު  އަހަރު ދުވަސް 1ދުވަހޭ. މީގައި ވެސް އޮތީ  1ވާހަކަފުުޅގައި އެ ވިދާުޅވީ 

ނުޑ  ވަނަ 33އެކަމަށް ލިބިގެންދާނީ. އިތުރަށް ބޯޑުން އެ ފުރުޞަތު ދޭނޭ. މިއަދު ތި މާއްދާ އައިއްސަ  މާއްދާ އަުޅގަ

މި ކިޔަނީ )ހ(އާއި )ށ(ގައި. މިއޮތީ އެ ވާހަކަަތއް ައއިްއސަ. އެހެންވީމާ، މި ފޮރުިވެގންދާ ގޮތަށް ކީއްކުރަންހޭ ެއ 

ނޑުމެން އެ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކަށް އަންނަ މީހުން ބޮޑަށް ފަހިކުރުމަށް  1ޓަކައި  ހަދަނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ައުޅގަ

 11އަހަރު ދޭންވީނޫންތޯ. މައްސަލައެއް ނެތެްއނޫންތޯ. މިހާރު ވެސް  13އަހަރު ނޫނީ  23އަހަރުގެ ބަދަލުގައި 

އަހަރަށް  99އަހަރަށް ދީފަިއވާ ރަށްރަށް ހުރިއިރު މިހާުރ މި ދެއްވަނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދާން  13އަހަރަށް 

ހާ އެއްެޗއް، އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ހުރިހާ ެއއްެޗއް މަޢާފުވާނެ. މިހާރު އިނގޭތޯ. އަނެްއކޮޅުން ިޑއުީޓ މަޢާފުވާނެ ހުރި

ރަށަށް ދޭ ހުރިހާ އެއްަޗކަށް އެތައް ަބއިވަުރ އެަތއް މިލިައން ޑޮލަރެއް އެްޑވާންސް  33ނޫނީ  03ނުހެދި ހުރި 

ސް ކުރަންޖެހޭ ލޭންޑް ވެ ދައްކާފައި އަނެއްޮކޅުން އެމީހުންނަކަށް ޑިއުީޓއެއް ވެސް މަޢާފެއްނުވޭ. އެމީހުން އެ ބޭރު 

ހުރިހާ ވައްތަރެއްެގ  ،ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ދަްއކަންޖެހޭ ،ޓެކްސް ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ

ޓެކްސްެއއް ދަްއކަންޖެހޭ. އެެހންވީމާ، ެއ ވާހަަކ ައޅުަގނުޑ މި ދެއްކީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މީނދަ މި ބިލުގަިއ 

ނަޑއެޅި ޢި ނޑައިެދވޭނެޤާނޫނުގައި އެަބއި ކަ މު ގެން ލިޔުމަކީ މުހިންނާޔަތްތައް ކިަތއް އަހަރު ދުވަހަށްތޯ ކަ



  

ނުޑ މި ަދންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އެީއ ވަަރށް މު ެއހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަަދއްކާެނ  ހިންމު ކަމެއް. އާދެ!ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ެއ ވާހަކަދައް  ނޑަައޅާނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ނޑު ކަ ށް ނުޖެހޭނެ އި ެއްއިޗހި. ޚަލީލަކަކާނެ ގޮތާ މިންވަރު އަުޅގަ

 އެކަން ކުަރއްާވކަށް ދެއްތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީވާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ހަމަ ރަސްމީކޮށް ކަންބޮ ނޑު ވެސް ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ ޑުވުން ފާޅުކޮށްލަން އަޅުގަ

ތަކުރާރުކޮށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ެމންބަރުން މިތާނގައި ައޅުަގނޑުމެން ދައްާކ ވާަހކަ އެކަންޏެއްނޫން އިނގޭޯތ 

ނޑުމެން  އެކްނޮލޮޖްނުކުރަްއވަނީީކއެއް ނުވަތަ އެއަށް ރިޢާޔަތްނުކުަރއްވަނީީކެއއް. ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ސިޓީ ފޮނުވީ. ޕޮލިސް ކޮމިޓީ ން ނިންމައިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެިކއެކި މުއަްއސަާސތަކަށް ކޮމެންޓަށް އަޅުގަ

އިން. މި ހުިރހާ ތަނަކަށް ސިޓީ ލިޔުނީ  އޭ.ޖީ.އޭ  ،ިއން ން، އެމް.އެމް.އޭއި ކަސްަޓމްސް ،ންއި ސަރވިސަސް

ބޭފުޅުން އެއިން  ންޓެއް ދެއްވީމާ ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ތިބޭފުޅުން ކޮމެ . ދެން އެޔާފައަޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓް ދޭށޭ ކި

ނޑުމެން ދަްއާކ  އެންމެ ކޮމަންޓެއް ވެްސ ތި ބޭފުޅުންނަކަށް ެއކޮމަޑޭޓެްއ ނުކުރެްއވޭ އިނގޭތޯ. މިތާނގަިއ އަުޅގަ

ދިމާލަކުްނ  ކުންފުންޏެއް އެްއވެސް ވާހަިއގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން އެބަ އިްނާކރުކުރަްއވާ ެއއްެވސް

ގެނައި ކޮމެންޓެއް އެކޮމަޑޭްޓކުރަން ތިޔަ އިންކާރުކުަރއްަވނީ. އޭގެ އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ވަޒީަރާކ 

ޭބފުޅުން ފުރުޞަތު ނުދެއްވާންެވގެން ތި މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ  ވެސް ތި މަޝްވަރާކޮށްލިޔަ

ނޑައެިޅގެން ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ މި ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީ ފެށުނު  ދުވަހުއްސުރެން ފެިށގެން ކަ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ތިހެން  އި ގަާވއިދާ ެއއްކޮށް މުގުރާލާފަ ތި މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން ތި ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

ޓްރީ ޕްރެކްޓިސްއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ބޭފުޅުން އަތުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތެއް ކަމަކު ޕާލިމެން ހައްދަވާތީެވ. ތި

އިޙްތިރާމުކުރަންވާނެ މަނިކުފާނު. އިޙްތިރާމުކުރަްއވަިއގެން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ގެންދެވޭީނ. އަދި އެަކކު އަނެަކކަްށ 

ނޑުމެން ބިލެއް ނުކިޔަޭއ އަެނއް ެއްއޗެއް ނުކިޔައޭ. އަުޅަގނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރަްށ ކި ޔަިއގެން ފުރިހަމައަށް ތަްއޔާރުެވގެން އަުޅގަ

މުޤައްރިރުގެ ޕާޓީއަށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެނާ ދޭތެރޭަގއި ެއގޮތަށް ނިސްބަތްކޮށް 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންޏާ މުޤައްިރރަށް ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. އަދި މު ޤައްރިރު އަމިއްލައަށް އަޅުގަ

މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮމިީޓގެ ަގވާއިދު ވިާދޅުެވގެން މަނިކުފާނު ދެން މި ކޮމިޓީއަްށ 



  

ަގވާއިދަްށ ވަަޑއިގަންަނވަން. މަނިކުފާނަށް އެްއވެސް އެްއެޗއް ޚާއްަޞޮކށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި މަިޖލީހުގެ ކޮމިޓީެގ 

 މަނިކުފާނު ކުޑަކޮށް ވެސް ަބްއލަވާނުލަްއވާކަން ައޅުަގނޑު ަރސްމީކޮށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ދެންމެއަކު ތި ވިާދޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ދެން ައޅުަގނޑު އިްނކާރުކުރަން އިނގޭތޯ. އެއީ ކޮމިޓީ މި ގެންދަނީ،  އާދެ!

އަދި އޭެގ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ވެސް ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ  އިދަނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދާ ކުރިއަށް މި ގެން

މަތިންކަން ދަންނަވަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިއަށް ގެންދާ ގެންދިއުުމަގއި ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ހާ ދާއިރާތަކުން އަިއސްފައި ހުރި ކޮމެންޓްތައް ވެސް ހަމަ ޚިޔާލުފުޅުތަކާިއ މަޝްވަރާއާ އެްއކޮށް އަދި ހުރި

ގޮތެްއގައި ިމ ބިލުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުނުވާ  ތެެރއިން އެ ކޮމެންްޓތަކީ މައިަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން ބެލުމަށްފަހުގަިއ އޭގެ

ނޑު މި ގެންދަނީ. ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރަްށ  ކަމަށްވާނަމަ އެކޮމަޑޭަޓކުރަމުން އަޅުގަ

ނޑަްށ މަޝްވަ ރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެމުވެސް. ކޮންމެއަަކސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބަށް އައިުރގައި އަުޅގަ

ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު މިހާރު  ޤަބޫލުކުރޭވޭ ގޮތުން ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަެކއް މި މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން ދެކެވިަފއިވާީތއާ

 ހަޅުއްވައި އަދި....ިއންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަވޯޓާ ހިސާބަށް ދާނަން. ޙުސަ

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑމެން ނުތިބޭނަން އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑު ޯބއިކޮްޓކުރަން ތިޮގތަށް ގެންދަވަންޏާ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ވަނަ މާއްދާ  33ޑު ވޯޓަށް އަހަން. ެއޮގތަށް އަދި ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

އެގޮތަށް ާފސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލަިއ  އާދެ! ތާއީދުކުކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަްތޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަލާެދއްވުްނ އެދެން.

 ގެންާދނަން.  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގއި ިޑވަލޮޕްކުރުްނ ހުއްދަ ކަންތައްތައް. ޒޯެންއ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ކޮންމެ ޒޯނު ަތރައްޤީކުރުމު 33ދަންނަވާލަންތޯ. 

އެ  -ޑިވަލޮޕަރަކަށް ވެސް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮްތވާގޮުތގައި އަންނަނިވި ކަންަތއްތައް ކުރެވިދާނެ ެއވެ. )ހ(

ޔަށް ހިފާފައިވާ ބިން އެ ޑިވަލޮޕާ ުކއް  -(ޒޯނުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބިން މިލްކުކުރުން ނުވަތަ ކުށްޔަްށ ހިފުން. )ށ

ޒޯނުަގއި އިްނވެސްްޓކުރާ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ުކއްޔަށް ދިުނން ނުވަތަ އެ ބިުމގައި އެިކއެކި ކަންކަން ކުރުމަްށ 



  

ޑިވަލޮޕާއަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓް މާއްދާތަކާ އެއްގޮްތާވ  -ލައިސަންސް ނުވަތަ ކޮންެސޝަން އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. )ނ(

މާރާތްތަކާއި ުގދަނާއި ފެކްޓްރީއާއި އެފަަދ ާއއި ޢި ތުގެ މަތިން އެ ޒޯނުަގއި ާގއިމުކުރަންޖެހޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގޮ

މާރާތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. ޢިއެހެނިހެން އުމްރާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ބިނާކޮށް 

ޓާއި މުވާސަާތއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޚިދުމަތްތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަާކިއ އެ ޒޯނުަގއި ފެނާއި ަކރަން -)ރ(

 އޮތް ެއއްބަސްވުންަތއް އުވާލުން، ވާލުކޮށް ެއފަދަ ފަރާތްތަކާމެދުފަރާތްތަކާ ޙަ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުމަށް އެހެން

ން އަދި ިޑވަޮލޕަރަށް ލިބިދޭ ޕާމަނަންޓް މި ޤާނޫނާއި އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތި -އެބަސްވުންަތއް ެއކުލަވާލުން. )ބ(

އެ ޒޯނުަގއި އިްނވެސްްޓކުާރ  -)ޅ( ޝަރުތުތަކާ ެއއްގޮްތާވގޮތުެގ މަތިން އެ ޒޯނު ހިންާގ ބެލެހެއްޓުން.

އެ ޒޯނު ތަރައްީޤކުރުމަށް  -އިންވެސްޓަރުްނގެ އަތުން އެިކއެކި ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތުގެ ައގުގެ ފީ ނެގުން. )ކ(

އެ ޒޯނު ތަރައްޤީކުރުމާއި ބިނާކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށް  -ދުމާއި ރަޙުނު ދިނުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުން. )އ(ފައިސާ ހޯ

ޓަަކއި  ބެލެއްޓުމާއި ހިންގުމާިއ އެތަުނގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ިދނުން އަދި ނުވަތަ އެ ޒޯނު ިހންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް

ްނ އެ ޒޯުނ މެނޭޖްކުރާނެ ފަރާތެއް ކޮންޓްެރކްޓް އުސޫލު -. )ވ(ންއެހެން ފަރާތްތަކުެގ ެއއްބަްސވުންތައް އެކުަލވާލު

އެ ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށްދިނުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޫކުރުން. ައިދ  -ްއޔަންކުރުން. )މ(އަ

 . އެ ޒޯނުަގއި ކަްސޓަމްްސގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން -)ފ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  33ވަނަ މާއްދާ ތިބޭުފޅުންނަށް އިިވވަަޑިއގެން އެ ިދޔައީ.  33 !އާދެ ވަނަ ާމއްދާއަށް ަބލާއިރު އަުޅގަ

ްނ އެކަނި. އެހެން ދިމާލަކުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އި ކޮމެންޓެއް އަިއއްސަ މިއޮީތ ހަމައެކަނި

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެނަކަ ށް ކޮމެންެޓއް އައިސްަފއެއްުނވޭ. އަދި މެންބަރުންގެ ވެސް ޚިޔާލުފުެޅއް ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ކުިރއަށް  މި ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެެރއިން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުްނގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށް އަުޅގަ

 ހުޅުވާލަން. ޢަލީ ފަޒާދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ގެދާއިރާ  މެދު ފުވައްމުލަކު

ން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަްށ އި ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ޕޮލިސް ސަރވިސް އާދެ!

ޭބފުޅުންގެ މުއައްސަާސގެ ޤާޫނނެއް ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ބޭރުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި  ބަލައިލާއިރު އަސްލު އެ

ބޭފުޅުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އަށް ވެސް އެ 33ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެގޮތުްނ  އިޞްލާޙުތަކެއް

ދިނުން. އެއީ މިލްކުރެޭވ  ޔަށް މެނޭ ބިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ުކއްތެޭރގައި ހި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަލަކީ ެއ ޒޯނުގެ

 33، 33ބޭފުޅުން މި މާްއދާތަކަށް ހުށަހަޅާ  އެ، ބޭުފޅުން އަނެކެތިކުާރގޮތަކީ. އެެހންވީމާ ބައި އުނިކުރުން. އެއީ އެ



  

ެވގެން  ބު އަދާކުުރމަށް ހުރަސްތަކަކަށްބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖި ށް ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް އިްޞލާޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ އަ

ނޑުމެން އެ ބަލަންއެބަޖެހޭ. ދެން ފާސްކުރެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙެއް ވިގެން ދިޔަ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިޞްލާޙުަގއި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މި ޑިވަލޮޕަރަށް ލިބިޭދ އިނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަ އެބޭފުޅުން ދެއްެކވުމުގެ ބޭނުމެްއ 

ނެތްތާ. އެ ވާހަކަތައް ދައްަކން މިސާލަކަށް މީރާއިން ދައްކަން ރަނގަޅު. އެމް.އެމް.ޭއއިން ދައްކަން ރަނގަޅު. 

ތެރޭަގއި ެއ  ބޭފުޅުން ކީއްކުރަންތޯ ދަްއކަންވީ. އެެހންވީމާ، މީގެ ރަނގަޅު. އެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދައްކަން

ން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކަށް ިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ެއބަ ބަލަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނާ އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ން މި ާމއްދާއަްށ އި ސް ޕޮލިސް ަސރވިސްގުޅުންހުރީ ކިހާވަަރކަށްތޯ. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު މޯލްޑިވް 

ނޑަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ިއޞްލާޙުތަކެއް ނޫން. އެހެންކަމުްނ  ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮމެންޓްސްަތކަކީ އަދި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.   މި މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެން އެ އާދެ! ބޭފުޅުްނެގ  ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޢަލީ ފަޒާދު ދެއްެކވީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް  ބޭފުޅުން އެ ޚިޔާލަށް ހުށަހެޅީ. ހުށަހެޅީމާ އެ ބޭފުޅުްނެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކޮށްފަިއ ހުރި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ.  އެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަދި ޭބފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ިމ ސިޓީަގއި ިލޔުނު ެއއްެޗްއ އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނނަށް ފެންނަ އެްއޗެްއ ހުށަހެޅުމަށް ކަމެއް ނޫނިްއޔާމުްނ  ބޭފުޅުންގެ ާދއިރާއިން އެ އަޅުަގނޑުމެން ިލޔުނީ އެ 

ބޭފުޅުންަނށް ނުފޮނުއްވޭނެ ކަމަކަށް  އްޔާމުން އެޖެ ނިކަމެއް ހުެރއްޖެ ކަމަްށ ވެއްއެހެން ދާއިރާައކުން ނަމަވެސް އޭގެ އު

ނޑުެމންނަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު މުއްސަނދި ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެނަކަްށ ޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ. އެއީ ދެން އަުޅގަ

ކަސްޓަމްްސ ުނިވސްނޭ ކަމެއް އަށް  ވާނެ. އެ ޚުދު ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ކަމެްއަގއި ފަހަރެއްަގއި ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނޑު  ބޭފުޅުންނަށް އެންގުމަކީ އޮްތ ކަމެއް އްޔާ އެ އަށް ވިސްނިދާނެ. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެ ސަރވިސް ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ ވޯުޓ ދިންކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް  33ދެކެނީ. އެހެންވުމާ އެީކގަިއ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ 

އޮތް ެއއްެޗއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  އިން ރވިސްއަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ަހމަ ކަމުދަނީ ޕޮލިސް ސަ

ނޑަެއޅިދާ ނޑަައޅާ ގޮތުެގ މަތިން ބޯޑަކަށް ކަ އްޔާ ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ. ނެއޭ. އެ ގަާވއިދު ހަމަ އޮވެްއޖެގަާވއިދުަގއި ކަ

ާމއްދާއަށް  ވަނަ 33ެވސް ދާނެ. ދެން ހަމަ އެއާެއީކގައި  އެ ަގާވއިދު ކޮންމެ ގޮަތކަށް އޮތަސް ބޯޑަށް ބަދަލުކުެރވި

ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމުކުަރން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސގެ މި އަކުރު އުިނކުރަން. އެއީ އެ

ްއޔާ އެކަން ވެސް ައޅުަގނުޑ ަކ. އެހެންެވއްޖެވަނަ މާއްދާއިން މިބައި ކަަވރުވާ ވާހަ 13 އިއެބައޮތް އޭަގއި ބުނެދީފަ

 ްއވުމަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން.ހަމަ މިހިރީ ޢަލީ ފަޒާދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު

ނޑު މި ދެންނެވިހެން ބައެއް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ފަާޒދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ



  

ތަކަށް ނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ އޮްތ ރެކޮމަންްޑ ެއއަްށ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ނަަމެވސް އަދި އެނޫން ގޮ

ނުޑެގ ޚިޔާލު މިދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ އަުޅގަ

  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާެލއް މި ދެންނެވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙިލްމީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުއްވުާމިއ هللا ޅުްއވައި އަދި އޭެގ އިތުރުން ސަޢުދުޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަ އާދެ!

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް  33އެްއގޮތަށް 

ށް ފާްސކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ެއ އޮތް ގޮތަ 33. މަޢާފްކުރައްވާ އިނގޭތޯ 33ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. 

ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ، ލާލަެދއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާއަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިއް

 ފާސްވެއްޖެކަމަށް ަކނަޑއަަޅއި ކުރިއަށް ދާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑިވަލޮޕަަރކަށް ލިބިފައިވާ ޕަރމިޓް  -ޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން. )ހ(ވަނަ މާއްދާ. ޑިވަލޮޕަރުެގ ޕަރމި 39

އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ ޕަރމިޓް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ޑިވަލޮޕަރެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި 

 -އްދަ ލިބިގެންނޭ. )ށ(ހު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ަޝރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ވުމާިއއެކު ބޯޑުން

ޑިވަލޮޕަރަކަށް ޙުއްދަ ދޫކުރެޭވ ޕަރމިޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި އެކަުމަގިއ 

ނަޑއަަޅއި ޢާއްމުކޮށް އިޢުާލންކުރަންވާނެއޭ.   ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ މާއްދާ.  39ވަނަ މާއްދާއަށް ވެްސ އެހެން އެއްެވސް ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް އައިސްަފއެްއ ނުވޭ.  43

މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. ެއހެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ައއިސްަފއެއް ުނވާކަން ފާހަަގކުރުމާިއއެުކ 

 ޙިލްމީ. هللا ވާލަން. ސަޢުދު ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅަގނޑު ހުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ވެްސ  އެކީގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ަގއިމު މިއަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައި ނެތުމާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން 

ނޑު ހުށަހަޅަން، . ެއހެންވީމާއަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާެލއް މިއީ  މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން.  އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ގެ ހުށަެހޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. هللاދު އަޅުަގނޑު ސަޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެެދއްވާ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މަދުމުޙައް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ގެ ހުށަެހޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. هللاއަޅުަގނޑު ސަޢުދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވައި އަދި އަމީތު هللا ޢުދުވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ސަ 39މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ، އެހެންވީމާ

ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން.  ތަށް ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮ

ނޑު މިހާރު މިދަނީ  އާދެ!  ަވނަ މާއްދާ އަށް.  43ެއގޮތަށް ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ފާްސވުމަށްފަހު އަުޅގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިމެނެންވާނެ މަޢުލޫމާތު. ޕަރމިނެންޓެއްގަިއ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ވަނަ މާއްދާ. ޕަރމިނެންޓެއްަގއި 43

ޑިަވލޮޕަރުގެ ނަމާއި، ިވޔަފާިރ އެޑްރެާހއި، ޤާނޫނީ ަހއިސިްއޔަތު. ޑިވަލޮޕަރަީކ  -ހިމެނެންވާނެއޭ. )ހ(

ޓްރީ ނަންބަރު. ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ އޮފީސް ހުންނަ އެޑްރެހާއި، ކުންފުނީެގ ރަޖިސް

ޒޯނުަގއި ހިްނގުމަށް ހުށަހަޅާ ޢުމްރާނީ މަސައްކަތާިއ، އިޤުތިޞާދީ މަަސއްކަުތގެ ުޚލާސާއަާކއި އެހެން އެކަމަްށ  -)ނ(

ޚަރަދުވާނެ ފައިާސގެ މިންވަުރ އަންދާޒާ ޕަރމިްޓގެ ދަށުްނ ކުރުމަށް ނުވަތަ ހިންގުމަްށ ޚަރަދުކުރެވޭ ކަންކަމާިއ 

ޕަރ ޒޯނާއި ގުޭޅގޮތުން ދެޭވ ޢިނާޔަތްއްތައް އަދި ޒޯުނގައި އިންވެސްްޓކުރާއިުރ ޑިވަލޮ -ޙަރަކާތްތައް. )ބ(

ޕަރމިޓް ދޫކުރި ތާރީޚަކާއި، ޕަރމިުޓގެ މުްއދަތާއި، ޕަރމިޓް މުއްދަުތ  -އިންވެސްޓަރުންނަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތްތައް. )ޅ(

ނޑަައޅާ ޝަރުތުތައް. )އ( -ހަމަވާ ތާރީޚު. )ކ( ނަޑއަޅާ އެ -ބޯޑުން ކަ  ހެން މަޢުލޫމާތު. ބޯޑުން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ވަނަ މާއްދާއަށް ވެސް ެއހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޮކމެންޓެއް އައިސްަފއެއް ނުވޭ. ތި 43

  .ޙިލްމީهللا ސަޢުދު .އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން



  

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ވެސް ޭއގައި ަދއްކާނެ އިތުރު ވާހަކަެއްއ  އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ކޮމެންެޓއް އައިސްަފއި ނެތީތީެވ އަިދ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން އޮތް ގޮތަށް ފާސްުކރަން.   ނެތުމާއި އެީކގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން.  އާދެ!

 

 ވުން:ކެ އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްންބަރު ޙުސަތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. هللا އަޅުަގނޑު ސަޢުދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  43ދެންމެއަކު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގޮތަށް  އާދެ!

ނަޑއަޅައި  ށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ!ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަބޭފު ވަަނ  42އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން ދާއި ވަނަ މާއްާދއަްށ ވެސް މިނިސްޓްީރ އޮްފ  41 ވަނަ ާމއްދާ އާއި  42ރުަގއި މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

އެ މިނިސްޓްރީން އިޞްލާޙު  ،ވާއިކޮނަމިކް ިޑވަލޮޕްމަންޓުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާތީ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި

ނޑުމެން ާޕކުކުރަން ަކނޑަައޅާފަިއވާ މާއްދާތަަކކަ ުވމުން އަޅުަގނޑުމެން ދެްނ ށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މާއްދާަތކަީކ އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ.  43ވަނަ ާމއްދާ އަށް.  43ދާނީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޯޑާއި ބޯާޑއިެއކު ސޮިއކޮށްފަިއާވ އެއްބަްސވުމެްއގައި އެހެން  -ކުރުން. )ހ(ނގޭތޯ ިއސްތިޢުނާފު ވަނަ މާއްދާ އި 43

ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްަބސްވެފައި ުނވާނަމަ ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމާފައިާވ ގޮާތއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ 

ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ޢުނާފުރޭގައި އެ ނިންމުން އިސްތިދުވަހުގެ ތެ 33ނިންމުމެއް ނިންމިތާ 

ުދވަހުެގ  03ޮކށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އިސްތިޢުނާފު -ފުރުޞަތު ޑިވަލޮޕަރަށް ލިިބެގންވެއޭ. )ށ(

ނަޑއަޅަންވާެނއޭ.  ން ނިންމާފައިވާ ބޯޑު -2ތެރޭގައި ެއކަމާއިމެދު އަންނަިނވި ގޮުތގެ ތެރެއިން ގޮެތއް މިނިސްޓަރު ކަ



  

 -1ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުން އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުން. 

މައްސަލައަާކއިމެދު މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ ލަފަޔަކާއި އިުރޝާދާއިެއކު ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއިމެދު އަލުން 

 ން.  ވިސްނުމަށް މައްސަލަ އަނބުާރ ބޯޑަށް ފޮނުވު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަޅާފަިއވާ މާއްދާަތކުެގ ތެރެއިން ާމއްދާއަކަްށވާތީ  43 ނޑުމެން ޕާކުކުރަން ކަ އަްށ  44ެވސް ެއއީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޕަރމިޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ ޕަރމިޓް އާކުރެވިދާނެއޭ.  -ން. )ހ(ވަނަ މާއްދާ، ޕަރމިޓް އާކޮށްދިނު 44

ނަޑައޅާފައިވާ އުސޫލުން އަދި ަކނޑަައޅާފަިއވާ މުއްދަތުަގިއ  -)ށ( ޕަރމިޓް އާކުރަން ހުށަހަޅަންވާނީ ބޯޑުން ކަ

ނަޑައޅާ ފީއަކާއި ެއކުަގއޭ. )ނ( ނޑަައޅާފަިއވާނަމަ އެކަމަށް އެ ކަ ނަމަވެސް ޕަރމިޓާއި މި  -އެކަމަށް ފީއެއް ކަ

ޤާނޫނު އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި އެްއގޮތަށް ޑިވަލޮޕަރ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް 

 އެްއގޮތަށް ޕަރމިޓް ބޯޑުން އާޮކށްދޭންވާނެއޭ.  ކުރިން ދޫކުރެވިފަިއވާ ޕަރމިޓާ ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމުން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ބޭފުޅުންެގ  ވަނަ މާއްދާ އަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނެތް. ނެތުމާއިއެކު ތި 44

ނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. ސަޢުދު  ޙިލްމީ. هللا ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އޮތް ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. މި ބިލުގައި މި އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. 

 



  

 ވުން:ކެ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

 ގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް. هللاއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ސަުޢދު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރަްނ  44ހުށަހަޅުްއވައި އަިދ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް هللا ސަޢުދު

ކަމަށް  ިއއްތިާފޤުން ފާސްވެއްޖެ ހިއްލާލަެދްއވުން އެދެން. އާދެ! ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް

ނަޑއަަޅއި  ނ 41ކަ  ޑުމެން ދާނަން. ވަނަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒޯނުގެ ތެޭރގައި ވަކި މަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ޓަކަިއ  -އްދަ ދިނުން. )ހ(ވަނަ މާއްދާ. އިްނވެސްަޓރުންނަށް ހު 41

މެުދ އިންވެސްްޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަތްކަށް އެކަން ކުރެވޭނީ އެ އިްނވެސްޓަަރކާއި އެ ޒޯނެއްގެ ިޑވަލޮޕަރާއި ދެ

ދެމެދު މި  ޑިވަލޮޕަރާއި އިންވެްސޓަރާ -ކަމާއި ގުޭޅގޮތުން އެއްަބސްާވ އެއްބަްސވުމެްއގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިންނޭ. )ށ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  41ަގއި ބަޔާންުކރާ އެއްބަސްވުެމއް އެއްަބްސވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގެ )ހ(މާއްދާ

ޢުލޫމާތު ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެ އިންވެސްޓަަރކާއި އޭނާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެ އިްނވެސްޓަރަާކއި ުގޅޭ މަ

އިންވެސްޓްމަންޓް ާރއްޖޭެގ ާޤނޫނުތަކާއި އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ަކންތައް ބޯޑަށް ހުށަހަަޅިއ 

ޒޯނެްއގައި  ޑިވަލޮޕަރާއި އިްނވެްސޓަރާއި ދެމެދު -ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޑިވަލޮޕަރ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. )ނ(

ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހުށަހެޅުން ަބސްވުުމގެ ކޮޕީ މި މާއްދާެގ )ށ(އިންވެސްްޓކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުްނ ސޮއިކުެރވޭ އެއް

 ބޯޑަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ ހުށަހެޅުމާއިއެކު ޯބޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުހޅުވާލަން. ޙުަސއިންމަނިކު  ދިަޔއީ. ތިވަނަ މާއްދާ ިއިވަވޑަިއގެން އެ 41 އާދެ! ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 ދޮންމަނިކު. 

 

 ވުން:ކެ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

 . މި ބިލުގައި އެުކލެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުަރން ހުށަހަޅަން 41ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު މި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު



  

 އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ އެ  41ވާަފއިވާ ޮގތަށް ޙިލްމީ ތާއީދުކުރައްهللا ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ސަޢުދު

ދެްއުވން އެދެން. އިއްތިފާޤުން ޅުން ައތްޕުޅު މައްޗަްށ ހިއްލާލައޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފު

ނޑުމެން ހިޖުރަކުރާނަން.  40ފާސްވެއްޖެކަމަށް ަކނަޑއަަޅއި އަޅުަގނޑުމެން   ވަނަ މާްއދާ އަށް އަުޅގަ

 

 އްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެ 

އިްނވެްސޓްމަންޓް ލައިސަންސް ދިނުމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. ޒޯނެްއގެ އިްނވެސްޓަާރިއ  ވަނަ ާމއްދާ. 40

 ހުށަހެޅުމުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  41ޒޯނެްއގައި ކުރާ އިްނވެސްޓްަމންޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ 

އްދަ ޙަރަކާތަކީ ެއ ޒޯނުަގއި ކުރުން ހު  ހިންގަން ހުށަހަޅާ -ރަންވާެނއޭ. )ހ(އަންނަނި ކަންކަން ބޯޑުން ަކށަވަރުކު

އެ ޒޯުނ ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންެވސްްޓމަންޓުން އެހީވެދޭނެ މިންވަރު އަދި އެ އިްނވެސްޓަުރ  -ކަމެއްކަން. )ށ(

 ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓްކުރުމަށް އެްއވެސް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަން. 

  

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް  ވަނަ މާއްދާ އަށް ވެސް އެްއވެސް ފަރާތަކުން އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނުވޭ. ތި  40

   ފަޒާދު. ހުޅުވާލަން.

 

 އިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާ މެދު ފުވައްމުލަކު

 އޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ެއ ޑްރާފްޓުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަޅުަގނޑު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުަށހަޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 



  

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޙިލްމީ ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން هللا ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވަިއ ސަޢުދު

ނަޑއަަޅއި އަޅުަގނޑުމެން  އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަ ދެއްވުން އެދެން. އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ އަށް  43ކަމަށް ކަ

 ހިޖުރަކުރާނަން. 

 

 ކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާހަ

ޒޯނެްއގައި އިންވެސްްޓކުާރ  -އިްނވެސްްޓމަންޓް ލައިސަންސެއްަގއި ހިމެނެންވާނެ މަޢުލޫމާތު. )ހ( ވަނަ މާއްދާ. 43

އިންވެސްޓަާރއި އޭނާގެ އިންެވސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްކޮށްދީފަިއވާނަމަ އޭނާއަށް އެކަުމގެ ހެއްެކއްގެ ގޮުތގައި ބޯޑުްނ 

ޒޯނެްއގަިއ އިްނވެސްޓްކުާރ އިންެވސްޓަރަށް އޭާނެގ  -ދޫކުރަންވާެނއޭ. )ށ( އިންވެސްޓްމަންޓް ަލއިސަްނސް

 33އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްީރކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބޯޑަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދިނުމާއިމެދު ބޯޑުން ގޮތެއް އިންވެްސްޓމަންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ އިްނެވސްޓަރަކު ނުވަތަ

 -އިންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަންެސްއގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއޭ. )ހ( -ނިންމަންވާނެއޭ. )ނ(

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި  -1ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ޤައުމާިއ ވިޔަފާރި އެޑްެރސް. 

ންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިާވ އޮފީހުގެ އެޑްރެާހއި، ކުންުފނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު. ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކު

 -4އާިއ ެއކަމަށް ޚަރަދުވާނެ މިންވަރު.  އިންވެސްްޓކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިޤުތިޞާދީ މަސަްއކަުތގެ ޚުލާސާ -3

އެފަރާތަކަށް ދީފައިާވ  -1ން. ކަންކަ ޓްމަންޓް ލައިސަްނސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޙަރަކާާތއިއިންވެސް

ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚާިއ، އެ ލައިސަންްސގެ މުއްދަތާިއ، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.  -0ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީލު. 

ނޑަައޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން.  -3  ބޯޑުން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ.هللا ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާަލން. ސަޢުދު 43 ވަނަ މާއްދާ ދެންމެ އިިވވަަޑއި ތިގަތީ. 43 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އެ އޮްތ ، ށް ފުރިހަމަކޮށް އޮތީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ެއީއ ބަހުސްކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއްހެންނެއް. ވަރަ

 އެ އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން.ގޮތަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ޙުސައިން.

 

 ވުން:ކެ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

ގެ هللاޑު ސަޢުދު ގެ ހުށަެހޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރަން އިނޭގތޯ މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްަލން. އަޅުަގނهللاއަޅުަގނޑު ސަޢުދު 

 ކޮށްލަން.ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ާފސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދ  43ހުށަހަޅުއްވައި ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ ގޮތަށް هللا ސަޢުދު އަޅުަގނޑު އާދެ!

ދެއްވުން އެދެން. އިއްިތފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފު

 އަށް ހިޖުރަކުރާނަން.  43އަޅުަގނޑުމެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިއންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަްނސް އޮތް ފަރާތަކުން އަންނަނިވި  -ވަަނ މާއްދާ. ަލއިސަންްސ ހިފެހެއްޓޭ ޙާލަތް. )ހ( 43

ގޮތުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ އިްނވެސްޓްމަންޓް ލައިަސންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ 

އިންވެްސޓްމަންޓް ލައިސަންސް ހޯދާފަިއވަނީ ޮއޅުވާލަިއގެން ކަމުަގއިވުްނ  -2ބާޠިލްކުރުމުގެ ބާރު ބޯޑަްށ ލިބިގެންެވއޭ. 

އްަދ ބޯޑުން ދިނުމުގެ ކުރިން އެކަުމގެ ހު -1ކޮށް ކަުމގަިއވުން. ނެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ބަޔާ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި ެއއްގޮތަްށ  -3އިންވެސްޓްމަންޓް ލަިއސަންސް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން. 

ނޑަައޅާފަިއވާ ޝަރުތު -4ޢަމަލުނުކުރުން.  ތަކާއި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަށް އިންެވސްޓްމަންޓް ލައިސަންސުަގިއ ކަ

އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް ނެތި ޢަމަލުނުކުރުން ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އެ އިްނވެސްޓަރަުކ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޤާނޫނީ 

އިންެވސްޓަރަކަށް ދީފައިވާ އިްނެވސްޓްމަންޓް ލައިސަންސެްއ  -ނުވަތަ ޝަރުޢީ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވުން. )ށ(

ާދގަިއ ވަނަ މާއް 41 ވަނަ މާއްދާ އާއި 42މި ޤާނޫނުގެ ތަ ބާޠިލްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހިފެހެއްޓުމުގައި ނުވަ

 ތްތަާކއި ގުޅޭ ނިސްބަަތކަށޭ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ތިބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓަށް އަޅުަގނޑު މި ހުޅުވާލަނީ. ަސޢުދު އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ



  

ނޑު މިއޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަްނ  ެއްއވެސް އިޞްލާޙެއް ވެސް އެހެން ކަމެއް އާދެ! ވެސް ނެތުމާއިއެީކގަިއ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ވުން:ކެ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަން ފާސްކުރަން. އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅިްއވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  43ހުށަހަޅުްއަވއި ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިުކ ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުްއވުާމއި ެއއްގޮތަށް هللا ސަޢުދު އާދެ!

ދެއްވުން އެދެން. ޅު ަމއްަޗށް ހިއްލާލަޅުން އަތްޕުމާއްދާ މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފު

ނަޑއަޅާފައި  ނޑުމެން ދާނަން.   49އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ  ވަނަ މާްއދާ އަށް އަުޅގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރުން. )ހ(. ެއގްރީމަންޓް  ވަނަ މާއްދާ. 49

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މި އަ، ންވީމާއެހެ ނޑައަަޅއި 9333ުޅގަ ގައި ފެށުުނ ސެޝަން މިހާ ހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް ކަ

ޖަހާއިރު ފެށޭނެކަން އިޢުލާންކުރުމާއިއެކު އަުޅަގނޑު މިއަދު މި ސެޝަން  22އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެވަނަ ސެޝަން 

 ނިންމާލަން.  

__________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


