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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ިމހާ ހިސާބުން ފެށިގެން މި ދިޔައީ. ަބއްދަލުވުން ފެށިގެްނ  51އިޤުތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ `. 

ނޑު 8ދާއިުރގައި ޖުމްލަ  ކުރިއަށް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަަޑއިގެން އެބަ ތިްއބެވި. ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމަްށ  މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑު ކުިރއަށްދާނަން. ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން އެޖެންޑާއާ  ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި ހުރިހާ ެމންބަރުންނަށް ވެސް ިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން މައިގަ ލް އިކޮނަމިކް ޒޯނުގެ ބިލު ކުރަްނ މިއޮތް މަސައްކަތަކީ ސްެޕޝަ ގޮެތއްަގއި އެޖެންޑާަގއި އަުޅގަ

ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެްނ އިއިުރގައި މި ބިލަކީ ވަރަށް އަ ތް. މިހާ ހިސާބަށްކަދިރާސާކުރުމުގެ މަސައް 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ެއކުަގިއ އި ފާހަގަުކރަން. އަދި ހަމަ އެއާކޮށްފައިވާ ބިެލއްކަން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަ

ނޑުމެން ަތއް ފާޅުކުރެވުނު ފުޅުްނގެ ބޭ ޔާުރކޮށްފަިއާވ ދެލިކޮޕީެއއް ތިިޚޔާލުފުޅުތަާކއި އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

 ަގއި. ދެން ތި ން ހުށަހަޅާ އެްއޗެްއގެ ގޮތުވަން އޮންނާނެ. ދެން އެ ރިޔާސަތުމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި މިހާރު ފެނިަވޑަިއގަންނަ

ރައްަވއިގެން ކުިރއަށް ގެންދެވުމަށް ޅުން ރިޢާޔަތްކުބޭފު ވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަްށ ތިޕީގަިއ ފާޅުކޮށްފައިބޭފުޅުން ހަމަ އެ ދެލިކޮ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ން. ދެން މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ ވަަނ  88ރީަގއި ބިލުގެ ކުަގއި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އަ މާއްދާއާ ނޑުެމންނަށް ވަނީ. އެހެންވީހިސާބަށް ގޮތްތަެކްއ ކަ ނޑު ތި ، މާުޅގަ  މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލާނަން.   ޙިލްމީ. هللا ސަޢުދު އާދެ!ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ައުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ .ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު އާދެ! މިހާރު ވޭތުވެދިޔަ ތާނަގިއ  އަުޅގަ

ސާުބަގއި ދެއްތޯ. ހި އާ 88ތެރޭގައި ގޮތެްއ ނިންމައި ދޭ މާއްދާއާ  84ވަީނ މި ބިލުގެ މިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ނޑުމެން މީގެ ތެޭރގަިއ ެއއްކަލަ އިކޮނަިމކް މިނިސްޓްރީން އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަން، އެހެންވީމާ ބޭނުންވެފައި ހުރި  އަުޅގަ

ބެހޭޮގތުން އެހެނިހެން ފްލޯރގައި  އް މާއްދާތަކާއޭގެ އިތުރުން ވެސް ބައެ  . ދެންށްފަނެ ޕާކުކޮހުންނާ ބައެއް މާއްދާތައް

އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ހުރި މާއްދާތަްއ ގުިޅގެން ވެސް އެހެިނގެން ކަންތައްތަކާއި ވި ވާހަކަތަާކއި އަދިމެންބަރުން ދެއްކެ

ްއ ހުރެއްޖިްއޔާމުން މި ބަލަނީ އެކަހަަލ މާއްދާއެ އަޅުަގނޑު، ހެންވީމާނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޑްރާފްޓުގަ. އެއަުޅގައެބަހުރި 

ނޑު ެއގޮތަްށ ، ށް އަހާލަން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާވޯޓަެއއްކޮްށ  ކުރިއަށް ެގންގޮސްފައި މުޅި ބާބު ިއގެންމާއްދާއާ  އެ އަުޅގަ

  ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. އަ ފުރުޞަތު ިސޔާމަށްއަޅުަގނޑު 

 



  

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ.  ނޑުމެން މި ކޮއަުޅގަ ނަ ދުވަްސވެއްޖެ. ވަރަށް މިޓީން ގެންދާތާ މިހާރު ވަރަށް ގިމި ބިލު އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ބިލުމަސައްކަތްަތކެއް ކުރެިވއްޖެ. ޙަޤީ ގިނަ މި މަސައްކަްތ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކަިއ  ޤަތުގަިއ އަުޅގަ

ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މިހާރުެގ  އާއި މަންފާ ހޯދުމަށް އާއި ލާބަ  ދާންނަށް ފައިހަމަ ރައްޔިތުކުރަމުން މިދަނީ. 

ދާިއ އުމަށް ަޓކައި ާރއްޖޭގެ އިޤުތިޞާމުއްސަނދިކަން ެއއަށްވުެރ ަރނގަޅު މުްއސަނދި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމަކަށް ގެންދި

ރަން ބޭނުންާވ އަދި ބޭރުން ރާއްޖެައށް އިންވެްސޓްކު ބޭފުުޅންނަށްއަދި ރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރިކުރަްނ ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ 

ތުގައި ރާއްޖެ އަށް މީގެ ކުރިން ނުފެންނާނެ ވަރަށް ގިނަ ތަނަވަސްކަެމްއ ޤަސަބަބުން ޙަޤީ ބޭފުޅުންނަށް މި ޤާނޫނުގެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ކުކަމަ ވަރަށް ގިނަ ކުިރއެރުންތަކެއް ފެންނާނެ ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ީރގައި އަޅުަގނޑުމެން ށް އަޅުގަ

ނޑުމެ ހިސާބަްށ މި ބިލުގައި އާވަނަ މާއްދާ 88 ވޯޓަްށ  . އަޅުަގނޑުމެންނަށްންނަށް މިއޮތީ އިޞްލާޙުކުރެވިފަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރު ސަޢުދު މަވެސް. އެހެްނނައަހަިއގެން ގެންދެވިފަ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ެވްސ  އެهللا އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް އަދިވެސް އިތުރަށް ފާޅުކުރުމުެގ ގޮތުން ބައެއް މާއްދާތަކަށް 

އި ބެހޭގޮތުްނ ހަމަ ބައެއް މާއްދާތަކުގަ  ކަންތައްތަކާބޮޑުވުން ހުރި ބޮޑެތި ފިކުރުމު މުހިންވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ެއއީ 

އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަްށ ގެންދިއުން އެންމެ ބޮޑަްށ ވާހަކަަދއްކާަލއިގެން ެދ ފަރާތުން ވެްސ ރީވިޒިްޓކޮށްލައި 

މި ބިުލ އްޓަްނވެ ބަިއ ލާބަ ހުންނާނެ ގޮތަކަްށ މި ބިލު އާ  ދާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ަފއިވެހިރާ ރައްޔިތުންނަށް ދި

ނޑު ފަރުމާވެގެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ هللا ތީވެ ަސޢުދުކަމަކަށްވާ މެން އެދޭދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. އާދެ!  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް ފަހުން  އްރިރު ފާހަގަކުރެއްވިމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މުޤައެން !. އާދެޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް އާދެ! އަުޅގަ

މިައށް ކޮން ގޮަތކަށްތޯ ބަލާނީ. ށް ޑްރާފްެޓއް އެަބއޮތް. ިމއަިރޔާސަތުން ހުށަހަުޅއްވާ ެއއްެޗއް ގޮތަށް ދެްއވި  ތި ދެއްވީ

ނޑަށް އޮޅުމެއް. އޭަގއި  ބޭނުންވޭ. މިއަށް ބަލަިއގެންތޯ މި އެބަ ތަކެއް ތަފްސީލު ގެ ވެސް ވަެރއް ކޮންމެ އެަބއޮތް އަުޅގަ

އެ ބަލަިއގެްނތޯ ގެންދާނީ. މިއީ ދެން އޮތް އެތި  ވިއްޔާ ހަމަ ކުރީަގއިއަސްލަކަށް ބަލަިއގެންތޯ ގެްނދާނީ ނޫނީ

ށް ދަންނަވާލަްނ ޗެއް. ދެން އަނެްއ ވާހަަކއަކައް ފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެ ސާ ލަން ދަންަނވާލަންބަލާ އަޅުަގނޑު

މިހާރު އަނެއް ވާހަކަައކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މީގައި މި މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ.  ،ބޭނުންވަނީ



  

ނޑުދަންނަވާލަން ބޭއަޅުަގނުޑ  ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް  63ކުްތއިރު އޮީތ ށްލާފައި ނުމެން ިމ ކޮމިީޓ ދޫކޮުނން އަުޅގަ

ެގ ފުލުހުން އެ އަށް ވޯޓަށް އަހަން އުޅުނީމާ  64ށް އޮްއވާ ވަނަ މާއްދާާއއި ހަމައަ 63މާއްދާ. ވަނަ  63. ގޮސްފަ

އިޞްލާޙު ެވސް ފުލުހުން  އެ  ބޭުފޅުން އެކޮމަޑޭޓް ުނކުރާތީ މައްސަލައަށް ވެސް ތިފަރާތުން އައިސްފައި އޮތް 

ސާބަށް ދިޔައިމަ ައޅުަގނޑު ވަގުަތކަށް ވާ ހިނުން ބޭނުންށް ވެްސ އެކޮމަޑޭޓް ަގވާއިދަށް ވެސް ލާފަިއވާ ކޮމެންޓަފޮނުއްވާ

ނޑުމެން ޮއްއވާ މުޤައްރިުރ ފުއެދިއެދި  ރުޞަތު ނުދެއްވައި ޯވޓަށް އައްަސވާ ނިންމަވާަލްއވަން އުޅޭތީ އަުޅގަ

ފެިށގެން  64ބޮއިކޮޓްކޮށްަފއި ނުކުތީ. އެ ިހސާބުން ފެށިގެން މިއޮތީ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެެހންވީމާ، ދެން 

ނޑުމެން ހިތުަގއި ވަރަްށ  88މިފައި އޮތް ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ ނި 84، 83 ދެން ދާންޖެހޭނީ ވިދާޅުވީމާ އަުޅގަ

ހިތްހަމަނުޖެހުން އެބައޮތް އެަކމާ މެދުގަ. އެހެްނވީމާ، އެކަާމ މެދުގަިއ ތި ބޭފުޅުން ނިންމަވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން މިހާރު 

ނަޑައޅުއްވާަލ ދެްއވުމަކީ އެދޭ ކަމެްއ. ދެން އަނެއްާކ މި ފަހުން ގޮއްަސ އޮތް ހިސާބުން ގެންދަވަނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަ 

އަލަށް ގެަނއި މިއަްށ ބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ދޭްއޗަށް ކޮްނމެވެސް ެއްއޗެއް ަޖވާބެްއ ދެްއވީމަ ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން އެދަނީ ހަމަގައިމު ވެސް   ްނދަން.އިން ފެށިގެން ގެ 64ކުރިއަށްދާން ފަސޭހަވާނީ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ިމ  އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ތި ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅުތަކަްށ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުވުން ކުރިއަްށ ގެންގޮްސ  ންނަށް ވަނަ މާއްާދއާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެ 88ކޯރަމް އޮތުމާެއކުަގއި އަުޅގަ

ވަނީ ފާސްކުެރވިފައި ކޮމިީޓގެ އިއްތިފާޤުން ތި ބޭފުޅުން ނިުކމެވަޑަިއގެން ހިސާބުން. ދެން މިހާރު ދެންމެއަކު ޗެއަރއިން 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާފައި ހުރި ެއކިއެކި ިޚޔާލުފުޅުތަާކއި އަިދ  އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ެއއީ މިހާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިޔަީއ  އޭގެ އިތުރުން އެިކއެކި ާދިއރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޚިޔާލުފުޅުތައް މީެގ ކުރިން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު މި ޑްރާފްޓް  ރިޢާޔަތްކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް ހުރުމާއެުކގަިއ އަުޅގަ

ން މިއާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅަނީ. ދެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓާއިގެްނ  މެންބަރުން ނިންމަވައި ދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލަމުންދިޔަ ޑްރާފްޓަށް  ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން އަުޅގަ  ކުރިއަށްދާނީތޯ ނޫނިއްާޔ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން ކުރިައށް ގެންދާނީތޯ. އެހެންވީމާ، ިމއާ ދޭތެރޭގައި މެންބަރުން ހަމަ ގޮތެއް ނިންމަވާލަ ދެްއވުން 

ނޑު އަމީތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އެދެން. އަުޅގަ

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓގަިއ މިހާތަނަށް ކުރެިވގެންދިޔަ މަސަްއކަތުެގ އަީލގަިއ އާދެ! ޝުކު ިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމަންޓްތަްއ ވެސް ލިބުނު އިނގޭތޯ. ެދން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތަނަށް ފާޅުކުރެވުނު ހުރިހާ ޚިޔާުލތަކެއް ުނވަތަ ކޮމަންޓްތަެކއް ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް ދެިލކޮީޕއެއް. މި ދެލިކޮީޕއަކީ މިހާ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ދެލިކޮޕީގެ  މީގައި އިންކޯޕަރޭިޓވްކުެރިވގެްނ ކޮމްޕައިލްކުރެވިފައި އޮތް ދެިލކޮޕީއެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ުޅަގނޑުމެން ކުރިން މި ކުރި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް. ދެން ެއާއއެީކގަިއ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން އަ

މަސައްކަތުން ޗެޕްޓަރ ވަން ޓު ފައިވާ ހަމައަށް ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ގޯތްރޫކުެރވިފަިއ މިއޮތީ. އޭުރގައި ީމގައި ހުރި 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް މާއްާދތައް ޕާކްކުރަނީ. މީަގއި ބަދަލެއް އަިއއްސަ އޮތް މާއްދާެއއް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އޭގެ ކުިރއަށް ހުންނަ އެއަށް އެ ޓެންޑްކޮށްަފއި އެ ެޗޕްޓަރ ވަން ޓު ފަިއވަށް ވޯަޓށް އަހާފައި ދެން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ . ެއ އިނގޭތޯ ޗެޕްޓަރތައް ޗެޕްޓަރ ވައިްސޮކށް މި ގޯތްރޫކޮށްފައި ވޯޓަށް އަހަިއގެން ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްިފނަމަ، މަސައްކަތް ވެސް އަވަްސެވެގންދާނެތީއާއެީކގައި ނުޑ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުގަ އަުޅގަ

 އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާ ތ.

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ުއޅުނީ ދެންމެ، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އެ އިޝާރާތްކޮށްެލއްިވ 

އިްނ  64އޭގެ ފަހުން  .ހަމައަށް އެުދވަހު އެ ބޭފުޅުން ނުކުމެވަޑަިއގެްނއިރު އެހާ ހިސާބަށް އައިއްސަ އޮތް ާވހަކަ 64

ނޑުމެންނަ 88  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވެދެްއވައިފި ވެސް  މުޤައްރިރު ކުރެވުނީ. ދެން ދެންމެ ށް މަސައްކަތްއަށް އަުޅގަ

ވިސްނާ ގޮތުން ިވއްާޔ  ފާސްވަުމން ދިޔަ ކަމަށް. ދެން އަުޅަގނޑުކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވެަފއި ޮއތުމާއެކު ިއއްތިފާޤުން 

ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ިއތުރު އިޞްލާޙެއް ވެސް ެއްއވެސް  ގައިއެ މާއްދާތައް ފާސްެވފައި ހުރިއިރުއެދުވަހު 

ހެންވީމާ، ެއއީ އެައކަށް ދިަޔއީ. އެގެން ކުރިއަށްނުކޮށް ޕާކް ެއއް އެްއވެސް މާއްދާ މެންއަޅުަގނޑުނެތް މާއްދާތަކަކަށްވީމާ 

ނޫނީ އެހެން ެއްއވެސް  ނިސްޓްރީން ވެސްއިކޮނޮމިްކ މިނަޝީދު ވެްސ އަދި އިުތރު އިޞްލާެޙއް ފޮނުވާަފއި ޫނނީ  ނެތް

ނޑުމެން ކުން ވެްސ އިޞްލާޙެއް ފޮނުްއވާއިދާރާއަކުން ވެސް ސަރުކާުރެގ އެްއވެސް އިދާާރއަ ފަ. އެެހންވުމާއެުކ، އަުޅގަ

ެއއްކޮށް  ވަރަށް ސްމޫތުކޮްށ އެހެން ުހރި މާއްދާތަކެްއވީމަ އެ ފާްސުކރަމުން ގެންދިޔަީއ ކޮމިީޓގެ ަވގުތު ވެސް އޮތުމާ

އިޝާރާތްކޮށްލެްއވި  ވީމާ، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީްމ ދެންމެެއކަން ކުަރްއވަމުން ގެންެދވީ. އެހެން  ހަމަ ގަާވއިދުން

 މާއްދާތަކެއް ދެން އަލުން އިތުރަކަށް އިތުރު  ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ފާސްވި 64ފަދައިން 



  

އޮފީހަކުން ެވސް އެެހން މިނިސްޓްރީއަކުން ެވްސ  އެްއކޮށް އަދި އެހެން ނެތުމާައއިްއސަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ވެްސ 

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާާރއަުކން ވެސް މިއިން ެއއްވެްސ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެްއ ފޮނުއްވާަފއެއް ނެތް. އުސޫެލއްެގ 

ނޑުމެން ކުރިން ވެސް ގެންދިޔަީއ އެހެން ހުރި މާއްދާތައް ފާސްކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަ ނީ ށް ީހވަގޮތުން އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ދަންނަާވލީ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އިނގޭތޯ. އެކަން ކުެރވިފައި އޮތީ ހަމަ އެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއްހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރިޔާޟަ  ށް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ޑްރާފުޓްކުރަްއވާފައި އޮތް މި މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުޅުްނ ފަހުމްކުރެވުނީ ފަހުން  ީހވަނީ ދެންމެ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެން ޝިފްޓްވެލުން ބުއްިދވެިރިވ ކަމަށް ވިދާުޅވި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މި ވިސްނަނީ.  ޑޮކިއުމަންޓަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުައޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ އަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ  އިހުރިާހ އެއްެޗއް ެއކޮމަޑޭޓްކޮށްފަ  ރަން. އެއީޅުގަ

ދާނެ. ްއޔާ އެ ޑޮިކއުމަންޓަށް ގެންދެިވއްާޔ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފަސޭހަވެގެންފައި އޮތް ޮޑކިއުމަންެޓއް ވެއްޖެހިމަނާ

ނޑު އެކަމަކު މީގެ ވަކި ހިސާބަކުްނ ފަށާކަށް ކިއުމަންެޓއްެގ އް، ޑޮ ޑޮިކއުމަންޓެ މެން ތާީއދެއް ނުކުރަން. މީތި އައުއަޅުގަ

ވީމާ، އެންމެ މަލުކުރަން ފެށެނީ. އެހެންއިްނ ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ އަުއ ްޑރާފްޓަކަށް މި ޢަ ސްެޕކްޓިވް ގޮތުަގއި ޕްރޮ

ކުރިން ބަލަމުންގެންދިޔަ ޑޮކިއުމަންޓް ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ ދެން ން ފަށާ ކަމަށްވަންޏާ އެކަކުން ފެށުން. ރަނގަޅުވަނީ މީގެ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮަތކީ.  ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ެއއީފެށި  88ަހމައަށް އޮތިްއޔާ އާ  88 އިކުރިން ނިންމާފަ

 އެހެންވީމާ، ެއކަން ހުށަހަޅަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ރިޔާޟްއާދެ! އަޅު  މަލުކުރަން ފަށާ ޅުްއވުުމގައި މި ޮޑިކއުމަންޓަށް ޢަހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެއެ  ގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަބަލާލާ ކަމަށް ވާނަމަ އަން އީޒީ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ  އިކޮށް ކިޔާލަން ނަމަވެްސ އަޅުގަ



  

ކިޔާލަމުން ހަމަ އޮތް ގޮތަށްޯތ މިގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާ މީގައި 2ތޯ މީގައި އޮތީ. ވަނަ މާއްދާ އޭަގއި ޮއތް ގޮތަށް 5 ހުރި

އެ އޮތް ގޮތް ަކމަށްވަންޏާ. ތަފާތު ެއއްެޗއް  ހަރަށް ވޯޓަށް އެއްެސވިޔަްސ ހެޔޮއެއްފަ އިކިޔާލަމުން ގެްނގޮސް ނިންމާފަ 

ނުޑމެން  ހަމައަށް  އާވަނަ މާއްދާ 64 ވެސް އެގޮތަށް ށް ވޯޓަށް އަހާލަން. ދެންއެއައޮތް ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބެގެން ގެ ޅުަގނޑުމެން ައިއއްސަ އޮތީ. ދެންއަ  ްނގޮްއސަ އޮތީ އެހިސާބަށޭ. ދެން އެހެންވީމާ، މީގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ އަޅުަގނޑުމެން މިދެން ކަން ނިންމެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުން މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ އެ ތި ނެވީ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ނުކުމެގެން ގޮސް ދިޔަފަހުން ނިންމާފައި ހުރި  އިތިބެގެން ނުނިންމާ ތިބެ ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ

ވެްސ.  އޭެގ އުނދަގުލެއް އެބައުޅޭ އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ގާއިމު ނގަޅެޭށ އެހެން ވިދާޅުވީމަ ދެންރައެއީ އެްއޗެހިތަކެއް 

ޮޑކިއުމަންޓަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މިއަށް މި އައުހަަކ ފާހަގަޮކށްލަމުން މި ރިޔާޟް އެހެންވީމާ، އެ ވާ

ނޑު ތާއިދު އަުރވަން. ދެން އެކަމަކު ދެންމެއަުކ ވިދާޅުވި ޙުަސއިންމަނިކުށް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަ  ައޅުގަ

މާއްދާ އިން ފެށިގެން އިތުރު އިޞްލާޙެއް އަނެހެްނ  ވަނަ 64މީގެ ވިދާޅުވި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަދި  .ވަނަ މާއްދާ އަށް ޕޮލިހުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ 64މު އިޞްލާޙެއް އްވާފަާކއެއް ނެތޭ. ަވރަށް މުހިންހުށަހަޅު

ނާޔަތްތައް ދޭނެ މަނާދޭށޭ. ޢިނާޔަތްތައް އިތުރު ޢިއެމް.އެމް.އޭ އިން ވެސް ހުަށހަޅާފައި މިވަނީ ޤާނޫނުގެ އެަބއިބައި ހި

އަަހރު އެހެން ހުރި ތަންތަން މި  51އަހަރު،  1އަހަރު،  2އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮުތގެ ވާހަަކ. މިހާރު ޖަދުވަލުގައި ހުރި 

 51އަހަރު އޮތްތަން  2ބޭފުޅުންގެ ބޯަޑަކށް މި ދޫކޮށްލަނީ. އަދި އިތުރަށް  51 ،ބޯޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ

އަހަރަށް ވެސް ހެދިދާނެ. ހުރިހާ ވައްތަރެއްެގ  11އަހަރަށް ވެސް ހެދިދާނެ ނުވަތަ  21ނުވަތަ  އަހަރަށް ވެސް ހެދިދާނެ

އެަބއި ހިމަނާށޭ  އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަީނ ޤާނޫނުގެ ހާ އެްއޗެއް މަޢާފުކޮށްދިނުމުގެ.ޓެކްސާ ހުރިހާ ޑިުއޓީައކާ ުހރި

ން އޮއްވާ ެއއަށް ވެްސ އެކަން އެހެ ދެން  ަގވާއިުދގައި އެަބިއ ލާށޭ. ޕޮލިހުން ވިދާޅުވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން

ެމއް ނެތި ބިލުގައި މިއޮތް ގޮތަށް ބޯޑަށް އެ ބާރު ދީފައި މިހާރު ނިމިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ނިމިފަިއ ބައްލަވާެލއްވު

ނޑުމެން ދި ތިމިދެންނެވީ މިއޮތީ   ދެންޔަފަހުްނ ޭއގައި ވޯޓަށް އަްއސަަވިއެގން އެކަން ނިންމަވާފަ. ބޭފުުޅން އަުޅގަ

ބަހުރި ބައެއް ކޮމަންޓް ވަނަ މާއްާދގެ ފަހުން ެވސް އެ 64މީގައި  ން ވެސް ެއބަހުރި ޙުސައިންމަނިކުއަނެއްކާ ޭއގެ ފަހު

ވަނަ މާއްާދ އަށް ވެްސ  86ވަނަ މާއްާދއަށް ވެސް ގެނެްއސަ. އަނެއްާކ  68 އިން ސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް މޯލްޑިވް

ހަމައަްށ  84ކް މިނިސްޓްރީން ޚިޔާލުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ޑޮކިއުމަންޓްަގއި ސީދާ އިކޮނޮމިއެބަހުރި 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ  މަގޮއްަސ ހުރިއިރު އިޞްލާެޙއް ކޮމަންޓެއް ނެތޭ ވިދާުޅވީމަ، ައޅުގަ

 ކަމަށް ވަންޏާ މިގޮތަށް އަޅާކިޔައި ދާދެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ރިޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި މި ޑޮކިއުމަންޓަށް އެނބުރި 

ނޑުމެން ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޗެކްކޮށްލަމުން ޮގސް ނިންމާލާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން  ޙުސައިންމަނިކު

 

 ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުތ.

ނޑު ތާީއދުކުރަން. އަދި ެއއާެއކު ހަމަ  އާދެ! އަމީތު. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަމީތު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ،ގެންފެށި 64މް އެ ފާުޅކުރެްއިވ ޚިޔާލުަގއި އޮނަރަބަލް ޤާިސމް އިބްރާހީ ން ދެންމެއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނު 

މައަށް ހައާ  88ފެިށގެން އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާތައް ާފސްކުރަމުން  4ހަމަށް ކުޑަކޮށް ަމއްސަލަެއއް ދިމާވި.  4އެދުވަހު 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ ތައް ހުންނާނެ ޕާކްކޮށްފަ. އެއީއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ބައެއް މާއްދާގޮއްސަ އޮތް  އިކުރިން އަޅުގަ

ފަހުން އެއަށް މަސައްކަތް ުކާރ  ފައިޚިޔާލު ފޮނުއްވާފައި ހުރި މާއްދާތައް ޕާކްކޮށްލާ ންޓްރީއޮންނާނެ އިކޮނޮމިކް މިނިސް

ނުޑމެން  ފަ. އެހެންވީމާ، ޕާކްކޮށްހުންނާނީ ހަމައަށް ދިޔައިރު އެހެން ހުރި މާއްދާތައް  88ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަރަށް ުޝުކރިއްޔާ.، މޭ. އެހެންވީމާދަންނަވާލާނަ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ ރެޯކްޑސްއަށް އެ ވާހަކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.

ނޑު އަމީތު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރން އިނގޭތޯ.  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަކައި އަުޑ އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް.  ށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްއަމީތުގެ ހުށަހެޅުްއވި ހު

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވުނީ. ވަން އިން ަފއިވަްށ ށް ިމދެއަފަިއވް ދެއްތޯ. ފަިއވާ ހަމަޓު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހަޅުމަކީ ޗެޕްޓަރ ވަން 

އެއް ކަމަށްވަންޏާ ެއއަށް މިދެމެދުގައި މިހިރަ މާއްދާތައް ބެލުމަށްފަހުގައި އިޞްާލޙެއް އަިއއްސަ ހުރި މާއްދާ

އޭގެ ފަހުން މިއަންނަ  ްށ ވޯޓަށް އެހުން އިނގޭތޯ. ދެންެއއްކޮ ރއަށްޗެޕްޓާ ޓްމުޅި ފަސް އި ދެންކޮށްފަ އެޓެންޑް

ނޑުމެން ގޯތްރ ވައިޗެޕްޓަރތައް ޗެޕްޓަ ްއސަ ހުރި މާއްދާއެްއ ިވްއާޔ މި އިޞްލާޙެްއ ައއި އިރޫޮކށްފަްސކޮށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަކީ.  ށް ވަިކވަކިން ވޯޓަށް އެހުން. އެއީ އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅިކައި ދެން ކޮންމެ ޗެޕްޓަރަރޫކޮށްފަގޯތް



  

ނޑުމެންގެ ކު އެީކަގއި ކުރިއަށް  ރިމަތީަގއި މިއޮތް ދެލިކޮޕީއާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން ހަމަ އެއާެއީކގައި މިހާރު އަުޅގަ

 ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން.  އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު މިހާރު ހުށަހަޅާލަ ނިންމާފައި ގޮސް ހަމައަށް  އާ ނަ މާއްދާ ވަ 64އެގޮތަށް ޮގސް މިހާރު މިހާރު މި ން އާދެ! އަުޅގަ

. ދެްނ އާ ހަމައަށްަވނަ މާއްދާ 68ވަނަ މާއްާދއިން ފެށިގެްނ މިހާރު ނިމިފައި އޮތް  64މިއަށް ސްިވޗް އޮްނކުރަން. މި 

ހިސާބުްނ ފެށިގެން ކުިރއަށްދާން. ޭއެގ  އެ އި ުހރި ދެތިން މާއްދާ އުޅޭެނ ަކންނޭނގޭ. ދެންއޭެގ ތެރެއިން ޕާްކކޮށްފަ

 . ގެންދާ ގޮތަށް ފެށިގެްނ ކުރިއަށް 64ވަނަ މާއްާދގެ ިނޔަލަށް ނިންމާފައި  63މާނައަކީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑުމެން، އަުޅަގނޑު  ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި ނިންމާފައި މިއޮތީ އާދެ! އަުޅގަ  63ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދއިން  64ވަނަ މާއްދާާއ ހަމައަށް ކޮމިީޓން ގޮތްތަެކއް ނިމިފައި އޮީތ. އެހެންވީމާ، ދެން މި ޑްރާފްޓުގަިއ 

ނޑުމެން ކުރިައށްދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ތާއީދު ދެްއވުން އެދެން.  ފެށިގެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއިން ފެށިގެްނ  64ވަަނ މާއްދާ އިްނ، ައއު ޑްރާފްޓުެގ  64ޝުކުރިއްާޔ. ައއު ޑްރާފްޓުެގ، އަުއ ޑްރާފްުޓގެ 

 އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާ ޮގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސެއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ



  

ނޑު ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއީ  އަޅުަގނޑަށް ދެން ވަރަށް ެދރަ އެކަމާ އެއްަބސްެވވެން. ައޅުގަ

. އެކަަމކު އުޫސލެއް ގޮތުން ދެން އެންމެން ހަމަކޮށްގެން ބަެއްއ ފާސްކޮށްފަނޑުމެން މިތިބީ ކޯރަމް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑެގ ޚިޔާ ނޑު އަުޅގަ ނޑަށް ހީވަީނ  ލު ދޫކޮށްލާނަން. އެހެންނަމަވެސްއެްއގޮތް ވަންޏާ އެއްަބސްެވެވންޏާ އަޅުގަ އަުޅގަ

 އެީއކީ އިންޞާފެއްނޫންހެން. ޮކބައިތޯ ޭއގެ އިންޞާފަކީ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ސި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެން ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެްނމެފަހު ދުވަ އާދެ! ހިސާބަށް  ވަނަ މާއްދާއާ 88ހު އަޅުގަ

ެއްއގޮތްާވ  ން ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ގަާވއިދާަގނޑުމެން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަ ކޮމިީޓގެ ޯކރަމް އޮެވގެއަޅު

ނޑުމެން އެ މާއްދާތައް ފާސްކުރަ މޮކްރަސީ އުސޫލުން އަދި ޑި މުން ގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސްގޮތުގެމަތީން އަުޅގަ

ދި އިތުރަްށ ެއއްކޮްށ އަ ެވސް މިއަށް ދޭން ބޭނުންފުޅުާވތީއާަތއް އަދިބޭފުޅުންެގ އެންމެ ތަނަވަސް ޚިޔާލުފުޅު އެންމެހައި

މަތީން މިކަން ކުރިއަްށ  ވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި ެއއްކޮްށ އެންމެން އެއްބަސްވާ ގޮެތއްގެމި ބިލު އެންމެ ސުލްޙަ

ބަށް ފާސްވި ކަމުގަިއވީ ހިސާ ވަނަ މާއްދާއާ 88ކަތް މިަވގުތު އެ މަށް ޓަކައި ައޅުަގނުޑމެން އެކުރި މަސައްގެންދިއު

ނޑުމެން  ބޭފުޅުން ޤާސިމް ވެސް ވިދާުޅވި ގޮތަށް  އިން ފެށިގެން ހަމަ ޤާސިމް ހަމަ އެހެން 64ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މަްއސަލަ އެްއ ނެތް ވާހަަކ ހަަމ  64އަޅުަގނޑުމެން މި މަްއސަލަ  އިން ފެިށގެން ގެންދާކަށް އަުޅގަ

ދެންމެ  ރިޔާޟްهللا ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ ޢަބްދު ކޮަޅކަށްފަހު(ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. )ަވގުތު

ާއިއ  64ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  ވަނަ ބާބާ 1ހާރު މި އިހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ 

ނޑުމެން ޑިސްކަސްކޮށްފައި  ެއކަށްަޗަކށް ވޯޓަކަށް އަހާފައި އަދި ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި މިހިރަ ބާބުތައް ހަމަ އަޅުގަ

ކުރިއަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ހުރި އެ ބާބުތަކަށް ހަމަ ކޮންމެ ބާބަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި އެ ބާބަކަށް ބާބަކުން ވޯޓަށް 

 މަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން. ިއގެން ދާގޮތަށް ކުިރއަށް ެގންދިއުއަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. ފަޒާދަށް އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު



  

ނުޑ ދެންމެ މީދޫ ދާއިރާގެ  އާދެ! ޅުމަށް ޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ވެތާއީދުކުރަން. އަދި ެއއާ ނޑުމެން ނިންމާފައި ހުރި ެއއްކޮްށ ހަމަ އަޅުގަ ސް ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ މިހާރު އަުޅގަ

ބޭފުުޅން އެދުވަހު ކޮމިޓީ ދޫކުަރއްާވ ވަަޑިއގަތީމަ ެއއަށް ދާންޖެހޭތީވެ. މިސާލެްއ ގޮތުން ެއީއ  މާއްދާތައް އަނެއްާކ އެ

އަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް ނުބައި އާަދެއއް އެ އަަށގަންނުވަނީ. މި މިތަނުގައި އަޅުަގނޑުމެން އަސްުލަގއި 

މެންބަރުން ވެސް ވަޑައިުނގަންނަވާ. މާދަމާ އެބޭފުޅުން އައިސް ތިމަންނަމެން މިއަދު ފާސްކުރި އެްއވެސް ެއއްެޗްއ  6

ނޑުގެ ުސވާލަކީ. ކޮމިޓީެގ މުޤައްރި ރު ޤާބޫލުނުކުރަމޭ އަލުން ފަށާށޭ ބުނީމަ ފަށަންތޯ ޖެހޭނީ އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

ންޖެހޭނެ. އެހެންވެ އެގޮތަށް ކޮށްފި ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް ދެން މުސްތަޤުބަލުގައި ޢަމަލުކުރަހޭނެ މިއަދު ޢަމަލު ވިސްނަންޖެ

ނޑަްށ ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ނުފެނޭ ކުބަލައި ެއއްގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިަޔީއ  ީރދުވަހު މި ކޮމިީޓގެ ގަާވއިދާލާއިރު އަުޅގަ

ވެސް އިތުރެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މެޖޯރިޓީ ނުވަަތ  ވަގުެތއް ވީމަ ކޮމިޓީ ހުއްޓާލަިއފި. 51:61

ކޮމިޓީގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަދަދު ހަމަ ކޯރަމް ހަމަވެފައި އެ ކުިރއަށް ގެންދިޔަ މާއްދާތަކަށް އަެނއްކާ އެގޮތަްށ 

ނޑުމެން މަގުފަހި އެކުރަނީ. ހަމަ މާދަމާ ދާންޖެހުނީމަ އެއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ނުބައި އާދައަކަ ށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާނުގައި ގަިޑއެއްހާއިރު ދޮުޅގަިޑއެއްާހއިރު މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެ ހުރިހާ  އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން މިއަދު އަޅުގަ

ންނަށް ވެސް އެ މާއްދާތައް ބަދަލުކުރަން އެދުނީމަ އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ވަކިބަަޔކަށް ނޫން ހުރިހާ އެންމެ

 ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަައކީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  އާދެ!  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑަށް ފެނިއްޖެ ކުޑަކު  ޑަ އެހެންކަމެްއ ވެސް އިނގޭތޯ. މިހާރު އަލަށް ގެަނއި ޑްރާފްުޓގަިއ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރީަގއި ެގންގުޅުނު ޑްރާފްޓަށް ބަލަިއގެްނދިޔައިރު ެއއް މާއްދާ ައޅުަގނޑުމެން އުނިކޮށްލީ ދެއްތޯ. އެ 

އެހެްނވީމާ، އަލަށް އައި ޑްރާފްުޓގަިއ އުނިކޮށްލި މާއްދާ އުނިކޮށްލާަފއި މިހާރު މި އަލަށް އައި ޑްރާފްޓުގައި މިއޮތީ. 

ނޑުމެން ބަލަމުން އައި ޑްރާފްޓުގައި   އަށް ބަދަލުވެފައި އިނގޭތޯ. އާދެ! 63މިއޮންނަނީ  64މިއޮންނަނީ އަޅުގަ

ނުޑެގ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރން އޮތް އެއް މައްސަލަ މި   64އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ އެަބއުޅޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލމުން އައި ކުރީަގއި އަޅު  އަށް ބަދަުލވެފައި.  63ން މިހާރު ިމއޮތީ ަވނަ މާއްދާ މީގެ 64ޑްރާފްޓުެގ ގަ

ނޑުެމން 63އެހެންވީމާ، މި ޑްރާފްޓުގެ   މު މާއްދާ އެދަނީކުރީަގއި މި ވިސްނީ އެންމެ މުހިން އިން ފަށަިއގެން އަުޅގަ

ަޔކަށްެވގެން އުޅެނީ އަބަދުެވްސ މި ބޯޑަށް އިތުރު ޢިނާޔަތް މު އެއް މާއްދާއަކަށް ބަބާޠިލުވެގެން. ައޅުަގނުޑގެ މުހިން



  

އެހެން  އަހަރަށް ހެދުމުގެ ބާރު ބޯޑަށް މިދެނީ. ހަމަ 21އަހަރަށް،  51މިހާރު ދެއަހަރު ދުވަސް ކަމަށް އޮތް ކަންތައް 

ނޑު މިބުނަނީ ޓީަތކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް މަޢާފުުކރުމުގެ ބާރު އިތުރުކޮށްދޭތީ އެކަހުރިހާ ޓެކްސްތަކާއި ިޑއު ން އަުޅގަ

ވެްސ ބަލާނުލެވި ައޅުަގނޑުމެްނ  ޤާނޫނުގައި ލިޔާށޭ. ޕޮލިހުން ބުނެފައި މިއޮތީ އެ ގަާވއިދުަގިއ ލިޔާށޭ. ެއކަމަކު އެއަށް 

ގޮތަށް. ބިލުަގއި މިއޮތީ ޯބޑަށް ބާރުދޭ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ،  ގޮސްފައި މިހާރު ފާސްކުެރވިަފއި މިއޮތީ މީަގއި ބިލުަގއި އޮތް 

 64އިން،  63އެ ތަންކޮެޅއް ނޫން އެބައި އެ މީގެ ތެރޭގައި ފާސްވެގެން ޮގސްފައި އޮތީމާ މިހާރު މީގެ  ،ންކޮޅުއެތަ

ްސ . ދެން ދެންމެއަުކ ފަޒާދު އެ ދެްއކީ ރަނަގޅު ާވހަކަފުޅެއް. ައޅުަގނޑު ވެށްވަންޏާ އެަބއި އެއޮތީ ނިމިފައިން ފަށާކަމަ

ންގެ ާތއީދެއް މީގައި ހޯއްަދވަިއގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށްވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

އިން ފެށިގެން ގެންގޮްސ ދެއްވުމޭ އަޅުަގނޑުމެން އެެދނީ. ދެން އެހެންނޫން ކަމަށް  64އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްއޮީތ 

އް ިތީއ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އިން ފެށިގެނޭ. ެއއީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެ 64ވެއްެޖއްޔާ މި އޮރިޖިނަލް ބިލުގެ 

 ވާހަކަެއއް ތި ވިދާުޅވީ އިނޭގތޯ. ހަމަ ސަތޭކައަކުން ސަތޭަކއިގެ ވާހަކަެއއް. ދެން ެއކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން ބޮއިކޮޓްޚިލާފަށް ހި މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ަގވާިއދާ ގޮތުަގއި ެއވަގުތު އެ ކޮމިީޓގެ  . ކުރީ ނގަމުންދާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއކަަކށް ވެސް ލިިބގެނެއްނުޭވ.  އެހެންވީމާ، އެ ަގާވއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރެއް އަުޅގަ

ނޑުެގ، ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު ކަންތައްަތްއ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން އެީއ ދެން އަޅުގަ

ނުޑ މި ނޑުމެްނ ާވހަކަ މިހެން މިދެންނެ ހިނގިގޮތުން އަުޅގަ ނުޑ ހަމަ އަުޅގަ ވީ. އެކަަމކު މިހާރު ރީތިކޮށް ދާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއގަިއ ބައިވެިރެވގެން މިތިބީ. ައޅުަގނޑުމެން އެޭދގޮތަކަށް ފާސްުނވިއަްސ ައޅުަގނޑުމެން ތިބޭަނން. އަޅު  ގަ

ރުމާ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ފާސްވާ ބޭފުޅުން ގެންދާގޮތަކަށް ގެންދަން. ގެންދާގޮތަކަށޭ މިދެންނެވީ ފާސްކު ތި ބައިވެިރވާނަން

ނޑުމެންނަށް އެަބޖެހޭ ބަލާލަން ނަމަވެސް ތި  ތަކަށް ފާްސވާން. އެހެންަނމަވެސްގޮ  މިދެންނެވި ގޮތަށް ެއބައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާޒިރުވެ ތިބެްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަްސ ބޭފުޅުން ގެ ވޯޓު އަްއސަަވިއެގން ކުރިއަށް ގެންާދއިރު ައޅުގަ

ން މާއްދާތަކަްށ ލިބިގެންނާއި ެއއީ ެއއްވެްސ މާއްދާ އެއް ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ނެތިއެއް މިތަނުްނ އަންނަގޮތް އެހެ

 ފާސްކޮށްފަ އެއް ނޫނިްއޔަކާ ެއއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ ަހމަ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވާނަން. އިނަށް ފުރުޞައަޅުަގނޑު ޙުސަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ޚިލާފަށް ކޮމިޓީ ދާ ވާހަކަ  ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ަގވާއިދާ  ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އާދެ!

ޚިލާފަށް  ވެސް ަގވާއިދާ ލެއްނުކުރަން އެްއގޮތަަކށްއިޝާރާތްކޮށް ވިދާުޅވެަލއްވަުމން ގެންދަވާތީވެ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫ



  

ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީސް ތެރޭގައި އެކަހަލަ ކަންތައް ުނވެސް ިހނގާނޭ. ހިނގާ ކަމަށްވަންޏާ 

. ކޯރަމް އެކަން އޮންނާނީ ހުއްޓިފަ. ެއކަމަކު އެުދވަހު ވެސް ގަިޑ ހަމަވަންދެން ގަާވއިދުން ހަމަ ގެންދިޔަީއ އިނގޭތޯ

ވެސް ހަމަ އޮތް. އަެނއްކާ ަހމަ ވޯޓު ވެސް ީދގެން މާއްދާތައް ވެސް ބަލަމުން ކިޔަމުްނ ގެންގޮސް ހަމަ ެއއޮންނަ 

ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ އޮންދަ ރެކޯޑުގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  އުސޫލުން ގެންދިޔައީ. އެހެްނީވމާ، އެއްގޮަތކަށް

ނޑުކަޚިލާފަ އިދާވެްސ މި ކޮމިޓީ ގަވާ  އެްއގޮތަކަށް މެން ވެްސ ނުތިބޭނަން ށް ނުހިނގައޭ. އެހިސާބަށް ގޮސްފިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ގައިމު ގަާވއިދާ ވެސް އެންމެފުރަތަމަ ނިކުންނަ މީހަކަށްވާެނ  ޚިލާފަށް ހިނގާ ޮކމިޓީއެްއގައި. އަުޅގަ

ނޑު ދަ ންނަވާީނ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އޭގެތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީ ގެންދަވާލެއް އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ހަމަ ވަރަށްގިނަ ަވގުތު ދެްއވަިއގެްނ ހަމަ ވިދާޅުވާ ހަމަ ކިރިޔާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަ މަ މި ކޮމިޓީ ވަގުެތއް ބޭނުންފުޅުިވޔަސް ެދއްަވއިގެްނ ކުރިއަްށ ގެންަދަވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޚިލާފަށް މި ކޮމިޓީ އެއް ނުދޭ.  ެވސް ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ނީ ގަާވއިދާގެންދަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެރވޭ އެހެންވީމާ، އަމީތު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ވޯޓަށް އަހާނަން މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު

ހިސާބަށް  ވަަނ މާއްދާއާ  88ގޮތުން ހަމަ ކޮމިީޓގެ ހުށަހެިޅފައިވާ ެދ ހުށަހެޅުމެއް މަިއަގނޑު ގޮތެްއަގއި މިއޮތީ. ެއއީ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ފާސްކުރެވިފަިއވާ ާފސްކުރުމަށް ބަލާއިރުަގއި ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ިޚާޔލުފުޅުތައް އަޅު  ގަ

ްއ ހުރިނަމަ އެ ބަދަލުތަކެއް ދަލު ފަހުން މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޑްރާފްޓުގައި ބަދަލުތަކެ ބައެ އެއްކޮށް  އަންނަމުންދާތީއާ

ފާސްކުރުމަްށ އަމީތު ހުށަހަޅުއްަވއި އަިދ ފަހުން އަންނަ ބާބުތައް ބާބަކުން، ބާބަކުން  މަޑޭުޓކުރާ ގޮތަށް އަދި ޭއގެއެކޮ

ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު  އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އޭެގއިތުރުން ޙުސަ

ވޯުޓގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުްނ  1މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، 

އި ހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަިއ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށްދާީނ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތަްށ މިހާރު މި ފާސްކުރެވުނު މިއޮތް ޑްރާފްޓުެގ މަސަްއކަތާ ިއގެން. ދެން މި މަސަްއކަތް ައޅުގަ

ފާސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮިމޓީގައި ހުރި ކަންޮބޑުވުންތަުކގެ ވަރަްށގިނަ ކަންަތއްތަކަަކށް އިޞްލާޙު ގެެނވިގެންދާެނ 

ވެސް  ކުރިން ބޭފުޅުންގެ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ހަމަ މީގެ ޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ތިކަމަށް އަ

ނޑުމެން މީގެ  އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަމުްނ ދިޔަ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި މިހިރަ  ގޮތަށް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލި ބިފައި އޮތް ބިލުގެ ަމއިަގނުޑ އުސޫލުތަާކއި ކޮންސެޕްޓަްށ އިޞްލާޙުތަކަކީ ކޮމިޓީަގއި މިއަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެ ޞްލާޙުތަކެއް ހިމަނާފައިާވ ހުރި ހުރިހާ އި  މަޑޭޓުކުެރވެންން އެކޮބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ ގޮތުެގމަތީން އަޅުގަ

ޑުމެން ބަލަމުން އިން ފެށިެގން އަޅުަގނ 5ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  މެންެޓއް. އެހެްނވީމާ، އެ ޑޮކިއު

ޓުން އެ މާއްާދތައް ކޮމިޓީއަށް ދަްއކަވަމުން ދާތައް. އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭރިއޭގެންދާނީ އިޞްލާޙުތައް ހުިރ މާއް

ބޭފުޅުން ހަމަ ކޮމިޓީ އަށް ިވދާޅުވެދެްއވަމުން ގެންދެވުްނ  ގެންދެވުން އެދެން. ދެން ހަމަ އިޞްލާޙު ހުރި މާއްދާތައް ތި 

 ވެސް އެދެން. 

 

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ވަނަ މާއްާދއިން  9ވަނަ ާމއްދާަގއި ެއބައޮތް އިނގޭތޯ ުކޑަ ބަދަލެއް. އެީއ ކުީރގައި ިމއޮތީ މި ާޤނޫނުގެ  8ބިލުގެ 

ހާުރ އިނގޭތޯ. އާދެ! މި 9ވަނަ ާމއްދާއިން ބަލަީނ  8އެހިސާބުން ނޫން ބަލަނީ.  ން... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ!ފެށިގެ

އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޢާޔަތްުކރަނީ ފަހުން މި ކޮމިޓީން މި ނިންމި އައު ޑްރާފްޓަށް ިއނގޭތޯ. ެއއީ ހަމަ ކުރީ މި 

ވަނަ  9ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާގެ ުކރިން ރިފަރެންސް ދީފައި މިއިނީ މި ޤާނޫނުގެ  8ޑްރާފްޓުަގއި ވެސް ހަމަ 

ވަނަ ާމއްދާ ެއއީ. އެކަަމކު  21ހުން އެ މާއްދާ އުނިކުރީމަ އަސްލު ވަަނ މާއްދާއަށް. ދެން ފަ 59މާއްދާއިން ފެށިގެްނ 

ވަަނ  9ޖަހާފައި ހަމަ. އެއީ ހަމަެއކަނި ތަފާތަކީ އިނގޭތޯ. ދެން މިއޮތީ  59 އިމިހާރު އެވަނީ އެ ބަދަލުގެެނސްފަ

ވަނަ މާއްދާ ފެށިގެން  51ވަނަ މާއްދާ ކުރިން ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ޮއތް ނިންމުން އޮތްގޮތަށް އޮތީ.  9މާއްދާ. 

އާދެ! ނެތް.  އެހެންވީމާ، އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްަފއެއްވަނަ މާއްދާއަށް ރިފަރެންސަށް ދީފައި އޮތް ބަދަލެއް.  54

އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ  އިވަނަ ާމއްދާއަށް އެބަޮއތް ބަދަލެއް ައއިސްފަ 11ދެން  !)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ

އެކްސްޕޯްޓ " .ތޯއި އޮތް މާއްދާ ދަންނަވާލާނަން. "އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ ޯޒން" އިނގޭމިހާރު ބަދަލުވެފަ

އުފައްދާ  ާރއްޖޭަގއި ުއފެދޭ ތަކެތި ނުވަތަ ާރއްޖެއަްށ އެތެރެކުެރވޭ ތަކެތި  ،ެއވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ޕްރޮސެސިންގ ޒޯން

އަދި އެތަނުން ިލބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކާިއ  ދާ،ކޮށްގެން އިންތިޒާމްކުެރިވގެންއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ައމާޒުމުދާ 

 ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ މުދާ އުފައްދާ ެއްކސްޕޯޓްކުރުމަށް ފަސޭހަވާެނގޮތަށް އިންިތޒާމްކުރެިވގެންވާ 

ބޮޑަށް  އެްއގޮތަށް އޭތި ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ކަްސޓަމްސްގެ ކޮމެންޓާއްދަކެެށވެ. އެއީ އިނޭގތޯ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޙަސަރަ

ގޮްތ އިނގޭތޯ. އާދެ! ެއއަށް ރިޢާަޔތް ކޮށްފަ. އަރިމަތީަގއި އިނީ އަސްލު ބިލުގެ ކުީރގެ އޮިރޖަނަލް ވަރޝަން އޮތް 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން.  ވަނަ މާއްދާ އަށް ވެސް އެބަ އޮތް ބަދަލު ގެންނަވާފަ.  11އިނގޭތޯ. ބައްަލވާލަްއވާ. ދެން އަޅުގަ

ެއކްްސޕޯޓްކުރުމަށް އަމާޒުކޮްށގެން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ، އަދި އެ ، އެވަނީ  އި"ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯން" ކަމަްށ ބުނެފަ

އެ މުދާ ޓްރާންޝިޕްކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްާކކޮށް ، ސަރަޙައްދަށް އެތެރެކުރާ މުާދ އެ ސަރަޙައްދަށް އެތެެރކުުރމަށްފަހު



  

މުދަލަށް ވެލިއު އެޑްކުރުމަށް  ނުވަތަ އެހެން ،ކުރުމަށްނުވަތަ ރީޕޭ ،ނުވަތަ ގުދަންކުރުމަށް ،ހެއްޓުމަށްލެބެ

އަދި ވަިއގެ ބަނދަރެްއ  ،ކުެރވިގެްނވާ މަސައްަކތް ކުރުމަށް، ވަކިން ބެލެހެއްޓޭގޮތަށް އިން ވަިކކުެރވިފަިއވާ ޞައްޙާ

ނޑުގެ ބަނދަރަާކ އިންެވގެން ާވގޮތަށް ާޤއިމް ކުރެިވގެންވާ ސަ އެްއގޮތަށް  ރަޙައްދަކަެށވެ. ހަމަ ކޮމެންޓާނުވަތަ ކަ

 އިނގޭތޯ.

 

  މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

އެްއޮގތަށް މިހާރު ދާކަމަށް ވަންޏާ  އަުޅަގނޑުމެން އޭރު ވެސް ާތއީދުުކރިން. އެ މީހުން އެއާ ކަސްޓަމްސް ކޮމެންޓަށް

 އަޅުަގނޑު މަްއސަލަ ެއއް ނެތް.

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެސް ބަދަލު ގެންނަވާަފއި  ވަނަ ާމއްދާ އިނގޭތޯ. "އޯފްޝޯރ ަފއިނޭންޝަލް ސަރވިސަްސ" އެ  11އާދެ! ދެން މިއޮތީ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. "އޯފްޝޯރ ފަިއނޭންޝަލް ސަރވިސަސް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  "މިއޮތީ. އަުޅގަ

އްދަ ޢިނާޔަތްތައް ޭދގޮތަްށ ހު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިނުން، ޢާއްމުގޮތެްއަގއި ރެިޒޑެންސުންނަށް ޚިދްމަތް ނުދޭގޮތަށް

އޯފްޝޯރ ަފއިނޭންޝަލް ސަރވިސަްސއެްއެގ  ގެންއޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ަސރވިސަސް ަލއިސަންސްެއއް ހޯދައި

ގޮތުަގއި ޒޯނެްއގައި ޤާއިުމކޮްށގެން ހިންގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތަކަށެވެ. 

ކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކެިޕޓަލް މާ -ން ހުއްދަކުރާ ބޭންިކންގގެ ޚިދުމަތް. )ށ(މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް -)ހ(

 އިންޝުއަރެންސްން ހުއްދަ ކުރާ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ -ން ހުއްދަކުރާ ސެކިުޔރިޓީޒް ޚިދުމަތް. )ނ(އޮތޯރިޓީ

 -ފައިނޭންސް ސަރިވްސ ލީޒިންގ ޚިދުމަތް. )ބ(ހުއްދަ ކުރާ ން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ -ޚިދުމަތް. )ރ(

 -ން ހުއްދަކުރާ ކަެލކްޓިވް އިންެވސްޓްމަންޓް ްސކީމްގެ ޚިދުމަތް. އަދި )ޅ(ޓީރިޓަލް މާކެޓް ިޑވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯކެޕި

މާލީ ން ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ލް ާމކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ކެޕިޓަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް މަ

ެއއްގޮތަްށ  ކޮމެންޓާ މިކް މިނިސްޓްރީގެނޮއިކޮއާދެ! އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ޚިދުމަތްތައް. 

ން ނިންމާފައި އޮތީ އިކޮނޮމިްކ އެ ދުވަހު ކޮމިޓީވަަނ މާއްދާ.  11. ދެން ފަށަން މިއޮތީ މާއްދާ އުިނކޮށްފަ 11 އިނގޭތޯ

ވަނަ މާއްދާގެ، ެއއީ ކުީރގަިއ  12ށް ދާން، އެ މާއްދާ ިއނގޭތޯ. ދެން މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ ކޮމެންޓާއިގެން ުކރިއަ

ވަނަ މާއްދާ ިއނގޭތޯ. ޭއގެ )ކ( ިމއޮތީ، ެނތެއް ނޫންތޯ އެައކު. އާދެ! ެއކެއް މައިނަްސކޮށް މި ދަނީ  11ވެއްެޖއްޔާ 

ފެންނަ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ިމ  އިނގޭތޯ. އެްއ ައކުރު މަދުޮކށް ދާނީ. އަރިމަތީ ސުރުޚީަގއި އިނީ ކުރީެގ ނަންބަރު

ވަަނ  11ކުރީަގއި  އެއީ ވަނަ މާއްދާ 12މިހާރު ޑްރާފްޓްގެ ، އެހެންވީމާދެންނެވީ އަރިމަްއޗަށް އިންނާނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! 

ވަނަ މާއްދާަގއި މާނަކޮށްދީފައި އެވާ  11 އެއީ މިއޮތީ އިޞްލާޙެްއ ގެނައްސަ.އަށް މާއްދާ އިނގޭތޯ. އެ މާއްދާގެ )ކ( 



  

. އެއީ އެ ތަންކޮޅު ހަމައެކަނި ބަދަލުވެފައި ެއއޮީތ. "ރ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިްސގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުއޯފްޝޯ"

ނޑު ނަ މާއްދާ. އޭގެ )ށ(ވަ 12ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  12ދެންމެ ކުރީގެ  ގައި ިމއޮތީ ބަދަލު އައިގޮތް އަުޅގަ

ފުކުރާ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަލުން ތަޢާރުފުކުރާ ދަންނަވާލާނަން. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ތަޢާރު

ވެސް ނަގަމުންދާ ޓެކްުހގެ މިންވަރަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ަސބަބުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޓެކްހުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭރު 

 ޓަރުންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތަކަށް ނޭދެވޭޒޯނަކަށް ނުވަތަ ޒޯނުތަުކގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ ޒޯންތަކުގެ އިްނވެސް

ެއކު ސޮިއކޮށްފަިއވާ އިންެވސްޓްމެންޓް އެގްރީމެންޓްަގިއ އެ ޒޯންތަުކގެ ިޑވެލޮޕަރުންނާއިވާނަމަ، ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށް

ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ ގޮތަށް ެއ ޯޒނަކަށް ނުވަތަ ިޑވެލޮޕަރަކަށް ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ 

ހުގެ މިންވަރު ދެއްކުން، އެ ޒޯނެއް ނުވަަތ ކުރާ ޓެކުޓަކައި ފަހުން ތަޢާރުފުކުރާ ޓެކްސް ދެއްކުން ނުވަތަ ފަހުން އިތުރު

 އެ ޒޯެނއްގެ ޑިވެލޮޕަރު ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރު ބޯުޑގެ މަޝްވަާރގެ މަތީން އިސްތިސްނާކުރުުމގެ ބާރު،

ެއވެ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ކުރީގެ ބިލުގައި ޖެނެރަލްކޮށް މިއޮތީ. ފަހުން އޭތި  ރިއްޔާ އަށް ިލބިގެންވެހޫރައީސުލްޖުމް

ގައި އޮތް ގޮތް ަދންނަވާލާނަން ވަރަށް ކުޑަުކޑަ  12ބޮޑަށް ސްޕެސިފިކްކޮށްފައި ިމއޮތީ އިނގޭތޯ ބިލުަގ. އާދެ! ކުރީގެ 

ށް ނުވަތަ ޒޯންަތކުގެ ިޑވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އިނގޭތޯ. ޢިނާޔަްތތައް. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޒޯނަކަ

ެއވެ. ެއއީ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ1ީޒޯންތަކުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަްށ ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ތަްށ ެއގޮ ކޮށްފައި އިތުރަށް )ށ(، )ނ(، )ރ(ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެއޮގތަށް ބަދަލު 12ކުރީަގއި އޮްތ ގޮަތކީ. މިހާރު 

ނޑު )ށ( ދަންަނވާލާނަން. )ރ( ދަންނަވާލާނަން. އެހެްނވީމާ، މާއްދާތައް އިތުރުކޮށްފައި މިުހރީ އިނގޭތޯ.  ައޅުގަ

ޒޯނެްއގެ އުމްރާނީ މަަސއްކަްތތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް އެ ޒޯުނގެ ިޑވެލޮޕަރަށް އޮްތ ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި ކޮންޓްެރކްޓް 

މެދު  ވެލޮޕަާރއި އެ ތިން ވަނަ ފަރާތާއެކަން ކުާރނީ އެ ޒޯނެްއގެ ޑި ންކުރާނަމަވަނަ ފަރާތެއް ޢައްޔަ އުސޫލުން ތިން

ލިޔުމުން އެއްބަްސވާ ެއއްަބސްވުމުެގ ދަށުން ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ މަސަްއކަތްކުރާަކމަށް މުޤާބިލުގައި އެ ޒޯުނެގ 

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޢިނާޔަތްތައް ެއ (ގެ )ހ(ަގއި އަދި )ށ1މަށް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު ޑިވެލޮޕަރަށް ލިބިދޭ ލިބޭނެ ކަ

ެއވެ. އަިދ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ބޭނުމުން ތިން ވަނަ ފަރާތަކީ  އްދައާިއއެކު ދެވިދާނެހުޑުގެ ތިން ފަރާތަށް ބޯ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ  .އެވެ. ދެން )ރ( ިމއޮތީ ޑިވެލޮޕަުރގެ މާނާގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ބޯޑަށް ބެލިދާނެ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެންނަށް އެންމެންނަށްމެ 1 ތައް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުޔަތްޢިނާ

ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ  ވާތީ އެީކއެކަށް ލިބިދޭ ިޢނާޔަތްތައް ފިަޔވައި ވަކި ކަމަކާއިއް ގިންތިެއއްަގއި ހިމެނޭ ަކމަށްއެ

އެ  ވާ ޢިނާޔަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވަކި ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބިދެވޭނަމަގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 1 ޖަދުވަލު

ޢިނާޔަތްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ހަދައި  ނެލަތްތަކުަގއި ލިބިދެވޭހާލަތްތަކާއި އެ ހާޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭ 

 އެެވ. ވާނެގައި ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންުކރަންހިން

 



  

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު އެބަ އޮތް ުކަޑ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! އިޞްާލޙަކީ މި  ނަ މާއްދާގެ ވަ 12އާދެ! އަޅުަގނޑު މި މާއްދާަގއި އަުޅގަ

ހަަކ މީގައި މި ބުނަނީ ދެއްތޯ. ވަރަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް. ރިއްޔާ އިޚްތިޔާރުތަެކއް ލިބިދޭ ވާހޫގެ ރައީސުލްޖުމް)ށ(

ެހއްގެ މިންވަރު ެދއްކުމުން ެއ ނުވަތަ ފަހުން އިތުރުކުރާ ޓެކު، ހެއް ދެްއކުމުންވާހަކަ ފަހުން ތަޢާރުފުކުރާ ޓެކު ދެން އެ

ސްނާކުރުމުގެ ބާރު ން އިސްތިބޯޑުގެ މަސްވަާރގެ މަތީނުވަތަ އިްނވެސްަތރު ޒޯނެއް ނުވަތަ އެ ޒޯެނއްގެ ޑިވެލޮޕަރު 

އެުކަގއި އެކުަލވާެލވޭ ބޯުޑގެ ަމޝްވަރާއާ  . އެ ތަން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަނީ،ވެއެ ރިއްޔާ އަށް ލިިބގެންވެހޫރައީސުލްޖުމް

 ބޯޑުން އެކަށައަޅާ  ރިއްޔާ އަށް ދޭން. ގަވާއިެދއްަގއި ާވޮގތުގެމަތީން.ހޫތުގެމަތީން އެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްގަާވއިދެްއަގއިވާ ގޮ

ނޑަައޅަިއގެން އެ ޕަބްލިޝްކުރުމަށްފަހު ދެން އެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަގޮތުްނ  ގަާވއިދެްއަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަާވއިދެއް ކަ

އެްއގޮތަށް ގެންދާށޭ. މި ީކއެްއޗެއް އެނިގަވޑަިއގަންނަާވ  ަގވާއިދާ އެ ެގޒެޓް ކުރާނީ. ެގޒެޓްކުުރމާއި އެީކަގއި ދެން 

ގަާވއިދެްއގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، އެ ތަްނ  ބޯޑުން ހަދާ ،ާވއިދެްއަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެއްތޯ. އެ ތަން ހަމައެކަނި ގަ

 އިތުރުކޮށްލާފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللا އާދެ! ޢަބްދު  ރިޔާޒަްށ، ައުޅގަ

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދު ރަބަލް ޤާިސމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްޝުކުރިއްާޔ. އޮނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން.  އާދެ! ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަުޅގަ

 

 ވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްކެ 

ނޑު ާތއީދުކޮށްލާށޭ ުއޅުނީ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް  އަޅުަގނޑު އެ ވާހަަކއަށް ތާީއދު. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީކީ މައްސަލަ 



  

ަގނޑުމެން ރިއްޔާ ހުރިހާ ބާރެއް މިހާރު ވެސް އޮވޭ. ޤާނޫނު ވެްސ ރައްޔިތުން އަޅުހޫލްޖުމްއެއް ނޫން ކަމަށް. ރައީސު

އް ނޫން ރިްއޔާ އަށް ނެތް ބާރެހޫގެން. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްވާުލކޮށްޙަރިއްޔާއާ ޤައުމު ވެސް ހޫމިތިބީ ރައީސުލްޖުމް

ރައީސަށް ގެންދިަޔޔަސް އަދި ެއެވސް ހުރިހާ ބާރެއް  ގަވާއިެދްއގެ ތެރެއިްނ އެ އޮްތ ތަން އެީއކީ. އެހެންވީމާ، ޯބޑު

ކަމެއް. ަގާވއިދު އާދެ! ަގވާއިުދ ައޔަސް  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އެހެްނީވމާ، މައްސަލަެއއް ނޫން އެީއކީ. އިތުރު ފުރިހަމަ

ނުޑ އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ ައޅުގަ  .ހަމަ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް. އާދެ! ެއއަކުން މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ

ނޑުމެން ިމތިބީ ރައީސުލްޖުމްތާއީދުކޮށްލަނީ. އެހެންވީމާ، ިމހާރު ވެސް އަ ލަތުގެ އެންމެ އިސް ރިއްޔާ ައށް ދައުހޫުޅގަ

މަށް ޤާނޫނުއަާސސީ އިން ލިބިދޭ އެތަްއ ބާރުަތކެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މިއީކީ މަްއސަލަ ެއއް ނޫޭނ ޤާވެރިާޔގެ މަ

ނޑު ބޭނުން ، އެހެންވީމާއް. ގަާވއިދު އެ ތަނަށް ައއުމަކުްނނެ  ވަނީ.އެކަން އަުޅގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް  ނީ ވަންގަނަބޯޑުން އެ އާދެ! ވޯޓަށް އަހާލަންޖެހޭނެތާ ދެއްތޯ. އަޅުގަ

ާޔގެ އިސްތަށިފުުޅގައި ވެސް ބަދުނާމެއް އެޅުވުުމގެ ކުރިން ރިއްހޫޔާ. މީގެ ބޭނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްރިއްހޫރައީސުލްޖުމް

ރިއްާޔ އެކަން ކުަރއްވާނީ. އެކަްނ ހޫިއދެއް އެބަ އޮތޭ. އެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަށޭ ރައީސުލްޖުމްކުރީަގއި ބޯޑުން ހަދައި ަގވާ 

 ރނަންަސށް ސަޕޯޓްކުރާނެ ކަމަކަށްވާތީ.ޓްރާންސްޕޭރަންޓްވެގެން ދިއުްނ އިނގޭތޯ. ގުޑް ގަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިދާޅުވެެދްއވަންވީ ނޫންތޯ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަްނވީ އިޞްލާޙު އޮންނަންވީ ގޮތް. ްޑރާފްޓްކޮށްލަދެއްވަްނވީނުން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަަނ މާއްދާ އަ 11އަިއްސ މިއޮތީ ކުީރގެ  އާދެ! ދެން ބަދަލެއް ްށ އިނގޭތޯ. ިޑވެލޮަޕރުގެ ޒިންމާ އަށް. އަުޅގަ

އަކުެރއް  ފަހަތަށްެގ (ޭއގެ )ނ؟ 11ވަނަ މާއްދާ.  11ށްފައި މިއޮތީ )ރ(. ކުީރގެ ދަންނަވާލާނަން. އަކުރެްއ އިުތރުކޮ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން އިުތރުކޮށްފައިވާ އަކުރު. ިޑވެޮލޕަރަށް ދޫކުރެވޭ ޒޯނު ަގިއ އިތުރުކޮށްފައި މިއޮތީ. އަުޅގަ

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުގެ ޒިްނމާއެކެވެ. މިއީ ައޅުަގނޑަްށ 

ނޑު ދަންނަވާަނން މިއީ ހީވަނީ ހަމަ ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމެންޓެއް  ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ.  11އިނގޭޯތ. ދެން އަޅުގަ

ގެ ދައުރަށް ހަނިކަެމއް ތަކުބަދަލެއް ގެަނއްސަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުަމތްްށ އެއޮތީ އަވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  11



  

ނަޑއަަޅއިނާންނާނެ ގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާ  11ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އިނގޭތޯ.  11 ؛މަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ކަ

އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ  މެްއ ނާންނާނެގޮތަށްދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަުކެގ ދައުރަށް ހަނިކަ -ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(

ނޑައަޅާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން  ެއއްގޮތަށް ޯޒނުގެ ސަލާމަތީ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުން. އުސޫލުަތކާ ކަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 މައްސަލަެއއް ނެތް. ތާއީދު.އާދެ! ސިފައިން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ގޮތަށް އާދެ! ތާއީދު. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރުކޮށްފަ. ެއއީ މި މާްއދާގެ )ހ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 12ދެން މިއޮތީ 

ކަމަށް  ންން ހުށަހެޅުމުގެނަްސގެްނ އަލު ހުށަހެޅުމެއް އުސޫލެއް ގޮތުން ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެން އޮތީ ަބއެއް އިޞްލާޙުތައް

 ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްއެ ހުށަހެޅުމުގައި ރަނގަޅު ށަހެޅުމެއް މުޅިން ބާޠިލުނުކޮށްއެ ހު ބޯޑަށް ފެންނަނަމަ

ބޯޑަށް ފޮނުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، އަދި ެއގޮތުން ދޭ ފުރުޞަތުގައި ފޮުނވާ އިޞްާލޙުތައް ހިމަނައިގެްނ ބޯޑުން 

ނޑު ހުށަހެ ދުވަްސ ތެރޭަގއި  12ެފށިގެން  ންތަުކގެ ތާރީޚުޅުމެއް ދިާރސާކުރުމަށްފަހު ފަހުން ފޮނުވި އިޞްލާޙުމައިގަ

 އިނީޝަލް ޕާރމިޓެއް ިޑވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޟަރިޔާهللا ޢަބްދު  ށް އަުޅގަ

 

 ަހކަދެއްެކުވން:ވާ ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ްށ އަަވނަ މާއްދާގެ )ރ(  11ޝުކުރިއްާޔ. ތަންކޮެޅއް ައވަސްކޮށްދިޔަހެން ީހވީމަ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު 

 ން ހުށަހަޅުއްވައިަފއި އޮތް ގޮތަކަށް ނޫންން. ެއއީ ޑިފެްނސް މިނިސްޓްރީރީވިޒިްޓކޮށްލަދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެ

ނުޑ ެއއް ބަސް، ވަރަށް މުހިންމު އެމީގައި  އް ބަސް އެބަ ގެއްލޭ. އެހެންވީމާ، އެ ެއކޮމޮޑޭޓް ކުރެވޭނެތޯ އަުޅގަ

ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް. ެއއީ މިާހރު މިއޮތީ އޮްތގޮތަށް ޒޯްނގެ ސަލާމަތީ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުން. ސިފައިން، ޑިފެންސުން އޮތީ 

ޮގތަކަށް ނޫނޭ. ބެލެހެއްޓުމާއި  ާއދެ! އެހެންވީމާ، އެއޮތް 24ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. އެހެންވީމާ، 

ަގިއ ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( 24ާމ، މީަގއި ން ދެ ާވހަކައެއް. އެހެންވީހުުރން އެާއ ެއއީ މުޅި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން

 އެތަންކޮޅު އިތުުރކުރަން ފެނޭ. އެއީ ޑިފެންސުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް.ހުރުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން

 



  

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

 ލިބިދާނެތޯ؟  މީގައި ައސްލު ފަހަރެއްަގއި، އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

 ލަން.ކޮށްރީވިޒިޓް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން އިދާރީ

ނޑު ދަންަނވާލައިފިން. 29 އަުލން ކިޔާލަންވީތޯ؟ ެއއީ އިތުުރކޮށްފައި އިން މާއްާދއެްއ.  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަުޅގަ

 ގެ(ހ) މާއްދާގެ މި އާދެ! އެއީ ިއކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އިތުރުކޮށްަފއި އިން، އާދެ!

 އަލުން ގެނެސް ލާޙުތައްިއޞް ަބއެއް  އޮތީ ޤަޫބލުކުރެވެން ބޯޑަށް އުސޫލެްއެގގޮތުން ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ދަށުން

 ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމުގައި  އެ ބާޠިލުނުކޮށް މުޅިން ހުށަހެޅުން އެ ފެންނަނަމަ ބޯޑަށް ށްކަމަ ހުށަހެޅުމުން

 އިޞްލާޙުތައް  ފޮނުވާ ފުރުޞަުތގައި  ދެވޭ އެގޮތަށް  ައދި ދިނުމާއި، ފުރުޞަތު ފޮނުވުަމށް ށްޯބޑަ ރަނގަޅުކޮށް

ނޑު  ބޯޑުން ހިމަނައިގެން  28 ފެށިގެން ތާރީޚުން އިސްލާޙުތަުކގެ ފޮނުވި ފަހުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމެއް މަިއގަ

 .ންދޫކުރު ޑިވެލޮޕަރަށް ާޕރމިޓެއް އިނީޝަލް ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި



  

ނޑު ދަންނަވާީނ މިގޮތަށް ދި ކުރާއިރު މިހާުރ އްކަތް އެންަވޔަރަންމަންޓެއްަގިއ މަސަޓިވް މާވީމާ ކޮމްޕެރެމީގައި އަުޅގަ

ވެސް ރަނގަާޅއި ނުބަިއ އަންނާނެ. ކަމެއް ތަރައްީޤވަުމން އަންނަންޏާ އަބަދު އަންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ  އަބަދު

ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަބަދު އޭގެ ަމއިނަސް ެވސް ހުންނާނެ. ޕްލަސް އެންޑް މައިނަްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއީއ 

ނޑު ދަންނަވާލީ. ހުސްެއަކނި ރަނގަޅެއް ނާންނާނެއޭ. ޭއގެ ދެން އަޅުަގނުޑގެ ނެ ނުބައި ތެރޭަގއި ހުންނާ ތަޖުރިބާ ައޅުގަ

ވާނީ، ކަމެއް ިޑވެލޮްޕވާއިރު މިދެްނނެވީ ހުރިހާ ކަންތައްަތކެއް އެއާ އެކުެލިވގެން އަންނާެނ ވެސް. ކަމެއް ޑިވެލޮޕް 

ަސބަބުން ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި ަރނގަޅު ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ނޫނަސް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މީގެ

ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު އެަބ  ކެންސަލްކޮށް ނުަލއިވަންޏާ ރަނގަުޅކުރެވޭނެ. ދެްނ ރަނގަޅުކުރާނެ ފުރުޞަތުީދެގން އެގޮތަށް 

ނުޑ ނުދެންނެވިޔަސް އޮތް. ދެން މިހެން ހެދީމަ ތިކަން ކުރެވޭނެ. ެއކަމު ޭއގަިއ، އޭެގ ނުބައި ަސއިަޑކީ ދެްނ އަޅު  ގަ

ނޑައެޅި އެނގޭ ބޯޑެއް.   51އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިސާލަކަށް ބޯޑުން ނިންމަންވީ ވަކި މީހަކަށް ދޭން ބޭނުންވާތީ ކަ

މީހުން މިސާލަކަށް އެނގޭނެ. ކުރީ ޒަމާުނގައި ަރއީސް ަމުއމޫންގެ ވެިރކަމުަގއި ބޯެޑއް ެޓންޑަރަށް ހުށަހެޅީމަ ފުރަތަމަ 

ނޑާނުލާ ރައީސް އޮފީހުން އަންަގވާނީ ކޮންމެވެސް ހުރިހާ އެއްޗެހި ޭބފުޅަކު، ެއވެނި ރަށެއް ބިުޑ  1ތައް ލިބުނީމަ ކަ

ވެސް. ޢަްއޔަނުކޮށްފައި ބިޑު ގެްނގޮސްާލފައި ކޮމިޓީައކަށް ަވއްދާފަިއ  ކުރާނީއޭޝަނަށް މި ކޮމިޓީއަްށ ޢައްޔަނުއިވެލު 

ނޑުމެން އިވެުލޭއޓްކޮށް ނިންމާފައޭ ނިކުންނަ މީހެްއ  1ންވާނީ. ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެއީ ކޮން ދެން އަޅުގަ

މީހެްއ ކަމެްއ އަންނަނީކީ. ެއގޮތަށް ކުރީ ޒަމާނުަގއި ިދޔަ. އެުދވަސް ވެްސ ދުށިން.  4މީހެއް ކަމެއް.  3ކަމެއް. ނޫނީ 

ކޮން ަބއެްއކަން   މިއާ ތަފާތުވާނެ. މިހާރު ަކނޑަެއޅިހެން އެނގޭނެ މި ޯބޑުަގއި ތިބޭނީ އި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލީ ެއއާ 

ވެސް. ދެން އެހެންވީމާ، ވަަރށް ކޮމްޕެޓިޓިވްކޮށް އަންނަންޏާ މީގައި، ދެން އެހެންނަމަެވސް ހުރިހާ އެއްެޗއް ފައިން 

ޓިއުނެއް ނުކުެރވޭނެ. ދެން ަރނގަޅު މީހުން ކަމަށް ތިބޭނީ ބަލަމާ. ދެން އެގޮތަށް ބަލައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރަނގަޅޭ. 

ދީފައި ައނެއް ބަޔަކަށްނުދީ ދިަޔއީމަ ނުވަތަ ދެޭވގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ަބއެްއ  ަބޔަކަށް ކަހަލަ ފުރުޞަތު އެއްއެހެންނޫނިއްޔާ މި

ނޑިއަށް އަުތވެދާނެ މިއޭ އެވެނި ގޮތެކޭ. މިހެން  އެވެނި ކަމެއް  ހެދީމާ ތިމަންނާއަށް ލިބޭނެއޭ މީހުންގެ ސިކު

ނޑުމެ ން ބަލަމާ ހިނގާ ދެން ރަނގަޅަްށ ކަމަށް އޮންނާނީ. ރަނގަުޅ ރަނގަޅުކުރަން. ދެން އެކަމަކު އެހެން ނުކިޔާ އަުޅގަ

ނިޔަތުގަިއކަން ކަންަތއްތައް ހިނގާނީ. ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އުސްތާުޛ ވިދާުޅވީ ވަރަްށ 

ވީ، އުސްާތުޛ މި ބިލުގެ. ދެން އެމަިނކުފާނު ވިދާޅު  އްނިފުވަރުގަދަ ާމއްދާެއއް ލާފަޭއ ޮއންނާނީ އެހެންނޫންތޯ. މުޞަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލާނީ.  ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާލީ. ެއހެންވީމާ، ދެން އެއަށް ބަލާފައި އަޅުގަ ނަޝީދު މިއަދު ދެންމެއަކު އަޅުގަ

ދެން އެކަމަކު މި އެންމެ ހިްތހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ ދެން އޯކޭޭއ ބުނެލާފާނަން. އެކަމަކު ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޑުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާަފއި މިދަންނަވާލެވުނީ.މުޅިން އޯކޭެއއް   ނޫން. ދެން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެންވީމާ، ކުިރއަށްދަމާ ހިނގާ ދެއްތޯ. ދެން އޮތް.



  

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ުމން، އެ ޒޯނެްއގެ ފީޒިބިލިޓީ )ބ( އަށް އިނގޭތޯ. އިނީަޝލް ޕާރމިޓް ޑިވެލޮޕަރަށް ލިބުއާދެ! ދެން މިއޮތީ އެ މާއްާދެގ 

ފީޒިިބލިޓީ ސްޓަީޑޒް ރިޕޯާޓއި އިންިޖނިއަރިންގެ ްސޓަޑީްޒ ރިޕޯާޓ  އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި ، ސްޓަޑީާއއި

ނޑައަާޅ އެ ންަވޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓާއި، ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި، ައދިވެސް ބޯޑުން ކަ

ދުވަހުގެތެޭރގަިއ ބޯޑަށް ުހށަހެޅުން. އެީއ ކަސްޓަމްްސ  122ނީޝަލް ޕާރމިޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔެކިޔުންތަްއ، އި

 ސަރވިްސގެ ކޮމެންޓް އިނގޭޯތ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ރިޔާޟަށް ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ލޫމާތެއް ސާފުކޮށްލަން. މިހާރު މިއިންނަނީ މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު މަޢު

ކީ ވެސް ުހއްދަެއއްދީގެްނ އިމްޕެކްޓް އެިސސްމަންޓަމަންޓް މިކަހަަލ ހުއްދަތައް، އެންަވޔަރަން ބޭ އިނގޭތޯއެބަ ލި

ުދވަްސ  581ސާލަކަށް އެދޭންޖެހޭ އެހެން ދިމަދިމާއިން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަ ނުދީ ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅެނީ. މިއެ ޙަޤީޤަތުގައި 

 ަބއިތޯ؟. އެހެްނވީމާ، މިައށް އޮތް ފަރުާވއަކީ ކޮބަ ހުރި މި ޤައުމުަގއި ހިނގާފަތެރޭގައި ހުށަނޭޅި މިކަހަލަ ަކންކަން އެ

 ދުވަސް 581މެ ގޮތެއް ހަދާފައި ވިޔަސް އްޔާ ިޑވެލޮޕަރ އެބަ ޖެހޭ ކޮންމިހާރު މީގައި ބުނާގޮތުން ވެއްޖެ މިސާލަކަށް 

 ތެރޭގައި ހޯދަން، ހުށަހަޅަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާ. ެއީއ  62ވަަނ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް އިނގޭތޯ. ކައުންސިލާ އޮތް ގުުޅން.  62 އާދެ! ދެން މިއޮތީ

ބާރާތް އިްނގޮތެއް ނޫން. ެއއަށް ބަލާފައި ލިޔުްއވާފަިއވާ ކޮމެންޓެްއ މީ. ށްފައި މުޅިން ޢިންޓަށް ރިޢާޔަްތކޮއެލް.ޖީ.އޭ ކޮމެ

ޒޯނެއް ތަަރއްޤީކުަރނީ ނުވަތަ ހިންގަނީ ރަށު ަކއުންސިލެްއގެ ނުވަތަ އަތޮުޅ  -އެ މާއްދާއަށް އިތުރުކުެރވުުނ )ރ(

ވާނަމަ ެއ ސަރަަޙއްދުަގއި ދިރިުއޅޭ އެންމެހަިއ ކައުންސިލެްއގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްެދއްެގ ތެރޭަގއި ކަުމގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާިސން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެްއވެސް ޙައްޤަކަށް އުިނކަމެއް ނުލިބޭެނކަން ސަރުކާރާއި ިޑވެލޮޕަރު 

 ވަނަ މާއްދާ. ޕާރމިޓް ހިފެހެއްޓޭ ހާލަތްތައް.  81ެއވެ. ދެން މިއޮތީ  ކަށަވަުރވާނެ



  

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަްށ  84ވެސް ތި ބޭފުޅުން ފާސްކުރައްަވއިފިކަން މިއާ އެްއގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކުިރން

ނޑު ފާހަގަކުރަން މިހާރު މި ބިލުގައި ިވއްޔާ ނަމަވެގެންދަން. އެހެން ދިނުމުގެ  ަވނަ މާއްދާ ޢިނާޔަތް 63ސް ައޅުގަ

ނޑަެއޅުން އިނގޭތޯ. މީ ައޅުަގނުޑމެން ދެއްކި ވާހަކަެއއް ކުރީގަިއ ވެސް. މިހާރު މީަގިއ  ޚާއްޞަ ޝަރުތުތަްއ ކަ

މި މާއްދާ އެހުހާ އެްއޗެއް ަބއިޕާސްކޮށްަފިއ  އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް 51އަހަރު،  1އަަހރު،  2ޖަދުވަލުގަިއ އެބަ އޮތް 

މި  މިދެނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުގައި މި ޖަދުވަލުގައި އަނެއްކާ އިތުރު އެ މުއްދަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބާރު މީގެން

އޮތް މި ބުނާ އެްއޗަީކ މާބޮޑު މާނަެއްއ ހުރި ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އެީއ ވަރަށް ބޮުޑ ކޮންސާނެްއ. ފުުލހުން ވެސް އެބަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް ެއ  ގަާވއިދެްއަގއި ހިމަނާށޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި ހިމަނާލަން އިުތރު ޢިނާޔަތްތައް އިތުރުކޮށްދެޭވނެ އެންމެ ދިގު ުމއްދަތަކީ ކޮބައިކަން. އެކަްނ ެއގޮތަްށ 

 2ނުޑ ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް އެ މާއްދާ ބަދަުލކޮށްލަން އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފާހަގަކޮށްލާ ވާަހކަ އަޅުގަ 

އަހަރޭ ވެސް ބުެނވިދާނެ. ހުރިހާ ޑިއުޓީތަކާއި ޓެކްސްތަާކއި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  51އެއްަޗކަށް  ދީފައި އޮންނައަހަރު 

ވީ ލުހުން ބުނެފައި މި އިންނަނީ. އަޅުަގނޑު މިދެންނެއިތުރުކޮށްދޭން. އެހެންވީާމ، މިހާރު ގަވާއިެދްއގައި ބުނާޭށ ފު

ދޭށޭ. އޭގައި ކެެޕއް އަޕަރ ލިމިޓް ލައި، ށް ދެވޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ޤާނޫނެއްގައިލާށޭ. ޤާނޫނެއް ަލއިދޭށޭ އޭަގއި މެކްސިމަމަ

ެއއް ހޯދައިދިނުމަށް އާއި ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާެއއީ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ.  އަޅުވާޭށ. މިހާރު އެހެން ނެތީމަ އެ

ނޑު ަޤބޫލުޓަކައި ކުެރވޭ ކަންަތއްތަްއ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން  ކުރާ ހިތް އޮތީ އޭަގިއ ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަ

އަހަރަށް  21އަހަރަށް،  21އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެންެޖހޭނެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއް. މިސާލަކަށް ލަންކާަގއި އެބަދޭ 

ން މި އިނީ އަޅުަގނޑުމެ އަހރު ވެސް. 51ދެން  ސް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ.ށް ވެޔާމަސި. ވެސް ޑިއުޓީ ފްރީ ދެއްތޯ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ މީހަކަށް ރަށެއް  2ރިޒަމް ާދއިރާއަށް. އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ެއއްެޗއް އިނގޭތޯ. އަހަރުޖަހާފައި ޓޫ 2

ނޑު ޤަބޫލުނުނިމޭެނ އިނގޭތޯ. އެވެސް ވެސް ހަދާ  ރާ ގޮުތގަިއ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ކަހަލަ ކުހެްނވީމާ، އެީއ އަުޅގަ

ނޑަްށ  2ގޮތަކަެށއް ނޫނޭ.  އަހަރު ދުވަސް ޖަހާފައި އިނީމަ ޭއގެ ިއންޓްރެސްޓްގަިއ މާބޮޑު ކަމެއްުނވާނެ. ރަނަގޅީ އަުޅގަ

 މި ކުރަނީ. އެހެން ކަމަށް  އެްއވެސް ދުވަެހއް ނުލިޔެ ޮއތިއްޔާ. ެއކަމަކު މީހުން އެންކަރޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަން 

 ދޭްނޖެހޭ ޑިއުޓީ ފްރީ ސްޓޭޓަސް  އޭނައަށް ެވސް އިނދެފައި އަހަރު 99 މުއްދަތު ވެސް ިދުގކޮށް ލިބިފައިއްޔާ ވެއްޖެ 

ނޑައެޅި އެނގިފަިއ  21އަހަރުތޯ،  51އަަހރުތޯ،  2އަހަރުތޯ،  51ޓެކްސް ސްޓޭޓަސް އޭނައަށް ލިބެނީ  ައހަރުތޯ ކަ



  

ރުން. އެހެންނޫންތޯ. ދެން އަނެއްކާ ޤާޫނނުތަކުގައި ިލޔެވިަފއި ހުރިްއޔާ ްއޔާ ބޮޑަށް ބޯރަށް އަންާނނޫންތޯ އިންވެސްޓައޮތި

ނޑައެޅި ބަޔާްނވެގެންކަން ބޯަޑުކން ވަކި އެްއޗެއް އިތުރަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ މިއޮތީ ޤާނޫނުގައި ކަ

ެހންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާސްކޮށްގެން ކުަޑކުރާކަށް ހަނިކުރާކަށް ތިމަންނާއަކަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭެނކަން. އެ

ނޑު ދަންނަާވލަން މި ބޭނުންވަނީ. އެހެްނީވމާ، ެއއީ އެގޮތަށް ވިސްނާފަިއ  އެނގުނީމަ ގިނަ މީހުން އަްނނާނެހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ީމގައި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މީގައި މިއޮތީ ތި ބޭފުުޅން ފާސްކޮށްފައި ތި އޮީތ، 

ފާްސކޮށްފައި މިއޮތީ މިހާރު މީަގއި މި އޮތްގޮތަށް ޯބޑަށް ެއ ބާރު އެގޮތަށް ދީފަ. ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ނެތިސް

ނޑަށް އެނޭގ. ދެން  އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ އަހާލީ ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެންމެއަކު ފާސްކޮށްފިކަން ވެްސ އަޅުގަ

ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށްތާ ދެން ގެންދާނީ އެހެންމަވެސް ދެން ހަމަ ހަިއލައިޓްކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ދެން މުޤައްރިރަށް 

އެހެންނޫންތޯ. ފާސްކުރެވިފައި އޮތީމަ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އެއްކަލަ ކުރީ ދުވަހު ދެންނެވިހެން ދަންނަވާކަށް ޖާގައެއްެންތ 

 އަޅުަގނަޑކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފާސްކުރާ އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަބަދު ވެސް މަަސއް ކަްތކުރަމުން މި ގެންދަނީ ގަވާއިާދއި އަުޅގަ

ނޑު  ފާސްކުރުންތަކާ ެއްއގޮތަށް ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެްއ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ދެން ެއ އުސޫލުެގ މަތިން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭފުޅުން  ޤަބޫލުކުރަން ދެން ތި ހަމަ މިއަދު ވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑައަޅާ ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް  ހަމަ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަށް ައދި ކޮމިޓީން ކަ

ބޭފުޅުްނ ތި އަޅުްއވާ ބާރަށް. މީަގއި އަުޅަގނޑަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަެރްއކަމުގަިއ ެވސް ދަންނަވަން  ގެންދެވުމަށް ތި

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ މިހާރު ޢަބްދުއިނގޭތޯ.   ރިޔާޟަށް.هللا އަުޅގަ

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑމެން މި މަސައްކަތް ފަށައިަގނެގެން ދެންމެ މިއަދު މި ދިޔައިރުަގއި ވެސް ހަމަ ކުރިްނ  ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ ކަމަށް. ދެންމެ ކޮމޮށްފައި އޮްތ މާއްދާައކަްށ އެފާސްކޮ ޑޭްޓކޮށްފިން ހަމަ ހަދާ ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން ބޯޑަށް ކަ

ނާޔަތްތައް ްސ މިބުނަނީ އެ ޢިހަމަ މީގެ ކުރިން ނިންމައިފީމޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ސޭމް މީގެ މި މާއްދާގައި ވެ

ނަޑއެޅުމަށް ިޑވަލޮޕަރަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެއް  ނަޑއެޅިދާނެއޭ. ކަ ިމ  މިއޭގެ މަތިން ބޯޑަށް ކަ

ނޑުމެން ގަާވއިދަކީ ބޯޑަށް އެަކނި ނިން މި ދެނީ ބޯޑުން  މަންއަންނަ ބަދަލަކީ. ކުރިން ދެންމެ ހަމަ ދެންމެ ވެސް އަޅުގަ

އިޝޫއެްއ ޑަޒަންޓް މޭކް މާބޮޑު، މާބޮޑު  ވާއިދެޭކ،ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް ގަ  64ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ތެރެއިންނޭ. ހަމަ މި 

ނިކުންނަހެން ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެްސ ފެނޭ އެހެން މި ފުލުހުން އެ ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތަށް 



  

ހުށަހަޅަން ގަވާއިެދއްގެ ތެރެއިން ބޯޑުން ެއކަން ކޮްށދޭ ގޮތަށް އެ އުސޫލު ެއީއ  މިއަޅުަގނޑު އަދި ެވސް ބަލަން 

 ކަަމށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ޓް އުސޫލު ގޮތްއެންމެ ރަނގަޅު އެންމެ ޓްރާްނސްޕޭރެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހަމަ އޮން ދަ ރެކޯޑްަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދެންމެއަކު ރިޔާޟް ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތގައި ެއީއ 

ަވނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާއަކީ  24ޑްރާފްޓްގެ  އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން މި އެ ރީވިޒިޓްކުރި މާއްާދއަީކ މިހާރުގެ

ގެެނވިފަިއވާ މާއްދާއެއް. އަޅުަގނޑުމެން ފާސްުކރެވެވިަފއި މިއޮތީ އިޞްލާޙު ގެނެވިަފއި ހުރި މާއްދާތަކަށް  އިޞްލާޙު

ނޑުމެން ނޑުމެން މިހާރު ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފާސްކުރުމާ ެއއްގޮަތކަށް އަުޅގަ ކުިރއަށް  ރީވިޒިްޓކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނގޭޯތ. މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ އޮން ދަ ރެކޯޑްަގއި ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ދަންނަވާލީ އި

 ޓަށް ދަންނަވަން ހަމަ ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދެން އޮތް އިޞްލާުޙ އޮތް މާއްދާއަށް.އެހެންވީމާ، ސެކްެރޓޭރިއޭ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަތްދަށުން ދިޔަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އެަބއޮްތ އިނގޭތޯ. ކުރީގެ  ދެ!އާ ވަނަ  66ވަނަ މާއްދާ، މިހާރު  68އަުޅގަ

ދުަވްސ  61ފަހުން ޑްާރފްޓްގަިއ މިއޮތީ  . ެއކަމަކުުދވަހުގެ ެތރޭގައި 31މާއްދާ. ކުރިން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ 

ށް ހަމަ ިއއްތިފާޤުން އަ 31. ކުރިން ކޮމިޓީން ނިންމީ ނިންމާލަންގޮތެްއ މިހާރު މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު 

 . ނިންމާފަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު  އަރުވަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 

 ެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއް

ރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްިވ هللا ނެވީ ކުރީަގއި ފާސްކޮށްފައި އޮތްޮގތަށް ހަމަ ދެންމެއަކު ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ދެން އާދެ!

އެކަަމކު  ދެންހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ތި ވިދާުޅީވ މިހާރު ފާސްކުރެވިފަިއ އޮްތޮގތަށްވީމަ ދެން ެއއަކަށް ަމއްަސލައެއް ނެތޭ. 

އޮރިޖިނަލް  އިަފއި އޮތް ގޮތަށް ޗޭންޖެއް އަިއއްސަ މަދުކޮށްފަމިހާރު މި ޑްރާފްޓްގައި މިހާރު މިގޮތީ ކުރީގައި ފާސްކުރެވި

ނޑުމެން ނިންމީ  61ބިލުގައި އޮްތގޮތަށް. އޮރިޖިނަލް ބިލުގަިއ ެވސް އޮތީ  ުދވަސް ކަމަށް. އަެނއްާކ  31ދުަވސް. އަުޅގަ



  

ނޑަށް ހީވަނީކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެްނޏާ  61. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ މިއާ އެއްގޮަތށް 61މިއޮތީ  މިހާރު މީގަ ެއއް އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ވޯަޓށް އައްަސވަންޖެހޭނެކަން ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ދަންޏާ އިނޭގތޯ. ދެންމެއަކު އެ ހަމަ އެއް  ނޫން އަޅުގަ

ހަމަ ތި ައޅުްއވަނީ. އެކޮޅުން އެހެންނުވާނެޭއ މިކޮޅުން މިއޭ. އެހެންވީމާ، އެަކހަލަ ކަންތައް އަުޅަގނޑަްށ  2ވަގުތު 

ނޑު ުބނާ އެއްެޗއް ބުނާނަން ދެން ފާހަގަކޮށްލަ ދެވެނީ. ދެން ކޯފާެވދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަ

ނެިގޔަސް އިނގޭތޯ. ެއަކން ކުރާނަން. އެކަން ކުރަން  ޗެއްއަދި ކޯފާވިަޔސް މާދަމާ ވިލާ ޝިޕިންގައި ހުރި ހުރިހާ އެއް 

 ށް ބާރަށް. ކަބޭފުޅުންނަށް ކެރިވަޑަިއގަްނނަވާ ވަރަ ންވީ ތިމިތަނަށް އައިސް މި އިނީ. ހަމަ އެކަން ވެސް ކުރަްއވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަުތގެ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ެނގުމުގެ އިޚްތިތާރެްއ ދައުއެްއގޮތަށް ދެން ހަމަ ތިހެން ވިދާޅުވީމަ މި ކޮމިޓީއަކުން ެއއްވެްސ 

ލަތަށް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނާނެކަން ދައު ްއ ވެސްނޯންނާނެ. އަދި އެގޮތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ެއއްޗެ 

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންވީމާ، އެްއވެސް މެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުވާ ގޮތަށް ެއކަހަލަ ެއއްެޗްއ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ވިދާޅުނުވުން ެއއީ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމެްއ. ދެން ހަމަ އޮން ދަ ެރކޯްޑގަިއ އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ބަދަލުތަްއ ގެނެވިަފއި ހުރި މައްދާތަކަްށ ންބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ނި  މުމަކީ، ނިންމާފައި މިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ިނންމުމަކީ   68ުދވަހަށް އެ ާމއްދާ ބަދަލުކުރުން ކުރީގެ  31ރިޢާޔަތްކުރުން. އަުޅގަ

މިހާރު އެނބުރި ރުޖޫޢަވެފައި މިއޮީތ ުކރީގަިއ އޮްތގޮތަށް ެއ އޮރިިޖނަލީ އޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  ވަނަ މާއްާދއަށް.

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުްނ މާއްދާ ހަމަ މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް ބާްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެީނ 

އަްށ . ދެން އޮތް މާއްދާ ހެންވީމާ، ބަދަލުގެެނވިފަުތކޮޅަަކށްފަހު( އެ)ވަގު ...އަޅުަގނޑު މި ނިންމުމުގެ ދަުށން. އެހެންވީމާ

 އިނގޭތޯ.  ވަަޑއިގެންެދއްވުން އެދެން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން. )ހ(ޕާމިޓް ހިފެހެއްޓޭ ހާވަނަ މާއްދާައށް އިނގޭތޯ.  81ދެން މިއޮތީ  ޑިވަލޮޕަރުެގ  -ލަތްތައް. އަޅުގަ

ޢަމަލުތަުކގެ ތެެރއިން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ެއ ފަރާތަކަށް ދީފަިއވާ ޕާމިްޓ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޯބޑަށް  އަންނަނިވި

އެކަުމގެ ހުއްދަ ބޯޑުން ލިޔުމުްނ ހޯދުމަކާ ނުލައި ޑޮވަލޮޕަުރގެ ޕާމިޓް އެހެން ފަރާތަކަށް  -5ލިބިގެންވެ އެވެ. 

ިއންވެސްޓްމަންޓްގެ ެއގްރީމެންޓްގެ ައސާސީ މާއްާދއެއް ނޫްނ  ބަދަލުކުރުން އިންވެސްޓްމަންްޓ ލައިސަންސަކަށް ުނވަތަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާ  -6ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ.  81 ،ލަތްތައްހާމާއްދާއަކާ ޚިލާުފވުން. މި ާޕމިޓް ހިފެހެއްޓޭ 

ނޑައަޅާަފިއވާ ޝަރުތުތަާކ ެއްއގޮތަށް އެކަީށގެ -8އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުނުކުރުން.  ންވާ ސަބަބެއް ނެިތ ޕާމިޓްގައި ކަ

ޕަރަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓެއް ހިފެހެއްޓޭހިނދު އެ ޕާމިޓް ހިފެހައްޓާކަމުގެ ނޯޓިސް ޯބޑުން ވަލޮޑި -ޢަމަލުނުކުރުން. )ށ(



  

ޑިވަލޮޕަރަށް ދޭންވާނެ ެއވެ. އަދި ނޯޓިހުަގއިާވ ޕާމިޓް ހިފަހައްޓާ ސަބަބާއި ޕާމިޓް ހިފަހައްޓާ މުއްދަތާއި ޕާމިޓް 

ރުމަނާއެްއ ވެްސ ޖުންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޑިވަލޮޕަރަށް ދެވޭ މުއްދަާތއި ކަމާ ގުޭޅގޮުތން އެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަ

ރުމަނާ ދައްކަންޖެހޭ މުޙުލަތު އެ ނޯޓިުހގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެ ެއވެ. ދާއި އެ ޖުރުމަނާގެ އަދައެ ޖުދައްކަންޖެހޭނަމަ 

ހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ ނޯޓިހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ ނޯޓި)ށ(ގައި  މި މާއްދާގެ -)ނ(

ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައިވާނަމަ ޕާމިޓް ހިފަހައްޓަން އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޕާމިޓް އޭގެ 

ގެ މަތިން ވާ ގޮތު އިމި މާއްދާގެ )ށ(ގަ  -ސައްޙަކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޑިވަލޮޕަރަށް ބޯޑުން އަންގަންވާނެ އެވެ. )ރ(

ދެވޭ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ ނޯޓިހުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން އެ ނޯޓިހުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ެއ 

ގޮތަށް ެއ ނޯޓިހުަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ުމއްދަތުަގއި އެކަީށެގންވާ ސަބަބުތަްއ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައި ނުވާނަމަ ެއކަން 

ތްތައް ޢާލުކުރުމަށް ލިބިދޭ ސަބަބަކަށެވެ. އަދި އެހިސާބުން ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް ހުރި އިޖުރާވާނީ ޕާމިޓް ބާޠި

ޕާމިޓް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ޑިވަލޮޕަރަްށ ބޯޑާ މުޢާމަލާތުކުރުމާއި މި  -ހިނގަންފަށާނެ އެވެ. )ބ(

ފެހެއްޓިފައި، ހިފެހެއްޓިގެންވީ ނަމަވެސް އެ ޒޯނުެގ ނާޔަތްތަްއ ހިތްތަކަށް ދީފައިވާ ޢިވާހަކަިއގެ ދަށުން އެ ފަރާ

ނިޑ ހިނގަމުންދާނެ ގޮތަށް ކަންކަންކުރުމާއި ޒޯުނގައި ތިބި އިންވެސްޓަރުްނގެ ޙައްޤުަތއް  މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެ

އިލްތިޒާމުތައް މާޔަތްކުރެވުނު ގޮތަށް ގޮތްަތއް ހޯދުމަކީ އަދި އިންވެސްޓަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޑިވަލޮޕަުރ އުފުލަންޖެހޭ ހި

އިންވެސްޓަަރކު އިްނގާ  -ބޯޑުން އުފުލޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުމަކީ ބޯޑުން އުފުލަންޖެހޭ މައްސަލަތެކެވެ. )ޅ(

ލަތެއްަގއި ހިފެހެއްިޓގެންނުވާެނ އެެވ. ިޑވަލޮޕަރުެގ ޕާމިޓް ްސ ހާޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ިޑވަލޮަޕރެއްގެ ޕާމިޓް ެއއްވެ

ލޮޕަުރ މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލެއް ޑިަވލޮޕަރު ކުރުމުން އިްނގަންޖެހޭ ހިފެހެއްޓިގެންވާނީ ޑިވަ

 އިތްތައް ހިންގުމަށްފަހުގަ އެވެ. ެއއީ ފަހުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކޮމެންޓްސްައށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކޮށްފަޢާޢިޖުރާ

 އިނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވާނަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު 

 

 ެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއް

ޮބުޑ ތްތަްއ ފުރިހަމަކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެްނދާގޮތަށް އޮތުމަީކ އިްނވެސްަޓރަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ޢާމި އިޖުރާ އާދެ!

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ންކަމެއް ހަމަގައިމު ވެސް އިންވެސްޓް ޔަޤީ ކުރަން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް. މިހާރު ދެން އެގޮތަށް އަޅުގަ



  

ތްތައް ޢާހުރި އެހެން ކަންތައްަތއް ެވސް ކުރިއަށްދާނަމަޭއ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ވަރަށް ރަނގަޅޭ ދެން މި އިޖުރާ

ގައި އަލަށް އަންނަ އިޤްތިޞާދީ ފުރިހަމަ ކުރެވިގެންދާ ކަހަލަ އުސޫލެއް ހަމަޖެހޭނަމަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މީ

މު މިީއ ވަރަށް މުހިން އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ބިލުތަކުެގ ކަންތައް މިބަިއ ބަޔާްނވެގެން ދިއުމުގަިއ މިބައި ަބޔާންެވގެްނ ދިއުން

 ކަމެއް. ދެން އެކަން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާފައި ތި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 އިދާރީމާޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑިވަލޮޕަރު އަންަނނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެެރއިން  -)ހ( .ވަނަ ާމއްދާ. ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުން އިނގޭތޯ 85ން މިއޮތީ ހަމަ ދެ

ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް ބާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެ ެއވެ. ޕާމިޓް ލިބިފައިވާ 

 -6މިޓް ލިބިފައިވަނީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ކަމުގައިވުން. ޕާ -2އޮޅުވާަލިއގެން ކަމުގައި ވުން. 

ޕާމިޓް ހިފަހައްޓައިފިކަމުގެ ޯނޓިހުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން އެ ނޯޓިހުަގއި ބުނާ ގޮތަށް ެއ ނޯޓިހުގައި ބުނާ މުއްދަުތގަިއ 

ވެސްޓްމަންޓް ަލއިސަންްސގެ ނުވަަތ އިްނވެސްޓްމަންްޓ އިން 8ނުވަތަ  ނުކުރުންއެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ފުރިހަމަ

ޑިވަލޮޕަރަކަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓްަތއް ބާޠިލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ  -އެގްރީމްނެްޓގެ އަސާސީ މާްއދާއަކާ ޚިލާފުވުން. )ށ(

ން ބޯޑުން ކުރާކަމާއި ެއކަމުގެ ސަބަބުން ބޯޑުން އެ ޑިވަލޮޕަރަކަށް އެންގުުމގެ ގޮތުގަސްދު  ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ެދޭވ  )ނ( ދަންނަވާލަްނތޯ. )ނ(. އާދެ!ޑިވަލޮޕަރަށް ނޯޓިހެއް ދޭންާވނެ އެވެ. 

ނޯޓިހުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓް ބާޠިލުކޮްށގެްނ ނުވާނެ ސަބަބު ބަޔާްނކޮްށ ބޯޑަށް ލިޔުމުން އެްނގުމަށް 

މި މާއްދާގެ  -ތެރޭގައި އެކަމަށް ބޯަޑށް އެންގުމަށް ފުރުޞަތުދޭންާވނެ އެވެ. )ނ( ދަތުއެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއްދީ އެ މުއް

)ށ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ިޑވަލޮޕަރަށް އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ އެ 

ށަޅާފައި ުނވާނަމަ ނުވަތަ ެއ ހުށަހެޅުއްމެްއގަިއާވ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ރިޢާޔަތްކުރަންވޭ ެއވެ. އަދި އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހު

ަޓކައި  ކަންކަން ބޯޑުން ޤަބޫނުކުެރޭވނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ަބޔާންކުރެިވގެްނވާ ސަބަބުތަުކެގ ތެރެއިން ސަބަބަކަށް

ނޑަައޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރިކަން ބޯޑު ން ލިޔުމުން ޕާމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް ބޯޑުން ކަ

ވާ ގޮުތގެ ަމތިން ޕާމިޓެއް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އެކަމާ ުގޅިގެން އަޅަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި  -އަންގަްނވާނެ ެއވެ. )ރ(

ފައިވާ ކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަްނވާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދީ

ނޑި ހިނގަމުންދާނެ ގޮތަކާއި ޒޯުނގަިއ ނާޔަތްތައް ބާޢި ޠިލުކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެ ޒޯުނގެ މަސައްކަތްަތއް މެދުނުކެ

ނަޑއަޅަންވާނެ އެވެ. ދެންމެ އިންވެސްޓަރުންގެ ަޙއްުޤތައް ހި ތިބި ޕާމިޓް  .)ބ( މިއޮތީމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބޯޑުން ކަ

ނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑުން ހަދާ ހިންގާ ަގވާއިުދގައި ތަފުސީލުކޮްށ ބާޠިލުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް މި ޤާ

ބާޔާންކުރަންވާނެ އެވެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއ ތަރުތީބުކޮށްަލންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ އޭތި. އެީއ ހަމަ ޓައިޕިންގ މިސްޓޭެކއް. 

އެއްބަސްވުެމއްަގއި އެހެްނ  ބޯޑާއެކު ސޮއިކޮށްަފއިވާ  -)ހ(އިނގޭތޯ. އިސްތިޢުނާފުކުރުން.  82)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 



  

އެ  ،ނުޖެހޭނަމަނިންމާފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ބޯޑުްނ ކަމެއް ،ކުރުމަށް އެްއބަސްވެފައި ުނވާނަމަގޮތަކަށް ޢަމަލު

އެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ،ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 22ނިންމުމެއް ނިންމިތާ 

އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން  ޑުގެ ނިންމުމެއް އިސްތިޢުނާފުކޮށްދިނުމަށްބޯ -ވެލޮޕަރަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. )ށ(ފުރުޞަތު ޑި

ނަޑއަޅަްނވާނެ 12ފެށިގެން  ެއވެ.  ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ އެކަމާމެދު، އަންނަިނވި ގޮްތތަކުގެ ތެެރއިން ގޮެތއް މިނިސްޓަރ ކަ

ނިސްޓަރު ިނންމި ނަމަވެސް، އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ައސާސްތަާކއި ެއ އަދި ެއ ގޮތްަތކުެގ ތެރެއިން ކޮންމެ ގޮެތއް މި

 ކަމަށް  ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު -1 ނިންމުމުގެ ސަބަބު މިނިސްޓަރު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ެއވެ.

ށް ފެންނަ ލަފަޔާއި މިނިސްޓަރަމައްސަލައަކާއިމެދު  -2ނިންމުން އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ އެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުން. 

 -ބޯޑަށް ފޮނުވުން. )ނ(ވިސްނުމަށް މައްސަލަ އަނުބރާ އިރުޝާދާއި ބޯޑުން ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމާއިމެދު އަލުން 

މުްނ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ނިން 61ތާ ނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމިޮގތާއިމެދު ހިތްހަމަ ފައިވާނިންމާބޯޑުން ކަމެއް 

ކަމާއި ުގޭޅ އުސޫލުން  އަށް ިލބިދޭރޑިވަލޮޕަ މަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުކޮށްދިނު ފުއިސްތިޢުނާ

 . އިްނވެސްޓަރަށް ެވްސ ލިބިގެންވެ ެއވެތު އެ ޒޯނެްއގެ ޞަނިސްބަތަށް އެ ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު  ށް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ  ކިނިބިދޫ

. ބޯޑަީކ ޅެއް ދެްއވާފަލުފުޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މީގައި މި މައްސަލަިއގަިއ އެބައިން އެމް.އެމް.އޭއިން ޚިޔާ އާދެ!

ަގިއ ކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުތީ އިސްތިޢުނާފުގެ ބެއްލެވުުމގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށްވާމިނިސްޓަރު

ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލަކަށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު އޮންނަން ފެންނަ ކަމަށް  އިންޑިޕެންޑެންޓް އެހެން އިދާާރއަކަށް މިކަން

ންމާ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބޯޑުން ނި ،ހެންވީމާއެ .ގަކުރަްއާވފަ.ޭއގެ ކޮމެންޓެއްަގއި ެއކަން ފާހައެބައިން އެމް.އެމް

ެއއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ، ީވމާމިނިސްޓަރަށް. އެހެންދަނީ  ބެލެހެއްޓުން ިމއޮތްކުރަން ބޯޑު ނިންމުމެއް އިސްތިޢުނާފު

ނޑުފެގުްޑގަވަރނަންްސަގއި އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫުލކަމަށް ނު  . ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ އެކަްނ ހުށަހަޅާލީ ންނާތީވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވަން. ބްރާހީމަށް ފުރުޞައަޅުަގނޑު ޤާސިމް އި

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:



  

ނޑު  ރިޔާޟްهللا އާދެ! ޢަބްދު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މްޔާސިމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެ ހުށަެހޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. މިހާރު މީގަިއ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

ޢުނާފަށް އިސްތިށް ސީދާ އައޭނަ، ހުންނަވާ ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާމިނިސްޓަރަކީ އެކަން ކުރަން އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ހަމަ 

ނޑަށް ފެނޭ  މުއޭަގއި މުހިންން ހުށަހެޅުތަކަށް ނުބެހޭ އެހެން ފަރާ އެކަމާޅުމަށްވުރެ ހުށަހެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 .ހުށަހެޅުމަށް. ދެން..މި އިްނޑިޕެންޑެންޓް ބޮީޑއަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ  އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ސެޝަން  6ލާންކުރަން އަޅުަގނޑު އިޢު ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް ފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ނިންމާލުމަށްއަޅުގަ

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން... 6މިއަދުގެ ަބއްަދލުވުން  ގެަގއި ައޅުަގނޑުމެނ2:61ްއަޅުަގނޑުމެން، ޖަހާއިރު 

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކަށެއް ދެން ނާދެވޭނެ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަދު އަޅުަގނޑަ ދަންނަވާލާނަން މި އަުޅަގނޑުޤައްރިރު މު ޒަތްތެރިޢިއް

ނޑު މިރޭ މިއަާދއި މަޢާފްކުރައްވާ.  ހަތަރުދަމު ވެސް މަސައްކަތެއް އޮތީމަ. މާދަމާ ހަމަ މު ންވަރަށް މުހި އަުޅގަ

ނޑަޔަކު ދެން އަޅުަގނަޑކަށެއް ނާދެވޭނެ. މިރެ އެކަމަކުހިރީ. ންނަ ގޮތަށް މިއިއަޅުަގނޑު   ހެންވީމާ،އެ ށްެދން އަޅުގަ

ޚްތިޔާުރ ލިބޭނެ ނޫންތޯ މުޤައްރިރަްށ އި ކު އެކަމަ އްރިރު ހަމަޖެއްސެވުުމގެ ުކރިން.ފްކުރައްވާ ދަންނަވާީލ މުޤަމަޢާ

 . ދެއްތޯ ށް ގެންަދވަންއަކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ިރއަވަނަ ބައްދަުލވުން ކު 6މިއަުދގެ  ،ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ެގންދާނެ ވާހަކަނުޑމެން ަގއި ައޅުގަ 2:61މިއަދުގެ 

ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން  ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން   . ނިންމާލަންމި ބައްދަލުވުން އަުޅގަ
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