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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 8ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވެނީ  4 .ވަނަ ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން މި ފެށުނީ 4ދީ ކޮމިޓީެގ އިޤުތިޞާ` 

މެންބަރުންެގ  11 އިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީގަަގއި. މި ބަްއދަލުވުން ފެށިގެން ކުިރއަށް ާދއިރުަގއި  2016މާރޗް 

އްރިރު ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ތިއްބެވިކަން ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުަފލާއި އެކު ފާހަަގކުރަން. ތި މުޤަ މެންބަރުން 4ތެރެއިން 

ވެސް  ކުރުޝުމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ތި ހަތަރު ހަތަރު ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންެނިވ ކަމަށް

ދީ ޖެންޑާކުެރވިފައި ިމއޮތީ ސަބް ކޮމިޓީން، އިޤުތިޞާދަންނަވަން. މިއަދު މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އެ

ން ގޮެތއް ނިންމުން. ުގޅޭގޮތު ޓްާރންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ބިލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފަިއވާ

ފުޅުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭ އްރިރު ތިނައިބު މުޤަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ޮކމިޓީގެ

މި ބިލަށް ން މާ ގިނަ ވަގުތުތަެކއް އީ ހަމަ ކޮމިޓީގޮތުން މި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަނަޑށް އެނގިފަިއވާ

ބޭފުޅުންނަށް  ސް އެއްފަހަރު ތިދެއްވާަފވަނީ. އެހެންކަމުން އަދިވެ ހޭދަނުކުރައްވާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބިލު ނިންމަވައި

 އަުޅގަނޑު ބިލާިއގެން ކުިރއަށް ދާަނން. ކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ ެވްސ ފައިލްކޮުޅގަިއ މިހާރު ސަބް  ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ރިޕޯޓާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް އެނޭގގޮތަށް ކަރުދާހެއް  އޮތްގޮތުގެ  ން ނިންމާފައިކޮމިޓީ

މި ގެނެއްސަ ހުރި ަމއިގަނޑު ބަދަލުތައް އަުޅގަނޑު ހަަމ  ޓަކައި ލޫމާތަށްބޭފުޅުންގެ މަޢު ނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ތިއޮންނާ

ގޮެތްއގައި އެ  ފޮނުއްވި ބިުލގެ ެއްއަވނަ މާއްދާ. އެްއވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ޚާއްޞަ ދަންނަވާލަދޭނަން. އެއީ ސަުރކާރުން

އެްއކޮްށ  އެއާ އެްއގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ގޮއްސަ. ނުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙާއެވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ފޮ މާއްދާ

އެްއވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮޯތރިޓީ މިގޮތަށް އޮތްއޮތުން މުިޅ ބިލަށް ވެސް އެ ބަދަލުވަީނ 

ނި. އެެހން އޮތް އޮތުން މޯލްިޑވްސް އޮތީ ޓްރާްނސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ެއކަ އިސަުރކާރުން ފޮނުވި ބިލުގަ އީގެނެވިފަ. އެ

ން މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ދެން ޮގއްސަ. ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަްށވަީނ އެގޮތަށް ބަދަލުކުެރވިގެން

ޓަކައި  ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއގެ ގޮތުަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ފޮނުވާފައި

ސަބް ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން  ،އެކު އެ އިްޞލާޙުތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  އެއް އިޞްލާޙުަތްއ ކަމަށްވާތީއާނުންވާ ބަބޭ

ގެނެސްފަެއއް ނުވޭ. ެއގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނީ ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މި ތަނަކީ ސަރުކާރުގެ މުައއްސަާސއެްއގެ 

ރާއަކަށް މައިގަނުޑ ުކރާ އިދާތަންފީޒު ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތައް މުންދާނެ ތަނަކަށްވާތީއާ ެއކުގޮތުަގއި ހިނގަ

މި  އަުޅގަނޑު އިބޭފުޅުންނަށް ނޯޓުކޮށްލަން. މި ކޮމިޓީގަ ެއ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަނޑު ތި ، ިއވާތީ. އެހެންވީމާގޮތެްއގަ

ޖެހޭ ނަ މާއްދާއަްށ ގެންނަންވަ 18އެީއ  ރާތް ކޮށްލަންޖެހޭ އިތުރު ނުުކތާއެއް އެބައޮތްހެން.ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަނޑު އިޝާ 

 ކުޑަ ބަދަލެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުން.  .ކަމަށްވާނަމަ

ލެްއ އެޅޭނެ ުއސޫނާޔަްތތައް ކަނޑަ ޢި އާއި ޓްރާންސްޯޕޓު އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުގެ މެންަބރުންގެ މުސާރަ ،އެއީ މި ބޯުޑގެ
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ސަރުކާރުން  އިކުރަނީ ބިލުގަ ވަނަ މާއްދާައކީ. މި މާއްދާގައި ބަޔާން މި 18 ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭގޮތުން އޮތް މާއްދާ

އާިއ  ވާލާނަން. ެއއީ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރަބޭފުޅުންނަށް ދަންނަ ފޮނުއްވިއިުރަގއި އޮްތގޮތް ައުޅގަނޑު ތި

ނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ނިހެން ޢިއެހެ

ހަރު ފަދެ މަހުން އެއް ،ބުނޭ ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ މަހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. މި ބިލުގެ ަވކި ހިސާބަކުން އެބަ

( ަގއި މި ބުނަނީ މަދުވެގެން ކޮންމެ ެދ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ 15ކަށްފަހު( ނޫންތޯ. )ަވގުތުކޮޅަ އެންމެ މަދުވެގެްނ އެހެން

ބޫލުކުރެޭވގޮތުން ވަިކ ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުމެއް ާބްއވަންވާެނއެވެ. މި ސަބަބާ ހުރެ އަުޅގަނޑަށް ޤަ މަހުން އެއްފަހަރު

ން ެއއީ މުހިންމު އްދަުލވުމަށް އުޖޫރަެއްއ ދެވޭކަހަލަ ގޮަތކަށް ބަދަލުެވގެން ދިއުމުސާރައެއް އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި ބަ

، އެހެންވީމާ .ެވސް ެއކު އާބޫލުކުެރވޭ ާރްއޖޭގެ ބަެއއް ގާނޫނުތަކުަގއި ެވސް ެއގޮތަށް ބަޔާންކުެރވިފަިއާވތީކަމެއްކަމަށް ޤަ

ގެ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްާލޙަކީ ބޯޑު ސަތުންރިޔާ ،ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ 18

އުޖޫރައެްއގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭނީ ބައިވެިރވާ ކޮންމެ ބައްަދލުވުމަކަށް ކަނޑައެޭޅ އެަލަވންސްއެކޭ. އެ އެލަވަންްސ 

ެއގޮތަްށ  ެވ.ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ

އަޅުގަނޑު ައދި ހުށަހެޅިކަމުގައި ިވޔަސް މިދެންނެވީ ިމޮގތަށް ، )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ ނޑު ހުށަހަޅަން.އަޅުގަ

އަްށ ޙިލްމީهللا ނޑަށް އެަބ ފެނޭ. ސަޢުދުވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މެންަބރުންގެ ތާއީުދ މިކަމަށް މުހިންމު ކަމުގަިއ ައޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا އިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާ

 ސަތުން ތި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުރިޔާ މި ހުށަހަޅަނީ ދެންމެއްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ މުޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ެގ ގޮތުްނ ޖެހެނީ އުސޫލެއްނަ މާއްދާއަށް އެ ގެންނަ އިޞްާލޙެއް. ެއގޮތަށް މި ބަދަލުކޮށްަލންވަ 18ގާނޫނުެގ މި އެއީ 

މުސާަރތަކެއް ަދއުލަތުން އިތުރަްށ  ގުިޅގެން ވެސް ގާނޫނަކާ  އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ

ން އެ މާއްދާ މިހާުރ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތަެކއް ވެސް ލިބެމުންދާތީވެ. އެހެންވެގެ ހޭދަކުރަންޖެހުމާ ގުޅިގެން

މި ހުށަހަޅަނީ. އެ މާއްާދގަިއ މި އިންނަނީ  ެއގޮތަށްނާތީެވ ކަމަށް ފެން އީވުރެން ރަނަގޅުގޮަތކީ މިއޮތްގޮތަށް 

އުޖޫރަިއެގ ގޮުތގަިއ ލިބޭނީ ބަިއވެރިާވ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމަކަްށ  ބޭނުންވަނީ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނަށްބަދަލުކުރަން 

ގެ ލަާފގެ މަތިން ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީކަނޑައެޭޅ އެަލވަންސްެއކޭ. ެއ އެލަވަންސް ކަނަޑއަޅާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޙުސައިން ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

އެ އިޞްލާޙަްށ  ،ޙިލްމީ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑުهللا ސަޢުދުތިނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާ ެއއީ މުސާރަ އުޖޫރަ  18ހުށަހެުޅއްވި އިޞްލާޙު އެ ޙިލްމީ هللا އެ އިޞްލާޙަށް ދެންމެައކު ސަޢުދު

އެ އިޞްލާޙަްށ ، އެހެންވީމާ .ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަ 18 މާއްދާގެ އިޞްލާެޙއް، ލާޙުކަނޑައެޅުުމގެ އިޞް

ތާއީދުކުރަްއވާފައި މިވަނީ ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުަޅކު ނެތުމުން އެ އިޞްލާޙު އެގޮތަްށ 

 ރުޞަތު އަރުވާނަން. ކަމުަގިއ ކަނޑައަޅަން. ަފޒާދަށް އަުޅަގނޑު ފު ގެނައުމަށް ފާސްެވއްޖެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ފާސްކުރި ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ެވްސ އެ  ،އްރިރު. ހަމަ ދެންމެ އިޞްލާޙަށްމުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބެހޭ  އޮތޯރިީޓ ހިންގާ މުވަްއޒަފުންނާަގއި ވަނަ ބާބު 5ތާއީދުކުރަން. ދެން މި އޮތޯިރޓީ ހިންގުމާއި މި ކަންަތއްތަަކށް 

ނާޔަތްތައް އާއި ޢި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ މުސާރަހަމަ އެ ވަނަ މާއްާދގައި  27ވެސް އެަބއޮތް. ޭއެގ  ބާބެއް

ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ،އާއި  މުސާރަހަމަ  އީމި ގައި ްސ އެބައޮތް. އޭެގ އަރިމަތީ ުސރުޚީކަނޑައަޅާނެ އުސޫެލއް ވެ 

ރަ ވެސް މުސާ އިވަަނ މާއްދާގަ 18އޮތީ. ދެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި  އެ އިނާޔަތް ބަޔާްނކޮށްފައި ޢިއާ މުސާރަ

 މުސާަރ ެއގޮތަށް އަރިމަތީ ސުރުޚީ މުސާރަ ޭއގެ ބަދަުލަގއި ބޯޑު މެންބަރުންގެ  އި ގަމިހެން އޮތީމަ އަރިމަތީ ސުުރޚީ

ޖުމްލަގޮެތއްަގއި  ހާ ެއއްެޗއްސަކަށްއިޞްލާޙުތަކާއި ހުރިމި ހެން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން އަނެއްއިޞްލާޙުކުރުމަށް 

މަލުކުރަންޖެހެނީ ން ދެން ބާކީ ތިބި މުވަްއޒަފުން ޢަދެން ބާކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނޫ އިބަލާއިރު ރަނގަޅު. ދެން މީގަ 

އެ  ،ހެންވީމާނަޑއެޅިަފއި އޮތުމަކީ އެކަ ކަމަށް ވެސް ަގވާއިަދށް ގާނޫނާއި ގާނޫނަްށ ކަމަށް،ސިވިލް ސާރވިސް 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  މައިގަނޑު ދެ މުސާރަެއއްގެ .އިތާއުސޫަލކަށް ހަމަޖެހިފަ ވަކި އޮތީ މީހުންގެ މުސާރަ އެ

މުސާރަ އެގޮތަށް އަރިމަތީ  ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ބޯޑު މެންބަރުންގެ އިގައެހެންވީމާ، މުސާރަ އެކަނި އަރިމަތީ ސުރުޚީ

 ހުށަހަޅަން.  އިޞްލާޙުކުރަން ައޅުަގނޑު ސުރުޚީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙގައި هللا ށަހެޅުމެއް. ސަޢުދުބޫލުުކރެވޭގޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ހުއަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަ

ކަމަށް ފެނޭ.  ލު ގެނައުމަށް ެވސް އެބައޮތްއަށް ބަދަނގެ މި އަރިމަތީ ުސރުޚީނުެވވުނީ ކަންނޭއަށް ވިދާޅުهللاސަޢުދު

 ޙިލްމީައށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللا )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު ސަޢުދު، މާއެހެންވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ެއ  .ހަމަ އެބައޮތް ެއގޮތަށް އި ގަ ގެ އިޞްާލޙުގައި އަރިމަތީގެ ސުރުޚީ އަުޅގަނޑު  .ފްުކރައްވާތިޢާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މަ

އެހެންވީމާ، އެ ޢަލީ ފަޒާދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ެއއީ ހަަމ ނަނީ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ ެއގޮތަށް. ންއި

 ޝުކުިރއްޔާ.  .އިނގޭތޯ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެނީ އްވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެ މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްލައްވާ. ެއއީ އަރިމަތީ ވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިނަމަ ތާއީދުޙިލްމީ އެ ހުށަހެޅުއްهللا ސަޢުދު

 އިމިއޮތް މާއްދާގަ  ގުޭޅގޮތުން މެންބަރުންނާ މިހާރު އޮތް އޮތުން އެއީ ބޯޑު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އަށް ގެަނއުމަށްސުރުޚީ

މަށް ބަދަލުކުރެްއވު އެގޮތަށް "މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ ބޯޑު" ބަދަލުކުރެއްވުމަށް މުސާރަ އޮތްގޮތުން އަރިމަތީ ސުރުޚީ

 ުޙސައިން.  ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

 އިޞްލާޙާނައި ފަހުން އެ ގެއާދެ! ކުރިން ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙގައި 

 . އިނގޭތޯ އެ އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން ގޮތަށް އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުިރން ތާއީދުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ަލޠީފް ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާުޙ އެީއ ބޯޑު މެންބަރުންގެ  ޙިލްމީ ހުށަހަޅުްއަވއިهللا ސަޢުދު

ޮއތުމަށް އެގޮތަށް ބޭްއވުމަްށ އޮތް އެ ބަދަލުކުރުން  ަވނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުުރޚީ 18 އުޖޫރައެްއގެ ގޮތުަގއި

 މާއި އެކުަގއި ެއގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ ތިރާޟުކުރަްއވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިންތޯ އަުޅގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ނެތުއިޢު

... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ބޫލުކުރެޭވގޮތުން މި ބިލުިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނަޑށް ޤަމަކަމުގަިއ ކަނަޑއަޅަން. 

 އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللاސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު
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އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން  ްށ ޞަރީޙަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން ތަންކޮެޅއް ބޮޑަ 16 އާދެ!

ޓަކައި ވަކި  ކަމެއް ބޯުޑން ނިންމުމަށް އަޅަންޖެހޭބޯޑުން ގޮތެއް ގޮތެއް ކަނޑަ .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 16 ،ބޯޑުން

ޓަކައި ފަންނީ ނުވަތަ ޢިލްމީ  ލޫމާތު ހޯދުމަށް އިާރއަކާ ގުޭޅގޮތުން މަޢުޚާއްޞަ ދާޚާއްޞަކަމަާކއި ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ ވަކި 

ހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބޯޑުގެ ބަްއދަލުވުމުގައި ަބއިވެިރކުރެވިދާެނއެވެ. މިގޮތަށް އެ މައްދާ  ތަޖުރިބާ

 ބަދަލުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ަފޒާދު.ދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަޅު ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ދުކުރަން. ްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީ ޙިލްމީ އެ ހުށަހެޅުهللا ސަޢުދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުރެްއިވ  ލްމީ ހުށަހަޅުއްަވއިޙިهللا ބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އިޢުތިރާުޟ ކުރައްވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިންނެވިތޯ އަުޅގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. އެއްވެސް 

 ކަުމަގއި ކަނަޑއަޅަން. ފަޒާދު.  ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއާވތީ އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ކަމަކަށް މިއޮތީ މި އޮޯތރިޓީ ހިންގުމާއި މުަވއްޒަފުން  ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަން ބޭުނންވާދެްނ އެއީ ުސވާލެްއގެ ގޮތުަގއި 

ކްޓަރ ދެން ޑިރެ .ވައްޒަފަކަށް ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލޭމި ބާބުގައި މި އޮންނަނީ ދެން އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އިސް މު

ޖެނެރަލްގެ މުސާރަ ކަނޑައަާޅނީ ފިނޭންސްގެ ލަފާގެ މަތިން ބޯޑުން ކަމަށް ވެސް އެބައޮްތ. ދެން އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ވެސް ިމހާރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން  އި. އެހެންނަމަވެސް ިސވިލް ސާރިވސްގަ ހާ އެއްެޗއް މިއޮތީ ބަޔާްނކުރެވިފަހުރި

ިވޔަސް ެއއީ ނަން އެަކއްެޗއްވީމަ މުސާރަ ދެން  ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންމެ ގޮތެއްއެބަ ތިބި. ތިބޭއިރު މިހާރު ތިބޭ ޑި

ދުވަހު ދެ ޓާރމަށް ހުރެވެީނ އަހަރު 5ިއ އެަބއޮތް މުއްދަތު ަކނޑައެޅިފަމި މުސާރަ  މް މި ބޯޑުަގއި ޮބޑުކުރަްނޖެހޭނެކޮނެ

ގެ ތެރޭގައި ެއްއ ްއގެ ެއއް ސަރުކާރެއް ވެސް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ބޮޑުވާނެ. ދެން އެއްނަމެއް ިކޔާ އެއް ދައުލަތެ

 އީ މި .ގޮތަކީ ެއންމެ ރަނގަޅު އިދެ މުސާރައެއް ިއނީމަ އެއީ ކޮބައިޯތއޭ ޭއގަ އިދެ ުވޒާރާެއއްގަ  އިމެއްގަ ނަމެއްކިޔާ މަޤާ

. އެގޮތަށް .ށް ވެސް ދެވިދާނެޖެނެރަލަ ރީސެކްރެޓަ ނުވަތަ ގޮތްތޯއޭ އެންމެ ރަނގަޅު އީ ހަމަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މި
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ށް. ކަބަދަލުވަީނ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ އެ ޗެއާރމަން ސީ.އީ.ޯއެއއް ވެސް ެލވިދާނެ. މިހާރު އިންނަނީ ޗެއާރމަނެއް.

ފާޑުިކޔުމާއި އެ ކުާރ  ކަމެއް. ނޫނިއްޔާމުން ހަމަ އެ  ޖެހޭއެއީ އަސްލު ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަން، އެހެންވީމާ

ލް ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންގެ މުސާރަ ޕޭކޮމިޝަނުން އެއްގޮތަކަްށ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ހަމަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

ވެސް ީމގެ ތެރެއިން ދިާމވާނެ  އެމިތަނަށް އަންނާނެ މީހަކު ނުވާނެ. މަށް ޓާރ 2އަހަރު ުދވަހުގެ  5ޔާމުން ހަދައިފިއް

 މައްސަލަެއއް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަލީ ފަޒާދު..

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 އިޞްާލޙެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން މި ބިލުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ހަމަ އަދި އަުޅގަނޑު

 ިޓވަށް ބަދަލުކުރުމަށް. ތަނެއް މި ޗީފް އެްގޒެކެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޙިލްމީ. هللا ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 .ފުވައްމުލަުކގެ ކޮންމެ ވެސް ާދއިރާެއއްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މިާހރު އިބިލުގަޙިލްމީ ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު ެއއީ هللا ަސޢުދު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވައި

 އި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ލިބިފަ ވް އޮފިސަރަްށ ބަދަލުކުރުމަށްޓިޗީފް ެއގްޒެކެ އޮތުން، އޮތް ކޮންމެ ތަނެއް 

 ނެތުމާއި ެއކުަގއި އެ އިޞްލާުޙ ވެްސ ެއގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ  ްށ ިއޢުތިރާޟުކުރައްާވ ބޭފުޅަކު އެއަ، ހެްނވީމާވަނީ. އެމި

ްތ ގޮތެްއަގިއ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ުމވަްއޒަފުން މި ބަިއގަިއ މި އޮ ކަމުގަިއ ކަނަޑއަޅަން. ެއއާިއ އެްއކޮށް ާޚއްޞަ



7 

 

އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އެ ، ގްެޒކެޓިވް މިގޮތަށް. އެހެންީވމާން ދާނީ ޗީފް އެބަދަލުވެގެ މުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާ

 ޙިލްމީއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  هللا ނުކުތާ ފާހަގަކުރަން. ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އެީކަގއި މި ބިލު  ންމެ މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާހަމަ ހުށަހަޅާލަން ދެއްރިރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ 

 ފާސްކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަފޒާދު.  ،ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ޙިލްމީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުކުރަން. هللا ތްތެރި މެންބަރު ަސޢުދުއަޅުގަނޑު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަޒާދު ާތއީދުކުެރްއވި  ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްަވއިهللا މަށް ސަޢުދުބިލު މިހާރު މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާއި އެްއކޮށް ފާސްުކރު

ވާތީ އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ ތް. އެހެންމަމަވެސް މުޅި ބިލަށްޅަކު ނުއެއް ނެ ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އިޢުތިރާުޟކުރަްއވާ ބޭފު

، ލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ ތްޕުޅުމައްޗަށް ހިއްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަ އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް .އަހާލާނަން

. ޖެކަމުަގއި މިހާ ހިސާބުން ކަނޑައަޅަންކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ިއއްިތފާޤުން ފާސްވެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ލޫމާތަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢު

 ތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓްއޮ ތް މިހާ ހިސާބުން މި ޓްރާންސްޕޯޓްއިރުަގއި މި ބިލުގެ މަސައްކަމިހާހިސާބަށް އައި

އިުރގައި ީމގެ އައީ. ނިމުމަކަށް އައި ނިމުމަކަށް މިހިސާބުން ގޮތުން އޮތް އޮތުން މިހާރު މިހާުގޅޭ ލާރިޓީގެ ބިއޮތޯ

ދީ ދާއިރާގެ ތިން ބިލެއް އިޤުތިޞާ ން ބިލެއް މިހާރު ވެސް އެބައޮތް. އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގައި ތި

މި ިތން ބިލު ވެސް މިހާރުވާނީ ެއކިއެކި ާދއިރާތަކަށް ޚިޔާުލ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓަގއި ެއބައޮތް. ޭއގެ ތެރެއިން

އެހެންނަމަވެސް ީމގެ ތެރެއިން ދެ ބިލެއްގެ ސުްނގަޑި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވާނީ.  އިޓަކައި ފޮނުވިފަ ހޯދުމަށް

ޭއެގ  .ރިއަށްދާނީހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކުކަނަޑއެޅުުމެގ މަސައްކަތް މިހާ ސުންަގޑި، ން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާކަނޑައަޅަ

 29ބޭނުުމގައި. ާތޒާކޮށްލުމުގެ ކުނޑިފުޅުތައް ސި ބޭފުޅުންގެ ވޭ ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކުރިއަށް ތި

އުތުުރ  ފުވައްމުލަކުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އައިސްަފއި ޮއތް ބިލު އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  2016ފެބްރުއަރީ 
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 2016އޭޕްރީލް  30. އެ ބިލު ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިލު ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ސުންގަޑި ކަނޑަެއޅިފައި މިވަނީ. ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ިޚޔާލު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅޭ  އާ

ރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތާަވލުގައި އަެނއް ދެ ބިލާ ގުޭޅ . މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުކަށް މިހާރު ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައިދާރާތަ

ގޮތުން އެ މަސަްއކަތް ޮގްސފައިވާ ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން ަވކި ެއއްެޗއް ލިޔުްއވާަފއި ނެތް ކަމުގައި ވިަޔސް ވެްސ 

ކުރެޭވ ބޫލުޤަ ވަނީ ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭިރއޭުޓން އަޅުގަނޑަށްދަށުން އެ ދެ ބިލު ވެސް މިހާރު  އަޅުގަނޑުގެ އިރުޝާުދގެ

ަގއި ސަުރކާރުެގ  2016ޗް ރމާ 1ގޮތުން އިދާރާތަުކގެ ިޚޔާލުތައް ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވަީނ މިހާރު. ދެން މިއޮތީ 

ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ބިުލ 

ގަނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލާނަން. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ސުންގަޑިއެްއ މިހާރު ކަނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި އަޅު 

 ޙިލްމީ.هللا ސަުޢދުކަނޑައެުޅްއވުން އެދެން. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އްވި ދެ ބިލު ވެސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެ 

 ލްގެ ނިޔަލަށް.އޭްޕރި 30ނިންމެވުމުގެ މުއްދަތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 30ޙިލްމީ މި ހުށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު ކޮިމޓީގަިއ ސުންަގޑި ކަނޑައެޅިަފއި ނެތް ދެ ބިލު ވެސް هللا ސަޢުދު އެހެންވީމާ، 

އެއަށް ާތއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު، މެންބަރަކަށް ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް. އެއީ އެހެންވީމާ،  2016ލް އޭޕްރި

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. ޙުސައިން.

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހަކ  ށްވި ތާރީޚަޙިލްމީ ހުށަހެޅުއްهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީމާ، ިމއާެއކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ 

ދި އޭގެ ިއތުރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ބިލާއި އަ

 2011/13ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާޫނނު ނަންބަރު  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ 
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އޭޕްރީލް  30ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ދެ ބިލުގައި ވެސް ސުންަގޑިެއއް ގޮތުަގއި 

. އިޢުތިރާޟު ުކރައްވާ ބޭފުަޅކު އިންެނވިތޯ ހަޅާ މިވަނީ ތާއީދު ވެސް ލިބިފަމަށް. ެއގޮަތށް ހުށަހަމަޖެއްސު 2016

އެކު އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަން. އޭެގ އިތުރުން މެންބަރުްނ  އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. ނެތުމާ

ން ތި ދެއްވާ އެްއބާރުލެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ިތ ބޭފުޅު

ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވން މި ނިންމާލަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބާއްޖަވެިރ 

 ދުވަހަކަށް އެދެމުން. ަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް.
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