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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައްދަލުވުމަށް  މިވަނަ ބައްދަުލވުން.  31 މިއީަބއްދަލުވުްނ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ `. 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، ވި ޢިއްޒަރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެހާޟި ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ކަ

އަދި ތުލުސްދޫ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ މަޢުރޫފް ކޮމިީޓގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިާރގެ، އިނާއި ޙުސަ

ވެލިދޫ ޙުސައިން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު،ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

މިއަދު އިން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީންދާއިރާ

ސާފުކޮށްިލއިރު ފަސޭހަކޮށް ަބއެްއ ކަމެްއ އެެޖންޑާ ކޮށްލަިއގެން ިމއުޅެނީ ަތންކޮޅެއް މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނުޑ ދެތިން

ނޑީަގއި މިކަން ހުރީމަ ހިތަށްއެރި މި ބަޖެޓުގެ ކަންަތއްތައް ކަން ނޑުމެން ނިންމާލާފައި އަްނނަބޮ ކަްނކަމުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމި ތާރީޚު ވެސް ފަހަނައަޅައި ދިޔައިމަ ވީހާ ވެްސ  ތިބިއްޔާ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނޭ. ދެން އަދި އަޅުގަ

ދެން މިހާރު ސިވިްލ އްކަތް އެޖެންޑާ ކޮށްލަިއގެން މިއުޅެނީ. ބިލުގެ މަސަ 1އޮތް  އަވަހަކަށް ނިންމާލެވޭތޯ މި

 ޑުެމން ޖަހާލާފައި، އެ ކަންތަކާގައި އަޅުަގނ 2ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ލާނަން. އޭރުްނ ސާކޮށްއްނަޑށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ހިފަށައިގަތުމުގައި އަުޅގަގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ.  ތިބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުަގއި ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ސިވިލް ސަރިވްސެގ ކަމަށް އަުޅގަ

 ބެހޭ  ަވޒީފާއާއާއި އަދި  ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް މަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައު

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރުތަނުމި ތަން ޓްރައިބިއުނަލާ ދޭތެރޭ  އެ ފަރާތްތަކުްނ އެ އިޞްލާޙާ ްނ އަުޅގަ

 ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ. ދެން ހަމަ  އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުާވނެ އެްއޗެއް ނެތް ކަަމށާއި ޖެހިވަޑައިގަންނަވާހިތްހަމަ

ޖަވާބެއް މެންޓު ފޮނުވާފައި އެާއއެުކގައި ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވެސް އެއަށް މި ކޮ

ގުޭޅގޮތުން ވިދާުޅވާނެ އެްއެޗްއ  ން ވެސް ވިދާުޅވަނީ ެއއާކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން. އެ ބޭފުޅު -ދެއްވާފަިއ ވަނީ އެންޓި 

ނުޑމެންނަށް އެތަންތަނުގެ  ލިބިފައި އޮތް ބަހަކީއެ ައދި  ބަހެއް ވެސް ހޯދިފައި އޮތުމާއި ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިައދުން މިއަދަށް މިކަންކަން  ިއގެންއެޖެންޑާ ކޮށްލަ  އެްއކޮށް ައޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ ފަސޭހަ ބަހަކަްށުވމާ ވެސް ވަރަށް

ދެން ކުރީ ދުވަހު ނިންމާލެވޭތޯ، ކުޑަައޑިކޮށްެލޭވތޯ ބަލާނަމޭ. އެހެން ހިތަށް އަރައި މިއަުދގެ މަސައްކަތް މި ފެށީ. 

ވަނަ މާއްދާޭއ  21އެންމެ މާއްދާއެއް އެީއ، ހަމައަށް ގޮސް  ން އޮންނާނެ އެންމެ ބިލެއް ނިންމުމާއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން އަވަނަ ާމއް  22 .ވަނަ ާމއްދާ 22އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ.   ލާފައޭ ނިންމާލާނީ ކިަޔއި،ދި ބަަލއި ދާ އަުޅގަ

މެއް ބާްއވާލުމުެގ އެހެންވީމާ، މި ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ މަސަްއކަތް ކުރުން އަޅުަގނޑު މިއަުދ ބައްދަލުވު

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތަށް ދަމާ. މިހާރު އިތުރަށް ފެށުމުގައި އެަބ މަޤުޞަދަކީ. އެހެންވީމާ، 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާާޒއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ 

ރިޒާ، ެއއީ ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމާއި، އަ



  

ނޑު ދާނީ. ެއ  މެންބަރު. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށާފައި އޮތް ބިލަށް އަޅުގަ

ނުޑ ދެންނެީވ މަސަްއކަތް، އަ ދެ ބިލުގެ ވަނަ ާމއްދާ ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ައޅުަގނޑުެމން އަނެްއ  22ބިލުގެ  ުޅގަ

ފަހުން ވަޑަިއގެންނެިވ ބޭފުުޅންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާާލނަން އަދި. ައޅުަގނުޑ ދެންނެވީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ 

ނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން މިއޮތް އިޞްލާޙުތަކާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޤާނޫނާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުުވމާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  އެ ފަރާތްތަކުެގ ބަހެއް ވާނީ ގެނެއްަސއޭ. އެ ފަރާތްތަކުްނ މާބޮޑު ެއއްޗެޭކ ވިދާެޅއްނުޭވ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމަށް  ހިތަށް އެރިއޭ ިމއަދު ފަހަރެްއގަިއ މިކަންކަން ނިންމާލެިވްއޖެއްޔާ ބަޖެޓު މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަ

އަރައޭ މިއޮތީ އެޖެންޑާ ކޮށްލާފަ.  އެހެން ހިތަށް ގުތު ވެސް ޮއންނާނޭ.ވަކޮށްލަން ކޮންސެންޓްރޭޓުކޮށްގެން މަސަްއކަތް 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާާލނަން މި ބިލުގެ މި މާއްދާ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ  ވީމާ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީއޭ.އެހެން

ތެރި މެންބަުރ ( ޢިއްޒަތްއަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަްތކޮށްލާފައި މި ބިލު ނިންމާލަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު 

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން. ޢަލީ މަޢު  ރޫފަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ރޫފުޢަލީ މަޢުދާއިާރގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ  ހަމައަށް އަިއސް މިއޮތީ. އެހެންީވމާ، ނިމުމަކާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އިންގޮތަށް ބޭންދުން ބުއްދިވެރިކަމަށް  ވަނަ މާއްދާ 22ފެނުމުގައި މި  އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.ފާސްކުރުން  އެގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދ.  22 އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ލަޠީފު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފަރެސްމާތޮޑާ

ހެޅުމެއްތޯ ހުށަ އެ ހުށަހެޅުން އަޑުއަހާަލން ބޭނުން.ރޫފުގެ ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުއަޅުަގނޑު އަދި އެއް

 ެއއަށް ތާއީދުކުަރން އިނގޭތޯ. ؟ހުށަހެޅުއްވީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

 މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ރޫފު ހުށަހަޅުއްަވނީ މިހާރު ސަރުކާރުން ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢު ޢިއް މިހާރު

ވީމާ، ެއގޮތަްށ ކަމަށް. އެހެން މާބޮޑު މައްސަލަެއއް ނެތް ވަނަ މާއްދާ އޭަގއި 22ފައި އޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، އިތުރު ފަރެސްމާ ތާއީދުކުރަްއވާއިން ެއގޮތަށް ޙުސަފާސްކުރަން އަދި 

 ކަމަށް. މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު ނިންމާލަންހުށަހެޅުމެއް ނެތިއްޔާ މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާފައި މި ބިލުގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

ނޑިތީމު   ކަދެްއކެވުން:ވާހައިން ޙުސަދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ކަ

`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ކުރީ ދުވަހު އަޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސް ހިއުމަން ަރއިޓްްސ 

ނޑުެމން އޮތީ ގެންގޮއްަސ.  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ މާއްދާއަށް ަވނަ 22ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ދެން ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑަމި އިޞްލާޙަށް ބަލައި ދެތިން ކަމެއް އޮތީމަ ހަމަ ރެކޯުޑގައި އެ ްށ ރަނގަޅު ކަމަްށ ފާހަގަކުރެޭވ ލާއިުރަގިއ އަުޅގަ

ގޮުތގައި ާމއްދާެގ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއް ކަމަކީ، ކުރީަގއި އިްޞލާޙުކުރަން މިއުޅޭ މާއްދާ މިހާރު އޮންނަ

އޮތް އިޞްލާުޙގަިއ އެަބއި މިހާރު  ފިނަމަ،ޢަމަލެއްކޮށް އުނިކަމެްއ ލިބޭގޮަތށްދަރަށް ޤައެަބއޮޭވ ކޮމިޝަނުެގ  )ށ(ގައި 

 ންނަ ކަންތަްއތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވުަމށް އެންގީމަ ހާޟިރުުނވީ،އެ )ހ( ަގއި ބުނެފައި މިއޮކޮށްފަ. އޮތީ އުނި 

ދެން ވަިކ  އެންގީމަ އެ ިލޔުން ހުށަނޭޅީ، ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުމަށް މަށް އެންގީމަ މަޢުލޫމާތު ނުދިނީ،މަޢުލޫމާތެއް ދިނު

ނުވަތަ ނުކުރަން އެންިގ ކަމެއް ކުރަން ނުވަތަ ނުކުަރން ކޮމިޝަނުން އެންގީމަ އެ ކުރަން އެންގި ކަމެއް ނުުކރީ 

އިތުރަށް )ށ( ަގިއ  ކޮށްފިއްޔާ ދެން ދެވޭ އަދަބެްއގެ ވާހަކަ ިމއަންނަނީ. އޭގެމަލެއްގޮތަކަށް ޢައިންކުރީ. މި ކަމެއް 

އެ ބުނާ އެއްެޗްއ  ރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން، މި ވަރަށްމިހާރު އޮތް މާއްދާގެ މިއޮތް ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަ

ނުޑ އޮންނަ ވާހަކައެްއ. ެއހެންވީމާ، ވޭގު ޮގތަކަށް  އޮޅުންނުފިލާ ވަރަށް އެބައި އުނިކޮށްލާަފއި އޮތްކަމީ އަުޅގަ

ފުިރހަމަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  އިޞްލާުޙގަިއވާ ކުިރއެރުމެއް ނުވަތަ ގޮތުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ފާހަގަކުަރން. ދެން އޭގެ ނޑު އެކަން އަުޅގަ މިހާރު  ނަވަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ރެކޯޑުގައިދަން އިތުރަށް ައޅުގަ

އްދަތަށް ޭގަގއި ދުަވހުގެ މުމަސް 1ގޭަގއި ބަންދުުކރުމުގެ އަދަބު. ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙެގ މި ބުނާ 

މީގެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން ނާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި މިއޮތް އޮތުމުގެ އޮތް އަދަބު ޖުރުމަމިކަމަށް  ބަންދުކުރުމަށް

އެބަޖެހޭ މީގަިއ މި ކޮންކަހަަލ ކޮންސިސްޓެންީސއެއްތޯ ިމެގންގުޅެވެނީ. ބަލާއިުރގަިއ ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

ން އަންގާ އެްނގުމަަކށް ޢަމަލުނުކުރީމާ ވެސް ކަޕަރްޝަން ޮކމިޝަނު-ފަދައިްނ ހަމަ އެންޓި އި މިއޮންނަޤާނޫނުގަ

 މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެންޓިކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ެއ ޤާނޫނުގައި އޮތްތޯ ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ހިއު

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، މިެހން އަދި ފަހަރެއްަގއި އިލެްކޝަން ކޮމިޝަން މިއާ ތަފާުތވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިކަން ނިންމާލާއިރު. ދެން އޭގައި ވެސް އޮތީ ކޮންސި ސްޓެންސީ އޮްތގޮތެއް ބަލާލަންވާނެހެން އަޅުގަ



  

ޓަކަިއ  ނާއަކުން ނިންމާގޮތަށް ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ކޮންސިސްޓެންޓުކޮށް މިކަން ގެންދިއުމަށްޖުރުމަ  ކަމަށް ވަނީ މިގޮތަށް

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޖުރުމަ  މިންވަާރއި ދޭތެރޭނާއެްއގެ އެންމެ ަރނގަޅުހެން. ދެން މި ޖުރުމަނާއެއް އޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ  އޮތްއަޅުަގނޑު ދިރާސާކޮށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލިން. ދިރާސާކޮށްލެވޭތޯ ބެލިން. މިހާރު 

 އަހަރު ުދވަހުގެ  3ފާސްކޮށްފައި ަވކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާގޮތަށް މިއޮތް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި 

 މިހާރު މިއޮތީ. ޖުރުމަނާއަހަރު ދުވަހުގެ ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބަކާިއގުޅޭ  3މިދެންނެވީ ގޭަގއި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަެބއް، 

ނޑަްށ ޖުރުމަނާރުފިޔާގެ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  20333ރުފިޔާ އާއި  1333މިހާރު އޮންނަނީ އެއީ  ކުރުންހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ. އެހެންނަމަވެސް  ރި ޤަނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި އޮތީ.ށް ފާސްކުހީވަނީ އަލަ އެހެްނވީމާ، ެއކަން އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިދެންނެވި ބައި ޤާނޫނަށް އޮތް ދެްއިވއްޔާ ރަނގަޅުެހން މިހާރު ރެޓޭރިއޭޓުްނ ބައްލަވާލަކްސެ  އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަން -މި އިޞްލާޙު ގެންނަިއރުގައި އެންޓި  ޤާނޫނަށްހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ  އިުރގައިއިޞްލާޙު ގެނަ

އްޔާ ބަންދުކުރާ ގޮތަްށ ހުށަހަޅައިފި ފިއްޔާ ލިޔުމެއްޢަމަލުނުކޮށްއެތަުނން އަންގާ އެންގުމަކަށް  ޤާނޫނުގައިކޮމިޝަނު 

ނޑުމެން އަނެއްކާ މި އިޞްލާޙުކުރާިއރު އޮވެަފއި،   ނުވަތަ އޭގެ އިދިކޮޅަށް ގޮްއސަ  ނޫނީމިގޮތަށް ހަދާފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހަހެން ތަން މިހާރު ހަމަ އެ، މިގޮތަށް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ އެާއއި ެއްއގޮތަށް އޮިތއްޔާ ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަހެން. ވޯޓަަކށް އެއްސެވުުމގެ ލަދެްއަވއިފިއްޔާ ބައްލަވާ ކުރިން އަުޅގަ

ގެ މީހަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީާފއެްއގައި ހުރި މީހަކުނަމަ އެ މީހަކު ސަރުކާރު ދެން އޮތް ކަމަކީ، އެ ޢަމަލުކުރި

ދެން މިއޮީތ  ޮއތް މާއްދާގަ.މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުގެ މިއޮތީ. މިހާރު  ވަޒީާފއިން ަވކިކުރުމޭ މިހާރު މިއޮންނަނީ.

ގަިއ އިހުމާލުވީ މުވައްޒަަފުކ އެކަމު ލަތުގެ އިދާރާއަުކން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުަގއި އިހުމާލުވީ މުވަްއޒަފަކު، ދައު

އިޚްތިޔާުރ  އެްނގުމުގެ އެ އިދާރާައކަށް މުއްދަަތށް ދެމެހެއްޓުމަށްިދގު ުދވަހުގެ  31 ވަޒީާފއަށް މަސަްއކަތަށް ނުކުުތން

ސުވާލު އުފެދޭ ކަެމއް. ެއީއ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރީމާ ދެން  އީ މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއޭ.

 ހަމަކަމުެގ އިހުމާލުތޯ މީހާުކާވނީ ނޫނިއްޔާ ަގވާއިދުން ެއކަމަށް ޢަމަލުނުކުރި މީހާތޯ، ކޮބައިޯތ އިހުމާލަކީ. އެ

ނަޑއެިޅގެން ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނަޑކަށް ހިއެ ކަ އްުނވޭ ެއކަމުެގ ޢަމަލުނުުކރީއޭ. ނުކުރީމާ އަުޅގަ

ކުރީަގިއ މާއްދާގައި އޮްތގޮތަށް ެއ ހަމަ މި މާ، ވާނީ. އެހެންވީނުކުރިކަން ސާބިތުޢަމަލުއިހުމާލެއްހެންނެއް ސާބިތުވާނީ. 

ދުވަހަށް  31ކަމުަގއިވާނަމަ ދެްނ އެ ޢަމަލުކުރި ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފަކު  އޮފީހެއްރުެގ ޢަމަލުކުރި މީހަކީ ސަރުކާ

ެއކަމަކު އެ އިހުމާުލިވ ުދވަހަށް ނުނުކުންނަ ގޮތަށް ވެްސ ހަމަޖައްސަންވީ.  31 ފީހަށް ނުނިކުންނަގޮތަށް ވަީނވިްއޔާއޮ

ޤާނޫނު ޢިބާރާތް ކުރެއްވުމުގަިއ  މި ކަމެއް. ހިމެނޭ ަގއިއޭ އެހެން މާނައެއް. އިހުމާލަކީ މުޅިން ެއއްއެއީކީ މީހެއް ނޫން

ނޑަށް ހިއެއްުނވޭ އެ ހިމަނުއްވާފައި ެއއޮތީ އިހުމާލު  ދެން އެ  މާ އެކަމަށް މުނާސަބުތަނެއްގައި ހެންނެއް. އަުޅގަ

ފީހަށް ނުނިކުންނަގޮތަށް ދުވަހަށް އޮ 31ންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގިނަ މީހުންނަށް ފެންނަނީ އިޞްލާޙަށް ގެ

. އެެހންނަމަވެސް އެ އިހުމާލުވި ްއޔާ ދެން އެގޮތަށް ނިިމގެންދާނީވަީނވިކަމަށް  ދެން ނިމޭކަމަށް ބަހައްޓާލީމަ



  

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަެބއް މީަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ.  ނުކުރިއެކަން ުނކުރި މީހަކު، ެއގޮތަށް ޢަމަލުމުވަްއޒަފަކަށް ނޫން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މޭޒުން ސާފުކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަަޑިއގެން އެ ނުކުތާ ެމންބަރު. އިދާރީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ރެޯކޑުަގއި ވާހަަކދައްކާލަންޖެހޭނެ ދޯ؟ މިހާރު  ސާފުކޮށްލަދެއްވުމަށް އަުޅގަ

އިން އެ ހުށަހެޅުްއވިޮގތަށް މި މާއްދާ ފާސްކޮށްލަން ޙުސަ ހުށަހަޅުއްވައިރޫފު އެުކަގއި ޢަލީ މަޢު ޞްލާޙާމި ގެނެވުނު އި

 .7، 2، 0، 1، 1، 2، 3 ދެން.ން އެވޯުޓ ދެްއވުައތް މައްޗަށް ނެްނގެވުން އެދެން، ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން 

ދެން މި އިދާރީގޮތުން، އަދި  ރު މި މާއްދާ ފާސްވީކަމަށް ނިންމައިބޭފުޅުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުން މިހާ 7އެހެންވީމާ، 

ނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމްދެން އަ ހަމަޮކށް މި ޤާނޫނު ނިންމަން.ފުރި އިދާރީ ކަންތައްތައް ށް. ެއއީ އަ 2 ޅުގަ

ނުޑ ކުރިްނ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުން. ެއ ބިޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ލަށް އަުޅގަ

ހުރި ބަެއއް  ބަހެްއ ހޯދުމަށް ގުޅުންގުޅޭ އިދާރާގެ  އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން މިަކމާކުރިހެން މި ގެެނޭވ އިޝާރާތް

ާރއިްނ . އެ އިދާންނަށް އިޖާބަދެްއވާފައި މިއޮތީމު އިދާރާއަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް ފޮނުވިން. ދެން އެންމެ މުހިންތަންތަ

ޝަނުން ދެ ފަރާތުން އެ ވިާދޅުވީ ދެން ެއ ކޮމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އިދާރީގޮތުން  ބުނެފައި މިއޮތީ، ފާއިްޒ...

ނޑުމެން އިދާރީގޮތުއެންމެ މުހިން ްނ މު ދެ ފަރާތުން ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބު. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަ

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ޢިއްޒަ )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( .ރޮޒޭ؟ ގޯތްރޫކޮށްލާފައި ނިންމަންވީ ނޫންތޯ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް އަުރަވން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ގެންދިޔަ ބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ދެންމެ ނިމި

ނޑު އަތުަގއި އޮތް ކޮޕީ  ބެހޭ ބައެއް ނެތް ގެ ޤާނޫނުގައި އަދަބާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި  ކަމަށް. އެކަމަކު ައޅުގަ

ނޑަށް މި ފެނުނީ.  ގައި "މި ާމއްދާގެ )ހ( ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގައި 27އޮތް، އެބަ  ގައިވަނަ މާއްދާ  27ދެންމެ އަޅުގަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ އެންގުމަކަށް ތަާބނުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ކޮމިަޝންގެ ޤަދަރަށް އުނިކަެމއް ލިބޭ 

ދުވަހަށް މަސް 1ވަހަށް ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ ދުމަސް 3ކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  ފަދަ ޢަމަލެއްއެގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ 

، ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަން. އެހެންވީމާ -ެއއީ އެންޓި  "ރުމަނާކުރުން.ާޔއިން ޖުރުފި 1333ނުވަތަ  ،ބަންދުކުރުން ގޭަގއި

ކޮންސިސްޓެންްޓކޮްށ މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އެ ޤާނޫނަށް  މިދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ކުރާ ނީއޭ. އެކަމަކު މިދެންނެވީ، ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަްށ ވެސް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އިާދރީއަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދީ ނިން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -މޭޒުން ވިދާުޅވީ ނެތޭ އެްނޓިީމ ދެއްތޯ. އަުޅގަ

ނޑިވަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އޮްތކަން މި ެފނުނީ ދެން 27ޤާނޫނުގައި އެފަދަ މާއްާދއެއް. އެކަމަކު ޤާނޫުނގެ  މެ މި ބޮ

ހާވާލީމަ. ވަރަށް ދެރަ. ދެން އެ ނިންމެވުން އެގޮތަށް ސަސްޓެއިން ކުރައްވަންޏާ ސަސްެޓއިން ކުރައްވަްނވީ. އެކަމަކު ެއ 

ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާިއ  ނިންމުނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމުނީ އަޅުގަ

މިހާރު ދެން ސުވާލު އުފެދިފައި މިއޮތީ ދެއްތޯ. ސުވާެލއް ނޫން މިއޮތީ. ޞައްޙަ ނޫންކަން  ދޭތެރޭގައި މިދެންނެވީ

 އެނގެން މިއޮތީ މިހާރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެ

މީގައި ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމ ކޮންސިސްޓެންސީެއއް ވެްސ  ނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.ފާހަގަކުރެްއވީމަ އަުޅގަ 

ވުރެ ހަމަ އަދަބަށް ންގެ ޤާނޫނުގައި އޮތްކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަ-ނޫން މީގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. އެންޓި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނެއްގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިމަނަން ފެނޭ އިނގޭތޯ. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަީނ 

މެއް ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށް ޚިޔާަނތެއް ނުވަތަ ކަރަޕްޝަންގެ ަޢމަލެއް ހިންގުމާއި، މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަށް ގެއްލު

ނޑުމެްނގެ ސީރިަޔސްކޮށް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނަ ހާނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަން ލަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ ، ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާއަ ނޑު އެކަން ފާހަަގ ވެސް ކުރަން. އަުޅގަ ނޑު ހަމަ އަޅުގަ އަދިެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވުުނ ގޮތަށް ޮއވެއްޖެ ކަމުަގިއ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ިހއުމަން ރައިޓް ްސ ކޮމިޝަންަގއި ައޅުގަ

ހަމަ ވާނަމަ އެއީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަބެއް އިނގޭތޯ ހަމަ. ކިަތންމެ ބޮޑު ވައިލޭޝަެނއް ހިންގާފައި ވެސް މީހަކަށް 

ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް ލަންކާ އިން  31ރުފިޔާ ދައްކާލާފައި  1333ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީނުވެ ހަމަ 

ށް ގޮސްލާފައި އައީމަ ެއކަން ނިމޭގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އެއީ ހަމަ އެހެންނޫނީ ބެންކޮކަށް ޗުއްޓީ އަ

 ދެރަކޮށް ވެފައި އޮތް ކަމެއް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އިމްތިޔާޒަށް.

 



  

 ފަހުމީ ވާހަަކދެއްކެވުން: އިމްތިޔާޒްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އެހެން ބޭފުޅުން އެ ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. އެީއ 

ން ވެސް އެފަަދ ބާރުވެރިަކން މި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝައެހެން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ލިބިދޭ 

ވާީތވެ އަުޅަގނޑުމެން އެ ުމއަްއސަސާ ައށް ވެސް ހަމަ އީުކއަލް މި ތަޙްީޤޤީ ކޮމިޝަނަކަށް ވާތީވެ މުއައްސަާސއަކަށް 

ނޑު އެދެން. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ޤާ  އިދާނެނޫނަކީ މާނައެއް ނެތް އެއްަޗކަށްެވގެން ހިނގަޕަވަރ ދިނުމަށް އަޅުގަ

އެބޭފުޅުންގެ ކުރާ ތަޙްޤީޤުތަކަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބި އަދި އެކަން ފުރިހަމަނުވާނެ ގޮތް ވެދާނެތީވެ މި ބާރުވެރިކަން 

ނޑަށް ވެސް ާތއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  . ވީދިނުން އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ޙުސައިން.އާދެ! މުޙައް

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

އާދެ! ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގިއ މިކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގއި ެއންމެ ކުޑަ މިންވަަރކީ ކޮންިސސްޓެންޓްކުރުން. އެހެްނވެގެން 

ޓްކޮށް ބޭްއވުމޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އަޅުަގނޑު އެހެން ދެންނެވީ. އެންމެ މަދު މިންވަރަކީ ކޮންސިސްޓެން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މިފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އަންގާ އެްނގުންތަަކށް ތަބާނުވީމަ ދޭ އަދަބުގަިއ -އެންޓި 

ނުޑެގ އަޚް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވި ދާޅުވި ތަފާތު ވެސް ކުރެވިދާނެ. ތަފާތުކޮށް ބޭއްވިދާނެ އަުޅގަ

މިނިމަމް ސްޓޭންޑެަޑކަށް ވާްނވާީނ  ތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްތަފާތުކުރުމަކީ ެވސް ނެ .ފަދައިން

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅޭ ކުރީގައި އެ އޮްތގޮތަށް ޭއގަިއ ، އެހެްނވީމާ ކޮންސިސްޓެންޓްކުރުން. ނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް  ނެތިއްޔާ މިހާރު ދައުލަތުން، އަދަބެއް ނެތިއްާޔ، މި އަދަބު ކަ

ނަޑއަޅާފަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންަގއި ޮއތީ އަ-ފާސްކޮށްލަން. އެކަމަކު އެންޓި  ނަޑއަޅާފައި އެބަ އޮތް. ދަބު ކަ . އަދަބު ކަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން މިންވަރު ހާސިލު މާ، އެންމެ މަދު އޮތްއިުރގައި ައޅުަގނޑު ކުިރން ދެންނެވިގޮތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިްޞލާޙެއް ގެންނަވާ ކަމަށް ަވނީވިްއޔާ މިހާރު ހަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ވާނެ ކަމަށް. ދެން އަދަބު އެ އަދަބު ލިބޭ ގޮތަށް އޮންަނން ޚިލާފުވީމަ ވެސް ހަމަ ނޫނުގައި އެ ބުނާ ކަންތަްއތަކާޤާ

ނޑަށް ހީވަީނ ދެން ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ދިާރސާކޮށްލާފަހެން އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަ ހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅގަ

-ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(، މިދެންނެވީ އެންޓި  27މިހާރު ، ދަންނަވަން އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ އެކަމާ ދޭތެރޭ ެއއްެޗއް



  

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަްސވެޭވ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނުގައި އޮތް ގޮތަށް އެ ބާްއވަވަ  އިގެން ގެންދަވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާަގއި މިހާރު ނެތް ިމހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނަކު  22ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ އަޅުަގނުޑެގ މައްސަލަެއއް ނެތް. 

ުމވަްއޒަފުން ރުކާރު ދުވަހަށް ޭގގަިއ ބަންދުކުރުާމއި، ސަމަސް  1ވާހަަކެއއް. މިހާރު އޮީތ  ނެތް ޖުރުމަނާއެއްގެ 

 1ދުވަަހށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ެއއް މަސްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި ިމއޮތީ -. އެކަމަކު މިހާރު އެންޓި ވަކިކުރުމާ

ރުމަނާގެ ފުރުޞަތު ވެްސ ރުިފޔާ އިްނ ޖުރުމަނާކުރުން. އެހެންވީމާ، ޖު 1333ުރން ނުވަތަ ދުވަހަށް ޭގގައި ބަންދުކުމަސް

އް ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އޮތް. ެއހެންވީމާ، ދެން މިނިމަމެވާހަކަ ވެްސ އެބަ  އެބަ އޮތް. އަދި ބަންދުކުރުުމގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އޮތް ގޮަތށް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. ދެން  27ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ -މި އެންޓި

ނުޑ ޤަބޫލުކުއެ ވާަހކަ މި ދަންނަވާލީ ހަމަ މި އުސޫ، އެހެންވީމާ . ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ރާ ުއސޫލަކަށްލު އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގިއ ލަހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ވެސް ހަމަ އެ ވާހަކަ، އަުޅގަ ފާނަން. އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަން ޤާނޫނުގައި ޮއތް ގޮތަށް މިކަން ގެންދަން. ދެން މިހާރު ދެން މީގައި އެބަ -ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި އެްނޓި

 1333ދެން  އޮތް އެހެން ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން ޖަލަށްލުމާއި، ގޭަގއި ބަންދުކުރުމާއި މީަގިއ މިއޮންނަނީ.

ނޑަށް ީހވަނާކުރުމާރުމަރުފިޔާއިން ޖު ނީ . މިހެން އޮންނައިރު ދެން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިބލުގައި އަުޅގަ

ޅުއްވާފައި އެ އޮތީ. އުސޫލީ ބަދަލަކަށް މިއޮތީ އޭގައި އަެނއްހެްނ އެކީހެން ހުށަހަ އެއީ ވަރަށް ުއސޫލީ ބަދަލަކާ

ރާ ބައި ބަންދުކު މެއް ކުރީމަ އެ ދޭ ގޮަތށް ދެއްތޯބަންދުކުރުމުގެ ބައި ނޯންނަޮގތަށް. މިދެންނެވީ ކްރިމިނަލް ކަ

ނޑުމެން ކަޓް އެްނޑް ޕޭސް، ނޯންނަގޮތަށް. އެހެންވީމާ ޓް ކޮށްފިއްޔާ މި ގެނެވޭނީ. ވަަރށް ބޮޑު ބަދަލެއް މިގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ިޑސްކަސްކޮށްލަން ޖެހޭނެހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެކަމަުކ  ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ އަުޅގަ ދެން އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ނޫނިއްޔާ މި ދެބައި ެއކީ  ނޑަށް ީހވަީނ މީގައި މި އޮތް ގޮތަށް އޮްނނަން ޖެހޭހެން. އަޅުގަ މިނިމަމް އަޅުގަ

 ހޭނީ. ބަދަލުކުރަން ޖެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނެޑްއގެ ތެރެއަށް ވަދެިވއް  ޖެ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އާދެ!މިހާރު މީގައި އަޅުަގނޑުމެންަނށް ވަރަށް ބޮޑު ާވގަ

ނަޑށް އެންމެ ފަސޭހައިން ފެންނަ  ސް ެއހާންނާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ވެވާަގނެޑއް. މި ވަލުން ނުކު އުނދަގޫ. ދެން އަޅުގަ

ގޮތެއް ހަމަ ދަންނަވާލާނަން. ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަންޏާ އެގޮތަށް ަހއްދަވަފައި ހިްނގަވާ. މި ބިލު 

ގެ އެވެނި މާއްާދއަކުން މިވެިނ ހުށަހެޅުއްވީ ީކއްެވގެންތޯ. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި  ދާއަކާ ދެމެދުަގއިވާ މަފްޫޙމްތަކާމާއް ވަނަ މާއްދާެއއް  22ފުށުއަރާ ކަންތައްތަެކްއ ހުރީމަ. އަޅުގަ



  

ނުކުޅެންވީނޫންތޯ. ެއ މާއްދާ ަހމަ މިހާރު ވެސް އޮތް ގޮތަށް  ފުށުއަރާ ކަމެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ މާއްާދއާފުށެއްނާރާ. 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފި. ޚާއްޞަ ައޣުލަބިއްޔަތަކުން ރަްއޔިތުންެގ  ބާއްވަްނވީނޫންތޯ. ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއި އޮތް އޮތުްނ. ޚިާލފަށް އޮތް ކަމެއް. އެތަން  އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ މަޖިލީހުން ނިންމަން ބުނެފައި، ކަ

 އެހެން ހުރި ކަންތައްތަްއ އަުޅަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުކުރީމަ ދެން މި ،. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްިފން

ނޑަށް  މާއްދާ އަކީ ެއއީ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ފުށުއަރަިއގެން އިޞްާލޙުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހީވާ ގޮތުަގއި ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން ވަިކ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުގައި ހިއުމަ

އެމްޕަވަރ ކުރަްއވަންެވގެން، އެއީ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަިއގެްނ ނިމޭނެ ގޮތަކަށް ނިމެން، ނިމޭނެ ދުވަހަކުން ނިމެން 

ރުިފޔާއާ ހަމައަްށ  20333މަނާ، މިތައް ހާސް، ރުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ަހމަ ޖުދޫކޮށްލާފައި ނުބާްއވާ، ހިއު

ތަށް ހަދައި އެމްޕަވަރ ކުރަްއަވންވެގެން ހުށަހަޅުްއަވވާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އެކަަމކު ރުމަނާކޮށްފައި ނިންމޭގޮޖު

ނޑައެޅިަފއި އޮ  ތް ގޮުތން ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކެްއގެމީގައި މި މައްސަލަޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މި އަދަބު ޤާނޫނުަގއި ކަ

ލާފަިއ ރުމަނާކޮށްކޭ! ޖުމަ، ދޭން ބުނީމަ ނުދިނީ. އޯކަންތައްތައް މިހިރީ. ެއއް ަކމެއްަގއި މިއޮތީ މަޢުލޫމާތެއް ދިނީ

ރުމަނާކޮށް ނިންމާލާކަށް އަޅުަގނޑަކަްށ އަދަދަކުން ޖުރުފިޔާ ދެމެދުގެ  20333 ރުިފޔާ އާއި 1333ނިންމާލާކަށް 

ނޑުމެންގެ ެތރެއިން މާ ގިނަ ބަަޔކު ެއ ަކމަކަށް އިޢުތިރާޟްކުރާނެހެނެއް. ދެން ލިޔުމެއް ހުށަ ހަޅަން ހިއެއްނުޭވ އަުޅގަ

އެންގީމަ ވެސް ހުށަނޭޅީ. ެއަކމަކު މި މައްސަލަޖެހޭ ތަނަީކ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަަތ ނުުކރުމަށް އަންާގ އެްނގުމުަގއި 

ހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވެސް ކުަރން އަންގަފާނެ. ޢަލީ ޙުސައިން އެ ބުނުއްވާހެން ތަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި މީ

ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން އެ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ދޫކޮށްލަން ވެސް އަންގަފާނެ އެ ހިާސބުގައި މި ަމއްސަލަ ޖެހޭނީ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ ހަަމ  22ދޫޮކށްލަމާތޯ. ދެން މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ، ޖެހިގެްނ މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ހިސާބުގައި މައްސަލަ

 22ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެްއޗެއް ކަމަށް ނުވާތީ  ކާދެން އެ ހުށަހެުޅއްވި މަްފޙޫމާ ވެސް ެއއްގޮތަްށ، މަފްޙޫމަ އެއީ

ނޑުމެން ރެކޮމަންޑް ކޮށްފައި މަފްޙޫމާވަނަ މާއްދާ ހަމަ އޮތް ޮގތަ ޚިލާފުވާ ކަންތައްތަްއ  ށް ބާއްވަން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ މާ ައވަހަަކށް، ފަހަރެއްގަ  އި ހިއެއްުނޭވ ރަނގަޅުކޮށްފައި ޫދކޮށްލަން. ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިކަމުގެ ބަހު ބުނާކަށް ނުވާނެ. ފަހަރެއްގައި  ދިގުލަިއެގން ތިބެވެސްދާނެ. އެހެންވެ  ގައިސްގެ ތެރޭއަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އްވާ ގޮތަކަށް މިއިނީ. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެހެން. މިހާރު މި ފާސްވެފައި އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ބާ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ފާސްެވގެްނ  އެއީ މިހާރު ވޯޓަށް ވެސް އެިހފައި އޮތީ. މުޙައްމަދު ޙުސަިއންގެ އެ ގެނައި ބަދަލާ ެއކުަގއި އަުޅގަ

ނުބައި މަޢުލޫމާތެއްގެ މަްއޗަްށ ، މާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީ ވަލަށް މި ވަނީ. ވަދެފައި ދެްނ ވަލުން ނިކުތީ ކަމަށް.

އަލުން ވޯޓަށް އަހަންވާނީ. ެއއީ މަޢުލޫމާތު ، ރު ޤަބޫލުކުރެވޭ އެަބ. އެހެންވީމާކަމަށް ވާކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް މިހާ

ވަގުތަށް މޭޒުން އޭރު މަޢުލޫމާތު އެރުވިއިުރގައި ަބއެއް ކަންަތއްަތކުަގއި މަޢުލޫމާތު އެ ތިބެ. އެއީ ިއދާރީރަނގަޅަށް ލިބި 

މިހާރު އެގޮތަށް ފާްސކުރަން ފެނޭތޯ ބަލާފައި ނުފެންނަ ކަމަށް ، ފަ. އެހެްނވީމާވަނީ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިނުގަނެ

މިހާރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކޮބައިތަ؟ ފާޚާނާ އަށް ، ންނަ ގޮތަކަށް ހަދާނީ. އެހެންވީމާވަންޏާ ދެން ގެންނަ ބަދަލެއް ގެ

ނޑުމެންނަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ވޯޓަށް ވެސް ވަަޑއިގެންެނވީ. ހުށަހެޅި މެން ބަރު ވެސް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަ

ބިވަޑައިގެންފައި އޮތީ އެ ވޯޓަށް އެހިިއރުގައި މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލި އޮތް އޮތުމެއް. އެެހންނަމަވެސް އެހިފައި

ނޑުމެން ބެލިފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިުނގަތް ިތއްބަާވ ކަމަ  ކުޑަކޮްށ، ، ބެލުމުން މި އެނގުނީ. އެހެްނވީމާށް އަުޅގަ

ެއއީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް އިޞްލާޙު އެ އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެ އޮތް ގޮތަށްއަލުން ޢަލީ މަޢުރޫފް 

ނުޑ އަހަން ކަމަށް އަޙުަސއިން ތާއީުދކުރެްއވި ގޮތަށް ވޯޓަށް އަލުން  ވަަނ މާއްދާ ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވައި  22ގޮތަށް  ުޅގަ

މިހާރު މާއްދާ އެ އޮތް ގޮތަްށ ، ޅަށް ސާުފވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާދުކުރަނީ. އޭރުން މީގައި ެރކޯޑް ރަނގަމި ޤަޞް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެ ގެްނނެވި ުކޑަކުަޑ އިޞްލާާޙއެުކ މިހާރު އެ އޮްތ ގޮތަްށ ބާްއވަްނ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން 

ްއވީ ފާސްކުަރއްވަން. ނަންަގވާ. ވޯުޓ ދެއްވުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( މިހާރު ދެ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއަތް މަްއޗަށް 

ނޑުމެން އަލުން އެ މާއްދާ ދިރާާސކުރުމުެގ ، ަނވާ ބޭފުޅުން ގިނައީ. އެހެންީވމާފެިނވަަޑއިނުގަން، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 މަސައްކަތް ފަށަމާހިނގާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދި

ނޑަށް ފެންނަ  ފެނުމުގައި ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 މީގައި އިތުރަށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އެެހންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ! ޔާނު، މިހާރު...އަޅުަގނޑު އިހަށް ރިޔާސަތުްނ އެއްެޗއް. ޔާނު

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   ޢަލީ މަޢުރޫފް އެބަ އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ފުރުޞަތަކަށް. އަުޅގަ



  

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑަށް ފެންނަ ފެނު  ނުން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެހެންވީމާވަނަ މާއްދާ އިތުރަށް މެންބަރުން ވިސް 22މި  މުގައިއާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް މިއަދު މިކަން ލަސްކޮށްލާފަިއ ދެން ހުރި މަސައްކަތަށް ދިއުން   ންނާީތ ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން ފެއަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން އަދި އިތުރަށް... ނއުހޫ ކަމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މުޙައްމަދު ޙުސައިން ތާއީދުކުެރއްވި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑަށް ލަފާޢަލީ މަޢުރޫފް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު ނުޑ ތާއީދުކުރީ އަުޅގަ ކުރެވޭ ގޮތުަގއި ީމގައި އްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުނޑުމެން ހާސިލުކުރައަޅުގަ  ކުރުމަށް ޓަކައި ޢިބާރާތެއް ލިޔެލައިގެން އަުޅގަ

ރަށް ޮބޑަށް ފެންނަ ކަމެއް ެއއީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައި އޮންނަ ކޯޓަްށ އެބަޖެހޭ މިއަށް ވިސްނަން. އަޅުަގނޑަށް ވަ

 ރުފިޔާ  1333ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ވަެރއްގެ ަކންތައްތަކުަގއި  މި ނުފޮނުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި އޮންނަ އިޚްތިޔާރެއް

މަނާ ކޮށްފައި އެކަން އެ ހިނދުން އެ ހިނދަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ރުފިޔާއާ ދެމެދުން ޖުރު 20333އާއި 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން ދޭން  ކަން ލުމާއި މިކަންެއކަމަކު ޭގގަިއ ބަންދުކުރުމާިއ، ޖަލަށްއެމްޕަވަރ ކުރަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ޢިބާރާތެްއ  އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ކޮިމޝަނުން ނިންމޭނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، ެއ ތަފާތު ގެެނވޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ން އެއާ މެދުގައި ިވސްނާލައި ލިޔެލަން އެބަޖެހޭ. އެ ޢިބާރާތް ލިޔެލައިގެން ގެނެސް ނިންމުންހެން އަޅުގަ

އުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ވިާދޅުވެފައި އެ އޮތީ ތިމަންމެން ބޭނުމޭ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހި ރަނގަޅުވާނީ.

 އެ ފުރުޞަުތ ވެސް އެ މީހުންނަށް ދޭން  އެހެންވީމާ،ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރަން. ެއކަމަުކ ަވގުތުކޮެޅއް ތިމަންމެން ބޭނުމޭ. 

 . ެދއްތޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ވާނެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ކަތް މި ތަކުގެ މަސައްއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އެހެްނ ބިލުމަދު ޙުސައިްނ ތާވީމާ، ޢަލީ މަޢުރޫފް ހުށަހަޅުއްަވއި މުޙައްއެހެން

ގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައި ެއގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ކުރިއަށް ގެންދަން މިބިލު



  

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން.، ނއެހެންވީާމ، ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާ އެއްކޮށް. އުހޫގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 ގެ މަަސއްކަތް ނިންމާލާ ގޮތަކަށް ހިފާނީ. ޑުމެން ބާްއވާފައި އަނެއް ދެ ބިލުގެ މަސަްއަކތް އަޅުަގނއެހެންވީމާ، މިބިލު

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑުމެން ނަގާލައިގެން ނުވާނެ. އެމީހުންނަށް އޮންނަ ރައިޓެއް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް އަޅުގަ

 ނޫންތީ މިތަނަށް އައިސް އެްކސްޕްރެސް ކުރުމަކީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއ ަވރަކަށް މާއްދާތައް ބަލައިލާ ލަންވީނުން. އޭަރށް ކަންނޭނގެ ކޮންމެވެސްދާެއއް ބަލާފަހަރަކު މާއްފާއިޒް އެހެްނވީމާ، 

 ދެން...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ނުޑ ރެމިހާރު މި  ެއ ވާލާނީ މި ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނުގެ ޓަަކއި ދަްނނަ ޯކޑަށްރެކޯޑްްސގަިއ އަުޅގަ

ެއއީ ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށް  ،ވަނަ މާއްާދ އަށް އެ ގެނަިއ ދެވަނަ އިޞްލާޙަކީ 22ގެ ޭއގެ ގެނައި އިޞްލާޙު 

ނޑު ހަމަ އެ ޖަލްސާ ހަމަ  ންވީމާ، އެ ނިކުތީ. ދެން އެހެ ޓް ކޮށްފައި ައޅުަގނޑުކޮބޮއިނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލީ ހަމަ. އޭތި އެގޮަތށް ބާއްވަްނ ެއގޮތަށް ބަހުްސކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެްނ ރެ ކޯޑަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ޓް ކޮށްަފއި މިހާރު އެގޮތަށްތާ ފާސްކުަރން ހިފާފައި އޭރު އިނީ. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ކޮބޮއި އަޅުަގނޑު އެ 

ކޮޓް ކުރުމެްއ ބޮއިަހމަ ރަނގަޅު ޓް ކޮށްފައި ނިކުތީ ހަމަ. އެއީ ކޮ ބޮއިްއަޗށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިފާފައި އިން އިނުމުގެ މަ

ޓް ކުރަން ނިންިމ ކޮ. އެ ބޮއިއަސްލު އެއީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޓް ކޮށްފައި ނިކުތީ. ކޮބޮއިވާތީ ކަމަށް

ޭއ.ސީ.ސީ އަށް ލިބިގެްނވާ ބާުރ ނުވަތަ އެހެން ކޮމިޝަންތަކަށް އަާށއި އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި

ދަބުތަކެއް ދައުލަުތގެ ިގނަ މުވައްޒަފުންތަަކކަށް ދޭން ޮކމިޝަނަށް ދޭން މަސައްކަތްކޮށް އަސީދާ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ިނޒާމަކަށް ނުވާތީވެ އަދި ހިއުމަން

އޭ.ސީ.ސީެގ ނިޒާާމ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަފާތު ކަމެއް އަންނާތީވެ އެ ތަފާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރގައި ިހއުމަން  އިނިޒާމާ



  

ޓް ބޮއިކޮ ކުރާީތވެ އިޞްލާޙަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގން ނުވާ އެ ބާރުތަކެއް އެ މާއްދާގެ

 ކުރީ. 

 

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ިއ މިއޮތް ސިވިލް ސަރވިްސ ގަ 2މިހާރު މިއަދު މާ ގަޑި ެވސް ޖެހިއްޖެ. މިއަދު އަުޅގަ

 ކުރަން ފެށުމަށް ފަހުގައި މިއަދު މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަނީ. ދެން އަންނަ ތް ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ދިރާސާގެ މަސައްކަބިލު

 ކުރާ ގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ގެ ކަންތައްަތއް އިތުރަށް މުރާޖަޢާ ޤާނޫނު ދުވަހެއްަގއި ިސވިލް ސަރިވްސގެ މި
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