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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކޯރަމް ހަަމވާތީ ައޅުގަ ަވގުތު ކޮމިީޓގެ  މިވެފައި  ބޭފުޅުން ަކމަށް 4އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މި ކޮިމޓީގެ ކޯރަަމކީ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުެގ  15ވަނަ ަބއްދަލުވުން.  15ކުރަނީ. މި ަބއްދަލުވުަމކީ ކޮމިީޓގެ ތުން ކަމަށް މި ގަސްގެންދަ ކުރިއަށް

ނޑުމެން މިއަދު ހިމަނާލައިގެން މިުއެޅނީ މިހާރު މި ކޮމިޓީ ނޑު އޮތް އަށް އަިއއްސަ  އެޖެންޑާަގއި އަުޅގަ  3މަިއގަ

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  އުމަން ރައިޓްސްގެ ޤާނޫނަށްއޮތް ހި ތެެރއިން ފުރަތަމަ މި ބިލެއްގެ މަސަްއކަތް. އޭގެ

ނޑުމެން އަށް  ަކމެއްގެ ތެރޭަގއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމުގައި މަރުޙަލާ ވަނީ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙު. އެ މަސައްކަތް ައޅުގަ

ކަމާ ބެހޭ  އެއީ .ލެއްދެ ބިއޮތް . އެހެންވީާމ، އެ ބިލާއި އަނެއް ދެ ބިލަކީ ެވސް ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް ގެންދެވިފަ

ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް ަކމަށް ވިދާޅުވެ ފޮުނވާފައި އޮތް ދެ ބިލު. އެހެންވީމާ، ިމ 

ނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ާޚއްޞަ ިމ ކުރަނީ. ބައްދަުލވުމުަގއި  ދެތިން މަސައްކަތަށް މިައދު އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި ކަ ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ އެބަ

އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ،  ޙުސައިން މެންބަރު  ޢިއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރި ދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީތުލުސްދޫ ދާއިރާ

ނޑުމެން ފުރަތަަމ އެޖެންާޑގައި އޮތް އައިޓަމަށް ން ތީ ހިއުމައޮ މި ަގއިދާއިރު މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ކުީރ ައޅުަގނޑުމެންނަމި މަސައްކަުތަގއި ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރުުމެގ މަސައްކަތް. ރައިޓްްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ެއ ދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމާލެުވނުއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވުނީ ހިއުމަން ަރއިޓްސް އިން މި ޤާނޫނުގެ 

ދާން. އެހެންވީމާ، އެަކމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދާރީ ގޮތުްނ  ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްްސގެ ބަހެއް ހޯދާފައި ުކރިއަށްމާއްދާއާ ުގޅޭ

 ނަތީޖާ ސިޓީއެްއގެ ސިފަިއަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި ޮއންނާނެ ކަމަށް އިދާރީ މޭޒުން ކުރެވުނު މަސަްއކަތުގެ 

ނޑުމެން ބަލައި . އެ ސިޓީދެއްވަނީ މަޢުލޫމާތު އޮވެގެން މި މާއްދާ  ލާއިރުަގއި މި ބޭފުޅުންގެ ވެސް ރުހުންއަށް އަޅުގަ

އޮތީ ތިމަންނަމެން އެކަން އެގޮތަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު  މި ގޮތަށް ސިޓީަގއި ވިދާުޅވެފައި ގޮތަށް ސިފަވާ އަިއއްސަ އޮތް

އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީްނ  ބިލުގައި އޮތް ގޮތަށް އޮތުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ވިދާުޅެވފައި މި

ނުޑ ދެއް އްދަަވއިދެވޭނެ ގޮތެއް ހަ  ކުރިއަށް ންނަށްައޅުަގނޑުމެ ވެސް ައވަހަކަށް ގޮތެއް ނިންމަވައި،ވީހާ ވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން.  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނުޑމެން ކު އާދެ! ިވ ޚިޔާލުތަުކގެ ފާޅުކުެރއް ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކއި ބެހޭ ބިލާމި  ދެތިން ދުވަހު ރީޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފޮނުއްާވފައިފައިވާ ަޖވާބުގެ މަްއޗަށް  އަދި ހިއުމަން މައްޗަށް ނަޒަރުހިންގާލުމަށްފަހު،

ނަޑށް ފެންނަނީ އެޓަރވެސް ބެލު ގެ އޮފީހުން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ހުށަހެޅުމަީކ ޖެނެރަލް ނީމަށްފަހު އަޅުގަ



  

ަމއްސަަލ ، ވެްސ ބަލަިއގަނެ ވާތީ ެއގޮތަށް ކޮމިޓީން  ވެސް ޤަބޫުލކުރެޭވ ހުށަހެޅުމަކަށްރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް  އުމަންހި

ގޮތަށް ވުރެ ޮބޑަްށ  ވެސް ފާހަގަުކރި ފަދައިން މިހާރު އޮތް ޤާނޫނު އޮތް ނޑު ކުރީ ދުވަހުގަނިންމަން. އެކަމުގައި އަޅު 

ތައް ދިނުުމގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އޮތް އަދަބު އޮތީ . ެއއީ މިހާރު މިއިޓްސް ކޮމިޝަން ބާރުވެރިކުެރވޭރަ ހިއުމަން

ިއ އާރުފިޔާ  3000އްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަްށ މި އޮންނަނީ. މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި ަކންތަ ންއެޅުމުަގއި ކޯޓަށް ގޮސްގެ

ހެންވީމާ، ކޮމިޝަން މިޝަނަށް. އެދެނީ ކޮ އިޚްތިޔާރު މި މުގެކުރުދަދަކުން ޖޫރިމްނާދެމެދުގެ އަ ރުފިާޔއާ 25000

ނޑަށް ފެނޭ. ށް ާތއީގޮތް. އެހެންވީާމ، އެކަމަ ދިވަަޑއިގަންަނވާއެ ެއއީ ކޮިމޝަނުންވެނީ. ބާރުވެރިކުރެ  ދުކުރަން އަުޅގަ

ގޮތަށް  ގެ މުއދަތަށް އޮފީހަށް ނުނިކުމެވޭދުވަހު 15 ؛ެއއީ އޮފީހަށް ،އެއާއެކީަގއި ދެން އޮތް ބައިން ހަމަދެ

ތަންކޮަޅްށ  ވުރެ ގޮތަށް އޮތް ކަމުގައި ައޅުަގޑަށް ފެނޭ މިހާރު އެންގުން. މި މީހެއްގެ އިފީހަށް އި އެކަން އެހަމަޖައްސާފަ

ނުވަތަ ނުލިބޭނެޯތ  ތޯއަްށ މުސާރަ ލިބޭނެ ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި އޭނަ  15މިހާރު  ތަކަްށ ެއކަން އޮންަނން. އެއީ ބުރަ ގޮ

 އަށް ނުނިކުމެ ަވޒީފާ ން،ަގއި ހުންނަގޭ  ންއުެފއްދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ކަމަކާ ގުިޅގެތެރޭަގއި ސުވާލު އެކަމާ ދޭ

ންނަމަވެްސ އްކަފާނެ. އެހެދަވާހަކަ ވެސް ތަރުޖަމާކޮށްގެން ބަޔަކު މުސާރަ ލިބޭނޭ. އެކަމަށް ހުންނަން އެންގީމަ

 ނުވަތަ ގޮތަށް ންނަން. ެއއީ މުާސރަ ނުހިނގާފައި އޮނގަޅަށް ސާުފވެއެކަން ރައަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުގައި 

ނޑަްށ ފެންނަނީ އެނޭގ ގޮަތކަށް ްއަކންއްޓާބެހެއްޓުމެގޮތަށް އޭނަ ޭގގަިއ ބަހަ މުސާރަ ނުލިބޭ . އޮންަނން އަުޅގަ

 ގޮތަށް ކުިރއަށް ެގންނަން ފެންނަނީ. ހިއުމަން  އޮތް ކޮށްފައި މިހާރު މިއެ އިބާރާތް އެގޮަތށް އިޞްލާޙު، އެހެންވެ

ރައިޓްސް  ހިއުމަން ލިޔުމަކުން ކަމަށްފަިއވާ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް މި ބިލު ގަންނަވާރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެދިަވޑައި 

 .މަޖިލީހަށް އަންގަވާފައި ވާތީ. ޝުކުިރއްޔާކޮމިޝަނުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްަމދު ޙުސައިން އަބަދުވެސް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިރޟާ އަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން. 

ކަމެއް ހިއުމަން ްއާވ ވިސްނުންފުޅު ހަމަ އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އަދި އެއަށް އިުތރު ބާރުވެރިބިލާ ދޭތެރޭގައި ގެްނގުޅު

ނުޑ؛ ގުަރއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައިޓްސްއާ އެްއކޮށް ައއިްސެގން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ،   ދޫރިޟާ އަށް އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ނޑު ބޭނުންވީ ކަ އެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި މާއްާދެގ ފަހަތު ބައި އޮތުމާ އެކުަގއި ތާއީދުކުރަން.ހު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރިޟާ ކުުރ ގޮތަކަށް ާތއީދުކުެރއްިވއްޔޭ. 

 ީކކޭތޯ؟ ހުސެން އަްށ ފުރަތަމަ. އާދެ، އެހެްނވީމާ ހުސެން ވެްސ އެބަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީގަިއ ައޅުަގނޑު އިތުރު ތަންކޮޅެއް ހުށަހަޅާލަންެވގެން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ެއ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް 

 ުރގެ އިދާާރއަކުން ކަމުަގއި ވާނަމަ.މި އުޅެނީ. ތަބާނުވީ ސަރުކާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ވެސް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު މި ވާ މި ބިލު ލިބުނުއިރުގައި މިހާރު ކުރިން އޮތީ  ގޮތުން އަސްލު އަުޅގަ

ނޑު  ސަރުކާރު ދެއްތޯ. އަނެއްކާ ަފހުން އަނެއްކާ މި އޮތީ ދައުލަތް. އިޞްލާޙުކޮށްފައި ދައުލަތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ރަލްެގ އޮފީުހން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަކީ އެީއ ުރގައި ހުށަހެުޅއްިވ ގޮަތކީ ެއީއ، އެޓަރނީ ޖެނެދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން އޭ

ރަލްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮްތކަމުގައި ވާތީެވ، ހަމަ އެ ބޭފުުޅން، އެޓަރނީ ޖެނެ

ނޑަށް ޭއތި އެ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްާވތީވެ، އެ އޮތް ގޮތަށް އޭފޮނުއްވި ގޮތަސް،  އޮފީހުން ތި ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން އެއަށް އުނިއިތުެރއް ގެަނއުމުަގއި ައސްލު ކޮަބއިތޯ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ިއ ފެންނަނީ. އެއީ އަުޅގަ

ބިލުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަކީ، ސިފަ  މެދުގައި ވާހަކަދެެކވިެގންދެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ

ނޑިތީމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަސބަބަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ެއދެނީ ދެންމެގައި ކަ

ޝަނުން އެއްބަސްވަނީ އެޓަރނީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި

އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފަިއވާ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް އޭތި އޮތުން ކަމުގައި ވާތީެވ،

ނޑުމެންގޮތަށް  ކުރީ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ވާަހކަ، އެ ަތން ހަމަ ސަރުކާރު، އޭތި ހަމަ ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް އޭތި  އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތް. އެީއ އޮތުން. ެއއީ އޭަގއި އަ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ ސްުލ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮްތ ކަަމށް އަުޅގަ

 ... އޮފީހާ



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ހިއުމަން ، ގޮތަށް ހެޅުއްވައި ރިޟާ ތާއީދުކުރެްއވިށަހުމުޙައްމަދު ޙުސައިން  ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ކަ

ބިލުގައި ވެސް އޮތް ގޮތަްށ، އެއަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ  މިހާރު ،ރައިޓްސް އިން ވެސް އެިދަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް

އެ ިއޞްލާޙަކީ އެއީ ބަންދުަގއި؛ މާފުކުރައްވާތި! ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ މުއްދަތުެގ ، ކުރަްއަވއިއިތުރު

ތެރޭގަިއ މުސާރަ ވެސް ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަްށ، ެއ ިއްޞލާޙު ފަރުމާކޮށް ެއގޮތަށް ިނންމަން ކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި 

)ވޯޓުދެއްވުން( އެހެންވީމާ، މި ވޯޓުަގިއ  .ހެޅުއްވުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްުވން އެދެންހުށަ

މި  ބޭފުޅުންެގ ތާއީދާ އެުކ މިގޮތަށް މި ބިުލ ފާސްވެގެން މި ިދޔައީ. 6ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން 

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮށް، މި ގެަނއި ބަދަލުތަާކ  ދިަޔއީ.ްސެވގެންމާއްދާ ވެސް ފާ

 .ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެންއެްއކޮށް މި ބިލު މިހާރު ނިމުނީ ކަމަށް ހެދުމަށް ޓަކައި 

ންނާ އެކުަގއި ދިއުމަށް މި އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅު އަށް  2އެހެންވީާމ، އެޖެންޑާ އަިއޓަމު )ވޯޓުދެްއވުން( 

ނޑުމެން  ބަންދަްށ ގަސްތުކުރަނީ. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެ ބިލު ެވސް ނިންމައިލެިވއްޖެއްާޔ އޭުރން އަުޅގަ

ނޑަކަށް %ދާއިރުަގއި މި ކޮ މަސައްކަތް ނިންމައިލެވުނުކަުމގެ ރެކޯެޑއް ވެސް އޮންނާނެ.  80މިޓީގެ މަަސއްކަތް ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ކުރުޮކށްލާފައި ނިންމާލުމުގެ ޗާންސް  އެހެންވީމާ، މި ދެ ބިލަކީ ވެސް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އޮތް ދެ ބިލު މީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅު ންގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުެޅދެއްވުން އަުޅގަ

ބަހުސަކަށް ނުގޮސް ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ކޮށް، މި މަސައްކަތް ވީހާވެސް ައވަހަށް ނިންމައިލާ  ސިޔާސީ ށް އެދެން.ބޮޑަ

ނޑު އިޝާާރތްކުރި ފަދައިން އަދި މިއަދު  ނޑު މި ދެންނެވީ ކުރިން ދުަވހު ވެސް އަުޅގަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިއުމަން ރައިްޓސް އިްނ އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން މި ބިލުތައް ސަރުކާރުން ގެނެްއސަ އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމި ބިލުގައި 

ވެސް ވާހަކަދަްއކާފައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޝްވަާރއާ މިހިރީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މި މުއައްސަސާތަުކގެ ވެރިންާނ 

ޝްވަރާކޮށްފައި ވެސް ވިދާުޅވެފައި އެ އޮތީ ލިޔުމުން ތިމަންނަމެންނާ މަހިއުމަން ރައިޓްސް އިން  އެުކގައި. އެހެްނވީމާ،

ގައި މި 2ތިމަންނަމެން ބާރުވެރިވާ ގޮތަްށ ސަރުކާރުން އެ މާއްދާ ހަދައިދީފައި އޮތް ކަމަށް. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އައިޓަމު 

ނުޑ ސް އަސްެގ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ިބލުގެ ދިރާސާެގ މަސަްއކަތް ފެށޭއިރުަގއި ވެއޮތް ިސވިލް ސަރވި ުޅގަ

ކުރަްއަވއި ބިލުގެ މަސައްަކތް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، ތްފިކުރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަ އެދެން މި ވިސްނުމުގައި، މި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލާނަން.  މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ނިްނމުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ 



  

ނުޑ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ޢަލީ މަޢުރޫފަށް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢަލީ މަ މެންބަރުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ 

 ސް ސިވިލް ސަރވިަގއި ެވސް މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ެނތް ކަމަށް އިޞްލާޙު ްސގެ ާޤނޫނުގެ މިއާދެ، ިސވިލް ސަރވި

ސްކޮށްލުމަށް އަޅުަގނުޑ ަގއި މި އޮތް ގޮތަްށ ފާއިން އަްނގާފައި ވަނީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތު

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން.

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ސިވިލް ކޮިމޝަނާ އަދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ދެން  ސްިސވިލް ސަރވި އިރުގައިމިހާރު މިހާހިސާބަށް އައި

ގެ މުހިއްމު މުއަްއސަސާއަކަށް އޮތީ. އެ ދެ ތަނުން ވެސް މަޝްވަރާކުެރިވގެން މި ޤާނޫނު އައިއްސަ ސް ސަރވި

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތުމާ އަދި އެ ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން ކަ ނަޑއެިޅގެން ިމ އޮތްކަމުގެ އިޝާރާތްތައް އަުޅގަ

ޢަލީ މަޢުރޫފް އެ  އޮތީމަ، ފައި ްއޗެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާުޅވެނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްާލޙުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ބުނާނެ އެ ޤާ

މެންބަރު ސިނާން ހުށަހެޅުއްވީ މިހާރު އެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތަށް ހަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްލަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދު  ކުރެްއވީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަޚް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ވޯޓަށް އަހާނީ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ނޑަްށ ނުފެނިގެން ކަންނޭ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ނގެ. ތި ވިދާުޅވި ސިޓީ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ބަލައިލަްނ އަުޅގަ

 ބޭނުންވޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނަޑކަށް ެއއްގޮތް ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޚިޔާލު ާގތްގަ ގޮތަކަްށހެން މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރޫފް އެ މަޢު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީކެނިދކުޅުދޫ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންާމލުމަށް ވޯޓަށް އަހަން. 

މިހާރު ެއއިން އެްއވެސް ުމއައްަސސާައކުން  ށް ގެެނއްސަ އެހެރަ ިއޞްލާޙުތަކަށްިމ ބިލަ ރުހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މިހާ

ެއގޮތަށް ތާއީުދކުރެްއުވމަށް، އެގޮތަށް ނިންމުމަށް ؛ ދުކުރަްއަވއިސިނާން ތާއީމައްސަަލއެއް ނެީތމަ، އެްއވެސް 

ބޭފުޅުންގެ ައޣްލަބިއްޔަތުން މިހާރު މި ބިލު  5ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. )ވޯޓުެދްއވުން( އެހެންވީމާ، 

އެހެްނވީމާ، އިދާރީ ޭމޒުން ރިޕޯޓާ އެްއޗެހ ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފާސްވީކަމުަގއި ނިންމީ. 

ނޑު ދާނަން އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަ 3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ށް ގެންިދއުމުަގިއ އަށް އަުޅގަ

ގައި މި އޮތީ ހަމަ  3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މަ ރެޯކޑުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ލުން ހަރުދެއްވާ އެއްބާ

ޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ކޮރަ-އެްނޓިއެކަހަލަ މަސަްއކަތެއް ހަމަ. ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އޮްތ ކަމެއް. އިދާރީ ގޮތުން 

އޮޑިްޓ  އަދި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ-ން އެންޓި އެ އިޞްާލޙާ ގުޅޭގޮތު ،ވާތީވެ  ނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށްޤާ

ެއ  ތޯ ސާފުކުަރން ކުރި މަސައްކަތުަގއިހުރި މުއައްަސސާތަުކގެ ފަރާތުން އެްއވެސް ކަމެއް އޮތްއޮފީހުގެ މިކަމާ ގުޅުން

އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި  ތަފާތުވުެމްއ ނެތްކަމުގެ އިޝާރާތް ލިބިފައި މި މިއާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލު ،ތަންތަނުން އެއްވެސް 

ގޮތަށް ނިންމާލަން.  ކުރީ ޤާނޫނު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާލި ،ވެސްޤާނޫނު ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާ

ނޑު ހުުޅާވލަން. ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި )ވަ އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މެންބަރު ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

 ބޫލުކުރެވޭ މިގޮތުްނ ޤަ ،ތަނުގައި  ންނަނީ ނިމޭވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި މި އޮ 9. މުަޤއްރިރުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

ބުނީމަ  އޭޒުރެއް ނެތި އެކަީށގެްނވާވަުރގެ ިދގު މުއްދަތަކަށް ާނންގާ ހުރުމަކީ ކުށެެކވެ. އެހެންވީމާ، ެއކަށީގެްނވާ ފަދަ ޢު

ވޭ. އެހެންވީާމ، އެކަީށެގންވާ މިންވަރަކީ ެއއީ ކޮން  ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ ކަންނޭނގެ. ނާންގައިިފއްޔާ ކުްށވެރި އެބަ

ނޑަައޅަންމިންވަރެއްކަން ވަރަށް އު ކުރާ ދެއްތޯ. ެއގޮތަށް އޮެވއްޖެްއޔާ މިސާލަކަށް މި ތަންފީޛު ނދަޫގވާނެ ކަންނޭނެގ ކަ

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ މިންވަރަކީ ެއއީ ެއކަށީގެްނވާ  ފާނެ އެޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލައިކޮރަޕް -ފަރާތުން ނުވަތަ އެންޓި

ނޑު ީހވަނީ ިވޔަސް،  ަގޑިއިރު  24 ؛މިތަނަށް ކޮންމެވެސް މުއްދަެތއް މިންވަރެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ބުނީމަ  އެހެންނޫނީ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރޭލުން ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ.  ހަފްތާއެއް ިވޔަސް. އެހެންވީާމ، މުއްދަތެއް

  ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ.



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ފާހަގަކުެރއްވިހެްނ އެ ތަނުަގއި ހަމަ ރިޟާ  ވަނަ ާމއްދާގެ ނިންމާ 9މުޤަްއރިރު. މި ޤާނޫނުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ދެން އެ  ގު މުއްދަތަކަށް ނާންގާ ހުރުމަކީ؛ނެތި އެކަީށގެންާވަވރަށްވުރެ ދި ޒުރެއްފަދަ ޢު މިގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ވުރެ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް އެ މުއްދަތާ މުއްދަތަކީ ކިހާވަެރއް ކަމެއް ނޭނގެ. އަދި ކުރިން އަޅުގަ

ނަޑއަަޅއިފި ކަމު ވެސް ޤާޫނނީ ހަމައަކީ ެއއީ ކުށެއް ކަމައަބަދު  ،ބޭނުންވަނީ ެއއީ ެއ ޤާނޫނެއްަގިއ  ،ނަމަ ގައި ވަނީ ށް ކަ

އަދަބު  ،ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ކުެށއް މް އަންނަވެސް ޤާޫނނީ މަފްހޫކުެށއް. އަދަބު އޮންނަންވާނެ. ެއއީ އަބަދު އެއީ 

ނަޑއެޅިފައި ނެތް ކަމެ ވެސް. އެީއ ުކށެއް ކަމުގައި ވަންޏާ އަދަބެްއ އޮންނާނެ އަބަދު އްަގިއ ކުށެކޭ ބުނުމުގެ ޖާގައެއް؛ކަ

ނޑަށް ފެނޫނީ މަފްހޫޤާ ންނަނީ ލަސްނުކޮށް މަކީ. އެހެންވީމާ، ކުށެއް އެބައޮތޭ ކުށެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެއް  ،ގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ޮއވޭ. މިހާރު ޤާނޫނީ މަފްހޫމުއަންގަްނވާނޭ

. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ވޭ އަދަބެއް ަކނޑަެއޅިފައަށް އޮ ކަމަށް އެނގިހުރެ. އެހެންނަމަވެސް އެ

ނަޑއެޅިބަޔާންކުރުމަށް ދުގަިއ ވާހަކަެދއްކުން ކުށާ މެެއ ނެތީމާ އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ދެން ަފއިފަހުގައި އަދަބެްއ ކަ

ސްވާކަެށއް. ތެރޭގައި މިހާރު އޮެވގެން ފާއަދަބާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން ނެތިފައި މި ޖުމްލަ މީގެ ނެތިފައި؛

ނޑަށް ފެންނަނީ އެ ދެ  ބާރާތް ނުވަތަ މި ޖުމްލަ ފުރިހަމަވާނީ. އެހެންވީމާ، މި އި ބައި ފުރިހަމަވީމަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ނުޑ ދަންނަވާީލ. އެީއ އަބަދު  ނަގަން އަުޅގަ ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް އަުޅގަ  ވެސް ޤާނޫނީއެީއ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިފި ކަމުަގއި ވަީނ ނަމަ،  ،ހަމައިގެ ތެރޭަގއި އޮންނަ ަކމެއް އެއީ   ދެންއަބަދުވެސް؛ ކުށެއް ކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ ކުށެއް ކޮށްފިކުެށއް ކަމަށް ފަދަ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބަލައިފިން ކޮބައިތޯ މި ޤާނޫނުގައި ބުނެަފއިވާ  ކަ

ދާިދ  މީހާެއކޭންގާ ހުރި މީހާއެކޭ، ކުރި އްކަލަ ނާންޏާ އެވަ ތް ކަމެއް ކަުމގައިމީހެއްގެ އަދަބަކީ އެއީ އެގޮަތށް އޮ

ބަދަލުވެދާނެތީވެ އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިއަށް އެގޮތަށް ރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް އެްއވަރަކަށް އަުތވެދާނެ. ެއ ވަރަށް 

ނަޑއަޅާފަ  ބައި ަނގަން. އްޔާ މިއި އަދަބެއް ނެތް ކަމުގައި ެވއްޖެކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތެއްއާ  އަުރވަން. ދެ! ސިނާނަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން  ޕްޝަން ހުއްުޓވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ުހށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު މިއާދެ! ކޮރަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ގޮސް ނިންމާލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާން ހުށަހެޅުއްވީ މިހާރު މި

 އެްއވެސް ތަނަކުން މައްސަަލެއއް ނެތީމަ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް މި އަހަނީ. އާދެ!  ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ރިޟާ ތާއީދު އެ ކުރެްއވީ،

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.ވަޙީދަ  ށް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނުޑ ދަންނަވާލަން  ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބާވަތުގެ ކަމެއް، ކުެށއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދިޔައިުރގައި އޭގެ )ށ( އަށް އޮތް ގޮތަށް  .އޮތީ ލާޙެްއަގއި، ކުީރގެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތަށް މިުކރީގެ އިޞް ކަ

ނޑަައޅާފައި އެ އަދަބާ މެދުަގިއ  މި އޮތީ. އެހެންވީާމ، މީަގިއ މިގޮތަށް ނާންގާ ހުރި މީހެއްގެ ކުށެއް ކަމަށް ކަ

މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤުަގއި މަކީ އެއީ ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް އެ އަދަބާ ދޭތެރޭ ވިސްނު ފަހަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ެއއް

ނޑު ެދކެނީ އެ އަދަބާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަްނ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ އަުޅގަ

ކަުމގައި ިވޔަސް. މި )ށ( އަށް އިޞްލާުޙ  ނުގެނެވުނުނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާ އިޞްާލޙުފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ އަުޅގަ

ނޑައެޅި ޖުމްލައާނެތަސް ވިސްނުން އެބަ އޮތޭ އެއީ ކުފައިހުށަހެޅި އަދަބު ބޮޑުކަމުގަިއ  ،ދޭތެރޭ. އޭތި ށެއް ކަމަށް ކަ



  

ނަޑއެޅޭހާ ހިނދަކު ނުޑގެ ހަމައެކަިނ . އެއީ ައޅުގަ އެ ޖުމްލަ ނެގުން ،ވަންޏާ ޖުމްލަ ނެގުމަށް އަދަބާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ކަ

 ވާލީ ރެޯކޑަށް ޓަކައި. ވާަހކަ ދަންނަ ވާތީ އަޅުަގނޑު އެ ކޮންސަރނަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެވަޙީުދގެ ރެޯކޑް އަޅު އާދެ،   .އޮތީމި ން ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ރެކޯުޑކޮށްފައި ގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ރެކޯޑުން ބޭުރގަިއ ވާހަަކއެްއހެން. އަދި  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު އެ ވިދާުޅވީ ވަރަށް ރަނގަޅު

އޮތީ އަދަބުގެ މާއްދާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވެސް ރަނގަޅު. އެއީ ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑުެމންނަ ހިމަނައިގެނެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އަދަބުެގ މާއްދާ  ޢީ ގޮތުންއިޖުރާ ؛ށްކައަށް ބަަދލެއް ގެންނާކަެށއް އަުޅގަ

ެއއީ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފުރުޞަެތއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެ ވިދާޅުވާހެން ކުެށއް ކުރިކަން އެނގި ނާންގާ ހުރުން

ނޑައަާޅ މާްއދާ . އެހެންވީމާ، އެތަނުަގިއ އެ ކުްށކުރިކަން އެނގިހުރެ ބަ އޮތް އިޞްލާޙު ހުަށހެޅިފައެ ކުށެއް ކަމަށް ކަ

ބުނުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އުނިކުރުމުެގ ޙައްޤު ެއބަ އޮތް. އެކަން ކުރެވިދާނެ. ބުނާ ނާންގާ ހުރުން ެއއީ ކުެށކޭ 

ނުޑ ފުމެލުން، ވިސުލްއެހެންނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަން ކަހަލަ ކަމެއްަގއި ކަށި  މު ންމެ މުހިއްއެއީ ީމގެ އެ ބްލޯވިންގަ

ކަން ނުވަތަ އެކަމަށް އޮންނަ އޮންނަ މަޖުބޫރު  އަށް  ވިންްބލޯއެހެންވީމާ، ވިސުލް ކަމަކީ. ދޭންޖެހޭ ެއއް އަހައްމިްއޔަތު

ތިޒާމު އެ އުިނެވގެންދާ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުެރވޭކަށް ނެތް. ދެން މީގައި ތާރީޚީ ނަޒަރަކުްނ އިލް

މި  ޅުން މިތާވެްސ ޤާނޫނީ ބޭފުދަށް އަިދ އެނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަޙީ ،އިރުލާންމެވެސް ވަރަކަށް ިމކަމަށް ބަލައިކޮ

 ޤޫބާތުގަިއ އޮޭވ މާއްދާެއއް. އެީއ ކުެށއްޢު . ތަންޮކޅެްއ ުކރީގަިއ ޤާނޫނުލްތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

. ލާފަޢުޤޫބާތުން އުވައި ނެ ާޤނޫނުލްހުރެ ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެކެެވ. ވަކި ހިސާަބކުން އެ މާއްދާ އޮންނާއެނގިކުރިކަން 

ނޑުމެން ހަދަމު ލަްއވާ. އަނެއްކާ އެ ކޮންސެޕްްޓ ންދާ ބައެްއ ޤާނޫނުތައް ބައްލަަވއިއެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ . އެން ފަށާފަވެސް ޤާނޫނުގައި ޢިޔާދަކުރައޮންނާނީ އަނެއްކާ  ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތާ އެކީގަިއ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

  އްޗަށް ހިތްރުހިގެން ތިބެވޭތޯ ބެލުން އެންމެ ރަނގަޅުހެން. ޝުކުރިއްާޔ.ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިކަމުގެ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޭބފުޅުންގެ ވާަހކަިއގަިއ ެވްސ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން. ދެ

ނޑު ދަންެރކޯޑު  ަގއިރެކޯޑު  ިރޟާ ތާއީދުކުެރއްީވ މިހާރު މި ސިނާން ހުށަހަޅުއްަވއި ،ނަވަމުންކުރެވޭނެ ކަަމށް އަުޅގަ

 ގަންންނަާވ ބޭފުޅުންެފނިވަަޑއި .މަސައްކަތް ނިންމާލަންއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. ިމ ބިލު ފާސްކޮށްލާފައި ިމއަދު މި 



  

މި  ނިންމައި މިއަދު ށްކަމަ ފާސްވީ ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްިތފާޤުން މި ބިލުއެދެން. އެހެްނީވމާ،  ދެްއވުންވޯޓު

 ޝުކުރިްއޔާ. .العالمين الحمد هلل رب  و. މިއަދު މިހާހިސާބުން ނިންމާލަންކޮމިޓީ 

__________________ 


