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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް  3ކޮމިޓީެގ ބެހޭ  ކާުކގެ ކަންަތއްތަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަ `. 

ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނާވ ންނަވަން. އަދި ރުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ރީންނަށް ބަލައިލާއިރުގައި ގައި ހަޟިބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރަން. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމު

ން އަދި ވެލިދޫ ދާއިާރެގ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަނީ ަކނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައި

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ، ހުޅުދޫ މީދޫ ދެއްތޯ ޮރޒޭ. ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިާރގެ ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު

މާފަންނު އުތުރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ގުަރއިދޫ މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އާދަމް، ޢިއްޒަތްތެރި 

އިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވަޙީދު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާލުސްދޫ ތެރި މެންބަުރ ރިޒާ އަިދ ތުޒަތްދާއިރާގެ ިޢއް

އިސްމާޢީލް. މިއަދުގެ  މުޙަްއމަދު ރުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، ހޯރަފުށި ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މަަސއްކަެތއް. އެީއ ކޮމިޓީން ކުރަްއވާފައި އޮތް ިބލެއްގެ މެން ކުރިން ފައި ިމއޮތީ އަުޅަގނޑުއެޖެންޑާަގއި ަކނަޑއެޅި

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއްގެ މަސައްކަްތ  ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ސިވިލް

ނޑުމެން ޓީއަށް މަށް މި ކޮމިކުރުޢާލުން މި ކޮމިޓީން މުރާޖައައެބައޮތް މި ބިލުން ފޮނުވައިލުމުން  ނިންމާފައި އަޅުގަ

ނުޑމެން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް  ދޭތެރޭގައި ކުރިއަށް ދިއުމުަގއި މި ބިލާ، ވާފަ. އެހެންވީމާވަ ފޮނުއް އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިގެން  ސިީޓ  މި ވާފަިއ އޮތްއްޮފނުމި ކުރުމަށް ުކރިއަށް ގެންދަން. ދެން ޢާއަލުން މި މަސައްކަތް މުރާޖަކަ

 ޓޭބަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި މި ،އިދާރީ އަލުން މިކޮޅަށް ފޮުނއްެވވިއިުރަގއި  ވާނެފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަބޭ ޔަތި

ތް. ފާހަގަކުރަްއވާފަެއއް ނެހެން ަވކި ކަެމއް އެބޮޑު  މާމިޓީއަށް ފޮނުވާލިއިުރަގއި ދެން މި ކޮ  ނބުރާއޮތީ މި ބިލު އަ

އިހަށް ންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ރު ސައްކަުތގައި މެންބައަޅުަގނޑުމެން ިމ ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުަގއި މި މަ، އެހެންވީމާ

 އިނގޭތޯ.  ހުުޅވަިއލާނަން ރުޞަތުފުއަޅުަގނޑު 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުެމންނަށް ވެސް  ނޑު ހިތުން އަުޅގަ ކަތް ފަސޭހަެވގެން މި ބިލުގެ މަސައްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޅގަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލި ސަބަބަކީ ކޮަބިއކަން ކަ އަވަްސެވގެންދާނެ

ބަލައިގެން ހަމަ އޭަގއި ހުރީ މުޅި ބިލަށް ހަމަ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން ޖެހޭނީ  އަނެއްކާ ނޫނިއްޔާ އްޔާ. އެހެންއެނިގއްޖެ

ނޑުގެން ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ލު ފާސްކޮށްކޮަބއިތޯ ައޅުަގނުޑމެން މި ބިކޮންކޮން،  ދިފައި ހުރި ހެމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފާހަގަކުރާ ޕޮއިންޓަކީ. އެ އެނިގގެން ދެއްޯތ މިއިން މިސްޓޭކަކީ ނޫންނަމަ ކޮބައިތޯ  މީތި އަޅުގަ

ވާހަަކ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ،ެއަކން ނިންމާލެވޭނީ. އެހެންވީމާތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށް ސީދާ އެ ޕޮއިންޓަށް ގޮްސގެން 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަާވލީ ހަމަ



  

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ފުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމް  ުރޞަތެއް އަުރވާނަން އިނގޭތޯ. ތިާޔޒް ފަހުމީއަށް އަުޅގަ

 

 :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑު އަބަދު ޝުކުރިއްޔާ ނޑިޔާުރޭގގަިއ  މިދާ ފަދައިން މި  ވަމުންނަދަން ވެސް މި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ރާއްޖޭގެ ފަ

 ރާއްޭޖގެ  މިދިފާޢީ ވަޒީެރއްެގ ޮގތުގައި ޓެރަރިސްޓެްއ ިއނގޭތޯ ރާއްޖޭގަިއ  ނީ މިހޭރޯންޖެ

 އެިކއެކި ކަރަކަަރޔާއި ލީޑަރު ޖަުލގައި  ސިޔާސީާރއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު  މި. 25ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް %

ނޑާލާފަ ނޑަ މިއީ ދައުލަތެއް ނޫންކަމަށް މިހާރު ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ނެތީމާ ، މާ . އެހެންވީގުޅުން ކަ ށް ކައަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ މިތަނުން ނުކުންނަ ވާހަކަ  ،ކަށް ފަސޭހައެއް ނޫން. އެހެންވީމާހިތަމިތަނުގައި މި މަސައްކަތްކުުރމަކަށް 

 ވާލީ. ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ގޮތުުގޅޭ އްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމާފުޅަކު މި މަސަބޭއެްއވެސް ފަހުގައި  ޝުކުރިއްާޔ. މުޙައްމަދު އިްސމާޢީލަށް

 ެއްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް. އެްއވެސް 

 

 ދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ނޑަށް ހީވަނީ  އަބަދު މީތި އަނބުާރ  އްޔާލަފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި ެވއްޖެވެސް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެޭޓްޗނުކުރެވިހެން. ޮއތީ  ސަބަބު އަސްލުަގއި މި މި އަނބުރާ ފޮނުވި އަިއއިރުަގއި ، އެހެންވީމާއަޅުގަ

އެ މި އަނބުރާ ފޮނުވި ސަބަބު އެޓޭްޗކުރެވިަފއި ނެތީމަ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަސްލު ަރއީސް އޮފީހުަގއި ދަންނަވާލަްނ 

ނޑަްށ ، . އެހެންވީމާލިޔެލަން އްވާލަދެްއވުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންސަބަބު ފޮނު ނުޑެގ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ެވއްޖެ ބު. އެ ސަބައެ ސަބަބެއް އޮންނާނެޔަޤީން  ، ހެްނވީމާސް ޮއވެދާނެ. އެޔެފަިއ ވެ އްާޔ ލިއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އެހެންވީމާއަކަމަށް  ނުފެންނަނީ އޮީތމަ އަޅުަގނޑަށްމީގައި އެޓޭޗްނުކުެރވިފައި  އެ ސަބަުބ ، ުޅގަ

 ރަނގަޅު  ހުށަހެޅުން އެދި ނަވާލުމަށްއްވުން ެއދި ރައީސް އޮފީުހގައި މި ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން ދަންވައިދެ ދަލިޔުމުން ހޯއް

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. އޭރުން ފެންނާތީވެ އެކަމަށް   ށްދާން ފަސޭހަވާނެ. ކުރިއަ ވާހަކަ ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އަިދ  ފީހަކުން ޫނން ބިލު ފޮނުވާލީކީ.ފުޅުަގއި ފާހަަގުކރެއްިވ ރައީްސ އޮެގ ވާަހކައަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ބިލު ވަްއޑޭ

މެން އެްއކަލަ ބިލު ކޮމިޓީގަިއ މަސަްއކަތްކޮށްފަިއ އެކޮޅަށް ަތޅުމަށް ފޮނުވާލި ިހސާބުން އަނބުރާ މިކޮޅަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން، ިމއޮތީ. ެއހެންވީމާއޮފީހުން މިކޮޅަށް ައއިސްފައި  ސްަފއި މިއޮތީ އަލުން ޮކމިޓީއަށް. ޓޭބަލްއައި  އަުޅގަ

އްޔާ އެ ސަރުކާުރެގ ވިސްނުމެއް އޮތި ރަްށ ެޅއް ހޯދައިގެން އިތުމާތު ހޯދިދާނެ ވަގުތުކޮޢުލޫގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް މަ  މިކަމާ

ންނަށް ބަލައިލެވިދާނެ. ސް ައޅުަގނޑުމެނުމެއް އޮިތއްޔާ ެއ ވިސްނުމެއް ވެގެ ވިސްވެސް އަދި އެޓަރނީ އްވިސްނުމެ

ްސ ބަލައިެލވިދާނެ. ވެއެަކމެއް  މި ަރއީސްެގ ިވސްނުންފުޅެއް އޮިތއްޔާ އަދި މަޖިލީހުގެ މި ޓޭބަލް އޮފީހުގެ

އްކަތް ބަލައިލުމަކީ. މި އިތުރަށް މި މަސައް ނަގާފައި އަޅުަގނޑުމެން ގޯސް ޚިޔާލުފުެޅްއ ނޫން ވަގުތުކޮޅެ ، ންވީމާއެހެ

ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެއް  ރައީސް އޮީފހަކާެއކަްނ ފާހަގަކޮށްލަން  ެއއްކަލަ ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ބޭނުންވީ، އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  !އާދެނޫން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް  ދެ!އާ  ކަމަށް އަނުބރާ މަޖިލީހަށް އައި ެއއްކަލަ ބިލު ާޢއްމު އުސޫެލއްގެ ގޮތުންއެހެން ަދންނަވާލެވުނީ އަުޅގަ

ންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް އެެހން ދަންނަވާލެވުނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން ހު 

އަޅުަގނޑަށް އެހެން ދަންނަާވލެވުނީ މިދެންނެވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށްވާީތވެ ރައީސް އޮފީހޭ ދެންނެވުނު 

ނުޑ އަނުބރާ ގެނެސްފިން. އަދި އޭގެ ިއތުރުން ރައްޔިތުންގެ މި  ރާމަޖިލިްސ ތެރެއިން މި އަނބު ދެންނެވުން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ފޮނުވާލި ސަބަބު ހޯދަން. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެސް އަިދ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިެލވުނު ތަނުން އަޅުގަ

ނ، ަބބު އެނގެން އޮތުން. އެހެްނވީމާސަރު ޭއގެ ރޫޙަކީ ެވސް އެ އަނބުރާ ފޮނުވާއިތަކުގެ ޤާނޫނު ޑަށް ފެނޭ އެ އަުޅގަ

 ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ މި ކޮމިޓީގެ މި ސިވިލް އޭގެ ފަހުންއްވާަފިއ ސަބަބު ހޯއްދަވައިދެ 

ނޑުމެންގެ ަވގުތު ބޭކާުރވެެގްނ އިޞްލާޙުތަކާއިމެދު ބަޙު ސްުކރުމަށް ފުރުޞަތު ނެގުން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 ހިނގައިދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ، ުނކުރަްއވާ މިަވގުތު. އެހެންވީމާ  އްެއްއވެސް އިޝާރާތެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު އެހެން 

ނުޑމެން މި ފެށި މަސައްކަތުގަިއ އަދި ނިންމާލު ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް މަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގަްނވީ ނޫންހޭ ތުކޮެޅއް ނައިތުރަށް ަވގު ބަރަކު އެބަ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާމެްނބަރުން ދެ މެންމި ފެށި ބައްދަލުވުމުގައި 

އަޅުަގނުޑ ވެސް މި މަސަްއކަްތ ، މާލަން. އެހެންވީވާލި ސަބަބު އިދާރީގޮތުން ބަލާ ފޮނު މި ބިލު އަނބުރާ

ވަގުތުޮކޅެއް ހޯދިދާނެ  ،ހެންީވމާއެ ފަށައިގަތުމުަގއި ެއވަރަކަްށ ރަސްމީކޮށް އަދި ބަލައިލާފައެއް ނެތް.



  

 ގައިއަލީގުޅޭގޮތުން އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ  ބިލާ ތުކޮެޅއް ހޯދަިއގެްނ މިމި ވަގު މެންނަށް. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު

ރަށް ކުޑަކުަޑ ވަން ކިހިނެއްތޯ. އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ވަހަކަށް ިކޔާލުޖެ ކަމަށްވަންޏާ ވީހާ އައަޅުަގނޑުމެން ބާްއވަންެވއް

ހަކަށް އިށީނދެލުން ވެސް އަވަ ވީހާކަމެްއ ބަލައިލާފައި ހަމަ  އެ އޮތް، ންވީމާއުޅުނަސް އުޅޭނީ. އެހެ ކަމެއްހެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން.  ކިހިނެއްތޯ؟

 

ނޑި  ތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ރު އުުމގެ ބިލު މި ކޮމިޓީން އެއްފަހަޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނަސަރވިްސގެ  ވިލް ޝުކުރިއްާޔ. ދިވެހި ސި 

އްވައި އަނބުާރ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވީމާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ތަޅުމަށް ހުށަނާޅުތްކުަރއްވާަފއި މަސައްކަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކިވ ން ކަމަށް ކަ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ނޭނގެ މި ވާހަަކ ދެެކވެނީ. ެއހެންކަމަށްވާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ެގންރެން ެއއީ ކޮްނމެވެސް ސަބަބުތަެކއް ހުމެންބަރުން ވިދާޅުިވ ފަދައި 2ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް އަުޅގަ

އެީކަގއި މި ބިުލގެ  އެއާ  ކަމެއް. ހަމަ ހިއްމުހޭ. އެ ސަބަބުަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނުގމަކީ މުޖެޤަބޫލުކުރަން

ނުޑމެން އިޤްރާމަހުގެ ތެރޭގައި ނި މަސައްކަތް މި ނޑަންމުމަށް ރޭ އަޅުގަ ށް ފެންނަނީ މީގައި ރުވެފައިވާީތވެ އަުޅގަ

އްާޔ އެ ރިުކއެސްެޓއް ވެްސ ެދންވެސް ރިުކއެސްެޓއް އޮތި ބަލައިލާފައި ހިރަ މި ކަންތައްތަކުެގ މަްއޗަށް ކުރުކޮްށ މި

 ސިވިލްއޮތީ  މިދެއްތޯ. އަޅުަގނޑު ބަލަިއލާއިރު  އްކަމެ  އޮތީ ދެ މީގައި މިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރަން. 

 ތަާކއި ސްސަރވިްސގަިއ ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް. އިންކްލޫޝަން އި ިސވިލްސަރވިްސގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ

ޑު އޮޅުމެއް ނެތް އެކަމުގައި ދެން މާބޮދެން ތައް ބަޔާްނކުރެވޭ މާއްދާއަށް ިއޞްލާޙެްއ ގެންނަން. ސްއެކްްސކްލޫޝަން

ވަނަ  115ނުއަސާސީެގ ތަން މިހާރު ޤާނޫ އި އޮތްަޙވާލާދީފަ ވަނަ މާއްާދއާ 42ގެ ޤާނޫނުައސާސީކަންނޭނގެ. ކުީރެގ 

ެއކަމަުކ ގުިޅގެން އަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ަކމުގައި ލަފާކުެރވޭ.  ބަދަލުކުެރއްވުާމއި ދެން އެއާ  ގެ )ޅ( އަށްމާއްދާ

ސަރވިްސ ޤާނޫނުގައި  ބެހޭ ިސިވލް ސަރވިސްއާ  އެބައި ނިިމގެން ދެން އޮތް ބަަޔކީ މިހާރު އޮތް ިސވިލް ދެން

 "ިސޔާސީ ެއއްވެސް ޙަަރކާތެްއގަިއ ބައިވެިރއެއް ނުެވވޭނެއޭ އްޒަފަކަށް ވަ ނޭ އެްއވެސް މުސަރވިސްަގއި ހިމެ ސިވިލް"

އެތައް ަބއިވަރު ިއގެ ަބދަލުގައި އޮތް އެ ޖުމްލަ ިލެޔފައި ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގައި 53މި ޖުމްލަ  ނިހަމައެކަ

ނޑަށް އާޞްލާޙެއް. މިއި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ކަތަެކއް މި ބިލުގައި ިހމަނަން ވާހަ  ހީވަނީ ގުޅޭ ަކމެއް އަުޅގަ

ުމެގ ކުނެރުއްާވފަ. އެހެންވެ އެ ހު މެއްކުހުހިނގާފައި އޮންނާނެހެން. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކުޓން އޮންނާނެ 

ނޑުމެންގެ މޭޒުމަީތގައި އޮތުން ވަރަށް މު ކޮޕީ ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަ ޓުން އްމުހެން. އެ ސުޕްރީމް ކޯހިވެސް އަުޅގަ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ަސރވިސް އެ އެީކގައި އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިސވިލް އިިރޢާޔަތްކުރުމާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ނިންމާ

ނޑުތަާކއި ހަމަތަުކގެ ެތރޭގަިއ ހި ާޤނޫނު ފަރުމާކުރުމަށް ޓަކައި  ގެން ކުިރައށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަްށ މިއި ހައްޓަފަމިންގަ

ން މީގެ ކުރިން ހޯއްދަވަން ރުތެރި މެންބަތްޢިއްޒަ، ވީމާން އެހެ ފެންނަނީ. ކަމަށް ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެއެއަށް ައޅުގަ 



  

އެދިަވޑަިއގެންނެވި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް 

 ޔާ. ޝުކުިރއް  ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ްއކަްތ ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށްދާނެމުން މަސަހައްދަވައިެދއްވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ކުޑަކުަޑ ، މާވީރަށް. އެހެންއްޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަބޮޑަށް ޝުުކރިވަރަށް  އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ދެން އެ ބޭފުޅުން ތި ރިކު  ގޮތުންރީ ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާަފއި އިދާ ސްޓްކުރެްއވި ކަންތައްތަާކއި އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑާލާނަން  އިށީނެދލާގުުތގައި ވަ މަޖިލީހުގެ ގޮތަކަށް އަދި ކޮމިޓީ ބާްއވާ ގޮަތކަށް އިހަށް މިަވގުތަްށ ކޮމިޓީ މެދުކަ

 ނގޭތޯ.އި

 

 )ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ކުރިއަށް މި ގެންދާ ިމނިވަން މުޢައްސަސާަތކުެގ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ   3ގެ `. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑާލީ  ނުޑމެން މި ކުރީ ސެޝަން މެދުކަ ރިއަްށ ައލުން އަނބުރާ ކު އިގ12:30ަ ވަނަ ބައްދަުލވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފަށަިއގަންނަީނ އެ ސެޝަްނގެ މަސައް ، ގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކަތް. ދެން މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް ކޯުޑގައި ައޅުަގނޑުިއގެން އެބަ ތިއްެބވި ރެރުވަޑަހާޟި ތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލަން. ކަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އިން، އަދި ގުރައިދޫ ދާއިދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢަލީ ޙުސަ ކެންދޫމުޙައްމަދު ޙުސައިންނާއި، ބ.

ރާގެ ތޮޑާ ދާއިމައްަޗންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސިނާން، އަދި ފަރެސްމާ އަދި ،މެންބަރު ރިޟާ

އަދި ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ނިންމުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުާކރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު، ބިލުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވިސްނުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފޮނުވާލާފައި އޮތުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން ފަށަިއގަނެ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލުގެ މަސައްަކްތ މި ފޮނުވާލިއިރުގަ  އި ވަކި ަސބަބެއް އެ ިލޔުމުަގއި ބަޔާންުކރައްވާަފއި ނެތީމަ އަުޅގަ

މަށް. ދަގޫެވގެން އަުޅަގނޑުމެން ނިންމީ އެ ތަޅުމުގައި އެ ފޮނުާވލި ސަބަބެއް ސާފުކުރުނދިރާސާކުރުމަށް ކުޑަކޮށް އު

އަށް ފޮނުވާލުމަށް ހުށަހެޅި މެންބަރު ވަޑައިގެން އެަބ  މިހާރު އެ ހުށަހެޅުން އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް އެކަްނ  އިންނެވި އެ ސަބަބު އަުޅގަ

ނޑު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، އެއީ ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، ންފިލުަވއިދެްއވުމަށް. އެެހންވީމާއޮޅު އަުޅގަ



  

ނޑު އެދެން މި ބިލު އަނބުރާ ތަޅުމަށް މި ފޮނުވާލުމަށް ހުށަހެޅި ސަބަބު މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް މާންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު. މި  ވެހި ސިވިލްދި ،2007/5އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ައށް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާލި ޤާނޫނުގެ، މި  ސަބަބަކީ ޤާނޫނު އަނބުާރ އަުޅގަ

ސަރވިްސގަިއ ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ސިޔާސީ ޕާީޓެގ  ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގަިއ އެބަ ބުނޭ ސިިވލް 53މި ޤާނޫނުގެ 

މެންބަރުކަން ފިޔަަވއި ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ެއއްެވސް މަޤާމެއް އަދާކުުރން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާީޓ  ،އި މެންބަރަކަށް ފިޔަވަ

ވަަނ  30ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތަކަށްވުން. ދެން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ އު

ވެސް މިފަދަ އި ަގއި އަސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ބައިގަ ޚިލާފުވާ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުައސާސީ މާއްދާގެ )ހ( އާ

މި ކަންތައް އަލުން ކޮމިޓީން ، އެްއަގއި އެބަ އޮތް.  އެހެންވީމާދާއިރާ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރެވވޭެނކަން ވަރަށް ފުޅާ

 އްޔާ.ދިރާސާކުރަްއވައި ވިސްނާަވޑަިއގެން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިްނމައިދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު އެެދން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ ތި އިިވވަަޑއިގަތީ މި ބިލު އަނބުރާ މި ކޮމިޓީ އަށް 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އެ ޚިޔާލުފުޅު ގެންނެވި، ންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅު. އެހެންވީމާފޮނުވާލުމަށް ހުށަހެޅި މެ ކަމަށް  ައޅުގަ

ނުޑމެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް ތި  އި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ޝުކުރުޓަކަ އަދާުކރަން. ދެން މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިެގން އަޅުގަ

އަލުން އަނބުރާ އެ  ލަން މި ބިލުގައިންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާމެކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ލަން. ަވޑަިއގަތުަމށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ސަބަބުެގ މައްޗަށް ވިސްނާ ފޮނުވާލި ސަބަބެއް

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި   ރުވަން. އިނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ  ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ކަ

ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ ތިންަވނަ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙު  ސިވިލް ތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ބިލުގައިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

އިޞްާލޙު ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް.  ވަނަ މާއްދާ އަށް 53ފަދައިން މި ބިލުގައި  ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. އަދި ހަމަ އެ

އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ، ށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާވެސް އިޞްލާޙު ހު ވަނަ މާއްދާގެ ދެ އަކުރަކަށް 77އަދި 

މި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރާއިރު މިހާރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކާ ދެތެރޭގައި ވެްސ 



  

އެްނމެ ފުރަތަމަ މިއޮތީ ބިލުގެ  ،50މަްށވާނެ. އެގޮތަށް  ބަާލއިރު މުން ތަރުތީބުން ގެންދިއުން އެއީ ރަނގަޅުކަބަލަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުން ތިންަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ، ޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު. އެހެްނީވމާތިންވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެ

ނޑުގެ ިޚޔާލެ މި އަރިމަތީ  އި އާދެ! ތިްނަވނަ މާއްދާގަ . )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އް ހުށަހަޅަންއިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ސަރިވސްަގއި ހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް. ަކމެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުަގިއ  ސުރުޚީގަިއ ެވސް މި އޮންނަނީ ސިވިލް 

ލޫޝަްނސް ބުނެދީގެން ގެންދިއުން އާއި އެްކސްކު އޭަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް އިންކުލޫޝަންސް

އެއީ އެ ވަރަށް އެކަން އިުތރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ހަމައެއް ުނވަތަ އުސޫލެއް. އަޅުަގނޑަްށ، 

ނޑުމެން އެންމެ އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ފުރަތަމަ  ގޮުތގައި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެން އަންަނއިރު އަުޅގަ

 އް ހިމެނެއޭ. ދެން ބުނެދޭންވާނީ ސިވިލް ކެިމވެނި ފަރާތްތަ އިސަރވިްސގަ ތްތައް. ސިވިލްބުނެދޭންވާނީ ހިމެނޭ ފަރާ

މައިނުން ވެްސ ތައޮތީ ފުރަ ޮއތީ އެހެނެއްނޫން. މީގައި މި ީމގައި މި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް. އެކަމަކު ސަރވިްސގައި

ތު ހިނގާީނ ކޮންބައެްއގެ ަމއްޗަށްކަން ބެހޭ ާޤނޫނެއްގެ ހުކޫމަ އާސަރވިސް  ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ބުނެފަ. ސިވިލް

ނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ިއސްކަންދޭންޖެހޭ އެ ބަދަލު ގެންނަްނ ، ކަމަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ ބުނެދިނުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެ ބަދަލު ގެންނަން ބަލާއިރުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތިްނވަނަ މާއްދާ )ހ( އަކާއި 

އެަބއި ކުިރއަްށ ، ހަކަ މި އޮތީ ގެނެސްފަ. އެެހންވީމާބައްަސވާލަްއވާފަިއ )ށ(ގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ވާ  )ށ( އަާކއި

ގޮަތކަްށ ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އަދި  ރަނގަޅުއެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮތުން  ޖައްސަންޖެހޭނެ

ސަރވިސްަގިއ  ފުރަތަމަ ސިވިލް ށް ފެތިގެންދާނީ އެންމެކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްއުޅޭ ުއސޫލަ ކަން މި ކުރާ، މި  މި

ކުިރއަށް ގެންދިުއން. )ށ(ގައި، )ށ( މިހާރު ވާހަކަ ހިމެނޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބުނެދިނީމަ. އެއީ )ށ(ގައި އެ އޮތް 

މީގައި މި  ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ ޕޭސްޓުޮކށްލައިގެން ކަމުދާނެ އޮތް ގޮތަށް ކަޓް އެ

ސަރވިްސެގ  ފުންނަކީ ސިވިލްހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަ ބުނެވޭ އެްއޗަކީ ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގައި

އެ ިއސްިތސްނާ ކުރާ މީހުންނަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ވެރިކަްނ ހިންގުމުގެ  ވެނި ބަެއއް ފިޔަވަިއ. ެއކަމަކުފުންނޭ މިމުވަްއޒަ

ން މި ވާގޮތަކީ މުސްތަޤިއްލު ބާރާތް މިއޮތް ގޮތުހިންގުމުގެ ބާރުަގއި މިހާރު ޢި ންބާރުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫން. ވެރިކަ

ވެިރކަން ހިންގުމުެގ ބާުރގަިއ ހިމެނޭ ބަޔަކަްށވަނީ.  ެވސް މުތަކާއި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުންނަކީމަޤާ

ސަރވިްސެގ  ފުންނަކީ ސިވިލްއްޒަމުގެ ބާރުގައި ިހމެނޭ އެހެން މުވަމިވެނި ބައެއް ފިަޔވައި ވެިރކަން ހިންގު

ވަނަ ބާުބގަިއ ބުނެފަިއވާ ުމސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަުކެގ  7ނޫން. ގާނޫުނގެއަާސސީެގ  ފުންނޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް މުވަްއޒަ

ތަކާއި އެ މުސްތަޤިއްލު މުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި އަދި އެ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންމުސްތަޤިއްލު މަޤާ މެންބަރުންނާއި

ތަންތަނުން އެ ކޮމިޝަންތަކުން ނުވަތަ އެ މަޤާމުތަކުގެ ފަރާތުން  މުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކުަގއިވާ ގޮތުގެމަތީން އެމަޤާ

ބައެއް ނޫން. ފުންނަކީ ެއީއ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާުރަގއި ހިމެނޭ ައދާކުރާ މުވަްއޒަ ދީގެން އެ ަވޒީފާ ވަޒީފާ

ނޑަެއޅިގެން ސާފުވާ ގޮތަކަށް ، އެހެންވީމާ ނަޑށް ހީވަނީ. މިހާރު މި އޮންނަންވާނެހެން އަެއކަން ކަ ުޅގަ



  

މި  އެހެންނަމަވެސްލައިކުރަނީ އެ މިހުންނަކީ އެއީ ވެރިކަން ހިންގުމުެގ ބާރުގައި ހިމެނޭ މީހުންނޭ. ދެން އިމްޕް

މި  ކަމަށް އެ ބަދަލު ގެންނައުން އެއީ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް، ންވީމާގާނޫނުން އެ މީހުން އިސްތިސްނާ ކުރަނީއޭ. އެހެ

ނަޑށް ފެންނާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަްނނަވައިލީ.  ވާނެނޫނަށްޤާ ވަނަ މާއްދާ ައށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި ދެްނ  53ކަމަށް އަުޅގަ

 ބެހޭގޮތުން އެހެން ިއޞްލާޙެއް. ޝުކުިރއްޔާ.  ަގނުޑގެ ނެތް މި ތިންވަނަ މާއްދާއާއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން މި ބިލު އަލުން އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ދު ޙުސަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ ޢިއްޒަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބަެއއް ނުުކތާތައް އެ ފާހަގަކުރަްއވަމުން ގެންދަނީ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަ އެ ކުރެއްވެިވ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރުަގއި ިވސްނާލަން މުހިއްމު ނުކުތާ  ތިންވަނަ މާއްދާ އަށް ައޅުަގނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ ައިއސް މި

އެކަމަށް އެަބއޮތްތޯ ، އްވީ. އެހެންވީމާއެއް ގޮުތަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މުހިއްމު ކަމެއް އެ ހުށަހެޅު

 ވަކި ތަފްސީލީ ޚިޔާލުފުެޅއް؟

 

ނޑިތީމު ދާ  :އިން ވާހަކަދެްއކެވުންއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

ނޑުމެން މި ބަލަމުން މި ގެންދާ ބިލުގެ ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  އަޅުަގނުޑގެ ތަފްސީލީ ޚިޔާލަަކށް ވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

ބާރަތަށް ޭއގެ ޢި )ށ(ަކމުގައި ހަމަޖެއްސުން. ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އާއި )ށ(ެގ ތެރެއިން )ހ( އަީކ މިހާރު

ނޑަށް ހީވަީނ  ހާރު އޮތް )ހ(ގެމި  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން. ދެން އޭގެފަހުން އެއީ )ށ( ކަމަށް ހެދީމަ އަޅުގަ

 ސަރިވސްަގއި ހިމެނޭ މީހުން އަޅުަގނޑުެމން ގުނާނީ ެއއީ ވެރިކަން  އެ ހަމަޖެހިގެންދާނެހެން. އެއީ ފުރަތަމަ ސިވިލް

ތެރެއިން  އޭގެ ފުންނޭ. ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަ ފުންނަކީ ސިވިލްނޭ އެންމެހައި މުަވއްޒަހިންގުމުގެ ބާރުަގއި ހިމެ

)ށ( އޮތް ގޮތަށް  ން. ދެންއިސްތިސްނާ ވާނީ މި ގާނޫނުގެ، މި ާމއްދާެގ )ށ(ަގއި ިއސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ މީހު

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެެހން. ދެން އެކަމަކު އެ ޢި ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބާރާތް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވިސްނުމެއް ބާރާތްކޮށްލަންޖެހޭނެހެން. ދެން މި ދެންޢި ކަމަށް  ނެވި ިވސްނުން އެއީ އަުޅގަ

 ބާރާތް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ދެމީހުން ތިބެގެން ލިޔެލާފައި ދައްކާލެވިދާނެހެން. އެ ޢިވަނީިވއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

އިން އެ ފާހަގަކުރި ފާހަަގކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަވެސް ހަމަ ޢިއްޒަ  އަޅުަގނޑު

ނޑުެގ އަެންއ ވާހަކަ އަީކ މީަގއި އަްސލު ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނބުާރ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާ  ފެދިގެން މި ދަނީ މީގައި )ބ( އާ ކޮމްޕްލިކޭޓެއް މި އު ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ހަމައަށް އައިސްފައި މި ން ހަމަ )ބ( ހަމަ އުނިކުރަން ފެނޭ މީގެ އޮީތ ކަމަށް މި ބުނަނީ. އަޅުގަ

ުރ ހަމަ އުނިކޮށްލާފައި މި މާްއދާ ހަމަ އުވާލަން އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އިނގޭތޯ. )ބ( ހަމަ މި އަކު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ރާހީމް ރިޔާޒުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބް

ކަމުަގއި  ވެސް މުަޙއްމަދު އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެުޅއްވީ ހުށަހެޅުމެއް ރު. ައޅުަގނޑުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރި

ނޑު ތާއީދުކޮްށލަން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހުށަހެޅުމެއްގެ ބޭނުން އެ ިނޔަތުަގއި ކަންނޭނގޭ ެއ  ވާނަމަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  30ޤާނޫނުއަސާސީގެ އޮތް ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މި  ވެސް މި )ބ( މި ހުށަހެޅުއްވީ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އެ މާއްދާ ، ޤަޟިްއޔާއާ އެބަ ތަޢާރުުޟވޭ. އެހެންވީމާ ވަނަ ނަންބަރުގެ 9ގެ 2009)ހ( އާއި އަދި ސްޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.   އުނިކުރަން މުޙައްމަދު އިސްމާީޢލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންގެ ެއ ވަންޏާ މިހާރު މި މުޙައްމަދު ޙުސަ ކަމަށް ޭބފުޅުންގެ ޢިޢުތިރާޟެއް ނެތް  ރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ތިޝުކު

ނުޑމެން މި ބަލައިގަތުމަށް ވޯަޓކަށްތޯ ދާނީ ނޫނިއްޔާ މި ޚިޔާލު  ތަފާތުވުމެއް ނެތް ހުށަހެޅުމުން ދެން އަޅުގަ

އެ ިޚޔާލު ، ކުރަްއވާަފއި ެއ އޮީތ. އެހެންވީމާތާއީދު ލްށް ެވސް ހަމަ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ ކަމަށްވަންޏާ ެއ ޚިޔާލަ

ށްވަންޏާ ކޮންމެހެން. ކަމަ ކަމަށް މި ތަފާތުވުމެއް ނެތް  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ބަލައިގަންނަން ނިންމަން

ނޑުމެން   3އިންގެ އެ ޚިޔާލުފުޅު ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ، މުޙައްމަދު ޙުސަ ވަނަ މާއްދާ އަށް އެ ބަދަލު އަޅުގަ

 އެްނގެވުންތަކާ ޚިލާުފވާ ދި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއިގެނައުމަށް ނިންމައި އަދި މި )ބ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަ

ކަމަށް  ވެސް ތި ބޭފުޅުން އިުޢތިރާޟުނުކުރައްވާ ކަމަށް ތި ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުްނ، ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ެއއަށް

ގޮތަކަށް ނިންމީ.  އޮތް ގޮތަށް ބާއްވާ ވަނަ މާއްދާ އެ 53ފައި ދެން ވަންޏާ އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ

އިން ތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ޙުސަމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެްނ ޢިއްޒަ



  

، ވީމާއެހެން މަސައްކަތްކޮށްލަދެްއަވއިފިއްޔާ ރަނގަޅު ތި )ހ( އާއި )ށ(ގެ އެ އިސްފަސްވުމާއި އެ ކަްނކަން. އާދެ!

 އި ބާރާތްކުރައްވާފަމަދު ޙުސައިން ޢިބާރާތް އެ އިސްފަސްކުރުން ތިންވަނަ މާއްދާ އަށް މި މުޙައްއެ ޢިއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން  ނޑުމެްނ  ގޮތަކަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ ނިންމާ  އިބަލައިލާފަދެން ގެނައީމަ އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

 ވައިދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ކަން ނިންމަ ނިންމައި އިދާރީމޭޒުން މި

______________________ 

 

 
  


