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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުަމށް ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ  މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ މިނިވަން`. 

ބާއެއް ދަންނަވަން އަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީގައި ޙަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާ ބޭ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ގުރައިޫދ ފުުޅންނަނީ ކަ

އަދި ތުލުސްދޫ މެންބަރު ޙުސައިން  ރިްއޒަތްތެއި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ، 

މި މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަޙުމީ. މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ާދިއރާގެ ވަޙީދު، މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ކަންކަްނ  އޮތީ ބަެއއް ކަހަލަ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖައްާސލަން ހުރީމަ އެ އެޖެންޑާަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ މި

އޮތީ މި  އޮތް ބިލުގެ މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑުމެން ދަތުރު ފަށާނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި އެ ޖައްސާލާފައި ދެންހަމަ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސާލަން މި ނެގިފަ އޮްތ  އިމި ކޮިމޓީން އެކުަލވާލެވިފަ ކޮމިޓީެގ ކުޑަ އޮތް  އި އިދާރީ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ވަަޑއިގެންފަ. އެހެންވީމާ، ެއ ވެ ދަމް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ތަނާޒުލް ރޮަޒއިނާ އާ ޑަ ކޮމިީޓގެ އެްއ މެންބަރު އެއީ ކު

ނޑުެމން މި މުޙައްމަދު ވަޙީދު މިހާރު އެ ކޮމިޓީއަށް އިތުރު  ނޑަށް ހީަވނީ އެންމެފަހުން އަޅުގަ ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ރޮޒައިާނގެ  ެއހެންވީމާ، މި މައި ކޮމިޓީން ދެއްތޯ؟ ިއކަން ނޭނގޭ އޮންނާނީ ވެސް މެންބަރެއް ގޮތުަގއި ލެވިފަ 

އަޅުަގނޑުމެްނ  އި ދެންކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާފަ ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު އެބަ ައްއޔަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މި

ފުޅަކު ކޮންމެެވސް . އެހެންވީމާ، ކުޑަ ކޮމިޓީައށް ރޮޒައިާނގެ ބަދަލުަގއި އެެހން ބޭކަމަށް ކުރިއަށްދާަނންއިތުރު ކަން

 ރި މެންބަރު ވަޙީދު.ޢިއްޒަތްތެ ހަމަޖައްސަން،

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ންބަރު އިމްތިޔާޒު ްއޒަްތތެރި މެއިމި އަޅުަގނުޑ އެދެން އެ ކޮމިޓީއަށް ރޮޒައިނާގެ ބަދަލުގައި  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

  ފަޙުމީގެ ނަން ހުށަހަޅަން.

 

 ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

 ން.ޤައްރިރު ައޅުަގނޑު ތަނާޒުްލވަޢިއްޒަތްތެރި މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ައދިވެސް ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން.އިނގޭތޯ ޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

 

 ން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވު



  

ނަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ޢަލީ ޙުސައިންގެ ނަްނ  ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެން ހުޅުވާލާނީ، ެދން އެ އަޅުަގނޑު ދެން

 ހުށަހަޅަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  މަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅިފަ. އޮތީ ހުށަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ނަންފުޅު މިމި ަމއްސަލަ ހަމަޖައްސާލުމަށް އި  މިހާރު އިދާރީ ގޮތުން

 ކަން ހަމަޖައްސާވާނެ ރީ ބޭފުޅުން އެއިދާ ގެންނުއުުޅއްާވ. އެހެންނަމަވެސްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވަަޑއި އި

ނޑު ޤަބޫުލކުަރނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އެދި ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ފެނިވަޑައިުނގަން ނަވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައި ނިންމާލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ޢަލީ ޙުސައިނާ ދޭތެރޭގައި ިމ މުޅިން ލާފައި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ކަމަށް. އާދެ!  ިނންމާލަން ވަންޏާ ކޮްނމެހެން ވޯޓެއް ނުަލއި މަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެޭވ ކަ

ދިއުމުގެ ކުރިން ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އިދާީރގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަން އޮތް ަކންތަކަށް  ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

ނު މިހާރު ކޮމިޓީގެ ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ހާޒިރީ މާކުކުރާނަން. އެ މަނިކުފާއަޅުަގނޑު ހަމަ އި

ނޑުމެން ވޯަޓކަށް ނާހާ މިހާރު ވެސް ޮއީތ  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ އެބަ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  ،އިއްތިފާޤުެވވިަފއި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް އަހާލަންވީތަ؟ އެހެްނީވމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަްތ  ތަފާތުވުމެއް ޚިޔާލު ނެތްހެން. ކުރީަގއި ެވސް ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކޮށްފައި ދެން ކޮންެމހެން އަޅުގަ

ބޮޑަށް ައޅުަގނުޑ  އުފުލައިގެން ވޯޓަކަށް ނޫިންއޔާ ދިއުމެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، ޢަލީ ޙުސައިނަށް ވެސް ވަރަށް

ކަުމގައި ކޮމިޓީަގއި  ން ބަލައިގަންަނވަިއ އެޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުން ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ ހުށަހެޅު

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެަވނަ ކަމަކަށް އިދާރީގޮތުްނ  އުޅުްއަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް ިވދާޅުވި ވިާދޅުވުމަށް. ވަރަށް 

ނޫނުއަާސީސއަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ގޮއްސަ އޮތް ގާއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ނެގި ކުޑަ ކޮމިީޓއަްށ  ހަމަޖައްސާލަން މި

ނޫނުއަސާސީއަްށ ެރވިފައި އޮތީ މައި ކޮމިޓީންނޭ ގާކުކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާ ލު. އެއީ ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށްބި

ކަހަލަ  އިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ މަަސއްކަތެްއ ކަމަށް ވަންޏާ ކުާރނީ. އަިއއްސަ ހުރި މަސަްއަކތުގެ ތެރޭަގއި އެ 

ށް. އެހެން އޮއްވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނީ މި ކުޑަ ކަންތައްތައް މައި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަ

ކަން ނިންމާލަން.  އޮްތ ފޮނުވާފައި އަލުން އިދާީރގޮުތން މި ކޮމިޓީގަިއ ޭއގެ ބިެލއް. އެހެންވީމާ، ުކޑަ ކޮމިޓީން އެބަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ާފތުވުމެއް އޮންނާނެ ކަމެްއ ެވސް ޚިޔާލު ތަ އެއީ ަމއި ކޮމިޓީން ބަލާ ބިެލއްެގ ގޮުތގަ. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ގެންދަން މި  ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، މައި ކޮމިޓީން އަުޅގަ



  

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ކަމުގައި ބަލާނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެވަނަ ކަމަކަށް އެޖެންޑާަގިއ ތި ނިންމި

ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާ، 2010/5އޮތީ  ަކމަކަށް މި ފާހަގަކުރެްއވޭނެ ދެ ވަނަ

ނޑުމެން އެންމެފަހު  އިޞްލާޙުގެ ބިުލ ދިރާސާކުުރމުގެ މަސަްއކަތް. ެއއީ އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުގަ

ޖަލްސާ ނިންމާލެވިފައި ދުވަހުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމާފައި ަބއެއް އިދާރީ ކަންކަން ނިންުމމުމަށް ނިންމާފައި އެ 

އެހެންވީާމ، މިހާރު އިދާރީގޮތުން އެ ނިންމަންޖެހޭ، އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ޑިސްކަސްކުިރ  .ބައްދަލުވުންއޮތީ، 

ނުޑ ހިތަށް ެއރީ މި ކޮމިޓީއަްށ އިތުރަްށ  އިދާީރގޮތުން ނިންމާލެވިފައި މި ތައް ގިނަ ކަންަތއް އޮތީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލާފަިއ ނިންމާލާ ޮގތަކަށޭ ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، ިތ ބޭފުޅުންގެ ފައިުލކޮޅުަގިއ  ގެނެއްސަ އަުޅގަ

ން އެއް ކަމަކަށް ކަންތައްަތުކގެ ތެރެއިމިހާރު އެ ބިލު އޮންނާނެ. ެއ ދުވަހު މައިަގނޑު ގޮތެްއގަިއ ވާހަކަ ދެެކވުނު 

ނިކޮްށލާ ގޮތަށް. ފަހުން އަެނއްާކ އުނިކޮށްެލވުނު ފަހުން ލުގެ )ބ( އުބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވުީނ މި ބި އެންމެ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ަހއްލެއް ވެސް ހޯދިދާނެ ކަމަށް. ކުރެުވނީ އުނިކުރުމުެގ ބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ  ދަލުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ަމޝް ވަރާކޮށްލާފައި މުޅިން އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެސް އަިއސް އޮތީމަ އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން ނިންމީ. ދެން މިހާރު ބިލަށް  ބިލުގެ ކަންތަްއ ނިންމާލާފައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުާރ ގޮަތކަށް ައޅުގަ

ގެނެވިަފއި ހުރި ބަދަލުގެ ެތރޭގައި މިހާރު )ހ(ަގއި އެ އޮތީ އަސްލު ބިުލގެ )ށ(ަގިއ އޮތް ބައި. ދެން މިހާރު 

ނޑުމެން ގެންނަން ކީ ބަދަލެއް. އެހެންވީމާ، މައިަގނުޑ )ށ(ގައި އެ އޮތީ )ހ( ަގއި ޮއތް ބައި. އެއީ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު މިތަނުަގއި  ގޮތެްއގަިއ އެ ބަދަލުަތއް ގެެނވިފައި މިހިރީ. އަިދ މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އިދާރީމޭޒުންނާިއ އަދި އަުޅގަ

ވަނަ އަކުުރ  5ވަނަ މާއްދާ.  5ވާނީ. ދެން ތިއްބެވި ބަެއއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ވެސް މިކަމުގައި ހޯދާފައި

އަށް  5ޮއތްތަން އެ އޮތީ  6ވެސް މިހާރު އެ އޮތީ، ކުރީގައި  5. 5ދެއްތޯ؟ ފާއިޒު. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( 

ބަދަލުކުރެވި، އެ ެވސް ތަރުތީބަށް ބަދަލުގެނެވިފައި އެ އޮތީ. ދެން މިހާރު މި އޮތް )ހ( އަށް ދެ ކަމެއް އެބަ ިއްނ 

މުތަކާއި" އަދި އޭެގ އިތުރަށް އިތުރުކޮށްެލވިފަިއ މުސްަތގިއްުލ މަޤާށްލެވިަފއި ހަމަ ޢިބާރާތަށް. އެއީ "އިޞްލާޙުކޮ

ނޑަށް ހީވަނީ  މިއިނީ ފަރާތްތައް، "އެ ފަރާްތތައް" ހަމަ ެއ އިބާރާުތގެ ތެެރއަށް. އެހެްނވީމާ، ަބއްލަވާަލްއވާފައި އަުޅގަ

ތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކޮްށލަންވީހެން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލެވޭނެ ގޮ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ކަ

ނުޑމެން ކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮންނާނީ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ފަަދއިން   53އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އެީކގައި އުނިކޮށްލާއިުރ  53ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އެީކަގިއ އުނިކޮށްލުމަށް. ދެން އެކަަމކު 



  

ސީ ަޙއްޤުތަކެްއ އެކީ އެ އުނިކޮށްލެިވގެން އެ ދަނީ. އެއީ ސިޔާސީ ޕާީޓ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފަިއވާ ވަރަށް ައސާ

އުފެއްދުމާއި، ިސޔާސީ ޕާީޓގައި ސިާޔސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމާިއ، ހަރަކާތްތެރިުވމާއި އެހެންގޮސް ެއއް 

ލެވެނީ. ިސވިލް މާއްދާއެްއަގއި ދީފައި ހުންނަ ޙައްޤުތަކުގެ ތެެރއިން ހުރިހާ ޙައްޤުތައް ހަމަ އެކީަގިއ އުނިކޮށް

ނޑުތަކެްއ ހިފަހައްޓަިއގެން ަވީޒފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ާވއިރުަގއި އެންމެ މަދުވެގެްނ  ސަރވިސް އަކީ ވަިކ މިންގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ،  ހުއްދަކުރެވޭ މިންވަެރއް ހުއްަދކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ސިވިްލ  -ގެ )ބ( 53)ބ( ެއކީަގއި އުނިކޮށްލުުމގެ ބަދަލުަގއި ސިވިލް ސަރވިްސަގއި،  ވަނަ މާއްާދގެ 53

ތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ަގވާއިުދ މަޤާމުސަރވިްސގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ 

ވެްސ ސޮއިކުެރވޭނެ. ދެން ޕާީޓ މެއް ފުރުން. މިހާވަރަށް ެއކަނި ބާްއވަން. އޭރުން ޕާޓީ އުފައްދަން މަޤާހުއްދަނުކުރާ 

ހިންގުމުގައި ވެސް އެ ިސވިްލ ސަރވިްސގެ މިންަގނޑު ުހއްދަކުރާ ގޮތެްއގެމަތީން އޭނަ އަށް ބަިއވެިރވެވޭނެ. ދެްނ 

ވަނަ ާމއްދާއަށް ބަާލއިުރގަިއ އެންމެ މަދު މިންވަެރްއގެ ގޮތުަގއި އެ ގަާވއިދު،  30އެހެންވީމާ، ގާނޫނުއަާސސީެގ 

މުތަކުގައި ޕާޓީ ހިންގުުމަގއި ވެްސ ބަިއވެރިެވޭވގޮތަށް މަޤާަގވާއިުދން ހުއްދަ ލިބޭ ފެންވަރެއްެގ  ސިވިލް ސަރވިްސގެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އިޞްލާޙުޮކށްފައި އެ އަކުރު ާބއްވަްނ  51އޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ނޑިތީުމ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުަގނޑު ދެންމެ ކަ

 ތާއީދުކޮށްލަން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

މުތަކުެގ ކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މަޤާސިވިލް ސަރވިްސގަިއ ދެމިހުރިހާ ހިނދަ -ގެ )ބ( 53ބާރާތަކީ، ޢި އާދެ!

ަގއި މި ބުނަނީ ކޮށްގެންނުވާނެ  53މެއް ފުރުން. އެއީ މަޤާތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިްސެގ ގަވާއިދު ހުއްދަނުކުރާ 

 ވާނެ. ބާރާތް ލިޔެލީމަ ރަނގަޅުތައްތައް. އެހެންވެ އެގޮތަްށ އެ ޢިކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން )ބ( އުނިކުރުމުެގ ޚިޔާލެްއ ގެްނގުެޅވިފަިއ  މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވީ ކުރީ ުދވަހު ައޅުގަ

 ވެސް ގާނޫނުއަސާސީން ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް މި ލިބޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުަގއި ހަރަކާތްތެރިވުުމގެ  ކަމުަގއި ވިޔަސް އޮތް

ނޫނިއްޔާ ިސވިލް ސަރވިްސެގ ގާނޫނުން ނުވަތަ ަގވާއިދުަތކުަގއި ވެސް މި ހިމެނޭ ކަްނކަމުން މުޅިން އެްއވެސް 



  

ކުރެވޭގޮތަށް އޮތުުމގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  ގަެނވޭ ޮގތަށް ނޫނިއްޔާ މަހުރޫމް އެްއޗަކުން ބަރީޣަވެ

ބާރާތް މަށް އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އަދި އެ ޢިތަށް ބޭްއވުމަށް ފެންނަ ކަހިފެހެއްޓުމެއް ލާފައި އެ މާއްދާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮ

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާދެްއވައިފި. ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އަދި އެ 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ދު ވެސް ކުރައްަވއިފި. އެހެންވީމާހުށަހެޅުމަށް ތާއީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ޢިގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ދަންނަވާލާފަިއ ވޯޓަކަ ގޮތަށް އެ ހުށަހެޅުްއިވ  ބާރާތް އެ އޮތްށް ދާން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބާއްވާަފއި ކުރިައށްދާން. މި ހުށަހެޅުން އެ އޮތް ދެންނެވީ ފާސްކޮށްލާފައި ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ގޮތަށް ައޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިޝާރާތްކުރަްއވަނީ އެިކ ، ނޑުމެން ދާނީ. ކީކޭތޯ؟ އެހެންވީމާތަށް އަުޅގަ ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮ

ފާސްކުރެްއވީ ކަަމށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  އިޝާރާތްތަކުން އެކަމަށް ާތއީދުކުރަްއވާ ކަމަށް އަިދ އެގޮތަށް 

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ރުމަށް ދަންނަވަން. ިއދާރީމޭޒުން އެގޮތަށް އެ ާމއްދާ ބަދަލުކު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައި

 އެހެންވީމާ...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނުޑމެން ދެންމެ އެ ޢިއާދެ! ދެން ނޑުމެން ވާހަކަ ދަްއކަމުންމެގައި އަުޅގަ ގެންދާއިުރ  ބާރާތުގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

މުތަކުެގ ނަިއ އިޞްލާުޙތަކުގެ ތެެރއިން މަޤާ)ބ( އަށް އެ ގެ ގެ މާއްދާ އެ  މުތަކުެގ ތެރެއިން އޭގެ ޅުަގނޑަްށ ފެނޭ މަޤާއަ

ެވސް މަނާ  ނޫަނކުން ފަހަރެއްގައި. އެއީ ގާނޫނު ނުވަތަ ގަާވއިދު އެ ގޮތަށް އޮންނަންގާތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިްސެގ 

 ދެންނެވީ. ރިހާ އިރަކަށް ވެސް ފެތޭނެ ކަމަށް ބަލާފައި މިހެން މިކޮށްފިއްޔާ އޭރުން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންނަށް އެއްބަސްވެ  ގެ މަސަްއކަތް ނިންމާލެވުީނ މިހާރު މި ބަދަލާއެކު މި ބިލު  ނު ގޮތަށް ވުއެހެންވީމާ، ކުރިން އަުޅގަ

ނޑައަަޅން އިނގޭތޯ. ދެން މި  ނޑު ކަ ައޅުަގނޑުމެން ދެން  .އެޖެންޑާަގއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އޮތީ ކަމަށް އަޅުގަ

ށް މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ވެސް ކުިރއަ  ކޮމިޓީގަިއ ައއިސްފައި ހުރި ަކންތައްތަކުގެ މަަސއްކަތް އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު

ހަދަން ބޭނުން ކަމަށް  އިކޮްށލަ ގައި އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެްއވެސް ކަމަކާ ުގޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާެއއް މި އެހެނިހެން

ތު ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަޢިއްޒަ އަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު 

 އަރުވަން. 

 



  

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ުއޅޭހެން މި ިއޞްލާޙު  ލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަޑުމެން ބަލާޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އަޅުަގނ 3އެއީ 

ުއޅޭ ުކޑަ  ގައި އެބަހަގަކުރަްއަވއިފި މީގެ ވޯޑިްނގސް މަދު ޙުސައިން ވެސް ފާ ކުރެޭވއިރު. ެއއީ ދެންމެ މުޙައް

ނޑުެމން މި ސިވިލް ސަރވިްސގެ .މައްސަލަެއއް ން މި ލައަސްލު ގާނޫނު ބަލާ ުއޅޭ ކަމަށް ފާަހގަެވގެން އެހެންވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށްބޭނުންވަނީ. އެއީ ވެރި  އްލު ކޮމިޝަތަކާއި މިނިވަން މުސްތަޤި އެބަ ހީވޭ މިހާރު  ކަން ހިންގުމުގެ ބާރު އަުޅގަ

ނޑުއެ ކަން މުއައްސަސާަތކާ ެއއީ ވެސް ެވރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރޭ. އެހެްނވީމާ،   ޔަޤީން ކޮށްލަން. މެންއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވެސް އެބަ ްނވީ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިްށ ގެންދަވަކުިރއަ ވީމާ، ތި މަަސއްކަްތ ހަމަ މައްސަލަެއއް ނެތްއެހެން

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

 އޯކޭތޯ؟ން. އަޅުަގނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތަުކންނެއް ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޔާ ެއ ޮއވެއްޖެކަމެއް  ދެން އެހެންނަމަވެސް ކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކުދިުކދިބިލުގެ މަސައްކަތް ދެން ނިމުނީ. 

 ބާރާތަކަށް...ޢި

 

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

 

  :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ެއއްކަަލ ޭއގެ ތެޭރގަިއ މަޤާމުތަކުގެ ތެެރއިން ދެން ިސވިލް ސަރވިްސ 

އެދޭތެރެއަށް މަޤާމުތަކުގެ ތެެރއިން ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ިސިވލް ސަރވިސްގެ ަގވާއިދަކުން ގަާވއިދުަގއި ހުއްދަ ނުކުރާ 

 މަޤާމެއް ފުރުން. 

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި އޮތީ ޙުަސއިން އިތުުރ ފުރުސަތަކަށް. 

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑުރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހިއުމަން މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މެންނަށް އަޅުގަ

އެކި ފަރާތްތަކުން. އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕޮލިހުން ަކމަށް އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ތަންކޮެޅއް ދަތިވަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެއް

ބޭފުޅުންނަށް އެ . އޮުތމާ އެއްކޮށް ސް ަމއްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާފަވެސް އެަބއިން މިކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވެ

 ސާފުކޮށްލުމަށް މަޢުލޫމާތެއް މައްސަަލއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެއެ ވާ ދަތިވުންތައް ސާފުކުުރމަށާއި ދަތި

ނޑަށް ފެންނާތީވެ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްަލން ރަނގަޅު ދަުލކޮށްލައިއި ިމ ބޭފުޅުންނާ ބައްކަޓަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު އެކަން ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގައި   ށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. ހުައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގޮތަްށ  މަދު އެ ހުށަހެޅިްއވިއަޅުަގނުޑ ދެންމެގަިއ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައް 

 . ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ކޮމިޓީގައި ަގނޑު ކުރީަގއި އިޝާާރތްއަޅު ހުރި ތަފާތު  ކޮމިީޓއަށް ައއިސްފައި އެބަ ،ކުރި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެެވސް ވަގުތަ  ވެސް އެބަ  ިވދާޅުވި މައްސަލަ މަސައްކަތްތައް. ދެން ތި ކު ެއކަމަށް ވެްސ އޮތް. އަުޅގަ

ރައިްޓްސ އިން މި ދުވަސްޮކޅު ވަރަށް  ން ފާހަގަުކރެއްވިހެން ހިއުމަންއިއުޅެނީ. ދެން ޙުސަ ސަމާލުކަން ދޭނަމޭ ހިތާ މި

އުުޅްއވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން  ދަތިފުޅުވެގެން އެބަ

ވެސް ލިބިފައި އޮތީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ދުދެން ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީފައި ގޮތެއް ބަލާ ހުރި

ނޑު ފުރުަޞތެއްއެހެން ބޭފުޅު ފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަީކ ކޮބައިތޯ؟އެހެން ބޭ އަުރވާފައި ައޅުަގނުޑ  ންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 ވޯޓަކަށް އަހާނީ. 

 



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ މްިއބްރާހީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ތޯ ބޭފުޅުންގެ ދަތިކަން ހުރީ ކޮންކަމެއް ޒިރުކޮށްލައިެގން ކުޑަކޮށް އެހާ ފަރާތްތައް ވެސް ފެނޭ އެ އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ުޙސައިްނގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީހަމަ  ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި   ދުކޮށްލަން. މަޝްވަރާކޮށްލަން. އަުޅގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ައޅުަގނޑު ހިއުމަން، އެހެންވީމާމިހާރު.  ެއއްނުގަންނަވާއިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަޑަ 

ކޮޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައިޓްސްއާ ގުޭޅ ގޮތުން މި  އަށް ދަިތެވގެން އުޭޅ ކަންކަމާއި އަދި ހިއުމަންރައިޓްސް

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްަލއި ހަދަން، ބައްދަލުކޮށްލަން އެ ގުޅޭ ލިބިފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާ 

ނޑު  ނޑަށް ހީވަީނ ދާންހިތަށް އަރަނީ. ވޯޓަކަށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް ދާނެބާއޭ އަޅުގަ ވާނެހެން އަޅުގަ

ނޑު. އެހެންީވމާ، އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެުޅމަށް ދެކަހަލަ ކަމެއްގަ މި ން ކާލީ ހަމަ ޙުސައިދައް މި ވާހަކަ ންމެ އަޅުގަ

 ބޭފުޅުންނާ ުގޅުން  ކުރަްއވާ އަދި ރިާޟ ެވސް ވާހަކަފުުޅ ދެްއކެިވ އިޫޝ އެީއ. އެ ވަޙީދު ާތއީދުހުށަހަޅުއްވަިއ އަިދ 

ޅުންނަށް ބޭފު ގޮތުން އެ ވަގުތު ކަންަތއްތައް ުހރި މި ައދިވެސް. އި ހުއްޓޭ ކޮމިޓީގަ  އެބަ  ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތައް

 ކަމަށް އެ  ކަމަށް ފެންނަ ކަމެއް  ންމުން މި ކޮމިޓީއަްށ ގެނައުމަކީ މުހިހަދަ އެއް ކަްނކަމުަގއި މަޝްވަާރކޮށްލައިބަ

މަށް ައޅުަގނުޑ ުދކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދެްއވުވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީހުށަހެޅުއް

ނޑުމެްނ  ން އެ ންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެޓީދަންނަވަން. ކޮމި ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ނޑު އިދާރީ ގޮތުން ވީހާ ނަށް އެ ބޭފުޅުން ެވސް ައވަހަކަށް ތި ބައްދަލުކޮށްލަން ފާސްކުރެިވްއޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ޝުކުިރއްޔާ. ެއހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އިނގޭތޯ ންނަަވންކުރާނޭ ވާހަކަ ދަގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ތު ލިބޭނެފުރުޞަ

ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދުގެ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް އެ ނެތީމާ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލާފައި 

އަިދ  ހުށަހެޅުއްވި ން އެސައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެން ޙުނަށް ނިންމާލަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޑު އިދާރީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އެ އެއްބަްސވި އެއްބަްސވުމާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅު ބޭފުޅުންނަށް ގަޑިއެްއ  ތިގަ

ނަޑއަޅާފައި  ނޑައަޅާ އެ  ،ކަ ދަންނަވާލާނަން. މިހާ ހިސާބުން  ަފއިބޭފުޅުންނާ ވެސް މަްޝވަރާކޮށްލާފައި ގަިޑއެއް ކަ

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ.  

___________________ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


