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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަލުވުމަކީބެހޭ ކޮމިޓީެގ މިއަދުގެ ބައް މުއައްސަސާަތުކގެ ކަންތައްަތކާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން`. 

ގުުތ ވަ މި ޓީގައިިޒރީ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ކޮމިމިޓީގެ ހާމިީޓ ފެށިގެންދާއިރު ކޮވަނަ ބައްދަލުވުން. ކޮ 12

މްތިޔާޒް ންބަރު އިބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެ

ބަރު ޢަލީ ތްތެރި މެންޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަސައިން، ހޮޙުއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަހުމީ، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އި 

ންބަރު ޒަތްތެރި މެދާިއރާގެ ިއއްގުރައިދޫ ޔާމް، ތ.ރު އަޙްަމދު ޝިމުޙައްމަދު، ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ޑޫ މީޫދ ، ައއްފްޠީދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަްއމަދު ލަމަނިކު ދޮންމަނިކު، ަފރެސްމާތޮޑާ ޙުސައިން

ޙަާބ ގަނޑު މަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅު 

 11 ޅާަފއިވެސް ކަނޑައަ ަގޑި ިއއްޔެ ނިންމާލީ ގެންދަން ނިންމާފައި. މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަށްވަންދަންނަ

ސައްކަްތ ދިޔަ ބިލުގެ މަންކުރަމުން ިއއްެޔަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާމެއް ބާއްވަޖަހާއިރު މިއަދު ބައްދަލުވު

ެގ ފުށީ ދާއިރާމަށް. ިއއްެޔ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވުނުއިރުަގއި ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން ހޯރަގެންދިއުކުރިއަށް 

ޕަބްލިްކ ) 2015/9 ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު ެއއީ

ެޔ އީ. އިއްދިޔަސައްކަތް އަުޅގަނޑުެމން ކުރަމުންށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ މަގެ ގާނޫނު( އަރވިސް މީޑިއާ ސަ

އީ ނައިފަރު އެ  .މެންބަރަކު ފާހަަގކުރެްއވި 2އަޅުގަނޑުމެން ބިލު ދިރާސާުކރުމުގެ މަސައްކަުތގައި ިއއްަޒތްތެރި 

. ފް ލަޠީމުޙައްމަދު މެންބަރު ޙުސައިން އި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރިޔާމާތްތެރި މެންބަރު ޝިދާއިރާގެ އިްއޒަ

ދާީރ ވާ އަދި އިތައާރުޟު ިމ ގާނޫނުގެ ބަެއއް މާއްދާތަކާ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ިބލުގައި ަބއެއް ގާނޫނުތަކާއި 2

 ކިން މި ، ވަިކވަމާމަށް ފާހަގަކުރައްވާ. އެހެންވީެކއް އެަބހުރި ކަގިނަ ކަންތައްތަ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގޮތުން ތަރުތީބު

ބޭފުޅުން   ތިމަން ދެހުރިހާ ކަމަކަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ދަތިފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެދިަވަޑއިގަތީ

 ކާއިރާ ނުކުތާތަފާހަގަކުން މި ބައި. އަޅުގަނޑުމެ ހުށަހަޅާނަމޭ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް އިދާރީ ގޮތުން ގެނެސްދޭނަމޭ މި 

ޓިންގ ޔެ މި މީއަށް ިއއްގބޫލުކުރަނީ މިއަދުގެ މި މީޓިން ހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަ ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް. އެ މި

ެއ  ފުޅުންނަށްފުޅުން ވާީނ އިދާރީ ބޭހުރިހާ ކަްނކަމެއް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީމަ މިހާރު އެ ދެ ބޭ އި ބާއްވާނެ ގަިޑއާ

ޅުގަނުޑ ރަތަމަ އަމާ، ފުކަމަށް. އެހެންވީ  އިކަރުދާހެއް ހުަށހަޅުއްވާފަ  އް ފާހަގަކުަރއްަވއިކަންތައްތަ  ހުށަހަޅުއްވާ

 ދެ ެޔަގއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ިއއް އަރުވާނަން މިއަުދގެ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަުތގަިއ ތިފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތު.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމަށްގުޭޅގޮތުން ނައިފަރު  ފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާބޭ
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ގަނުޑ ަގއި އަޅު ވުމުއްރިރު. އިއްޔެ އަުޅަގނޑުމެން ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައާ

ބްލިްކ ޕަ ސްމާޢީލްއި މުޙަްއމަދުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތުން ހޯރަފުށީވާނެ މި ސަރުކާުރގެ ފަރާހުށަހަޅާފައި

ށުއަާރ ފުާވ އިޞްލާުޙ. އެ ބިުލގަިއ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ޑިޔާ ގާނޫނަްށ ހުށަހަޅުއްވާަފއިސާރވިސް މީ 

ވެްސ ވީހާ ހޭ ގާނޫނާބެ ކުންފުންޏާ ނުވަތަ ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަާކ ބެހޭ ގާނޫނު ،ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުެރވި

ތުްނ ގަިއ މިގޮއެކީ  ގެންނައިުރ ބޭނުންވާތީއާއިޞްލާޙު ކުރުމަށް ައުޅގަނޑުމެން މި ބިލު ނުވަތަ މިބޮޑަކަށް ެއްއގޮތް

ނޑުމެްނ ނީ އަުޅގަވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވފައި ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތަްއ، ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންަތއްތަކެއް 

ޑުމެން ނނީ އަޅުގަވާ އެހީތެރިކަމާިއ ެއީކގައި ިމހާރު އިްއޔެ މި ކޮމިީޓަގއި ދަންނަާވލައިގެން އިދާރީ ބޭފުޅުްނގެ ެވސް

ަފއެްއ ގައި ފޮރުވިބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް މީ . އަުޅގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ މީގެ މާޑްރާފްޓެއް އެކުަލވައިލާފަ

ނިތަކާ ކުންފު ވަނީކޮށްލުމަށް ބޭނުންވެސް އެްއގޮތް ންނެވީ ހަމަ މި ާގނޫނާ ވީހާދެ ނުވާނެ. މިހިރީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި

އްެޔ އި ޑު އަުޅގަނ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ،މޭޒަށް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އިދާރީބެހޭ ގާނޫނާ

 ރާފްޓު މި އި އޮތް ޑްތަްއޔާރުކުެރިވފަ އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން ވާހަަކދެއްކި ގޮތަށް ވާލު؛އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ހަ

 ނެވިހެން މި ދިނުމަށް. ައދި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ ހަމަ މިދެންހިއްސާކޮށްލަ ގެ ބޭފުޅުްނނާކޮމިޓީ ބޭފުޅުންނާ،

ނޑުމެްނ ަތއް ައޅުގަެވސް ައވަހަކަށް މި ބިލުގެ ަމސައްކަތްބަދަލުތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާޮކށް ބައްލަވާފަިއ މިއަދު ވީހާ

 ންމާލަދިނުމަށް މިގޮތަށް. ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ށްދެްއވި ކަބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ިތ ދެ ބޭފުޅުން ބިލު ބައްލަވާަފއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ަމސައްކަތް ކޮ ވަރަށް

ނަވަން. ންޓަކައި އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ުގޅިވަަޑިއގެން ތި ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު ހަަމ ޝުކުރު ދަ

 މި  އިޅުންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ ލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީހެން އިދާރީ ބޭފު

 މިކަމާ ރީ ބޭފުޅުންކަހަލަ ބަދަލުތައް. އެހެންވީމާ، އިދާ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން ުގޅިވަަޑިއގެން ގެންެނވި ބަެއއް

ރުންނަށް. ތެރި މެންބަ ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުމިއްޔާ ފަސޭހަފުޅުވާނެ ކަންނޭނގެ އިއްޒަތްގުޭޅގޮތުން އެްއވެސް ވާހަަކއެއް 

  ވި ބަދަލުތަކާ ުގޅޭގޮުތން.އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން މި ގެންނެ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އޮތީ  ްށ ބަޔާންކޮށްފައި މިޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރުަގއި މަޤްޞަދެއް ކަމަ އާދެ!

ބޮޑަށް އެއްގޮްތކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމަށް. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ގާނޫނަީކ  ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނާ

ކަުމގައި ވިަޔސް. ދެން އެއަށް ބޮޑަްށ  އަދި ކުންފުންޏެއް ގޮތަށް އޮތްކުރިން ވެސް ސްޕެޝަލް ގާނޫނެއް
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ހުރީ. ދެން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ބައެއް  ްޞލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއެްއގޮތްކުރުމަށް ޓަކައި އި

މާއްދާތައް އުނިކޮށްލާަފއި ހުރިއިރުަގއި ބިލުަގއި ހުރި އެ މާއްދާތައް އުނިކޮށްލާިފއްޔާ ޭއގެ ރެފަރެންސް އެބަހުރި 

 ބައިަތއް އިދާރީ  ގޮތަށް އެ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި، ެއގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ އެ ޞްލާޙު ހުށަނޭޅި. ދެން އެހެންވީމާއި

ފުރަތަމަ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަީކ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ގޮތުން ިއޞްލާޙުކޮށްލާފައި ިމހުރީ. ހަމަ ދެން އޭެގ؛

 ؛ގާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އުނިކުރަން. )ކ( ގައި ަބޔާންެވގެން މިވަނީ ގަވަރނިްނގ ބޯޑު މިހާރު އެއްކަލަ

. އޮތީމަ ދެން ކޮށްފަަގއި ނަކަލުތެރޭ ގެއޮތީ ބިލު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަންނާނީ ބިލު. އެހެންވީމާ، ޭއތި މިމިހާރު 

ގޮތުން  ތެރެައކު ެއބައެއް ނުެވއް ލިޔާނެ. އެހެންެވގެން ހަމަ އިދާރީ ގެއްމުކޮށް މިހާރު ބިލުތައް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ބިލުއާ

، އިޞްލާެޙއް ނޫން އަނެއްހެްނ ބުނަންޏާ އެއީކީ. ދެން ޮކށްލުން ބިލުން ނެގީ. އެހެންވީމާ ކަލު ކޮށްފަިއ އޮތް ނައެ ނަކަލު

ވެްސ ބިލު ތެރޭގައި ލިޔެފަިއ  އޮތް އިޞްލާޙެއް. އެ އިރު ދެވަނަ މާއްދާއަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި ބިލު ހުށަހެޅި

ނޑުމެން އިާދރީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަޅުގައީ ގޮތުން މި ބިލު ތެރެއިން ނެގީ. އެ އޮތީމަ އޭތި އިދާރީ

 ވެސް ހުށަހެުޅއްިވއިރު އިޞްލާޙުަގއި މި ވަނަ މާއްދާ ިއނގޭތޯ. ޭއަގއި 5އޮތީ  އީ. ދެްނ މިއެ ކަމެްއ  ފާހަގަކޮށްލާ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުާނ ބޯޑް އޮފް ޑިެރކްޓަރްސއޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ ގާނޫނު ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮްތ  11އޮތީ 

ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު. މާއްާދއަަކށް ރެފަރެންސް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީކީ. ހަމަ ގާނޫނު ދަށުން، ގާނޫނުގެ ދަށުން ޑި

ވަަނ  4އޮތީ  ގޮތަށް މި އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލީ. ދެން އެންމެ ބޮުޑ އިޞްލާެޙއް އްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑޭޢަ

ތެރެއިން އުނިކޮށްފައި ވަރަށް ބޮުޑ އޮތީ ޭއގެ ޅި އިޞްލާޙުގައި މި. ެއއީ އޮނިގަނޑު. ެއ މާއްދާގެ ހުށަހެއިބައިގަ 

ވަނަ ަބއި 4، މި ގާނޫނުަގއި މި ތަޢާރުޟުވާ ކަންތަެކއް ހުރި. އެހެންވީމާ އުނިކުިރއިުރގައިއެކަމަކު ބައެއް. 

. ެއއީ ެއގޮތަށް ހަމަ އޮތީ އާދެ އޮތީ ހުށަހަޅާފައި މި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން މި އޮނިގަނުޑ މިހާރު މިއޮންނަ

ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު. ޭއގަިއ  އިޞްލާޙެއް، އެގޮތަށް ހަމަ ބިލު ހުށަހެޅި ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާނޯންނާ

 .ވަނަ މާއްދާ 22ން އޮތީ އޮތީ. ދެ  ލުކޮށްލާފައި މިތަންކޮުޅ ބަދަ ހިންގާނީ އެ  އޮތީމަ ؛ކަލަ، އޭަގއި އޮތީ ހިންގާއެއް 

ުކރުން. އޭަގއި ވެސް ހަަމ ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ ޗެއަރމަން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑު 

ެއއީ ބޯުޑ ދަށަށް މި ގެންނަ ގޮތަށް ބިުލ ހަމައެކަނި ެއ ތަންކޮުޅ ިއތުރުކޮށްލީ.  ،ބޯޑުންނޭ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިުޔޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ވަނަ މާއްދާ  24ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ އިނގޭޯތ. ދެން 

ހަމައެކަނި އަރިމަތީ ސުުރޚީ ވަިކކުރާ ވާހަކަ އެ ތަްނކޮުޅ މެންޝަންކޮށްލީ. ދެން  އި ޢައްޔަންކުރުމާިއ ަވކިކުރުން. ޭއގަ

 ގައި މިހާރުޙަޤީޤަތު ވެްސ ެއއްކަލަ ަޢއްޔަންކުރާ ވާހަކަ އެކަނި ޮއތީ. ވަިކކުރާ ވާަހކަ ނެތީމަ ހަމަ )ށ( ގައި 

. އެހެންވީމާ، ްއޔާ އެ ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ އެ ބޯޑުންނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖެ ެސކްޓަރ ގާ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން

ވަނަ ާމއްދާ. މި ކުރިން އިޞްލާުޙ  26އޮތީ  ެއ ތަންކޮޅު އިތުުރކޮށްލީ. ދެްނ މި "ކުރަންަވކި"އެ ތަންކޮޅު 

ލަތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ފައި އޮްތއިރުަގއި އެމް.ޑީ ނެތް ހާޓްކޮށްލާހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތުން އެ ޑިލީ
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އި އިތުރުކޮށްލީ. އެމް.ޑީ ނެތް ބަ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ އިނެތް. އެހެންވީމާ، އަސްލު ާގނޫނުގައި އޮތް ެއއްެޗއް ކުީރގަ 

އޭ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްީލ އެމް.ޑީޓީ ލަތެއްގައި ދެން ހިންގުުމގެ ކަންތައް ިއސްކޮށް ހުންނަވަނީ ޑެޕިޔުހާ

 33ންގެ ޖަލްސާ އޮތީމަ ބޯޑު ހަމައެކަިނ އެ ތަންކޮޅު. ދެން  މާްއދާގައި ވެސް ޑިެރކްޓަރުވަނަ 18އިނގޭތޯ. ދެން 

ޭޙ ވަނަ ިއޞްލާ 1އަށް ރެފަރެންސް ދީފައި މި ާގނޫނުގެ ހުރީ ާމއްދާވަނަ މާއްދާެގ )ށ(. ޭއގެ އެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ 

 ،ވެގެްނ، ހަމަ އޭތިކުރާއިުރގައި. އެހެންއްމުކޮށް ނުއެއް ލިޔޭ ޑްރާފްޓުއާ  ކިޔާފައި ދެން އެގޮތަކަށް މިހާރު ގާނޫނުގައި

ނޫން ސަބްސްޓެންސެއް . އަނެއްހެްނ ާބރާތް ބަދަލުކޮށްލާފަ. ހަމަ އިއެއީޮކށްލި ޑިލީޓެއް ގޮތުން  އިދާރީ އެ ތަންކޮޅު

 ގޮތުން އެއްކަލަ ެއ ޮއތް އިވެސް މީގަ  ންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން. އޭަގއިއެީއކީ. ދެން ހުސްވާ މަޤާމަށް މެ

ލަތު ެއއްަކލަ މިހާރު ފުރަތަމަ ހާއި ލަތު ފިޔަވަ އްޔަްނކުރާ ހާކްޓަރުންގެ ބޯޑަްށ ޢަވެދާނެތީވެ ހަމަ ިޑރެކޮންފިއުޒް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ އޮތީ. ދެްނ  ޯބޑުން ޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ ޕްރަިއެވޓައިޒޭޝަންފިޔަވަިއ ދެން މި ގާނޫނަށް ޢައް

 ބާރާތް ބަދަލުކޮށްލާފައި އެއްދާގެ )ހ( ވެސް އެ އިވަނަ މާ 35ދެން ން. އެ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެހަމަ )ށ( ގައި ވެސް 

 ،ކުރިން އެްއކަލަ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރގައި އޮތް އިޞްލާެޙއް ވަނަ މާއްދާ މީގެ 37ސާފުނުވާތީވެ. ދެން  އޮތީ

 އިރުަގިއ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތުން އެ ާމއްދާ އުިނވަނީ. ެއކަމަކު އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ނުަގއިގާނޫކަމަކު އެ

 ބައި އުނިވާނެީތވެ ހަމަ ކުރިން  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނެތް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ގެނެސްިފއްޔާ މިޙަޤީޤަތުގައި 

އޮތީ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަަކށް އިތުރު ަވޒީފާެއއް ވެްސ  ިއ މިކޮށް ލިޔެލާފަރިޕީޓު  އިވެސް އޮތް މާއްދާ އަލުން މީގަ

މިދެންނެީވ ފުރަތަމަ ފާސްކުރި ގާނޫުނ އޮތް ގޮތަށް ހަމަ އަލުން  ،އަދާކުރެޭވ ގޮތަްށ އޭުރގަިއ ވެސް ފާސްކުރި 

ދާަގއި ެވސް ވަނަ ާމއް 7ކުރީ. އާދެ! ދެން ައލުން ރިޕީޓު އިއިޞްލާޙޭ މި ދެންނެވީ ގާނޫުނގައި އޮތް މާއްާދއެއް ީމގަ

ބާރާތް އޮތް ވަެރއްގެ ބަޖެޓެްއ. ދެން އެވެސް އިތަން ހިންގަން ކޮްނމެވެސް  އެ .ދޭ ވާހަކަ ވޭ ބަޖެޓުއޮ  ބަޔާންކޮށްފައި

ބާރާތަކީ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތި އެހާ ސާފުނުވާތީ ކުރިން އޮތް އިގޮތުން އޭ

ްށ ވަނަ މާއްދާއަ 55ދޭންވާނެެއވެ. އެކަމަކު އޭތި  ވެސް ވަކި މިންވަރަށް ފައިސާ ހަރަކުއެންޑް ޓެރެޜަރީން ކޮންމެ އަ

ކުރަްނވެގެން ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން އާ ތަޢާރުޟުވާީތވެ އެ މާއްދާއާ ެއްއގޮތްއެ އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ މާއްދާއެްއ.

ެދވޭ ަވިކ  ވެސް ރެޜަރީން ކޮންމެ އަހަރަކުޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއިްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެ

މިދެންނެވީ، މި އިޞްލާޙު  ކުރީ އެޮގތަށް. ދެން މި ގާނޫނުގައިއިސާ. އެގޮތަްށ ބަޖެޓު މެންޝަންމިންވަރެއްގެ ފަ 

މި ގާނޫުނެގ  ހަރުަގއި އެަލއިން ނުވެދާނެތީވެހުރިހާ ކަމެއް ފަ ސީދާ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނާ ސްޔަކަުމގަިއ ވީ ގެނައި

މަލުކުރާނީ ުކންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ މަތީން ޢަ ނުވާ ގޮެތއްގެއާ ޚިލާފުށުން އުފައްދާ ކުންފުނި މައްޗަށް މިދަ

ށް ކައޮތީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މާއްދާއަ ދަށުންނެވެ. އެއީ އަސްލު ްސޕެޝަލް ގާނޫނެއް ކުރިން ފާސްކޮށްފައި މި

އޮތީ. އެ ތަންކޮުޅ ބަޔާންކޮށްފައި  އި ެވސް ހަމަ އެގޮތަށް އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއެއް ެނތް. އާދެ! ދެން )ރ( ގަ

 އެއީ ދެން އިނގޭތޯ ހަމައެކަިނ އޮތް އިޞްލާޙަކީ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ  ރުނައިފަެއއީ  ބޭފުޅުން؛ ދެ ލެްއވުނީ ތި ިޝޔާމާއި ޙުަސއިނާއިމިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ ބައްލަވަ 

ބިލު  ލަޠީފް  މަދުމުޙައް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާއަދި  ޝިޔާމް  ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި 

 ތިޔަ ންތައްތައް ދެންމެހިއްސާކުރަން ވިދާުޅވި ކަ   ބޭފުޅުންނާ އިއްެޔގައި އިދާރީދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު

ރަކު ކަމެްއ ތެރި މެންބަނޑު ދޭނަން. ދީފައި ިއްއޒަތްލެްއވީ. ދެން މިކަމަށް އަދިވެސް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް އަޅުގަބައްލަަވއި

 ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާއަރުވާނަން. ފާހަގަކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު

ެއްއ ގަމެއް ފާހަ ވަގުތު ކަ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާތީ ައޅުގަނޑު އެހެން ބޭފުޅަކު މި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ރެްއވީ.  ފާހަަގކުން އެނުކުރައްާވ. ައޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއްހެން ިއްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރު

 ށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.ޙުސައިނަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ހަޅަން ގަނޑު ހުށައެީކގައި ައޅު ތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މިއަދު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިވ ޅުހުށަހެ އެ ތަޢާރަޟުވާ ކަްނކަން އުިނކުރަްއވައި ތީބުކޮށްދެއްާވ ބަެއއް ކަްނކަން؛ތަރު އާދެ! ހުށަހެޅުމެއްގެ 

މި މިހާރު  ޙުސައިން. މުގެ ތެޭރގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ހުށަހެޅުއްވީ. އެއީއްވުހުށަހެޅު

ތަކަށް ސް ފުރުޞަދެން ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެ .ގެނެވުނު އިޞްލާޙުަތކާ އެްއޮކށް ބިލު ފާސްކުރަން

 ުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ. އަ

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޅި މުންބަރުން ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދެންމެ ދެންމެ އިސްވެ ިތއްބަަވިއގެން އިްއަޒތްތެރި ދެ މެއާދެ! ބިލު ދިރާސާ

ޅު ންޖެހޭ ރަނގަމަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ބިލަށް ގެންނަމި ލާޙުތަކަީކ މިހާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ބިލަށް ގެންނަ އިޞް

ހަލަ އްވެސް ކައެ ޚިލާފު ބޮޑު އެއްެވސް ކަހަަލ އުސޫލީ  ބޫުލކުރެވޭ. އާދަޔާ މުަގއި އަުޅގަނޑަށް ގަލާޙުތަކެއް ކައިޞް

 ަކކަށްއިޞްލާޙުތަ އޮތްކުރުމަށް ހުށަހެިޅފައި ން ބިލު ރަނގަޅުމުޅި ،ލާޙެއް ހުށަހެޅިފަެއއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސްއިޞް

 ދުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ވާތީ އަުޅގަނޑު އެ އިޞްލާޙުަތކަށް ތާއީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ .ވީކުރެއް ލިބެ އެ ތާއީދު ހެޅުްއވުމަށް އިްޞލާޙުތަކާއެކު އަށަހެޅުއްވި ހުށަހު ން އެއެހެންވީމާ، ޙުސައި

.  ވޯޓަްށ ދާނީވަންޏާ އަުޅގަނޑު ކަމަށް މުޙައްމަދު. އެހެންވީމާ، އިތުުރ ކަމެއް ނެތް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

ެއީއ  ،ން މެންބަރުކުރަްއވާ މިހާރު ބިލަށް ިދރާސާކުރަްއވާފަިއ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރިހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ނޯޓުއެ

މަްށ ލު ފާސްކުރުބިގެންެނވި ބަދަލުތަކާ ެއކުަގއި ވެސް ފާހަަގކުރަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެ އަޅުގަނޑު ކުރިން 

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއިގެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހޮޅުދޫ ާދިއރާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ

ާވ ަޑއިގަންނަ ވައެުކަގއި މުޅި ބިލު ފާްސކުރަން ފެނި ލާޙުތަކާތާއީދުކުރެްއވީމާ ެއގޮތަށް މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞް

 ،މަވެސް . އެހެންނަދިޔައީ ެވގެން މި ބިލު މި ދެން. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ފާސްދެއްވުން އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

ރަްނ މިގޮތަށް ފާސްކު ޓް ހެދުމުގަިއ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ބިލު އިދާރީ ބޭފުޅުން އެބަ ފާަހގަކުަރއްާވ ރިޕޯ

ބޭފުޅުން  ތި ހިނެއްތޯ؟ޔާ އެކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމު ކަމަށް. ކިމެންބަރަކު ހުރިއް ުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްެތރިއެދިަވޑައި

ހިސާބުން ވީމާ، މިހާރެކޯުޑގައި. އެހެން ކި ކޮަޅކަށް ޯވޓު ނުދެއްވަނީތޯ؟ނޫނީ ވަ ފާސްކުރަން އެދިވަަޑއިުނގަންނަވަނީތޯ

 ނިމުނީ.  ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބައްަދލުވުންޓް މިގޮތަށް ނިންމެވުން އެދެން. ވަަރށް ބޮއިދާރީ ބޭފުޅުން މި ރިޕޯ
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