
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  9 ކޮމިޓީގެ  މ ޢީ އިޖްތި 

2019އެޕްރީލު  92  

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޑިއގެން ތިއްބެވި ޒިރުވެ ހާ  ދު މި ކޮމިޓީއަށްމިއަބައްދަލުވުމަށް މަރުޚަބާ. `. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 

ތޮއްޫޑ  ،ފަރު ދާއޫދުޢުންބަުރ ޖައިާރގެ މެނގޫފާރު ދާއު ،ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ގެ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  ؛ންނަކީބޭފުޅު

 ންބަރުއިރާގެ މެދާމުލަކު  ،ދު ޙުސައިންޢުސަ ންބަރުއިާރގެ މެދާ ގިލީނވިލި ،މް ޙަސަންއިބްރާހީ ންބަރުއިރާގެ މެދާ

ގަނޑު މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ފަށާނަން. އާދެ! އަޅު  .މްޡިމުޙައްަމދު ނާ ންބަރުއިރާގެ މެދާރު. ވަިއކަަރދޫ ޞީމް ނައިބްރާހީ

 .ގޮތުން ބިލާ ބެހޭ ޢަދުލުގެ ކުދިންގެކުޑަ  ،އޮތީ އި މިއެޖެންާޑގަ ގަނޑުމެންގެފުރަތަމަ އަޅު މިއަދު އެންމެ

ޑުމެން ނގަފާސްުކރިއިރުަގއި ައޅުއެ  ،ހެންނަމަވެސް. އެކޮމިީޓން އޮތީ މި ބިލު ފާސްކޮށްފަ ގެރީ ކު ގެގަނޑުމެންޅުއަ

ތަކާ އެީކގަިއ ން ހުރި ބައެއް ކޮމެންޓުޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އިރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ރީ އޭަގއި ހިއުމަންފާސްކު

ހުރި ަވރަށް ތަފާތު ކަންތައްތައް  ޭއގައިރުަގއި އި ލިބުނުތައްކޮމެންޓުއެ ށް މެންނަގަނޑު ޅުފާސްކުރަން. ދެން އަ

 އިންއިޓްސްރަ ސް ހިއުމަންުކރާ ވަރަށްވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓް ގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ަމޝްވަރާކޮށްލާފައި ބިލު ފާސް އަޅު

ހުރެ ކަށް އްރިރަޤަަގނޑު މުނުކޮށް ހަމަ އަޅުކޮމިޓީާއ މަޝްވަރާ އިުރގައިއް ފާސްކުރާ. އެހެންވީމާ، ބިލެހުރި ވެސް

ނައީ. ދެން އެާއއެީކަގިއ ގެ ހަމަށް މި މައްސަލަ މި   ކޮިމޓީއާގަނޑުއަޅު  ،ތީވެދަތިވާގަނޑު ހަމަ ކޮށްލަން އަޅު  ންއެކަ

މި އޮތް  އް އަރުވާަފއިވެްސ ަލފައެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެޓަރނީ ،އިޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން ރިކޯޑަށްޓަކަ ގަނއަޅު

މަޝްވަރާ ހޯދަިއގެން   ެވސްންޖެނެރަލް އޮފީހު ކިއުޓަރތަކުަގއި ޕްރޮސި އްންޖެހޭ ކަންތަހޯދަ  ރާށް މަޝްވަބިލަށް އިތުރަ

ްއ ވެސް ސިޓީއެ ންއަދި އެހެން ތަނަކު ސާފުކޮްށދިނުން އެދެންޓުން ވެސް ޓޭރިއެކްރެސެގެންދަން. ދެން ކުރިއަށް 

  އޮތް ެއއްެޗއް.ފައިސިޓީަގއި ލިޔެއެ ނަންތޯ ވިދާޅުވެފާ ؟ތޯއްއެ އޮތީ ކޮން ސިޓީ އްސަލް ކޯޓުން ައއި އޮތްތޯ. ޖުވެނައި

ގަނޑުމެްނ ތައް އަޅު އް ކޮމެންޓުޔާ އެބޭފުޅުންގެ ަބއެއްެވއްޖެން ގިފައި އޮތް ގޮތުނގަނަޑށް އެއަޅު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ބިުލ ޢަދުލުގެ  ،ވީ ބޭފުޅުްނގެ އެންމެ މައިގަނޑު ސަބަބަަކށް އެ ،ނުލައިގެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

 ،. އެހެންނަމަވެސް އިގެ ތެރޭގަޓީވެްސ އެބައޮތް މި ކޮމި ބިލެއް ޒްރައި ޑްއި ޗައިލް ާދއިރުގަ ފާސްވެގެން

ކޮށް ބިލުގެ މަަސއްކަތް  އް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެވަުރ ނުވީ. އިެލވޭބިުލ އެީކަގއި ނިންމަ ނޑުމެންނަށް ދެގައަޅު

 ށްކުރަންޖެހޭ ވަރަޒިރުހާ ،ކުރަމުންމެން މަޝްވަރާ ޑުގަނބިލަށް އެީކގައި ައޅު ދެ ،. އެހެންނަމަެވސްވޭނީލެއިނިންމަ

. ވޭލެއިނުނިންމަ ނަށްވަގުުތގެ ކުަޑކަމުން އަޅުގަނުޑމެން ،ޒިރުޮކށްފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްހާވެސް  ގިނަ އިދާރާތައް

ބުރާ ުލގެ ބިލު އަލުން އަނގޮތަށް ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދު ިއގަންނަވާ ރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑަޒަތްތެއް އެހެންވީމާ، އި

ޑު ގަނދެްއވުން. އަޅު ވޯޓު ފުޅުންިއގަންނަާވ ބޭފެނިވަޑަޢަކުރަން  ނިންމުން ރުޖޫތްއޮ  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި

ގިފައި އޮތް ނށް އެގަނޑަދު ައޅުދެން މިއަ ؛ފޮނުވާލަިއގެންއަށް އޮތް ަވގުތުަގއި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ މިވިައސް ގޮތެއް ކޮންމެ

ފަިއވާ ފާސްކުރުން ފާސްކޮށްމި ބިލު ގައި ކަމަށް ރައީސް ިވދާޅުވުމާ އެކީ  ފަހު ދުވަސް އެންމެ ްއޔާޖެެވއް ގޮތުަގއި

 ،ނަމަވެސްންންނަވާލީ. ވަރަށް ދިގު ސިޓީއެްއ އޮތީ. އެހެކުރުކޮށް މިދައަޅުގަނޑު ކުރު ؛އަލުން ،އަނބުރާ ގެނެސް
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ޓުދެއްވުން އެދެން.  ވޯިއގަންނަވާ ގޮަތަކށްވަޑަހެްނީވމާ، ފެނިލާސާ. އެޚުވާލީ އޭގެ މިދަންނަގަނޑު ައޅު ކުރުކުރުކޮށް

ަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތީ އަޅު ބިލުތަްއ  ކުރީަގއި ހުރި. ނބުރާ ފޮނުވާލަންއަ ިމ ބިލު މެންނަށްޑުރުން ައޅުގަނއޭ

ހުރި މަސައްކަތް  ގަނޑުމެން ޮކށްފައިހުރި މަޢުލޫމާތާއި އަދި ައޅު ގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިން. އަޅު ޓީކޮމި

ކަތް މި މަސައް ހުރިއި ކޮްށފަ ގަނޑުމެންޅު ރުން ފޮނުވާއިުރގައި އަ ސަރުކާމި ބިލުއެނބުރި ގޮތަކަށް  ނުދާނެގެއްިލގެން

ގެ ، މި ބިލު ބިލު މަށް އަނުބރާ މިކުރުމަށްޓަކައި ވެއްދުތެެރއަށް ފުރިހަމަބިލުގެ ތެރެއަްށ އިންކޯޕަރޭްޓ ނުވަތަ ޭއގެ

ތް ކައްގެ މަސަ މެންގަނޑުއަޅުރުން . އޭއިލަނީފޮނުވަމި ށް ކޮޕީކޮށްފައި ޖެނެރަލް އޮފީހަ ނިވެރިޔާ އަދި އެޓަރނީބެލެ

ކުީރގައި ހަމަ އޮތް ޑްރާފްޓަށް.  ން ހަމަ އެކަށީގެންވޭނޫނިްއޔާ މި ބިލު އަނެއްާކވެސް ހުށަހެޅުނުދާނެ. އެހެންގެއްިލގެން

 އިރާގެ މެންބަރު ހޮޅުދޫ ދާރީަގއި. ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކު އެބައޮތްތޯ ެއއްެޗއް ވިދާުޅާވން އިްއޒަ

 ޢަލީ މުޙައްމަދު. 

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ޢަލީ މުޙައްމަދު ބަރު މެންއިރާގެހޮޅުދޫ ދާ

އަުޅގަނޑު ވޯޓުދެމުން ވެްސ އްިރރު ވޯޓަށް ެއއްސެިވއިރު ޤަބައްދަުލވުމުަގއި މުއޮތް  ފަހު އެންމެ ،ދުވަހު ކުރީ

، މުޤައްރިރު ދަނީން ޓީވެްސ ކޮމިއި ޯވޓަށް އެްއސެިވއިުރގަ ،ެވސްިއ ުރގައޭ ،މީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ،ފާހަގަކޮށްލިން

އޭުރގަިއ  ގަނޑުއިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަޅު ،ންކަުމންހެމުން. އެއްވަރަ ގިނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކު ށްވަރަ ދަނީ

 ގެ ނުކޮމިޝަރައިޓްސް  ންހިއުމަ (އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް)ދި މިނިސްޓްރީ އަ ރޖެންޑަ ،ދެންނެވިން ވެސް ންވޯޓުދެމު

ކަްތ ުތަގއި މަސައްފާހަަގުކރެވޭ ގޮދެން އަދިވެސް  ،ލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް ކުރިއަްށ ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސްޞްއި

ހެންމެ އަނެއްބައި އެކުން އަިދވެސް ކޮމެންޓު ނުލިބޭ. އަދި ހަމައް އިދާރާތަބައެ ބަލާއިރުގައި  ށްހިސާބަފަިއވާ ގޮސް

ދެންމެ  ؛ޖެނެރަލް ނީރނެްއކާ ެއޓަވެސް އެބައޮތް. އަިއ ން ފާުޅކޮށްފަކަންބޮޑުވު ނާިއ ތަންތަނުންކޯޓުން އިދާރާތަކުން

ބެހޭ ބިލާއި  ކުަޑކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާ ،ވެސް ބޭނުްނފުޅުވަނީ މި ބިލު ފީހުންޖެނެރަލްގެ އޮ އެޓަރނީ ންގޮތު ވިދާޅުވި

ވަަނ  18ވަގުތު  މި ،ގޮތަށް. އެހެންކަމުން ގެންދާކުރިައށް މި ދެބިލު އެއްކޮށް ލު؛ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ބި

ްށ ކަމަށް އަުޅގަނޑަ ްނނަވާކަމަށް ވަަޑއިނުގަ ދެވޭނެކުރިައށްގެން އިމި ބިލުތަކާޮގތުން  މަޖިލީހުގައި ވަގުތު ތަންދޭ

އަނބުރާ  ން ދިން ވޯޓު ފާސްކުރަބިލު، ންދުވަހު އަޅުަގނޑު ފާސްކުރަ ކުރީ ،ހެންކަމުންއެ ވޭ.ެލއް ނުކުރެސް ގަބޫވެ

އިންތިޒާރުކޮްށގެން މި ކަްށ ގޮތަ  ޓަށް އައްަސވާވާ ިބލު ވޯދާޅުއްރިރު ވިޤަރި މުގަނޑު އިްއޒަްތތެައޅު ،ގެނެސް

 މަޑުކުރަނީ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 ށްގަނޑަރުން އަޅު އޭ ްއޔާ.ވި ކޮށްދެއް ޑުން އަށް ސެކައެ  އިެދްއވަ އިއްވަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަ ށްގަނޑައަޅު

 . ކުރެްއވުމަށްދު އީތާެއއަށް  ،. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްަވއިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހޭނީއެ ވޯޓަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީ މުޙައްމަދު އިރާގެ މެންބަރުހޮޅުދޫ ދާ

ޓަކަިއ ކުރުމަށްރަމުންދާ މަރުޙަލާގައި އަދިވެސް ިބލު ރަނގަޅުކުރާސާއަދިވެސް ދިމި ބިލު ހުށަހަޅަނީ  އަޅުގަނޑު މި

ގިަނ ތައް ވަރަށް ކޮމެންޓު އެްއކޮށް އަދި ވަރަށް ބަިއވަރު ހުރުމާ ތައް ުމ މަސައްކަތްހިއްގިނަ ވަރަށް މު ވަރަށް

މި ބިލު މޭނެތީ ނިންނުބިލު  ގުތުވަ މި  ،މެންނަށް މިއަދުން މިއަދަށްގަނޑުއާ އެއްކޮށް އަޅު ކުން ކުރަންޖެހޭތީދާއިރާތަ

އެކު ބިލުެގ ތަކާމެންޓުހުރި ކޮ ތަކުން ލިބިފައިރާދާއިއެކި ހަމަ ކަތްތަާކއި އަދި ހުރި މަސައް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި

ން ފާސްކުރު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މި ބިލު ފާސްކުރިކުރުމަށް ރައީސަށްރަްއދު ންއަލު ށްފަރާތަބެލެނިވެރި

 ގޮތަކަށް.  ގެްނދާކަތް ކުރިއަށް ން މި މަސައްޓީ ކާ ކޮމިގަނޑުމެން އަނެއް އަޅު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ރު. ޞީމް ނައިބްާރހީދުކޮށްދެްއވުން އެދެން. އީތާ ކުިއގަންނަވާ ބޭފުޅަ ނިވަޑަފެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރުޞީނަމް އިްބރާހީމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ކުރަން. ދުއީނޑު ތާގަ މަށް އަޅު ްއވުހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

މް ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ މުލަކު ދާއި  ،އްވައިހުށަހަޅު މަދުއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  މަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށްްއވުހުށަހެޅު އްވިހުށަހެޅު އެ  އިދުކުރަްއވަ އީރު ތާޞީނަ

 ފާސްކުރުން އަނބުރާ ވާއިގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ ޅުއަ ގެ ިބލުދުލުޢަދެްއވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. ުކޑަކުދިންގެ ވޯޓު

 ،ނެސްސަމާލުކަމަށް ގެ ގެރައީސް ހުގެއަދި މަޖިލީ ،ނބުރާ ފޮނުވުމަށާއިއަ ށް ސަރުކާުރގެ ބެލެނެެވރި ފަރާތަ ،ގެނެސް

ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ ވެފަިއވާ ފޮނުވުމަށް ފާސްޖެނެރަލް އޮފީހަށް ކޮޕީކޮށް  އަުޅގަނޑުމެން އެޓަރނީއަދި 

 މެްއގަިއ މިނޑުމެން ުކއްލި ގޮތެްއގަިއ މި ބައްދަލުވުގައަޅު ދެން . ިމއަދު ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި

. ެއއީ ންގަނުޑ މިކަމަށް ގޮތެއް ނުނިންމަޅުށްފަިއ ނޫނިްއޔާ އަ ީޓާއ މަޝްވަރާކޮބައްދަލުކޮށްލީ މި ކޮމި

 ،ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވޭ ވަރެއް  ށްއަސް މި ބިލު ފްލޯޔަނުކުރިގަނުޑމެން ބައްދަލުސް އަޅުޔަވިކޮންމެގޮތެއް 

ެވސް މަޝްވަާރެގ  އެކަން ނިންމަންވާނީ ،ކަމެއް   ކޮށްފަިއ އޮންނަންމަޝްވަރާެގ މަތީ ،ގޮަތކީ ަގއި އޮންނަޑިމޮކްރަސީ
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ވީ. ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު އެްއވެސް ެއްއެޗްއ އްލުވުން ބޭދަމިއަދު މި ބައް ނޑު ގަވާތީ އަޅު ން ކަމަށްމަތި

އްޔާ. . ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރި ހަމަ ލާނަންއިއަހަ ނޑު ައޅުގަ ؟އެަބއޮތްތޯ އަުޅގަނުޑ؛ އްޔާ ނެތިްނ ބޭނުންފުޅުދާޅުވާވި

  ވެސް މަރުޙަބާ!ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  .حمد هللوال .ވުްނ ނިމުނީޓީ ބައްދަލުކޮމިދުގެ މި މިއަ
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