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 { ަނސީމް އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ތުލުސްދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓަ`.   މަރުވުން  ރައްޔިތެއްކަން  ،  ރީކުރުމާއިއުފަންވުމާއި  ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  ުއފަންދުވަހުެގ 

ބާ. ޙަދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ހަތަރުަވނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުއަންަގއިދޭ ކާޑު ހެ

ހާޒިރުވެތިއްބެވީ ބައްދަލުވުމަށް  ވަުގތު  އަދި  ިއއްޒަތް،  މި  ޔޫނުސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝިފާޢު،  ެމންބަރު  ތެރި 

ބިލުެގ   ާމއްދާާއ    14އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު އަދި އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ނަސީމު. އަޅުަގނޑުމެން މި  ވަނަ 

ފަށާނީ...   މަސައްކަތް  މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާފަ.  ފާސްކޮށް  އޮންނާނީ  ދުވަހު  ކުރީ  ޕާކުކޮށްލީ.    14ހަމައަށް 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ަވުގ  ވާ.ވަނަ މާއްދާިއން އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ މިއަދު. އެހެންވީމާ، ކުރިޔަށް ެގންދަ  14އެހެންވީމާ،  

ލަން. އެހެންވީމާ، ެއ  އާދެ! ސާދަވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ އިމިްގރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުން ފިލުވާ

ވަނަ   15،  ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން ޕާކުކޮށްލާފައި  14ލުވައިލެވެންދެން  ޑުމެންނަށް އޮޅުން ފިމަޢުލޫމާތު އަޅުަގނ

 ދެްއވުން އެދެން. އޭޓުން ވިދާޅުވެރެޓޭރިމާއްދާ މި ވަުގތު ފަށާނީ. ސެކް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހެއްދުން.  އު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭން    ފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކުދިވެހިރާްއޖޭަގއި އު.  )ހ(  -15ފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ުއފަންވާ  ކުއްޖަކު  ކޮންމެ  އުފަންވާ  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ދުވަހުެގ   )ހައެއް(  6ބޭރުަގއި  މަސް 

ޑިޕާޓްމަންޓް  ިމ މާއްދާއަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ދެން  ހެއްދުމަށް  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް  ކުއްޖެއްެގ  އެ   ތެރޭަގއި 

ރާއްޖޭަގއި އުފަންވާ ކުދިންެގ  ،  އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް. ކޮމެންޓުަގއި މި އޮންނަނީ

. މިހާތަނަށް މަންމަެގ އައި.ޑީ ކާޑުެގ ދަށުން އޭފެނެ  ކުރަންސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ

އުފަ ލިބެނީ  ކުއްޖާއަށް  ޚިދުމަތް  ސިޓީ   28ންވާތާ  އާސަންދަިއެގ  ފުވައްމުލަކު  ދެން  ކަމަށް.  ވަންދެން  ދުވަސް 

އެބަ ކޮމެންޓެއް  ވެސް  ކޮމެންޓަކީ  އޮތް  ކައުންސިލުން  އެ  ޮގތުަގއި  ަގ.  ނިންމާރަޖިސްޓަބޫލުކުރެވޭ   6ލަން  ރީ 

  ކަމަށް.  ކަމަށް މާބޮޑު އިޢުތިރާޟެއްނުކުރާ މަސްދުވަހަކީ ތަންކޮޅެއް ދިުގ މުއްދަތެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެ

 

 ްއވުން( ކުރެބަރުން މަޝްވަރާފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން)އޮ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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 ކުރިޔަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެ ކުއްޖަކު އުފަންިވ ރަށް ނުވަތަ    .)ށ(

އޮތޯރިޓީެގ ކޮމެންޓެއް ެއބަ އޮތް. އެ ކޮމެންޓުަގއި    ސިޓީެގ ކައުންސިލަށެވެ. މި މާއްދާއަށް ވެސް ލޯކަލް ަގވަރަމންޓް

އޮންނަނީ އުފަންިވ  ،  މި  ކުއްޖަކު  އެ  ހުށަހަޅާނީ  ހެއްދުމަށް  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

މަށް ެއ  ކައުންސިލަށެވެ. ސަބަބު ކަ  ެގނުވަތަ އެ ކުއްޖެްއެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ރަށްވެހިވެފަިއވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ

ިމވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައި  ސިޓީެގ ،  ބޭފުޅުން  ނުވަތަ  ރަށް  ރަށްވެހިވެފަިއވާ  ބައްޕަ  ނުވަތަ  މަންމަ  ކުއްޖެއްެގ  އެ 

 އެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުަގއި ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ފެނެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުން

 

 ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ހުށަހަޅަން   އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  މި  ޝުކުރިއްޔާ  އެްއޮގތަށް  ކޮމެންޓާ  )ށ(    15އެލް.ޖީ.ޭއެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އް ތެޮގ އެހެން މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ށް އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ އެލް.ޖީ.އޭއިން ހުށަހެޅި ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަ

އަޅުަގނޑުމެން    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ތާއީދުކުރަްއވާ އަދި އެްއވެސް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ މެންބަރަކު ނެތުމުން

 )ށ( ބަދަލުކޮށްލާނީ އެލް.ޖީ.އޭއިން ހުށަހެޅި ޮގތަށް.  އެ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 : ިއއްެވވުންއިދާރީމޭޒުން 

ވާނަމަ މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން އެ ކުއްޖެްއެގ  ވެހިރާއްޖޭން ބޭރުަގިއ ކަމަށްކުއްޖަކު ުއފަންވީ ދި.  އެ މާއްދާެގ )ނ(

އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެްއދުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެ ކުއްޖެއްެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ރަށްވެހިވެފަިއވާ ރަށުެގ ނުވަތަ  

ބަޔާ ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް  ިއދާރާސިޓީެގ  )ރ(ންކުރާ  މި .  އަކަށެވެ. 

ޮގތުެގ މަތީން ުއފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހަްއދަން ހުށަހެޅުމަކީ އެ ކުއްޖެްއެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަެގ   މާއްދާަގިއވާ 

ނެތް ފަރާތެއް  ެއއިން  ކުއްޖާގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ހުށަހަޅާނީ  ހަދަން  ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  ކުއްޖާެގ  ނަމަ 

ކުއްޖެްއެގ އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް  .  )ބ(  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(ޔާެއވެ.  ބެލެނިވެރި

ހެއްދުމަށް މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ކައުންސިލަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކައުންސިލަކުން ެއ ކުއްޖެްއެގ އުފަންދުވަހުެގ  

ާމއްދާަގިއ އެ ސެޓްފިކެޓު އޮންނަން   16ސެޓްފިކެޓު ހައްދައިދޭނީ މި ާގނޫނުެގ   ވީޮގތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ވަނަ 

ޮގތުެގ   އެްއޮގތްވާ  އިޖުރާޢަތްތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާިއދުތަކުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އަދި  މަތީން  ޮގތުެގ 

)ޅ( ހައްދަ.  މަތީންނެވެ.  ކައުންސިލަކު  ދަށުން  މާއްދާެގ  ދާއިމި  ވާންވާނީ  ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  މީ  އިދޭ 

އުނިއުތުރު ެގންނަންވާނީ    ށްހެދުމަށްފަހު އެ ސެޓްފިކެޓަ  ދެވޭ ސެޓްފިކެޓް އި މިފަދައިން ހައްދަސެޓްފިކެޓަކަށެވެ. އަދި

އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ    .ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގ މަތީންނެވެ. )ކ(  17މި ާގނޫނުެގ  

ދިނުމުަގއި ކައުންސިލުން ޢަަމލުކުރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތަްއ  އި އެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަ ،  އިހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާ،  ޮގތާއި 

 އެ ނިމުނީ އެ މާއްދާ. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ ހުރިހާ އަކުރުތައް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ ފާސްކޮށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު    15އާދެ!  

ހެއްދުން ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ  މިއޮތީ  ސުރުޚީަގއި  އަރިމަތީ  ދަންނަަވއިލާނަން.  މާއްދާެގ  15؛ ރެކޯޑުަގއި  ވަނަ 
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4 

 

)ހ( އު  )ހ(.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިއޮތީ  ދިވެހިަގއި  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ނުވަތަ  ކުއްޖަކު  ކޮންމެ   ފަންވާ 

ކުއްޖެްއެގ   އެ  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ  ހަ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  އުފަންވާ  ކުއްޖަކު  ކޮންމެ  އުފަންވާ  ރައްޔިތަކަށް 

 އެލް.ޖީ.ޭއއިން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު ހެްއދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ށ(. )ށ( އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރަނީ

އޮތީ މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު    ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް. އެލް.ޖީ.އޭއިން ހުށަހަޅާފައި މި

ރަށްވެހިވެފަިއވާ... ބައްޕަ  ނުވަތަ  މަންމަ  ކުއްޖެްއެގ  ެއ  ނުވަތަ  އުފަންވި  ކުއްޖަކު  އެ  ހުށަހަޅާނީ    ހެއްދުމަށް 

ކުއްޖަކު އުފަންވީ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުަގއި ކަމަށް  .  )ނ(ށް ނުަވތަ ސިޓީެގ ކައުންސިލަށެވެ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ރަ

ކުއްޖެްއެގ   އެ  ހުށަހަޅާނީ  ހެއްދުމަށް  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު  ކުއްޖެއްެގ  އެ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  ވާނަމަ 

ކައު ސިޓީެގ  ނުވަތަ  ރަށުެގ  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ބައްޕަ  ނުވަތަ  ހަދާ  މަންމަ  ދަށުން  ާގނޫނޫެގ  ިމ  ނުވަތަ  ންސިލަށް 

)ރ( އިދާރާއަކަށެވެ.  ބަޔާންކުރާ  ހައްދަން .  ަގާވއިދުަގއި  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް  މަތީން  ޮގތުެގ  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ވަހުެގ ނަމަ ކުއްޖާެގ އުފަންދުހުށަހެޅުމަކީ އެ ކުއްޖެްއެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަެގ ޒިންމާެއކެވެ. ެއއިން ފަރާތެއް ނެތް

ކުއްޖެއްެގ އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް މި  .  ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާނީ ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. )ބ(

ސެޓްފިކެޓު   އުފަންދުވަހުެގ  ކުއްޖެްއެގ  އެ  ކައުންސިލުން  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ކަުއންސިލަކަށް  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ 

ާގނޫނުެގ   މި  ޮގތުެގ  ވަ  16ހައްދައިދޭނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމަށް  ޮގތް  އޮންނަންވީ  ސެޓްފިކެޓް  އެ  މާއްދާަގއި  ނަ 

ިމ  .  މަތީން އަދި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތްތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތީންނެވެ. )ޅ(

ވާން ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  ހަދައިދޭ  ކައުންސިލަކުން  ދަށުން  ދާމާއްދާެގ  އަދި އިވާނީ  ސެޓްފިކެޓަކަށެވެ.  ީމ 

ވަނަ    17އެ ސެޓްފިކެޓަށް އުނިއިތުރު ެގންނަންާވނީ މި ާގނޫނުެގ    ،އެފަދައިން ހަދައިދެވޭ ސެޓްފިކެޓެއް ހެއްދުމަށްފަހު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ޮގތާއި.  މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގ މަތީންނެވެ. )ކ(

ހަދަ  ،މަޢުލޫމާތާއި ދަށުން  އިއެ ސެޓުފިކެޓު  ާގނޫނުެގ  މި  ޮގތުެގ އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކައުންސިލުން  ދިނުމުަގއި 

އާދެ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގއި  ދަންނަވައިލި    !ހަދާ  މި  ދެންމެ  އިން   15އަޅުަގނޑު  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

)ކ(...   ދަންނަވައި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފެށިެގން  މި  ދެންމެ  ޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އިން    15ލި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ފެށިެގން )ކ(އާ ހަމައަށް ފާސްކޮށްފި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  

 

 : ވުންިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

 -16އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް އޮންނަންީވ ޮގތާއި އޭަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު.  ؛ ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުޚ16ީ

ވަނަ    9ެގ ސެޓްފިކެޓުަގިއ އުފަންވުުމެގ ރަޖިސްޓްރީަގިއ ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކުަގިއ މި ާގނޫނުެގ  އުފަންދުވަހު.  )ހ(
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ާގނޫނުެގ   މި  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުެގ  ބަޔާންކުރާ  )ށ(ަގއި  ބަޔާންކުރާ    20މާއްދާެގ  ާމްއދާަގއި    ދިވެހި ވަނަ 

ނަންބަރާއި އަންަގއިދޭ  ނަމާއި،  ރައްޔިތެްއކަން  ރަށް ،  ކުއްޖާެގ  މަޢުލޫމާތު ކުއްޖާ  ސިޓީެގ  ނުވަތަ  ރަށް  ވެހިވެފަިއވާ 

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ ކުއްޖާެގ ނަން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓުަގއި ހިމެނޭނީ .  ހިމަނަންވާނެއެވެ. )ށ(

މުަގިއ  އެ ނަމަކީ މުސްލިމުންނަށް ކިޔުން އެކަށީެގންވާ ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާައކުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ނަމެއް ކަ

ޮގތަކީ ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މި  ،  ވާނަމަެއވެ. 

މާއްދާެގ )ހ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކުއްޖާެގ ނަން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓުަގއި ހިމެނޭނީ އެ ނަމަކީ މުސްލިމުންނަށް 

ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން    ެއކަށީެގންވާ ނަމެއް ކަމަށް  ންކިޔު

ކަމުަގއި  ނަމެއް  ރަށުެގ  ކޮޅަކަށްފަހު(  )ަވުގތު ނަމަެއވެ.  ވާފާސްކޮށްދީފައިވާ  ރަށްވެހިވެފަިއވާ  ކުއްޖާ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް 

ވުމާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން  މަޢުލޫމާތު، އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓުަގއި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށެއްެގ ރަށްެވއްސަކަށް

 . ވެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައެވެއްސެްއެގ ޮގތުަގއި އެ ކުއްޖާ ށް ެގ ރައެއް ޓީސިމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑީ.އެން.އާރުެގ ކޮމެންޓާ އެްއޮގތަށް މި މާއްދާެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ނ( އަޅުަގނޑުމެން،  

  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އުނިކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރިަގއި )ނ( އަސްލު

 

  ިއއްެވވުން: ން އިދާރީމޭޒު

އޮންނަންީވ    ފިކެޓްއެ ސެޓްރޭސި ބަހުންނެވެ.  އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނިގ  ފިކެޓްހުެގ ސެޓްފަންދުވަ)ރ( އު

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   ޮގތުެގ ނަމޫނާ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

.   އޮންނަންވީ ޮގތާއި އޭަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު. )ހ(އުފަންދުވަހުެގ ސެޓުފިކެޓު؛ ވަނަ މާއްދާ އަރިމަތި ސުރުޚީ  16

ވަނަ މާއްދާެގ    9ާގނޫނުެގ    މި،  ރީަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއިފިކެޓުަގއި އުފަންވުމުެގ ރަޖިސްޓައުފަންދުވަހުެގ ސެޓް

ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުން ްއކަން ދިވެހި ރައްޔިތެއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާ  20މި ާގނޫނުެގ  ،  )ށ( 
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ންވާނެއެވެ.  ނަނަންބަރާއި، ކުއްޖާެގ ނަމާއި، ކުއްޖާ ރަށްވެހިެވފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީެގ މަޢުލޫމާތު ހިމައަންަގއިދޭ  

އްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކުއްޖާެގ ނަން މި މާ.  )ށ((  ފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން)އޮ

ސެޓް ކިޔުންއުފަންދުވަހުެގ  މުސްލިމުންނަށް  ނަމަކީ  އެ  ހިމެނޭނީ  ކަމާބެހޭ ފިކެޓުަގިއ  ކަމަށް  ނަމެއް  އެކަށީެގންވާ   

ނަމެްއކަމުަގއި  ފާސްކޮށްދީފައިވާ  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާައކުން  ދައުލަތުެގ  ނުަވތަ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން)އޮވާނަމަެއވެ.   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ައޅުަގ(  ފް  އެހެންވީާމ،  ނ )ނ(  އުނިކޮށްލީ.  ޑުމެން 

( މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުވީ.  އަށް  )ނ(  )ރ(  ކިޔައިލަނީ.  މިހާރު  އަށް  ެއކަމަކު  ރ(  )ނ(  )ރ(  މި 

ފާ  )ނ(އެހެންވީމާ،  ބަދަލުވާންޖެހޭނެ.   ައޅުަގނޑުމެން  ސެޓްސްޮގތުަގިއ  ުއފަންދުވަހުެގ  )ރ(.  ފިކެޓު  ކުރާނީ 

އެ ސެޓު ބަހުންނެވެ.  އިނިގރޭސި  ބަހުންނާއި  ދިވެހި  އޮންނަންވީފިއޮންނަންވާނީ  ނަމޫ  ކެޓު  ާގނޫޮގތުެގ  މި  ެގ ނުނާ 

ހަދާ ެއކަމަކު  ދަށުން  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގއި  ދަންނަވައިލި   16  މި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ޮގތަށް ފާސްކޮށްފިކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  
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އްދާެގ ދަށުން ކުއްޖަކަށް  ވަނަ މާ   15ެގ )ހ(. މި ާގނޫނުެގ    17ޓުފިކެޓަށް ުއނިއިތުރު ެގނައުން  ސެ  އުފަންދުވަހުެގ

އުފަންދުވަހު ސެޓުފިހައްދައިދޭ  ަމޢުއް ޓެކެެގ  ހިމަނާފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  މާއްދާ  9ެގ  ލޫމާތާއި  ބަޔާންކުރާ  ަގަވނަ  އި 

ރަ ތަޢާރަޟުސްޓަޖިއުފަންދުވަހުެގ  މަޢުލޫމާތު  ހިމެނޭ  ާގނޫނުެގ  ރީަގިއ  މި  ބަޔާންކުރާ    9ވާނަމަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މަޢުލޫ ަގއި  ރީސްޓަޖިރަ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުހިމެނޭ  ޞައްޙަކަން  ބިނާކޮ،  މާތު  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުެގ  ކަމާބެހޭ އެ  ށް 

)ށ(ކައުންސިލުން   ިއޞްލާޙުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  ސެޓުފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  ކުއްޖެްއެގ  ާގނޫ.  އެ  ވަނަ   15ނުެގ  މި 

ސެޓް އުފަންދުވަހުެގ  ދަށުން  އެ  ކެފިމާއްދާެގ  ހެއްދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތެސެޓްޓު  އެދޭ ކުބަދަލު  އްފިކެޓުަގިއވާ  ރުމަށް 

ާގނޫނުެގ  އެހާލަތުަގއި   މި  މަޢުލޫމާތަކީ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  ބަޔާން  9ފަދައިން  މާއްދާަގިއ  އުފަންކުވަނަ  ެގ  ވުމުރާ 

މަޢުލޫމާތެރަޖިސްޓަ ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާއްރީަގިއ  ެއއްވެސް  ެއއިން  ެގނެވޭނީ  ތަކަމުަގއިވާނަމަ،  އިޞްލާޙެއް  އެ  ކަށް 

ާގނޫ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ޞައްޙަކަން  )ނ(މަޢުލޫމާތުެގ  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  ކައުންސިލަށް  ކަމާބެހޭ  ލިޔުމެއް  . ނީ 

ަގިއ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުެގ ތެރެއިން ކުއްޖެްއެގ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެފަދައިން  އް އުފަންދުވަހުެގ ސެޓުފިކެޓެ

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ.   ނީންވާނަން އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ޢަަމލުކުރަ

ށް ބަދަލުެގނެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ޮގތްތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ތަފިކެޓުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާއުފަންދުވަހުެގ ސެޓް.  )ރ(

ަގާވއިދު ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ހަދާ  ބަޔާންކޮށްފައި ވެަގއި  ަގާވއިދުަގިއ  އަދި  ހާލަތް.  އެ ތަކާ ވާ  އިޖުރާޢަތްތަކާ  ްއޮގތްވާ  ިއ 
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ސެޓް އުފަންދުވަހުެގ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ނޫން  މަތިން  މަޢުލޫޮގތުެގ  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  އެއްވެސް  ތަމާފިކެޓުަގއި  ކަށް 

 ވާނެެއވެ. ެގނެސްެގން ނު ފަރާތަކުން ބަދަލު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

  ރެއް ތުތަށް އެއްވެސް އުނިއިރިއޭޓުން އެ ވިދާޅުވި ޮގފެށިެގން )ރ( އާ ހަމަޔަށް ސެކްރެޓޭވަނަ މާއްދާ )ހ( އިން    17

 ެގނެސް ފާސްކޮށްފިކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  ނު

 

 ެވވުން: ިއއްއިދާރީމޭޒުން 

ފަހަރަށް އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް   ފުރަތަމަ.  ައަގކާ ނުލައި އުފަންދުަވހުެގ ސެޓުފިކެޓު ހައްދައިދިނުން  -18

އަލުން   ހަލާކުެވެގން  ނުވަތަ  ެގއްލިެގން  ސެޓްފިކެޓް  އެހެންނަމަވެސް،  ނަަގިއެގންނުވާނެެއވެ.  ައެގއް  އެްއވެސް 

ސެޓްފިކެޓުގަ  އުފަންދުވަހުެގ  އަދި  ހާލަތުަގިއ  ހައްދާ  އިޞްލާޙުކޮށްދިނު  ވާއިސެޓްފިކެޓް  ނަން  ކުއްޖާެގ  ކުއްޖާެގ  މަށް 

ބަޔާންކުރާ   ަގވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ހާލަތުަގިއ  ިއޞްލާޙުކުރާ  ސެޓްފިކެޓް  އެދިެގން  ބެލެނިވެރިޔާ 

 ކަމަށް ނެުގމަކަށް މި ާގނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.    އެކަށީެގންވާ ފީެއއް އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނުެގ   ސެކް  18މި  ދެންމެ  މާއްދާ  ނުެގނެސް  ވަނަ  އުނިއިތުރެއް  އެްއެވސް  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ރެޓޭރިއެޓުން 

 ފާސްކޮށްފި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  

 

 ެވވުން: ިއއްއިދާރީމޭޒުން 

މި ބާބުެގ ދަށުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް    -19  :ެގ ަމޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުންއުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު 

ނުވަތަ  ރަށެއް  ކަމާބެހޭ  ޮގތުެގމަތީން  ަގާވއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މަޢުލޫމާތު  ކުދިންެގ  ހައްދައިދެވޭ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަޑިޕާޓްމަންޓްކައުންސިލުން    އެްއެގސިޓީ ހު(   އޮފް ނޭޝަނަލް 

ިމ ބާބުެގ ދަށުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދެޭވ    -19  :ސެޓްފިކެޓުެގ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުން

ާގނޫނުެގ   މި  މަޢުލޫމާތު  ެއ  ހާލަތުަގއި  ެގނެވޭ  އުނިއިތުރު  ސެޓްފިކެޓަށް  އުފަންދުވަހުެގ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ކުދިންެގ 
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ޮގތުެގ ގަވާއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ކަމާބެހޭދަށުން  ސިޓީ  މަތީން  ނުވަތަ  އޮފް    އެއްެގރަށެއް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކައުންސިލުން 

 ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓުެގ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުން. މި ބާބުގެ  ؛ ސުރުޚީ  ތީވަނަ މާއްދާ. އަރިމަ  19

އުނިއިތުރު   ސެޓްފިކެޓަށް  އުފަންދުވަހުެގ  އަދި  ަމޢުލޫމާތު  ކުދިންެގ  ހައްދައިދެވޭ  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ  ދަށުން 

ާގ މި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ހާލަތުަގއި  ނުވަތަ ެގނެވޭ  ރަށެއް  ކަމާބެހޭ  ޮގތުެގމަތީން  ގަވާއިދުަގއިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

އެހެންކަމުން،   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކައުންސިލުން  ސިޓީއެްއެގ 

ނެތުމުން މެންބަރަކު  އެްއވެސް  މާއްދާ  ،  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ  ިމ  އިއްތިފާޤުން  ފާސްވެއްޖެކަުމަގިއ  މެންބަރުންެގ 

 އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  -20:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ނަންބަރު  ން:އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދު   ތެއްކަންރައްޔި  ވަނަ ބާބު. ދިވެހި  4

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެްއެގ އުފަންވުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި    -)ހ(

އެ ކުއްޖަކަށް ޚާއްޞަ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ    ކުރީކުރެވުމާއެމި ާގނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަ

 ނަންބަރެއް ދައުލަތުން ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ.   

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ކާޑު ހެއްދުން. މި ބާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ    ބާބު. ވަނަ    4

ހޯދަން.   މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ލިޔެފައި  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

ނަ ބާބަށް ިމއަދު ދެން ވަ  5ކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންކަމުން، ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެންދެން މި ބާބު ޕާކު 
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)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   މި   5ދާނީ.  ސެކްރެޓޭރިއެޓުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުން.  މަރުވުން  ސާބިތުކުރުމާއި  މަރު  ބާބު  ވަނަ 

 ކިޔާލަދެްއވުން އެދެން.   މާއްދާ

 

  ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ސާބިތުކުރުން މަރު  ރިޕޯޓުކުރުމާއި  މަރު  މީހުންެގ  މަރު މި    -)ހ(.  29  :މަރުވާ  މީހުންެގ  ަމރުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޮގތުެގމަތީން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ. )ށ( މީހަކު މަރުވީ   -ާގނޫނާ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ 

އި  ަގޑިއިރުތެރޭގަ   2ނުވަތަ މަރުވިކަން ެއނޭގތާ    ވާތާޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެްއކަމުަގއި ނުވާނަމަ އެ މީހަކު މަރު

މަރުވެއްޖެނަމަ އެ މީހަކު    ކުދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހަ -ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ. )ނ(

ވަޅުލުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ މަރުވީ ބިދޭސީެއއް ކަމަށް ވެފަިއ އެ މީހެއްެގ ހަށިަގނޑު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެގންދަން 

 މީހަކާ ުގޅޭޮގތުން ވާހަށިަގނޑު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެގންދިއުުމެގ ކުރިން ނުވަތަ މަރު  އެ މީހާެގ  ހާލަތުަގއި  ދޭއެ

ކުރިން މި ާގނޫނުގައިވާ ޮގތުެގމަތީން އެ ފަރާތެއްެގ    ތެއް ފުރިހަމަކުރުމުެގޢައިޖުރާހުއްދަކުރާ އެނޫން ވެސް    ާގނޫނު

ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ.   އިޖުރާމަރު  ސާބިތުކުރުމުެގ  ޞިއްޙީ   .)ހ(  -30  ތުޢަމަރު  މަރުވީ  މީހަކު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދީފައިވާ ޞިއްޙީ  ނަމަ އެ މަރުކަޒެްއަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެކަމަށް ހުއްދަޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްަގއި

  -މަސައްކަތްތެރިައކު މަރުވި މީހާެގ ހަށިަގނޑު ރަނަގޅަށް ބެލުމަށްފަހު އެ މީހެއްެގ މަރު ސާބިތުކުރަންވާނެެއވެ. )ށ(

ަގިއ ނުވާނަމަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ކަމު މީހަކު މަރުވީ ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްދޭ މަރުކަޒެއް

މަރު   މީހެއްެގ  ެގންދަންވާނެއެެވ. އެ  ހަށިަގނޑު  މީހާެގ  އެ  މަރުކަޒަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ޓަކައި ޞިއްޙީ  ސާބިތުކުރުމަށް 

މީހަކު މަރުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީަގއި ކަމުަގއި ނުވާނަމަ އެ ީމހާެގ މަރު ސާބިތުކުރުމަށް   -)ނ(

ޞިއްޙީ  ހުންނަ  ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެްއަގއި  ޓަކައި އެ މީހާެގ ހަށިަގނޑު އެންމެ އަވަހަށް ެގންދެވޭ މީހުން  

 އައީ ކަންނޭނެގ އެ ހާލަތު.   ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް ެގންދަންވާނެެއވެ. މި

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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10 

 

ވަނަ   5މާއްދާއިން. ެއއީ    އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލާނީ. މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ މި

ނުވި. އެހެންކަމުން،    ައކުންވަނަ މާއްދާއިން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ ނިންމާލެވޭވަރެއް މުޅި  29  ،ބާބު

 މިއަދު އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
 

_______________ 


