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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  ބައްދަލުވުމަށް    4އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`.  ވަުގތު  މި  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ަވނަ 

ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެިވ މެންބަރުންނަކީ، އަޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ  ޝާހިދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  މަޙުމޫދު، 

ރާ ކޮމިޓީއަށް ޢީމުޙައްމަދު  މިއަދު  މުޙައްަމދު.  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ   .

އަޅު  ާގނޫނު  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ކުޅިވަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ  މި  މަޖިލީހުެގ   30/ 2015ަގނޑުމެން  ރައްޔިތުންެގ  އަށް 

ކުޅިވަރުެގ   އެއީ  ިއޞްލާޙު.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު 

ެގ ކުރިން މި މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ބިއުރޯއިން  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު. އެ ބިލުެގ މަސައްކަތަށް ދިއުމު

އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެމޯއެއް ލިބިފައި އިތުރު މައްސަލައެއް. ދެން ައޅުަގނޑު ެވސް މައްސަލަިއެގ ޒާތުން ހަމަ 

ފުރަތަ މިއަދު  ފެންނާތީ،  މައްސަލައަކަށް  ފައްޓަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  އަރޖެންޓުކޮށް  މަ  ތަންކޮޅެއް 

މަސްތުވާތަކެތި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހުރީ.  ިވސްނުން  ވެސް  ައޅުަގނޑުެގ  ަމޝްވަރާކޮށްލަން  މިކަމާ  ދެން  ކޮމިޓީަގއި 

ާގނޫނުަގއި ހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތަކުެގ   ަމއްސަލަތަކާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  ުގޅޭ  ިވޔަފާރިކުރުމާ  ބޭނުންކުރުމާއި 

އީސްއަށް ލިބެމުންދާތީ، މިކަން ތިޔަ ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް މިކަން  ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަ

ބައްލަަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެދިވަޑަިއަގންނަވާތީ އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމޭ. މިއީ ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ދެން އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ހިތުން މީެގ ލިބިފައި އޮތް މެމޯ. އަނެއްހެން އިތުރު ޑީޓެއިލްެއއް ނެތް އަިއއްސަެއއް.  

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  ނޫން.  ކަެމއް  ދޫކޮށްލާވަރުެގ  އަޅާނުލައި  އަނެއްހެން  މިއީ  މަސައްކަތް 

މަސަްއކަތް   ކޮމިޓީަގއި  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ލިބުނީމަ  މައްސަލަ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިއުރޯއިން  ރައީސްެގ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތަކާ މެދު އިްއޒަތްތެރި  ހިނަގންޖެހޭނެ 

މެންބަރުންެގ މަޝްވަރާއަކާއި ލަފައެއް ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުން. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  

 ރާޢީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢީމުޙައްމަދު ރާމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ވަުގތު ހަމަ ވަރަށް މުނާސަބަތު ވަުގތެއްަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ތި 

އަދި   މީޑިއާތަކުންނާ  ރާްއޖޭެގ  މުޅި  ހަމަ  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެީއ  އޮތީ.  ތި  ައއިއްސަ  މައްސަލަ 

ހަމަ އެންމެ  ަވުގތު   ކޯޓުތަކުަގާއއި  މި  ކަންތައްތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ުގޅުންހުރި  މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ެއކި  ަވރުަގދަކޮށް 

ހިނަގމުން ރާއްޖޭަގއި އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު މި ވަުގތު އެކަމާ ުގޅޭ  

 ކޮބައިތޯ ބަލައި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ވެސް ހަަމ  ފަރަތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މި ކަންކަމުަގިއ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ

ކޮމިޓީން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިކަމަށް  ވަުގތެއް  ޚައްޞާސް  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ  އެއްކޮށް،  އެއްބާރުލުމާ  ފުރިހަމަ 

 މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެޮގތަށް ހުށަެވސް އަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން. 

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ަމއްސަލަެއއް ބޮޑު  ވަރަށް  މައްސަލަައކީ  މި  ދެކޭޮގތުަގިއ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  .  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަންޏާ  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟްނުކުރާ  ރާޢީ  ހުށަހެޅުން  އެ  ރާޢީެގ  ދެން  ބަލަންޖެހޭނެ.  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

އަޅުަގނޑު ބޭނުން އަސްލު ބަދަލުކޮށްލަން. މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްވެ ތިބެ ރާއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެތި  

ދި ޭއެގ ެގއްލުން އަދި މުޅި ކޮިމއުނިޓީއަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެަގތުމަށް  އެތެރެކުރާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ އަ

އިންކުއަރީެއއް ހިންަގން. އަދި އެ އިންކުއަރީ ތެރޭަގއި ާގނޫނީ ޮގތުން ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި، އެ ޮގންޖެހުންތަކުެގ  

އިން މުޅި  އަދި  ފާހަަގކޮށްފައި  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  ހޯދޭނެ  އެކުލަވާލައި  ޙައްލު  ރިޕޯޓެއް  ކުައރީެގ 

ސަރުކާރާއި ކަމާ ބެހޭ ުވޒާރާތަކަށް އެ ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމެއް ޮގތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 



 2022 ފެބްރުވަރީ  23                   ބައްދަލުވުންވަނަ   4 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

3 

 

މައިަގނޑު   ނުކުތާއެއް  ދެ  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ސިޓީަގއި  ލިބިފައިާވ  ބިއުރޯއިން  ރަީއސްެގ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއީ އޮތީ.  މި  މައްސަލަތަކާިއ،  ޮގތެްއަގއި  ުގޅޭ  ވިޔަފާރިކުރުމާ  ބޭނުންކުރުމާއި  މަސްތުވާތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   

ޝަކުވާތައް  ަމއްސަލަތަކުެގ  ެއކިެއކި  ހުރި  ާގނޫނުަގއި  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  ނުކުތާއެއް.  ތިން  މަސްތުވާތަކެްއޗާ، 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ާގނޫނުަގިއ  ދެ ނުކުތާއެއް.   ؛ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސްއަށް ލިބެމުންދާތީ

ހުރި އެކިއެކި ަމއްސަލަތަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން ވެސް އެހެން ބަެއއް ކޮމިޓީތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިާވ  

ފޮނު ރިވިުއކުރުމަށް  މަޖިލީހަށް  ައވަހަށް  ާގނޫނު  އެ  ާގނޫނު،  ދިމާވާ  މައްސަލަތައް  އެ  ެއއީ  ވޭ.  ވުމަށް ޮގތެއް 

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ   ހުށަހަޅަިއލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އެދުން.  ސަރުކާރުަގއި  މެދުވެރިކޮށް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ 

މައްސަލަތަ ހުރި  މަްއސަލަތަކާްއ،  ާގނޫނުަގއި  ރިިވއުކުރުމަށް    އިއެކިއެކި  ާގނޫނު  އެ  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ޝަކުވާތަކަށް 

އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއ ދިނުމަށް މި ކޮމެޓީން މަޖިލީހެުގ ރައީސް އަރިހުަގިއ އެދުމަށް. ެއއީ ސަރުކާރަށް އެހެން  

އްސަލަ. ބޭނުންކުރުމާ ުގޅޭ  ހުށަހެޅުމަށް. ދެން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމާ ުގޅޭ މަ

މައްސަލަިއެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުން މީަގއި ހިމެނޭ ފަރުވާަގއި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާ މި ހުރިހާ ކަންކަން ވެސް 

ެއ   މައްސަލައިަގއި  ހުށަހެޅުނު  ފަހުކޮޅު  އަހަރު  މިދިޔަ  ކޮމެޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  މީަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަށް 

ރައްވާފައި ެވސް ރިޕޯޓެއް ވެސް ވަރަށް ެއްގޒޯސްޓިވް ރިޕޯޓެއް ވެސް ެއބަ އޮތް. ނިޒާމުަގއި ހުރި ބޭފުޅުން ދިރާސާކު

އެހެންވީމާ،   އޮތް.  ޖެންޑަރ ކޮމެޓީެގ ދިރާސާެއއް ވެސް އެބަ  އެންޑް  ހިުއމަން ރައިޓްސް  ޮގތުން  ބެހޭ  މައްސަލައާ 

ކޮށް، އެ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތައް މިހާރު ޮގސްފައިާވ  އަޅުަގނޑު އެ ދެ ކޮމެޓީެގ ހުށަހެޅުންތަކަށް މި ކޮމެޓީން ރިޢާޔަތް

ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ދެނެަގތުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރަުމންެގންދާ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ިވޔަފާރިއާ  ބޭނުންކުރުމާއި  ހިސާބާއި، 

ަވުގތަށް މި ކޮމެޓީން ބައްދަލުކޮށް، އިއްޒަތްތެރި ެއދިލައްވާފަިއވާހެން ވަުގތުން  މެންބަރު   މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސް 

ކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތެްއ  ނޭޗަރެއްއެގ  އިންކުއަރީއެްއެގ  މިއަށް  ފަދައިން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފިރުޝާން 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް.   2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި
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އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެގ    2އާދެ!  ހަމަ  އެދުނީ  މި  ފުރުޞަތަކަށް  ވަނަ 

އިތުރުކޮށް ކަމެއް  ކުޑަކުޑަ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަައކީ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މޭޒުން  ރައީސްެގ  ލަންެވެގން. 

އެނޭގތީ  އޮތްކަން  މިހެން  މައްސަލަ  މި  އަދި  ލިބޭތީއާއި  ޕަބްލިކުން  ކަންބޮޑުވުންތައް  އެ  ވެސް  ރައީސަށް 

ާގނޫނު  ެގ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މި 

ާގނޫނުެގ އެ ހުރި މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ެއކި ކޮމެޓީތަކުަގއި، އެކި މަރުޙަލާަގިއ  

ދެން،   ފާހަަގކުރަން.  ެވސް  ހުރިކަން  ނިންމާފައި  ކަންކަން  ބައެއް  އަދި  ފާހަަގކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ހުރިކަން 

ށް ޖުމުލަކޮށް ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއްޗެއް ދެންނެިވފައި ނުވަނީ އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ބިލެއްެގ ސިފަިއަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަ

ވެސް، އިޞްލާޙުތަކެއް ސިފަިއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮކިއުމެންޓެއް ނުލިބި  

ތީ ައދި ބައްލަވާނެތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދެކޭ  އެ އޮތީ އަދިވެސް އިތުރު ކަންކަން ެއ ބޭފުޅުން ބައްލަވާ

އަދި  ނޭނގިއެއް  ތިބެވޭނެ  ނުވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  އެ  މައްސަލައެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ  ޮގތުަގއި 

ކަމާ ދޭތެރޭ  ވާނުާވަގިއ، މި ކަން ހިނާގ ޮގތް، ހުރި ޮގންޖެހުންތައް، މީެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން، ޕަބްލިކް މި  

ޮގތުަގއި   ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނުތިބެވޭނެ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ނޭނގިއެއް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ޮގތް،  ދެކޭ 

ޕަބްލިކް   ހިންގާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  މަސަްއކަތެއް  ކަމެއް،  ނޭޗަރެގ  އިންކުއަރީ  ނުވަތަ  ހިންގާއިރު  އިންކުއަރީެއއް 

ުގޅޭ ވުޒާރާތަކުެގ އެންޭގޖްމަންޓާ އެއްކޮށް، ފުލް ބޮޑު ހަމަ މުޅި މައްސަލައިެގ   އެންޭގޖްމަންޓާ އެްއކޮށް، އަދި ކަމާ

ވަރަށް ބްރޯޑުކޮށް ހިންޭގ ރިސަރޗެއް ހިންަގންޖެހޭނެ. މި ދެންނެވީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން، އިއްޒަތްތެރި  

ންޖެހުންތަކާ މި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް. ެއ މެންބަރު ޖީހާން ވެސް ފާހަަގކުރައްަވއިފި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ހުރި ޮގ

ޭއެގ  ޮގތުަގއި ހަމަ އަދި އިންކުއަރީ ހިންިގޔަސް ފުރިހަމައަށް  ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަންނަންވާނެ. އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

ތާނަގިއ   އޮތް  ކުރިއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބޭނެ.  ނުއެްއ  ަވުގތަކުންނެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  ޙައްލެއް 

ފަސޭހަވެެގންދާނެ  ާގނޫނު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެގނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ެގންނަ  ާގނޫނުތަކަށް  އިޞްލާޙުތަކާއި  ެގންނަ،  ތަކަށް 

ލިސްޓްއައުޓުކުރެިވއްޖެޔާ،   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްލުވާނެ ސޮލިއުޝަންސްތައް  ަމއްސަލަ  އަސްލު  ހިންާގ  އިންކުއަރީ 

ލިސްޓުައއުޓުކުރެ  ސޮލިއުޝަންސްތައް  ސަރުކާރަށް  ޙައްލުވެދާނެ  ޮގތަށް  އެ  ޮގތަށް  ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް  އަދި  ިވއްޖެޔާ. 

ވެސް ދެިވއްޖެޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީ ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި  

ފުރަތަ އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ފޮނުވަން.  ތަނަށް  މި  އިޞްލާޙު  ާގނޫނީ  ކުރަންވީ  ޮގތަށް  މަ 

ޭއެގ  އެދެންވީ  ސަރުކާރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުންހެން  އޭެގ  މަސައްކަތްހެން.  އިންކުއަރީެގ  މި  މަސައްކަތަކީ 

 ފައިންޑިންގސްތަކަށްހެން އިޞްލާޙުތައް ެގނެސްދޭން އެދެންީވ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު 

ހުށަހެޅި   އެ  ފިރުޝާން ވެސް  ހަމަ  އެޮގތުން  އަދިހަމަ  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ޖީހާން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

 ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަ މިހާރު  ހުށަހެޅުމަކީ އާދެ!  އެއް  ލިބިފަ.  ވެސް  ތާއީދު  ލިބިފައި،  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  އެބައިން  ށް 

މިހާރު   ހާލަތު  ހޯދޭނެ މަސްތުވާތަކެތީެގ  މިއަށް  އައިޑެންޓިފައިކޮށް،  ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި  މީެގ  ބަލައި،  އޮތްޮގތް 

އިންކުއަރީއެ އެސެސްމެންޓު  ތަފުސީލީ  ހަމަ  ކޮމިޓީން  ުގޅޭޮގތުން  ދާއިރާެގ  ޙައްލުތަކަކާ  މަޑަވެލީ  ހިންަގން  އް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  

ޝުކުރިއްޔާ.   އެދެން.  ދެްއުވން  ވޯޓު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށް  މި  ހުށަހެޅުމެއް. 

ފާސްވެްއޖެ.  އެހެން ހުށަހެޅުން  މި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  މި    2ވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  މިއޮތީ  ހުށަހެޅުމަކަށް  ވަނަ 

އިންކުއަރީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ހަމަ އެކުއެކީަގއި ާގނޫނަށް މިހާރު ހުރި ކަންކަން ފާހަަގކޮށް ާގނޫނު ރިވިއު 

އޮފީހު ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  މަސައްކަތް  އެދި ކުރުމުެގ  ެގންޮގސްދިނުމަށް  ކުރިައށް  އަވަހަކަށް  ވެސް  ީވހާ  ން 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް މެދުވެރިކޮށް އޭ.ޖީ އޮފީހުަގއި ދެންނެވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު  

ޝީދު ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއވާ  ހުށަހަޅުއްވާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

ދެްއވުމަށް.   ވޯޓު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި  މި  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ދެން  ފާސްވެއްޖެ.  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  ވެސް  ހުށަހެޅުން  މި  )ވޯޓުދެްއވުން( 

އެއް ފާސްކުރުެމއް މި އިންކުއަރީ ހެދުން. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރިައށް ެގންދާނެ ޮގތެއް އަދި   ފާސްކުރެވުނު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ މަޝްވަރާ އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު، އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން  

ކުރިއަ މަސަްއކަތްތައް  ކޮިމޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި  ެއބަހުރި.  ެވސް  ބިލު  ެގންދާއިރު  ށް 

ދުވަސް    2އެހެންވީމާ، އޭެގ ތެރެއިން  ؟ ދުވަހުތާ ކޮމިޓީ މި އޮންނަނީ ދެއްތޯ  3މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ހަފުތާެއއްެގ  

 ޚާއްޞަ  ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި، ހަމަ އަނެއް ދުވަހަކީ މިހެން ހުންނަ މައްސަލަތަކުެގ މަސައްކަތަށް
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ހަމަ   ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  ބިލުތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރުން  ެގންދަން.  ކުރިައށް  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ 

ސިމަލްޓޭނިއަސްލީ މި މައްސަލައިެގ ދިރާސާ މަސައްކަތް ެވސް ހިންޭގނެތާ ދެއްތޯ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން  

 މާޢީލް ފުރުޞަތަކަށް އެދިފަ. މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސް

 

 ެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ދެންމެ އިންކުއަރީެއއް ހެދުމަށް އެ ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް 

އޮތީމަ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ، މި ކޮމިޓީެގ ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އެ ކަމަށް އެކުލަވާލަިއ، ެއ  

ހަމަޖައްސައި ޖީ  މުޤައްރިރަކަށް  އޭރުން ކޮމިޓީެގ  ދެއްވުމަށް.  ހުއްދަ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  އެ  ެގން 

އަޅުަގނޑުމެން   ކަންނޭނެގ  އެބަހުރި  އަދި  އެހެން  ކޮމިޓީން  މުޅި  ދެން،  ކުރިއަށްދާނީ.  އެކަން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ދިޔަ ހިސާބަށް  ވާންޖެހޭ  އެންޭގޖު  އޭތި  ކޮމިޓީ  މުޅި  ދެން،  ބިލުތަކެއް.  ބަޔަކާ  އަ ؛ ނިންމަންޖެހޭ  ޅުަގނޑުމެން 

ބައްދަލުކޮށް ކަެމއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި މުޅި ކޮމިޓީ އެންޭގޖުވެ އެ ކުރިއަށް ެގންދަން. ދެން، ޭއެގ ފުރިހަމަ 

ެއއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ެއ   ޮގތުެގ ޑްރާފްޓަކާ  އިޚުތިޔާރު، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ 

 ށްލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. އިޚުތިޔާރު ދޫކޮ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިރާސާ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ެވސް ހަޔަރކުރާ ޮގތަށް. އަދި  

އިދާރީ އިތުރު ސަޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. އެހީތެރިކަން ހޯދާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ސަޕޯޓު ވެސް ބޭނުންވޭ.  

އަ އަމީންއާންމު  މަޖިލީހުެގ  މި  ހިނގާ އެހެންވީމަ،  ހިސާބަށް  މަންޑޭ  އަންނަ  ކަމުަގއި  އެ  ޝިފާމެން  ރިހުން 

އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ކިޔަން. ދެން، އަޅުަގނޑު އަދި ނަިއބު މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮންސަލްޓެންސީ އެހީ 

ދެއްތޯ ރިއާ  އެބަހުރި  ވިސްނުމުަގއި  ކޮމިޓީެގ  އަނެއްހެން  ނައި؟ ހޯދަން  އަދި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު އެހެންވީމާ،  ބު 

އަޅުަގނޑު   ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުން  އެހެން  ކޮމިޓީެގ  ވާހަކަދައްކާލުމަށް  ވަކިން  ބައްދަލުކޮށްލާފައި  ރިއާއާ 

މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކަމަށް.  ެގންދަން  ކުރިައށް  މީޓިންގެއއް  ދަންނަވާލަިއެގން  ރިާއއަށް  ަގސްތުކުރަނީ 

އެހެ ނަންބަރުމަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އެޖެންޑާ  މައުޟޫަގއި  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މި ؛ ންީވމާ،  އެހެންވީމާ، 
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އަދި   ކޮންސަލްޓެންސީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  ދެން  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  އިންކުއަރީއާ 

ންނާއެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.  އިދާރީޮގތުން ސަޕޯޓު ހޯދުމާ ުގޅޭޮގތުން ކަންކަން ރޭވުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ މެންބަރު

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އެއީ  މައްސަލަ  އޮތް  އަޅުަގނޑުެމން  އަސްލު  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދު  ދެން   30/ 2015އެހެންވީމާ، 

ލަޠީފު ރައްޔިތުންެގ   މެންބަރު ޙަސަން  ބިލު އިްއޒަތްތެރި  ެގނައުުމެގ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުޅިވަރުެގ 

ށަހަޅާފައިވާ ބިލު. މި ބިލު މިއީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ފުދޭ ވަރަކަށް ދުވަސްވެއްޖެ. އަނެއްހެން ކުޑަކުޑަކޮށް މަޖިލީހަށް ހު

ސަމަރީއެއް ދަންނަވަނީނަމަ ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ލިބި، ބިލަށް ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމަށް ޕަބްލިކަށް ވެސް ހުޅުވާލެިވ އަދި  

ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ވެސް ފޮނުވި، ކުޅިވަރު ޖަުމޢިއްޔާތަކުން ެވސް ބަެއއް   ކަމާ ުގޅުންހުރި މިނިސްޓަރީތަކާއި، ކުޅިވަރު

ކޮމެންޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިބިފައި އެބަހުރި. އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރީން އެބައޮތް ަވރަށް ތަފުސީލީ ސިޓީެއްއ  

ވަނަ އަހަރު   2021މި އޮތީ    ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޓީަގއި މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގއި މި އޮތީ، މި ސިޓީ ލިބިފައި

ަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގތޯ. ސިޓީަގއި ަމިއަގނޑު ޚުލާސާއަކީ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ    13ޖުލައި  

ާގނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އެބަ ެގންދަމެވެ. މިހާރު ބިލު ޑްރާފްޓު ކޮށްފައި ވީ އެޓަރނީ 

ށް ފޮނުވިފައެވެ. ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތްޮގތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތްޮގތަށް އިޞްލާޙު  ޖެނެރަލް އޮފީހަ

ކުރިއަށް ެގންދާކަށް ނުފެނެެއެވ. މުޅި ާގނޫނަށް މި ސަރުކާރުން ެގންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކޭ ކުރިއަށް ެގންދަން  

އެއާއެ  ދެން،  ކުޅި  އްކޮށްބޭނުންވަނީ.  ހަމަ  ތެރެއިން  އެބައޮތް  ކުރުމުެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނު  މިނިސްޓްރީއާއި،  ވަރު 

ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިޭއޝަންތަކުެގ ބަިއވެރިވުމާ އެްއކޮށް ކުރިއަށްެގންޮގސްދިނުން  

މިއީ   ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްހެން  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ވެސް.  އަހަރުެގ  ވަ  2020އެދެމޭ  ނަ 

އޮތީ.   ލިމިފައި  ބިލު  މި  ހަނދާންވަނީ  އަޅުަގނޑު  ބިލެއް   2022،  2021ކުރީކޮޅުަގއޭ  ސަރުކާރުން  މިއީ.  މިހާރު 

ދުވަހު.  ިގނަ  ފުދޭވަރަކަށް  މަޑުޖައްސައިލެިވއްޖެ  މަސައްކަތް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފައި  ދެން  ކަމަށް  އަންނާނެ 

ފައި އިތުރަށް ބޭއްވުެމއް ސަރުކާރުެގ އިންތިޒާރުަގއި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، ބިލު އަނެއްހެން ޕާކުކޮށް

އަބަދަކު   ތާށިކޮށްފައެއް  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުފެނޭ. 

ކެއް ހުށަހެޅުމުެގ މަސައްކަތް އެބަކުރަމޭ،  ނުބޭއްވޭ. ދެން، ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެން ރަސްމީކޮށް މިތާ އިޞްލާޙުތަ

މިހެން ކިޔާފައި ފޮނުވީމަ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެކަން ކޮންސިޑަރކުރެިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް 

ިއ  ދުވަހު. އެހެންވީާމ، އިތުރަށް ދެން، މިހާރު އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ ހަމަ ބިލުެގ މަސައްކަތް ފައްޓަން ކޮމިޓީަގ

އަސްލު ރަނަގޅަށް. ފަށަިއެގން ކުރިއަށްެގންދަން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްެގންދިއުމުަގއި ކަންކުރާނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ހަމަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. މި ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބިލަށް ވިޒިޓްކޮށް، ބިލަށް 



 2022 ފެބްރުވަރީ  23                   ބައްދަލުވުންވަނަ   4 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

8 

 

މެންޓުތަކާ އެްއޮގތަށް މި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުުމެގ މަސައްކަތް ފަށަންވީތޯ. އެއަށްފަހުަގއި  ެގންނަން މި ލިބިފައިހުރި ކޮ

މަސައްކަތް   އަލުން  ނޫނީ  ބައްދަލުކުރާނީތޯ.  ވެސް  މިނިސްޓަރާ  ޔޫތު  އަދި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

އެސޯސިއޭ ކުޅިވަރު  މިނިސްޓްރީާއއި،  އެއްފަހަރު  އަދި  ކުރިން  ބިލުެގ ފަށައިަގތުމުެގ  ބައްދަލުކޮށްލާފައި  ޝަންތަކާ 

މަސައްކަތް ފަށަިއަގންނާނީތޯ. ކޮންމެވެސް އެްއ ޮގތަކަށް، ިއއްޒަތްތެރި ިގނަ މެންބަރުން ެއ ކަމުަގއި ވިސްނުން ހުރި 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން.  ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާން ަގސްތުކުރަނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބިލު   މި  ތާއީދުކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ނުކުތާއަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މީެގ ކުރީަގިއ ވެސް ިމ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިޒާމު ތެރޭަގއި ތާށިކޮށްފަެއއް ނުެއއް ބޭްއވޭނެ.

 ުގޅޭޮގތުން ކޮމެންޓް ހޯދަން އަދި ދެކޭޮގތް ހޯދަން ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާތަކަށް، ޚާްއޞަކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި  ބިލާ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވިފަިއވާނެ. ދެން، ައޅުަގނޑު ހިތުން އޭެގ ޖަވާބުތައް ވެސް ކޮމިޓީަގއި ވާނެ. އަޅުަގނޑަކަށް  

ންސަލްޓޭޝަންސްތައް އަޅުަގނޑުމެން ހިންާގކަށް. އޭރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ޙަޤީޤަތުަގއި އިތުރަކަށް ދެން އެ ކޮ

ތިމަންނަމެން  ނުކުތާއަކީ  ެއްއ  ފާހަަގކުރެްއވި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެންމެ،  ލިބުނު  ވެސް  ބައްދަލުކޮށްފައި 

އް އެބަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައޭ.  އިޞްލާޙުތަކެްއ، ބިލެއް އެބަ ހުށަހަޅަމޭ، ކުޅިވަރު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ ބިލެ 

ދެން، އޭެގފަހުން އަހަރަކަށްުވރެން ިގނަދުވަސްވީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ދެން އިތުރަކަށް އެ މަސަްއކަތް  

ބޭފުޅުން  އެ  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި،  ލިބިފައިހުރި  މިހާރު  ބިލުެގ  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރާކަށް.  އަޅުަގނޑުމެން 

ފައިހުރި މަޢުލޫމާތާއި ޖަވާބުތަކަށް ބަލައިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ނިންމައިލެވިދާނެ. ދެން، ސަރުކާރުން ދެއްވާ

މުޅިން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކަމެއް.  އެހެން  މުޅިން  މައްސަލައެްއ.  އެހެން  މުޅިން  އެީއ  ފޮނުވުމަކީ  ބިލެއް  އިތުރު 

ންވީމާ، އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ އެ ބިލު ައއިމަ. ކުރަންޖެހޭ މުޅިން އެހެން މަސައްކަތެއް. އެހެ

ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑު  ކަަމށް  ކަމެްއ  ކޮންސިޑަރކުރަންޖެހޭ  މަސަްއކަތަށް  ބިލުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ދެން، 

މަސައްކަ ބިލެުގ  މި  ހަމަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ދެން،  ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ  އެ  މި އެހެންވީމާ،  މިހާރު  ތް 

ސިޓީތަކުެގ   ހުރި  ފޮނުވާފައި  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  ހުރި  މިހާރު  ކޮމިޓީަގއި  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް  ފަށަިއެގން  އޮތްޮގތަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ޖަވާބުތަކުެގ އަލީަގއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުެގ ކުޑަކޮށް ޚިޔާލުތަފާތު އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު، މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުެގ ޝުކުރިއްޔާ  

ން ފުރަތަަމ ދައުރުަގއި ހުށަހަޅާ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި މި ބިލު އެބައޮތް  ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ަގސްތުކުރާ ބިލުތަކުެގ ތެރެއި

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެ ބިލުެގ މަސައްކަތް މި  

އަޅުަގނޑުމެން   ސާފުކޮށްެގން  ޮގތަށް  ނުދާނެ  ހާލަތަށް  ކުރަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ކުރިއަށް  ދައުރު  މަސައްކަތް  ބިލުެގ 

ނޫނީ  ވިސްނުން،  ފޮނުވުމުެގ  ބިލު  މި  ސަރުކާރުން  ހަމަ  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީވެ،  އަޅުަގނޑަށް  ެގންދިއުން 

ބިލުެގ  މި  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަެމއް  ބުއްދިވެރި  ވަރަށް  އެއީ  ސާފުކޮށްލުން  ހިސާބެއް  އޮތް  މަސައްކަތް 

ރަސް އަދި  ެއއީ  އެކަން  މަސައްކަތް.  ކަމެއް.  ކުރެވިދާނެ  މުޤައްރިރަށް  ވިޔަސް  ނުރަސްމީކޮށް  ވިޔަސް  މީކޮށް 

މަސައްކަތް  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިއުމުން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތާއިެގން  ބިލުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުކޮށްލާފައި 

ކަމަށް ފެން އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ހަމަ ދެފަހަރަށް ކުރަންނުޖެހި ރަނަގޅު ެއއް މަސައްކަތް ޮގތުަގިއ ނިންމިދާނެ  ނާތީ 

 ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެން، ދެން ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި ޮއތީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހަމަ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މެންބަރަކު  މަޖިލިސް  ހަމަ  މިއީ  ދަންނަވާލަން،  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ާގތްަގނޑަކަށް   މިހާރު  އޮންނަތާ  ޕާކުކޮށްެގން  މީތި  ެގންނަން.  ބަދަލެއް  ާގނޫނަށް  ޓަކަިއ  ެގނައުމަށް  އިޞްލާޙެއް 

ިގނަ އަހަރަކަށްވުރެ  ވެދާނެ.  އަހަރު  ބޭއްވޭނެ.  ދޮޅުވަރަކަށް  ނުވެސް  އުސޫލަކުން  އަސްލު  މީތި  ވެއްޖެ.  ދުވަސް 

ިގނަ   ވަރަށް  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ވެސް  މުޤައްރިރު  ހަމަ  ކޮށްފިން.  ެވސް  މަސައްކަތް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

މަޑުކޮށްފި ސައިލެންޓުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަމަށް  އަންނާނެ  ކޮށްފި.  ވެސް  .  މަސައްކަތްތަކެއް 

އެްއވެސް   ކޮބައިހޭ  މިތާނަގއި  ދެން  ފަށައިފިއްޔާމު  ބާްއަވން  އެހެން  ޕާކުކޮށްެގން  މިހެން  މިޮގތަށް  މީތި  އެކަމަކު 

ނުބައި  މި  މިހާރު  ކަމެއް.  ކިހިނެއް  ދާނީ  ވެ  ދެން  ެއްއޗަކަށް  ހުށަހަޅާ  އެމް.ޕީއަކު  އެހެން  ެގރެންޓީައކީ 
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ން. އެީއ ސަރުކާރުން އެއްޗެއް ައއިސްދާނެ ކަމަށް، މިސާލަކަށް  އިންސިޑެންސެއް މި ގާއިމުކުރެވެނީ އަސްލު އުސޫލަކު

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އެއްޗެއް ހަމަ މިހެން ޕާކުކޮށްލާފައި ބޭއްވިދާނެ ތިމަންނާމެން ތައްޔާރުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން 

ފިރު ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީވެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ނެތް  ބޭނުމެއް  ކުރުމުެގ  ހުށަހެޅުއްވި  އެހެން  އެ  ޝާން 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކޮށްފަިއ، ހަމަ މީތި ކުރިއަށް ެގންދަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުން.  ށްތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްކަެމއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްއޒަޝުކުރިއްޔާ އި

ޕާކުކޮށްލާ  ހަމަ  އުޅެނީ   އިފައަޅުަގނޑުމެން  ބާްއވަިއެގން  މިނިސްޓްރީން    އެއްބިލު  ުގޅޭ  ކަމާ  ދައުލަތުެގ  ހަމަ  ނޫން. 

ދިނީމަ،  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރަސްމީކޮށް  ހަމަ  ވަރަށް  ކިޔާ  މިހެން  ފޮނުަވމޭ،  އެބަ  އިޞްލާޙުތަކެްއ 

އިންތިޒާރުކޮށްލީ އަސްލުަގއި. ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އިތުރަށް    އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި

ކުރިއަށް ެގންދާނެޮގތެއް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔައިމާ ރަނަގޅުވާނެ. އެހެންވީާމ، 

އެހެންވީ އިނޭގތޯ.  ވެސް  ކުރިން  ފާސްކޮށްފަިއ  އޮތީ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެން ބިލުެގ  މާ، 

މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރުަގއި، ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ، ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ ބިލުެގ މަސައްކަތް މިހާރު 

ފައްޓާނީތޯ އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  ކޮމެންޓުތަކާ  ހުރި  ލިބިފައި  އަނެްއކޮޅަށް  އޭެގކުރިން ؟ އެްއކޮޅުން  ނޫނީ 

އެ  އިތުރު  އޮތްތޯބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތެއް  ހަމަ؟ އްވެސް  މެންބަރު  ؟ ފައްޓަިއެގންދޯ  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ، 

ހުރި  ލިބިފައި  ައޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ެއވަނީ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  ހުށަހަޅުއްވާ،  ފިރުޝާން 

މާ ުގޅޭ ޮގތުން މަސައްކަތުެގ ކުރިން  ކޮމެންޓުތަކާ ެއއްކޮށް ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދަން. އިތުރަށް ދެން މިކަ

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ހުށަހެޅުމެއް  އެކަންކުރުމަށް  ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތަކާ  އެްއވެސް  އިތުރު 

)ވޯޓުދެްއވުން(  ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.  ބޭފުޅުން  ތާއީދުކުރައްވާ  ހުށަހެޅުމަށް  މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ހުށަހަޅާ،  ފިރުޝާން 

 ންވީމާ، ފަސް މެންބަރުންެގ ވޯޓާެއކު ކޮމިޓީެގ އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  އެހެ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު
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ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ،  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮމެންޓުތަކުަގއި  ކުރަްއާވފައިވާ  އެސޯސިއޭޝަންތަކުން 

؟ އަދި އެސޯސިއޭޝަންތައް ރަންކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޗާޓާރތަކުެގ ާމއްދާތަކަށް ރިފަރކުރަްއވާފައި އެބަ ހުރި ދެއްތޯ

 ބޭނުން، އަސްލު ސީދާ އޭަގއި އޮތީ ކީކޭތޯ.  އެ ެއއްޗެހި ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއީ   ކޮށްލީ.  މި  ހޯލްޑު  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙު  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފުރަތަަމ  ބިލުެގ  އެހެންވީމާ، 

ރެފަރެންސްދީފަ ޗާޓަރ،  ޮގތެްއ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބަލައިލާފައި  ައޅުަގނޑުމެން  މާއްދާތައް  އެ  ޗާޓަރތައް،  ހުރި  އި 

)ދ(  މާއްދާެގ  ދެވަނަ  ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  މިއޮތީ  ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙަކަށް  ދެވަނަ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން. 

މިނި ޔޫތު  މިއޮތް އިޞްލާޙަށް  ބިލުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  ޮގތަށް  ފޮނުވާފައި އަންނަނިވި  ސްޓްރީން 

އޮތް ކޮމެންޓާ ެއްއޮގތަށް މި ިއޞްލާޙު، ބިލުަގއި މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ެއްއވެސް  

އިންނެވިތޯ އެބަ  ާމއްދާ ؟ މެންބަރަކު  މި  ބިލުެގ  މި  އެްއޮގތަށް  ކޮމެންޓާ  އޮތް  ފޮނުާވފައި  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު 

ދޭތެރޭ   އެދެން. އިޞްލާޙުކުރުމާ  އިޝާރާތްކޮށްދެއްވުން  އިންނެވިނަމަ  މެންބަރަކު  ެއއްެވސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ 

ާގނޫނުެގ  ެއއީ  ދެވަނަ އިޞްލާޙު،  ބިލުެގ  މި  ނެތީމާ،  މެންބަރަކު  އެްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރާ  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

ރީން ކޮމެންޓްކޮށްފައި އޮތްޮގތަށް، ޔޫތު  ދެވަނަ މާއްދާެގ )ދ( އަށް ބިލުެގ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ޔޫތު މިނިސްޓް

މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވާފައި ޮއތްޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ދެން، މި އޮތީ ތިންވަނަ އިޞްލާޙު. ތިންވަނަ 

އިޞްލާޙުކުރުން. މި   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ރ(  މާއްދާެގ  ފަސްވަނަ  ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  ބުނަނީ،  މި  އިޞްލާޙުަގއި 

 ފަސްވަނަ މާއްދާއަކީ ރަޖިސްޓަރީކުރުން، އަރިމަތީ ސުރުޚީަގއި މި އޮންނަނީ. ދެން، ފަސްވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ބިލުެގ

މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަކީ މި މާއްދާެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކުލަބުތަކާިއ، ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަދި މުބާރާތްތަްއ  

ލިޔެކިޔުން   ބޭނުންވާނެ  ބާރު  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ކަނޑަެއޅުމުެގ  ޝަރުޠުތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ  ކަނޑައެޅުމާިއ، 

ޙަސަން   މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އޮތްޮގތް.  ާގނޫނުަގއި  މިހާރު  ެއއީ  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮފް ސްޕޯޓްސްައށް  ކޮމިޝަނަރ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ފަރާތްތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އިޞްލާޙަކީ،  ޢަމަލުކުރާނެ   ލަޠީފުެގ 

ުއސޫލުތަްއ   ޮގތުެގ  ހިންާގނޭ  އެސޯސިއޭޝަންތައް  ކުލަބުތަކާއި  އެކިއެކި  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އުސޫލުތަކާއި، 

ހަދާ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ބޭްއވޭނެ  މުބާރާތްތައް  ކުޅިވަރު  ެއކިެއކި  ހިންޭގ  ރާވައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
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ަމއިަގނޑު ބަދަލަކީ މިހާރު  ަގާވއިދުަގއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ޤައުމީ   ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ. އެހެންވީމާ، މީަގއި  މަޖިލީހުން 

ާގނޫނުަގއި އޮތީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އެ އުސޫލުތަްއ ކަނޑައަޅާޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، މި ިއޞްލާޙުަގއި ިމ  

މެ އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑައަޅާޮގތަށް.  މަޖިލީހުން  ޤަުއމީ  ބެހޭ  ކުޅިވަރާ  ދަ  އޮންނަނީ  )އޮފް  ވިސްނުންފުޅު.  ންބަރުންެގ 

ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މި ދެއްކުނު 

މި  އިޞްލާޙުަގއި  މި  ބޭއްވުުމަގއި،  އިންތިޚާބުތައް  ވިސްނެނީ،  މި  ކަމަކަށް  އެއް  މަިއަގނޑު  އަލީަގއި  ވާހަކަތަކުެގ 

ަގއި އޮތްޮގތަށް ބަދަލުެގންނާނެތޯ، ނޫންތޯ އެއީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް. ެއ ބިލު

ނިންމުން ނިންމުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިޭއޓާ މިހާރު މިވަނީ ބަެއއް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށް. އެހެންވީމާ،  

ބައްދަލުވުމެ ކޮމިޓީ  ދެން  އެކަން އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް  ކޮިމޓީ  ނިމި،  މަސައްކަތްތައް  ެއ  އޮންނައިރު  އް 

ެގންދަން   ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ބިލުެގ  މި  ފަހުަގއި  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ނިންޭމނީ.  ޮގތެއް  ދިރާސާކުރެވި 

މަ ބިލުެގ  ެގންދެެވންދެން  ކުރިއަށް  އެޮގތަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފަސޭހަވާނީ.  ސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮމިޓީެގ   މިއަދަށް  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ހޯލްޑުކޮށްލާނީ. 

 އެޖެންޑާކުރެވިފައި ހުރި މަސަްއކަތް މި ނިމުނީ. ކޮމިޓީ ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
 

_______________ 


