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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިވަގުތުގައި    26ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ  .عليكم السالم އަޅުގަނޑުމެން  ފެށުނީ.  މި  ދައުރުގެ  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މަސައްކަތާ  އޮތް  އެޖެންޑާގައި  ދަންނަވަކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  ލާފައިވާނެ  އި އިގެން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ބިލު  މަސައްކަތްކުރާ  ބިލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް   

ކަމާ އެބަ  ގުޅޭގޮތުން  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުން  އެ  މިވަގުތުގައި  ބައްދަލުކުރުން.  ފަރާތްތަކާ  ބައެއް  ތިއްބެވި.    ބެހޭ 

ވަޑައިގެން މިވަގުތުގައި  ކޮމިޓީގައި  އެދެން.  ދަންނަވާލެއްވުން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކޮމިޓީއަށް  ތިއްބެވި    އަޅުގަނޑިމެން 

ވިލިމެން އިއްޒަތްތެރި  ނބަރުންނަކީ  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގިލި 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

ދާއި  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޒަރީރު،  ޙަސަން  އަޅުގަނޑުމެންބަރު  އަދި  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    ، ރާގެ 

ދާއިރާގެ   ގުރައިދޫ  މަޢާފުކުރައްވާ  އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 

ޖުޑީ ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރިޟާ.  އިބްރާހީމް  މެންބަރ  ކޮމިޓީއަށް  އަޝިއިއްޒަތްތެރި  ރީ 

ތިއްބެވީ   އެ  ވަޑައިގެން  ދެންނެވުމަކަށް  ދެންނެވި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތުގައި  ދަންނަވާލަން.  މަރުޙަބާ 

އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ނަޢީމް،  އާޢިޝާ  އަލްއުސްތާޛާ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް  ހެލްތުއައި އަލްއުސްތާޛާ  ޑެޕިއުޓީ  އޮފް  މުޙައްމަދު، މިނިސްޓްރީ  ޑިރެކްޓަރ  ޝަތު  ގެ ޑެޕިއުޓީ 

ހެލްތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަޙްމަދު،  ނިޝާން  އިބްރާހީމް  ޢަބްދުލްޣަނީ.  ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ގެ 

އަޙްމަދު އެގްޒެކެޓިވް  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  އަދި  މިނިސްޓްރީ  އާދަމް.  ސަރުވަޝް   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އައިމިނަތު ސަނާ. ރަނގަޅަށް ދެއްތޯ މި ދަންނަވާލެވުނީ. އާދެ!  

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ތި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން މިދަނީ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  

ނު އިޞްލާޙެއްގެ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެން އެ އިޞްލާޙަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ  ގާނޫނަށް ހުށަހެޅު

ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް އޮތް ބޭފުޅުންނަށް ސްކްރީނުން ޝެއަރކޮށްލާނަން. ތި  ކަމަށްވާނަމަ އެ ކަންކަން    އެކުގައި ތި 

ރިސެސްއަކަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތި ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކައިރިވެފައިވާތީ  ދިއުން  ށް 

ނިންމެވީމަ   ކުރިން  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  އެއީ  ލާފަ.  ނޯޓިސްއެއް  ކުރު  ތަންކޮޅެއް  ދަންނަވާލީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

ފުރަތަމަ ދެވޭވަރުވާނީ. އެންމެ  ހަމައަށް  އެޖެންޑާއާ  މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާބޮޑު   ...  ބިލަށް    މި 

އެއް އިޞްލާޙެއް އެބައޮތް. އެއީ ޞިއްޙީ ކުއްލި   އޮތީކީނޫން. އެކަމަކު، ފަންޑަމެންޓަލް  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި 
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އިޢުލާނުކުރައްވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޮތްގޮތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކަން  އިޢުލާނުކުރުމުގެ  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ 

ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ގެނެއްސަވާނީ. ދެން  ކަމަށް    ކުއްލި  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  މައިގަނޑު  އެ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން 

އެ  މާއްދާތައް  ގިނަ  އޮތްގޮތަށް  ހަމަ  މާއްދާތައް  ބައެއް  ގާނޫނުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ކުޑަ    ހަމަ  ވަރަށް  އޮތީ. 

މި އާންމު ޞިއްޙަތަށް   ،  ގޮތަކީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙު މި ކުރާ   33އިޞްލާޙެއް މި ގެނެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ސަރަ ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ބަލިމަޑުކަމެއް  ވަކި  ޙެނުރައްކާތެރި  ކަނޑައެޅޭ  ނުވަތަ  އްދެއްގައި 

 ލަތު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.ހާއްދުތަކެއްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙަސަރަ

 

 ނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރ

ދެންމެ ހަމަ ބަލައިލެވުނީ. އަޅުގަނޑުމެން    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މި ޑްރާފްޓު

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ކުރިން ތައްޔާރުވެގެން މި އައީ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލް  

އޮތްގޮތަށް ބަލައިލާ  ހާލަތު.    ކަމަށް  މި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އެ އިޢުލާނުކުރުއްވާނީ  ވަންޏާ ތި ވިދާޅުވިހެން ރައީސް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ދެން  ފުރިހަމަކު   11އިޢުލާނުކުރުއްވާފައި  މަރުޙަލާތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ބާބުގައި  އޭގެ  ވަނަ  ރަން. 

ތި  ޤަމާނައަކީ   މިހާރު  އެއްކޮށްތޯ  ޕްރޮސެސްއަކާ  ހުރިހާ  އެ  ގެނެއުމާއި  އުނިއިތުރު  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރާރު 

އްވަނީ. އޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެނެރަލީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެގްޒެކެޓިވުން އެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ކުރަޕްރޮޕޯސް

އިޢުލާނުކުރަންވާނެ   ،ހާލަތު ހާލަތުގައި  މަޖިލީހުން    މި  އެއާއެއްކޮށް  ދެން  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކަމަށް 

ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ޤަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް    ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ޕްރޮސެސްއެއް ވެސް އޮންނަންވާނެ

ޕަ ހާލަތާއި    ލާނުކުރާ ކުއްލިޢުޕަސަސްއަށް މި އިރޕަބްލިކް ހެލްތް  ބާބުގައި    11ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާނުރައްކަލުގެ  ވަނަ 

އިޖުރާ  އެއް  ހާލަތެއްކަމަށްވާތީވެ  ދެ  ތަފާތު  އެއީ  ހާލަތާ  ބަޔާންކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައެ  ނޫންކަމަށް  ތުތަކެއް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އެއީ  ހިނގަންވާނީ.  އޭގައި  އެ    11ފެންނަނީ  ރައީސް  ރައީސަށް،  ދަށުން  ބާބުގެ  ވަނަ 

ލިބިގެން  ޢުލާނުކުރައި ބާރުތަކެއް  އެއްކޮށް  ޕަވާސްތަކަކާ  އެކްސްޓެންސިވް  ވަރަށް  ހާލަތަކީ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އްވާ 

އެޅޭ   ދަށުން  އޭގެ  ނޫނީ  ކަނޑައެޅިފައި  ދާއިރާ  އޭގެ  ދުރާލާ  އެއީ  ހާލަތެއް.  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އިޢުލާނުކުރެވޭ 

ރައީސަ ނުވާ  ކަނޑައެޅިފައި  ވެސް  ބައެއް  ފިޔަވަޅުތައް  ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  މިސާލަކަށް  ށް 

ޢަމަލުކުރުން   ވެސް  ގާނޫނުތައް  ކުރުމަށް  ތެރޭގައި  އޮތް ދާއިރާގެ  ހުއްދަކޮށްފައި  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ހާލަތްތަކުގައި 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ލިބޭތީވެ  ބާރުތަކެއް  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މިކަހަލަ  ބާބު  11ފަސްކުރުމާއި  އޮތް  ވަނަ  އެ  ގައި 

ބަލް ކުރެވިގެން އަންނަ ޕްރޮސެސް އެ އަންނަނީ. އެއާ ޚިލާފަށް އާންމު ޞިއްޙަތު  މިންވަރަށް މަޖިލީހަށް އެ އެކައުންޓަ
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ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް   އާންމު  ބަޔާންކުރޭ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ވަކި ހާލަތްތަކެއް އެބަ 

އެހެ އޮތް  އިޢުލާނުކުރެވޭނެ.  ގާއިމުކުރެވިފައި  ނިޒާމު  އެ  ތެރެއިން  ގާނޫނެއްގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ދުރާލާ  ންވީމާ، 

ދެ   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކަށްވާތީވެ މި  އިޢުލާނުކުރެވޭ  ނޫނިއްޔާ  ކަނޑައެޅޭ  ބޮޑަށް  ހާ ހާލަތެއްގައި  ވަރަށް  ލަތް 

ފިޔަވަޅުތަކު މިހިރަ  އެބަބުނޭ  ގާނޫނުގައި  މި  އަނެއްކާ  ދެން  މިފަދައިން  ތަފާތު.  ފިޔަވަޅުއެޅިދާނެއޭ  ތެރެއިން  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ގާނޫނުގައި  މި  ގުޅިގެން. ދެން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކާ  މިހާރު  ޤައިޢުލާނުކުރާ  ބޫލުކުރާގޮތުގައި 

ކުރެވެނީ  އެބަހުރި. އެއީ އިޢުލާނުކޮށްފައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މި  ބެލެންސަސް  ޗެކްސް އެންޑް  އެ ނެސެސަރީ    ވެސް 

އަނެއްކާ   އެކަންކުރަން.  ހަމަވީމަ  ހަމަ  ލިމިޓޭޝަން  އެ  އިންނަނީ  އެ  ވެސް  ރިނިއުކުރަން  އަދި  ކޮށްފައި  ވެސް. 

ހާލަތަ އޮތް  އެ  ވެސް  ތެރޭގައި  ށް ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ޙުދޫދުގެ  އޮތް  ގާނޫނުގައި  އެ  ހަރުކަށިކުރެވެން  ހަމަ  ބަލާފައި   

ފިޔަވަޅުތަކެއް ދެއްވެމުންދާ  ލުއިތައް  ޕްރޮސެސް  ހަރުކަށިކޮށް  އެ  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  އެ  އޯލްރެޑީ  އެހެންވީމާ،   .

މެދުވެރިވާނެ ހާލަތް  ޙުއާއި    ތްތަކެއް ނުވަތަ ދާއިރާ އަލިޔެވިފައި ކްލިއަރކޮށް އެ އިޖުރާ ދޫދު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އެ 

 ބޭނުމަށް އޭގެން  ވެސް އެނގޭ ސިޓުއޭޝަނެއްގައޭ މި ހާލަތު މި އަންނަނީ. ދެން އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ށް ފެތުރޭ ބައްޔާއި  ޔައެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެ އަޅަނީ ވެސް ވަރަށް ލިމިޓެޑް ހާލަތެއްގައޭ. އެއީ މިސާލަކަށް ގައިން ގަ

ދަނީ ވެސް. އެކަމަކު   ހިފެހެއްޓޭ ލެވަލަށް މި  ޙައްޤުތައް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  މިކަހަލަ ސިޓުއޭޝަނަކަށްދާ ހާލަތުގައި 

ހާލަތްތަކުގަ ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެނޫން  ލެވަލްގެ  އެންގޭޖްވާންޖެހޭ  ޙައްޤުތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނެސަސަރިލީ  ކޮންމެހެން  އި 

ލާޒިމެއް ވެސް  އިޖުރާ  ވާކަށް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަނޫން.  ކަނޑައެޅިފަ.  ތެރޭގައި  ގާނޫނުގެ  އޮތީ  އެ  ތްތަކެއް 

ކަނޑައެޅުއް މިނިސްޓަރު  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  އުސޫލެއްގެ  ބަދަލުގައި  ވުމުގެ 

މިހާރު   އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ނެތަސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޮޑު  މާ  އެއަށް  ކަނޑައަޅުއްވާނީ 

އިޖުރާ  އެއޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގޮތަށް  އޮތް  ނުފެންނަ  އަހުށަހަޅުއްވާފައި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހިންގަން  އެއޮތްގޮތަށް  ތު 

ދަ އިޢުލާނުކުރާ  ވާހަކަ  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މިސާލަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ  އޮތްގޮތުން  މިހާރު  އެއީ  ދެން  ންނަވަން. 

މީގެޤަ މި އިޢުލާނުކުރާ    ރާރު  ރާރު ހަމަ އިޢުލާނުކުރުއްވާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޤަ ދަށުން 

ރާރުގައި އެ ބުނާ ކަންތައްތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް މި މުއްދަތައް  ޤަމި އޮންނަ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން އެ 

ހެދޭނެ. އަދިވެސް މިދެންނެވީ އެކައުންޓަބަލްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ނުލާށެކޭ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މިހެން  ނޫން.    ވެސް 

  މަޖިލީހުން ފާރަވެރިވާންވާނެ ގާ ކަންތައްތަކަށް  ބޫލުކުރަން ހަމަ އެގްޒެކެޓިވްގެ ކުރާ ނޫނީ ހިންޤައަޅުގަނޑުމެން ވެސް  

އޮންނަންވާނެ  ބާރުތައް  އެ  ޞިއްޙަތު    ކަމަށް  އާންމު  ދެންނެވިހެން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ކަމަށް 

ތްތަކުގެ ދަށުން ދެން މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އާންމު  އަރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އިޖުރާ
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ނޫނިއްޔާ ފަންފާރަވެރިވުމުގެ  އޯވަރސަރިޓް  އެކަންކުރެއްވުމޭ  ކްމުން  ތެރެއިން  ބާރުތަކުގެ  އޮންނަ  އެ  ދަށުން  ޝަންގެ 

އެދެވިގެންވަނީ. އެ  އެންމެ  ބަލާ   އީއޭގެ  އެޕިޑަމިކަށް  ހިނގަމުން މިދާ  މިހާރު، މިހާރު  ލިކަމުގައި ވިޔަސް  މިސާލަކަށް 

ހާލަތަ އެއީ  އެޖެސްޓްމަންޓްތަކެށްވެސް  ހަމަ  ފިޔަވަޅުތައް  ބަލާފައި  ފަންނީ    ނޫނީ  ޓެކްނިކަލް  ގެންނަމުން  އް 

ޑިލޭތަކެއް   އިތުރު  ޕްރޮސެސްއަށް  އެ  ކަމަށްވާތީވެ  އެކްސަސައިޒެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  އެއްކޮށް  ލަފައާ  ފަރާތްތަކުގެ 

  އްވާފައި ނިންމާ އައުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަންނާނެ. އަނެއްކާ ޓެކްނިކަލް ނޫނީ ފަންނީ ކަންތައްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަ

ބަދަލުކުރެވޭނެ އޭތި  ޕްރޮސެސްއަކަށް  އިތުރު  އޮވެގެން    ،ނިންމުންތައް  ފުރުޞަތު  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ދަނޑިވަޅުގައި  އެ 

ވަގުތަ އެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ދަތިތަކެއް  ށް އައިއްސިއްޔާ  އެޅުމުގައި   

އައި ލަސްވުންތަކެއް  ނޫނީ  އެހެންވެއްޖެކުރިމަތިވެދާނެ  ކޮންޓްރޯލް    ސްދާނެ.  އެޕިޑަމިކް  އެ  އިތުރަށް  ކަމަށްވަންޏާ 

ދެން   މީގައި.  ކޮމެންޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  އެކަމުގައި  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ހަމަ  ރިސްކް  ނުވުމުގެ 

ހިމެނުމަ ބައިތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  މި  އިތުރަށް  އެހެން  ގުޅޭގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކައުންޓަބަލްކުރުމާ  ށް 

ދަށަކުންނެއްއަ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާ އިޖުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި    33ނޫން. އެއީ    ތްތަކުގެ 

 މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތެއްގެ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދެންމެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން  

ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ދަންނަވާލަން    އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް އޮތް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ވަނަ ބާބުގެ މި ޕްރޮސެސް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ    11ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެން ދެންމެ ހަމަ  

ޞިއްޙަތު   އާންމު  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  ކަމެއް  ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  ފާހަގަކުރި  އެ  ޖެނެރަލް 

ވަކި    ން ހިންގުމުގެ ށް މިހާރު އެބައިން މި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކަންކަރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ތި ދެންނެވި ގޮތަ

  253ތްތަކެއް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އައިޖުރާ

ބަޔާންކު  އެބަ  މީގައި  އަންނައިރުގައި  ވާހަކަ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މި  މާއްދާގައި  ނުރައްކާތެރި  ވަނަ  މި  ރޭ 

ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެދެން ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑަށް ދެން ހަމަ އޭތި ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މީގައި މި  
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ނުރައްކާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އަސްލު ކޮބައިތޯ. މި ކުއްލި  ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކީ  ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން    11ބުނާ 

އިޢުލާނުކުރާނެ ހާލަތްތައް. އޭގެ ވަނަ މާއްދާގަ  253 ކުއްލި ނުރައްކާ  ތެރޭގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ    އި އެބަ ބަޔާންކުރޭ 

އިޖުރާ މި  އޭރުން  ތެރޭގައިތޯ  ބަލިމަޑުކަމެއްގެ  ކޮން  އަސްލު  ދެން  އެއީ  ވާހަކަ.  ބަލިމަޑުކަމެއްގެ  ތް  އަނުރައްކާތެރި 

 ހިނގަން މި ޖެހެނީ. އެކަން ސާފުކޮށްލަން.

 

 ލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަ 

ވިދާޅުވާ   ތި  ވިދާޅުވާހެން    253ޝުކުރިއްޔާ.  ތި  ހާލަތު  އެއް  އޭގެ  ހާލަތްތަކަކީ  ބަޔާންކުރާ  އެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

  253ހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރުކުރެއްވޭނެ އެ ދަށުން ވެސް ރައީސުލްޖުމް ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވުމަކީ. އޭގެ 

ދެންނެވީ   މި  މިހާރު  ކަމަށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިޢުލާނުކުރަން.  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބުނާ  އެ  ގައި 

ހާލަތްތައް   ނުރައްކާވާ  ޞިއްޙަތަށް  އާންމުންގެ  ފެތުރޭ  ވެސް  އެނޫން  ގޮތުން  ހިމެނޭ  ބަލިމަޑުކަން  ނުރައްކާތެރި 

އިޖުރާ   ކަމާ  ބަޔާންކުރާ މިއޮތިއްޔޭ  ގާނޫނު  ކަންތައް  އަބެހޭ  މި  ދެޓް  މީންސް  ވަން  އެއީ  ކަނޑައަޅައިދީފަ.  ތްތަކެއް 

 އަނެއް މީންސް.   253ހުއްޓުވަން ބޭނުންކުރެވޭނެ. ގާނޫނަކީ އެއް މީންސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މި  އެކަމާ   ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވޭ.  ސާފުކޮށްލަން  އަދި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން 

ލަތްތަކަކީ މި އިޢުލާނުކުރެވޭނެ ގޮތް.  ހާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދީފައޭ މި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އަޚާއްޞަކޮށް މިއޮތީ އިޖުރާ 

ލަތެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީ މި  ހާރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ވާހަކަ. މިފަދަ  ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މި އޮންނަނީ ނުރައްކާތެ   އޭގެ

އިޖުރާ އިޖުރާއަބުނަނީ  ވަކި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެ  މިއޭ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އަތަކީ  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ތެއް 

އިޖުރާ  އެ  ކުރެވިދާނެތޯ  އެކަން  ޤާނޫނަކުން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޚިލާފަށް  އައޮންނައިރުގައި  ނުރައްކާތެރި  ތާ  މި 

ބުނަނީ   މި  ސާފުކޮށް  ހަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެކަމަކު  އިޢުލާނުކުރާނީ.  މިނިސްޓަރޭ  އައިމަ  ބަލިމަޑުކަމެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ކުއްލި ނުރައްކާ އެ އިޢުލާނުކުރަންވާނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ގޮތަކަށް ލިޔެފައި އޮންނަ  

 މެނަށް އެހެން ބަދަލުކޮށްފައި ލުއިކުރެވިދާނެތޯ. އެއްޗެއް ގާނޫނަކުން އަޅުގަނޑު

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދަންނަ މި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ހާލަތެކޭ.  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބާވަތެއްގެ  ދެ  މިއީ  ހާލަތެކޭ.  ދެ  މިއީ  ވަނީ 

އެޑްރެސްކުރަން   ސިޓުއޭޝަނަށް  އެޕިޑަމިކްގެ  މިދާ  ހިނގަމުން  މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  އެޑްރެސްކުރަން  ސިޓުއޭޝަނަށް 

އެބައޮވޭ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ގާނޫނެއް ވެސް. އޭގައި ވެސް ހުންނާނެ   ގާނޫނެއް. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް  އެބައޮތޭ 

ޑިޒާސްޓަ ކަންތައްތަކެއް  ބްރޯޑް  މެދުރ ވަރަށް  ޑިޒާސްޓައެއް  އެ  ރވެރިވެއްޖިއްޔާމުން  އިޢުލާނުކޮށްގެން  އެއް 

އޭގެ ހާ ކުރިއަށްގެންދެވޭ   އޮތީ.  މި  ވަސީލަތްތަކޭ  އެކިއެކި  ގޮސް  އެހެން  މި    ލަތްތަކެއް.  ވަސީލަތޭ  އެއް  ތެރެއިން 

ގޮތަކަށް  އެނޫން  އެއްޗެއް  އޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މި  ސުވާލުގައި  ސްޕެސިފިކް  ވިދާޅުވާ  ތި  ދެން    ގާނޫނަކީ. 

ގައި ބުނާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްނޫނޭ މީކީ އަދި.    253ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ  ބަދަލުކުރަނިއްޔެއް

އިޖުރާ  253 ބަޔާންކުރާ  އެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އަގައި  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ސްޕެސިފިކަލީ  ގާނޫނަކީ  މި  މިހާރު  ތަކީ 

މީ ސިޓުއޭޝަންތަކެއް  އެކަހަލަ  ނުރައްކަލުގެ  ޕަރޕަސަސްއަށް  ކުއްލި  މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ  ހާލަތްތަކެއް  ބުނާ  މި  ގައި 

އީވަން   ޢަމަލުކުރާ  މި  ރާއްޖެއިން  އެހެން  މިހާރު  ގާނޫނެއް.  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަށް  އިޢުލާނުކުރެވޭނެ  ހާލަތު 

ގެނެވޭ ލިމިޓޭޝަންސް  ޙައްޤުތަކަށް  އަސާސީ  ބަޔާންކުރާ  މި  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މި  ރާއްޖޭގެ  ހާލަތްތައް  ނެ 

ބައިނަލްޢަޤުވާމީ   ސިމިލަރ  އެންމެ  ބަޔާންކުރާ  ޙައްޤުތަކާ  އަސާސީ  ހިމެނޭ  އެ  ބާބުގައި  ދެވަނަ  ބަޔާންކުރާ 

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ބަލާއިރު  އިންސްޓްރޫމަންޓުއިންސްޓްރޫމަންޓްތަކަށް  ޙައްޤުތައް  ފަދަ  އެ  އެބަހުރޭ  ވެސް  ތަކުގައި 

ޕްރޮހާހަނިކުރެވޭނެ   އެ  ކުރެވެންވާނީ  ލަތްތައް.  އެކަން  ކަނޑައެޅިގެންނޭ  ގާނޫނަކުން  ވާންޖެހޭނެއޭ  ޕޯޝަނޭޓް 

ޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެގެންނޭ. އެ ހާލަތްތައް އެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ޓެސްޓަކުން  ރޖަސްޓިފައިބަލް އިމަ

ދަންނަވަނީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނު  މި  ރައްކާތެރި)،  2012/7ވެސް  ގާނޫނުއާންމު ޞިއްޙަތު  އެ  (ކުރުމުގެ  ގައި 

މީގެ ފުރިހަމަވެއޭ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހަނިކުރެވޭ    ބުނާ  ޙައްޤުތަކެއް  ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އާދެއޭ  އެބަ  ތެރެއިން 

ލެޖިޓިމަސީ އެޒް  ލޯންގް  އެޒް  އެކަމަކު  ކަންކަމެއް    ހާލަތްތަކެއް.  ހުރިހާ  ބަލަންޖެހޭ  އެހެން  ޕްރޮޕޯޝަނަލިޓީއާ  އާއި 

  16ކަމެއް. އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެސް    ވަންޏާ ގާނޫނަކުން އެއީ ކުރެވިދާނެކަމަށް  ފުރިހަމަވާ 

ގައި އެ ބުނާ ހާލަތަކީ    253މާއްދާއިން އެ އެލަވްކުރަނީ އެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި  ވަނަ  

އެބަވް    އޯވަރ  ގޮސް   ލް އެކްސެޕްޝަނައެންޑް  އިޚްސަރކަމްސްއަކަށް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ރައީސަށް  ގެން  ތިޔާރު 

އޭތި   އަންނަ  ގުޅިގެން  އެއާއި  ގޮތަށް.  މާއްދާއެއް  އެލޯން  ސްޓޭންޑް  ވަކިން  ގޮތަށް  މާއްދާއެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 

އޭގަ  ނުނިއްޔާ  ޞިއްޙަތު    އިކޮލިފައިކުރާ  އާންމު  ނޫނޭ  ގާނޫނަކަށް  ކަނޑައަޅައިދޭ  އިތުރަކަށް  ޙުދޫދުތައް  ހުރި 

 ތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު މި ވަނީކީ.  ރައްކާ
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   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑަށް ސާފު   މި  ގޮތް  އަޅުގަނޑަށް ސާފުވި  ވާހަކަތަކުން ސާފުވި ކަމަށް  ދެއްކެވި  ތި  އަޅުގަނޑު 

އެންމެ މިގޮތަށް އޮތީމާ ފަސޭހައިން މިކަން ބަލިމަޑުކަމެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފަސޭހަތަކެއް އައިސްދާނެ    އިމިވީ މީގަ

ކަމަށް ބެލެވޭ. އެކަމަކު ގާނޫނީ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރާ ގޮތަށް އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  

އަރާ  ނޫނުއަސާސީއަށް ނުވަތަ ގާނޫނަކަށް ފުށުޤާރާ ގޮތަކަށް އޮތަސް އެއީ  ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކާ އިޢުލާނުކު

މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މާނަ  ގޮތަށް  އެ  ނުވާނެ.  މި ހިންގާ ގޮތަށް މިނިސްޓަރ    ،ކަމަކަށް  މިހާރު 

މެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން މި ހިންގާ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން އެކަން ހިންގޭނެ ކަ

ފުށު  ފާހަގަކުރެވެނީ ވާހަކައިން. ގާނޫނަކަށް  މި  ޑްރާފްޓުއަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިއޮތްގޮތުން  އަރާތޯ  ގައި 

މި   ނިޒާމުގައި  ގާނޫނީ  ބަދަލުކުރީމާ  އޭތި  ގޮތަށް  ނުރައްކަލެއް  ކުއްލި  ހިންގާ  އިޢުލާނުކޮށްގެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކަ ފުށުހުރި  އައިސްދާނެތޯންކަމަށް  އެންމެ  ؟ އެރުމެއް  މީގެ  ގޮތަކީ  ފެނުނު  މަޝްވަރާކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑްރާފްޓު މިހާރު  އެގޮތަށް  މިހާރު  ބަދަލުވުމޭ.  ގޮތަށް  މި  ގޮތަކީ  އެއްވެސް  އެދެވޭ  ބަދަލުކޮށްފިނަމަ  ގޮތަށް  އޮތް  ގައި 

 ؟އެރުމެއް އައިސްދާނެތޯ މި ގާނޫނީ ގޮތުން ފުށުގާނޫނަކާ ނުވަތަ މި ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންކަމަކާއި 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   ދަންނަވާހެން  މި  ދެން  މިހާރު  އޮތްގޮތަކީ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ތި  އެހެން  ދެން  މިހާރު  އޮތްގޮތަށް  މާއްދާ  މި 

ވަނަ މާއްދާއިން    253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާކަމަށް ވަންޏާ ގ  އިލާވަނަ މާއްދާއަށް ބަލަ  33ނުބަލާ ހަމައެކަނި    މާއްދާތައް

ތިޔާރެއް. އެކްސަސައިޒްކުރަން ލާޒިމުވާ ހާލަތެއް ވެސް ނޫން  ތިޔާރަކީ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު. އެ އިޚްރައީސަށް ލިބިދޭ އިޚް

މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއް  އަންނަނީކީ. އެކަހަލަ  އިޚްއެ  އޮންނަ  ދީފައި  ގޮތަށް  ދަ  ދެން  ތިޔާރެއް  އްޔާ ކުރެވިދާނެ  ވިތް 

މި ދަންނަވަނީ  ޗެކްސް އޮފްކޯޒް  ނެސެސަރީ . އެކަމަކު މިހާރު މި ހާލަތުގައި ތި ވިދާޅުވާ ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ހާލަތުގައި   އެ  ދޭއްޗެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ތަފާތު  ވެސް    253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާމިއީ  ޕްރޮސެސް  މި  އިންނޭ 

ތި ދެއްތޯ  ޖެހޭނީ  އެހެ  ޓްރިގަރކުރަން  ގޮތުން.  ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާ  ތި  ގޮތަކީ  ބޭފުޅުން  އެވާ  މިހާރު  ހަދައިފިއްޔާ  ން 

ތިޔާރު މީގެ ތެރެއިން ހަނިވަނީ. މި  ނީ ރައީސަށް ލިބިދޭ އިޚްވަނަ މާއްދާގެ އެ ބަޔާންކުރާ ނޫ  253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާ

ގާނޫނަށް އޭތި ސަބްޖެކްޓް ކުރީމާ މި ގާނޫނުގެ ޕްރޮސެސް ފެށޭ ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް ވެފައި އޭގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ  

ޤާނޫނުއަސާސީނޫނުއަސާސީޤާ  މިހާރު.. އެއީ  އޭރަށް.  ވަނީ  އެ  އެއްޗެހިތަކެއް.  އާ  ލިބިދޭ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ގައި 

  ، ތްތަކުގެ ދަށުންތާ ޕްރޮސެސް ހިންގޭނީ. އެހެންވީމާ އަމިހާރު މީގެން އިޢުލާނުކުރީމާ ދެން މި ގާނޫނުގައި ބުނާ އިޖުރާ
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ރައީސަ ފިޔަވައި  ކުރުން  އިޢުލާނުކުރާ  ކަމެއް    ކަށް ހަމައެކަނި  ހަމައެކަނި  އިތުރު  ނުކުރެވޭނެތާ.  ދަށުންނެއް  މީގެ 

  އްތާއޭ ތްތައައިޖުރާ    އެހެން އިޢުލާނުކުރާ ކުރުމަށް އެ ގާނޫނަށް ހަވާލާދެއްވާފައި އޮތީމާ ދެން މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

ފުޅާކޮށް އޮންނަ ކަމެއްގެޤާއޭގެ ފަހުން ހިނގާނީ. އެހެންވީމާ،   ތަންކޮޅެއް  ލިމިޓް    ނޫނުއަސާސީގައި  ވަކި ހާލަތަކަށް 

ޕްރޮސެސް   މި  ހަވާލާދެއްވީމާ  އެއަށް  ލިބޭ  ޤާކުރައްވާފައި  ފުޅާކޮށް  އެއަށްވުރެ  ކަނޑައަޅައިދޭ  ނޫނުއަސާސީގައި 

އިޢުލާނުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް މިހާރު މިއިޚް ދެން ފޮލޯކުރާ ބައިތަކަށް. ބިކޯޒް  އަންނަނީ ހަނިވެގެން    އޮތި   ތިޔާރު މި 

ތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ  އަނޫނުއަސާސީގެ އެއް އިޖުރާ ޤާއޮތީ    އިޢުލާނުކުރާ ބައި މިހާރު މި   ށޭ. ވަނަ ބާބާ އެއްގޮތަ  11

އެހެންވީމާ މިނިސްޓަރ  ،ބުނެފަ.  ގޮތުން  އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  މިހާރު  އިޢުލާނުކުރެއްވީމާ  ކުރައްވަނީ    ތާ ރައީސް  މި 

އޮތް ކަމަށް  ރކޮށްފައި އިމަ ޑީ.ޖީގެ ލަފައަށް ބައްލަވާފައި އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބޭސް ޖެންސީ ސިޓުއޭޝަނެއް 

އިމަ އެ  ކޮށްފައި  ލަފާދެއްވީމާ.  އިތުރު  ރފެނިވަޑައިގެން  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  މި  ދެން  އިޢުލާނުކުރެއްވީމާ  ޖެންސީ 

އިމަ  ފެށުންތާއޭ  ޕްރޮސެސްގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކޮންޓްރޯލްކުރަން  އެޕެޑެމިކް  އެޅޭނީ  ސީ  ޖެންރފިޔަވަޅުތައްތާ 

އިޢުލާނުކުރާ ގޮތް އެންޑް ހާލަތްތައް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މީގަ މި ބުނާ ހާލަތް މިހާރު ޓްރިގަރ މި ކުރަނީ ގާނޫނުގައި  

އިޚް  ލިބިދޭ  ރައީސް  ނޫނޭ.  ދަށުންނެއް  މާއްދާގެ  ބުނާ  ދަށުން  މި  މާއްދާގެ    253ތިޔާރުގެ    ޕްރޮސެސްއެއް ވަނަ 

ތިޔާރުތާއޭ ހަނިވަނީ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސަށް ލިބިދޭ އިޚް  253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާ  ބުނީމަ  ޓްރިގަރކުރަންޖެހޭނީ 

އެ އިޢުލާނުކޮށްފައި ދެން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނޫންތޯއޭ ފޮލޯ ކުރަންޖެހޭނީ. އިޢުލާނުކޮށްފައި  ދެޓް  އިން ދަ ސެންސް  

ށުންތާ ދެން ދާންޖެހޭނީ އެހެން  މި ބުނާ ނިޒާމުތަކުގެ ދަ  އިބުނާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މީގަ  އިދެން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ މީގަ 

ތިޔާރު އަދި  މިވަގުތު އިޚް  253ހަދައިފިއްޔާ. އެކަމަކު މީގެ ބޭރުން އަދިވެސް އެބޭނުން ކުރެވެން އެބައޮތޭ ޓެކްނިކަލީ  

މި  ކުރިމަތިވެފައި  ބަލިމަޑުކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  މިސާލަކަށް  ހާލަތެކޭ  ބަޔާންކުރާ  މީގަ  ވެސް.  ނެތަސް    ކުރައްވާފައި 

 އެ މާއްދާ ބޭނުން ނުކުރައްވާ މީގެ ދަށުންނޭ...  ،ހެންނަމަވެސްއޮތީ. އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އިޢުލާނުކޮށްގެން މި އަންނަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް    މިހާރު ގާނޫނުގައި މި އޮންނަ ގޮތުން މިނިސްޓަރ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އިޢުލާނުކުރާ މީހާ ތަފާތު ވިޔަސް ޕްރެކްޓިކަލީ އެއް ކަމެއްހެން މި ވަނީ.  ހަމަ ޕްރެކްޓިކަލީ  

ތްތައް ނުހިނގަނީތޯ  އަމިހާރު މި ހާލަތުގައި މި ހިނގާ އިޖުރާ  .އަންނަ އެއް ކަހަލަ ތަފާތަކީ  އި ކޮބައިތޯ އަސްލު މީގަ

ގޮތަށް  253އޭރުން   ނުރައްކަލެއް  ކުއްލި  އަންނަ  ދަށުން  މި  ގެ  ވެސް  މިހާރު  ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން   

ހިފެހެއްޓޭ.   އެބަ  ޙައްޤުތަކެއް  ހިފެހެއްޓޭ.  އެބަ  ކަންކަމެއް  އެބަހުރި.  ދަތިތަކެއް  ވެސް  ކުރުމުގައި  ދަތުރުފަތުރު 
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ކުއްލި    .ތޯއޭއެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި އިޢުލާނުކުރާ ގޮތް ބަދަލުވީމާ މި ހާލަތުގައި މި އޮތް ކަމާއި މާ ބޮޑަށް ތަފާތުވަނީ

މި އެބަ ހިފެހެއްޓޭ. އެހެންވީމާ  ނުރައްކަލެއް  ޕްރެކްޓިކަލީ    އިކޮބައިތޯ މީގަ  ،އޮތީ. ޙައްޤުތަކެއް  މި ދެ ގޮތަށް އައީމާ 

ތަފާތަކީ އަންނަ  ކަންކަމުގައި  އަންނަ  މި  މީހުންނަށް  ތަފާތަކީ؟ އަންނަ  އަންނަ  މާޙައުލުގައި  މި  ؟ ޕްރެކްޓިކަލީ 

ތްތައް ކުޑަކޮށް ތަފާތުވާކަން  އަތަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން މި ކަން ވުމަށް ކަންކަން އިޖުރާހަމައެކަނި ތި ދެންނެވި ގޮ

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ގޮތަށް    ،ވެސް  މި  އެބައޮވޭތޯ  ތަފާތެއް  އަންނަ  މި  އާންމުންނަށް  ޕްރެކްޓިކަލީ 

 ؟ ތޯތަފާތެއް އާދޭ  އިއިޢުލާނުކޮށްގެން. ޕްރެކްޓިކަލީ މީހުންނަށް މީގަ 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާފައި    253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާޝުކުރިއްޔާ.   ކަމަށް  ނެތް  ގާނޫނު  މި  ރައީސަށް    253މިސާލަކަށް  އިން 

ކުރައްވައިގެން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް  ތިޔާރެއް ބޭނުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚް

ތިޔާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. އިންކްލޫޑިންގ ވަރަށް ފަންޑަމެންޓަލީ އެރެސްޓް ކުރުމާއި މި ބައިތަކާ  ލިމިޓްކުރުމުގެ އިޚް

ނުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ ޓަޗް  އެކަނި  ޙައްޤުތަކަށް  މަދު  ވަރަށް  ވެސް    ،އެއްޗެހި  ބޭނުންކޮށްގެން  އޭތި  ހާލަތުގައި  އެ 

ޙުދޫދުތަކެއް ވެސް ސަރކަމްސްޓެންސްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން    އިކުރެވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. މީގަ 

އަޅާ   ވަރަށް ސްޕެސިފިކް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަންޏޭ މި އެޅެނީ ޙައްޤުތައް ލިމިޓްކުރަން. މިސާލަކަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން 

އަޅަންޖެހޭ   ބޭރުން  ގާނޫނުގެ  މި  އަދިވެސް  މީތި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ނައަންނާނެ  އެބައި  ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ވަކި ފޯސީކުރެވެނީއެއް ނޫން   ސިޓުއޭޝަންގައި  ނޫނީ އެޕިޑެމިކް  ޕެންޑެމިކް  މި  ހާލަތެއް  ހިސާބަށް ދާ  ފިޔަވަޅަކާއި 

ކަމަކަށް. އެހެ އައިސްދާނެ  ކަމެއް  އިތުރު  ވަންޏާ  ވަކި  ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް  ންނަމަވެސް، ތިއަރެޓިކަލީ އަޅުގަނޑުމެން 

ފުޅާއި  253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާ މާ  ބައެއް    ން  އިންކްލޫޑިންގ  ލިބިވަޑައިގަންނަވައޭ.  ރައީސަށް  ބާރު  ދާއިރާއެއްގައި 

އިޖުރާ ހިންގާ  ގާނޫނުތަކުން  އެއަހާލަތްތަކުގައި  ހަނިކުރުން.  ނޫނިއްޔާ  ހިފެހެއްޓުން  އޭގެ  ތްތައް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހެން 

ތިޔާރު ރައީސަށް ދެމި އޮންނަންވާނެއޭ އެ ޕްރޮސެސް ވަކިން ހިންގަން  ޒް ކުރުމުގެ އިޚްދަށުން އެ ރައިޓް އެކްސަސައި

ހާލަތެއް  ޕެރަ ވަރަށް ސްޕެސިފިކް  ދަށުން  ކަން. މީގެ  އޮތް  ބޭނުން ނުކޮށް  މިވަގުތު އޭތި  ހަމައެކަނި  ލަލް ނިޒާމެކޭ 

އެޑްރެސްކުރާ  ބުނެފަ  ކަން  ކްލިއަރލީ  ވަރަށް  ޕްރޮސެސްތައް  ކިޔަ  އިގާނޫނެއް  ސާފުކޮށް  އެޅޭނެ  އިވަރަށް  ދީފައި 

ވެސް   އެކްސްޓެންޓް  މާއްދާ  34ފިޔަވަޅުގެ  ގާނޫނުގެ  އާއި    ވަނަ  އެދެން  މާއްދާތަކުން  ކިޔަ  އެހެން  ދީފަ.  އިއޮތީ 

މީގަ ރައްކާތެރިކު   އި އެހެންވީމާ،  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ފިޔަވަޅުތަކޭ  ބުނާ  ޙައްޤުތައް  މި  މީހުންގެ  އެޅޭނީ  ވެސް  ރަން 

ފުޅާ   އެންމެ  އެޅޭނެ  ދަށުން  މީގެ  ގާނޫނެއް.  އޮތް  ފެނިފައި  ދުރާލާ  ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިހާ  ލިމިޓްކުރަން. 
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ދަށުން ގާނޫނުގެ  މި  އެނގޭ.  އެބަ  ވެސް  ދަށުންއެކްސްޓެންޓް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިރެއްގައި    ،  ކޮން  ޙައްޤެއް  ކޮން 

ހިފެހެއް ފުޅާކަމެއް  އެހާ  ކަމަށްވާތީއޭ  ބާރެއް  އޮންނަ  ލިބިދީފައި  އޮވެފައި  ހާލަތެއްގައި  ޕަވަރއެއް    ޓޭނީ  ދާއިރާއެއްގެ 

 ޕްރޮސެސްތައް އަންނަންޖެހޭނީ. އެ  އެކްސަސައިޒްކުރަން ރައީސަށް ލިބިދޭ މަޖިލީހަށް އައިސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކުއްލި   ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ގޮތަށް  އޮތް  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ސުވާލެއްގެ  ފަހު  އަޅުގަނޑު 

އިޢުލާނުކުރާއިރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހާލަތު  ތި    ގައިނުރައްކަލުގެ  ގާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  އާންމު 

އަޅުގަނޑަށް    34ވިދާޅުވާ   މާއްދާހެން  އެކަނި  ވަނަ  ކަންކަމަށް  ބުނާ  އެ  މާއްދާގައި  އެ  ހީވަނީ. 

ގޮތަށް   އެ  ނެރޭއިރު  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ނެރެވިދާނެތޯޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ކުއްލި  ؟ މަލުކުރަން 

އެހެންނަމަވެސް ނެރެނީ  މި  ގާނޫނުގައި    ،ނުރައްކަލެކޭ  ޞިއްޙަތުގެ  އާންމު  ވެސް  މިހާރު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅާނެ 

ގޮތަބަ މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހާލަތަށް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެގޮތަށް  އެކަންޏޭ.  ފިޔަވަޅުތައް  ށް  ޔާންކުރާ 

 ؟ އެދެވިދާނެތޯ؟ ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ނެރެވިދާނެތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ހާރު މި ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާފައި އޮތް ގޮތަށްތޯ ބިލުގައިތި ވިދާޅުވީ މި

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ނުރައްކާ އިޢުލާނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު މި ކުރަނީ  

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން    11ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާމި    އަށްމަ ވެސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް އައިނަ

އިޢުލާނުކޮށްފައި ހާލަތެއް  ނުރައްކަލެއްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ކުއްލި  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅޭނެ    އަށް ކުރާއިރު 

ހާލަ ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަދަލުކުރިޔަސް  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާކަނޑައެޅިދާނެތޯ  އައިސްފިއޭ.    ، ތެއް 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅުތަކޭ  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ 

ވަނަ ބާބުގެ އެ    11ނޫނުއަސާސީގައި މި ބުނާ  ޤާއެދުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް.  ގެނައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  ހާލަތު  

އަ ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ފޮލޯކުރި  ގާނޫނުގައި  ޕްރޮސެސް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ޅާނެ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބަޔާންކުރާ  އެދެވިދާނެތޯ  ހާލަތަކަށް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެގޮތަށް  އެދޭއިރު    .ފިޔަވަޅުތަކޭ. 

 ؟ތަކަކީ ހަމައެކަނި މި ފިޔަވަޅުތަކޭ. އެގޮތަށް އެދެވިދާނެތޯޅުވައަޅާނެ ފިޔަ

 

 ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަ

ނެ  ޅޭ ލާނު ކުރައްވާފައި އޭގެ ދަށުން އެޢުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އި  253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާ

  ކަމަކު ޔެސް. ޓެކްނިކަލީ ކޭން. އެ ؟  ކަނޑައެޅުއްވިދާނެތޯފިޔަވަޅުތަކަކީ މި ގާނޫނުގައި މި ބުނާ ފިޔަވަޅުތަކޭ. އެހެން 

އިޚް ދަށުން  މީގެ  އިޖުރާއެއީ  ބޭނުންފުޅު  އަތިޔާރުކުރައްވާ  ރައީސް  އެއީ  ނޫނޭ.  ދަށަކުން  ގާނޫނުގެ  މި  ތްތަކެއް. 

ވައިދެއްވާފަ.  ވަނަ މާއްދާގައި އޯލްރެޑީ ޙުދޫދުތަކެއް ކަނޑައަޅުއް  253ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާއޮތީ    ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅެން މި 

ހަމަ  އެހެންވީމާ،   ކޮޅު  އަނެއް  އޭގެ  އޮފް  އެކްސްޓެންޓް  ފުލް  ދެން  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ނުކުރެވޭނެ 

ވެސް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރެއްވޭނެ.   ކަމަށް  ނޫން  އެ  ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  އެއީ  ނިންމެވުމަކީ  ނިންމަވާ  ރައީސް 

 ވެދާނެ. 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި މިހާރު މި ގާނޫނު މި ގޮތަށް އޮތީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ނުރައްކާ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށް  

ހިންގާ   މަޖިލީހަށް  ޤާއަދި  ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީނަމަ ފަހަރުގައި    އެ އަންނަ ނޫނުއަސާސީގައި ބުނަ ހުރިހާ ޕްރޮސެސް 

ބުނާ  އޭދަތިވެދާނެ އެ  ގާނޫނުގައި  ހިންގިޔަސް    މި  ދައުރެއް  މަޖިލީހުގެ  އެކައުންޓެބިލިޓީއެއް  ކަންތަކުގައި.  ބައެއް 

އު ރަނގަޅޭ  ސުވާލަކީ  ސޫއެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  ހީވަނީ.  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  އެގޮތަށް  ދެއްތޯ.  ކަނޑައެޅުއްވިޔަސް  ލެއް 

ނުރައްކާ ޤާ ކުއްލި  ހިމެނެނީ.  މި  ކަމެކޭ  ހުރިހާ  މި  ހަމަ  ދުނިޔޭގައި    ވެސް  ނޫނުއަސާސީގައި  އަދި  ގޮތުން  ހިމެނޭ 

އަންނަންޖެހޭ   ލެއްވިހާ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އިޢުލާނުކުރައްވާނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ގެ  މަޖިލީހު؟ ކުރަނީ އެ ގޮތަކަށް ނޫންތޯއެންވަސާޖު މި  ގޮތަށް ބޮޑު ދައުރެއް ދީފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި  

  ، ދައުރު ކޮންމެ ކަހަލަ ނުރައްކަލެއް އިޢުލާނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އެބަޖެހޭތާ ކޮންމެވެސް މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް

. ނޫންތޯ  ނޫނުއަސާސީގައި އެ ބުނާ ޕްރޮސެސްތައް ހިނގަން އެބަޖެހޭހަމަ މި ދެންނެވީ ޤާއަދި ދައުރެއް ވެސް ނޫން.  

މިނިސް ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އޮތީމާ،  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް  އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  ނުރައްކާ  ކުއްލި  މިސާލަކަށް  ޓަރަކު 

ވަކި   ބަދަލުކުރީމާ  ނުރައްކަލަކަށް  ކުއްލި  އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  މައްސަލައެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޮޑު  ދިމާވާނެ 

 ؟ކޮބައިތޯ
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 ޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަ

އެއްވެސް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރެއްވުމަށް  އިޢުލާނުކުރައްވާ  ރައީސް  ބަދަލުގައި  މިނިސްޓަރގެ  ޝުކުރިއްޔާ. ޓެކްނިކަލީ 

ނެތް.   މި އަންނަނީ.  އޮބްޖެކްޝަނެއް  ބާރު  އެގްޒެކެޓިވްގެ ބައި އެއީ. އެ  ހަމަ  ހަމަ ސިޓްލް  ދެން މި  އެ  އެކަމަކު 

ކުރައްވާ  ތަންކޮޅެއްއައިޖުރާ   ސަބްޖެކްޓް  ދެންނެވީ  ތުގެ  ފަސޭހަކޮށްލާފައި  މި  ވަރަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު   ...

ބަލާފައެއް ނޫނޭ. ބަޓް ރާދާ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މި    ކަށް އުނދަގޫވާނެތީއެއް ނޫން. އޭގެ ހުރި ހާޑްޝިޕަކޮންމެހެން  

އެޕެޑެމިކެއައިޖުރާ މިފަދަ  ބޭނުމަކީ  ފެތުރިގެންދާ ހާލަތުގައި އެ  ގެ  ޤައުމު މި  އް  ތްތައް ކަނޑައަޅައިދިނުމުގެ  ތެރޭގައި 

ބަލައިގެން   މިންގަނޑަކުން  ފަންނީ  އެއީ  ބަލާފައި  ހާލަތަށް  ގެއްލުންވެދާނެ  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ކޮންޓްރޯލްކުރަން 

ކަށްވާތީވެ  ފިޔަވަޅު އެޅެމުންދާން ޖެހޭނެ. ވަރަށް އެފިޝަންޓްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަދަލު އައިސްދާނެ ހާލަތްތަކަ

ވިތް ދެމިއޮތުން  އެގޮތަށް  ފަންކްޝަން  އަ އެ  އިންޓަ   ކަމަށޭ  ރ އުޓް  އަންނަންވާނެ  ދެން  މި  ރަޕްޝަން  ފެންނަނީ. 

މުއްދަތެއް   ދިގު  ތަންކޮޅެއް  ދާއިރު  ޕްރޮސެސްއަކަށް  ރިނިއުކުރާ  މުއްދަތު  އެ  ކަނޑައަޅާފައި  މުއްދަތު  މިސާލަކަށް 

ދާއި އޮވެފައި   ޕްރޮސެސްއަކަށް  އެކައުންޓެބިލިޓީގެ  ރު  ރިނިއުކުރާ  ނޫން.    މިންގަނޑުތަކެއްއިތުރު  ނުލާށެކޭ 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮތްގޮތުން ޤަރާރު އިޢުލާނުކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މަޖިލީހަށް ޤަރާރަށް އުނިއިތުރު  

ގޮތަށް ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  މިހިރަ  ފިޔަވަޅުތައް  މާނައަކީ  އޭގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބިލުގައި  ގެނެވޭ  ވަރޝަން  ކުރީގެ   .

ގެނައުން   އުނިއިތުރު  ވެސް  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އިންޓެންޝަނަކީ  އޭގެ  ރިކޯލްކުރެވެނީ.  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްގޮތް 

މެންޑޭ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  އާންމު  ދަންނަވާހެން  މި  އެކަމަކު  މަޖިލީހުން.  ކަމާޓްކަމަށް  އޮންނަ  ބެހޭ     

ވުޒާރާއި އޯލްރެޑީ  ސަރުކާރުގެ  ހުރިހާ އެއީ  ން  އެކަމަށް    އެ  އަޅުއްވަން  ފިޔަވަޅުތައް  ވިސްނާވަޑައިގެންފައި  ކަމަކަށް 

ޓެކްނިކަލް ސައިޑަކުން އޭގެ ރެސްޕޮންސަށް ރެޑީވެފައި ތިބޭނެ ބައެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ  އެ  ގާބިލު ބޭފުޅުން ލައިގެން  

ހާލަތު މި  އަންނާނީ  ލޭޔަރއެކޭ  އިތުރު  ޕްރޮސެސްއަށް  އިވެންޓު  މިސާލަކަށް    ގައި ދޭތެރޭގެ  ދި  އިން 

މެޝަރއެއް ފުދޭވަރަކަށް    ، ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  އަހަރެއްވީއިރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  މިހާރު 

ގެންނަ ބަދަލު  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ގެންނަމުން  ދާންޖެހޭއެޖެސްމަންޓްސް  ތްރޫއައުޓް  މުން  އެ  ކަމަކަށްވާއިރު  ކަހަލަ 

ބާރު އެ  ނާ  ،އެގްޒެކެޓިވަށް  ހަނިކަމެއް  މިންވަރަށް  އެ  އެ  ގޮތަށް  ހަނިކަންނާނެ  ދެންނެވީ  ދެޓް  މެއް.  މި  ނޮޓް 

 މަޖިލީހަށް މި ދަންނަވާހެން އެކައުންޓަބަލް ނުވާނެއެކޭ ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އޭގެ  ބަލިމަޑުކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު 

ގޮތް   ކަމަށް    އެ ބުނާއިރު  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  ކުރައްވަވާނެ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ތި  ފަންނީ 

 ދެކިވަޑައިގެންތޯ ތި އިޝާރަތްކުރައްވަނީ ތިގޮތަށް. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މި ދެންނެވީ އެހެން...ނޫން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މީގަ މި ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއަކީ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކީ ދެން މިހާރު މި ޕެންޑަމިކް.. އެހެން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  

ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެއަށްވެސް ފަންނީ ކޮންމެވެސް ލަފާތައް ހޯއްދަވާނެ 

ޚާއްޞަކޮށް  އިޢުލާންކުރައް  ލަފާ  ފަންނީ  އެއީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  ކަލެކްޓް  ކްރިމިނަލް  ނުރައްކާތެރި  އެފަދަ  ވާ 

 ؟ދައުރުގައި ނުހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެއްޗެއްތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވަނީ. މިހާރު މީގެ ދެ ހާލަތެއްގައި އެ ފަންނީ ލަފާ ބޭނުންވާނެ. ފުރަތަމަ    އެހެނެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި ނޫން،  

ލަފާ ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް  ކަމަށް  އޮތް  ނުރައްކާ  އެ  މި    .ކަމަކީ  ދީގެން  ލަފާ  ހާލަތުގައި  އެ  އެއީ 

އިޢު  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  މި  ކަމަށް  އޮތް  ރައީސް    .ލާނެއްކުރައްވަނީނުރައްކަލެއް  ކުރެއްވިޔަސް  މިނިސްޓަރ  އަދި 

ވިޔަސް ހާލަތުގައި  ދެ  މި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  .ކުރެއްވިޔަސް  އެގޮތަށް  އެ    253ވެސް    ހަމަ  ނުކުރައްވާނެ  ބޭނުން 

ހުށަހެޅިގެން ނޫނި  ހާލަތު އޮތް ކަމަށް ކޮންމެވެސް  މި  ޕްރޮސެސް  އްޔާ.  ވަރެއްގެ ހެއްކަކާ އެއްކޮށް  އެހެންވީމާ، އެ 

ދަށުން އަޅަމުންދާންޖެހޭ   މީގެ  އިޝާރާތްކުރަނީ  މި  އަންނަ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑު  ހިނގާނެ. އެކަމަކު އޭގެފަހުން 

އެޕިޑެ  .ފިޔަވަޅުތައް މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  މިކް ސިޓުމި  ދިމާވެގެން މިއުޅޭ  މިފަހަރު  ތެރޭގައި  އާންއޭޝަނެއްގައި  މުންގެ 

ފުދޭވަރެއްގެ ލިމިޓޭޝަންސްތަކަކާ    އިއޭޝަންގަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސިޓު  ރާ ބައްޔެއް ފެތުރިގެން މި އަ   ށް ގައިންގަޔަ

ލެވަލެއްގައި   ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  އަންނާނޭ  ޗޭންޖުވަމުން  އެސެސްކުރެވެމުން  ދުވަހެއްގައި  ކޮންމެ  އަބަދު  އެއްކޮށް 

ސިޓު ކަހަލަ  ދާންޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  ގާނޫނުގައި  އޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް  މި  މެކޭނިޒަމް  އެ  އޯލްރެޑީ  އެ  ޝަނެއްވީމަ 

ދަށުން   މީގެ  މިހާރު  ޕްރޮސެސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ގާއިމުކޮށްދީފަ.  އެހެންނަމަވެސް،  މި  މިއޮތީއޭ  ހިންގަނީ. 
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ހާލަތުގައި އާންޤާނޫނުއަސާސީގެ   މި  ޞިއްޙަތުގެ  ހާލަތަށް    253ވެސް    މު  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ނުރައްކާތެރި  އެ  ގެ 

އޮޓެކްނިކަ އެ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ފެތުން  އިޚްޕްލީ  އަންނަންޖެހޭ  ޝަން  އެ  ދަށުން  އޭގެ  ނެތޭ.  ތިޔާރުކުރައްވާފައެއް 

ނެތްނަމަ ގާނޫނު  މި  މިސާލަކަށް  ވަކިން.  އެއީ  ގެންދެވިދާނެއޭ  ވެސް  ޖެހޭނެ    ހަމަ   ޕްރޮސެސް  ޗޫސްކުރަން  އެއީ 

އޮ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި  އެއްޗަކަށްވާނީ  ރިމެއިނިންގ  ކޮންމެ   .ންޝަޕްހަމައެކަނި  ދައުލަތް    ގޮތެއް   އެއީ  ވިޔަސް 

އޮ އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  ހަމަ  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  ނިޒާމު  އޮތް  ޕްހިންގުމުގެ  ދެން  ބަލާފައި  ކަމަށް  ޝަންސް 

އޮތީމަ މީތި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  އޭގެ   ،ގޮތަކަށްތާ  އޮތީމަ  ގާނޫނު  އިޖުރާ  މި  ތުތައް  އަތެރެއިން 

ކަމާކަނޑައަޅަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  މިދަންނަވާހެން  ގާނޫނަކީ  މި  އަނެއްކާ  އިންސްޓްރޫމެންޓްސްތަކުގައި   އިދީފައި    ބެހޭ 

މީގެ   ޕްރޮސެސް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށްވާތީވެ  އެ ޑިއު  ބަޔާންކުރާ ސޭފްގާޑްސްތަކާ އެއްކޮށް  ވެސް އެ 

އިޚް ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންނަދަށުން  މިތިޔާރުކޮށްގެން މި  ހާލަތް    މަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މި އެއް  ދަންނަވާހެން 

އަސްލު    253ދެއްތޯ   ސަބްޖެކްޓްވަނީ  މި  މަޖިލީހަށް  ހާލަތުގައި  އެ  ތެރެއިން.  ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކުރާ  އެ  ގައި 

ކޮންކަމެއްތޯމި  ރައީސް   މި  އިޢުލާންކުރައްވަނީ  އަޅަން  ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ދަނީކި؟ އުޅެނީ  އާއި  ؟ ހިނެއްތޯ 

ތިޔާރު ފުޅާކަމުން. އެހެންވީމާ، އެއަށް އަންނަ ޗެކްސް އެންޑް ބެލަންސަސްގެ ތެރެއިން  ބިކޯޒް މީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚް

ވެސް އެ ރިވިއު ހިންގަން. އެކަމަކު    ރާރު މަޖިލީހަށް އައިއްސަ އެ ކަނޑައެޅޭ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ޤައަންނަނީ    މި

ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެސެ މި އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެސެސަރީއެއް ނޫނޭ  މަރުޙަލާތަކެއް  ނޫނޭ ނޫނީ  ދަންނަވަނީ    ސަރީއެއް 

ކްލިއަރލީ   މީގެ  ޑައުންއޭ.ބިކޯޒް  ފެށުނުއިރު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ލެއިޑް  ހަމަ  ފަދައިން    އަޅުގަނޑު  ދެންނެވި  ވެސް 

އެކައުންޓަބަލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ލުން އެއީ އެންމެ ހަމަ  ވެސް ވާނެ.    .ރަނގަޅު ގޮތެއް  މަޖިލީހުން  އެ އޮންނަން 

  ވެސް މި ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން ނުކުރިޔަސް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ   މިދަންނަވާހެން މިހާރު

މެއް  ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހަމަ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެއްގެ ކަންހިނގާ ގޮތް ބައްލަވާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މެކޭނިޒަ

ގެންދަވަނީ.   ތި  ކުރައްވަމުން  އޯލްރެޑީ  ލިބިދޭ.  އެބަ  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީން  ވެސް  ގަވާއިދުން  މަޖިލީހުގެ  މި 

ކަމެއް   މިވެނި  ހާލަތެއްގައި  މިވެނި  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  މި  އެބައޮތޭ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްގެ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ރިޕޯޓުކުރު ދެން  ކަމަކު.  ނެތެއް  ބުނެފައި  މީގަކުރާށޭ  މިހާރު  އެކަމަކު  އެބައާދޭ  ޕްރޮސެސްއެއް  މި    އި މުގެ 

ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން  އިޢުލާންކުރުމާ  ނުރައްކާ  އެ  މިހާރު  ނޫން.  އެކްސްޓެންޓަކަށް  އޮތް  ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާފައި 

ނެތް. ދައުރެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ނެތް.  ނުއެއް  ދައުރެއް  ވަރަށް    މަޖިލީހުގެ  މިއީ 

ޖު ކަމަށް  ޑިސްރިގިނައިން  ބަލާ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  އޮވޭ.  ދީފައި  އެގްޒެކްޓިވަށް  ބާރު  މި  ހަމަ  ކްޝަންސްތަކުގައި 

ޑިމޮކްރަޓިކް ސްޓޭންޑަޑްސް. ހަމަ އެގްޒެކްޓިވަށް އެ ބާރުތައް ލިބިގެން މީޓުވެއޭ  އެ ބާރު ލިބިދީފައި    ،ވަންޏާ ވެސް 
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މީގަ  ދެއްތޯ  ބޮޑު ސުވާލަކީ  ވަރަށް  އެއީ  ނޫންތޯ  އެބިއުސްކުރޭތޯ  ހާލަތުގައި  މި    އިއޮންނަ  އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ. އެއީ 

އޮތް   ދީފައި  ކަނޑައަޅައި  ވަކި  ޙުގާނޫނުގައި  ވަކި ލިމިޓޭޝަނެއް ނޫނީ  ނޫނިއްޔާމު  ވަންޏާ  ބޭރަށްދާ ކަމަށް  ދޫދުން 

ޕްރޮޕޯ މިހާރުޝަނޭޓް ފިޔަވަޅަކީ  ކަންކަމަކީ  އެ  ބަލާއިރު.  ހާލަތަށް  އޮތް  މެދުވެރިވެފައި  ފިޔަވަޅެކޭ  ނޫން  ވެސް     

ކޯޓަށް މީހަކަށް ވެސް ހަމަ  ރައްޔިތު  ކަންތައްތައް. ހަމަ  ވެސް    ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޗެލަންޖު ކުރެވޭނެ 

ރިއަށް ދިއުމަކަށް މީގެ ހުރަސްތަކެއް ހުރި  ޑިމޮކްރަޓިކް ޕްރޮސެސް ކު   އި މީގަ  .ވެސް އެއް ޕްރޮސެސްއެއް  އެއީ   .ދެވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް   މިހާރުޤަކަމަކަށް  ނުކުރެވޭ.  ހުރި    ބޫލެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  ކްލިއަރލީ  ވަރަށް  ގާނޫނުގައި  ވެސް 

ރަކަށް  ވެސް ހަމަ ފުދޭވަ  ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު  އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކަމާ  ބާރުތަކެއް މި

ސިޓު އޭގެ  މިކަހަލަ  މިދަންނަވާހެން  އެހެންވީމާ،  ހުރޭ.  ދީފައި  ޕަވަރސްތަކެއް  އެކްސްޓެންސިވް  އޭޝަންސްތަކުގައި 

 ޑިމޮކްރަޓިކް ޗެކް ހަމަ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާ  34 މި  އިޞްލާޙުކުރުން.  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ބަޔާންކުރާ  ވަނަ  ހާލަތެއް  ނޫނުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

ޚާއްޞަ    ކުރިމަތިވެއްޖެ އަޅަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި  އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމަށް 

 ފިޔަވަޅުތައް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޅަންވާނެއެވެ. އެއީ ދެން.  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަ ކަމަށް  މީގެ  ބަދަލުކުރުވާ  ހާލަތަކަށް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އިޢުލާންކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަދަލުގައި  ޒީރުގެ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އެމެންޑްމެންޓެއް  ކޮންސިކުއެންޝަނަލް  އޭގެ  މާއްދާއަށް    34ބޫލުކުރަނީ  ޤަވަންޏާ  ވަނަ 

އެއާ   އުސޫލުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  އަނެއްހެން  ހުށަހަޅާފައި  ގެނައުމަކީ  އިޞްލާޙު  މާއްދާއަށް  އެ  ގުޅިގެން 

އިޢުތިރާ އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ޟެޓެކްނިކަލީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  މާއްދާއާ    33އް  ވަނަ 

 ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޒަވޭޝަންސް ހަމަ އެ ހުރި ގޮތަށް އޮތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޚަރަދުކުރުމަށް    ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގެ )ރ( މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ    35އަނެއް މާއްދާ.  

އިތުރަށް ބޭނުންވާ   އިތުރުވާނަމަ  ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ    އެ ހާލަތުގައި   ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ  
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ރައްރަ  ޞީލު ބަޔާންކޮށްތަފު މިންވަރު  ގެފައިސާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ވެ. ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެ މެނުވީ އެ ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް އަދި ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ މަތިން

 

ބަޖެޓް   ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  އާދަމް  މިނިސްޓްރީ  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އެގްޒެކެޓިވް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރު   ވޭތުވެދިޔަ  ދެން  ގުޅިގެން  ހާލަތާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މި ޞިއްޙީ  އާދެ! ވަރަށް 

އެ   މާއްދާގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަޔާންކޮށްލިއްޔާ  ކުޑަކޮށް  ގޮތް  ދިޔަ  ކަންތައް  ފަސޭހަދެން  ވެސް    ބޭނުމަށް 

ބަޖެޓެއް    2020ވެދާނެހެން.   ޚާއްޞަ  ވަކި  ނުރައްކަލަކަށް  ކުއްލި  ޞިއްޙި  ބަޖެޓުގައި  މީގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އެހެން   ހިންގުމާއި  އިދާރީ  އެޗް.ޕީ.އޭގެ  ބަޖެޓުކުރެވިފައި  ވަކިން  އެޗް.ޕީ.އޭއަށް  އެކަމަކު  ނެތް. ދެން  ކަނޑައެޅިފައެއް 

ކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓު  މިންވަރަކަށްކަމަށް  ބޭނުންވާ  ހާލަތަކަށް  ކަހަލަ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަށީގެންވާ    ،. 

ބަޖެޓުކޮށްފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށޭ ކިޔާފައެއް  އެކަން    ،މިންވަރަކަށް  ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި  އޭރު އަހަރުގެ 

ފައިސާހުރި މި  ބަޖެޓުގައި  ކޮންޓެންޖެންސީ  އެހެންވީމާ،  އެ   .ދިމާވީ.  ފުރަތަމަ  ދެން  ބަޖެޓުން  ކޮންޓެންޖެންސީ   

އަޅުގަނޑުމެން މި ސަޕްލިމެންޓް ކުރަމުން އެއަށް ފައިސާ ދޫކުރަމުން އައީ. އޭގެފަހުން ދައުލަތް ވެސް މުޅި އެއްކޮށް  

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި    ޝަންތައްކްބައްޓަންވެގެން އައީ މި ހާލަތަށް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ފަން

މެނޭޖުހާލަ މިއަށް  ތު  ހަމަ  ވެއްޖިއްޔާ  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތް  މިސާލަކަށް  އައީ.  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

ވެސް ހަމަ ގަންނަމުން އަންނާނީ    އާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި   ކޮންސިއުމަބަލްސްބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަނީ. މެޑިކަލް  

އެހެންނަމަ އޮވޭ.  ބެޖެޓު  ކޮންސިއުމަރ  މެޑިކަލް  މެޑިކަލް  ޑައިވާޓްވެގެން    ކޮންސިއުމަބަލްސް ވެސް،  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އަންނަނީ ހަމަ މިތަނުގެ ތެރެއަށް. މި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރި ޚަރަދުތައް އެއީ ހަމަ  

ޖެޓުގެ ފޯކަސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރަމުން އައި ޚަރަދުތަކެއް. އެހެންވީމާ، ބަ

ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެކަން  އެޑްރެސްކުރުމުގެ  ހާލަތަށް  އައި މި    . ވެސް މިއާ ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތަކެއް  ބަދަލުވެގެން 

ގޮތަށް.    އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ބަޖެޓުގައި ހުރި އެހެން ޚަރަދުތައް މި ފޯކަސް ބަދަލުވެގެން އައީ މި ކަމަށް ބަދަލުވާ

މިދެންނެވިހެންމެނޭޖު  2020،  އެހެންވީމާ ބަޖެޓުގައި އައިމީން    2021އެހެންނަމަވެސް،    . ކުރަމުން އައީ    200ގެ 

ކޮވިޑުއަމިލި ޚާއްޞަކޮށް  މި  އޮންނާނެ  ކަނޑައެޅިފައި  ކަމަށް  މި  ރުފިޔާ  މެނޭޖުކުރުމަށް    19-ން  ކަންކަން  މި  ގެ 

ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް  މި  ގަތުމާ  ވެކްސިންގ މި  ޓެސްޓިންގ މި  މާއްދާ  ޓަކައި  މި  ޓަކައި. ދެން   އެއްޗެހި ގަތުމަށް 

މިސާލަކަށް   މިއަށްވުރެން  ކުރަނީ  މި  ރިޢާޔަތް  އެއަށްވުރެން  އަމިލި  200މިހާރު  އޮއްވާ  ބަޖެޓުކޮށްފައި  ރުފިޔާ  ން 
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ހިއްސާކުރަން   މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ޕްރިންސިޕަލް  އިން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދެން  ވެއްޖިއްޔާމު  އިތުރު 

ރަނގަޅުއަޅުގަ އެންމެ  ސްޕެންޑްކުރަންޖެހޭ    .ނޑުމެންނަށް  އަވަހަށް  ހާލަތެއްގައި  ޕެންޑަމިކް  އެހެންނަމަވެސް، 

ސްޕެންޑްކުރަން   ހާލަތުގައި  އެ  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  މުހިންމު  އޮތުން  ފްލެކްސިބިލިޓީ  ބޭނުންވާ  ހާލަތެއްގައި 

ވީހާ  އަވަހަކަށް ސްޕެންޑް ކުރަން ޖެ   ޖެހިދާނެ. ހަމަ  ތިބުން ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ވެސް  ވެސް  މަޑުކޮށްގެން  ހިދާނެ. 

އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި    ،ނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ހާލަތަކަށް މި ގާނޫނުގައި ޖާގަ ދެވިފައި އޮތުންނުވެދާ

ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުނު  އަދި  އިތުރުން މި ކޭޝް މެނޭޖްމެންޓް    އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އޭގެ

ކަމުގައި ވިޔަސް މި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ރޯލެއް  

އެ ބާރު އޭގެ    ންޓްފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ސީދާ ކޭޝް މެނޭޖްމަ  ،މި ގާނޫނަކުން ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ

އަޔަސް   ކުރެވިގެން  މަތިމަތިން  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ބަޖެޓު  އަދި  މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތުން  ގޮތަށް  އޮންނާނެ  ރޯލު 

ގޮސް  އެންމެފަހުން   ހުއްޓަސް  ހަމަ  އަދި  ބަޖެޓު  ކަމަށްވާނަމަ  ނެތް  ކޭޝް  މެނޭޖްމެންޓާ.  ކޭޝް  ހަމަ  ޖެހެނީ  މި 

އުނދަ ވަރަށް  ރިޔަލައިޒްވުން  މި  ރޯލެއް ޚަރަދެއް  މިނިސްޓަރުގެ  ފިނޭންސް  އެ  އެހެންވީމާ،  މީގެ   ގޫވާނެ.    ވެސް 

އިލައިޓް  ހަތެރޭގައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވމާ، އެއީ މި މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު  

ވަރަކަށް ފްލެކްސިބިލިޓީ އޮތުން މުހިންމު ކަމަ ބޭނުންވާ އޭރިޔާއަކީ. ކޮންމެވެސް  އެއީ    .ށް އަޅުގަނޑު ދެކެންކުރަން 

އިމަރޖެންސީގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންކަން އޮތުމަށް ޓަކައި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ބައެއް  

 ތެރެއަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.   ވެސް މީގެ ތިޔާރުތައް އިޚް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިފަދަ  އޭވެސް އޮންނަ މާއްދާއެއް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ގާނޫނުގައި މިހާރު

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަކީ އެ ބަޖެޓުން ނުފުދުނީމަ ދެން ވާންވީ ގޮތުގައި އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް. އޭ.ޖީ    . ދެން ހާލަތްތަކަށް

 ބޭފުޅުން. 

 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ 

ދެން    ،ނޫން އިތުރުކުރެއްވުން.  އޮތްގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މިހާރު  އިތުރަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 .  ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކަށް ބޮޑަށް އޭގެ ޓެކްނިކަލް ސައިޑް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ފިނޭންސްއިން އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން އޮތް    ،އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ ؟ފަރާތެއްގެ އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއްއެހެން  

)ބ( މާއްދާގެ  އެ  ދައްކާލައްވާ.  އަކުރު  އޮތް  ދެން  ފަށާއިރު    .ބައި.  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ޞިއްޙަތަށް  އާމި  ންމު 

ކުރިމަތިވެއްޖެ ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ދެމިއޮތްނަމަކަ  ކުއްލި  ހާލަތު  އެ  އަދި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ  އެއީ    ،މަށް 

ގައިވާ   )ރ(  މާއްދާގެ  މި  ހިސާބުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ދެމިއޮތްނަމަ  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  މިހާރުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

 

އެ ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  އާދަމް  މިނިސްޓްރީ  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  ގްޒެކެޓިވް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކިކް  މިހާރު  ވަގުތުންތޯ  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން.  ކޮމެންޓެއް  ނެތް  މާއްދާއާމެދު  ވަގުތުކޮޅެއް  އިއެ  ނޫނީ  ންގވާނީ 

 ޓްރާންސެޝަން ޕީރިއަޑަށް ލިބޭނެތޯ މިސާލަކަށް.  

 

 އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް  

ސަރު  ހީވަނީ  ކިކް  ވަޝްއަޅުގަނޑަށް  މާއްދާ  މި  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރެއްވީ  މިހާރުގެ  އިއެ  މި  ންގވާނީ 

ފިނޭންސްއަށް  ކަރަންޓް،   މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހާލަތަށް  ނުރައްކަލުގެ  އެ  ކުއްލި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެތޯއޭ 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް އެ )ރ( ގެ ދަށުން އެ ޢަމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޕްރޮސެސްތައް  

ލާން  އެއެ މުއްދަތެއް  ޓްރާންސެޝަނަލް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ގޮތެއްތޯ.  ފަށާނެ  ހިނގަން  އެއްފަހަރާ  ކީ 

 ދެއްތޯ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

)ހ(  1ގެ    39 ނުރައްކަލުގެ    .ގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  ގުޅިގެން    ލަތުހާ މި  އެކަމާ  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު 

އެންމެހަ ހިނގާ  މަހަކު  ތަފު  އި ކޮންމެ  މަހުގެ ޞީލު ޚަރަދުގެ  އަންނަ  ކުރިން    15  ޖެހިގެން  ދުވަހުގެ  ވަޒީރު  ވަނަ 

އޮތް    ޞީލު ހުށަހަޅާއިރު ކުރިއަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަފުވާނެއެވެ. )ށ(  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޔިތުންގެ  އްރަ

މިންވަރު   ޚަރަދުވާނެ   ދުވަހަށް   30 ލަފާކުރާ  ތަފުޞީލުގައި  ވެސް    ކަމަށް  މި  ބަޔާންކުރަންވާނެއެޚަރަދުގެ  )ނ(  ވެ. 

 އާދެ! އެހިސާބު. ...ގާނޫނުގެ
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ފިނޭންސްގެ އޮފް  އާދަމް    މިނިސްޓްރީ  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އެގްޒެކެޓިވް  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ ބޮޑަށް. ދެން ރިޕޯޓިންގ ހަމަ    މް ފޯކާސްޓިންގ ވާހަކަ މިރއާދެ! މި މާއްދާ ބޮޑަށް ރިޕޯޓިންގ އަދި ނިއަރ ޓަ

ރަނގަޅު އެންމެ  އޮތުން  މި  .ރިކުއަރމަންޓެއް  މިހާރު  ފްރިކުއެންޓްކޮށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓިންގ  އޮތީ    އެހެންނަމަވެސް، 

ބޮ ހަމަ  މަހަށް. ދެން އޭގެ ސަބަބުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބާޑްން  އޭގެ ސަބަބުން    .ން އެކަށީގެންވޭވުޑުމަހުން  އަދި 

ހާލަތުގައި   މި  ނޫން  ފިނޭންސެއް  ހަމައެކަނި  މިނިސްޓްރީ    ތެރޭގައި  މީގެ  .ރަކާތްތެރިވާނީހަ ޚާއްޞަކޮށް  ހެލްތް  ހަމަ 

މް ފްރޭމެއްގައި މި ރިޕޯޓުތައް ނިންމަން މި  ރރަކާތްތެރި ވާނެ. އެހެންވީމާ، އެހާ ޝޯޓް ޓަހަ އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ ވެސް  

އަދި   އެކަށީގެންވޭ.  ވެސް  ހުރުން  ދަތިތަކެއް  ތެރޭގައި  މައްސަލައިގެ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  ޕެންޑަމިކް 

  15އެހެންވީމާ، މިހާރު އިން    .ސެޓަޕެއް ރޭވިފައި ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމު ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ  އެޑިޝަނަލްއެގޮތަށް  

ނޫނީ މަންތްލީކޮށް އިންނަ ރިކުއަރމަންޓް އެ ކުއަ ބަދަލުކޮށްލެވިއްޖިރ ދުވަސް  ޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި  އްޓަލީކޮށް 

ވެސް ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  މި  ޕްރި  .ފަސޭހަވާނެހެން  އިން  އޮތުން  ދެން  މެކޭނިޒަމެއް  ރިޕޯޓިންގ  ންސިޕަލް 

ކުއަ ފްރިކްއެންސީ  އެ  ހަމައެކަނި  ދެން  ނެތް.  އިޝޫއެއް  އަޅުގަނޑު  ރއަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަދަލުކޮށްލަން  ޓަލީއަށް 

ދެން   ކުއަ  30ސެޖެސްޓްކުރަނީ.  އެހެން  ވަންޏާމު  ރދުވަސް  ކަމަށް  ބަދަލުކުރާ  ބަދަލުގައި    30ޓަލީއަށް  ދުވަހުގެ 

ކުއަ  ފޯކާސްރނެކްސްޓް  މި  ޓެޓާގެ  ބަޖެޓުގައި  ހުށަހަޅާއިރުގައި  ބަޖެޓު  މި  ދެން  ރަނގަޅު.  އެންމެ  ގެނައުން  އް 

ހުންނާނެ ސްޕޭ  .ތަފުޞީލުތައް  ބަޖެޓުގެ  އެ  ހަމައެކަނި  ކުއަދެން  ނޫނީ  މަންތްލީކޮށް  މި  އިންނަ  ރންގައި  ޓަލީކޮށް 

އެކަމަކު ޕެންޑަމިކް    .ވެސް ދެން އަނެއްހެން އޯކޭމި ޖެހެނީ. ދެން އެ  ހުށަހަޅަންކޮމްޕޯނަންޓް އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން  

 ކުރަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެން އަންނަ  ޓްހާލަތަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް ފޯކާސް

އެކަން،  ހާލަތެއް.   އޮންނަނީ އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ  އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން    އެއީ 

އެ ވާހަކަ ނުއެއް ލިޔެވޭނެ. އަނެއްހެން ފޯކާސްޑް މި ޕްރޮވައިޑް ކޮށްދިނުމަކުން    ކުހަމައެކަނި. ދެން ކޮންމެހެން ގާނޫނަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައެއް ނެތް.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނިޝާން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭތި  ވައާދެ! ސަރު ރަނގަޅު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް  ޝް 

ބައިންދައަރކު ރިޕޯޓިންގގައި  އަސްލު  އެއިޓަލީކޮށް  އެހާ    ދެވިއްޔާމު.  ހާލަތެއްގައި  ޕެންޑަމިކް  ވިދާޅުވާހެން 
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އަ ޑިފިކަލްޓީ  ހަމަ  ކުރަންވީމަ  އެކަން  ފޯކާސްފްރިކުއެންޓްކޮށް  ދެން  އެ  ގންޓިންނާނެ.  އަނެއްހެން  ހަމަ  ވެސް  ގައި 

އެގޮތަށް   އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދޭ.  މި  ތަފާތުކޮށް  ވަރަށް  އަސްލު  ޕެންޑަމިކް  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި 

 ކުރިއަށްނުދާ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އާދޭ. ތެންކިއު. ސްޓު ފޯކާ ،ރާއިރު ހުރެދާނެކުޓްފޯކާސް

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އޮތް   ހުށަހަޅާއިރު ކުރިއަށް  ތަފުސީލު  ދަށުން  މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ލަފާކުރާ    30)ށ( މި  ކަމަށް  ދުވަހަށް ޚަރަދުވާނެ 

ކުއްލި   އިޢުލާންކުރާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  )ނ(  ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ.  ތަފުސީލުގައި  ޚަރަދުގެ  ވެސް  މިންވަރު 

ނިމުމަކަށް   ހާލަތު  ގިނަވެގެން  ނުރައްކަލުގެ  އެންމެހަ   60އަންނަތާ  ކުރި  ގުޅިގެން  ހާލަތާ  އެ  ތެރޭގައި    އި ދުވަހުގެ 

ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ކުރުމަށްފަހު  އޮޑިޓެއް  ފުރިހަމަ  ޚަރަދުގެ 

ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  )ރ(  އެންމެހަހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  ރިޕޯޓް    އި   ތަފުސީލާއި 

 އާންމުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ.  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުވަސް    60ހަށް ކަންނޭނގެ ބޮޑަށް ޓެކްނިކަލް ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވޭނީ  މީގައި ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި މިހާރު    1އެއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު  

އެ ހުރިހާ އެކައުންޓްސްއެއް އޮޑިޓްކުރުމުގެ    މި އޮތީ މި ކަރަންޓް، މި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވެސް. އެހެންވީމާ،

ދުވަސް ތެރޭގައި ފަހަރެއްގައި ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް މިނިމަމް މުއްދަތެއް    60ޕްރޮސެސްއެއް ހިންގާފައި  

ކަންނޭނގެ.   ރަނގަޅުވެދާނެ  ހިމެނުއްވުން  ފުރުޞަތެއް  ދާނެ  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  އިތުރު  ދެން  ކަނޑައަޅާފައި 

ކޯޒް މި ހުރިހާ ހިސާބުތަކަކީ އެކައުންޓަބަލްކުރުވޭނެ ގޮތަށް މުޅި ތްރޫ  އި ދޯ. އޮފްނޫންނަމަ އެ ޕްރޮސެސް ތެރޭގައެހެން

ދުވަސް އެއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ނުވެދާނެ    60އައުޓް ދަ ޕްރޮސެސް އަންނަންވާނެ އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް،  

ނިމޭ ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ވެސް  ކަންނޭނގެ  މިހާރު  ނޭނގޭއިރުގައި.  ރެކޯޑްސް    1ނެއިރެއް  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

 ހުންނާނެތާ ދެއްތޯ މި ހާލަތުގައި.  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  
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އަޅުގަނޑު ހަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިން ތަންކޮޅެއް، ޢިބާރާތްކޮޅެއް ސާފުކޮށްލަންވެގެން. )ހ( ގައި މި އިންނަނީ  

މިނިސްޓަރުތޯ   ހެލްތު  ހިސާބުތައް  މާލީ  ހަމަ  އެއީ  ދެން  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަޒީރު 

 ؟ ނިސްޓްރީންތޯ ހުށަހަޅާނީ އޭތި ހަމަ ސާފުކޮށްލަންވެގެންއާދެ! އެހެންވެ ހަމަ ހެލްތު މި؟ ހުށަހަޅުއްވަންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   ކުރިމަތިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި 

ކުރަން ފެށުމާއެކު މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ އަދި އެ ހާލަތު ދެމިއޮތްނަމަ އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލު

މާނަ އޭގެ  އިނގޭތޯ.  މިއީ  ނަންބަރެއް  އިތުރުކޮށްލި  އެވެސް  މި  އަ ޢަމަލުކުރަންވާނެއޭ.  ދެމިއޮތްނަމަ  ހާލަތު  އެ  ކީ 

ހާލަތަ ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އޮތް  މިހާރުގެ  ކަމަށް  އެޕްލައިވާނެ  މާއްދާ  މި  ފެށުމާއެކު  ޢަމަލުކުރަން  މި  ގާނޫނަށް  ށް. 

 މާއްދާއޭ މި ދެންނެވީ މި )ބ(.  

 

އާދަމް   ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އެގްޒެކެޓިވް  ބަޖެޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޗީފް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޯދާލަން   ލަފައެއް  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  އަށް  )ނ(  މި  ދެން  އަށް.  )ބ(  މި  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ކަންނޭނގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން.   ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަތާ    2ގެ    39 ނިމުމަކަށް  މުއްދަތު  ހާލަތު އިޢުލާންކުރާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ދަށުން  މި ގާނޫނުގެ  ގެ )ހ(. 

ކަންކަމުގެ    90ގިނަވެގެން   އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  ޖެނެރަލްގެ  ދުވަހުގެ  ޑިރެކްޓަރ  ރިޕޯޓެއް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.   ވަޒީރު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ތައްޔާރުކޮށް  މަތިން    -1މަޝްވަރާގެ 

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބު. މިއީ ދެން އެއްކަލަ ލިސްޓު.  

 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާޢިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ 

ދިމާވެއްޖެ   ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ވެސް  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ސަބަބުން  އޭގެ  ސަބަބު،  ގޮތާއި،  ޢަމަލުކުރެވުނު  ގޮތާއި،  ދިމާވި  ކަންކަން  ހިނދެއްގައި  މި  ބަދަލުތަކާއި  ގެނެވުނު   
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ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގެ ދަށުން. އެ މާއްދާއާ ގުޅުވާލާފައި ދެން މިހާރު މީގައި    7ބަޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ  

އާ  މި އޮތީ ވަޒީރަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓް ހަމަ މަޖިލީހަށް އަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ

ޕްރޮސެސް ހިމެނުއްވުން ރަނގަޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ މީގައި    ވާ ގުޅޭގޮތަކަށް ހައްދަވާލައްވާފައި މަޖިލީހަށް އެ ޖަވާބުދާރީ

އެފަދަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އޮތީމަ.  ވާހަކަ  ރިޕޯޓެއްގެ  ތައްޔާރުކުރާ  އޯލްރެޑީ  ވެސް  މިހާރު 

ތިރާޟެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ވަކި ސްޕެސިފިކް ކަންތައްތަކަކާ ގުޅޭ  މެކޭނިޒަމެއް ހިމެނުމަކަށް އެއްވެސް އިޢު

ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ސައިޑުން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން އޮތިއްޔާ އެކަމެއް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުން  

 ރަނގަޅުވެދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   ރިޕޯޓް  ދައްކަވާލަދެއްވާ  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  މާއްދާތައް.  ހުރި 

އާންމު   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  )ނ(.  ދޫކޮށްލައްވާފައި  އެބައި  ދެން  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު،  އާންމުންނަށް 

ހާލަތު ދެމިއޮތްނަމަ  ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާ އެ  އަދި  ންކޮށްފައިވާނަމަ 

ގާނޫނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ރިޕޯޓް ވަޒީރު    މި މާއްދާ އާއި މި 

ޅެއްގައި  ގެ )ހ(. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަ  76ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  

މި ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް  

ނުވަތަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ އާންމު ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއޭ. އެއީ  

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ )ތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން ކޮން މަޢްދާއެއްތޯ)ވަގުމިހާރު ވެސް އޮންނަ.  

ޝެއަ ވެސް  ވަޑައިގެން  ކުއްލިގޮތަކަށް  ކޮމެންޓުތައް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ޓަކައި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރކޮށްލަދެއްވި 

މުބާރަކް.   ރަމަޟާން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްހުރިހާ  ރެކޯޑުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   33ދަންނަވާލަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މި ބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ހުރިގޮތަށް.  

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު  ބައި. އަރިމަތި ސުރުޚީއަކީ  އެ  ސުރުޚީ އޮތް    އާންމު ޞިއްޙަތު ނުރައްކާތެރި، އަރިމަތި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    33އިޢުލާންކުރުން.   ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ބަލިމަޑުކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  )ހ(  ގެ 

ހާލަތު އިޢުލާންކުރުމުގެ   ނުރައްކަލުގެ  ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ކުއްލި  ވަކި  ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލިބިގެންވަނީ  ނުރައްކަލުގެ  ބާރު  ކުއްލި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އަށޭ. 

ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އެކަން  
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)ށ(   މާއްދާގެ  މި  )ނ(  ދޭންވާނެއޭ.  ވަޒީރަށް  ލަފާ  އެކަމުގެ  އަންގައި  ޑިރެކްޓަރ  ވަޒީރަށް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ 

ޖެނެރަލް ވަޒީރަށް ދޭ ލަފާގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަޒީރު ދޭންވާނެއޭ. )ރ( މި ގާނޫނުގައި  

ހާލަތުގައި   އިޢުލާންކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމަށް  ކުރިމަތިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކުރާ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޢަމަލުކުރާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހާލަތުގައިވާ    11ނީ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބާބު،  ވަނަ 

ގޮތުގެމަތިންނޭ.   ފިޔަވަޅު  34މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ  އަރިމަތި ސުރުޚީއަކީ ކުއްލި    ،ވަނަ މާއްދާ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ގާނޫ ބުނެވިދިޔަ  އެޅުން.  ފިޔަވަޅުތައް  ގޮތަށް    34ނުގެ  ނުރައްކަލުގެ  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކަމަށް    -34އިޞްލާޙުކުރުން.   ކުރިމަތިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  މި 

ރެކްޓަރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް ޑި

އަކުރު އިތުރުކުރުން.   2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް    35ޖެނެރަލް އަޅަންވާނެއޭ. މި ގާނޫނުގެ 

ދައުލަތުގެ    35 ޚަރަދުކުރުމަށް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  މި  )ރ(  ގެ 

މިންވަރަށް ހިމަނާފައިވާ  ފައިސާގެ  ބަޖެޓުގައި  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  އިތުރުވާނަމަ  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  ހާލަތުގައި  އެ  ވުރެ 

ހުއްދަކުރާ   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބަޔާންކޮށް  ތަފުސީލު  މިންވަރު 

ބޭނުން ފައިސާ  އެ  މެނުވީ  މަތިން  އުސޫލުގެ  ކަނޑައަޅާ  އަދި  ގާނޫނަށް  މިންވަރަކަށް  މި  )ބ(  ނުވާނެއޭ.  ކޮށްގެން 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނަމަ  

ގޮތުގެމަތިން   ގައިވާ  )ރ(  މާއްދާގެ  މި  ހިސާބުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ދެމިއޮތްނަމަ  ހާލަތު  އެ  އަދި 

ގެ )ހ(. މި    1ގެ    39މާއްދާ އިތުރުކުރުން.    2ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް    39ލުކުރަންވާނެއޭ.  ޢަމަ

ހިނގާ   މަހަކު  ކޮންމެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި 

ނޭންސް، އެ ދެން ވަޒީރު އެ ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތް އަސްލު ލަފްޒު  މަހަކުން ފި 2ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ކޮންމެ  އިއެންމެހަ

ޔަޤީންކޮށްލައްވާފައި   އެކަން  އިންނަނީ  ވަޒީރުތޯ  މާލީ  ނޫނިއްޔާ  މިނިސްޓަރުތޯ  ފިނޭންސް  ބޭނުންކުރަނީ 

ތަފު ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަޒީރު  ސީލު  އެޑިޓްކޮށްލައްވާ. 

އޮތް   ކުރިއަށް  ތަފުސީލުގައި    2ހުށަހަޅާއިރު  ޚަރަދުގެ  ވެސް  މިންވަރު  ލަފާކުރާ  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ  މަސްދުވަހަށް 

  60ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ. )ނ( މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަތާ ގިނަވެގެން  

ގުޅިގެން  ހާލަތާ  އެ  ތެރޭގައި  އެންމެހަދުވަހުގެ  ކުރި  ކުރުމަށްފަހު    އި  އޮޑިޓެއް  ފުރިހަމަ  ޚަރަދުގެ 

ދަށުން   މާއްދާގެ  މި  )ރ(  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 

އެކު ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިވެހި  ތަފުސީލާއި ރިޕޯޓް އާންމުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހަ
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ކުއްލި   ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  )ބ(  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ.  ސަރުކާރުގެ 

ގާނޫނަށް   މި  ދެމިއޮތްނަމަ  ހާލަތު  އެ  އަދި  އިޢުލާންކޮށްފައިވާނަމަ  ކަމަށް  ކުރިމަތިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ 

.  2ވަނަ މާއްދާގެ    39ހިސާބުން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއޭ. ދެން މި އޮތީ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  

ގެ )ހ(. މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްލި    2ވަނަ މާއްދާގެ    39އަރިމަތި ސުރުޚީއަކީ މިންވަރު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓް.  

އަންނަ ނިމުމަކަށް  މުއްދަތު  އިޢުލާންކުރާ  ހާލަތު  ގިނަވެގެން  ނުރައްކަލުގެ  އަންނަނިވި    90ތާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ތައްޔާރުކޮށް   މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ރިޕޯޓެއް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.   ވަޒީރު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ހާލަތު    -1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

ސަބަބު.  އިޢުލާންކުރަން މެދުވެރިވި  ފިޔަވަޅު.    -2  އަޅާފައިވާ  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ    -3ކުއްލި 

ކާމިޔާބީ ލިބުނު  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާފައިވާ  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  އާއި    ކުއްލި 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    -5ރުމަށްފަހު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް.  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކު   -4ރައްކާތެރިކަން.  

އެޅިދާނެ   މުސްތަޤުބަލުގައި  ގޮތުން  ނުދިނުމުގެ  ތަކުރާރުވިޔަ  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވި  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  ހާލަތު 

ލަތު އިޢުލާންކުރުމުގެ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާ -6ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގަސްދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު. 

ގެއްލުން.   މާލީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ލިބުނު  ބަޔަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަށް  ކުއްލި    -7ސަބަބުން 

ފައިސާ ޖުމުލަ  ލިބުނު  ހާލަތުގައި  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތު  ފައިސާ  ނުރައްކަލުގެ  އެ  އެހީއާއި،  އެހީ    އާއި  އާއި 

)ށ ޚުލާސާ.  ގޮތުގެ  އާންމުންނަށް  ހޭދަކުރި  ރިޕޯޓް  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި   )

އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ގޮތް ވަޒީރު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ.  

އާންމު ރިޕޯޓް  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  މާއްދާގެ  ންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ގޮތަށް  )ށ( މި 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ވަޒީރެއްގެ  މިތަނުގައި  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ.  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ވަޒީރު 

ކުއްލި   ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  )ނ(  މިނިސްޓަރު.  ހެލްތު  ވަނީ  މި  ބަލާފައި 

އާއި މި    ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނަމަ އަދި އެ ހާލަތު ދެމިއޮތްނަމަ މި މާއްދާ   ނުރައްކަލުގެ

  -5ގާނޫނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ރިޕޯޓް ވަޒީރު ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  

ގާނޫނުގެ   )ހ(    76ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާގެ  ކުއްލި  ވަނަ  ސުރުޚީ.  އަރިމަތި  އިޞްލާޙުކުރުން.  ގޮތަށް  އަންނަނިވި 

ގެ )ހ( މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    76  .ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވަނުން

ގެ ގޮތުން ކޯޓު އަމުރެއް  ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މި ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމު

ހޯދުމަކާ ނުލައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ އާންމު ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ  



 2021  އޭޕްރީލް  21                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

25 

 

މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި    -6ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއޭ.  

ގެ ދަންނަވާލަނީ  ސަރުކާރުގެ  މި  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ފެށިގެންނޭ.  ދުވަހުން    ، 2012/07ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ 

ށް އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް މި ކޮމިޓީން މިހާރު  ( އައާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު)

ބަ ވޯޓުގައި  ވޯޓަށް.  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  ދަންނަވާލި  މި  މެންބަރުންގެ  ދެންމެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އިވެރިވެވޭ 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެ   ކަމެއް  އެއްވެސް  ލަފްޒުތަކުގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ބިލު  މި  އަދި  ފާސްވީ.  އިއްތިފާޤުން 

މެއްގެ މާނަ  ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަހަލަ ލަފްޒުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެޑިޓު

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިހާހިސާބުން  އެހެންވުމާއެކުގައި  ފާސްކުރުމަށް.  ފާސްކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ނުގެއްލޭ 

މަސައްކަތް މި ނިމުނީ މި ބިލު ފާސްވެގެން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  

 ކޮމިޓީ ވެސް ނިމުނީ. 
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