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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ    25ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ  .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި މިހާރު މި   ގުރައިދ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 މަތިވެރި   ، ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ފޭދ    ،ރިޟާ އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ 

 އިބްރާހީމް  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު   ،ޒަރީރު ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  ،ސިރާޖު މ ސާ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ފޮނަދ   ،މުޢިއްޒު

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި    ،ލަޠީފް އަދި އަޅުގަނޑު ޙަސަން

ގާނ ނުއަށް  ޞިމު  އާންމިއޮތީ   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ބިލަކީ  އެއްއްޙަތު  މި  ބިލު.  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ހުށަހެ ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ބިލުގައި  ޏ.ފުވައްމުލަކު  މި  ބިލެއް.  ޅުއްވި 

ހާލަތު    މައިގަނޑު ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  މިހާރަށްވުރެން  ހިމެނެނީ  މި  ތެރޭގައި  މަޤުޞަދު  މި  ގޮތެއްގައި 

ހިމެނިފައި މިވަނީ.    އި މީގަ  ން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންކަ  ،ރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރިހަ އިޢުލާންކުރުން  

 މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ އެކުގައި ހިއްސާކޮށްލަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން

މާއްދާކޮޅެއް މި  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން    ވަރަށް މަދު  އިޞްލާޙުގެ އެ ބަދަލުގެ  ހުށަހެޅިފައި އަދި  އޮތީ އިޞްލާޙަށް 

ވެސް. ސްކްރީނުން    ރެވުނީ ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް ވޯޓުގެ ކުރިންގެނެއްސަ ވެސް. އެހެންވުމާއެކު އަޅުގަނޑަށް ލަފާކު

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ.   އެ  އިޞްލާޙުކުރުން.    33ނ ނުގެ  ގާބުނެވިދިޔަ    -1މިހާރު  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

ހުށަހެޅުއްވި    33ނ ނުގެ  ގާބުނެވިދިޔަ    -1ދަންނަވައިލާނަން.   އިޞްލާޙުކުރުން. މި  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

ތެރޭގައި   މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ން.  އަކުރެއް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު 

އެއީ   ޑްރާފްޓެއް.  އޮތް  ހިމެނީ  33ކޮށްފައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކުއްލި  މިބައި.    ވަނަ 

އިޢުލާނުކުރުންހާ ނުރައްކަލުގެ   ސުރުޚީ.    ،ލަތު  އަރިމަތީ  ހާލަތު  އާއެއީ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ންމު 

ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި   ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިގު    30ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ދުވަހަށްވުރެން 

މުއްދަތަކަށް   ޞިއްއާނ ން  ނުރައްކަލުގެ  ންމު  ކުއްލި  އިޢުލާނުކުރާނީ  ހާޙަތަށް  ކަމުގެ  ކުރިމަތިވެއްޖެ  ލަތު 

)ށ(   ދެން  އޮތްގޮތް.  ޤާނ ނުއަސާސީގައި  ހަމަ  އެއީ  އެގޮތަށް  ޞިއްޙަތަށް  އާރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއެވެ.  ންމު 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  މައް ހާ ނުރައްކާވާފަދަ  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ދިމާވެއްޖެކަމަށް  ޑިރެކްޓަރ  ލަތެއް  ބިނާކޮށް  ޗަށް 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ    ޖެނެރަލަށް  ގޮތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  އެކަން  ނުވަތަ  ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން  އެކަން 

ޖެނެރަލަށް   ޑިރެކްޓަރ  ކަމަށް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ނުރައްކާ  އެކަމުގެ 
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ހިނދެއް ޤަ ކަމުގެ  އާގައި،  ބ ލުކުރެވިއްޖެ  ކުރިމަތިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ންމު 

އިޢުލާންކުރުމަށް   ކަނޑައަޅައި  ކޮބައިކަން  ސަރަޙައްދަކީ  ހިނގާނެ  އިޢުލާން  އެ  އަދި  އިޢުލާންކުރުމަށާއި 

އެހެންވީމާ،   ލަފާދެވިދާނެއެވެ.  ވަޒީރަށް  ލަފާދިނުމަށް  ގައި    ވަނަ   33ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަށް  )ހ(  މާއްދާގެ 

މި ގެނެސްދޭ ގޮތަށް މާއްދާއިން  ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ބަޔާންކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ    33  ،އަޅުގަނޑުމެން މި 

އިން )ހ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މާއްދާ  މި   33  ...  ގެންނަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  އުޅޭ    ވަނަ 

ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    ، މަފްހ މަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މި ކަނޑައަޅަނީ އެބައޮތޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް

ހަކަ. ދެންނެވީމަ ދެން ވަޒީރު  އެ އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ހާލަތެއް. ދެން ވަޒީރުއަށް އެ ދަންނަވަނީ އެ ވާ   ،ހާލަތެއް

ޑްރާފްޓް   އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  އަންނަ  މަފްހ މް  މި  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވަނީ.  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަށް 

މަތީން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ފުރިހަމަކޮށްލަންވީ.   ގޮތުގެ  ގާނ ނުގައިވާ  މި  ނުރައްކާވާފަދަ  އާ)ނ(  ޞިއްޙަތަށް  ންމު 

ނުރައްކަލުގެ   އިޢުލާނުކުރާ  ހާކުއްލި  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  ދިމާވެއްޖެކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހާލަތެއް  ލަތުގައި 

މާއްދާ  254  ޖުމްހ ރިއްޔާގެ ޤާނ ނުއަސާސީގެ  މާއްދާ  255އާއި    ވަނަ    257އި  އާ  ވަނަ މާއްދާ  256އާއި    ވަނަ 

  އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ވަނަ މާއްދާ  260ވަނަ މާއްދާ އަދި    259އާއި    ވަނަ މާއްދާ  258އާއި    ވަނަ މާއްދާ

ޖުމްހ ރިއްޔާ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޢަމަލުކުރާނީ  ހާލަތުގައި  އިޢުލާންކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  އޯކޭ. 

ވަނަ މާއްދާ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މާއްދާތައް. މި މާއްދާއަށް މި ގެންނަ މަފްހ މަކީ    254ޤާނ ނުއަސާސީގެ  

ނުރައްކަލުގެޤާނ ނު ކުއްލި  ނުރައްކަލުގެއަސާސީގައި  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  އިޢުލާންކުރުމަ  ،  ވެސް  އޮންނަ  ހާލަތު  އެ  ށް 

ހިނގާނީ.  އެ   ޕްރޮސެސްއޭ  ހަވާލާ  އެ  ދެން  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ   އެ  އެއީ  މާއްދާތަކަށް.  އެ    ދެނީ 

އޭގަ  ޢަމަލުކުރެ  އިއިޢުލާންކުރައްވާނެކަމާއި  ބައިބަޔާމެދު  އެކި  ގޮތްތަކާއެއްކަލަ  އޮންނަ    އި ވޭ  ދައުރު  މަޖިލީހުގެ 

ބައިތަކެއް ދެން.   މިދެންނެވި    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މިންވަރާއި މިކަހަލަ  މަފްހ މަކީ  އެހެންވީމާ، )ނ( ގައި މި ގެންނަ 

ބާބުގަ   .މަފްހ މް އެހެރަ  އެހެރަ  ޤާނ ނުއަސާސީގައި  ޕްރޮސެސްއެއް އި  ހުރިހާ  ހާލަތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި    ގޮތަށޭ 

ގޮތަށް    34ނ ނުގެ  ގާބުނެވިދިޔަ  އޯކޭ.    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހިނގާނީ.   އަންނަނިވި  އިބާރާތް  ފެށޭ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސުރުޚީއަކީ އެޅުން.    ،އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތީ  ފިޔަވަޅުތައް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އާ  -34ކުއްލި  ންމު ޞިއްޙަތަށް 

އަންނަނިވި ކަންކަމާ    ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ އިޢުލާންކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ  ލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެހާ ނުރައްކަލުގެ  

ދެއްތޯ.   ރަނގަޅު  އެންމެ  އަޅަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްޞަ  އަޅަންޖެހޭ    -3ގުޅޭގޮތުން 

ފަހަތަށް    35ނުގެ  ނ ގާބުނެވިދިޔަ   ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  އިތުރުކުރުން.އަކުރު  2ވަނަ  ގެ    35  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   

)  .)ރ( މާއްދާގެ  ގޮތުގެމަތިން  ހމި  ގައިވާ  ދިމާވެއްޖެނަމައާ(  ނުރައްކަލެއް  ޞިއްޙަތުގެ  ޚަރަދުކުރުމަށް    ންމު 
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އިތުރަށް ބޭނުންވާ   އިތުރުވާނަމަ  ޚަރަދު ރަންޖެހޭ  ކު  ލަތުގައި ހާއެ    ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ  

ރަތަފު މިންވަރު  ގެފައިސާ ރައްޞީލު ބަޔާންކޮށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

މަތިން އުސ ލުގެ  ކަނޑައަޅާ  މިންވަރަކަށް އަދި  އެ  ހުއްދަކުރާ  ހަމަ  ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެ ފައިސާ    މެނުވީ  ވެ. މިއީ 

ފުރިހަމަވެގެންދާތީވެ އިތުރަށް  އިތުރުކޮށްލީ  އެއް  )ރ(  އޭގެ  މާއްދާތަކެއް.  އޮތް  ގާނ ނުގައި  މި    .ޢަމަލުކުރެވޭ  )ބ( 

މި ގޮތުގައި  ތާރީޚުގެ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(...  އިންނަނީ  ގާނ ނަށް  މިހިސާބުން 

ދަލުވުން މި ނިމުނީ ވޯޓު ގަޑިއަށް ދާންޖެހޭތީއާ އެކުގައި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން  ބައް

 ނިންމާލުމުގެ ކުރިން. 

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދ 

ތެރެއިން   އެހެނިހެންގެ  ކުރިން  ދިއުމުގެ  ވޯޓަށް  ހައިކޯޓު  އަޅުގަނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދާލީ  މި  ފުރުޞަތެއް 

ރަޖިސްޓްރަ  އެއީ  ލިބޭތީވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޢުލ މާތު  އޭގެ  ގުޅިގެން  ގޯސްވުމާ  މޭޒުމަތީގެ  ރހިނގަމުންދާގޮތް  ގެ 

އަހަރު،   ދެ  މަހެއް  އެބައޮވޭ  ޑީ.ޖޭ  3މައްސަލައެއް  ޓަކައި  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،    .އޭ އަހަރުވަންދެން. 

ހައި ހާ ފަން  ޒިރުކޮށްގެން  ކަމަށް  ކްކޯޓުގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ޝަން 

 ފެންނާތީވެ އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ފޮނަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަށް.  އްވުހުށަހެޅުއެ ހުށަހެޅުއްވި  ތާއީދުކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހައި  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  ދެންމެ  ނިހާދުގެ  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދިމާވާ    އާދެ!  ހިނގުމުގައި  މައްސަލަތައް  ކޯޓުގެ 

ހު އެ  މިއަދު  ގެންދަވާތާ  ފާހަގަކުރަމުން  އެހެން  ދުވަސްވެއްޖެ  ގިނަ  ވަރަށް  އެ  މައްސަލަތަކެއް  ގޮތުން  ށަހެޅުމުގެ 

އެއަށް އެ  ލިބިފައިވުމާއެކުގައި    ހުށަހަޅުއްވީ އަދި  އެ ކުރެއްވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، މި ތާއީދު  ތާއީދު 

ކުރިއަށް   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދެވޭނީ  އެހިސާބަށް  ނިންމުންތަކަކާއިގެން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭފުޅުން ސަ  .އޭއި. ޑީ.ޖޭއޮތް ތާނގަ އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާހާޒިރުކުރުމަށް  އް  ޟެ ޖެސްޓް މި ކުރައްވަނީ އަދި 
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އިޢުތިރާ  ، އެކުގައި  ނެތުމާ ނިންމީ.  ޟެމެންބަރުންގެ  މި  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ނެތުމާއެކު  އް 

 .ނިމުނީ ނަށް.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ 
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