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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  ކޮމިޓީގެ  އާއި    `.  މަރުޙަބާ    44ތަރިކަ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުމަށް  ވަނަ 

އިބްރާހީމް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކޮމިޓީގައި  މިވަގުތު  ދަންނަވަން. 

ޙްމަދު ސަލީމް، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  ނަސީމް، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

އިކްރާމް   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  ޝަރީފް،  އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޢަބްދުލްޣަނީ  މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   7މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި  هللا. ޙަސަން އަދި އަޅުގަނޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އެހެންވީމާ  އެބަ މިއަދު  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ.  ދަންނަވައިލާނަން.  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު   ،

ދަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މިއަދު  އަދި  ބައްދަލުކޮށްލަންޖެހުނީ  މި  ވެސް  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ލީ    އަޅުގަނޑުމެން  މި 

މަސަ ފޮނުވުމުގެ  ފްލޯއަށް  ނިންމާފައި  ބޭފުޅުންނާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިދާރީ  ތަފާސްހިސާބުގެ  ހައްކަތް  އޮތް  ވާލުކޮށްފައި 

ނިންމާފައި   މަސައްކަތްތައް  މަރުޙަލާގައި  ކޮމިޓީގެ  އެއީ  މަޖިލީހުގައި  ހަބިލު  މިހާރު  ދެން  ބިލެއް.  އޮތް  ވާލުކޮށްފައި 

ބޭފުޅުންނާ   އިދާރީ  ނިންމާފައި  ބިލު  ގޮތުން  ކުރިއަށްދާ  ކައުންސެ ހަމަސައްކަތްތައް  ނޫނީ  އެސް.ޖީ  ލް  ވާލުކުރީމަ 

 އޮވެއްޖެއްޔާ  ޖެނެރަލް ބައްލަވައިލައްވާފައި އޭގައި ފުށުއެރުމެއް ނޫނީ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް

އެހެންވީމާ ފޮނުވެނީ.  ބިލު  މި  އެއްކޮށް  ރިޕޯޓާ  ކޮމިޓީ  ފާހަގަކޮށްލާފައި  ޖެނެރަލް  އެކަމެއް  ސެކްރެޓަރީ  އެގޮތުން   ،

ކޮށްލާފައި އެ ބަދަލު ގެނެސްލާފައި މިއަދު ނިންމާލަން ކަމަށް.  ހިއްސާފާހަގަކޮށްލާފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން ކޮމިޓީއާ  

ރަ ގިނަވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ބަލަނީ  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވިއްޖެއްޔާމު  ނޫނީ    ޓުމިނި  30ނގަޅަށް 

މިނި ނިންމާ  ޓު ވިއްސަކަށް  މަސައްކަތް  މި  އެހެންވީމާތެރޭގައި  ކަމަށް.  މި  ލެވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު   ،

ބޭފުޅުން ޝެއަރކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ބިލުގެ  ލީ މިއަދުގެ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި. އިދާރީ ދަންނަވާ

 ؟ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްލާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއެކު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަފްޒަލް މިއީތޯ ފުރަތަމަ މާއްދާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(.    3އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މާ  3 )ރ( ވަނަ  މި    އްދާގެ  މިނިސްޓަރޭ.  ޖަވާބުދާރީވާނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  ބިއުރޯއާ  ގެ 

 "މިނިސްޓަރު" މާނަކުރުމުގައި ހިމެނުމަށް ދެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއެހެންވީމާ މި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މާނަކުރުމަށް  ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނިސްޓަރު 

މަސައްކަތާއި   ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ބެހޭ  ތަފާސްހިސާބާ  އެވަގަކު  ވުޒާރާގެ  ހަލާންވީނޫންތޯ  ވާލުވެފައިވާ 

 ވަޒީރަށޭ ދެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑްރާފްޓްކޮށްލާފަ.   ދީ އަޅުގަނޑުމެންނފެހިކުލައިގައި މިއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންފީ ކަނޑައަޅައި  ސިޔާސަތުތައް  ތަފާސްހިސާބުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކުމުރުގެ  ޛުމިނިސްޓަރު 

އިރެއްގައި  އޫމަސް އެ  ވަޒީރަށޭ،  ހަލިއްޔަތު  ވުޒާރާގެ  ސަރުކާރުގެ  އެއްވެސް  ވާލުކޮށްފައިވާ  ރަނގަޅުނޫންތޯ. 

އޮތްތޯ   އެބަ  އިޢުތިރާޟެއް  )ޓ(  69މެންބަރެއްގެ  މާއްދާގެ  އެއީ    ވަނަ  އިތުރުކުރުން،  އަކުރު  މި  ގޮތުގައި  ގެ 

 މިނިސްޓަރު މާނަކޮށްދިނުން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 
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އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  

މާނަކުރުން އެއީ    މެންބަރުންގެ ތާއީދާ މާއްދާގެ )ޓ(  69އެއްކޮށް  ގެ ގޮތުގައި މި "މިނިސްޓަރު" މާނަކުރުން    ވަނަ 

މުސާރަހިމެނުމަށް   މުވައްޒަފުންގެ  ބިއުރޯގެ  ކަނޑައަޅަން.  ކަމުގައި  ފާސްކުރައްވައިފި  އެހެނިހެން    ކޮމިޓީން  އާއި 

ސިވިލްޢި މުވައްޒަފުންނަކީ  ބިއުރޯގެ  އިންނަނީ  މި  އިޞްލާޙަކަށް  ކަމަށްވާތީ    ނާޔަތްތައް.  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް 

މުސާރަ މުވައްޒަ ސިވިލް  ފުންގެ  ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތްތައް  ދެކެން.    އާއި  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ގާނޫނާ  ސަރވިސްގެ 

އެ ގާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާ   33ގާނޫނުގެ   އާއި    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުސާރަ   43އާއި މި މާއްދާ އެއްގޮތްކުރުމަށް 

އާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ ނެޝަނަލް    ފުންގެ މުސާރަ ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް. ބިއުރޯގެ މުވައްޒަ

މަސް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ލަފާގެމަތިން  ކޮމިޝަނުގެ  އަދާކުރާ  އޫ ޕޭ  ލިއްޔަތު 

މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ  ބިއުރޯގެ  ކަންކަން    މިނިސްޓްރީންނެވެ.  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތް  އާއި 

މަސްބެލެ ސިވިލްއޫ ހެއްޓުމުގެ  މަތިން  ލަފާގެ  މިނިސްޓަރުގެ  ފިނޭންސް  އަދާކޮށްފައިވާ  ސަރވިސް    ލިއްޔަތު 

ސަރވިސް ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް މުސާރަ    ސަރވިސް މީހުން ކަމަށްވާތީ ސިވިލް  ، ސިވިލްކޮމިޝަނުންނެވެ. އެހެންވީމާ

އެ   އެހެ  16ކަނޑައެޅުމަށް  އިންނަނީ.  މި  ބަދަލުކުރުމަށް  މާއްދާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވަނަ  މެންބަރުންނަށް  ންވީމާ، 

 ގޮތެއް.  

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވެސް މުސާރަތައް ކަނޑައަޅާ ހަދަނީ.    މުޤައްރިރު، ޕޭ ކޮމިޝަނުން ނޫންތޯ ސިވިލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން. މިހާރު މީގައި މި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ލާފައި މި    މަތިން ސިވިލްޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ

 ވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީންނޭ ކަނޑައަޅަނީ.ހައޮންނަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ދަށުން  

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫންތޯ އެހެންވީމަ ޕޭ ކޮމިޝަނުން... އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މަސް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ބުނަނީ  މި  އޭގައި  ގޮތް.  ބަދަލުކޮށްލެވުނު  މިއިދީ  ފެހިކުލައިގައި  މިއިދީ،  ލިއްޔަތު  އޫ މިހާރު 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.  އަދާކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ސިވިލް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން މުސާރަ ކަނޑައަޅައަޅަނީ.  43ސަރވިސް ގާނޫނުގެ  މުޤައްރިރު، ސިވިލް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެނިވަޑައިގައެހެންވީމާ ތި  މިހާރު  ފެހުކުލައިގައި  މި  މިހާރު  މާއްދާ  މި  ގެނައުމަށް  ،  ބަދަލު  އެ  ގޮތަށް  ންނަވާ 

 އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ ބަލާލަން ބޭނުން. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެހިކުލައިގަ އެބައޮތް  ސަޖަސްޝަނެއް  މުސާރަ  އި އަޅުގަނޑުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  "ބިއުރޯގެ  ޢިނާ  އޮތް.  ޔަތްތައް  އާއި 

ސިވިލް  މުސާރަ  ކަނޑައަޅާނީ  މުވައްޒަފުންގެ  ބިއުރޯގެ  އިންނަންވީ.  އެގޮތަށް  ކޮމިޝަނުންނޭ"  އާއި    ސަރވިސް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނޭ.  ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑްރާފްޓުމުޤައްރިރު ޑްރާފްޓު ދައްކާލެވުނު  ހަމަ    ގައި އިނީ ސިވިލްގައި، ދެންމެ  ސަރވިސް ގާނޫނުގައި އިން މާއްދާ 

 އިން ގޮތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިވިލް ސަލީމް،  ސިވިލް   އަޙްމަދު  ބެއިންދުން  އެ  މާއްދާ  އެ  ގޮތަށް  އިން  ގާނޫނުގައި  ސަރވިސް    ސަރވިސް 

 ؟ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީވެ އިތުރު މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ކަމުދޭ އެ ޑްރާފްޓް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އެ އޮތް ގޮތް ފެހިކުލައިގައި އިނގޭތޯ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   އެ  ތިރިން  މިހާރު  ފެހިކުލައިގެ  އޮތީ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ސަލީމް  އަޙްމަދު  ބޭފުޅުން.  އެހެން  އާދެ! 

މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ  ބިއުރޯގެ  ސިވިލް  ގޮތަށް  ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތް  މިހާރު    އާއި  ކޮމިޝަނުންނޭ.  ސަރވިސް 

 ނަނީ... ސަރވިސް ގާނޫނުގައި މި އޮން ސިވިލް

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަޙްމަދު ސަޢީދު ކީކޭތޯ

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 .  ކުރަންށަހެޅުމަށް ތާއީދު އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮތް ގޮތަށް އޮތުމަށް.    ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވަނީ ފުރަތަމަ މި. އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އޮތީ ޑްރާފްޓްކޮށްފަ.  ގޮތަށް. އެއީ އަސްލު ކަން ހިނގާގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން އެ އެ ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓް ދީފައި އޮތް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ، މިއަށް ތާއީދުކުރައްވާ.  ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ 43ސަރވިސް ގާނޫނުގެ  އެއީ ސިވިލް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް 

 އެއީ ކަން ހިނގާ ވެސް ގޮތް އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އާދެ! މިއަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެހެން ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އެއީ ނަސީމްގެ ހުށަހަޅުއްވުމަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޙްމަދު  މިހާރު ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހައިލާނަން  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނޭ.   އާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް   ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވި ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

، މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ތާއީދުކުރެއްވީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ

 ގައި... ބޭފުޅުން ޗެޓު

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަ

 ؟ ތެރޭ ބުނެލަންތޯ ޓު މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅި ގޮތް ކުޑަކޮށް އެއް މިނި



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

7 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިވިލް  ސިވިލް   މިހާރު  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންވީ  ކޮމިޝަނުން  އޮވޭ.    ސަރވިސް  އެބަ  ގާނޫނުގައި  ސަރވިސް 

ފަރާތްތަކެއް ވަކި  ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ،އަޅުގަނޑުމެން  ލިމިޓްކޮށްފިއްޔާ  ފަރާތްތަކެއް  ވަކި  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ 

ވެ މިނިސްޓަރު  ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ވެސް  މިނިސްޓްރީ  އެކްސްކްލޫޑްވޭ.  ވެސް  އެކްސްކުލޫޑްވޭ.  އޮފީސް  އެބަ  ސް 

ވަކި ފަރާތެއް  އެހެންވީމާ ގޮތަށް  މަޝްވަރާކުރަން ހުރަހަކަށްވާ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ  އަސްލުގައި  ، މީގައި 

އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ކަނޑައެޅުން ބުއްދިވެރި ގޮތަކަށް ނުވާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ  

ލިއްޔަތު ދިނީމަ ކޮމިޝަނުން ދެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއެކީ  އޫނިމޭނީ. ކޮމިޝަނަށް އެ މަސް  މަތިން މިކަން 

ވެސް އަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ. ޕޭ ކޮމިޝަން އުވާ ވެސް ލާފާނެ އިނގޭތޯ. ޕޭ ކޮމިޝަނަކީ ކޮންމެހެން    ކޮށް އެއީ މިހާރު

ނޫން. އުވާ ވެސް  އެއްޗެއް  އޮންނަންޖެހޭ  އެހެން  އޮފީހުގެ  ވެ   އަބަދަކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ލާފާނެ. އެކަމަކު  ސް 

ބެހޭ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުގެ   މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭނެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭނެ. އަދި ކަމާ 

ކުރެ އެބަ  ލިމިޓް  ޖަހައިފިއްޔާ  މިތާ  ކޮމިޝަން  ޕޭ  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދަންޖެހޭނެ.  މަޝްވަރާ  ވޭ.  ވެސް 

 އެއަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިހާރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު މި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިވިލް  ޖެހީމަ    މުޤައްރިރު،  ގޮތުގެމަތިންނޭ  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  ކޮމިޝަންގެ  މާއްދާ  ސަރވިސް  މި  ކިހިނެއްތޯވާނީ 

  ސަރވިސް ގާނޫނުގައި އިންނަ ގޮތަށް މުސާރަ   ބާއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ނޫނީ މި މާއްދާ އުނިކޮށްލިޔަސް ހަމަ ސިވިލް 

އެއީ   ކަނޑައެޅޭނެ.  ޢިނާޔަތްތައް  )ށ(   15އާއި  މާއްދާގެ  ބިއުރޯގެ    ވަނަ  އިންނަނީ  މި  ގޮތުން  އިންނަ  ގައި 



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

8 

 

ހިނގާނީ މައްޗަށް  ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ  ގަވާއިދުތަކަށޭ.      ހެދޭ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އެ  ގާނޫނާއި  ސަރވިސް 

 ....  އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާ.    16މި 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނެ. ވެސް ދެވިދާ ، މި އުނިވެސްކޮށްލެވިދާނެ ނޫނީ އެ ގާނޫނަށް ހަވާލާ ވަނަ މާއްދާ. އެހެންވީމާ 16އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިބްރާހީމް ނަސީމް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ. ފުރުޞަތު.  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮތަކީ   ތާއީދުކުރި  ގޮތަށް  ޕްރޮޕޯސްކުރެއްވި  މި  ބޭފުޅުން  އެ  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ސަރވިސް    ސިވިލް މުޤައްރިރު 

ކޮމިޝަނުން ކިތަންމެ ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު ނޫނީ ވަޒީފާއެއް ވެސް މިހާރު  

އެހެންވީމާ އުފެއްދެނީ.  ހޯދައިގެން  ހުއްދަ  ހަމަ  އަސްލު.  ނުއުފެއްދޭ  ސިވިލްވެސް  ކޮމިޝަނުން  ރސަ   ،  ވިސް 

ހެން އިތުރެއް ނުކުރެވޭ މިހާރު ޤައުމު ހިންގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރަކު، މި ކަން  ބޭނުންވާއިރަކަށް ވަޒީފާތަކެއް އަނެއް

، ކަން ހިނގާގޮތަށް މީގައި ލިޔުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބުއްދިވެރިވާނީ.  ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ

ސިވިލް ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ފިނޭންސްގެ  އެއީ  މި  ކޮމިޝަނަކަށެއް  ވަޒީފާއެއް  ސަރވިސް  ނުހޯދައެއް  ހުއްދަ   

 އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  މިހާރު  އާދެ!   ސަބަބު  ހުށަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުން  ދެ  ބޭފުޅުން  ދެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  މިއޮތީ  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ 

، އަޅުގަނޑަށް ދެ ހުށަހެޅުން މިހާރު ދެ ބޭފުޅުން އެއްގޮތްނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޖެހެނީ  ފާހަގަކޮށްދެއްވީ. އެހެންވީމާ

ވޯޓަކަށް އަހަން. ދެން އެހެންނޫނީ ދެ ބޭފުޅުން އެއްގޮތް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  
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އެހެންވީމާ ފާސްކޮށްލެވޭނެ.  ނެތިއްޔާ  މިހާރު ބޭފުޅަކު  އަޅުގަނޑު  ސަލީމް  ،  ފުރަތަމަ  އަހައިލާނަން  ވޯޓަށް   

ހޯރަފުށި އިއްޒަތްތެރި  ގެމަނަފުށި   ހުށަހަޅުއްވައި،  ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު  މެންބަރު    ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ 

މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  ބިއުރޯގެ  ސިވިލް  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތް  ސަރވިސް    އާއި 

މިގޮތަށް   ޗެޓުކޮމިޝަނުންނޭ.  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އެދެން.  އޮތުމަށް  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އެކަން  ގައި 

  8، ކޮމިޓީގައި އެބަ ތިއްބެވި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިވަގުތު ތިން ބޭފުޅުން ފެންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ

މިވަގުތުގެ.  ހާކޮމިޓީގެ   ތިއްބެވި  9  . ކުރައްވާމަޢާފުއެހެންވީމާ،  ޒިރީއަކީ  އެބަ  މިހާރު  ބޭފުޅުން    4ބޭފުޅުން.    9. 

އިއްޒަތްތެރި    8ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ތިއްބެވީ  ވެ ވިދާޅުވަނީ ފެންނަ ކަމަށް. މިހާރު މިއިދީ ކޮމިޓީގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރި

އަޅުގަނޑާއެކު   އަޅުގަނޑު    9މެންބަރުން.  ލިޔުއްވާތީ  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  ޣަނީ  އެހެންވީމާ،  ބަލައިލާނަން  އެއް. 

އެހެންވީމާ  5މިހާރު   އިތުރަށް.  އަދި  ތާއީދާ  5،  ސިކުންތު  އިޞްލާޙު    މެންބަރުންގެ  ސަލީމްގެ  އަޙްމަދު  އެއްކޮށް 

، ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ނާހާނަން. އަފްޒަލް ދެން  ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. އެހެންވީމާ

ދަށުން    4ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  28ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ. ބިލުގެ    27އެއީ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އޮތް މާއްދާ.   ގެ 

ދައުރަކަށް  އޫމަސް އިތުރު  ފަރާތެއް  ވަކިކުރާ  އަދާނުކުރެވިގެން  ވާޖިބު  އޮންނާކަށް  ޢަލިއްޔަތާއި  ގޮތަށް  އްޔަނުކުރެވޭ 

)ހ(.    28ނުފެނޭ.   މާއްދާގެ  )ހ(  28ވަނަ  މާއްދާގެ  މަސް  4ގެ    ވަނަ  ދަށުން  ވާޖިބު  ލިއޫ ގެ  އްޔަތާއި 

އެއީ   ނުފެނޭ.  އޮންނާކަށް  ގޮތަށް  ޢައްޔަނުކުރެވޭ  ދައުރަކަށް  އިތުރު  ފަރާތެއް  ވަކިކުރާ  އަދާނުކުރެވިގެން 

ސަރވިސް    އަހަރު ދުވަހޭ. )ށ( މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ސިވިލް   5  ...އިޞްލާޙުކުރަންވީ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ،  

ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކު    ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ސިވިލް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭ 

ދައުރަކަށް   ގޮތްޢައިތުރު  ވާންވީ  މިއީތޯ  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  މާއްދާ  މި  ޗީފް  ނގައި މިއި 27 ؟އްޔަނުކުރުމަކަށް  ދީ 

މެންބަރުން  ޝަންސްޓެޓިސްޓީ ޢައްޔަނުކުރެވޭ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލަށް  ދައުރަކީ  ފިޔަވައި  މެންބަރުކަމުގެ    5ގެ 

މިގޮތުން   ދުވަހެވެ.  ދައުރަކަށް  ޢަ އަހަރު  އިތުރު  މެންބަރަކު  ހުރަހެއް  ޢައްޔަނުކުރެވޭ  މާއްދާ  މި  އްޔަނުކުރުމަކަށް 

ލިއްޔަތު  އޫ ނާޅައެވެ. މިހާރު އެސް.ޖީ ދެއްވި ލަފާ ކަމަށް މި އިންނަނީ، ފާހަގަކުރައްވާފައި މި އިންނަނީ މަޤާމުގެ މަސް

، މި  އްޔަނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނާކަށް ނުފެނެއޭ. އެހެންވީމާޢަކުރެވިގެން ވަކިކުރި ފަރާތެއް އިތުރު ދައުރަކަށް  އަދާނު

 އަޙްމަދު ސަލީމް ފުރުޞަތު.  ؟ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( މިއޮތް ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ނޫންތޯ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 
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ކޮންފިއުޒިންގ ވަރަށް  އޮޕީނިއަން  އޮތް  ދީފައި  އެ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތް    .މުޤައްރިރު،  ލިޔެފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ 

އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ އެ އޮޕޮ ލާޒިމެއް ނުކުރޭކަން ފަރުވާކުޑަ  ގޮތުން ވެސް  ޗުނިޓީކަން އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން 

ބަ  އިތުރަށް  ގޮތް  މީހަކު  އޮތް  ނިންމާފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ހައްޓާކަށް. 

ވެސް. ކާކުތޯ އެހެން އޮޕްޝަން ދިނީމަ ފަރުވާކުޑަ މީހަކު އަލުން ބަހައްޓާނީ. އެކަމަކު ބެހެއްޓިދާނެއޭ ރަނގަޅު މީހާ.  

 އެއެއްނޫންތޯ އެމްޕްލޯއިކުރާ އެއްޗަކީ.  

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ބައްލަވައިދެއްވާ!    28އާދެ! އެހެން އޮތީ. މިހާރު   އޮންނަނީ    4ވަނަ މާއްދާގެ    28ވަނަ މާއްދާ، އަފްޒަލް  ގައި މި 

މަސް  މެންބަރެއްގެ  އެ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  މަޤާމުގެ  ކަމަށް  އޫމެންބަރެއްގެ  އަދާނުކުރެވޭ  ވާޖިބު  ލިއްޔަތާއި 

 މިނިސްޓަރަކަށް އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭ މާއްދާއެއްތޯ މި ވަކިކުރުން.ފެނިގެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލަތްތައް. ހާމަޤާމު ހުސްވާ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ. އޭނައަކަށް ދެހާ ހުސްވާ   ހުސްވާނެ  ދެއްތޯ. އެ ޙާލަތުގައި  މަޤާމެއް.  ލަތްތައް  ން އޮފްކޯޒް ނުދޭނެނޫންތޯ ވަކި 

 އަޙްމަދު ސަލީމް.  ށް ދެވޭނެ ވާހަކައެއް އޭނައަށް. އާދެ!މީގައި ނާދެއެއްނޫންތޯ ދެވަނަފަހަރަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

ކޮމިޓީން   ޑްރާފްޓު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުށަހަޅަނީ  މި  އެއަކުން  އަޅުގަނޑު  ބާއްވަން.  އޮތްގޮތަށް  ފާސްކޮށްފައި 

މީހަކު އަލުންނެއް.   ވަކިކުރާ  ނުލާނެ  ލާންޖެހޭނެއެކޭ. މިނިސްޓަރެއް  އަނބުރާ  އަލުން  މީހަކު  ފަރުވާކުޑަ  ދޭހައެއްނުވޭ 

 އެކަމަކު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހެއް އަލުން ބެހެއްޓިދާނެ އެ މާއްދާއިން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވަނީ.

  

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން
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  5ކައުންސިލުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކީ    އި ފިޔަވަ ން  މިހާރު މީގައި މި އޮންނަނީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަ

އަހަރޭ އިނގޭތޯ. އޭނަގެ މުއްދަތު އޮންނާނެތާ ދެއްތޯ އެހެން މާއްދާއެއްގައި. އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވީ  

އޮތްގޮތަށް   އެ  ހަމަ  ދެން  ބަލައިނުގަންނަންޏާ  އިޞްލާޙު  ދެ  އަންނަ  މިހާރު  އޮންނަން  އޮންނާނީ.  އޮތްގޮތަށް 

އިޞްލާޙު   މި  ހުށަހަޅުއްވަނީ  ސަލީމް  އަޙްމަދު  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ފެނޭތޯ  ބަލައިގަތުމަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

 ބަލައިނުގަތުމަށް ނޫންތޯ އަސްލުގައި.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

 .. އަޅުގަނޑު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވަފާނަންތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އޮތްގޮތަށް އޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ މި ދެ އިޞްލާޙު )ހ( )ށ(    ،އާދެ! އަޙްމަދު ސަލީމް ތި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ 

 ބަލައިނުގަތުމެއް ނޫންތޯ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

 ރަނގަޅު. ނުފެނޭ. ނުފެނޭ. ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ސަލީމުގެ ހުށަހެޅުމަކީ މި މާއްދާ ބަލައިނުގަތުން. ޔޫނުސް ޢަލީއަށް ފުރުޞަތު.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ސަލީމްގެ  ފަރުވާކުޑަވެގެން  ޤައަޙްމަދު  ބޫލެއްނުކުރަން 

 ވަކިކުރާ މީހަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއްވެސްތާކު މިތަނެއްނޫން އެއްވެސް ތާކުން ފުރުޞަތު ދޭނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ(އާދެ!   އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އޮތީ  މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް  މިހާރު ކުރިން    27)ށ( އެއީ    ، އެހެންވީމާ،  ވަނަ މާއްދާ 

މި ހުށަހަޅާފައި  ޚިލާފަށް  ބަލައިނުގަތުމަށް. އެހެންވީމާ،    އޮތްގޮތާއި  އިޞްލާޙު  އެ  އަށް. އެއީ  )ށ(  އޮތީ )ހ( އާއި 

ފާހަގަކޮށް ބޭފުޅުން  ފެންނަ  ބަލައިނުގަތުމަށް  ޗެޓު އެކަމަށް  އެދެން  ނުގަތުމަށް  ލަދެއްވުން  ބަލައި  އިޞްލާޙު  އެ  ގައި. 

އިޞްލާޙު   ލިޔުއްވަނީ  ތި  ޔޫނުސް  މިހާރު  އިނގޭތޯ  ބޭފުޅުން  ފެންނަ  ބަލައިނުގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  ބޭފުޅުން.  ފެންނަ 

ވީ އިނގޭތޯ. އެއަށް  ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް. ބަލައި ނުގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް. ބަލައި ނުގަތުމަށް ފެންނަން

 ވޯޓު މި އަހަނީ އަޅުގަނޑު ބަލައި ނުގަތުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 މުޤައްރިރު، ސާފެއްނުވި އަދިއެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޞްލާޙު   މި  ދެންނެވީ  މި  ދެކޮޅު  އަޅުގަނޑު  ބަލައިނުގަތުމާއި  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ހުށަހެޅިފައި  ބަލައިނުގަތުމަށޭ 

ލިބިފަ.    ވިސްނުމެއް ހުރި ބޭފުޅަކު ހުރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާށޭ އެކަން މިހާރު ބަލައިނުގަތުމަށް އޮތީ ހުށަހެޅި ތާއީދު 

ށް އޮތުން އެއީ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާ ކޮމިޓީން ކުރިން އިޞްލާޙު ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަ  27މާނައަކީ  

ބަލައިނުގަތުމަކަށް   އިޞްލާޙު  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާށޭ.  އެކަން  އިންނެވިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ހައްދަވާ  ދެކޮޅު  ބަލައިނުގަތުމަށް 

ތިއް މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  އެހެންވީމާ،  ނަހައްދަވާ.  ދެކޮޅެއް  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމަކަށް  އޮތް  ބެވި  ހުށަހެޅިފައި 

)ހ( މާނައަކީ  ބަލައިނުގަތުމަށް.  އިޞްލާޙު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން    ،ހުރިހާ  ބަލައިނުގަތުމަށް  )ށ( 

 ފާސްކުރައްވައިފި. ދެން އޮތް މާއްދާ.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިއްޖެ މިހާރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟ އަޅުގަނޑަށް ނުބައިކޮށް ވޯޓަށް އެހުނީތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއްތޯ އޮޅުނީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 އިޞްލާޙު ބަލައިނު... އަޅުގަނޑު ހީކުރީ މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ( އޮތީ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  ވަރަށް ސާފުކޮށް  ދަންނަވަނީ  މި  މިއޮތް    ،އަޅުގަނޑު  މާއްދާގެ    27)ށ( ގައި  ވަނަ 

އިޞްލާޙު   އެ  ސްކްރީނުން.  މިހާރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ތި  ފެހިކުލައިން  މި  އިޞްލާޙު  ގޮތަށް  )ށ(  އަދި  )ހ( 

ބަލައިނުގަތުމަށް   އިޞްލާޙު  ވާހަކައަކީ  ބޭފުޅަކު.  ދެކޮޅު  ބަލައިނުގަތުމާ  އިޞްލާޙު  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލައިނުގަތުމަށޭ. 

  ...ވެސް ދަވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާށޭ. އެހެންނޫނީ ހުރިހާ އެންމެން ދެކޮޅު ހައް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ދޯ.   ފެނޭއެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ތި ބާއްވަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ލިޔަން މި ޖެހެނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. ރަނގަޅު.  ؟ ކީކޭތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

ދެ   އޮތީ  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަށް.  ސަލީމުގެ  އަޙްމަދު  ވޯޓުދިނީ  އަޅުގަނޑު  އެ  މުޤައްރިރު،  އިޞްލާޙު. 

 ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދިނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި
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 އޮތީ ނުފެންނަ ކަމަށް ޖަހާފަ.  އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ނުފެނުން. ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ފެހި ކުލައިގެ އޮތް ދޭތި ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިޖެހީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަލައިގަތުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނުފެނެއޭ ވާހަކައަކީ ފެންނަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތޭ. އާދެ! އިޞްލާޙު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ގަނޑަށް ފެންނަނީ އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނާށޭ. އެހެންވެ ޝައްކުވެގެން މިހާރު މި އުޅެނީ.  ޅުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަ އަޙްމަދު  އިޞްލާޙު  ޢީއެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ފެންނަ  ބަލައިގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  ޖައްސަވަންޖެހެނީ  ވޯޓުގައި  އެ  ދު 

ވޯ މިހާރު  ކަމަށް  ނުފެންނަ  މިހާރު  ބަލައިގަތުން  ނުފެނޭ.  ވިދާޅުވެދެއްވާށޭ  ބޭފުޅުން  ނުފެންނަ  އަހަނީ.  މި  ޓަށް 

އެހެންވީމާ،   ތާއީދުކުރަނީ.  ބަލައިނުގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ކޮމިޓީގައި 

 ބަލައިނުގަތުމަށް... 

 

 އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

  އޮޅޭ ގޮތަކަށް. ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ. ކޮން ނުގަތުމެއްތޯ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވޯޓު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ މި އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަތުމަށް.   ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވަންވީ. މިހާރު  ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ 

ށްލަންވީ ނުފެންނަ ކަމަށް. ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް. މިވަގުތު  އެހެންވީމާ، ނުގަތުމަށް ފެންނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާފައި އިނީ ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން    5

ހުރެ ކަމަށް. ސާފުވެ  ސާފު  ވާހަކަ  ދެންނެވި  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ގެން 

ވަންޏާ   ކަމަށް  އޮޅުންއަރާ  ބޭފުޅަކަށް  އެއްވެސް  އަހާލާނަން  ތަކުރާރުކޮށް  އަދިވެސް  އިޢުލާނުކުރަނީ.  މި  ނިންމުން 

އެކަމަށް   އެހެންވީމާ،  އަހަނީ.  މި  މިހާރު  ބަލައިނުގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  ސާފުކޮށްލަދޭނަން.  އެކަން    5އަޅުގަނޑު 

މެންބަ ރުން ވޯޓުދެއްވީ މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ  އިއްޒަތްތެރި 

 މިހާރު.  

 

 އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ނަސީމް، އެބަ ސުވާލުކުރައްވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދު ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވި.  ޢީއަޙްމަދު ސަ؟ ކީކޭތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ނަސީމް ގޮވަގޮވާ ހުރީމާ، ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަސީމް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އަދި އަނެ  5އުހުނ. ދެން   ހެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަނޑަށް ވަގުތުކޮޅެއް  އްބޭފުޅަކު ވޯޓުކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑު 

އެކަމަކު   ދެން  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ކިޔާލަން  މީތި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު    5ދެއްވަބަލާށޭ  ވޯޓުދެއްވީމަ  ބޭފުޅުން 

 ކަމެއް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ.   ކުރާނެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ފާސްވެއްޖެ    5 ކަނޑައެޅި  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އާދެ!  ބަލައިނުގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  މި    5ބޭފުޅުން 

އިސްތިސްނާވާ   މާއްދާއިން  މި  ވަޑައިގަންނަވާ. ޗީފް  މާއްދާއަށް  އޮތް  ދެން  ބޭފުޅުން  ތާއީދާއިއެކު. އިދާރީ  ބޭފުޅުންގެ 

މި ފެނޭ.  ބަޔާންކުރަން  މާއްދާއިން  ކަމަށް  މި  ޗީފް  މިހާރު  ސަބަބަކީ  އިންނަނީ  މި  ލަފައެއް  މީގައި  ހާރު 

މީހަކު   ހުންނަ  މަޤާމުގައި  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ޗީފް  ސަބަބަކީ  އިނގޭތޯ.  ފެނެއޭ  ބަޔާންކުރަން  އިސްތިސްނާވާކަން 

ށްފައިވުމާއިއެކު އެ  ވަނަ ނަންބަރުން ލާޒިމުކޮ  1ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  22ކައުންސިލު މެންބަރު ކަމުގައި ހުރުމަށް  

މަޤާމު   މަޤާމުގެ  ޗީފް  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ.  ހުންނަންޖެހޭކަން  ކައުންސިލުގައި  އޭނާ  ހިނދަކު  ހުންނަހާ  މަޤާމުގައި 

ގޮތްތައް   ހުސްވާނީ    11ހުސްވާނެ  މަޤާމު  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  މާއްދާގައި  ނޫން    28ވަނަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދާގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މިއާއެކު ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން މަޤާމުގައި ހުންނަހާ  ވަނަ މާއް  11ނަމަވެސް    އިކަމާ

ކައުންސިލުން   ސްޓެޓިސްޓީޝަން  އިޚްތިޔާރު  އިސްތިއުދުވަހަކު  ވަކިވުމުގެ  އަދި  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުގެ  ފާ 

ޓިސްޓީޝަން ކައުންސިލު މެންބަރު  ލިބިދީފައިނުވާކަން ފާހަގަވޭ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް ސްޓެ

އަފްޒާލް،   ދެގޮތް. އެއްގޮތަކީ  މިހާރު  ހުސްވާނޭ. މިއިނީ  މަޤާމު  އިންގޮތަށް    27ކަމުގެ  ކުރިން  މިހާރު  މާއްދާ  ވަނަ 

 ދެއްތޯ އެހެންވީމާ، އިންނާނީ. އާދެ! އޭގައި ފެހިކުލަ ޖައްސާފައި އިންބައި އަދިވެސް އިނީމަ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 

 އިނީ.   އި ! އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮށްފައާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ،   އޯކޭ.  ތި    28އާދެ!  ކުލައިން  ރީނދޫ  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ތި  ކުލައިން  ދެ  މިހާރު  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކުލައި  ފެހި  ފެންނަނީ  މި  އިންގޮތް  އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި  އޮތްގޮތް.  މިހާރު  ތިރީގައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ  ގެ 

ފިޔަވަ ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ޗީފް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  ހާލަތުންކުރެ  ސްޓެޓިސްޓީޝަން    އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މެންބަރ، އެހެން މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވާނޭ.   އި ކައުންސިލުގެ އެންމެހަ

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 
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  އިތުރުކުރެވެނީ. އިސްތިސްނާ ކުރަނީ. ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން.   ރަތްކުލައިގެ ތަންކޮޅު އެކަނި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނަ   ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  ސްޓެޓިސްޓީޝަނުގެ  ޗީފް  މިހާރު  ޚިޔާލުފުޅެއް،  ކޮމެންޓު،  މެންބަރުންގެ  އާދެ! 

 ؟  މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯފާ ދީފިއްޔާ ހަމަ ދާނެ ނޫންތޯ. އެއަކަށްއިސްތިއުބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް 

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 

އޭނަ   މި އަންނަނީ  އިސްތިއުއާދެ! ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނާ ގުޅޭ  ދިނުމާ އެބައިތައް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން.    22ފާ 

ކައުންސިލަކުން   އޭނައަކަށް  ހިނދަކު  ހުރިހާ  މަޤާމުގައި  އޭނަ  އެ  އިސްތިއުއެހެންވީމާ،  ނުދެވޭނެ.  ފާއެއް 

ންސިލުގައި އެބަ ހުންނަން ލާޒިމުކުރޭ މަޤާމުގައި ހުންނަހާ ދުވަހަކު. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާގައި މިގޮތަށް އަންނާތީ  ކައު

 ކުޑަކޮށް މަތިން ލާޒިމުކުރާ މާއްދާއަށް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ފުށޫއަރާ އެބަ އެހެންވީމާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއްވެސް މެންބަރަކު... ؟ އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

އަލީގައި   ނުކުތާގެ  ސާފުކޮށްދެއްވި  ތި  އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  ވިދާޅުނުވާތީ.  އެއްޗެއް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  ދަންނަވާލަންތޯ 

ކުރީގެ  އެހެ އޮތަސް  ލިޔެފައި  މިހެން  މިތާނގައި  އަދި  ނޫންތޯ.  ނުވެސްދޭނެ  އިސްތިއުފާ  އޭނަ  އޮއްވާ  އެހެން  ން 

މާއްދާއަކުން އޭނައަކަށް އެގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދީގެން ނޫނިއްޔާ އޭނައަކަށް މެންބަރު ކަމުން ދުރުނުވެވޭނެކަން އެނގޭ  

އެހެންގޮތަ އެހެން އޮއްވާ  އެހެންވީމާ،  މާއްދާ.  ލިޔެފައި އޮތް ގޮތުން  އެ  ޢަމަލުކޮށްފާނެތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ކަށް އޭނަ 

 ؟ކޮބައިތޯ ދިމާވާ އިޝޫއަކީ

 

 އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: 



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

18 

 

އާދެ! ދެ މާއްދާގައި ދެގޮތަށް އަންނާތީ އަސްލު އެއް މާއްދާއެއް ހުންނަން ލާޒިމުކުރާއިރުގައި އަނެއް މާއްދާއިން ޗީފް  

މާއްދާއިން   މި  އެހެންވީމާ،  އިސްތިސްނާނުކުރާތީވެ.  ދިނުން  އިސްތިއުފާ  ކައުންސިލުން  ސްޓެޓިސްޓީޝަނަކަށް 

 އިސްތިސްނާއަށް ލާން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން  ޖުމްލަކޮށް ތި ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެއިނީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނަކަށް ކައުންސިލުގެ މަޤާމަކު

އިސްތިއުފާއެއް ނުދެވޭނެ. އެ މަޤާމުގައި ހުރިހާ ހިނދަކު އޮޓަމެޓިކުން ހުންނަންޖެހޭ މަޤާމެކޭ. އެހެންވީމާ، އޭނައަކަށް  

މަޤާމުގެ   ހުސްވާނޭ. އެކަމަކު  މަޤާމު  ދީފިއްޔާ އެ  އިސްތިއުފާ  ބުނަނީ  މި  މީގައި  އިސްތިއުފާއެއް ނުދެވޭނޭ. މިހާރު 

މީހަ ހުންނަންޖެހޭ  ގާނޫނުގައި  ހައިސިއްޔަތުން  މި  ނޫންތޯ.  ކަމެއް  އޮބްވިޔަސް  ދެން  ނުދެވޭނޭ.  އިސްތިއުފާއެއް  ކަށް 

 ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަނީ އެހެން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

ލިޔަންޖެހޭނެ. ޗީފް   ވާހަކަ  ގިނަ  ވަރަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ސާފުކޮށްދޭން  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އެހެން 

ލިޔަންޏާ   ކަމެއް  އިސްވެދިޔަ މާއްދާއަކުން. ދެން  ކުރިން  އެނގޭ  އެޕްލައިނުވާކަން  މާއްދާއިން  މި  ސްޓެޓިސްޓީޝަން 

 ކު އަޅުގަނޑަކަށް...  ލިޔަންވީ. އަޅުގަނޑުގެ ނެތް އިޝޫއެއް. އެކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރަންޖެހޭ   ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  މީހެއްގެ  އެ  އަންނަނީ  މި  މަޤާމުގައި  މި  މިހާރު  ސްޓެޓިސްޓީޝަން،  ޗީފް 

 ދެން އެއްކަލަ ކައުންސިލަށް އަންނަ މީހުންގެ ވާހަކަ ނޫންތޯ މި އަންނަނީ އަސްލު.   އި ކަންތައް ފިޔަވަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

މި ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑު    މުޤައްރިރު،  ވަރަށް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ގޮތްގޮތުން  ގިނަ  ވަރަށް  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ އޭގައި    އިންޕުޓް އަނެއްކާ  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުންތައް  ހުންނަ  ލިބިގެން ނިންމާފައި 

ކަމެއް.   އެކަހަލަ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  މާއްދާގައި  މި  މިހާރު  އޮވެގެން  ހުއްޖަތެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ މި މާއްދާގައި    ރެއް އަޅުގަނޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ. އަޅުގަނޑަކީ ލޯޔަ 



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

19 

 

އެހެން   އެއީ  ކޮމިޓީއަކުންނެއް.  ކަން  ނުދެވޭނެ  އިސްތިއުފާ  ސްޓެޓިސްޓީޝަނަކަށް  ޗީފް  ބުންޏަސް  މިހެން 

ކޮމިޝަން   ހިނދު.  ހުންނަހާ  މަޤާމުގައި  އޭނަ  މީހެކޭ،  ހުންނަ  ދާއިމަށް  އޭނައަކީ  އެބަބުނޭ  މާއްދާއެއްގައި 

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް އެބަ އެނގޭ ކުރީގައި އޮތް މާއްދާއިން. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށްދެންޏާ ހަމަ ލިޔަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ  

 ވާހަކަ ހުންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޞަތު. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމަކީ މި އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަތުން. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން މިހާރު ޢައްޔަންކުރައްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  

އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު އެއްވެސްތާކުން އެކަހެރި ނުވެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތްކަމެއް އެއީ.  

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ރާމް ޙަސަން. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިކް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

އެހެންވީމާ،  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުގައި މިހާރު ފެހި ކުލައިގައި މިއޮތްގޮތަށް އެކަން އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން.  

 އިތުރަށް އެކަން ބަޔާންކޮށްލާފައި އޮތުން އިތުރަށް ސާފުވާނެހެން ހީވަނީ މި މާއްދާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެހެންވީމާ، އިކުރާމުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މި އިޞްލާޙު މި ބަދަލު ބަލައިގަތުން އެހެންނޫންތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 އާދެ!  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، ޣަނީ ހުށަހެޅުއްވީ އެ ބަލައިނުގަތުމަށް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 އިކްރާމުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލައިނުގަތުމަށްތޯ   އިޞްލާޙު  މި  ހުށަހެޅުއްވީ  ޣަނީ  ހުށަހެޅުމަށް.  އިކުރާމުގެ  ތާއީދުކުރައްވަނީ  ސަޢީދު  އަޙްމަދު 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އި؟ ކުރިން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އަދި ނޫޅުއްވާތީ އަޅުގަނޑަށް  

ފެނުނު ތާނގައި ގާނޫނަކީ ފްލޯއެއް އިންނަ އެއްޗެއް ދެއްތޯ. އެއް މާއްދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ އެއްޗެއް ނޫން. އެކި  

ކަންތައްތައް އެކި  މަސައްކަތް    މާއްދާތަކުގައި  މިކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނީ.  ކިޔައިދީފައި  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި ގާނޫނީ އިޝޫއެއް އޮތް ކަން ފާހަގާވާ   ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ  އެހެންގޮތަކަށް  އަލުން އަނބުރާ 

އަޅުގަނޑަށް   ގޮތުން  އުސޫލީ  މާއްދާއެއްގެ ޤަކަމަށް  އެންމެ  މި  އެކި    ބޫލުކުރެވެނީ.  މާއްދާގެ  އެކި  ނޫން.  ގާނޫނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ކީއްވެގެންތޯއޭ  ހާލަތެއްގައި  އޮންނަ  އެހެން  ހުރީ.  ބުނެދީފައި  ތަފުސީލުކޮށް  ވާހަކަ 

 ނިންމުން އެގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން އަޅުގަނޑަށް ސާފުވީ މިހާރު ބަދަލުކުރަން މި އިޞްލާޙު ކުރިން އޮތްގޮތަށް އޮތުމަށޭ  ގެ ވާހަކަފުޅުއަޙްމަދު ސަލީމް 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިކަމަށް ތާއީދުނުކުރައްވާ ކަމަށް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމެއް ނޫންތޯ އެއީ.  

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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އެ    އަޅުގަނޑަށް މިހާރު  އޮތްގޮތް.  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީން  ކުރިން  ތާއީދުކުރަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ތާއީދެއްނުކުރެވޭ. 

 ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަކީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަންނަން. އެހެންނޫންތޯ

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ރަނގަޅު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޣަނީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާ.  

 

 ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ރައީސުލްޖުމްހޫ މިހާރު  ވާހަކައޭ.  އެ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  އެ  އާދެ!  ބޭފުޅަކު  ހުންނަވާ  ޢައްޔަންކުރައްވާފައި  ރިއްޔާ 

އެކަމުގެ   ބޭފުޅާ  އެ  ހުންނަންވަންޖެހޭނީ  ވެސް  ނިދީގައި  ނޯންނާނެ.  ވަގުތެއް  އެއްވެސް  އެކަހެރިވެވޭނެ  ބޭފުޅާއަށް 

 ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، އެއީ ސާފުކޮށް އޮތްކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލައިނުގަތުމެއް ނޫންތޯ.މާނައަކީ މި އިޞްލާޙު ބަ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 ހަމަ ބޯކޮށް. ގަދަކޮށް. ޝުކުރިއްޔާ.  !އާދެ! އާދެ! އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޔޫނުސް ޢަލީ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  
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 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ވެސް މިއޮތްގޮތަށް މި ފެހި ކުލައިގެ މިއޮތް އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަންނަން އިނގޭތޯ.   އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޞްލާޙު    ރާމްއެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ސަލީމުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި އަހަނީ އިކް

ތާއީދު މި ކުރައްވަނީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    އި  އެއީ އޭގަބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަދި 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން   އިފިޔަވަ  ންއެއީ  ބަލައިގަންނަން  މި އިޞްލާޙު  އޭތި  އޮތްބައި  އެ 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ތި  ކުލައިން  ފެހި  މިހާރު  އެދެން.  ދެއްވުން  ފާހަގަކޮށްލަ  ފެނޭ  ޗެޓްގައި  އެކަން 

އެގޮތަށް   އެބައި  އިންބައި.  ފާހަގަކުރައްވައިފައި  އެއީ  އިޞްލާޙު  ގެންނަން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބަދަލު  އެ  ފެނި 

އެކަން   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އެގޮތަށް  ފެނޭ  ޗެޓްގައި  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

މިވަގުތު   އެދެން.  ކަމަށް    3ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  ފެންނަ  ބަލައިގަންނަން  އިޞްލާޙު  އެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

ތިއްބެވި  ފާހަގަކޮށްދެއްވާ އެބަ  ކޮމިޓީގައި  އިއްޒަތްތެރި    8ފައިވަނީ.  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި 

އެދެން.   ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އެކަން  ކަމަށްވާނަމަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އަދި    5މެންބަރަކަށް  އަޅުގަނޑު  ސިކުންތު 

ފެނި ބަލައިގަންނަން  އިޞްލާޙު  މި  މިހާރު  އާދެ!  ގެމަނަފުށި  ބަލާލާނަން.  ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވާ 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ  އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

. އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ  3މެންބަރު. 

 އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 އަލުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލާލުމަށް އެދިގެން މި އުޅުނީ.  ރު މި ކައުންސިލަށް މިއަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މިހާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނެވީ.   ލީވްގައި  މެޓަރނިޓީ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  މިވަގުތު  ހަނާން.  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އެސިސްޓެންޓު 

 ޓެންޓު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަނާން.އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަނީ މިވަގުތު އެސިސް
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 ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެދިފައި އޮތީމާ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މިހެން މި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ހަމަ  

އޮތީމަ  އަޅުގަނޑުމެން   ކަންބޮޑުވުމެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނެތްކަމެއްބާއޭ.  އެއީ  އިޚްތިރާމުކޮށްލުމަކީ 

 އެކަން ހިއްސާކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް  ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮށްލެވިއްޖެ. ތި ކަންބޮޑުވުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑަ

ކައުންސެލް   މީގައި  މިހާރު  ދެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓަކުން،  ނިންމޭނި 

ދެން   ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  މިވަނީ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ވެސް  ޖެނެރަލް 

އެހެންވީމާ، މި އޮތުމަކުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރައްވާހެން    ކުރަންޖެހޭނެއޭ އެހެން އޮތަސް ނެތަސް. ދެން

ބަލައިނުގަތުމަށް   އިޞްލާޙު  މި  މިހާރު  މާއްދާ  މި  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  އެހާ 

އެހެންވީމާ، ކުރިން އޮތްގޮތަށް    ވޯޓުން ފާހެއްނުވި.  3ވޯޓު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ،    3މިވަނީ ވާހަކައަކީ ބަލައިގަތުމަށް  

 ވަނަ މާއްދާ.. 28

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އަނެއްކޮޅަށް ވޯޓަށް އަހަންވީނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި    އިންގޮތަށް އިންނާނީނޫންތޯ އޭތި.ފާސްނުވީމަކާ ދެން އަނެއްކޮޅަށް ނާހާނެނޫންތޯ. ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ ދެން  

 މެންބަރު.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކީއްކުރަންތޯ ދޭއްޗަށް ތާއީދު ހޯދީ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ޖެހޭނީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި އަނެއްބައި  

އެހެންވީމާ،  ހަމަ   އެއްސެވީމެއްނޫންތޯ.  ވެސް  ފަހަރު  ކުރިން  ވެސް  ދޭއްޗަށް  މިހާރު  އޮންނާނީނޫންތޯ.  އޮތްގޮތަށް 

 އައްސަވާފައި ހަމަ ތިނެއް ތިނެއް އެއްވަރު ވެސް ވެދާނެނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެބަތިބި ކޮމިޓީގައި.  8

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

 މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަދެވިދާނެތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޣަނީއަށް. އެއަށްފަހު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

 މެންބަރު.

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

އަރުވާ   ގާނޫނީގޮތުން  ދޭ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަން ހިނގާ  އާއި  ބުއްދި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫން.  ރޫޙެއްގައި  ޖެހުމުގެ  ބޮލާލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތައްތަކަށް  ލަފާ 

ބަލައި ލިޔެފައި ހުންނަ އިބާރާތްކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަމަށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި މި  

 ދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެ ރޫޙަކު ނޫނޭ. އެހެންވެ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަދު ސަލީމަށް ފުރުޞަތު.އަޙް

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

25 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަކީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާޓިންގ    28މިހާރު  

ދެން   މާއްދާއެއް.  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  އެއީ  އައު  ޕޮއިންޓަކީ  ރިޕްލޭސްކުރަން  މާއްދާގެ  އެ  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއްޗެއް ގެންނާނެތޯ ވޯޓަށް އަހަން. ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  

ބުއްދި ޤަބޫލުކުރޭ.    ތީގައި މުޤައްރިރު ޢަމަލުކުރެއްވީ ރަނގަޅަށް. ހަމަ އުސޫލީ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް ބާއްވަން ނިންމަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ދެންމެ  

ގާނޫނުން   އޮތީ.  ދީފައި  ތަފުސީލު  މާއްދާއެއްގެ  އެހެން  ކުރީގައި  މޭރުމުން  ބުއްދީގެ  ހަމަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ޣަނީ 

ވެ އެއްޗެއް  ވާހަކައެއް  މާނަކުރާ  ހުރިހާ  މާއްދާއެއްގައި  ހުރިހާ  ނީންނާނެ  ޒިންމާއެއް  ލޯޔަރުންގެ  ދެއްތޯ.  އޮވޭ  ސް 

 ލިޔަންޏާ. ކުރީގައި އޮތް މާއްދާއިން ވެސް އެކަން ހާސިލުވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ގެންދަނީ އެގޮތަށް. މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި   އާދެ!

އޮވޭ. އެ އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ. އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަތިއްޔާ ދެން ހަމަ އެ އޮތްގޮތަށް އޮންނާނީ.  

ގެންދާ އުސޫލުން އަދި މަޖިލިސް ގަވާއިދުގައި ބުނާ އުސޫލުން އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި ކޮމިޓީ އާންމުކޮށް  

މި ގެންދަނީ ކޮމިޓީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަމަކު ތި ފާހަގަކުރައްވަން ހުރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން އަޅުގަނޑު  

މިޓީގެ ގަވާއިދާ މަޖިލިސް ގަވާއިދާ  ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީ މި ގެންދަނީ ކޮ

 އެއްގޮތަށް. ދެން އޮތް މާއްދާ އަފްޒާލް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި )ޅ( އާ ގުޅޭގޮތުން.  40

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އޮ އެކަނި  ދެވިދާނެކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  މި އޮންނަނީ  )ޅ(، މިހާރު  ތަނަކަށް  )ބ( އާއި  ކޮން  ވަންނަނީ  ތުމުން 

ކީކޭތޯ އެފަދަ،  ގައި  )ޅ(  އަކުރުގެ  އެ  ސާފެއްނުވޭ.  ކަމަށް  ؟ ކަމެއް  ތަންތަން  އެފަދަ  ގައި  )ޅ(  އަކުރުގެ  އެ 

މަޢުލޫމާތު   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ތަންތަންތަކަށް  އެފަދަ  ގައި  )ޅ(  އަކުރުގެ  އެ  ނޫން.  ސާފެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

 ން ކަނޑައެޅިގެން.  ހޯދަން ވަދެވޭ ތަންތަ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު މި އޮތީ މާއްދާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިބިފައިވާ   ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  ސްޓެޓިސްޓީޝަން  ޗީފް  ބޭނުމުގައި  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ތަފާސްހިސާބު  އާދެ! 

ވަދެވިދާނެއެވެ. ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެއްވެސް    އޮފިސަރަކަށް  ބޭނުމުގައި  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ތަފާސްހިސާބުގެ 

 ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށެވެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޖުމްލަ ހަމަނުޖެހޭތީވެ އެބައި ހިމަނާލާފައި އޭނދީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  މި  ގައި  )ޅ(  އޮންނަނީ  މި  ދެން  މިހާރު  ދެއްތޯ.  އެހެންވަނީ 

ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ އެވަގުތަކު އެ  

ނު ވެރިފަރާތް  މި  ތަނެއްގެ  ކުރުމުގައި  ފާސްކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ފަރާތެއްގެ  ދިރިއުޅޭ  ވަތަ 

ތަނެއްގެ   އެ  ވަގުތަކު  އެ  ވަދެވޭނީ  ތަނަކަށް  އެފަދަ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  މި  އޮންނަނީ، 

 ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

ވަދެވިދާނެއޭ   ހަމައެކަނި  ރިފަރނުކުރާތީވެ  ތަނަކަށް  ވެސް  ގައި  )ބ(  އިންއިރުގައި  ތަންތަނޭ  އެފަދަ  ގައި  )ޅ( 

 އިންނާތީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ މި އިބާރާތް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް، އަޙްމަދު ސަލީމް ފުރުޞަތު.



 2021  ޖުލައި  1                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  44ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

27 

 

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

 އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ފެހިކުލައިން އަލުން އެ ލިޔެފައި އިން ލެންގުއޭޖު. ތާއީދުކުރަން ދެ އިޞްލާޙަށް ވެސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު. ދެ އިޞްލާޙު ވެސް ބަލައިގަތުމަށް. )ބ(، )ޅ( ގެ އެހެންނޫންތޯ. ކެލާ

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  ވަދެވޭއިރު  ތަންތަނަށް  ނަގަންދާއިރު  މަޢުލޫމާތެއް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ފުރިހަމަނުވެ   މުޅިން  އިބާރާތް  ޓީމަކާ  އަދިވެސް  ނަގަންދާ  މަޢުލޫމާތު  ދިއުމާއި  ޓީމެއް  މިހާރު ސަރވޭ  ކަންނޭނގެ. 

އެތާ   މަޢުލޫމާތެއް  ހުންނަ  އެތާ  ނުވަތަ  ނަގަނީ  މަޢުލޫމާތު  ކަންނޭނގެ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ކަންނޭނގެ.  ތަފާތުވާނެ 

 އް މީގައި. އޮންނަ ބަޔަކަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދިވެސް ކޮންމެވެސް އެބައުޅޭ ކަންނޭނގެ ކޮށިކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް މިވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ؟ ކޮބައިތޯ ވިސްނުންފުޅަކީ

 ؟ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް   އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ

އެކަހަލަ   ބައްދަލުކުރެވިދާނެއޭ.  ވަދެ  އެހީތެކަމާއިއެކު  އެގޮތަށް.  ބައްދަލުކުރެވިދާނެއޭ  ބަޔަކާ  މަސައްކަތްކުރާ  އެތާ 

 ގޮތަކަށް އޮންނަން. ތަނަކަށް ވަދެވޭނެ އޮތީ ހަމަ އޭގެ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މީގައި  އަނެއް  މިހާރު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ދެވޭނީ  އެކަންކުރަން  މީހަކަށޭ  ލިބިފައިވާ  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  ބުނަނީ 

އެތާ   ލިބުނީމައޭ.  ހުއްދަ  ވެރިއެއްގެ  އެތަނުގެ  ވަދެވޭނީ  އެތަނަށް  ވެސް  މީހާއަށް  ދާ  އެ  ބުނަނީ،  މި  މާއްދާގައި 

 ނީ. ވެރިމީހާއަށޭ.ހުންނަހާ މީހަކަށް އަދި ހުއްދައެއްނުދެވޭނެއޭ. ވެރިއަކަށޭ ހުއްދަ ދެވޭ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އަންނަ  ސްޓެޕެއް  ފަހަރަކު  އައިއިރުގައި  ހަމައަށް  އާ  )ކ(  ފެށިގެން  އިން  )ހ(  މުޤައްރިރު، 

 އަންނަނީ. )ހ( ގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންވާ   ތަފާސްހިސާބަށް  ގޮތެއް  މިހާރު  ގޮތުންކުރެ  އެ  ސާފުކުރުމަށް  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކި  މަޢުލޫމާތު 

އެއްކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ  ހޯދުން  މަޢުލޫމާތު  ސުވާލުކޮށްގެން  ސީދާ  ފަރާތަކާ  އެ  އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިހާރު   ހޯދުން.  މަޢުލޫމާތު  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމެއް  ބު  1ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އެ  މި  ގައި  ބައި  ގުޅޭ  މަރުޙަލާއާ  ނާ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު   ބައި )ބ(، )ޅ( ގައި  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގޮސްގެން  ތަނަކަށް  އަންނަނީ. އެ 

ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކު އިންނެވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

އިއް މެންބަރު  އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ތާއީދު،  ބަލައިގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  މެންބަރަކު  ޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު.

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

އަޙްމަދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  ތާއީދުކުރަން  މުޤައްރިރު،  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ސަލީމްގެ 

 ބަލައިގަންނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރަކު   އެއްވެސް  ހުށަހެޅި ތާއީދެއް ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އިތުރު  އާދެ! މިހާރު މިވަނީ ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅުމެއް 

ނުގަންނަވާ. އެދުވަޑައެއް  މެންބަރު    ފުރުޞަތަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  އަހާލާނަން.  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު 

ހުށަހަޅުއްވައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީތޯ. ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް   އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ
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 ނޫން، ނޫން، ނޫން. އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ.    40އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މިހާރު މި ދަންނަވަނީ، މި މާއްދާގެ )ބ(، )ޅ( މިއީ  

ޅ( އަށް މިހާރު ގެނެވިފައި މިވާ އިޞްލާޙު އެއީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )  40ވަނަ މާއްދާ، އާދެ!    40އަފްޒާލް  

ޗީފް   ވަދެވޭނީ  ތަނަކަށް  އެއްވެސް  ބޭނުމުގައި  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ތަފާސްހިސާބާ  އޮންނަނީ  މި  )ބ( ގައި 

  ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށެވެ. )ޅ( ގައި މި އޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި 

އެއްވެސް   މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ބޭނުމުގައި  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ތަފާސްހިސާބާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ އެ ވަގުތަކު އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެހެންވީމާ،  

މަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިއްޔާ ނުފެންނަ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތު

ބޭފުޅަކު   ނުފެންނަ  ބަލައިގަތުމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލައިގަތުމަށް.  އޮތީ  ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހެޅުން  އެއީ  އެދެން. 

މި އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  ކަމަށް  ނުފެންނަ  އެކަން  ބަލައިގަތުމަށް  އިންނެވިއްޔާ  އިޞްލާޙު  މި  ދެންނެވީ   

އިއްޒަތްތެރި   އެއްވެސް  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުމަށް.  އެކަން  އިންނެވިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ނޫނީ  ނުފެންނަ 

)ބ( އަދި   އެއްކޮށް  މެންބަރުންގެ ތާއީދާ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ  އިޝާރާތެއް  މެންބަރެއްގެ 

؟ ޅ( އަށް ވެސް މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. އިތުރު ބައެއް އެބައިންތޯ އަފްޒާލް)

 ނިމުނީ ދެއްތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ގުޅޭ. 62ނޫން. އަދި އެބަހުރި ބައެއް މާއްދާތައް އަޅުގަނޑު އެބަ ޝެއަރކޮށްލަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާލީ    3)ށ( ގައި މި އިންނަނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  

ބަޔާން   އެގޮތުން  އަދި  ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  ބިއުރޯއިން  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ބަޔާން 

ތަ ގޮތަށް  މާލީ  އަންނަނިވި  ބަލަހައްޓަނީ  ކަންތައްތައް  މާލީ  ދެއްތޯ.  އުނިކޮށްލަންވީ  މި  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފުސީލު 

 ގާނޫނާ އެއްގޮތަކަށް ކަމުގައިވާތީވެ.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރުގައި )ހ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ   ގޮތަށް  އާދެ! )ހ( އަށް  އެއްގޮތްވާ 

ހުރިހާ މާލީ ހިސާބުތަކެއް މި ބަލަހައްޓަނީ. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ މި  

 މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާއި އޭގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް. އެހެންވީމާ، )ހ( ގެ...

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެއީ    62ތިއީ   )ހ(  މާއްދާގެ  އުނިކޮށްލުމެއްނޫންތޯ.    62ވަނަ  ބައިތައް  ހުރި  ދެން  ހަދާފައި  ކަމަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

މާލިއްޔަތު   ނުދިނަސް  ތަފުސީލުތަކެއް  އިތުރު  ނޫނީ  ޑިފިނިޝެއް  އިތުރު  ދެން  ރިފަރކުރާއިރު  ގާނޫނަށް  މާލިއްޔަތު 

  ލާޒިމުވާތީ. އެހެންނޫންތޯ.ގާނޫނުން އެގޮތަށް އެކަންތައް ކުރަން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 )ށ( ގެ ދަށުން އިތުރު އިލްތިޒާމުތަކެއް އަންނާތީ އަސްލު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ ގޮތަށް ހެދީމަ މި    62އެ ވާހަކައޭ މި ދެންނެވީ. މިހާރު )ށ( ނެތަސް )ހ( ގައި މި އޮތް ވާހަކަ އެއީ  

ނުޖެހެއޭ.  ހުރިހާ   ކުރާކަށް  ކަމެއް  ދެން  އިތުރު  ކަމަށްވާތީ  އެއްގޮތަށް  ގާނޫނާއި  މާލިއްޔަތު  ކުރަންޖެހޭނީ  ކަމެއް 

 އެއީނޫންތޯ އެއްޗަކީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެއީ    62ލާފައި މިހާރު  އުނިކޮށް   2،  1އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު )ށ( ގެ  

ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް )ހ( އެއް އޭރުން ނިންނާނެ. ބަދަލުކޮށްލުމާއިމެދު ވިސްނުންފުޅެއް ބޭނުން. އަޙްމަދު ސަލީމް،   62

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޫންކަމަށް. އެހެންވީމާ، )ށ(   )ށ( މުހިންމު  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި  ތަފުސީލާ  ދެއްވި  އެ  ދެންމެ 

 އުނިކޮށްފަ.  2، 1އުނިކުރަން ތާއީދުކުރަން. )ށ( ގެ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާ  މެންބަރެއް،  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ދެއްތޯ.  މެންބަރަކު  ހުށަހެޅުއްވީ  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވާ  އީދުކުރައްވާ. 

 އިންނެވިއްޔާ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ...

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި  ސަޢީދު،  އިއްޒަތްތެރި    އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

)ށ(   މި  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރެއްވީ.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އެ  އެއީ    62މެންބަރުގެ  )ހ(  މާއްދާ  ވަނަ    62ވަނަ 

ވަނަ    62ދާގައި މިހާރުގައި އިން )ށ(. އެހެންވީމާ، )ހ( އެއް ނީންނާނެ. ނެތި  ވަނަ މާއް  62މާއްދާކަމަށް ހަދާފައި  

އުނިކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ.    2،  1މާއްދާ މިހާރުގެ )ށ( އުނިކޮށްލަން. )ށ( އާއި )ށ( ގެ   ގޮތަށް  ހިމެނޭ 

ފާހަގަކޮށްލަ އިނިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  އެކަމަށް  އެދެން.  އެހެންވީމާ،  ދެއްވުން 

އެއްވެސް   އަރުވާފައިވަނީ.  ފުރުޞަތު  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވަން  އެކަން  އިނިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ 

އޮތް ކަމަކަށް އިޝާރާތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި   މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް  އިއްޒަތްތެރި 

ވަނަ    62ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ހަދާފައި އަދި    62ވަނަ މާއްދާ )ހ( އެއީ މިހާރު    62އެއްކޮށް    މެންބަރުންގެ ތާއީދާ
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އޭގެ   އަދި  އަކުރު  އޮތް  ގޮތުގައި  ގެ  )ށ(  މިހާރު  ކަމުގައި    2،  1މާއްދާގައި  ފާސްވެއްޖެ  ކޮމިޓީން  އުނިކޮށްލަން 

 ؟އެއްތޯ އިނީކަނޑައަޅަން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު. ދެން ކޮންބަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުވައްޒަފުން. މި އިބާރާތަށް ދެވިފައިވާ   މާނަކުރުމުގެ ބައިގައި ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  މި 

 މާނަކުރުމަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެ ކޮބައިތޯ އެ ބަދަލަކީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ   މަސައްކަތަށް  ތަފާސްހިސާބުގެ  އިންނަނީ  މި  އިންގޮތުން،  އިބާރާތްކުރެވިފައި  ބިލުގައި  މިހާރު 

މަ ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ބިއުރޯއިން  މުވައްޒަފުންނާއި  ބިއުރޯގެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ޤައުމީ  މުވައްޒަފުންކަމަށް  ތިން 

މިވަނީ   ބޭނުންކުރެވިފައި  އިބާރާތް  މި  ދެން  މުވައްޒަފުންނެވެ.  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތަށް  ތަފާސްހިސާބުގެ 

މަސައްކަތަށް    46ބިލުގެ   ތަފާސްހިސާބުގެ  ބުނާގޮތުން  މާއްދާގައި  އެ  ދެން  ގައި.  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހިފެ ސިއްރު  މުވައްޒަފުން  މި  އެއަށް  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ސޮއިކޮށް  އިޤުރާރުވެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ހެއްޓުމުގެ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިންނަނީ. ދެން ހަމައެކަނި ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މާނަކުރުން ލިމިޓްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް  

މުވައްޒަފުން އެހެން  ހިމެނޭ  ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަފާސްހިސާބުގެ  އިސްތިސްނާ  ވަންޏާމުން  އޭގެން   

 އެބަވޭ. އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިއުރޯއިން   މުވައްޒަފުންނާއި  ބިއުރޯގެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ބުނަނީ،  މި  މިހާރު  މީގެ  ވަޑައިގެންބައްލަވާ.  މައްޗަށް  އަދި 

ޚާއްޞަކުރާ މީހުންނެވެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް  . އޭގައި ހުރިހާ އެންމެން  ކަނޑައަޅާ 

 ހިމެނުނީނޫންތޯ. 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫން، ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މި ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންނެއް ވެސް ނޫން. އަދި ބިއުރޯއިން ކަނޑައަޅާ  

ވެސް ނޫން.   ދެން    46މުވައްޒަފުންނެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ޤައުމީ ނިޒާމު    31ވަނަ މާއްދާގައި މިގޮތަށް އިނދެފައި 

އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ   ފޯރުކޮށްދޭ  ތަފާސްހިސާބު  އިދާރާ އާއި  މައި  ބުނަނީ  ބަލާއިރުގައި މި  ގޮތަށް  އެކުލެވިގެންވާ 

އެކުލެވގެންވަނީ.   ނިޒާމު  މި  ހިމެނޭނެ    33އާއި    31މައްޗަށޭ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  ރިފަރކުރާއިރުގައި  ވެސް  އަށް 

ޤަބޫ އެވަނީ  ކަމަށް  ކަމަށް ބުނެފައި  މުވައްޒަފުން  ހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  މި ތަފާސް  ލުކުރެވެނީ 

ނިޒާމު  މުޅި  މިގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުގައި  ހިމެނޭ  ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ 

   މެނޭ ގޮތަށް ގެނައިމަ.އެއްކޮށް ހި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ 

 މުޤައްރިރު ފުރުޞަތެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު.  

 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޔަޤީންކަން ހޯދޭނީ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުން  މުޤައްރިރު  

ވެސް   އޮތުމަކީ  މުޅިން  ދޫކޮށްލާފައި  އެގޮތަށް  އަދި  ދެން  އެއްޗެއްގައި.  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ސޮއިކުރި  ލައްވާ 

 ދޫކޮށްލީ. ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ. އާދެ! މުޤައްރިރު. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން

 އާ މި މާނަކުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުށުއަރާތީވެ.   33، 31އާއި  46މި ފުށުއަރާތީ މުޤައްރިރު އިނގޭތޯ މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް ފުރުޞަތު. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އަދި ނުއެއް އެދެން. އަޅުގަނޑު މި ހަމަ މި ވާ އެއްޗެއް ކުޑަކޮށް ބަލާލަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޗެޓުގައި ލިޔުއްވާލައްވާފައި އިންތަން ފެނުނީ އެންމެ ތިރީގައި އަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް 

 އެ ފުރުޞަތު ދެއްވައިފި މިހާރު އޭރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގައި ލިޔުއްވާލައްވާފައި އިން ފުރުޞަތު މި އޮތީ. އާދެ! އެއީ ކުރީގެ ފުރުޞަތެއް ދެއްތޯ އެހެންވީމަ އެއީ.   12:45

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެ!  އާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އާދެ! އާދެ! އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   އަޅުގަނޑަށް  ކިޔުއްވީމަ  ބައިވަރު  ތަންކޮޅެއް  ލަސްލަހުން.  ތަންކޮޅެއް  ކިޔުއްވަދެއްވަފާނަންތޯ  އެއްފަހަރު  އަދި 

 ؟ އޮޅިއްޖެ. އަދި އެއްފަހަރު ކިޔާލަދެއްވަފާނަންތޯ މި ވާގޮތް

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 އާދެ! އަޅުގަނޑު ލިޔެލާފައި އިންގޮތަށް އެބަ ކިޔަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު ސަބަބު ކިޔުއްވާލަދެއްވަ ބައްލަވާ މިހާރު މި... 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ވަނީ   ބޭނުންކުރެވިފައި މި  ޢިބާރާތް ބިލުގައި އޮރިޖިނަލީ  މާއްދާގެ )ޅ(    46މާނަކުރުމުގައި ހިމަނާފައި މީނދަ  ވަނަ 

ގައި. އެ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބިއުރޯ އަދި ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި  

މަސައްކަތަށް   ތަފާސްހިސާބުގެ  އިދާރާތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ތަފާސްހިސާބާ  ރަސްމީ  ހިމެނޭ 

މުވައްޒަފުން ހިފެހެއްޓުމަށް  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ސިއްރު  ތަފާސްހިސާބުގެ  ޢަމަލުކުރުމަށާއި،  ގާނޫނަށް  މި  ނަކީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ޤައުމީ    31އެއްބަސްވެ އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް އެއަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައެކޭ. ދެން  

އިދާރާ އެއީ ބިއުރޯ  ތަފާސްހިސާބުގެ މައި  މާނަކުރާއިރުގައި މި ބުނަނީ  އަދި އަދި ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ    ނިޒާމު 

އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް. އެއީ ބިއުރޯ ފިޔަވައި ދެން އެހެން އިދާރާތައް އެއީ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން.   

ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ނިޒާމުގައި  މުޅި  އެހެންވީމާ،  ލިބިގެން.  ބާރު  ގާނޫނުން  އެކަމަކު  ނޫން.  ދީގެނެއް  ހުއްދަ    ބިއުރޯއިން 

މި   ވަންޏާމު    33އާއި،    31މުވައްޒަފުން  ކަމަށް  ނުގެނެވިއްޖެ  މާނަކުރުމުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  މިވާ  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިން ހަމައެކަނި އިޤުރާރުވާންޖެހޭނީ ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުން    46އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  

 ކަމަށް. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ތިރިން  އެހެންވީ ނޫނީ  ގޮތް  ބޭނުންވާ  ގެންނަން  ތީނދީތޯ  ޖައްސަވާފައި  ރީނދޫކުލަ  ގައި  )ޑ(  މިހާރު  މާ، 

 ؟ ފެހިކުލައިގައި އެ ފެންނަނީތޯ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 މި ފެހިކުލައިގައި.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު
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ގޮތް ވާންވި  އެއީތޯ  މިގޮތަށް.  ވާންވީ  )ޑ(  ތަފާސްހިސާބުގެ  މިހާ؟ އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  ރު 

ހިމެނޭ   ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ  ތަފާސްހިސާބުގެ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މުވައްޒަފުން  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތަށް 

 އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށޭ. އެގޮތަށްތޯ )ޑ( ވާންވީ މިހާރު.  

 

 އްކެވުން: ން ވާހަކަދެއިދާރީމޭޒު

 އާދެ!  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ؟ ވެފައި ދެން )ޓ( ދައްކާލަބައްލަވާ. ދެން )ޓ( އަކީ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރިކުރުން ނޫންތޯ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 މި ބައި އުނިވެފައި ތިރީގައި އިން ބައި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރިޔާސަތު

އުހުނ، މިހާރު މި ދަންނަވަނީ އެހެން ވާހަކައެއް. މިހާރު ދެންމެ މި ދެންނެވި މި ބައި މިހާރު ތި ތަފާސްހިސާބުގެ  

 މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބައިން )ޑ( ކަމަށް ނޫންތޯ ވާންވީ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 އެއީ )ޑ( އިނގޭތޯ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ..ވާންވީ )ޑ( އަށް.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ޢިބާރާތް ހަމައެކަނި. ޢިބާރާތް ބަދަލުކުރަންވީ ހަމައެކަނި.  
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 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ކުލައިގައި ވާންވީ. މިހާރު ރީނދޫ  )ޑ( ކަމަށް  އެއީ  ބައި  ފެންނަ  އެ  ބައި  އާދެ! މިހާރު ފެހިކުލައިން  ފެންނަ   އެ 

 އުނިވާންވީ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 އާދެ! އާދެ!  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 އެހެންނޫންތޯ. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 އާދެ!  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެހެން.   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  މިހާރު  އާދެ! 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކީކޭތޯ މިކަމާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން.  

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ކުޑަ ޕޮއިންޓެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވަނީ ކަމާ ބެހޭ މީހުން ދެއްތޯ.  

މަސައްކަތަށް   ތަފާސްހިސާބުގެ  ބުނަނީ  މި  ފެހިކުލައިން  މި  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދު  އެ  މިހާރު 

ވަނީ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގައި  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ  

އިނިއުމަރޭޓަރުންނާ   ނަގާ  މި  ވަގުތީގޮތުން  ބޯހިމަނަން  ހިމެނޭނެތޯ  ތެރޭގައި  އޭގެ  މުވައްޒަފުންނަށޭ.  މަސައްކަތްކުރާ 

 ؟ އެކަހަލަ މީހުން މުވައްޒަފުން ގޮތުގައި ބެލެވޭނެތޯ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އެ ވަގުތު ބެލޭނެ ނޫންތޯ. އެ މީހުން އެ ވަގުތު އެއީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގޮތުގައި ނޫންތޯ ދާނީ ވަގުތީ ވިޔަސް.  

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލައިން މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙަށް. އެއީ އޭގެ ސިއްރު  އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މި ފެހިކު 

ރަނގަޅީ.   އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތް  ޝާމިލުވަންޏާ  އޭގައި  އެންމެން  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ފެހިކުލައިން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް.  

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކީމް ޢަބްދުލްޙަ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މުޤައްރިރު ތާއީދު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ހުށަހެޅުއްވުމަށް   މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  ތާއީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ 

 އެހެންނޫންތޯ. 

 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކީމް ޙަކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 އާދެ! މުޤައްރިރު އާދެ!  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިންނެވިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  

ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާނީ   ވަގުތު  މި  މެންބަރަކު.  އެއްވެސް  އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  ބަލައިގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  އެދެން. 

އިންނެވިއްޔާ މެންބަރަކު  ފުރުޞަތަކަށްތޯ  އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  ޣަނީ  އިޢުތިރާޟްކުރައްވާކަން.  އިނގޭތޯ  އެކަން   
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ނެތް.  ؟ އެދިވަޑައިގަތީ އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ފާ ބަލައިގަތުމަށް  އިޞްލާޙު  މި  އެއްކޮށް  ތާއީދާ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކަމުގައި  އެހެންވީމާ،  ސްވެއްޖެ 

 ކަނޑައަޅަން. ދެން އިނީ )ޑ( ގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ގެނައި ބަދަލު ނޫންތޯ މިހާރު އޭނދީ ފެހިކުލައިގައި ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! އިތުރު ބަދަލެއް ނެތް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ނިމުނީ ނޫންތޯ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ!  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އާދެ! އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ނިންމެވި ނިންމެވުމާ  

ގޮތުގެ ވީ އެންމެ  އެއްގޮތްވާ  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު  ކޮމިޓީ  ނިންމާލަދެއްވައި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  މަތިން 

އަވަހަކަށް ފްލޯރއަށް ފޮނުވާލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި މި ބިލު ފާސްކޮށްލެވޭ  

އިއްޒަ ހުރިހާ  ގެންގޮސްދެއްވުން.  މަސައްކަތް  ޝުކުރު  ވަރަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ތްތެރި 

މި   މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް  އެއްބާރުލުމާ  އެހީތެރިކަމާއި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ދަންނަވަން. 

ތެރި މެންބަރުންނަށް  މަސައްކަތް މިހާ ފުރިހަމަކޮށް މި ނިންމާލެވުނީ. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހުރިހާ އިއްޒަތް

ޝުކުރު   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެކަމަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  އަދި  ކޮމިޓީ،  މިއަދުގެ  ދަންނަވަމުން  ޝުކުރު 

ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   ނިންމާލަން.  މިހާހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވަމުން 

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ. 

______________________ 
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