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 އަޙްމަދު ޢީސަ{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   ސެޓްފިކެޓު  ުއފަންދުވަހުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،  މަރުވުން  އުފަންވުމާއި  ރައްޔިތެއްކަން  `.  ދިވެހި 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    6އަންަގއިދޭ ކާޑު ހެދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީެގ  

ވާހަކަެއއް   ދެތިން  ކުރިއަށް  ފެށުމުެގ  ކޮމިޓީ  މިއަދު  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

ބޭނު ފެށިއިރުަގިއ  ދަންނަވާލަން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ފުރަތަމަ  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެއްކަމަކަށް  ން. 

ހުރިހާ  ބޭނުންފުޅުވި  މެންބަރުން  ހޯއްދަވަން  މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅުއްވަިއެގން  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ 

އަޅުަގ ނިމިއްޖެ.  ހާޒިރުކޮށް  އަޅުަގނޑުެމން  މަސައްކަތް މުއައްސަސާތަކެއް  ބިލުެގ  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ނޑު 

ހުންނަންވާނެ.  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ެމންބަރުންެގ  ވަރަށް  ކުރިއަށްެގންދެވޭ  ފަށައިަގނެެގން  އަޅުަގނޑުމެން 

އެ މަޢުލޫމާތު އަދި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެްއ ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެއްޔާ ލިޔުަމކުން ވެސް  

ިމއަދު  ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް އިދާރީޭމޒުން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންޮގސްދޭނަން. ދެން، ދެކަމެއް އެބައޮތް، އަޅުަގނޑު 

މަސައްކަތް ފަށަިއަގތުމުެގކުރިން ތި ބޭފުޅުން ޮގތެއް ނިންމައިދޭންޖެހޭ ދެ ނުކުތާއެއް ެއބައިން. އެއް ނުކުތާއަކީ މި  

އަށްދާިއރުަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހުން ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރި 

އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން އެބަ އެދިަވޑައިަގންނަވާ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެ މަޝްވަރާތަްއ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން މެންބަރުން 

ކަމަށް ބޭނުންާވ  ކުރަން  ކުރިއަށް  ފެށުމުެގ  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެން ބިލުެގ  ދުވަހަކަށް  އޮންނަ  ދެން  ވަންޏާ   

ވަކި   ފަށައިެގން  ަމސައްކަތް  ބިލުެގ  ނުވަތަ  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އަންނަން  މިތަނަށް  އޮފީސް  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ 

ހާ ހިސާބަކަށް ގޮއްސަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއ ހުރި ނުކުތާތަކާ ުގޅޭޮގތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީ

މަޝްވަރާކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މަޑުކުރާނީހޭ ނުވަތަ ފަށައިަގތުމުެގ ކުރިއަށް އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ފަށައިަގންނާނީހޭ. 

ފަރާ ޑީ.އެން.އާރުެގ  ކަމަކަށް،  ދެވަނަ  ނިންމަވައިދެްއވަންާވނެ.  ޮގތެއް  މިއަދު  މެންބަރުން  އެބައޮތް  އެކަމުަގއި  ތުން 

ފޮ ކޮމިޓީއަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ތިބި  މިއަދު  ދެން،  ނުވާފަ. 

މަސައްކަތް  ދެން  ބަލާފައި،  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ޑީ.އެން.ާއރުެގ  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  ކުރީަގއި  ފަށައިަގތުމުެގ 

އި މައުޟޫޢުަގިއ  ދެ  މި  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމާނަން.  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  މެންބަރުން ކުރިއަށްެގންދާ  އްޒަތްތެރި 

ދެންމެަގިއ   އަޅުަގނޑަށް  ހުޅުވާލުމުެގކުރީަގިއ  ފުރުޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަންކަން  ފާހަަގކުރަްއވާ 

މަޖިލީހަށް އެބަ   ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ  ބެހޭ  ލިބިއްޖެ ސިވިލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ  މަޢުލޫމާތު  އިދާރީމޭޒުން 

ބިލުަގ އެ  މީހުން  ހުށަހަޅުއްވާ.  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހިމެނެނީ  މި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  އި 
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މަޢުލޫމާތު  އެ  ދެން  ކަމަށްވަނީ.  ބިލަކަށް  ބެހޭ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ  އަންނަނީ ސިވިލް  ބައިތަްއ  މި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ 

ން އިދާރީމޭޒަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ވެސް އިދާރީމޭޒުން އޮތް ހިސާބަށް ތި ބޭފުޅުން އިތުރަށް ބޭނުންވަންޏާ ސާފުކޮށްލަ

ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އޭެގކުރީަގިއ އަޅުަގނޑު މި ފްލޯރ ހުޅުވާލަނީ މި ދެންނެވި ދެންެމަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި  

މަޝްވަރާކުރާނެ   އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ވަުގތަކާއި،  ބަލާނެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ނުކުތާއާ  ދެ 

 ޢު ކުރިައށްެގންދަވާ.  ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅައިދެްއވާ. އާދެ! ޝިފާ ވަުގތެއް ތި

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ތި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބެލުމާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ފެށުމުެގކުރިން ވެސް 

ބިލުތަކުެގ  ފާހަަގކުރެވުނީ  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  ުގޅޭޮގތުން  މަޝްވަރާކުރުމާ  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ދެން،  ކޮށްލަން.  ތިކަން 

މާފައި، އޭ.ޖީ އޮފީހުން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ބިލުަގއި ނުވެހުރީަމ މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިން

ތާށި އަރާޮގތެއް އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ހަމަ ބެލެވެނީ ރަނަގޅުވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ބިލުެގ ދިރާސާ 

އި ވަުގތުކޮޅެއް ދީފައި، ޭއ.ޖީެގ  މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލާފައި، އެ ނިންމި ފައިލު އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ޝެއަރކޮށްލާފަ

ލަފައަށް، ކޮމެންޓަށް ނޫނީ އޭ.ޖީއާ އެއްކޮށް ހަމަ ކޮމިޓީން އިށީނދެ އެޮގތަށް އެކަން ެގންދިއުމަށް. މެދުތެރެއިން އޭ.ޖީ  

އަނެްއކާ   ނިމޭއިރު  މަސައްކަތް  ެގނައިމަ  ބަދަލުތަކެއް  ބަިއވަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  އަނެއްކާ  ެގނެއްސަ 

ެއއަށް  އަޅުަގނޑުމެ އެހެންވީމާ،  ކޮންސަރންތަކެއް.  ހުރެދާނެ  ޮއފީހުެގ  އޭ.ޖީ  ދޭތެރޭަގއި  ބަދަލުތަކާ  ެގނައި  އެ  ން 

ެގނެސް  ކޮމެންޓު  ނޫނީ  ވާހަކަދައްކާ  ޖެހިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  އޭރުން  ރިޕީޓަޑްލީ  އެޑްރެސްކުރަން، 

އަޅުަގނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  ކަންކަން  މި  ދިރާސާ ބައްދަލުކޮށް  ބިލު  ައޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅުޮގތަކީ  ފެންނަ 

ެގނެްއސަ،   މަރުޙަލާަގއި ޑްރާފްޓަށް  މި ކޮމިޓީ  ބަދަލުތައް  ބޭނުންވާ  ެގންނަން  ކޮށްފަިއ، އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް 

އޮތިއްޔާ ޚިޔާލެއް  ކަހަލަ  ެއްއވެސް  ުގޅޭޮގތުން  އިޞްލާޙުތަކާ  އެ  ފޮނުވާފައި  އޭ.ޖީައށް  ވަކިން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން   

އެކަން   ވެސް  ލިޔުމުން  ނޫނީ  ވެސް  ބައްދަލުކޮށްފައި  ހަމަ  ކޮމިޓީން  ނޫނީ  ދޭން.  ފުރުޞަތު  އޭ.ޖީއަށް  ޚިޔާލަކަށް 

މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ައޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެ. 

 ކޮށްފައި ދެން އޭ.ޖީއާ ބައްދަލުކުރަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އާދެ! އޯކޭ ސާފު. އިސްމާޢީލް ކުރިއަށްެގންދަވާ!  
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 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ބިލުެގ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުންދާއިރު އާންމުކޮށް ނާންނަ ކޮމެންޓެއް ތި އޮތީ 

ސަ. އޭ.ޖީން އެހާކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އަިއއް

މަސައްކަތް   ބިލުެގ  މި  ފުރަތަމަ  އެީއ،  ހުށަހެޅުމެއް  ހަަމ  އަޅުަގނޑު  އޮތީ.  ތި  އެދިަވޑަިއެގންފަިއ  އަމިއްލައަށް 

ެގ ބަހެްއ ހޯދާލުން. އެއީ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާނެ ެއ  ކުރިއަށްެގންދިއުމުެގ ކުރިއަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

މަްއޗަށް  ނުކުތާތަކުެގ  ބޭނުންވާ  އެ  ސާފުކޮށްދޭން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖުމުލަކޮށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑު ކުރަމުންެގންދާއިރުަގިއ  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ދެން  ސާފުކޮށްދެއްވީމަ  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންނަށް 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އަދި ވިސްނުން ވެސް ެގންުގޅެން ފަސޭހަވާނެތީ، އަޅުަގނޑުެގ އޭ.ޖީއާ ބައްދަލުކުރުން ދެ  

ދެވަނަ  އަޑުއަހާލަން.  ވާހަކަތައް  އެ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ފެށުމުެގކުރިައށް  ފުރަތަމަ  ެއދެން.  ައޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުމަކަށް 

ން ބިލުެގ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާިއރުަގއި ސުވާލު އުފެދޭ މާއްދާތައް ޕާކުކުރަމުން ޮގސް އެ ކަމަކަށް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެ

 ކަންކަން ސާފުކުރަން ފަހުން ބައްދަލުވުމެއް އެރޭންޖުކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

އެހެންނަމަވެސް،   ނޫން.  ދެކޮޅުހަދާކަށް  ނިންމާޮގތަކަށް  ކޮމިޓީން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މި ބިލަކީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އަދި 

ބިލު ފޮނުވި ޮގތަށް މި އޮތީ. އަދި ީމެގ މަސައްކަތެްއ ެވސް ނުކުރެވޭ.    މިއަށް ެއއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނައިސް ހަމަ

ފޮނުވާފައި އޮތް  މަޖިލީހަށް  ހުރިހާކަމެއް ނިންމަވާފައި  ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށް  މި  އޮފީހުން  ބަންޑާރަ ނައިބު  އެހެންވީމާ، 

ބައްދަލުކުރަންޖެ އޮފީހާ  ބަންޑާރަނައިބު  ދެން  ފެށުމުެގކުރިން  މަސަްއކަތް  ަގބޫލުކުރާ  ބިލެއްެގ  އަޅުަގނޑު  އެއީކީ  ހުން 

ޮގތުަގއި ދެން އެހާ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫން. ދެން، އެހެނެއް ނޫން. ބިލު ނިންމާފައި ދޫކޮށްލުމުެގކުރިން  

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަކަށް  މައްސަލައެއް  ހޯދާލުން  އޭަގއި  މަޝްވަރާެއްއ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނޫނީ  ދިނުން  ބަލާލަން 

ވޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ފޮނުވި ބިލެއް ފޮނުިވ ޮގތަށް އޮްއވާ ދެން އަނެްއކާ އޭެގކުރިން އެ ބޭފުޅުންނާ ަގބޫލެއްނުކުރެ 

ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެހާ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަެމއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.   ބައްދަލުކުރުން އަޅުަގނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަނީ ކުރިއަށްެގންދަވާ.  ޣަނީ

 

 ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

އެހެން  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެކިއެކި  އައިއިރުަގއި  މި  ބައްދަލުކުރަމުން  މުއަްއސަސާތަކާ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކުރެވެނީ 

ދެކެވިފަ ާވހަކަތައް  އެކި  އެބަހުރި  ވެސް  މަރުޙަލާަގއި  ިވޔަސް  ކަމުަގިއ  އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  އޭ.ޖީން  އެހެންވީމާ،   .

އިތުރު   ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަށް  ެގންދެވުމަކީ  މަސައްކަތްތައް  އެ  ފެށުމުެގކުރިން 

   ހިތްވަރެއް ލިބިެގންދާނެކަެމއް ކަމަށް ދެކޭތީވެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  އަދި އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝިފާޢު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  هللا ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް   އަޅުަގނޑަށް  އާދެ!  ައޅުަގނޑަށް،  ތާއީދުކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކަފުޅަށް  ބިލުގެ ދެއްކި  ހަމަ  ފެންނަނީ 

ޙައްލުކުރަން   އިތުރުކަމެއް  ވާހަކަދައްކަިއެގން  އޭ.ޖީއާ  ައޅުަގނޑުމެން  އޭެގފަހުން  ކުރިއަށްެގންޮގްއސަ  މަސައްކަތް 

ހުރެއްޖެއްޔާ ޙައްލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ެވސް ފާހަަގކުރެްއިވޮގތަށް އަސްލު ބިލު ފޮނުވާފައި އެ އޮތީ 

އޭ.ޖީން ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއް ހަމަ  ިއތުރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ބިލު.  ތައްޔާރުކުރާ  އޭ.ޖީން   .

 އައިސްދާނެހެން ެއޮގތަށް ެގނެއްސިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެވަނަ   ައޅުަގނޑު  އިސްމާޢީލަށް  ނިމުނީމަ.  ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  ދޭނަން،  ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތަކަށް 

 ޝާހިދު ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

 މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވަޑައިެގން   ބޭފުޅުން  މުައއްސަސާތަކުން  އެކި  ތަނުަގއި  މި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި ސަރުކާރުން ބިލަށް ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ ބަދަލުތަކެްއ  އަޅުަގ
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ެގންނަވަން މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ ކަމަށް، އަޅުަގނޑު އެސިއުމްކުރަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް  

ހުށަހެޅުއް  އެ  އިސްމާޢީލް  އަރުވާފަިއ، ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ޮގތަށް  ވި 

 އޭެގފަހުަގއި މިކަމަިއެގން ބާރަށް ކުރިއަށްޮގސް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބައިންތޯ ބޭފުޅެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  ބޭފުޅަކު  ދެވަނަ  ؟ އެްއވެސް  ައޅުަގނޑު  ނެތިއްޔާ  ބޭނުންފުޅު 

ދެވަނަ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ފުރުޞަތެއް،  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެރުވުމަށްފަހު  ފުރުޞަތެއް 

 ފުރުޞަތަކަށް އިސްމާޢީލް ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ދުވާފަ

މުއައްސަސާތަކާ  ނޫނީ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ބިލުތައް  މި  އަޅުަގނޑަކީ  އާންމުކޮށް،  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ   ބައްދަލުކުރަން އެދޭ މީހެއް ނޫން އިނޭގތޯ އާންމުކޮށް. އެކަމަކު މި ބިލުަގއި ައޅުަގނޑު މި އެދުނީ

ފެއްޓުމުެގ ކުރިންވެސް ޔޫނުސް ފާހަަގކުރެއްިވ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ފާހަަގކުރެްއވި މީެގ މިސްރާބު ވެސް 

ފާހަަގކުރެވޭ.   އަރަމުންދާ ކަމަށް އެބަ  އޮޅުން  ޮގތަށް  ބޮޑުވެެގންދާ  މި މަސައްކަތް ވެސް  ޮގތަށް،  މިހާރު ސާފުނުވާ 

މިދި އަޅުަގނޑުމެން  ލިބިފައި ދެން،  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑަށް  އޭ.ޖީއަށް  ެއއްކޮށް  ވާހަކަތަކާ  ެއ  ކޮމިޓީތަކުަގިއ  ޔަ 

ދި މިކަމުަގިއ  އަދިނުމަށާއި  އި ، މިސްރާބު ކަނޑަައޅައޮތްޮގތުން ވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިސްރާބު އެހާ ސާފުނުވާތީ

އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ޓަކައި  ކުލިއަރކޮށްދިނުމަށް  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެއް  މަޤްޞަދު  މީެގ  އަސްލު  ާގނޫނީ،  އޮތް  ދެވެން 

ޓަކަިއ   ކަމަށް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ލިލބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އެ  ބޮޑަށް 

ފެ މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  އެދުނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  އެރޭންޖުކުރުމަށް  މީޓިންގއެއް  ވެސް  ކުރިއަށް  އްޓުމުެގ 

 އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއޮތީ.   ދެޮގތެއް  ހުޅުވާލަނީ.  މި  ވޯޓަކަށް  އަޅުަގނޑު  ބަލައި  ނިމުނީކަމަށް  ބަހުސް  މި  ދެން  އަޅުަގނޑު  އޯކޭ! 

ެވސް   ފަރާތަށް  ދެ  މެންބަރުން ބަހުސްަގއި  ތިން  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަދައްކަވާފައި  މެންބަރުން  ެއްއވަރަށް  އޮތީ 

ކުރިން   ވާހަކަދަްއކަަވއިފި  މެންބަރުން  އަނެއް  ޮގތަށް.  ބައްދަލުކުރާ  ފަހުން  މަސަްއކަތުެގ  މި  ފާހަަގކުރަްއވައިފި 



 2021 އޮކްޓޫބަރު 5                  ވަނަ ބައްދަލުވުން 6ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

6 

 

ަގނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނީ މި ބިލުގެ ބައްދަލުކުރާ ޮގތަށް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް ހުޅުަވއިލަނީ. ފުރަތަމަ އަޅު

ބައްދަލުކުރަްއވަން   އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ޮގތަށް  އެދިވަޑައިެގންފަިއވާ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ކުރިައށް  ފެށުމުެގ  މަސައްކަތް 

އެއީ އިސްމާޢީލްެގ ވަރަށް  ؛ ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާ! އޭ.ޖީ އޮފީހާ ބިލުެގ މަސައްކަތް ފެށުމުެގ ކުރިން

ސަލަެއއް އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޑުނާއްސަވާތީ. މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ފެށުމުެގ ކުރިއަށް ޭއ.ޖީ އޮފީހާ ބޮޑު މައް

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   )ވޯޓުދެްއވުން(  ުގނާލާ!  ވޯޓު  އިދާރީމޭޒުން  ވޯޓުދޭށޭ!  ބޭފުޅުން  ތާއީދުކުރަްއާވ  ބައްދަލުކުރަން 

އެހެންީވމާ، ެއޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ  ؟ ިވ މެންބަރުންެގ ޯވޓުން ފާސްވެއްޖެތޯއޭއަޅުަގނޑު ދެންނެީވ މިހާރު ހާޒިރުވެތިއްބެ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމައިފިން. އެހެންވީމާ، ދެން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނަ ދުަވހަކަށް އޭ.ޖީެގ ބޭފުޅުންނަށް 

ދުވަހަ އޮންނަ  ކޮިމޓީެގ  ބައްދަލުވުެމއް  ދެން  ވަޑައިަގންނަވަން،  ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީއަށް  އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީެގ  ކު 

ބައްދަލުކުރަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު ދެްއވަިއެގން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،  

މިހާރު ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާ މިއަދު ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ ޮގތުން  

އަޅުަގނޑުމެން  ޭއެގފަހުން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ހުސްކުރާނީ  ވަުގތުކޮޅެްއ  އަޅުަގނޑު  ބަލަން  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ފުރަތަމަ 

 އޭ.ޖީ އޮފީހާ ބައްދަލުކޮށްފައި ނޫނީ ކުރިއަށް ނުެގންދާ ޮގތަށް. ތި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމުނީމަ ކޮމިޓީ ނިންމައިލާނަން.

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ޓަކައި   ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ކާޑު  އައި.ޑީ  ރާއްޖޭަގއި  ނަމުަގިއ    1994ތަޢާރަފު.  ޔުނިޓުެގ  ކާޑު  އައި.ޑީ  އަހަރު  ވަނަ 

މުއައްސަސާއެއް އުފައްދައި، ެއތަނުެގ މެންޑޭޓުަގއިވާ ޮގތުެގމަތިން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އައި.ޑީ ކާޑު ހަދައިދޭން  

ނެޝަނަލް   1993ނޮވެންބަރު    11  ފެއްޓުނެވެ. އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނަން  ޔުނިޓުެގ  ކާޑު  ައއި.ޑީ  އަހަރު  ވަނަ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ިމއީ ޑިޕާޓްމަންޓް އެންޑް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ނަމުން ނަން ދެވިފަިއ  

މަސަ ހަމައެކަނި  ކުރާ  މިހާތަނަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުަގއި  މި  މަސައްކަތާއި،  ވީނަމަވެސް،  ހެދުމުެގ  ކާޑު  ައއި.ޑީ  އްކަތަކީ 

އަދި   ބޭނުމަށެވެ.  މި  ވާނީ  ހޯދިފަިއ  ވެސް  ރިކޯޑުތަްއ  އެހެންކަމުން،  މަސައްކަތެވެ.  އިދާރީ  ކުރާ  ުގޅިެގން  އެކަމާ 

ޖޭަގިއ  ރިކޯޑުތަކުަގއި ވެސް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ފުދޭވަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެވެ. ދިވެހިރާއް

އެންމެހައި   އިދާރީ  ބެހޭ  ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ  ސިވިލް  ގާއިމުކޮށް،  ބޭސްެއއް  ޑޭޓާ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް 

މަސައްކަތްތަްއ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ މެންޑޭޓްަގއި ހިމެނިފައި ވެެއވެ. މިފަދަ މަސަްއކަތެްއ ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިދޭ ތަނަކަށް  

ބާރެއް   ާގނޫނީ  ޓަކަިއ  ހެދުމަށް  ބެހޭ ޑީ.އެން.އާރު  ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ  ސިވިލް  ކަމަކަށްވާތީ،  މުހިންމު  ލިބިދިނުން 

ސިވިލް   ފޮނުވާފައެވެ.  ެއދި  ލަފާއަކަށް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  ވާނީ  މިހާރު  ޑްރާފްޓްކުރުމަށްފަހު  ާގނޫނެއް 
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ކޮބާ ސިސްޓަމަކީ  އާ؟ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ބަލަހައްޓާ  ސަރުކާރުން  ސިސްޓަމަކީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ބާދީެގ  ސިވިލް 

ިމޮގތުން ަވސީލަތެވެ.  މަިއަގނޑު  ލިއްބައިދޭ  މީހުންެގ    ، މަޢުލޫމާތު  ދިރިއުޅޭ  އަދި  ރަށްވެހިން  ޤައުމެްއެގ  އެ 

ދަނީ   ބަލަހައްޓަމުން  އިސްކޮށް  އެންމެ  ތެރެއިން  މީހުންނާއި މަޢުލޫމާތުެގ  މަރުވާ  މަޢުލޫމާތު،  ކުދިންެގ  އުފަންވާ 

ކަިއވެނި ވަރީެގ ރަޖިސްޓަރީ. މި މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ޑޭޓާ ބޭސްއަށް ެއކި  ކުދިންެގ މަޢުލޫމާތު، ޭގޭގެގ ރަޖިސްޓަރީ،  

ޤައުމުތަކުަގއި ެއކި ނަން ދެިވފައިެވއެވެ. އަދި ޔޫ.އެސްެގ ެއކި ސްޓޭޓްތަކުަގއި ވެސް ތަފާތު ނަންތައް ދެވިފަިއވާކަން  

ވައިޓަލް   އަދި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީ  ސިވިލް  ަވއިޓަލް  ފާހަަގކުރެެވއެެވ.  ނުވަތަ  ިއވެންޓްސް، 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް  )؟ ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމަކީ ކޮބާރެކޯޑްސްފަދަ ނަންނަން ބޭނުންކުރެެއވެ.  

ޕްރެޒެންޓޭޝަން   ފޮނުއްވާފައިވާ  ބެއްލެވުން(ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ޤައުމުތަކުަގިއ    މެންބަރުން  ދުނިޔޭެގ  ނިމުނީ.  އެ 

އާބާދީެގ   ޤައުމުެގ  މުޅި  އެންމެފުރަތަމަ  ދުނިޔޭަގއި  ޮގތް.  ގާއިމުކުރެވިފަިއވާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް 

ފްރާންސްަގއި   ގާއިމުކުރެވުނީ  ކިންްގެގ    1539ރަޖިސްޓަރޭޝަނެއް  ސްވިޑްން  މިއަށްފަހު  އަހަރުަގއެެވ.  ވަނަ 

އެ ޤައުމުަގއި މި މަސައްކަތް ކުރެވެން ފެށުނެވެ. ޔޫރަޕިއަން އަދި އޭޝިއާ އާިއ    1631  އެދިލެްއވުމަށް ސްިވޑްންަގއި

ދުނިޔޭެގ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި ސިވިލް ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް އާންމުވެެގން ދިޔަެއވެ. ދުނިޔޭެގ  

ރަޖި ޤައުމެްއެގ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަކީ  ނޭޝަނަލް  ބަލާއިރު  މަސްއޫލިްއޔަތު  ޤައުމުތަކަށް  އެންމެހައި  ސްޓްރޭޝަންެގ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ   ބަލާއިރު  ޮގތްތަކަށް  ޢަމަލުކުރާ  ބައިނަލްއަޤްވާީމޮގތުން  އިދާރާއެވެ.  މައި  ބަލަހައްޓާ  ތަކެއް 

ާގނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައި އޮންނަ   ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ވަކި  ުމއައްސަސާ އިންނަނީ މިނިސްޓްރީއެްއެގ  މަސައްކަތް ކުރާ 

ރެޖިސްޓްރަރ  މުސް އައިއިރު  ފެށިެގން  މިކަން  ޮގތުަގެއވެ.  މުއަްއސަސާެއްއެގ  ލިބިފައިވާ  ހައިސިްއޔަތެްއ  ތަޤިއްލު 

ހުރި ހައިބަތު  ދެއްވިފަިއވާ  މަޤާމު  ހަވާލުކުރެިވެގންދިޔައެވެ.  ،  ޖެނެރަލްެގ  މަސައްކަތް  މި  އޮފިޝަލަކާ  ދައުލަތުެގ 

ޤައުމުތައް. އެފްރިކާެގ ޤައުމުތަކުެގ ތެރޭަގއި ނެމީބިއާ، ސައުތް    ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ާގިއމުކުރެވިފަިއވާ ބަެއއް

ރުމޭނިއާ،   ނެދަރލެންޑްސް،  އައިސްލެންޑްސް،  ޖަރމަނީ،  ތެރޭަގއި  ޤައުމުތަކުެގ  ޔޫރަޕުެގ  ބާކިން،  އެފްރިކާ، 

ޕޯޗުަގލް.   އަދި  ދަށުން އިންްގލެންޑް އަދި ވޭލްސް، ސްކޮޓްލެންޑް  ދެން، ނޯތް ސުވިޑްން، ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑޮމްެގ 

އެމެރިކާަގއި މެކްސިކޯ އަދި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް. އޯޝަނިއާަގއި ޮއސްޓްރޭލިއާ. އޭޝިާއ ބައްރުަގއި ޭއޝިއާ އަދި  

އަރަބިާއަގިއ ފިލިޕީންސް، ޗަިއނާ، ޖަޕާން، ނޯތް އަދި ސަުއތް ކޮރެާއ، މެލޭޝިާއ، ސިންަގޕޯރ، އިންޑިއާ، ސައުދި  

ރެކޯޑުގައި ދަ  )އޮފް  ހިމެނޭ.  ނެޝަނަލް   ޢަރަބިއާ  އޮފް  )ޑިޕާޓްމަންޓް  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުން ބެއްލެވުން( ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ހުށަހެޅުން.  

ތަރަ ޑޭޓާބޭސް  ޑީ.އެން.އާރުެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ބޭނުންކުރެވެމުންދާ  ޚިދުމަތްތަްއ  ދުނިޔޭަގއި  އްޤީކޮށް 
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ފުޅާކުރުން. މި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްވުމުން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެްއ ކާޑެއް ނުވަތަ އެއް ސްމާޓް 

ކާޑަކުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަްއޔާރުާވންޖެހޭ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ަވުގތާިއ  

ތީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލަިއެގން ޑީ.ެއން.އާރުެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް ދިނުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ  ފައިސާ

ފީޗަރސްތަްއ   ބަޔޯމެޓްރިކް  ރަނަގޅު  ފެންވަރު  ބޭނުންކުރެވެމުންދާފަދަ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  އެދެމެވެ. 

ޓަކައި ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސިސްޓަމު  ސިސްޓަމް   ހިމެނިފައިވާ  އެހީަގއި  ފަރާތެއްެގ  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ދާއިރާެގ  މި 

ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ފަންނީ ލަފާ ހޯދައި، ސިސްޓަުމެގ ސްޓަޑީެއއް ހެދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލުން. ޯއކޭ.  

އަދި ދިރާުގ  ވަތަނިއްޔާ  ހޯދުން.  ހާޑުވެައރ  ބޭނުންވާނެ  ޓަކައި  ބޭނުންކުރުމަށް  ކާޑު  އެން.ސީ.ައއި.ޓީ    ސްމާޓު 

ރަށަށް އެކްސްޓެންޑުކޮށް ހުރިހާ    192މެދުވެރިކޮށް ޑީ.އެން.އާރުެގ ިއންޓަރނަލް ނެޓުވޯކު ރާއްޖޭަގިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ  

ރަށަކަށް   ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ގާއިމުކުރުން.  ނިޒާެމއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ބޭސްއެްއ  ޑޭޓާ  ެއްއ  ވެސް  ލޮކޭޝަނެްއަގއި 

ކޮންސެޕް ދިނުން.  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމް،  ޓްރޭނިންގ  ނެޝަނަލް  އިންޓަރްގރޭޓެޑް  އޮފް  ފްރޭމްވަރކް  ޗުއަލް 

 ޑީ.އެން.އާރުެގ ޑޭޓާ ބޭސް.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އާދެ! އެހެންވީާމ، މިހާރު، ައޑުމަޑުކުރައްާވ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެން އަހާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ، ޑީ.އެން.އާރަށް  

ދެއްތޯ ބައްދަލުކުރަން  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ައޅުަގނޑުމެން  ނޫންތޯ  އޮތީ  މި  ެއ  ؟ މިހާރު  ޑީ.އެން.އާރު  ދުވަހަށް  އެ 

 ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. އޭރުން ދެން،  ބައްދަލުވުމަށް ެގންނަން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ

ތި ބޭފުޅުންެގ އިތުރު ސުވާލެްއ ޑީ.އެން.އާރާ މި ޕްރެޒެންޓޭޝަނާ ުގޅޭޮގތުން އިނަސް ެވސް ތައްޔާރުެވަވޑަިއެގން އެ  

ނުކުރައްވަންޏާ ައޅުަގނޑު ެއ  ދުވަހަކު އެ ކަންކަން ސާފުކުރެއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟު

؟ ބައްދަލުވުމުަގއި ޑީ.އެން.އާރު ހިމަނައިެގން ެގންނަން ކަމަށް. އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

 އާދެ!  ؛ ނުކުރަން. އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ިއޢުތިރާޟުކުރައްވާ 

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް
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މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ތިއަށް އިޢުތިރާޟުކުރާތީއެއް ނޫން އަތް ނެީގ. ވަރަށް ތާއީދުކުރާތީ. އެކަމަކު ެއ މީހުންނަށް  

މިހާރު  ާގނޫނު،  ެގނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ބޭނުންވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  ރަނަގޅު.  ދެއްވުން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު 

ބަ ކޮންކަހަލަ  ބިލަށް  އޮތް  އޭރުން ހުށަހެޅިފައި  ފެންނަ.  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭނެ  ދަލުތަކެއްކަން 

 ފަސޭހަވާނެ ދެއްތޯ މިހާރު އޮތް ބިލަށް. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުކުރެ ރަނަގޅަކަށް  މިކަން  ނޫނިއްޔާ  ފެނިެގން  އެކުއެކީަގއި  ާގނޫނު  ދެ  ހީވަނީ  އެ އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ވޭނެހެން. 

ވަޑައިެގން   ބޭފުޅުން  އެ  އަނަގބަހުން  ޮގތަށް  އެ  ކޮބައިތޯ  ބަޔަކީ  ނުުގޅޭ  އެއާ  ނުހިމެނޭނެކަމާއި،  މީތި  ާގނޫނުަގއި 

މީތި   ލެވެލަށް  މި  މިހާރު  ބޭފުޅުން  މި  ރަނަގޅަކަށް،  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދި  ސާފުކޮށްލަދެއްިވއަކަސް 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ާގނޫނު ވެސް ފެނިެގން ތަފާތު ދޭތި ދެ ރެޖީމެއް ތައްޔާރުކޮށްދެވޭނީ    އެންވިޝަންކުރާތީ، ސިވިލް

 ނޫނީ އެއްކުރެވޭނީ ވެސް. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މުޤައްރިރު.   ބޭނުންީވ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރަން  ވެސް  ތާއީދު  ބޭނުންވީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ައސްލު  ވެސް  ައޅުަގނޑު 

ދެ   މަސައްކަތެއް،  ދެ  ެއްއޮގތް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައސްލުަގއި  ޕޮއިންޓު.  ފާހަަގކުރި  އެ  ޖީހާން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 ނެުގމަކީ ވަރަށް އުނދަޫގ ދަތިކަމަކަށް  ބިލެއްެގ ވާހަކަ، މި ދޭތި ވަކިވަކިން މަސަްއކަތްކޮށްެގން ރަނަގޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް

ބިލުެގ މަސައްކަތް ވެސް ދިރާސާކުރަން ވިޔަސް، އިޞްލާޙުކުރަން ވިޔަސް   ދެ  މި  މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ،  ވެދާނެ 

އެކީ އެކެއްެގ ކުރިއަށް އެ ެގންދެވޭނެ ކަހަލަ ޮގތެއް ރޭވެން އޮެވއްޖެްއޔާ ެއއީ ައސްލު ރަނަގޅު ެއއްޗެއް މި ތަނުން 

 ން އެންމެ މުހިންމު ޮގތް ކަމަށް ފެންނާތީ، އެއަށް ތާއީދުކޮށްލީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް. ނެރެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ދެންމެ އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑަށް އެ ލިބުނީ. އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނާ އެްއކޮށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

ދާސް އެއީ ޑީ.އެން.އާރުން ފޮނުވާފައި އިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް. އޭަގއި އެބަހުރި އަޅުވާފައި ތިއިނަ މަޢުލޫމާތު ކަރު

ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ބޭނުންވާ  ހިމަނަން  ބޭފުޅުން  އެ  ާގނޫނުަގއި  މި  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވަނީ  ކަމަށް 

ްގރޫޕަ ަވޓްސްއަޕް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން އިނޭގތޯ.  ތި  ރިޕޯޓުލާނަން.  މި  ވެސް  ށް 
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އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ކޮމިޓީަގއި މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔައި ވެސް ލެވިދާނެ އިނޭގތޯ.  

 . ޣަނީ ކުރިއަށްެގންދަވާ؟ އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ދޫކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު ޣަނީ ދެްއތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މި ދެ ާގނޫނަކުން ދެ ކަެމްއ ކުރާ ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  

މި   މިހާރު  ބަދަލުަގިއ  މަޑުކުރުމުެގ  އަންނަންދެން  ާގނޫނު  ާގނޫނު  އަނެއް  މި  ޮގސް  ކުރިއަށް  ާގނޫނާއެްއކޮށް 

 ނިންމަންވީ. އެއީ މީަގއި މަސައްކަތްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ދެ މި  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ދެންމެަގއި  ވާހަކަތަކެއް    ޝުކުރިއްޔާ.  އެއް  ާގނޫނުން 

ނެތި  އެނުގެމއް  ކުރިން  ކޯްއޗެއްތޯ  އޮތީ  ބިލުަގއި  ދެ  ކޯްއޗެއްތޯ،  އޮތީ  އެ  ާގނޫނުަގއި  ދެ  އެ  އަންނަންޏާ 

އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތު  ެއނބުރި ދާންޖެހުމުެގ  މިކަން ކޮށްފިއްޔާ އަލުން އަނެއްކާ މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

އޭގަ  ހީވަނީ  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  އެއްޗެއް  އަންނަ  އަވަހަކަށް  އެހާ  ނެތި  ބަލާލުމެއް  ކޯއްޗެއްކަން  އޮތީ  ިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްއިރު، ބަލާލުމެއް ނެތި މި ކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަކަށް  

ކޮމިޓީ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލެއްނުކުރެޭވ.  މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަކަށް  އެ  ެއއްކަމަކީ  ފަރާތުން  ެގ 

މިކޮޅަށް  ައވަހަށް  އޭތި  ފެނޭ،  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ކުރެއްވުން  ރިކުއެސްޓެއް  އެ  ޮއތީމައި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޮޑުތަން   ވަރަށް  ޮގތެްއވެއްޖެއްޔާ  ލިބޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭތި  ެވސް  ވިޔަސް  ނުރަސްމީކޮށް  ނޫނީ  ހުށަހަޅަން. 

 . އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ރަނަގޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޯކޭ. ޝާހިދު ދެންމެަގއި ތި ވިދާޅުވި ވާހަކައާ ުގޅޭޮގތުން، މި ސިވިލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ާގނޫނު އަދި އޮތީ  

ނޭ ވެސް  ދުވަހެއް  އަންނާނެ  އަދި  މަޖިލީހަށް  އޮތީ.  އޭ.ޖީަގއި  ނުކުރޭ،  ވެސް  އެޕްރޫވް  އިނޭގތޯ.  އޭ.ޖީ  ނޭގ 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖީހާނަށް. އޭެގ ފަހުން ބަޭގ، އޭެގ ފަހުން ސަލީމް، އާނ  

 ސޮރީ މަޢާފުކުރައްވާ، އިސްމާޢީލުެގ ފަހުން ޖީހާން. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް. އިސްމާޢީލް.
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  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް ފޮނުިވޔަސް  

ފޮނުވާނީ އޭ.ޖީން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރީ އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރާ ނުކުތާައކީ ސިވިލް  

އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ޮގތުަގއި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ާގނޫނާ ބެ މަޖިލީހަށް  ބިލެއް ފޮނުވިޔަސް ފޮނުވާނީ އޭ.ޖީންނޭ މި  ހޭ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުުވމުަގއި  ބާްއވާ  އެްއކޮށް  އޭ.ޖީއާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖެއްޔާ. 

ކާއި މި ބިލާ އޮތް ުގޅުމާއި، މި ދެ  ސާފުކުރެވިދާނޭ އެ ބިލެއް އޮތްތޯއާއި، އެ ބިލެއް އަންނާނެ ދުވަހަކާިއ، އެ ބިލަ

ކަމަށް   ސާފުކުރެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  މި  މުހިންމުކަން.  މި  ެގންދިއުމުެގ  ޮގތުަގއި  ބިލެްއެގ  އެއް  ބިލު 

ލަފާ  އޭ.ޖީެގ  ސާފުކޮށްެގން  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހު  އެ  ނުއުފައްދާ،  ބަހުސް  މިއަދު  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑުމެން 

 މަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ، އެހެންވީމާ، ެއ ބަހުސް މާ ދިގުވާތީ ހަމަ ނުކުތާ ފާހަަގކޮށްލީ. ހޯދިދާނެ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖީހާން ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

އުސޫލެއްެގ   އާންމު  އޭެގ  މުޤައްރިރު.  ފުރަތަމަ  ހަދާއިރު  ާގނޫނެއް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  މަތިން 

ކޮންސެޕްޗުއަލް ނޯޓާއި ފްރޭމް ވޯކާ ތައްޔާރުކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނު ނުލިބުނަސް ވެސް ެއ  

ސެޕްޗުައލް ނޯޓާއި ފްރޭމްވޯކާއި ެއ  ބޭފުޅުންެގ އެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ނޯޓު، މި ޮގތަށް ހައްދަވާފައިާވ އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ ކޮން

 ސިވިލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ާގނޫނުެގ، އެ ލިބުނަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދޭ ނޫންތޯ ދޭތި އަޅާ ކިޔާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދަވާ. ބަޭގ ކުރިއަށްެގންދަާވ. އާދެ! މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން ކުރިއަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ާގނޫނަށް، މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަކަށް މީެގން އެްއވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނޭ  

މެްއ ވެސް. މީަގއި ހަމައެކަނި  ދެ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ެގންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް. އޭެގން ކުރާނެ ކަ
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ހުރިހާ   ހުންނަންޖެހޭ  ާގނޫނެްއަގއި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  މިހިރީ  ވެސް  ބިލުަގއި  މި  މުޅި  ކަމަކީ،  ތަފާތުވާ 

ުގޅޭ   މީެގ ސުރުޚީއާ  ހަމަެއކަނި  އިންނަކަން.  މީަގއި  ވާހަކަ  ހައްދައިދޭ  ކާޑު  އައި.ޑީ  ތަފާތަކީ  ހަމައެކަނި  އެްއޗެއް. 

 އިނީ ައއި.ޑީ ކާޑު ހައްދައިދޭ ވާހަކަ. އުފަންދުވަހުެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދޭ ވާހަކަ. އޯލް ދެން،  އެްއޗަކަށް މީަގއި

ބާކީ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުޅި ާގނޫނުަގއި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި  

ެގންދެވޭނެ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  އެ މީެގ  ހުށަހެޅުން  ޑީ.ެއން.އާރުަގއި  މިހާރު  އަންނަ،  މި  ޮގތަކީ 

އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފަ. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ އޮތީ އެ ބޭފުޅުންެގ އެ ވިޝަން ެއ އޮތީ ދައްކައިދީފަ. ދެން، 

ކަށް ހަދާފައި މި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ބަންޑާރަ ނައިބު ތި ބައްދަލުކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭތި އެކަްއޗަ

ސަރުކާރުެގ   ކަމަކީ  ހަމައެކަނި  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއަށް  މެީގ  ޕްލަސް  ނިންމަން.  ކަން 

ސިޔާސަތު ސަރުކާރު ބޭނުންޭވތޯ މި ކަން މި ޮގތަށް ކުރަން. އޭެގ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށްދާންވީ ކަމަށް 

 ނުފެނޭ މީެގ ތެރެއަށް އިތުރު ޕްރޮސެސްތަކެއް ލަިއެގން އިތުރު ބިލެއް ހޯދައިެގން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަޅުަގނޑަކަށް

 މި ކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަލީމް ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ޝުކުރިއްޔާ ކާޑު  އާދެ!  ައއިޑެންޓިޓީ  ނަޔަސް،  ައޔަސް  ބިލު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ސިވިލް  މި  މިއީ  މުޤައްރިރު.   

ޔުނިޓުން އެ ވިދާޅުވާ ކަންތަްއތައް މީަގއި ހިމެނުމަކަށް ެއއްެވސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. މިއީ 

އެ ބިލު.  ބެހޭ  ހެއްދުމާ  ކާޑު  އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ހިމަނަންވީ  ދިވެހި  ބިލުަގއި  އެބަބުނޭ  މީަގއި  ހެންވީމާ، 

މަޢުލޫމާތާއި، ކާޑު އާކުރުމާއި ކާޑަށް ެގނެވޭ ބަދަލުތަކާ. އެހެންވީމާ، ކާޑުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ ވާހަކަ  

ކާޑު ޔުނިޓުން    މި ދެއްކީ. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ މީތި ކޮމްޕްލިކޭޓުާވ އެްއވެސް ސަބަބެއް. މިއީ ައއިޑެންޓިޓީ

ވާހަކަތަްއ   ެއ  ބިލުަގިއ  މި  އެހެންވީމާ،  ފީޗަރސްތަކާ.  މިވެނި  އެދެމޭ  ތިމަންނަމެން  ހިމަނަން  އޭަގއި  ބުނަނީ  މި 

އެްއވެސް   ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަކަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  ެގންދިއުމުން  ކުރިއަށް  ހިމަނައިެގން 

 . ސަބަބެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުިވސްނޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަޢީދު ކުރިއަށްެގންދަވާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ޕްރެޒެންޓޭޝަ އޮތީ  ނިންމާފައި  ކުރިން  މީެގ  މި  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މި، މުޤައްރިރު،  ނިންމާފައި  ން 

އެޓަރނީ  ެވއްޖެއްޔާމުން  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  މީޓުނުކޮށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ،  ެއކީަގއި  ޑީ.އެން.އާރާ 

ޖެނެރަލާ އެކީަގއި ެއކަނި ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގއި ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް  

އިމަ ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެ. އިތުރު ބިލެއްެގ  ކުރިއަށް ެގންދިޔަ

ޮގތުގައި  އެހާ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ  އެއީ  ކުރުމަކީ  ަމސައްކަތް  ެގނެސްެގން އެ  ތަނަށް  ިމ  ބިލެއް  ޑްރާފްޓު ސްޓޭޖުެގ 

ކޮމި ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭ.  ަގބޫލެއް  ވެސް  ކުރިއަށް  އެްއޮގތަކަށް  ޮގތަށް  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  ކުރިން  މި  ޓީން 

 ެގންޮގސް ނިންމުން ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ.  
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖީހާން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް.
 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ދަންނަވާ   މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަކީ.  ވެސް  ައޅުަގނޑުެގ  ނޫން  ެގނައުމެްއ  ބިލެއް  އިތުރު  ައސްލު  ޗެއަރ، 

ެވސް  ބިލެއް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  ޕާސްކޮށްފިއޭ،  މެސެޖެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ވާހަކަައކީ، 

އެހެންވީ އުޅެމޭ.  އެބަ  މި  ހުށަހަޅަން  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންސިޑަރ  މި  އަސްލު  ޕާސްކުރީމާ  މެސެޖު  އެ  މާ، 

ޖެހެނީ ވެސް މި ވާހަކަ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މިއާއިެގން ކުރިއަށްދާނީތާ. އެ މެސެޖު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

އެ އްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ނޫނީ  ޕާސްކުރީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮންމެވެސް މަޤްޞަދެއްަގއި. އެއް ކަމަކީ މި ދެ ބިލު 

އެްއޮގތް ކުރަންީވ. ެއއްކަމަކުން މި ބިލުެގ ތެރެއަށް އެބައި ަވއްދަިއެގން ނިންމަން ބޭނުންވަނީ. ނޫނީ އެއީ ދެ ބިލެއް 

އެހެންވީމާ،   ސާފުކޮށްލަދޭންވީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ކަން  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ބާްއވަން  ޮގތުަގއި 

ެއކަން  އިްއޒަތްތެރި   ބައްދަލުވާއިރު  އަޅުަގނޑުެމން  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ހުށަހަޅުއްވާހެން،  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

ައޅުަގނޑަށް   އެކަަމކު  ނެތް.  ަމއްސަލަެއއް  ވެސް  ކަނޑަެއޅުމުެގ  މިސްރާބެއް  ކުރިައށްދާންވީ  ދެން  ސާފުކުރުމަށްފަހު 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ސިވިލް  ޕާސްކުރަނީ  އެ  މެސެޖެއްހެން  ހަދަމޭ.  ހީވަނީ  ތިމަންނަމެން  އެބަ  ވެސް  ާގނޫނު 
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އަސްލަކު   ހުށަހެޅުއްވިހެން  ސަލީމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުންނާތީވެ.  މީަގއި  ފުށުއެރުންތަކެއް  އެ  އެހެންބުނާއިރު 

ސިވިލް   މި  ނުކުތާތަކެްއ،  ވެނި  މި  ކައިރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އެ  ސިމްޕަލްކަމެއް  ވަރަށް  ހަމަ  މީަގއި 

އެ  ރެޖިސް މިހާރު  އެ  ނަމަ  އެހެންވިދާޅުވި  ދެްއވާށޭ،  ހިމަނުއްވާލަ  ތެރޭަގއި  މީެގ  ނުކުތާތައް  ބެހޭ  ޓްރޭޝަނާ 

ޕާސްކޮށްފައި ެއވާ މެސެޖަށްުވރެ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ. އެއީ ެއ ބޭފުޅުން އެ ބުނަނީ އެބަ އުޅެމޭ ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، 

 މި ސާފުނުވަނީ އަސްލު. 
 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ނެތް.   ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ފަހުން  އޭެގ  ދެން،  ސަލީމް.  ފަހުން  އޭެގ  ފުރުޞަތު.  ދެވަނަ  ޝިފާޢުެގ 

ނިންމާލަން  ބައްދަލުވުން  ބަޔަށް  ެއއްަގޑި  ބަންދުކޮށްލާފައި  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  އެހިސާބުން  އޯކޭ.  އިސްމާޢީލް. 

ނިންމާފައި ޮގތެއް  ތިއަށް  އަހާފަިއ  ވޯޓަކަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ނިންމާލާނީ.  ބައްދަލުވުން  މިއަދު  ައޅުަގނޑު   

 މިހާރު ޝިފާޢު ދެވަނަ ފުރުޞަތު ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ކުޑަކޮށް  

ބުރެކިޖެހިެގން އިތުރު ބިލެއް އަންނަ ކަމުެގ އިޝާރާތެއް ޭއ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވަިއެގން އިނޭގތޯ.  

ަގބޫލު ޮގތުަގިއ،  ހީވާ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮންމެ ދެން،  ދެން،  މެންބަރުން  ތިއްބެވި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގިއ  ކުރެޭވ 

ކަެމްއ  މިވެނި  ުއޅެނީ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ،  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  މެންބަރަކު  މެންބަރުން 

ދެއްކުމު ވާހަކަތައް  ދެން،  މިހެން  ކުރަން.  ކަމެއް  ވެނި  މި  ުއޅެނީ  ބޭފުޅަކު  މިވެނި  ބަދަލުަގއި  ކުރަން،  ެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން، ކޮިމޓީއާިއެގން ކުރިއަށް ދެވޭނީ ޭއ.ޖީ އޮފީހުން، އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅަށް  ޮގތެއް  ހުރި  އެ  ވިސްނުން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބައްދަލުކޮށްފައި  ޖެނެރަލްއާ  އެޓަރނީ 

އެހެން ކަމަށް.  އެޓަރނީ  ފިލުވައިދިނީމަ  ދެން،  ކުރުކޮށްލަންވީއޭ،  މިހާހިސާބުން  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވީމާ، 

ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތަކާ މެދު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަން ވެސް.  

 ވެރިކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، ހަމަ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އެ ބައްދަލުވުުމަގއި ޑީ.ެއން.އާރު ބައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ސަލީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ސަލީމް ކުރިއަށްެގންދަވާ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ަގނޑު މިހާރު އިތުރަށް ސާފުވެއްޖެ. އަސްލު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަޅު 

ިގނަވާތީ   އަދަދު  ޮއވޭ  ކަންބޮޑުވުމެއް  އަމިއްލަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ނަންަގވަނީ.  އެ  ނުކުތާެއއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް 

ހަމަ  ާގނޫނުތަކަކީ  ބައެއް  ާގނޫނު.  މި އަންނަ  ބަލާއިރު  ިގނަ ރާއްޖެއާ ނިސްބަތުން  ވަރަށް  ާގނޫނުތަކުެގ އިނޭގތޯ. 

ާގނޫނެއް ޮގތުަގއި ނެރެިވދާނެ ާގނޫނުތައް. މި ާގނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އޮންނާނެ  އެއް  

ދެްއތޯ ޙައްޤު  ބުނުމުެގ  ެއއްޗެއް  ފެންނަ  ޭއަގއި  މިއަށްލުން ؟ ކަންނޭނެގ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ސިވިލް  އެހެންވީމާ، 

ނުމެއް. މި ދޭތި އެކަްއޗަކަށް ހެދޭތޯ ބަލާފައި މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ވިސް

 ެގންދެވޭ ޮގތް ެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ނިންމެވުމަކަށް ާވނެހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުވާފަ  އިސްމާޢީލަށް،  ފުރުޞަތު  ފަހު  އެންމެ  ފުރުޞަތުެގ  ދެވަނަ  މިހާރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  ރު 

މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި އަޅުަގނޑު މި ކަުމަގއި ޯވޓަކުން ޮގތެއް ނިންމަން އަޅުަގނޑު ނިންމާފައި، މިއަދު 

 ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. އިސްމާޢީލް ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ކުރިން   ެއއްކަލަ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޓަކައި ކަމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  މިހާރު.  ތާއީދުކޮށްދެއްަވިއފި  ނުކުތާއަށް   ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރުއަދާކޮށްފައި 

ލިބުނުޮގތުަގިއ  ދާނަން. އޭ.ޖީ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު  ައޅުަގނޑަށް  މި އޮތީ އަސްލުަގއި   ބައްދަލުވުމަށް އެދިފައި ވެސް 

ވެއްޖެއްޔާ މި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް ފޮނުވާތީ، އެ ބިލުަގއި ހުރި ކަންކަން މި ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާެގ  

އެ   އުޅޭތީެވ  ހިމަނަންވެެގން  ބިލަށް  މި  ދިޔައިރުަގއި  ބިލެއް  ތެރެއަށް  ބެހޭ  ެއއާ  ައސްލުަގއި  ކައްސާލާތީ  އަާމޒު 

އޮތްކަމަށް އަސްލު ފާހަަގކޮށްދިނުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އަސްލު މި އޮތީ. ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު  

ަގނޑުމެނަށް އެ ފާހަަގކުރިހެން އަޅުަގނޑުެމންެގ ބަހުސް ކުރުކޮށްލާފައި އޭ.ޖީެގ އެ ލަފާ، އޭ.ޖީެގ އެ ބުނާ ބަހެއް އަޅު

އިްއޒަތްތެރި  ދެން،  ފަސޭހަވާނެ.  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ހަމަ  ކުރިއަށްދާން  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  ސާފުވުމަށްފަހުަގއި 

ނަންނަން  ިގނަ  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ިގނަވުން.  ާގނޫނުތައް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ދެންމެ  ސަލީމް  މެންބަރު 
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ަވރަށް މިއީ  ިގނަވުމަކީ  އެީއ  ކިޔާފައި  ކުރުމުަގއި.  މަސައްކަތްތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަސޭހައެއް  ބޮޑު   

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްވީމަ އެ ނުކުތާ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަކައިން ދެ ނުކުތާއެްއ    އަޑުމަޑުކުރަްއވާ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން    އޯކޭ، މިހާރު

އަޅުަގނޑަށް ދެ އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ އިނޭގތޯ. ދެ ކަމެއް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ެއއް ކަމަކީ، އޭ.ޖީ އޮފީހާއި އަދި ައއި.ޑީ  

ޮގތުގައިތޯ ނުވަތަ އެ ދެކަން ކާޑު ޔުނިޓުން އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ މި ދެބައި ބާއްވާނީ ދެ  ބިލެއްެގ 

އެއީ   އިނޭގތޯ.  ެގނެިވދާނެތޯ  ެގންނާނީތޯ.  ާގނޫނަށް  އެްއ  ބާރުވެރިކަން  ާގނޫނީ  ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުން  ސާފުކޮށްލަން  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޭގތޯ. ދެވަނަ ކަމަކީ، ދެ ބިލެއްަގއި އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ ދެ ބިލު ދޭތެރޭަގއި ދަމާފައި އިންނަ ރޮނުގ ބުރަވެވޭ އި

މި   ބާރުވެރިކަންތޯ  މި  ާގނޫނަށް  އެ  ދޭނީ.  ބާރުވެރިކަމެއްތޯ  ކޮން  ާގނޫނަކަށް  ކޮން  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ.  އިންނާނީ 

ސާފުކު ބޭފުޅުން  ތި  އެއީތާ  ބާރުވެރިކަންތޯ.  މި  ދެއްތޯާގނޫނަށް  މަޢުލޫމާތަކީ  ބޭނުންފުޅުވާ  ތި  ؟ ރައްވަން 

އޮންނަ  ދެން  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅާނީ  މި  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ފުޅުން ބައްދަލުވުމަކަށް ޑީ.އެން.އާރާިއ ދެ ބޭފުޅުން އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނާނީ. ެގނެއްސަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭ

މިއަށް   ބައިތައް  މުހިންމު  ހުރި  ާގނޫނުަގއި  އެ  ނޫނީ  ބާްއވާނީތޯ  ޮގތުަގއި  ާގނޫނެްއެގ  ދެ  މި  އަރިހުން ސާފުކުރާނީ 

ހަދާކަމަށް ވަންޏާ ދެ   ޮގތުަގިއ  ާގނޫނެއްެގ  ދެ  ހަދާނީތޯ ނުވަތަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ާގނޫނެްއެގ  ެއއް  ލައިެގން 

ދަ ރޮނުގ  އޮންނަ  ދޭތެރޭަގއި  ހުންނަންޖެހޭ  ާގނޫނުެގ  ާގނޫނުަގއި  އެ  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ.  ބާއްވާނީ  މާފައި 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  އެހިސާބުން  ހުންނަންޖެހޭ.  ާގނޫނުަގއި  މި  ކޮބައިތޯ،  ބާރުވެރިކަމަކީ  ކޮބައިތޯ،  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ 

ނިންމުމަށް މި  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެހެން.  މަސައްކަތް  ދެން  އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެބައިންތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޣަނީ ވިދާޅުވޭ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

އެޮގތަށް ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގއި މި އެދެނީ ދެން އޮންނަ ދުވަހަކަށް އޭ.ޖީ ޮއފީހާއި އައި.ޑީ ކާޑު ޔުނިޓާ  

 ހާޒިރުކޮށްދޭށޭ. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާށޭ މި ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ ެމންބަރުންެގ ވިސްނުން ހުރި ދެ ފަރާތް

ޮގތް، ކޮންކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެނޭގ ޮގތަށް ލިޔުމުަގއި ލިޔުްއވާފައި ެއއަށް  
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ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ މިއަދު  ތައްޔާރުވެަވޑަިއެގން ވަޑައިަގންނަވަން  

 ނިންމާލީ މިހިސާބުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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