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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  ޑިޝަޖު`.   ފެށުނީ  24ރީ  ބައްދަލުވުން  އަވަނަ  މިއަދު  އެޅު.  މިއޮތީ ޖެގަނޑުމެންގެ    ންޑާގައި 

އާއަމު ހުށަ ންއްސަސާތަކުންނާއި  ފަރާތްތަކުން  ޝަމު  ބައެއް  ތެރެ   ކުވާތަކުގެ ހަޅާފައިވާ  ފޮނުވިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އިން 

ދިރާސާކުރުންމައްސަ އެއިލަތައް  ހަމަ  ދެން  މިއެކު .  ކޮމިޓީޝަޖުޑި  ކޮމިޓީއަށް  ގައި  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  ސިވިލް ރީ    ން 

އެ ސަބް    ގައިސާކުރެއްވުމަށްފަހުޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާޞްލާ ގާނޫނަށް އި  2008/10ނޫނު  ނުގެ ގާމިޝަސް ކޮރވިސަ

ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި  ން އެ  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. ދެން މިކޮމިޓީ  ޓް މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯ

،  ބަރު މޫސާ ސިރާޖުއްޒަތްތެރި މެންނަދޫ ދާއިރާގެ އި ފޮވީ  ތިއްބެޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް ވަ  މި   ދުގެ މި ހިމެނެނީ. މިއަ

އު ދާއިރާތުރުހެންވޭރު  މެ  އިއްޒަތްތެރި  އިބް ގެ  މުޢިންބަރު  މަޒުއްރާހީމް  ދާއިރާ،  އިއްޒަތްތެތިވެރި  މެގެ  ރު  ންބަރި 

އިއްޒަތްތެރި ޙަ ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  ޒަރީރު،  ޙިސަން  މެންބަރު  ޙުސައިން  ކަނޑިތީސާން  ދާ،  އްޒަތްތެރި  އި  ގެއިރާ މު 

ޢަބްމެން ޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ ދާއިރާ ޝަهللا ދުބަރު  އިޙީމް  މެއްގެ  ޙުޒަތްތެރި  އަ  ސައިންންބަރު ޢަލީ  ޅުގަނޑު  އަދި 

ބުރަ  އްވި  ން އެ ކުރެ ކޮމިޓީ  ސަބްދަންނަވާލަން    ބޮޑަށް ޝުކުރުވަރަށް  ގަނޑުންބަރު. އަޅުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ށާއި ކޮމިޓީގެ  ޖަމޫސާ ސިރާރިރު  އްޤަރކޮށްދެއްވި މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޓީ ޗެއާސަބް ކޮމި  ށް. އަދިޕުޅުތަކަމަސައްކަތް

އިއްއެ ހުރިހާ  ހެން  ޚާއްމެޒަތްތެރި  ވަރަށް  ދަންނަ ކުރެ ޝުޞަންބަރުންނަށް  މަސައްކަތް  މެންގަނޑުއަޅު.  ންވާލައް  ގެ 

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ   އަޅު މިހާރު  ކުރިން  އޭގެ  ފެށޭނެ.  ބްރޭކަކު  ންމެގަނޑުތެރޭގައި  މެދުކަނޑާޑަކުޑަ  ލުމަށްފަހުގައި  ކަށް 

މިނިވަރަކަ  15ނޑަކަށް  ގާތްގަ ބައްދަލު ޅުގަނޑުއަ  ހުގައިފަކަކަށްބްރޭ ގެ  ޓުށް  ކޮމިޓީގެ  އެނބުރި  ގެން  އިވުމާމެން 

އައެހެންވީމާ  ސައްކަތާއިގެން.މަ  ށްދާނީ އަކުރި މިވަގުތަށް  މެދުކަނޑާ،    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ލަނީ.   މި   ޅުގަނޑުމެން 

ފެށުމަށްފަހު  އަޅު ކޮމިޓީ  ދެންމެ  ކޮމިޓީ ގަނޑުމެން  ވެސް  އަނެއްކާ  ކުރިގެއާއިބްރޭކަކަށްފަހުގައި  މިއަން  މި  ދާން    ށް 

ބްރޭ  .ގަސްދުކުރީ ކުކޮމިޓީގެ  ވެސް  ގަޑީގައި  ކޮމިޓީ ކް  ހުށަހެޑަ  އަޅުގަނޑުމެންބެހޭގޮ  ޕޯޓާ ރި  ޅުއްވި ން  ނަށް ތުން 

ކުރެވި ބްރޭމަޝްވަރާތަކެއް  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްގެ ކްފައިވަނީ.  ވަގުތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބްރޭކަ    ށްފަހުގައި 

ދާއިރާއިގެންފި  ގުޅިވަޑަ މެހިންނަވަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖީހާންގެ  މަޙްންބަރު  ހު  މޫދު  ހެންވޭރު  ގެ  ދާއިރާ   ގުޅަނއަދި 

މާތަށް  ޅުންގެ މަޢުލޫބޭފު ޑައިގެން ތު ގުޅިވަމިވަގު އާން ކޮމިޓީމެގަނޑު. އަލަށް އަޅުފުޠީސަން ލަރު ޙަތެރި މެންބައިއްޒަތް

ރިޕޯޓް އެއީ ޖުޑީޝަލް ބް، ސަޑަ ކޮމިޓީކު  ށްނަގައި އަޅުގަނޑުމެންޓަކައި ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީ ފެށުނުއިރު    ކޮމިޓީގެ 

ކޮމިޝަންސަ އިރވިސް  ގާނޫނަށް  ގެޙުޞްލާގެ  ރިޕޯޓްނަ   މަސަކޮމިޓީ  އެ  އުމުގެ  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  އްކަތްޕުޅުތަކެއް  ން 

މި އެހުށަހެޅިފަކޮމިޓީއަށް    ކުރައްވާ  ދެން  އަޅު  .  މިވަގުތުގަނޑުމަސައްކަތް  ގަސްމެން  ކުރަން  ކުރަނީ.    މި  ދު  

 . އަރުވަންއަޅުގަނޑު ރުޞަތު ފުއެ ޑައިގަންނަވާތީ ކަށް އެދިވަމޫދު ފުރުޞަތަޙްރި މެންބަރު ޖީހާން މައިއްޒަތްތެ

 



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  މޫދުޙް މަންބަރު ޖީހާންމެގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ށްގެންދާ އެޖެންޑާގައި  އަސްގައި ކުރި ޙުބަގައި ހިނގަމުންދާ  ފްލޯލިސް  ގަނޑު މިހާރު މަޖިއްރިރު. އަޅުޤަޔާ މުޝުކުރިއް

ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓެއް  އެބައޮތް  ކޮމިޓީ  އެއާއެކު  ،  ހުށަހަރާ ޤަކުރެވިފައިވާ  ޗްއެޓޭއަދި  ވަގުތު  ޅަރެއް  ން. 

ގޮތުޤަގަނޑު  އަޅު މިބޫލުކުރާ  މިނިވަ  10ހާރު  ން  ރިމާންވީއިނީ. އެހެ  ޓުރަކަށް  އެ  ހުށަހަޅާލާފައި  ، އަޅުގަނޑު  ޕޯޓް 

 ދެން. ށް އެޒުނައަކައިގެ އްރިރުޤަޖޮއިންކޮށްލަން މުން އަލު އާކޮމިޓީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

އަޅުއާދެ އިއްޒަތްތެރި !  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު  ކޮމިޓީގަނޑު  އެއްބާރުލެއްއަމެން  ދެއްވާ  އަބަދު ށް    ވުންތަކަށް 

ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް  ސަ   ޑީޝަލްޖު  ،2008/10ގާނޫނު ނަންބަރު    ...ވަގުތުމި މުން  ދަންނަވަ  ކުރުވެސް ޝު

ކޮމިޓީއި ސަބް  ބިލު  ގެނައުމުގެ  ގޮޞްލާޙު  ނިންމެވި  ކޮމިޓީއަގަނޑުމެއަޅު  ޕޯޓްރި  ތުގެން  މި  ހުށަހެޅުމާ ންގެ    ށް 

ށްބޮޑަށް ކުރެވިފައިވަނީ.  ވަރާ ވަރަޝް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިއަށް މަ  ބްރޭކް ގެ ނެގިމެންގަނޑުންމެ އަޅުން ދެގުޅިގެ

ރީ ކޮމިޓީގެ  ޝަ އާދެ! ޖުޑި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ،  ބަރުންރަށްގިނަ މެންވަ ކޮމިޓީގެ  ،  އިކޮމިޓީގަ  އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް

އަޅު  24 ދެންމެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މެދުންމެނޑުގަވަނަ  ބްރޭކަކަށް  އަނެއްށްފަހުގަކަނޑާލުމަ  މަސައްކަތް  އި  ވެސް  ކާ 

މިވަނީ ޖުޑިޝަރީ ސަބް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރެއްވި    އްސަބަށް އައިހިސާ  ންނާއޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެ  . ފައި މިވަނީފެށި

މަސައްކަތްޕުޅުވަރަ ބުރަ  ޖުޑީށް  ބިލު  މިދެންނެވި  އެއީ.  ރިޕޯޓް  ސަ ތަކެއްގެ  ގާޝަކޮމިސް  ރވިޝަލް  ނޫނަށް  ނުގެ 

  ވަނީ. މި  ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައި ހާރު  ޓީއަށް މިމިކޮ  ން މިކޮމިޓީ  އި އެ މުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުގަނައުޙު ގެއިޞްލާ

ހުރިހާ   ކޮމިޓީގެ  ސަބް  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑު  އެ ދަންނަވަން  ޝުކުރު  ޑަށްބޮވަރަށްއިއްޒަތްތެރި  އަދި  ކޮމިޓީ    . 

ޖުޑިމަށް  ކަ  ވި ސައިޑްކޮށްދެއްޕްރި ކޮމިޓަކައި  މުޝަރީ  މޫސާ  ޤަ ޓީގެ  ޚާއް ސިރާޖައްރިރު    ންނަވަން ދަ   ޝުކުރުޞަށް 

އިއްޒަތް މެންބަރުންހުރިހާ  އާދެ  ނާތެރި  މިއެކުގައި.  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ވަނީ  !  ވެސް  ކުރީގައި  މީގެ  ރިޕޯޓް   

ދިރާސާވަރަށްބޮ އަޅުކުރެވިފަޑަށް  މިއަށް  ދެން  އިއެއްވެ  ގަނޑުމެންގެ.  އިތުސް  މެންބަރަކު  ޚިޔާލުފުޅެއް  އްޒަތްތެރި  ރު 

  އަރުވާނަން.   ގަނޑުފުރުޞަތު އަޅު  ފާހަގަކޮށްލުމުގެ އެކަން ވެސް  ވަނީނަމަކަމަށް  މެއް ހުށަހަޅުއްވަން އޮތްއެއްވެސް ކަ

ނީ މި  ނަވަޑައިގަންވަމި ސްކްރީނުން އެ ފެނި  އޮންނާނެ. އަދިޕޯޓް މިހާރު  ގެ ރިގެ އަތްޕުޅުގައި މީހުރިހާ ބޭފުޅުން  ތި

ފައިނަ ބި މިހާރު  ގޮތަކުރެވިފައިލްލުގެ  މަސައްކަތު މިރޭގެ، އަޅުގަނޑުމެންށް. އެހެންވީމާވާ  މުހިންމު   މި  ތެރެއިން  ގެ 

އެދެނީ.    މިގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ   އަޅުގަނޑު  ނިންމާލުން  މެ  މި މަސައްކަތް  ހުރިހާ  ތި   ރުން ންބައޮތް    ވެސް 

ބޭނުންފުޅު މިވަ ޚިޔާލުފުވެވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  ވެސް ޅުތަކެއް  ފާޅުކުގުތު  ގެންދެ   އަޅުރަމުން  ކަމުގައި  ގަނޑު  ވޭނެ 

އަ މެންބަރުޅުދަންނަވާލަން.  ހުރިހާ  އިނގޭ  ބިލެން ގަނޑަށް  ފަރިތަ  ވަރަށް  ވެސް  މިއީ. އް   ކުރުމުގެ  ޑްރާފްޓް   

އި  ޕުޅުގަތްމިޓީގެ މަސައްކަ ސަބް ކޮދެވި އަދި ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންކެއް ތަޅުރަށްގިނަ ޚިޔާލުފުއިން ފެށިގެން ވަމަރުޙަލާ



  

ވަގުތުވެ މިކުގެ ތެރޭގައިޙަލާތައި އެހެން މަރުކޮމިޓީގަ    ހޭދަކުރައްވާފައި އަދި މިސް އެހާމެ ގިނަ  ބިލާއިމެދު     ވެސް 

ވާ  ބޭފުޅަކު  ބޭ  ، ތިމާ. އެހެންވީކުރައްވާފަޞާއްޙިބޭފުޅުންވަނީ    ތިކެއް  ހަކަތަވަރަށްގިނަ  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ފުޅުންގެ 

ކަ  ލާބި އެއްވެސް  އިތުރު  އެމެދުގައި  ހުށަމެއް  މާއްދާއަކަށް  ބޭއްވެސް  ކަމުގައިވަނީނުންފުހަޅުއްވަން  އެ ޅުވާ    ނަމަ 

 .ޙިސާން ޙުސައިންންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެ. ބޭނުންވީ ގަނޑު ދަންނަވާލަންވާހަކަ އަޅު  ފުރުޞަތު އޮތް

 

 : ދެއްކެވުންވާހަކަ އިންޙުސަންބަރު ޙިސާން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަށް މި  ކަމަށް ގެންނަބޭފުޅުންގެ ސަމާލު   ހަމަ ތި   ޔާ. އަޅުގަނޑު ރިއްއާދެ! ޝުކު  ބޭނުން  ން 

އިގެނައި މި  އިތުރުން  އަޅުބި   ޞްލާޙުތަކުގެ  ދިރާސާލަކީ  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  އަދި  ގަނޑުމެން  ނިންމިއިރު  ކުރުމަށްފަހު 

މިސަރުކާ ހުށަހެޅުއްވިއިބި  ރުން  ފުރަލު  ވެސް  ތަރުތީމަ  ތަރު  ނަންބަރު  އުސޫ ކުބު ފަހަރަށް  ނިމުމަކަށް  ރުމުގެ  ލު 

ތަޙު އެހެން  ދުނިޔޭގެ  މުޖުތަމަޢުގެނެއްސަ  އިޒީބު  ގާނޫނުތައް  ވެސް  ގެކުރާއި ޙުލާޞްތަކުގެ  އެ  އެ ނެ ރު  ގޮތަށް    ވޭ 

ދަންނަވާމި  ،ނަންބަރު އިތުރުކުރާނަމަ    21ނަމަ  ސާލަކަށް  މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ތަށް  އެގޮ  ( 1)  21ވަނަ 

ނަންބަރު  ޖަހާ އި  ބުތީތަރުފައި  މާއްދާތަކެއް  ބިލެނުކޮށް  ހުރި  މަ  ހަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދެންއްކަން.  ތުރުކޮށްފައި 

ދިޔައިރު ފާ ކުރަމުން  މަސައްކަތް  މިބިލުގެ  މިފަހަރު  އަޅު  ހަގަވި  އުވާލަން  ގާނޫނުން  ފާވެސް    ކޮށްފައި ހަގަގަނޑުމެން 

މާއްދާ ނަންބަރުތަހުރި  އަރާފައިހު  ތި ބޮޑެކަށް  ތަކުގެ  އެ އޮޅުންތަކެއް  ކުރިން  އެ  އަންނަ    މި ކުރަމުން  މަލުޢަ  ރިކަން 

ކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ޑްރާފްޓް  އިހެދި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ގާނޫނުގަ  ލާކުރުމުގެ އުސޫރުތީބުނަންބަރު ތަ

އްގެ  ސޫލެމު އުންނަ ބޮޑު ބަދަލަކީ އާވަ  2އި  ގެނަ  ސޫލުތަކަށް މިތަ ގާނޫނު ލިޔުމުގައި މި ގެންގުޅޭ އުއި ނުވަޒާމާނި

އަޅު ދިވެހިރާއްޖޭގަނޑުގޮތުން  ރެފަމެން  މި  ނަންލިޔާއިގެ  ދޭއިރު ގާނޫނެއްގެ  ގާނޫނު  ފުރަރު  ރެންސް  ލިޔަނީ  މި  ތަމަ 

ތެރޭގައިނަންބަރު ބްރެކެޓެއްގެ  އޭތި  ދެން  ގާނޫ.  މިއިންނަނީ  ނަން  އެކަ  ނުގެ  ރެފަރެންސް.  އަ  އެހެން  އެސް  މަކު 

މަލުކުރާ އުސޫލަކީ ނުވަތަ އޭގެ އެންމެ  ޢަފްޓްކޮށް ގާނޫނުތައް އެކުލަވާލާއިރު އެ  ލުތައް ޑްރާޔޭގައި ބި ގައި ދުނިތަންތަނު

ނަންބަރު    ކީ ވެސް ގާނޫނުގެ ނަން އައިއްސަ ބްރެކެޓެއް ރިފަރެންސް އައުން އެއީ ގާނޫނުގެ އެސްއަޓިރެކްބެސްޓް ޕް

ގަނޑު  ހަކަ އަޅު ވާއޮތްގެނެއްސަ    ސްންޖަހެން އެ ޗޭދެންނެވި   މި މެންގަނޑުސޫލު އަޅުދެ އު، އެ  ން. އެހެންވީމާއުއަ

 ށްލަން ބޭނުންވީ އޮން ދަ ރެކޯޑްގައި.  ގަކޮފާހަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަރިޔާސަތުން ވާ 

 ޞަތު.ށް ފުރު ންބަރު މޫސާ ސިރާޖަތެރި މެ. އިއްޒަތްއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރި 

 

 ޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނަދޫ ދާއިފޮ



  

އިޝުކުރި މުއްޒަތްތެއްޔާ  އަޅުއްރިރުޤަރި  އިއްޒަތްތެރި .  ހަމަ  ވެސް  އެ ސާޙި  ރުމެންބަ  ގަނޑު    ވި ކުރެއްހަގަފާ  ން 

ދަލަކީ. ދެން  އި ބަގެނަ  މަށް މި ން ނަންބަރު ދިނުއަޅުގަނޑުމެއެކީ    މި ބިލާ  އް ށްލެވޭ ބަދަލެދައިން ވަރަށް ފާހަގަކޮފަ

އެއް  ރުގެ ޑިޔާލުވެރި ފަނނީ ޢަދު ފައިވާއް ދީސްކަމެޑަށް އިމެބޮ އެން  ގައިރުރިއިކުން ދިރާސާމެގަނޑުއަޅު  ބިލު   މި  އެކު އެއާ

ހުރަސްތައް  އެ ހުރި  މިހާރު  ޑީޖޭ.އެސް.ސީކުލަވާލުމަށް  އަދި  ނަމަވެސް  ކަންތައްތައް  .ން  ހުރި  ވެސް  ޖޭގައި 

ފަނއި ރައްކާތެރިޞްލާޙުކޮށް  ޙައްޤުތައް  އަގޮތަކަނެ  ވޭކުރެޑިޔާރުންގެ  އިސްކަންދީގެން  އެންމެބޮޑަށް  ން  ޅުގަނޑުމެށް 

ކަރުންގެ ޙަ ޔާއިވާނެ ފަނޑިފަށްބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަރަ ގޮތުން. އޭގެ ބައެއް ކުދިކުދި ކަންކަން  ށަވަރުއްޤުތައް  ކުރުމުގެ 

ކުރިން  ހަގަކުރާނަމަ ފާ މީގެ  ސަފަނޑި  މުކުރެވޭނަމަ  ޕެންޑްސްޔާރަކު  އަޅުނޫނީ  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މެންނަށް  ޑުގަނސާރަ 

ދިގު   ވަރަށް  ސަފެނިގެންދިޔަ  އަޅުތަ  ކުރެވިގެންދާޑްޕެންސްމުއްދަތަކަށް  ވަ މެގަނޑުން.  މިހާރު  އެކަންކަން    ކި ން 

ފަނ ކަނޑައެޅިފައިވާނެ.  އެޅޭމުއްދަތުތަކެއް  އަޅާނަމަ  ފިޔަވަޅެއް  ގޮތުން  ވަގުތީ  މުއްދަތުތައް  ޑިޔާރަކަށް  ނެ 

އޭ  .ފައިވާނެކަނޑައެޅި އިތުރުއަދި  އެގެ  ކޯ  ކޯޓުން  އްން  އަޅުއަނެއް  މި ންމެގަނޑުޓަށް  ފެނިގެން  ދިޔައީ    ނަށް 

ނިޔާރުންގެ  ކަންތައް ވެސް ފަ  ޑުމެން އެޅުގަނ ގޮތުގައި. އައްގެމެމުންދިޔަ ކަދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަޑަށް އަދަބު  ބޮރަށްވަ

ފަ އޭގަނޑިޙައްޤުގައި  ފަނޑި  އިޔާރުންނަށް  ގޮތަށް  ނުވާނެ  މިނިވަންގެއްލުން  މަސައްކަތް  އެކީގައި    ކަމާޔާރުންނަށް 

ގޮތަކު އެ ރެވޭނެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެޙަ  ބޭފުޅުންގެ  ށް  މީގެ  އްޤުތައް  އަދި  ވައިތުރު.  އަޅުރަށްބޮން  މެން ގަނޑުޑަށް 

ޖަމްޢިރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެ   އަޅުއްޔާގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ހުށަހަޅާފައިގަނޑުފަރާތުން  ކޮމެން  މެންނަށް  ޓްސްތަކަށް.  ހުރި 

ވަރަންމެއަޅުގަނޑު އެށްބޮޑަށް  ހުރިހާ  ކޮމެންޓަ   އިހުށަހެޅިފަ  ޖުމްލަކޮށް  ،  ހުރިހާ  އަޅުހުރި  މެން  ގަނޑުކަށް 

  އި އް ހުށަހަޅަހެޅެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެލަށް ހުށަ މެން މި ބިގަނޑުއަޅު  ތްކޮށްފައިވާނެ. އަދި އެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިންޔަޢާރި

ން  ކުރައަދާ   ޝުކުރު ރަށްބޮޑަށް ޅުގަނޑު ވަ އައީ. ދެންއްގައި އެލަ ގޮތެޖުމް  ދީފައިވާނެ.ށްބަދަލުކޮ  ވެސް ވާނެ.  ދީފައި

ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑުމެން  މަ  ، ބޭނުންވޭ  ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންނަށް.ސަބް  ހުރިހާ  ކޮށްދެއްވި  ވަރަށް    ސައްކަތް  ހަމަ 

މި އެއްފަހަ ނިންމާލެވުނީ.    ކޮށްމަސައްކަތް  ބުރަކޮށް  އަދިވެސް  ހަމަ  ހަމަބައިވެރިވީހަމަ  ރު  މިކަންތަކުގައި   ހުރިހާ  ތީ 

 އަދާކުރަން.  ން ޝުކުރު ށުންނަށް ފަށްފަބަރުންމެ

 

 : ކަދެއްކެވުންހަރިޔާސަތުން ވާ 

 ރުޞަތު އަރުވަން. ށް ފު ސައިނަޙުރު ޢަލީ ތްތެރި މެންބައިއްޒަ

 

 : ހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ވާ ންބަރު ޢަލީގެ މެކެންދޫ ދާއިރާ

  ތެރި މެންބަރު އިއްޒަތް  އްރިރުޤަމެން ސަބް ކޮމިޓީގެ މުނޑުގައަޅުންމެ އިއްޒަތްތެރި  ދެ.  އްރިރުޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ންގެ ފަރާތުން ހުރި  ޑިޔާރުނފަމެން  ގަނޑުމީގައި އަޅުގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ގޮތަށް ހަމަ ފާހަ   އްވި ގަކުރެފާހަރާޖު  ސި



  

އި މެން ބިލު ދިރާސާގަނޑުތަކަށް އަޅުކަންބޮޑުވުން ކޮށްފައިވާނެ.  ޔަތްރިޢާ ޑަށް  ވަރަށްބޮ  ސްލާޙުތައް ގެނެޞްކުރިއިރުގައި 

  ، އެކީގައި ވެސް   އާ. މުސާރަ ވިފަކުރެޕެންޑްސްން ސަޔާރުފަނޑި  މާޒީގައި  އް ނެތްގޮތަށް އެބަހުރި މިއްދަތެއެއީ ވަކި މު

ވެސް.    އާމުސާރަ ވަޒީފާޤަގަނޑު  އަޅުއެހެންނަމަވެސް،  ނުލައި  ގޮތުގައި  ގާނޫނު  އާ ބޫލުކުރާ  އުސޫލުތަކަށް  ބެހޭ  ގެ 

މީރަކަވުރެ ގިނަ މިންވަ މުއްދަތަކަށްޢާޔަތްކުރާއިރު ވެސް ވަކި ރި ކަމަށްޕެންޑްސްހަކު ސަ ށް  ހުންނަ  ވަންޏާ    ކޮށްފައި 

.  ކުރަނީލު ބޫޤަގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގާތް ހަމަ އެއްވަރު ކަމެއްކިކުރުމާ  ވަކއެމީހަކު ހަމަ ވަޒީފާއިން  ދެން   އި ގައޭ

ނުވާ  އެހެ ގިނަ  މުއްދަތަކަށްވުރެ  ވަކި  ހުންނާނީ  މިހާރު  ތަގޮންވީމަ،  އެ  ފިޔަވަޅެޙުޤީތަށް  ވެސް  އްޤީ  ގޮތުން  ގެ 

މުއްދަތެއް  ކުރެޑްސްޕެންސަ ވަކި  ތައަދި  .ކަނޑައަޅާފައޮންނާނެ  ވޭނީ  މައްސަލައެއް  ވެސް  ޤުޤީޙު  ކުރާއިރުގައި 

ވަކުރެސަސްޕެންޑް އޮންނާވޭނެ  މުއްދަތެއް  ހަމަ ކަނޑައަޅާފަ  ނެކި  އަދި  ވެސް  ތެރެ މުންގެ  ންއާ  އެކީގައި އެއާ  .  އިން 

ޒާރުދީ  . ނުވަތަ އިންތް ދީފައި ފޮނުވާލަނީޙަޞޭކަނި ނަންނަށް ހަމައެ އެއީ ފަނޑިޔާރުންބޮޑުވުމެއް  ށް އައި ކަބޮޑަށްވަރަ

ތްދިނުމާއި  ޙަޞޭ، މިހާރު ހަމައެކަނި ނަމާ. އެހެންވީކޮށްފަތްން ހުންނާނީ ރިޢާޔަމެގަނޑުވެސް އަޅު  ފޮނުވާލަނީ. އެއަށް

ހެއް  އެކީގައި ދެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކޯ  ތްދިނުމާޙަޞޭނަ ،  ހެންވީމާނެއް ނޯންނާނެ. އެހެން ވަކިންންޒާރުދިނުން އެއި

  އި ގިގެން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބަލަފެންވަރު ނެތި ނުވަތަ ނޭނމީ  ލީތަޢުކަށް  ންގެ މިސާލަނޑިޔާރުއްޔާމު އެ ފަނޫނި

ބާއެކަ ފިޔަވަޅުވަތުމެއްގެ  ހުން  އެހެންވީތައް  ރިޢާޔަތްކު   ،މާންނާނީ.  ވެސް  ވާ ފައިވާނެވިރެއެކަމަށް  ނޑު  އަޅުގަހަކަ   

ކުރީގައި  ންނަވަން.  ދަ ކޮމިޝަސަ   ޖުޑީޝަލްމެދުގައި    ފަނޑިޔާރުންނާ އަދި  ފިޔަ ރވިސް  އެޅީނުން  އެވަޅެއް  ކި  މަ 

ދާތަންކޯޓު އަޅުތަކަށް  ބައެއްފަހަށް  މެންނަގަނޑު  ސިފެނުނު.  ބައެރު  ކޯޓަށް.  ހައިކޯޓަށް.  އްފަހަ ވިލް  އެއްފަހަރު  ބަ ރު 

ވެސް   ލިބިގެންވަނީ. އެހެންވީމާސް ޞާޚުތިއި  ނޭނގެ  ވެސް  ން ކޮން ކޯޓެއް ކަމެއް އެދެކޯޓަށް.    ސްޕްރިމް ، މިއަށް 

އޮންނާނެ   ހޯދައިދީފަޙައަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިސަ  ޝަލްޑީ. ޖުއްލެއް  ފަނޑިޝަނުރވިސް  ވަކިން  ނިންމާ  ޔާރަކު  ކުރުމަށް 

ހަމަ އިސްތިނިންމު ވެސް  ނިންމުމަކީ  ކޮންމެ  އެނޫން  ފިޔަވައި  ނުވަތަ އެޕީލްކުރެނާފުޢުންތައް  ނިންމުމެއްގެ  ރެކު ވޭ  ވޭ 

އަޅު ހުށަހަޅާފައި  ގަނޑުގޮތުގައި  އެޕީލްބަލާފައި  މެން  ވަކިއެ  އޮންނާނެ  ޗެންބެ  ކުރެވޭނެ  ގޮތް  އް ވެސް ކަނޑައެޅޭނެ 

  ންގެ ގޮތެއްގައި ފަނޑިޔާރުމްލަމެން ޖުނޑުގަމެއްގައި ވެސް އަޅުހުރިހާ ކަ  ، މި. އެހެންވީމާފަޅާޑައަމެން ކަނނޑުގައަޅު

ފަކަންބޮޑުވު އަދި  ފާ ނމާއި  ޖަމްޢިއްޔާއިން  ކަ  ހަގަކޮށްފައިޑިޔާރުންގެ  އިތުރަށް    ންތައްތަކާހުރި  ފުވެރި  ޞާއިންއަދި 

ޓަކައި  އެއްގެފަނޑިޔާރު އަޅުގަނޑުހޯދުމަށް  މަސަ  މިން  މެ  ޖުޑީޝަކުރާ  ކޮމިޝަނަވިރސަ   ލްއްކަތުގައި  ށް  ސް 

އެބާރު  ލިބިދޭންޖެހޭ އަދި  އިތަކާއި  ބާރުޔާރާ ޚުތި  ބޭނުންއި  ވީހާތައް  ބޮ  ކުރުމުގައި  އަޅުވެސް  ން  މެގަނޑުޑަކަށް 

ނުނެވި  ންމިދެ އަޅުގައަސާސް  އަޅުމެނޑުވަތަ  މަގު  ހޯދޭނެ  ކަންތައް  މިދެންނެވި  ޢަދުލު ގަނޑުން  މިކިޔާ  ވެރި  މެން 

ފަނޑިފުވެޞާއިން މަގުގެޔާރުރި  ހޯދޭނެ  ޓަކައި  ފަހި  އެއް  ވަރަށްއަކުރުމަށް  މަސައްކަތް ޅުގަނޑުމެން  ކޮށްފައި  ބޮޑަށް 

އަޅުގަނޑުމެއޮ ދެން  ފުރުޞަތުގައި  ން  ންނާނެ.  ރައްޔިތުމި  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑަކީ  ބޭނުން  ންގެ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ހަމަވާތީ އަޅުފައިވާ މީހަކަށްކޮށް މަސައްކަތްލީހުގައި ވެސް ހަމަމަޖި މި މިފަހަރު  ދަންނަވާލަން ބޭނުން    ގައިމު ގަނޑު 



  

މި މިދިޔަ ގެ ތެމަހު  3  ވެސް  ވެސް  އަ  5  ރޭގައި  ކޮމިޓީޅުއަހަރު  ހަމަ  ތަކުގަނޑު  މިގައި  މަސައްކަތް    ހާރު ނުކުރާހާ 

ކަ  ހަމަ   ވެސް ހަކުރެވިއްޖެ  އިޙުސާސްމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަކު މަ  އެވަރަށް  ހަމަ  ބުރެވޭ.  ރަކޮށް  ރަށް 

ހަމަ  މަސައް މާއްދާއެ ކޮންމެ  ކަތްކޮށްގެން  މާއްކޮންމެ  ކޮންމެ  ހަމަ  އިޞްލާޙުތައް  މީގެ  ހަމަ    ންއަކުމާއްދާ  ދާއަކުންއް 

ގުޅު އެއާއި  އަދި  ކިޔައިގެން  ގާވަކިވަކިން  ބަލަންހުރި  ހަމަ  ވެސް  ކުރެވިފައިވާ  ރާދި  އި ނޫނުތައް  ސާކޮށްގެން 

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ށްލަން. ވަރަށްބޮހަގަކޮގަނޑު ފާ ގެ ގޮތަށް އަޅުސައްކަތެއްމަ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ 

ވަރަށްވަރަ ސަބް  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ށް  ކޮދަންނަވަން  ތި  އިހު   މިޓީގެ  މެންރިހާ  ހޭދަ އްޒަތްތެރި  ތި  ކުރެއްވި  ބަރުން 

  އީ  އަދި ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވާއިރު އެގެންހަމަ ބިލަކަށް ހެދި ބިލު ފުރި  މި  މާއި ކައްޔަތުމިޙަ އަބެހެއްޓެވި މިކަމަށް ވަގުތާއި 

މު ކަމަށް ޓަކައި  ހިން މުޞަ ޚާއް  ޅުން ތި ދެއްވި ބޭފު  ށް ތިއްދެވުމަނަކަށް ހެހެދިފައިވާ ގާނޫ  ރިހަމަ ގޮތުގައި ންމެ ފުއެ

ންފައި އޮތީމަ  ރާޖު އެދިވަޑައިގެސާ ސިރު މޫބައްޒަތްތެރި މެންއިތަކަށް  ފުރުޞަދަންނަވަން. އަދި    ކުރުޑަށް ޝުރަށްބޮވަ

 .  ން އަރުވާނަށް ފުރުޞަތުފަޠީރު ޙަސަން ލަތްތެރި މެންބަ ވުމަށްފަހު އިއްޒަފުރުޞަތު އެރުރާޖަށް ސާ ސިމޫ

 

 ޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު މޫސާ ސިރާގެ ރާނަދޫ ދާއިފޮ

ން މި ބިލު  ޑުމެއަޅުގަނ  .ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެފާހަގަކަމެއް    2ގަނޑު ހަމަ  . އަޅުއްރިރުޤަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

ކަންބޮ  އިގަރުޔައި ދިރަމުންކުދިރާސާ ބޮޑަށް  ޑުވުރައްޔިތުންގެ  ވަރަށް  ވެސް  އޭގެޢާޔަތްކޮށްފައިރިމަށް  އި  ތެރޭގަ  ވާނެ. 

ޖުޑީ ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ކޮމިޝަނުގައި  ސަރވިސް  ޝަލް 

މާއްދާގެ    3  ގާނޫނުގެ ނަންބަރާ  6ވަނަ  އަދި    8އި  ވަނަ  ނަންބަރާއި  ބަޔާންކުރާ   ވަނަ   10ވަނަ    ނަންބަރުގައި 

ހު ބިލު  މި  ދިޔައިރުގައިފަރާތްތައް  ކަނއަހަރު  40  ށަހެޅިގެން  މުއްދަތެއް  ދެޑައެޅިފައިގެ  އެކަމާވަނީ.  ޅޭގޮތުން  ގު  ން 

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ކުރެވިފައި އެބަވޭޞާއްޙިތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވުންވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑު

މުގައި މި ކުރިމަތިލާ  ކަ  އިތުރުން ގާނޫނީ ވަކީލެއް   ދި އޭގެއަ  އިއަހަރު ދުވަހަށް. ބަދަލުކޮށްފަ   30  ބަދަލުކޮށްފަ މިވަނީ 

އިތުރު    އިސް.ސީގަޖޭ.އެމަށް  ޤާމައެ   ފަރާތްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެޠެރުޝަހުންނަ  ކަނޑައް  އެބަވޭއަން  އެއީ  ޅާފައި   .

ވަކީލަކަށްސު ގާނޫނީ  އޮތް  ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  ގޮޕްރީމް  މީގެ ފައިކަނޑައަޅާ  ތަށް ވާންޖެހޭނެ  އަދި  ން  ތުރު އި  ވާނެ. 

ހުށައަޅުގަ ބިލު  ހަމަ  ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުގައި  ނޑުމެން  މިކޮޅަށް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ހެޅިގެންދިޔައިރު 

ނުގެ ގާނޫނު  ޝަރވިސް ކޮމިތަމަ ޖޭ.އެސް.ސީ ގާނޫނު، ޖުޑީޝަލް ސަ ފުރަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ

އެއީ   ވުޖ2008/10ޫއެކުލަވާލިއިރުގައި  ފުރަތަމަ  ޑިޕަރޓުމަންޓު   ރުގައިއައިއިދަށް  ،  ޖުވެސް  އޮފް  ޑީޝަލް   

ޖޭ.އެޝަނަޓްރޭއެޑްމިނިސް މަޖިލީހުން  ކީ  ރައްޔިތުންގެ  މި  ކަމުގައި  ތަނެއް  ހިންގަންޖެހޭ  ދަށުން  ސް.ސީގެ 



  

  ޚިލާފަށް އަދި ގާނޫނުތަކާ   ޙާސީގެ ރޫފެނިގެންދިޔައީ ޤާނޫނުއަސާނަށް  . އަޅުގަނޑުމެންމަންޓެއްޑިޕާރޓުވާ  ފައިޑައަޅާކަނ

ކޯޓުން   ސުޕްރީމް  ކަނގާނޫނެއްޚިލާފަށް  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިއެޅިޑަގެ  އެ  ނދުހި  ނެ. އޮތްވާގެން  ބޭފުޅުންގެ    ވެސް 

ން އިހު  ވެސް ގާނޫނުގެ ދަށު ކާ ން އަނެއްސް، އަޅުގަނޑުމެތަން. އެހެންނަމަވެ ޕާރޓުމަންޓު ގެންދިޔަބެލުމުގެ ދަށަށް ޑި

މި   އެއާއޮތްގޮތަށް  އަދި  ބަދަލެ އެކީބަދަލުކުރީ.  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައިން.  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިފަހަރު  އް 

ރޓުމަންޓު  ޕާތަކުގެ ތެރޭގައި ޑި ހުށަހެޅުނު ކޮމެންޓުގެ ފަރާތުންޢިއްޔާޔާރުންގެ ޖަމްފަނޑި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި 

ޒިންމާއެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ  ޖުޑީޝަލް  ބަޔާންކުރަނީއޮފް  ގާނޫނުގައި  ގޮތަށް  ތަމްރީނު    އް  ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ހިންގުމާއި ރާމުޕްރޮގު މި ޅުންހުރި  ގު  ސް ފަނޑިޔާރުންނާވެ   އަދި އެނޫން ތައް  ބާރުތައް    ޢިލްމީ ކަންކަން ހިންގުމުގެ 

ފައި  ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާޢިއްޔާ ންގެ ޖަމްށް. ފަނޑިޔާރުރޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަޕާޑިންނަނީ  އޮ

ފައި  ގޮތަށް ހަމަޖެހި  ވަތުގެ ކަންތައް ކުރާ އަކީ ވެސް ހަމަ މިބާކަޑަމީޖުޑީޝަލް އެ  ނީވައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ކޮމެންޓުގަ

ކޮންމެވެސް އެއަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ތަނެއް  ބަދަލުތަވަ   އޮތް  ދެކޮޅު. ރަކަށް  ކަމަށް  އަންނަންޖެހޭނެ  ކެއް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ޕާޑި ޖުޑީޝަލް  އޮފް  އެކަޑަމީއި  ގެއޭ   އަދިރޓުމަންޓު  އެކަންކުރީތުރުން  ފުށުއެރުންތަކެއް  ން  މާ 

ގޮތުގައި   . ކަމަށް  އިންއެބަ ހި  އެއްތަނެއް  ހަމައެކަން  އިންތިޒާމެއް  މިހާރު މަށްޖައްސައިދިނުންގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން   .  

ނިމުނުއިރުގައިފައިއަޅާކަނޑަ ދިރާސާކޮށް  ބިލު  މި  ނިމުނުއި އަޅުގަ  ، ވާނީ  ފާސްކޮށް  ކޮމިޓީން  ރުގައި  ނޑުމެން 

އެއީ    ޑަމީ ވެސް ހިންގަންވާނީ. ޝަލް އެކަށުން ކަމަށް ޖުޑީދަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ  ރޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް ޕާޑި

ތެ އުސޫލުބަޔާންކުރާ  އެ  ގާނޫނުގެ   އެއް ތަކުގެ  އެކީގައި  ޢަދުލުވެރިކަމާ  ހިންގުމަށް  އެކަން  ކޯޓެއް ރެއިން  ގެ  ވެސް 

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލެއް  ބައްޓަންކުރުމުގެ  ރާނެ ގޮތަށް  ފޯ ފަނޑިޔާރަށް ނުއަނެއް    ގެ ނުފޫޒުފަނޑިޔާރެއް

ބަ ބަދަލަކީއެ ގޮތެއްގައި ވަރަށްބޮޑައީދަލުތަކަކީ އެ. ފާހަގަކުރެވޭ  ޖުމްލަ  މީގައި ހުރި  . ދެން  ށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަށް   ތަކަންތައްތައް  މެންބަރުޞީ ފްހަމަ  ޢަ އިއްޒަތްތެ  ،ލުކޮށް  މެންބަރު  ޙުރި  ފާސައިލީ  އެ  ފަދައިން  ން  ހަގަކުރި 

ތަފާތުވާ  19ގަނޑުމެން  އަޅު މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުވަނަ  ކަމަށް  އޭރުގައިނެ  އެމް.ޑީ.ޕީ  މެން  ގެ ވެސް 

ޕާ އަޅުގަނޑުމެން  މަންޒަރު  އެ  ހަމަ  އައީ.  ފާހަގަކުރަމުން  ވަރަށްބޮޑަށް  ނޫން  ފަރާތުން  ޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް 

އެކަނަމަވެވީކަމަށް   ފާހަގަންސް  އެ  މި  ރައްޔިތުކުރެއްވީ  މަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގައިދިޔަ  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ންގެ 

ރަމުން  މިޓީއަކުން ނޫން މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރީ ކޮ އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ޖުޑީޝަޔަތުންއްގެ ހައިސިއްފަރާތެ

ހުރިހާމިގެންދަނީ ހުރި  މަޖިލީހުގައި  މި  ހަމަ  ބު މިޓީކޮ  ކީ.  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކު   މީގެ  ،ރަކޮށްތައް  ރިން 

ހި  18އީ  ދިޔަފެނިގެން މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންގެ  އެންމެ  ވަނަ  ދައުރު    3ންގަމުންދިޔައީ  މުޅި  ރޫމުން.  ކޮމިޓީ 

އެ  3  ނުއިރުގައިނިމު ރޫމުން  މިހާރު    ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިންގުނު.  ކޮމިޓީ  ން  ރޫމު   ޓީކޮމި  5ބޭފުޅުންނަށް 

ހަމަ  ގާއިރު ހިން ވެސް  އެނޫންއިޑިޅުގަދޮގައި  ބަހާލައިގެން  ނުހި  ރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ގޮތަކަށް  އަނެއް  ކޮމިޓީ  އެއް  ންގޭ. 

ލީސް  މަޖި  ރެއްވިއްޔާ ހަމަ ދަކު ތަށް އިރާދުވި ގޮޢުނުންވާ ގޮތަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ވަށުއަރާތީވެ، ރައްޔިތުން މި ބޭފު



  

  އް. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ކަމެ  ސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭވެ  މީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންކަހިނގަމުންދާ

 ރުޞަތަށް ޓަކައި. ވި ފުދެއް  ތަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާޞަހަމަ ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ލަޠީފްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ރި މެންބަރު. ޒަތްތެއިއް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާވަރަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

ވެސް   ކޮމިޓީގެފުރަތަމަ  އެންމެއަޅުގަނޑު  މި  ކަމަކަށް  ކޮ  ،  މަސައްކަތްސަބް  ބޭމިޓީގެ  ހުރިހާ  ފުޅުންނަށް ކުރެއްވި 

ތް ޑްރާފްޓަށް އިތުރު  . ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މިހާރު މިހުރި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި އޮދަންނަވަންރު  ޑަށް ޝުކު ބޮވަރަށް

އަޅުގަނޑުމެލުބަދަ އަދި  ގެނެސް  ވާހަކަ  ންތައް  ދެއްކި  ފުރަތަމައިނުން  ކޮމިޓީގެ  އިތުއެ  ވެސް    ރުން ތަކުގެ 

ފުފުރިހަމަ ކަންކަން  އަޅުގަކުރައްވާފަރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދެތިންކަމެއް  މައިގަނޑު  ބޭނުން .  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް    ނޑު 

ބަރު ވެސް  ދެންމެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން  .ރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ތެ   ވާފައި ހުރި މިކަން ކުރައް  މިޓީސަބް ކޮ

މެން އެހެން  ފާހަގަކުރެއްވި ބަރުއަދި  ވެސް  ނަންބަރިންގ ފަދައިން    ން  އެއީ  މި  ބަދަލަކީ  ހުރި  ގެނެސްފައި  އަށް 

 ދެވޭ ނަން  ގައި މީގައި މި ގާނޫނަށް މިހަމަ އެއާއެކީ.  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަންވަރަށްރަނގަޅު ބަދަލެއް  

ތީ،  ހުންނަގޮތް ކަމަށްވާކަން ކޮށްފައި  މުގައި އިސްފަސްކޮށްލުން އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެޔުލިއެ  

އެކަންކުރަން ފަށަ އެގޮތަށް  ވެސް  ވެސް  މިއީ ރަނގަޅު  ންއަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބޫލުކުރަން.  ޤަ ފެށުމެއް 

ނަން   ކިޔާ  ބްރެކެޓު ށްކިޔުމަގާނޫނަށް  އޮންނަފަހު  ނަންބަރު  ގާނޫނުގެ  އެހެންވީމާ،  ގައި  އިގޮތަށް.  ދެ    ޞްލާޙާ އެ 

ބަ  ، އެކީގައި ދެ  ފައެކީގައި    ދަލާ އެ  ތަޙުޤީޤުރުންނޑިޔާފާހަގަކޮށްލަން  މައްސަލަތައް  އުސޫގެ  ރަނގަޅު  ލެއް  ކުރާނެ 

މިއޮތީ  ގާނޫނުގައި  މި  އެކުލަވާލާފަޑްރާފްޓުމި    މިހާރު  އޮތް   އިގައި  މުއްދަތުތަކަންހިމަނާފައި  ދޭނެ  އަދި  ކާ.  އި 

ތަފްޢަމަލު ގޮތުގެ  މި  ޞީ ކުރާނެ  މި  25ލު  ކޮމިޓީން  މި ސަބް  މާއްދާއަށް  ގެނެސްދެއްވާފަވަނަ    ވަރަށް އެއީ  .  އޮތީ 

ނިންމެވުމެ ވަރަށް ރަނގަޅު  ޑްރާފްޓެއް   އް.  ކަމަށްއެއީ   ރަނގަޅު  ބާއްވަންވާނެ  އެކަން  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  .   

ވެސް    ބަދަލު   ކަމަށް އައި ވެރިށް ނުވަތަ އެ ބެލެނިހިންގުމަ  ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އެކީގައި  މަ އެއާ ނީ. ދެން ހަބޫލުކުރަޤަ

ރަނގަޅު   ކައެއީވެސް  އަޅުގަނޑު  ބަދަލެއް  ޖުމްލަޤަމަށް  މުބޫލުކުރަނީ.  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަންޏާ  އްރިރު  ޤަކޮށް 

އެޖެންޑާ  އެމް އ19ި.ޑީ.ޕީގެ  ގާއިގެ  އަޅުގަނޑުމެންޞާފު  ހިމެނޭ  މުކުރުމަށް  އޭގައި  ތެރެއިން  ވާހަކަތަކުގެ  ދެއްކި  ން 

. އެއީ   އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރެވެނީހާސިލުކުރެވޭތޯ   ކަމެއް މި ބިލުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ންމުވަރަށް މުހި

އަޅުގަނ ކުރާން  ޓަކައި  ގާއިމުކުރުމަށް  އިންޞާފު  ލިޔެފައިޑުއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަންތައް  މެން  ގިނަ  ތަކުގެ  ހުރި 

ހޭ  ގޮތުން ކުރަންޖެގުޅޭ  ރުންނާ ތެރެއިން އެއްކަމެއް އެއީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަދަލާއި އަދި ފަނޑިޔާ



  

އެ ކުރުމަށް  އޭގެހުރި    ޔެފައިލި   ކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ޖުތެ  ވާހަކަތައް.  ސަރރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ޑީޝަލް  ވިސް 

އިޞްލާނަގާނޫ ގެންނަ  މި  ސަބަބުށް  ގައިމުޙުގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެ  ން  އެޖެންޑާ  ވެސް  އިންޞާފ19ުންގެ  އެ  ގެ  ގެ 

އެކޮންސެޕްޓު ދަށުން  ފުރިހަމަވެގެން   ގެ  ކަންކަން  އަޅުގަނޑަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  .  ރެވެނީކުޤަބޫލުދާނެ 

އަޅުގައެއާ އެއެކީގައި  ކޮމިޓީން  ސަބް  ހުށަހަޅަން  ޑް ނޑު  މިއޮތް  މިކުލަވާލާފައި  މި އޮރާފްޓު  ފާސްކުރުމަށް    ތްގޮތަށް 

 އްރިރު.  ޤަތެރި މުކޮމިޓީން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި  ތު ށް. އަދި މިވަގުސަން ލަޠީފަބަރު ޙައިއްޒަތްތެރި މެން  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ   !އާދެ

ޝުމެ  އެހެން އިތުރު  ނޫނިންބަރަކު  އެދިވަޑައިގަންނަވާލުމަ ކޮށްޞާއްޙި  ޚިޔާލުފުޅެއް  އިތުރު ޔާ  އްޢޫރެއް  ތަނެއް  ކަށް   

ތިއަ ނުފެނޭ.  ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން  ފުޅުންބޭ  ޅުގަނޑަކަށް  ތި  ކޮމިޓީގެސަމީގެ    ބޭފުޅުން    ބް  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް 

އެހާމެ    ހަގަކުރެއްވިފާ ބިލު  މި  ވަގުތުފަދައިން  ދިރާސާކުރެ   ގިނަ  ކޮމިޓީއަށް  އްވުހޭދަކުރައްވައިގެން  މި  މަށްފަހުގައި 

  ގެ އެ ނިޒާމު އެ ސިސްޓަމަށް އެ ގއިން ނަންބަރިންޅުވި ފަދަ. ދެން ތި ވިދާގައިއެކު  ވަނީ އައު ކަމަކާއި މިފަށަހެޅިހު

ބަދަލާ ބިލު  އައި  އިންނަންވީ ގޮޓައިޓު ގެ އެ  އެކުގައި އަދި ގާނޫނުގެ  އޮތީ    އެކުގައި މި  ދަލަކާ ތަށް ވެސް ކުޑަ ބަލް 

ދެން މިއަށް    .2008/10ސަރވިސްގެ ގާނޫނު ދެން ބްރެކެޓެއްގައި  ޝަލް  ޑީއޮންނަގޮތަކީ ޖު  މި  .ފަށަހެޅިމިފަހަރު ހު

ފާހަގަކުރެއްވީ ބިލު މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް    ގެ ގޮތުގައި. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

ވަރަށް  ގޮތުބިލެއް  ކުރެވިފައި އޮތް ޅު ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓުރަނގަ  ވެސް  މި ހުށަ ގައި އިގެ  ހެޅިފައި  ތުރު ބަދަލެއް މިހާރު 

ބޭނުންފުޅުވާމާއެއްވެސް   ގެންނެވުމަކަށް  އަޅުގަނޑަ  އްދާއަކަށް  ގޮތަށް  ތަނެއް  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  ނުފެންނާތީ  ކަށް 

މި ކޮމިޓީއަށް  ވާ  ޓީން ދިރާސާކުރައް މިސަބް ކޮ  ،މިޓީންށަހެޅުއްވީ ކުޑަ ކޮމި ހު  ފްޠީބަރު ޙަސަން ލަރި މެންތެއިއްޒަތް

ސަރވި ޖުޑީޝަލް  އެ  ގާނޫނު  ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޝަނުގެ  ފާސްކުރެއްވުމަށް  2008/10ސް  މިއޮތްގޮތަށް  ބިލު  މި   ،

އް  ޟެ ތިރާޢުސް އިމެދު އެއްވެއި، ހުރިހާ މެންބަރުންމެ މި ބިލު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާއެއްވެސް މެންބަރަކު

ރުހިވަޑަނެތް ބޭފުޅުން  ފެންނާތީ. ހުރިހާ  އަޅުގަނޑަށް  ތަން  ކަމަށް  އިގަންނަވާ  ފާސްވެއްޖެ  ބިލު  މި  މިއޮތްގޮތަށް  ވެ، 

ކޮމިޓީން މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާސްވެއްޖެ ،  މިއޮތްގޮތަށް  ފާސް  ކަމަށް،  ބިލު  އިއްތިފާޤުން  ކަމުގައި  ކޮމިޓީގެ  ވެއްޖެ 

ޔޮ ބަދަލެއް  ރަށްބޮޑު ހެ. މިއީ ވަ ޕުޅުތަކަށްތްއްޔާ މި ބުރަ މަސައްކަޝުކުރި ބޮޑަށް  . ވަރަށްން ނިންމައިފިންއަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތުގައި  ކަމެއް  ވަރަށްޤަބޫލުކުރަންއަންނާނެ  ޝުކުޑަބޮ.  އިއްޒަތްއާދެރިއްޔާ.  ށް  މެން!    ބަރު ތެރި 

ޙުސައިން މަސްއޫލި   ޙިސާން  ފުރުޞަތުއްޔަތުތަކައެހެން  މެންބަ  ،ށް  އިއްޒަތްތެރި  އަނެއްކާއާދެ!  ޝަހީމް  ވެސް    ރު 

ގުޅިވަޑަކޮ އަޅުގަނޑުއިގެންމިޓީއާއި  ކޮމިފި.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ނިންމާލެވުނީ  މި  ދެންމެ  ގާނޫނަމެން  ށް  ޝަނުގެ 

އިޞްލާޙު  މި މި  ލު ބިލު، އިޞްލާޙުގެ މި ބި  ގެނެވުނު  ފާސްކޮށް  ރި  ނިމުނީ. ދެން ހު    ކޮމިޓީން މައި ކޮމިޓީން މި 



  

ކުން  މު ފަރާތްތަންނާއި އާންމުމަށް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ނިގެ ތަކަކީ އަޅުގަނޑު މިއަދުބައި

ޝަކޮމިޓީއަށް ބައެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ދިރާސާކު  ،ކުވާތައް  މަސައް މައްސަލަތައް  މިރޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެ  ކަތު ރުން. 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އި  ވަރަށްގިނަ   ތަޅުމުގައި  އި ވީ ނަމަވެސް މިރޭގެ މަޖިލީހުގަވީ ކަމުގައިފައިޑާކުރެވިތެރޭގައި އެޖެން

މިރޭގެ ދެން    ،ދެން މިއޮތް ކުޑަ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި  އާއި އަދިގައެކު   ޑައިގެންފައި އޮތުމާ ށް އެދިވަވުމަވާހަކަފުޅު ދެއްކެ 

އަޅުގަނޑުމެ ތެރޭގައި  ވަގުތުގެ  މިއޮތް  ހުށަހެޅިބާކީ  މިހާރު  މައްސަލަތަކަންނަށް  ހުރިހާ  މިހުރި  އެޓެންޑުވެ  ށްފައި   

ކަނި އަޅުގަނޑުމެންމިދާނެ  މަސައްކަތް  މި  ނުފެންނާތީވެ،  ދުމަށް  އެހެން  ގަސްދުކޮށް  ވަހަކަން  ތާވަލުކުރުމަށް  ށް 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ގަސްއެގޮތަށް  ނިންމާލަން  ބައްދަލުވުން  މި  މިރޭގެ  އެހެންކަމުދުކުރަނީގެ  ހުރިހާ  ން  .  ތި 

އަޅުގަނޑުމެމެންބަރުން ފަށްފަށުނަށް  މިނަވަ ދަންރު  ން ޝުކުން  އަޅުގަނޑުމުން  ބައްދަލުވުން  މި  ނިންމާލީމެރޭގެ    . ން 

 ރިއްޔާ.  ށް ޝުކު ވަރަށްބޮޑަ
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