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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް    61` ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީގެ  

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެލާ  

ޅުގަނޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރަން މި  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އަ

އިކޮނޮމިކް   އެއީ  ބޭފުޅުންނާ.  މުއައްސަސާއެއްގެ  ތިން  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ޓްރާންސެކްޝަންގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އޮތީ 

އެ  މިހާހިސާބުން  އެމް.އެމް.އޭ.  އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖުޑީޝިއަލް  ބޭފުޅުންނަށް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް،   

ބޭފުޅުންނަށް   ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަށް  ތަރިކަ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވައިލާނަން. 

އިކޮނޮމިކް   އޮތީ  ހަމަޖެހިފައި  ބައްދަލުކުރަން  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ 

ޖުޑީ އަދި  ކޮމިޓީއަށް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  މި  މިއަދު  ބޭފުޅުންނާ.  އެމް.އެމް.އޭގެ  އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޝިއަލް 

ސުޖާޢު،   ޢަލީ  އިސްމާޢީލް.  ފައްޔާޟް  މިނިސްޓަރ  އިންނެވީ  ވަޑައިގެން  ފަރާތުން  ޑިވަލޮޕްމަންޓުގެ  އިކޮނޮމިކް 

މްއީޒް، އައިޓީ ސްޕެޝަލިސްޓް.  ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއަރޒް. ސަޢީދާ އުމަރު ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް، މުސްޠަފާ ތަ

އޮފިސަރ.   ލީގަލް  ސުހާދު،  ޑައިރެކްޓަރ.  ޕޮލިސީ  ޢަލީ،  މުޙައްމަދު  ފަރާތުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝިއަލް 

ގަވަރނަރ.   ޑެޕިއުޓީ  އިމާދު،  އަޙްމަދު  ފަރާތުން  އެމް.އެމް.އޭގެ  އޮފިސަރ.  ލީގަލް  ނަޢީމް،  އަލާޔާ  ފާޠިމަތު 

ރަފް، ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެގްޒެކެޓިވް. ޝީޒާ އަޙްމަދު، ކައުންސެލް ޖެނެރަލް.  އަޝްهللا އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި އެއްފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ މި ވަގުތު މި  

ޓްރާން  ގެންދާ އިލެކްޓްރޯނިކް  މަސައްކަތްކުރަމުން  މަޝްވަރާއާ  ކޮމިޓީގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބެހޭގޮތުން  ބިލާ  ސެކްޝަން 

ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން   އަދި ކަންބޮޑުވުމެއް ހުރިނަމަ އެ ކަންބޮޑުވުން ނުވަތަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ތި 

މަސައް ބިލުގެ  މި  ގޮތުން  ހިއްސާކޮށްލުން. އެ  ކޮމިޓީއާ  ހުށަހެޅުންތައް  އެ  ހުރިނަމަ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ކަތާ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ބިލުވާނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވިފަ. އަދި ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވައިލެއްވުމަށްފަހު  

ތި   އަޅުގަނޑު  މިއަދު  ފުރުޞަތު  އެ  އޮތްނަމަ  ހިއްސާކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  އެ 

އަރުވާނަ އެއްޗެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  މި  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އިކޮނޮމިކް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ން. 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ދެން އެއަށްފަހުގައި    10ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ވެސް  

އަމާޒުކުރައްވާ ސުވާލެއް  އެ  އޮތްނަމަ  ސުވާލެއް  މެންބަރުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަމާޒުކުރައްވާއިރު  ނެ. 

އަމާޒުކުރައްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށް ކަން އެނގޭގޮތަށް ސުވާލު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ. ފުރަތަމަ އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓުގެ  
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  ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ނުވަތަ މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު އަރުވަން 

އަރުވަން.   ފުރުޞަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް. އެއަށްފަހުގައި އެމް.އެމް.އޭއަށް  އަޅުގަނޑު. އެއަށްފަހުގައި ޖުޑީޝިއަލް 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

  އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟްފައްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ބިލަކީ  މި  އާދެ!  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

މިނިސްޓްރީން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މީގެ  

މަޤްޞަދަކަށް މިވަނީ އަޅުގަނ މި  މައިގަނޑު  ޚިދުމަތް އަވަސްކުރުމާއި  ބަދަލުތަކެއް  ބައިވަރު  އެބަ ގެންނަން  ޑުމެން 

ކޮމާސްއަށް ދިއުމަށް ވެސް  -ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އީ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ވެސް  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އޮންލައިން  އޭގެ  އަދި  ގާނޫނީ  ވެލިޑީއާމެދު،   

ހުރި   އެބަ  ކުރިން  އުފެދޭ ސުވާލުތައް. ތަންކޮޅެއް  ބައެއްފަހަރު  ނެތީމަ  ހެދިފައި  ގާނޫނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބާރާމެދު 

ކޯޓުތަކުން ވެސް އީމެއިލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ވެސް ބަލައިނުގެންފައި ވެސް. އަދި މި ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އަންނަންދެން  

ނުކުރެއޭ  އަޅުގަނޑު އެކްސެޕްޓް  ހަމަ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އީމެއިލް  މުއައްސަސާތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ދައުލަތުގެ  މެންގެ 

އީމެއިލްގެ   ކޯޓުތަކުގައި  އެބަހުއްޓޭ  ދެންނެވީ  މި  ކުރިން  އޭގެ  ދިމަދިމާލުން.  ބައެއް  ރަނގަޅުވާނެ  ދެންނެވިޔަސް 

ގައި ބަލައިނުގަނެފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންކަން ވަނީ  ޒަރީޢާއިން ހުންނަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެއީ އެވިޑެންސްގެ ގޮތު 

ދެވެނީ   މި  ބާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން  އައުމާ  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނު  މި  މިހާރު  ބަދަލުވެފަ.  އައިސް  ފަހަކުން 

ކަމަށް  އެއްޗެއް  އޮންނަ  ލިބިފައި  ބާރު  ގާނޫނީ  އެއަށް  ޞައްޙަ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  ކުރާ  މި    އިލެކްޓްރޯނިކަލީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިސާލަކަށް  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ  ސިގްނޭޗަރ  ޑިޖިޓަލް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކަނޑައެޅުން. 

މިނިސްޓްރީއަށް ބެއްލެވި ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އޮންލައިންކޮށްފައި އަދި އެބަޖެހޭ  

ކަންކަމަށް  ބައެއް  އޮރިޖިނަލް  ޝެއަރ    ނިންމާލާފައި  ބަދަލުކުރާ،  ހިއްސާއެއް  މިސާލަކަށް  ބޭނުންވޭ.  އެބަ 

އަސްލު   ސިގްނޭޗަރއަކީ  އެ  ހޯދަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެއްޖިއްޔާމުން  ފޯމެއްގައި  ޓްރާންސްފަރ 

ޓަލް  ސިގްނޭޗަރކަން. އެހެންވީމާ، ފިޒިކަލީ ގެނެސްގެން އެ ކަން މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު އައިމާ އެ ޑިޖި

އިލެކްޓްރޯނިކް   ކުރެވޭ  މި  އަދި  އިތުރުން  އޭގެ  އެބަވޭ.  ވެސް  އެއްޗަކަށް  ލިބިދޭ  ބާރު  ގާނޫނީ  ސިގްނޭޗަރއަކީ 

މި ދަނީ. ދެން އެ   މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވެސް ގާނޫނުން އޭގެ ބާރު ލިބިދޭ އެއްޗަކަށް ކަނޑައެޅިގެން  މުއާމަލާތްތަކާ 

ގާޑްސްތަކަކާ  ސޭފް  ގިނަ  ވަރަށް  ގުޅިގެން  ކަނޑައެޅިފައިވާނެ    ކަމާ  މީގައި  އެބަޖެހޭ.  އަންނަން  ވެސް  އެއްޗެހި 
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ޚިދުމަތްތަކުގެ   ގުޅުންހުރި  އިތުބާރާ  ދަންނަވަންޏާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  އެއީ  ވާހަކައެއް.  ސަރވިސަސްގެ  ޓްރަސްޓް 

އަ މިއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  އެކުލެވިގެންވާނެ.  މީގައި  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ގޮތްތަކާ  ޅުގަނޑުމެން ގަވަރންކުރާނެ 

-މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ސީދާ އީ

ކޮމާސްއާ ބެހޭ ބިލު ވެސް. އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާ އެނޭބްލިންގ ލެޖިސްލޭޝަނަކަށް މި އިލެކްޓްރޯނިކަލް  

ބިލުވެގެން ގޮތުގައި  ޓްރާންސެކްޝަން  އެޖެންސީއެއްގެ  ލީޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގައި  މި  ދެން  ދަނީ.  މި   

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް   އެންވަޔަރަންމެންޓް،  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދިޔައީ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

އިން ވެސް  އޭ.ޖީގެ  އަދި  އިންވޯލްވްމަންޓާ  ވެސް  އެމް.އެމް.އޭގެ  ޕްލަސް  އަދި  އެއްކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ވޯލްވްމަންޓާ 

ގިނަވާނެ   ވަރަށް  މީގައި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅިގެންދާނީ. ދެން  ކުރެވިގެން  ޑްރާފްޓް 

ހުންނަ   އުފެދިފައި  އައިސް  އުފެދިގެން  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  ކަންކަމަކީ  މި  ސަބަބަކަށްވަނީ  އޭގެ  ބަސް.  އިނގިރޭސި 

ގުޅުންހުރި ކަންކަން. އެއަކަށް ދިވެހި ސީދާ ބަހެއް  ލަފްޒުތަކެއްގެ މައްޗަށް  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ޚާއްޞަކޮށް  މިވަނީ   ބިނާ 

ކޮންފިއުޝަންތަކެއް   އިތުރު  އޭގެ  އަދި  އުފެއްދުމަކީ  ޚާއްޞަކޮށް  އެއަށް  ބަހެއް  ދިވެހި  ދެން  ނޫން.  އެއްޗެއް  އޮތް 

ގި ދުނިޔޭގެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އެ  އަންނާނެ  ކުރާގޮތަށް  ކަން  މި  ތަންތަނުގައި  ނަ 

ލަފްޒުތައް ޑިޓެއިންކުރަނީ އެއީ މީގެ ތެރެއިން އަދި ކޯޓުތަކުގައާއި އެތައް ތަނެއްގައި ބައިވަރު ކަންތައްތައް، އާންމު  

ބަސް   އިނގިރޭސި  އެ  ހަމަ  މަޤްޞަދަކަށްވީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެގެންދާއިރުގައި  ވިޔަފާރިތަކަށާ  ރައްޔިތުންނާއި 

އެއީ އެންމެންނަށް  ރިޓެ މިއަށް ދިވެހި ބަސްތަކެއް އުފެދި އެ ދިވެހިބަސް  ޒަމާންތަކެއް ގޮސްގެން  އިންކުރަން. ދެން 

ވެސް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ދިވެހިބަހެއް ނެތް. ދެން އެހެންވީމާ، ކޮމްޕިއުޓަރަކީ  

އެ ޒާތުގައި. ނޫނީ  ބަސް އޭގެ  ދިވެހި  އެ  ބުނީމަ އެއީ  އެއީ  އެ ބަސް  އެންމެންނަށް  އުފެދިގެން  އަށް އެހެން ބަހެއް 

މުހިންމު   ވަރަށް  ވަގުތު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ގެނެވިދާނެ.  ބަދަލުތައް  އެ  ދިޔައިމަ  ހިސާބަށް  އެނގޭ  އޭތިކަން 

މީ ބޭނުންކުރުން. ދެން  މީގައި  ލަފްޒުތައް  ބޭނުންކުރާ  މި  ޓެކްނޮލޮޖީގައި  ދެކޭގޮތުގައި  ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑު  ތި  ގައި 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ޖަވާބުދޭނަން.  ސުވާލަކަށް  ގުޅުންހުރި  ބިލާ  އެ  ޓީމުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތިއްޔާ  ސުވާލެއް 

 ކުރުކުރުކޮށް މީގެ މަޤްޞަދު މި ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޑްމި ޖުޑީޝިއަލް  މިނިސްޓަރ.  ކުރިއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވެފައި  ނަން  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  ނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 ގެންދެވީމާ ފަސޭހަވާނެ ރެކޯޑުވަމުންދާތީ. 
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 ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝި

އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ޢަލީ،  މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑަކީ  ޑިރެކްޓަރ.  އާދެ!  ޕޮލިސީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝިއަލް   

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ފުރުޞަތު  ދަންނަވާލުމުގެ  އެއްޗެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފޮނުވު މަޖިލީހުން  ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމެންޓެއް  މާ  ޝުކުރިއްޔާ. މި 

ވެސް   ބެހޭ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  މިއާ  ވެސް މުޅި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި  ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްކޮށްލިން. އޭގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާލިން. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  

ހުރި   ހިމެނިފައި  މިހާރު  ބިލުގައި  ހުރި  މި  މިހާރު  ވިދާޅުވިހެން  މިނިސްޓަރ  މިއީ  ބަލައިލާއިރުގައި  ކަންތައްތަކަށް 

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ބިލެއް  ލިބިގެންދާނެ  ޙައްލުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  މައްސަލަތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް 

އަ މުޢާމަލާތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ކޯޓުތަކުގައި  މި  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  ގުޅޭ  ކޯޓުތަކާ  ދި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  އެއް  ބޮޑު  ބަލައިލާއިރުގައި އެންމެ  ކަންތައްތަކަށް  ހިނގާ  މުޢާމަލާތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  ހެކިތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހުންނަ  ހުށަހެޅިފައި  ކޯޓުތަކަށް  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ 

ގާނޫނުގެ  އިލެކްޓްރޯނި  މި  ގޮތުން  ބެހޭ  ވަޒަންކުރުމާ  ބަލައިގަތުމާއި  ކޯޓުތަކުން  ހެކިތައް  ގުޅޭ  މުޢާމަލާތްތަކާ    13ކް 

އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ބަޔާންކޮށްދީފައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އޭގައި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޒަރިއް  އިލެކްޓްރޯނިކްގެ  ކަމަކީ  ދެވަނަ  ދެން  ވެސް  ފާހަގަކޮށްލަން.  ބައި  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ކޯޓުތަކަށް  ޔާއިން 

އިޖުރާޢީ   ކަންކަމަކީ  އެ  ދެން  ކަންނޭނގޭ.  ޙައްލުގެނެވޭ  އެބަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ޖިނާޢީ  މިސާލަކަށް  ކަންކަން.  ހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތަފްސީލުކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ގަވާއިދުތަކުގައި    ގާނޫނުތަކާއި 

އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ވާހަކަ އެބަހުރި ބަޔާންކޮށްފަ. އޭގެ ތެރޭގައި  

ވެސް   ވާހަކަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓުތަކަށް  ގުޅޭ  ކަމާ  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  މައްސަލަތައް  ޖިނާޢީ  ޒަރިއްޔާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތި ގާނޫނުގެ  މި  ދެން  އޮފީސްތަކުން  އެބަހުރި.  ދައުލަތުގެ  ކަންކަމުގައި  މިކަހަލަ  ބަލައިލާއިރުގައި  މާއްދާއަށް  ންވަނަ 

ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުތައް   ބަލައިގަތުމުގައި  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް  މި  ގޮތުގައި  މެސެޖްގެ  ޑޭޓާ  ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ހަދާއިރުގަ އެ  ދެއްތޯ.  ހަދަން  ކަންނޭނގޭ  ޖެހޭ  އެބަ  އުސޫލުތަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  މި  ވެސް  އި 

ހުރެދާނެ   މިހާރު  ގަވާއިދުތަކުގައި  ބައެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  މިގޮތަށް  ދެން  ހަދަންޖެހޭނީ.  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުވާ 

އެކަހަލަ   ދެން  ކަންތައްތަކެއް.  ފުށުއަރާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އުސޫލުތަކާ  މިހިރަ  ގަވާއިދުގައި  މި  ކަންނޭނގޭ 

ތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ މި ގަވާއިދު ފާސްވެގެންދިޔައީމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ،  ކަން
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މިހިރަ   ގާނޫނުގައި  މި  ބަލާއިރުގައި  ކޮމެންޓުތަކަށް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޓުތަކުން  ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ފުރިހަ ވަރަށް  ހަމަ  ބޮޑަށް  ކަންތައްތައްތަކަކީ  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  މަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލާ   މި  ވިސްނުންފުޅަކަށްވީ  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވާހަކަތަކެއް މީގައި ހުރީ.   ގުޅޭ ގޮތުން ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ދެން ވަރަށް ޓެކްނިކަލް 

ހިނގާނެ.  އަދި އަމުދުން މީގައި ހުރި ކަންތައްތަކަކާ މަރުޙަލާގައި ކޯޓުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމެއް   ގުޅިގެން ފަހުގެ 

ނޫނީ   ކޮބައިތޯ،  ގޮންޖެހުމަކީ  ދިމާވެދާނެ  ގާނޫނަކަށްވެގެންދާއިރުގައި  ބިލު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެހެންވީމާ، 

މެ ކޮބައިތޯ ބަލަންވެގެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  މިގޮތުން ވިސްނުންފުޅަކީ  އެ ފުރުޞަތު  ފުރިހަމަކުރަން  ންބަރުން ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނާ   ވެއްޖެއްޔާމު  ކޮމެންޓެއް  ހުރި  އެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އުއްމީދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެރުވީ. 

 ހިއްސާކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެމް.އެމް.އޭގެ ފަރާތުން.  

 

 މާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިމަދު  އަޙްއުޓީ ގަވަރނަރ ޓީގެ ޑެޕިމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު، ކޮމިޓީ މެންބަރސް. އެމް.އެމް.އޭ ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިހެން  

ގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޢަމަލީ ގޮތުން މި ބިލު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅު

އެ   ވެސް  މިނިސްޓަރ  މިދަނީ  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންވެސް  ދެން  އިނގޭތޯ.  އުޅެފިން  ވެސް 

މަރުޙަލާއެއްގައި   ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެ  ބޮޑަށް  ވެސް  ވީހާ  ވެސް  ކަންކަން  ދާއިރާގެ  މާލީ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި 

މި ދަނީ ކުރަމުން  މަސައްކަތް  މި ކަންކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކޭ ގޮތުގައި  ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވީމާ، މި 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން  

ހިއްސާކޮ އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ކަހަލަ  ބައެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ށްލާފައިވާނީ 

ކަންތައްތައް   ހުރި  އެހެން  ދެން  ކަމަށް.  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންނަން  ބަދަލުތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލާފައި އިންއިރު މައިގަނޑު ދެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އެންފަސައިޒް ކޮށްލަން  

މި އޮތީ. އެއްކަމަކީ މި ބިލުގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައި އެބަހުރި ބައެއް ކަންކަން އިސްތިސްނާކުރަން ނޫނީ    ބޭނުންވެފައި

ރެގިއުލޭޓްރީ   ނޫނީ  އިޚްތިޔާރަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެއީ  އޮތުން  އޮންނަ  އުނިކުރަން  އެ  ހިމަނާފަ.  އުނިކުރަން 
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ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހިތުން ފިއުޗަރގައި މި އިންޑަސްޓްރީއަކީ    ބޮޑީސްތަކުގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮވެއްޖެ ކަމަށް

ކަންކަން   އެ  ޕްރޮސެސްއެއްވީމަ  އަންނަ  އިވޯލްވަމުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޕްރޮސެސްއަކީ  ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން  މި  ނޫނީ 

ކަ  ލިބޭ  ޕަވަރސް  އެ  ބޮޑީސްތަކަށް  ރެގިއުލޭޓްރީ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަސޭހަވާނެހެން  ހަލަ  ފެސިލިޓޭޓްކުރަން 

ގޮތަކަށް ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮވެއްޖެއްޔާމު. އެއީ އެއް ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޓްރޯނިކް ސިގްނޭޗަރގެ  

އިދާރާތައް   މާލީ  މި  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ބައެއް  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ބިލުގައި  މި  ކަންކަން  ބައެއް  ކަންތަކުގައި 

ހު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުޕަވައިޒްކުރަން އިދާރާތަކުން  ރަނގަޅު  އޮތުން  މި ބިލުގައި  ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ށަހެޅޭނެ 

އެއްޗަކީ. ދެން   ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މި  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ފެނޭ. އެއީ 

ޓެއިލްސް ތަފްސީލުކޮށްލަދޭނެ. އެއީ މި  އަޅުގަނޑުމެން ޓީމުން އިތުރަށް މި ޑިސްކަޝަންސް ކުރިއަށްދާއިރުގައި މީގެ ޑީ

 ވަގުތަށް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން މިހާހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން ސުވާލުކުރަން  

ބޭނުންފުޅުވާ އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ނޯޓުކޮށްލާނަން. އަޙްމަދު ސަޢީދު،  

 ބަރު.  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ގެމަނަފުށީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް. ބިލުގެ   މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ  އިއްޒަތްތެރި    4އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ގި ވަރަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން  އިން  ފަރުމާކުރެވިފައި  މާއްދާ  މީގެން  ވަނަ  ދާއިރާތަކެއް  ނަ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ. މިހާ ގިނަ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް    4އުނިވެގެންދާކަން، އެ އިސްތިސްނާ މާއްދާ މި ކިޔާ  

މުޢާމަލާތުގެ ބޮޑު ބައެއް އެ މުއައްސަސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ނޫނީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  

މާއް މި  އެހެންވީމާ،  ބޭސްކޮށް  އޮތީ.  މި  ހިމެނުމުގެ    4ދާތައް  ބޮޑުކޮށް  މިހާ  ބައި  އިސްތިސްނާ  މި  މާއްދާ  ވަނަ 

 ؟ބޭނުމަކަށް ވެފައި މި އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ؟ ސުވާލު އަމާޒުކުރައްވަނީ
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  އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟްފައްޔާ ޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް މިނިސް

އޭރު   ކޮށްފައިވަނީ  އިސްތިސްނާ  އެ  ގޮތަކަށް  މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މިހާރު   އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  އޮތުމަށް  އިސްތިސްނާ  އެ  ބޭނުންފުޅުވީ  ބޭނުންކުން  ސެންޓްރަލް  އެމް.އެމް.އޭގެ 

ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ގަވަރނަރ  ވެސް  ޑެޕިއުޓީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ގެންނަވާ.  އެބަ  ޗޭންޖުތަކެއް   

ރެގިއުލޭޓްކުރާ ބޮޑީސްތަކަށް އޭގެ   މިނިމަމް ނޫނިއްޔާމު އެކަހަލަ މުއައްސަސާތަކުން މި  އެފަދަ  ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 

އިސް ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  އިސްތިސްނާ  މީގެން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  މުހިންމު  އޮތުމަކީ  ތިސްނާ  ޑިސްކްރެޝަން 

ވަކި   މުޅިން  އެއީ  އިދާރާ  މާލީ  ރަނގަޅު.  ބެއިންދުން  ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  މުއައްސަސާއަކުން  އެ  ގޮތަކަށް  ކުރެވިދާނެ 

އެހެން   ވިސްނުންފުޅު  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއްޗަކަށްވެފައި  ގަވަރންކުރާ  ސީދާ  ބޮޑީއަކުން  ވަކި  ސެކްޓަރއަކަށްވެފައި 

 މިއަށް ލާފައި އޮތީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކްލެރިފިކޭޝަނަކީ.   ހުރެގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އިސްތިސްނާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތާ   ގިނަ  ވަރަށް  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ފާހަގަކޮށްލާނަން،  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނި މިހާރު  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ވެސް ތި  ސްޓަރު 

މި ބިލާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މިނިސްޓަރ ޝަރީފް  ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް  އެންޑް  ސައިންސް 

ތުން  ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވި. ދެން ވަރަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާ

ދުނިޔޭގެ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އިސްނެންގެވުމާއެކު  މިނިސްޓްރީގެ  ވާހަކައަކީ 

ޤައުމުތަކުގައި މި ކަންކަން ހިނގާގޮތާއި އަދި ކަންކަމަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގައި ވެސް އެ ބޭނުންކުރާ ބަސް  

ފައިވާ ކަމަށާއި ދެން މި ދެންނެވިހެން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ބޭނުންކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދީ

ދިމާވާ   މަރުޙަލާގައި  ގާނޫނީ  އޭގެފަހުން  އޮވެއްޖެއްޔާ  ތަރުޖަމާއެއް  އެ  ޓަކައި  ސަބަބުތަކަށް  ދެންނެވި  މި  އެއީ 

އޮތީ ބޭނުންކުރައްވާފައި  ގޮތުގައި  ބަހުގެ  އެ  ބަސް  އެ  ހަމަ  ހުރެދާނެތީ  ހުރިހާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ދެން  ކަމަށް.   

ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ދެން އަދި   މަޢުލޫމާތުތައް  ދެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް މި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަރާތަކުން 

ބޭންކުތަކާ   ހުރިތޯ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ހުރެދާނެ  ބޭންކުތަކަށް  ގާނޫނަކަށްވުމުން  ބިލު  މި  އިތުރަށް  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރާކުރަން. މި ދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފައަކީ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ.  ވެސް އެބަ މަޝްވަ

ފަރާތްތަކަކާ   ގިނަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުފެނޭ.  އެދިވަޑައިގަންނަވާތަނެއް  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް 
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ލި ޖަވާބު  އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް  ބައްދަލުވެފައި އޮތީމާ މައިގަނޑު ހުރި ސުވާލުތަކަށް  އެއީ.  ހުރީމަ ކަންނޭނގެ  ބިފައި 

 ހިއްސާކޮށްލަން އޮވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟް.  

 

  އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟްފައްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް 

ޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންވެގެން. މި ބިލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަ

ދެންނެވިހެން މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެނޭބްލިންގ ލެޖިސްލޭޝަނަކަށްވެގެންދާއިރު މިއާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތަކެއް  

އެންމެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޑްރާފްޓުކުރަމުންދާ ވާހަކަ ތި  

އެއީ މީގެ ޑިސްކަޝަންސް ތެރޭގައި އަންނާނެ ބައެއް ސުވާލުތައް. މިސާލަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީ އެކްޓް  

އަޅުގަނޑުމެން  މަގުމަތީގައި.  ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ  މިވަނީ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ދެން  އިނގޭތޯ. 

އިނގޭތޯ.  އި ހުށަހެޅޭނެ  އެކްޓް  ޕްރައިވަސީ  ޑޭޓާ  މަޖިލީހަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އަންނަ  މި  ރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ 

ނަން   ފުރިހަމަ  އޭގެ  އަޅުގަނޑަށް  މަޢާފުކުރައްވާ!  މިނިސްޓްރީ،  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ސަންޑޭންސް  އޭގެއިތުރުން 

ކުރިއަށްގެންދަވާ ސައިބަރ ކް  ދެ  ދަންނަވާނުލެވުނީ. އެބަ  ޑްރާފްޓުކުރަން. މި  އެ ބިލު  އެއްކޮށް  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  ރައިމް 

މި   މުޅި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  އަދި  ގުޅުންހުރި  ވެސް  ޓްރާންސްއެކްޝަންސްއާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މުޅި  ވެސް  ބިލަކީ 

ޕް ޑޭޓާ  އެ  ދެންނެވިހެން  މި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ބިލުތަކަށްވާނެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ބަދަލުތަކަށް  ރައިވަސީއަކީ  ގެންނަ 

ގާނޫނުން އެނގެން   ގޮތްތަކެއް ސާފުކޮށް  އާންމު ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރެވޭނެ  އާންމު ރައްޔިތުންނާއި 

މި އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސްއެކްޝަންސްއާ މިހުރިހާ   މާބޮޑަށް ގުޅުން އެބަހުރި  އަދި  އޮތުން. އެ ސައިބަރ ކްރައިމް 

އިން ހިނގާއިރުގައި  ފިޒިކަލީ  އެއްޗެއް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮންނާނެ  ކްރައިމް  ވެސް  ތެރޭގައި  ޓަރނެޓް 

ގޮތަކަށް   ކަންކަންކުރާ  އެ  ދުނިޔޭގައި  ގޮތަކަށް  ޒަމާނީ  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ  އެކަންކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އޮންނަހެން. 

ރެވިގެންދާ ވާހަކަ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ގާނޫނީ ބާރުތަކެއް އޮންނަ ގޮތަކަށް އެ ކަންކަން ފަރުމާކު

 މަޢުލޫމާތަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ، އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.  

 

 މާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިމޯލްޑިވްސް މަނިޓަނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރނަރ އަޙްމަދު  
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އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެޕިޓަލް  ޔަޤީނެއްނޫން ތި ބޭފުޅުން   މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑަކަށް 

ދާއިރާގެ   މާލީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  އޮތް  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ސޭއެއް  އެއްވެސް 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށްވާތީވެ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހުރި އެއްވެސްކަހަލަ މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ބައްލަވާލަދެއްވުން އެއީ  

  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ.  ރަނގަޅު ކަމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާލެވިފައެއް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓު  ކެޕިޓަލް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އެހެންވީމާ،   ގަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނގަޅު  ބަލައިގަނެ  ނެތް.  ހުށަހެޅުން  އެ  އަޅުގަނޑު 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  އެކު  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ބައްދަލުވުމަކަށް.  ދަންނަވާނަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކޮޅުން 

 ބައްދަލުވުން ހިންގާނަން. އާދެ! ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. 

 

 ލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕޮ އަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝި

ތަޢާރުފުގައި   ފުރަތަމަ  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އިން ކުޑަކުޑަ ހަމަ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން 

އެއީ   މަ  13ފާހަގަކޮށްނުލެވުނު.  ސިފައިގައިވާ  މެސެޖެއްގެ  ޑޭޓާ  ބުނޭ  އެބަ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ޢުލޫމާތަށް  ވަނަ 

ދޭންޖެހޭ ހެކީގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނޭ. ދެން ހެއްކާ ބެހޭ  

އެހެންވީމާ ގާނޫނެއް.  ކުރީގެ  ވަރަށް  އެއީ  އެގޮތަށް  ގާނޫނަކީ  މިންގަނޑެއް  ހުރި  ކަނޑައެޅިފައި  އޭގައި   ،

މެންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޙައްލެއް  ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު

 ލިބިއްޖެއްޔާ ރަނގަޅު ކަމަކަށްވާނީ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އުފެދެނީ   މި  ސުވާލު  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި  އިއްޒަތްތެރި  މެސެޖު    17ޝުކުރިއްޔާ  ޑޭޓާ  މާއްދާ،  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ ވެސް މިހާރު ބަދަލުތަކެއް ކުރިއަށް    4ތޯ. ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ނިސްބަތްކުރެވޭ ފަރާތް އިނގޭ
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އާއި )ނ(،    2،  1ވަނަ މާއްދާ ހަމަ މި އޮތް ގޮތަށް )ހ(، )ށ( )ށ(ގެ    17އޮތް ތާނގައި އަންނާނޭ. އެހެންވީމާ،  

އޮންނާނީ  2،  1)ނ(ގެ   އައިސްދާނެ؟ އޮތްގޮތަށްތޯ  ޗޭންޖަސްއެއް  އެއްވެސް  ކުޑަކޮށް  ؟ ތޯނުވަތަ  މާއްދާގައި  މި 

 ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޟްފައްޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް 

ފާހަގަކުރެއްވި   އެ  ޖުޑީޝިއަރީގެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މީގައި  އާދެ!  ނުކުތާއަށް. 

މިހާރު   ވިދާޅުވީ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިމެނިން.  ޑީޓެއިލްސްތަކެއް  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އިންކޯޕަރޭޓުކުރަން.   އެބައި  އޭގައި  ގާނޫނު.  ބެހޭ  ހެއްކާ  ވަނީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅިފައިހެން  މަޖިލީހަށް 

އަޅުގަނޑު އެބައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އެއީ  ގެނެއީ  އެބައިތައް  ގާނޫނުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  އުނިކޮށްފައި  މެން 

ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެ އޮންނަ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލު ފާސްވެގެންދިޔައިމާ ފުރިހަމަވާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ފަހުގެ  

 ދާއަށް... ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ސަޢީ

 

ޕްރޮޖެކްޓް( ސަ )އެން.އެސް.ޑަބްލިއު  ލީޑް ކޮންސަލްޓެންޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ    ދާ އުމަރު ޢީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާގެ ހަމަ ޑޭޓާ މެސެޖު...  17އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވައްޗޭ. އޭރުން ރެކޯޑުވާތީ. ނަ

 

ޕްރޮޖެކްޓް( ސަ )އެން.އެސް.ޑަބްލިއު  ލީޑް ކޮންސަލްޓެންޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ    ދާ އުމަރު ޢީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އަޅުގަނޑަކީ ސަޢީދާ އުމަރު އިނގޭތޯ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލުކުރެއްވި މި  

އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުތައް  އަދި  ގާނޫނުތަކާއި  ފާހަގަކުރެއްވި  މިނިސްޓަރ  ފަރާތް.  ނިސްބަތްކުރެވޭ  މެސެޖު  ޑޭޓާ 

ބައި، މި  ހަމަ  ވެސް  މަރުޙަލާގައި  މެސެޖު   ޑްރާފްޓުކުރެވޭ  ޑޭޓާ  އެއީ  މިގޮތަށް.  އޮންނާނީ  ހަމަ  މާއްދާ  މި 

މި   ބިލުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެއީ  ނާންނާނެ.  ބަދަލެއް  ޢިބާރާތްތަކަކަށް  އޮތް  މި  ފަރާތަށް  ނިސްބަތްކުރެވޭ 

އިލެކްޓްރޯނިކް   ލޯސްތަކުގައި  މޮޑެލް  ގެންގުޅޭ  މި  އެއްކަލަ  އިންޓަނޭޝަނަލް  މިހިރީ  އެކުލަވައިލާފައި 

ރާންސްއެކްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުންނަ ނުކުތާތައް. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި ލޯސްތައް ވެސް  ޓް

މައްޗަށް   ލޯސްތަކުގެ  މޮޑެލް  އެއްކަލަ  ގެންގުޅޭ  މި  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  ކުރަނީ  މި  ޑްރާފްޓު  އަޅުގަނޑުމެން 

ވާލަށް ހަމަ މެސެޖު ނިސްބަތްކުރެވޭ ފަރާތް އޮންނާނޭ މިހާރު  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވި ކުރެއްވި ސު 

 ވެސް މި ބިލުގެ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް އޮންނާނީ ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރު ވެސް އެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް މިނިސްޓަ

އެއަށް   އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  މަޖިލީހުން  މި  މިހާރު  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުން ޙައްލު ލިބިގެންދާނެހެން. އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ސުވާލެއް އޮތް ކަމަކަށް  

އެ  ނުކުރެވޭ.  ހުރިހާ  ފާހަގައެއް  ތިއްބެވި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާހިސާބުން  ހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ހޭދަކޮށްލެއްވި ވަގުތަށް އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ  

ޓަކައި. އެހެ މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވި  ކޮމިޓީއާ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުން  މި  އަޅުގަނޑު  ންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ގަބޫލުކުރެވި  ކަމުގައި  އައީ  ނިމުމަކަށް  ދެންނެވުން  ދެންނެވި  ބޭފުޅުންނަށް  ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

ނިންމާ ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާހިސާބުން  ދަންނަވަމުން  ޝުކުރު  އެއްފަހަރު  ލަން.  އަދިވެސް 

 .السالم عليكموކޮމިޓީ ނިމުނީ. 

____________________ 

 




