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 ( ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް ވީއަށާ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( އަންގާރަ )  2020  އޮގަސްޓ  18

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިީއ  ވަނަ ދ ވަސް.    28މަހ ން    ޙިއްޖާޛ ލް  ވަނަ އަހަރ ެގ  1441  ވަސް.ދ    އަންާގރަ  ވީ  2020  ޮއަގސްޓ   18  ދަކީމިއަ

ދ ވަސް.  8  ނަކަތ ން  މާ އަހަރ ެގ2020،  ތިބީ  މި  ނދެއިށީ  މިއަދ   މެންނޑ ޅ ަގއަ  ވަނަ   ދައ ރ ގެ ދެވަނަ    ަވނަ 

ސަލާމ ަގިއ    .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  32ތިއްބެވީ    ވަޑައިެގންހާޒިރ ވެ ށް  ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ     . ގައިވަނަ ޖަލްސާ ސް ވީއަށާ

މެންބަރަދެ   އައިސޮލޭޝަންަގއި  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރަދެ  ކ .  މާފަންނ    ންގައިއައިސޮލޭޝަ  ކ .ިއއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ 

ނިހާދ .  މ ޙައްމަދ     ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  އާިއ، ފޭދޫ   އިމްތިޔާޒް ފަހ މީިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  

ހަމަ އަިއސޮލޭޝަންަގއިއާއެ  އަދި  ހ ންނެވީ  ވެސް  އަމީންޢާންމ   މަޖިލީހ ެގ  މާމިިގލީ   .އެކ ަގއި  ތިއްބެވީ  ސަލާމ ަގއި 

 .ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ މީދޫ  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ  ދާއިރާެގ

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

   .2/28/ 2020/ ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަކީ،އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ ން.  -3.1

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރ  ގަރާ   ހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭމަޖިލީ .  4

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

 ަގރާރ . ހޭ  ންޖެމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަ

ރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވ ން. ޖާބިهللا ޢަބްދ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ    -4.1

އެތައް ސަތޭކަ    އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތ ން  ފ ނިތަކ ންޝ އަރެންސް ކ ންއިން  ަގމ ން އަންނަރާއްޖޭަގއި ހިން

ތްތައް ސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށް ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ން އެ ފަރާރިކާ ޑޮލަރ ެގ ެގއްލ ން ލބިފައިވާތީ، އިންވެސްޓަރ އެމެ

 ލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . މިއީ އެ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން.ސަރ ކާރަށް ޮގވައި

 

 އެންގ ން   ގާ ރިޔާސަތ ން އަން   .5

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތ 

ހޭ. ހައި ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ   ދެ ވާހަކައެއް ދަންނަވަންޖެ  އަޅ ަގނޑ   ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން.  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމ   

ވަނީ ޢ ޘްމާން  ިއސްތިއ ފާދެްއވާފަިއވާޝ ޖާޢ   ބޭފ ޅާ  އެ  އިސްތިއ ފާދެއްވާފަ.  ސިޓީ    ލިބ ނ އިރ  ކަމ ެގ  މަޖިލީހަށް   މި 

މިޓީން ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކ ރަން ފޮނ ވިފަ. އެ ކޮރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ެގ ޖ   ކިކ ރ މަށްމަޖިލީހ ން ވަނީ އެ ބޭފ ޅާ ވަ

ފަށާފަ.    ވަނީ ދިރާސާކ ރަން  ރިޕޯޓ   އެ  ހާމިހާރ   މީެގކ ރީމިހެންވާ  މި   ަގއިލަތްތަކ ަގއި  ޮގތަކީ،  ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ 

ނ ން  ނަމަވެސް، ޖ ޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަމަސައްކަތް ކ ރ ން ހ އްޓާލ ން. އެހެން އޭނާ ވަކިކ ރ މ ެގ  ޖިލީހ ން މަ

މަށް   ވިސްނާނެޖެހޭ ކަވިސްނ މެއް  ތ ން ގ ޅޭ ޮގފަނޑިޔާރ ންެގ އިސްތިއ ފާ ބަލައިަގނެވޭ ޮގތާިއ، ަވގ ތ ތަކާިއ، ހާލަތްތަކާ

މަޖިލިސް   މި  އަދި  އެފެނޭ.  ބޭނ ންތެރިވެސް  ެއއީ  ވިސްނ ން  ދެ  ކަމެއް.  ކަމާ  އޮތް  ދަންނަވާލަން   ވަނައަޅ ަގނޑ  

ޓަރ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ  މޭަގއި ވެންޓިލޭ  21ޕްޝަން ކޮމިޝަނ ން އެބަވޭ  ކޮރަ-ހަކަައކީ، އެންޓިވާ

ކޮމިޝަންކޮރަ-އެންޓި ނެރ އްވާފަޕްޝަން  ރިޕޯޓެއް  ދިރާސާ  ފާހަގަވަ.  ެގ  މިހާރ   ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ރިޕޯޓާ  އަދި އެ  ނީ 

 ެވސް، އަދި އެ ނަޒަރިއްޔާތ ން  ަގއި ވެސް، ޖަޒ ބާތ ގައިރައްވާފަިއވާ ރޫހ ޖެނެރަލް ފާހަަގކ   ދަންނަވާންޖެހެނީ، އޮޑިޓަރ

ޕްޝަން  ކޮރަ-އެންޓިނޫން،  ނެތްކަން.    ކަންކަން ފާހަަގކޮށްފައި  ،ެގ ދިރާސާ ރިޕޯޓ ޕްޝަން ކޮިމޝަނ ކޮރަ-އެންޓިވެސް  

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރޕޯޓ ން އޮ  ށް މިހާރ  އެނެގނީެގ ރިޕޯޓ ، ދިރާސާ ރިޕޯޓ  ލިޔެވ ނ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކޮމިޝަނ 

ކ ންދ ބާއީ ދައްކާންފ ންޏަެގ  ދޫކ ރެވިފަ. ށް  އޮތީ  ތެރޭަގިއ  މަހ ެގ  އެޕްރީލް  ފައިސާ  އެ  ދައްކާފަ.  ވަނީ  ފައިސާ  ޖެހޭ 
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ކޮމިޝަނ  ކޮރަ-އެންޓި މި  ޕްޝަން  ރިޕޯޓ ،  ނެރެފައިެގ  ރިޕޯޓ   އޭ  21ވަނީ  ދިރާސާ  ކަންބޮޑ ވ މެއް  މޭަގއި.  ގއިތ ރ ން 

މިނިވަން   ،ސް މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގންނެވިެގ ރައީޕްޝަން ކޮމިޝަންކޮރަ-އެންޓިަގއި  މޭ  3،   ޖެހެނީފާހަަގކ ރާން މި

ކޮމިޓީއަށް.  މ  ކޮމިޓީަގއި  އައްސަސާ  ކޮމިޝަނ ކޮރަ-އެންޓިެއ  ވާހަޕްޝަން  ދައްކަވާފަިއވާ  ރައީސް  ކަފ ޅ ތަކ ެގ  ެގ 

ފާ ޔައ މިއްޔާަގިއ  އެ  އަދި  އެދެން.  ައޅ ަގނޑ   ވެންޓިލޭޓަރ ޔައ މިްއޔާއަށް  މި  ޮގތ ން  ހަގަވަނީ،  ގ ޅޭ  -އެންޓިތަކާ 

މިންވަރަށް ކަންކަން ބަްއލަވާފައިނ ވާ ކަމާިއ، ނ ވަތަ ބައްލަވާ ނަޒަރިއްޔާތ  ވަރަށް  ބަްއލަވާ  ޕްޝަން ކޮމިޝަނ ން  ކޮރަ

ކަމަ މ އަޅ ަގނޑަށް.  ތަފާތ   މިނިވަން  މަޖިލީހ ެގ  މި  މިއީ  ފެންނަފެނ މ ަގއި  ބަށް  ކޮމިޓީން  ލަންޖެހޭނެ  އައްސަސާ 

އެމައްސަލައެ  ައޅ ަގނޑ  އް.  ކޮމިޝަނ ކޮރަ-އެންޓި  ،ހެންވީމާ،  ރިޕޯޕްޝަން  ދިރާސާ  އަދި  21ޓ   ެގ  -އެންޓި  މޭާއއި، 

ކޮމިޝަނ ންކޮރަ ވާހަކަތަކ ެގ    3  ޕްޝަން  ދައްކަވާފަިއވާ  ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  މ އައްސަސާ  މިނިވަން  މޭަގއި 

އަްއސަސާ  ނާ އެކ ަގއި މިނިވަން މ ރޭަގިއ ނެރ އްވާފައިވާ އިޢ ލާމިޝަނ ން  ޕްޝަން ކޮކޮރަ-އެންޓި ޔައ މިްއޔާާއއި، އަދި  

ފޮނ ވަން.   ެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހ ެގ ރައީސް   ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ އިތ ރަށް ބެއްލެވ މަށް އަޅ ަގނޑ  

ޖ   -6.1 މަތީން،    ށްފައިވާންކޮބަޔާ ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(ަގއި    115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    މްހޫރިއްޔާެގދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ެގ 

 ...އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީބް ޑައެޅ މަށްޓަކައި، ޤައ މ ތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރ ން ކަނބޭރ  

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ކާށިދޫ    ،އަޅ ަގނޑ  ވޭ.  މަޑ   މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން   އެހެންވީމާ، މަޖިލީހ ެގ ރަީއސްެގ  ! ތިފ ކ ރަްއވާމާ    ވަރަށް ބޮޑަށް

މެންބަރަ ިއއްޒަތްތެރި  އަރ ަވން.ދާއިރާެގ  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ   ށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ،  ކާށިދޫ 

   .ހ ށަހަޅައިދެއްވ މަށްމައްސަލަ  ކ އްލި  ެގމެންބަރ ން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ިއއްޒަޝ ކ ރިއް ރަީއސްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި    .ތްތެރި  އިޚ ލާޞްތެރިކަާމ  މެންބަރ ންޝ ކ ރިްއޔާ  ވަރަށް  އ އްމީދ ކ ރަން   .

ބަލަިއަގތ މަ މައްސަލަ  ކ ްއލި  މި  ވިސްނަިއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޑ އަހައި،  ވާހަކަ  ދަްއކާ  މި  ައޅ ަގނޑ   ށް.  އެްއކޮށް 

ރަީއސް އި  .އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގސް  ޤ ތި ޒަމާނ އްސ ރެ  މަހަށް  މަސްވެރިން  ސިނާޢަތަކީ،  ެއއް  ޞާދ ެގ 

ވިއްއަވަ މަސް  ބާނާ  ކަނޑ ތަކ ން  ދިވެހި  މަދިނެތި  ހަމަސްވެކަިއެގން  ކޮއްތ   ދ ަވހ   ޢާއިލާތަކ ެގ  ެއ    ،ޖައްސައި ރި 

ލިސީތަކަށް  ޭގބި ޚަރަދ މަސްވެރިކަމ ން  އާމްދަނީން  ކަންތައްބަ  ބޭ  އެންމެހައި  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ތައް  ލަހައްޓައިެގން 
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ޚިލާފަ ކ ރިޔާ  އަންނަނިކޮށް  ހަމައަހަމަޖއްސަމ ން  މަހަށް  ބާނާ  މަސްވެރިން  މަސްވެރިންނަށް  ށް  ނ ދީ  ލިބެންޖެހޭ  ގ  

ކަރ  ބަދަލ ަގއި  ދީފައިސާެގ  ރަސީދ   ފައިސާެގ  ނ ވަތަ  ހިފަހައްޓަމ ންދާ  ދާސްކޮޅ   ނ ދީ  ފަިއސާ  ދ ވަހަކ   އެތައް   ،

،  ސްކިރ ވައި ދަނީ ހޯދަމ ން އެ ދަނީ ޅ. އަތޮޅަށް މަސްވެރިން އާމް ދިވެހި މަތީއާިއ، އަދިންދާމަންޒަރ  މިހާރ  ފެންނަމ  

ބ ަގއި ހ ރި ފައިސާއިން ތޮޅަށް ޮގސް އަމިއްލަ ޖީލ. އަސީދ  ހިފައިެގން   ދޭ ފައިސާެގ ރަތ ވަގ   އެ ފަރާތްތަކ ން އެ

ކ ރަން  ސް، އެ މަސައްކަތް  ނަމަވެ   ށްފައި އޮންނަތިޒާމ ކޮށް ސަރ ކާރ ން އިން މިކަންކަން މިޮގތަ  .ވެެގންނެ ަގނެ  އައިސް

ސަ މަޖ ބޫރ ވެފަިއވ މ ެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މަސްވެރިންނަށް  ދިވެހި  ބިކަވެ،  އިތ ރަށް  ޢާއިލާތައް  މަސްވެރި  ބަބ ން، 

ޙަޤާނޫނ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭ  ނ ހަނ  އަސާސީ  ހާލ ގައި،  ދަތި  އަދި  މަހ ރޫމ ވެފައިވާތީއާިއ،  ފަރާތްތައް  އެ  އްޤ ތަކ ން 

ެގ ސަބަބ ން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  19-ށް ކޮިވޑ ސްވެރިން މަސައްކަތ ަގއި ހަރަކާތްތެރިަވމ ން އަންނަނިކޮދިވެހި މަމ ަގއި  ެގއްލ 

ގ ނަޔަކަށް އިތ ރ ވެ،ދައިޤ ތިޞާ ެގްއލ ން އެތައް  ލިބ ނ   ގ ޅިެގން  ލޮޅ މާ  ައއި ކ އްލި  މި   ސްވެރި ޢާއިލާތަކަށްމަ  ށް 

ެގ އެ  ލިބި،  ެގއްލ ންތައް  ެގއްލ ންތަ ރ ެގ  ފޫނ ބެއްދޭވައްލ ންތަކަކީ  އިތ ރ   ކަ ބޮޑ   ވާތީާއއި،އް  ދިވެހި   މަށް  އަދި 

ރިކަން ހ ްއޓިެގންދިޔަނ ދީ ެއ ސިނާޢަތ  އަލ ން ިއޔާދަކ ރ މ ެގ ބ ރަ އިޤ ތިޞާދ ެގ ެއއް ސިނާޢަތ  ކަމ ަގިއވާ، މަސްވެ

އަތް ފ ރާނަ  ާވރެއާިއ،  އަތްާވއި،  މަސްވެމަސައްކަތ ަގއި  ލައިެގން  ކ ރަމ މައްޗަށް  ެއ  ފަރާތްތަކާންދާ  ރިކަން  އި، 

ކަން  ބޭ އާމްދަނީން ބަނޑ ފ ރާނަމ އްތިނ ކ ރެވޭ ހިސާބަށް ޮގސްފައިވާ ތައް ބިކަވެ، އެ ޢާއިލާތަކަށް ލިފަރާތްތަކ ެގ ޢާއިލާ

ެއނެގ ޮގތެއްަގއި  ބޮޑ   އޮތަފާޅ ކަން  ސަރ ން  ދިވެހި  ޓްރޭޑ   ތީއާިއ،  ފްރީ  ހަދާފައިވާ  ދެމެދ   ޗައިނާއާ  ކާރ ން 

ތައް ބަންދ ކޮށް،  ކަމ ެގ ދޮރ ރިހި މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާތައް ހިފަހައްޓައި، މަސްވެ ށ ން ދިވެއެްގރީމެންޓ ެގ ދަ

ވަޢ  ވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ސަރ ކާރ ން  މަސްވެމި  ނ ފ އްދައި،  މަދ ތައް  ނިކަމެތިކ ރަމ ންދާރިން  އިރ ،  ގ މަތިކޮށް 

ކ ރިމަތިވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ނ ކ މެ ތަޙަްއމަލ ދަތިތައް    ދިވެހި  މަގ މައްޗަށް  ފަހ ން  އެންމެ  ނ ކ ރެވިެގން 

ކަންކަން ލިބެންމަސްވެރިންނަށް   ހިސާބަށް  ނ ކ ންނަންޖެހޭ  މ ޒާހަރާކ ރަން  ކަށަވަރ ކ ރ ަމށް  ޙައްޤ ތައް  ޖެހޭ 

ބިރ  ދިވެ  މޯލްޑިވްސް-ޗައިނާވެ.  ހީވެފަިއާވތީއެޮގސްފަިއވާކަމ ެގ  ދަށ ން  އެްގރީމެންޓ ެގ  ޓްރޭޑ     ސްވެރިންނަށް  މަ  ހިފްރީ 

ޖެހޭ ޙަޢްޤ  ދިނ މަށް ޓަކައި ދަތިތަކަށް ޙައްލ  ެގނެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ   ކ ރިމަތިވެފަިއވާ އިސް 

ސަރ ކާރ  ވ ޒާރާތައެންމެހައި  ސަރ ކާރ ެގ   ނ ވަތަ  ވައް  ެއންމެހައި  ދިވެހި  ެގ  ނަމަވެސް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ސީލަތްތައް 

ހަ ދެމެދ   ޓްޗައިނާއާ  ފްރީ  ދިވެދާފައިވާ  ދަށ ން  އެްގރީމެންޓ ެގ  މަސްވެރިންނަށް  ރޭޑ   ފައިސާ ހި  މިންޙައްޤ ވާ  ވަރ   ، 

  މޯލްޑިވްސް-ޗައިނާ  އިލައި ހ ށަހަޅާ ކ އްލި ަމްއސަލައެވެ. ށް ޮގވަ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސައިދިނ މަވަގ ތ ން ަވގ ތަށް ލިބޭނޭ

ދަށ ން އެްގރީމެންޓ ެގ  ޓްރޭޑ   ދިވެފްރީ  އަދި  މަނާއި،  ސަރ ކާރ ން  ޙަސްވެރިންހި  ވެފައިވާ  އްޤ  ެގ  ހޯދައިދިނ މަށް  ތައް 

ޮގތ ގައިށް ބާރ އަޅައި އަދި އެ މަސަްއކަތ ެގ ތެރެއިން ދިށް ސަރ ކާރައްދ މަވަޢ ދ  ފ   ވެހި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާެގ 

މިންވަރ    ލިބޭނޭޙައްޤ ވާ  ވަގ ތަށް  ހަމަޖައްސައިވަގ ތ ން  އިންތިޒާމ   ޢާއިލާތަ  މަސްވެރި  ކ ރިމަތިވެފަ،  ިއާވ  ކަށް 
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ސަލާމަ ފަރާތްތައް  އެ  ހ ށަހަ ދަތިތަކ ން  އެދި  މައްސަލަެއވެ.ޅާ  ތްކޮށްދިނ މަށް  ޢަބްދ   ކ އްލި  ހ ށަހަޅަނީ،  هللا މަްއސަލަ 

 .اتهكبرة هللا ومحركم ويوالّسالم عل ޖާބިރ ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ     .ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ރިއް ޝ ކ ؛ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ގެ . ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ރިއްޝ ކ 

މިއަދ ެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވ ންތަްއ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މަށް.ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ  އިދާރީ މޭޒ ަގއި އެދެން.  

ޮގތް ދަންނަވައިލާނަން.   ހަމަޖެހިފައިވާ  ބަލާ  ަގިއ، ސަރ ކާރ ެގ މަ  10:00ބޭއްވ މަށް  މިންވަރ   ސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ 

ަގއި،   10:00ަގއި.  5އްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ރޫމ   އަ މިނިވަން މ ަގއި،    10:00ަގއި.  1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ރޫމ   

މ  ޓީ، ކޮމިޓީ ރޫޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިަގިއ،    10:00ަގއި.  6ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ރޫމ   

ރޫމ   ަގިއ،    10:00ަގއި.  10 ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ،  އެހެންވީމާ،  11އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީޖަހާއިރ   10ަގއި.  ފަސް  ެގ  ، 

ފެށޭ.   ާގނޫނ  ސަ،  ޖަހާއިރ   10ބައްދަލ ވ ން  ފ ލ ހ ންހެ  އެއީ  ކޮމިޓީ.  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  ލާމަތީ 

،  ޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީސްޓޭ  ،ޖަހާއިރ   12ެގ ބައްދަލ ވ ން.  ޓީދިރާސާކ ރަމ ން ެގންދާ ކޮމިޓީ. އެ ކޮމި

ނަންބަރ    ހަމަ  4ކޮމިޓީ  ހިއ ޖަހާ  12ަގއި.  ކޮމި އިރ ،  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ކޮޓަރި  މަން  ކޮމިޓީ    ަގއި.  10ޓީ، 

ކޮމިޓީ،   ކޮޓަރި    12އިޤ ތިޞާދީ  ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ  11ޖަހާއިރ ،  މާލިއްޔަތ   ކޮޓަރި  ިއރ ޖަހާ  2ަގއި.  ކޮމިޓީ  .  ގައ4ި، 

މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް މިއަދ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެއީ އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓް  

ކޮމިޓީއަށް  ރިޕޯޓ    ޮއޑިޒެންޓޭޕްރެމާލިއްޔަތ   ޖެނެރަލްޝަނެއް  އިްއޔެަގއިޓަރ  ދެއްވާނެ.  ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ރިޕޯޓާ  އޮޑިޓް   

ވަރަމިތަނ  ބަހ ސްަގއި  ކ ރެވ ނ   ިގނަ  ަގއި  ރިޕޯމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ށް  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  އެދިވަޑަިއަގތް  ޓ  ން 

ހ ށަހަޅަހ ށަހަ ރިޕޯޓ   އެ  ފްލޯއަށް  މި  ދެއިދިޅާއިރ   އަޅ ަގނޑ   ކޮޓަރިއަށްމަޖިލީހ ެގ  ކޭޮގތ ަގއިނ މަށް.  ކޮމިޓީ    

މެންބަރ ންނަށް   އެންނެ ވަޑައިެގއިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީވޭނެ.  ހިންޭގނެ.     މަސައްކަތް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮޓަރީަގއި 

ދާނަން.  ރެްއވި އިރާދަކ  ތަނަށް  ހ ށަހަޅާ  ރިޕޯޓ   އެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެންޑް  ،  ޖަހާއިރ   2އްޔާ  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

  މިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، ކޮ  އިޖްތިމާޢީ،  ޖަހާއިރ   2ަގއި. އަދި  6ކޮޓަރި    ، ކޮމިޓީކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ

އަދި  8 ކޮމި،  ޖަހާއިރ   2ަގއި.  ކޮޓަރި  ޖ ޑިޝަރީ  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހ ގެ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ގައި.10ޓީ،  ރައްޔިތ ންެގ 

މައްސަލަ    170ަގާވއިދ ެގ   ކ އްލި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

  އެދެން. ދެއްވ ންމެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ސްކ ރ މާމަޖިލީހ ގައި ބަހ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޖާބިރ هللا ބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަ ކާށިދޫ  : ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 41    ރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަ

 18    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 19    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    37     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 19      ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : ވ މަފާސް

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން 170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ 

މަްއސަލަ   ކ އްލި  ޮގތ ންަގތ މާއިބަލަމަޖިލީހަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ގ ޅޭ  ވޯޓ      ޖ މ ލަ    ގެ ނެގ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ. 

. ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   18މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  އިްއޒަތްތެރި    41ތިއްބެވީ    ހާޒިރ ވެ. 87؛ އަދަދަކީ

ކަމަށް   ވަކި  19ނ ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިއް   ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންނ ވާ  ވޯޓ ދޭން  ނެތް. ޮގތަކަށް  މެންބަރަކ   ޒަތްތެރި 

ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވީވޯޓ ގަ  ފާސް  37  އި  މެންބަރ ން.  ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  މި   19ވ މަށް  އެހެންވީމާ،  ވޯޓ . 

 ކ އްލި މައްސަލަ ބަލަިއަގތ މަކަށް ފާހެއްނ ވި. 

 

 ޅާ ކަންކަން އީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަ  ރަ. މަޖިލީހ ގެ 6

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ައއިޓަމް   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ    -6.1އެޖެންޑާ  ަގިއ    115އަސާސީެގ  ނޫނ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ދ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ްމ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ  ،ޓަކައި  ޑައެޅ މަށްއ މ ތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރ ން ކަނޤަބޭރ     ،ންބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ
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ހ.ބ ޝަހީ ދިވެހިރާއް  ،  ސިންަގޕޫރަށް  ސަފީރ ކަމަޖެހޭވައި،  ކަނޑައަޅ އްވާ  ކ ރެއްވ މަށް  އްޔަންޢަށް  ޖެިއން 

ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާ ގ ޅޭ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއާވފައިވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް 

އަމީން އަޅ ގނ   .ފޮނ ވ ން ނަޢާޑ   އެދޭނަންންމ ެގ  އަރިހ ން  ފޮނ ވާ  ،އިބ ެގ  ސިޓީފ ޅ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ފަިއވާ 

 ދެްއވ މަށް. އިއްވަވަ މަޖިލީހަށް އި

 

 އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން: 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަހ  ދަންނަވަމެވެ.    ށްވެދ ން ސަލާމަ  ،ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ، ރައީސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް

ބަޔާންކޮށްފަ  115އަސާސީެގ  ނޫނ ޤާޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ަގއި  )ދ(  މައްދާެގ  މަތީ  ިއވާވަނަ  އ މ ތަކަށް ޤަބޭރ     ،ންޮގތ ެގ 

ކަނޑައެޅ މަށްރާއް ސަފީރ ން  ހ.  ޖެއިން  އިބްރާހީ  ޓަކައި  އަލްފާޝިލް  ސިންަގޕޫރަށް ޖެހޭަވއި،  ޝަހީބ ،  ްމ 

ކަނޑައަ  ސަފީރ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހ ންނަވާ  ަގސް އްޔަންޢަ  ޅާފައި  އިބްރާހީތ ކ ރެއްވ މަށް  ޝަހީބ ކ ރާތީ   މް 

  ޮގތް   މަޖިލީހ ން އެންގެވި  އެ   އި،ދެްއވަ އިއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަ ޖެއްސ މާ މެދ  ރަސަފީރ ކަމަށް ހަމަ

ރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑ ެގ   ރާއި ދިވެހިމް ޝަހީބ ެގ ވަނަވަދެއްވ މަށް އެދެެމވެ. މި ސިޓީއާއެކ  އިބްރާހީއިއަންަގވަ

އި ފޮނ ވީމޭ.  އެހ ކޮޕީ  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން    ،ދިމްކ މްޚާ.  2020  ޮއަގސްޓ   16.  1441އްޖާ  ޙިލްޛ   26ދެެމވެ.  ތިރާމް 

 . ޙްލިޞާމް މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަން ނިންމިއްޖެ.ޚާސަލާމަތާއި އ މީ ޤަދިރާސާކ ރ މަށް  މައްސަލަ ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ކަން. ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަން   .7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ބިލ  އިލިބިަގންނަ ފަރާތްމަތް  ޚިދ ަގންނަ ފަރާތްތަކާއި    މ ދާ  -7.1

ރިޕޯރިޕޯ  ޮގތ ެގ  ނިންމި މި  ހ ށަހަޅ އްމަޖި  ޓ ޓް.  )ަވގ ތ ކޮޅަކަދެްއވާނީވައިލީހަށް  ރިޕޯ  ށްފަހ (...  މަޖިލީހަށް  މި  ޓް 

މ ދެްއވާނީ  ހ ށަހަޅ އްވައި މ ޙައްމަދ     ،އްރިރ ޤަކޮމިޓީެގ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޙ ސައިން.  ރަޝީދ   އަލިފ ށީ 

ެމންބަރ ންމާފ ކ ރައްވާ!   ވަރަށް ށް ދޫކޮށްލަދެއްވ ން  ދާރީ މަސައްކަތް، އިދާރީ މަސަްއކަތަތަނ ެގ އި  މި ؛އިްއޒަތްތެރި 
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ކ ރައްވާއެދެން.  ބޮޑަށް   މެންބަރ ން  މަސައްކަތް  ކ ރައްވަންޖެހޭ  ،  އެހެންނަމަވެސް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ނީމެންބަރ ން 

 ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ފަދ ވާ އާދެ! 

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ

 ރ  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަ

 ހ ށަހަޅައިފިން.  ޓ ނޑ  މި ރިޕޯ ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޔެ އަޅ  

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޓ ޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ރިޕޯއްިއއްޔެ އި ؟ ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ  ަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ  ތީ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަޅ  އިބައްލަވަ  ައޅ ަގނޑ   މިއަދ   ދައްކާ ަގލަްއވާފައި  މި  ބައްލަވަ   ވާހަކަ  ނޑ   ބިލެއް   !ލަްއވާއިވެސް  ދެ  މީެގ  މިހާރ  

ކަން  މި  ،ކަމާއި   ވާއެބަ އަޅ ަގ  ޮގތް   ހިނާގތަނ ަގއި  ބޮޑަށް ސާފ ކ ރެްއވ ން  ތަންކޮޅެއް  މެންބަރ ން  ނޑ   ިއއްޒަތްތެރި 

ތަނ ެގ ކޮމިޓީތަކަށާއި އަދި    ވާއިރ . އަޅ ަގނޑ  މި   7:30ތަނަށް އަންނަން ހެދ ނ     ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ައޅ ަގނޑ  މި

ބަލަ ތަކެތި  ހ ށަހެޅޭ  މޭޒ ން  ދިއަ   .ންހަދަ  އިއޮޅ ންފިލ ވަ   އި،ތަޅ މަށް  އިދާރީ  ކ ރޭ.  ވެސް    މިތަނ ެގ  މަސައްކަތް  އެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހ ށަހެޅޭކަށެމާފ ކ ރައްވާ!  ރިޕޯޓ   މި  ވަގ ތ   ނެތް.  މި  ފަރާތްތަކާއި    މ ދާއް  މަތް ޚިދ ަގންނަ 

ފަރާތް ބިލ ލިބިަގންނަ  ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (؛ ތައް  ހ ށަހެޅ ނީ...  މަޖިލީހަށް  ބިލ   މި  މި   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ެވސް    ެއއްވަޑައިެގންވީ. އާދެ! ކޮމިޓީ  އިމިޓީގަ ކޮ  ވަގ ތ   މިއްރިރ  ވެސް  ޤަމ   ެގ މ ޤައްރިރ  ެވސް، ނައިބ ކޮމިޓީ ؛ބިލ 

  މާ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ    ޓ އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން މި ރިޕޯ  ލާފ  ކަމެއް ހިނަގިއެގން މިޔާ ޚިނެތް. އެހެންވީމާ، އާދަ

 .  ެއއްއާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ ؛ގ ޅޭ

 

 ސަލަ( މައް ނިޒާމީ)

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޢީއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަށ  ދާމާވަ

ރައީސް،  ތެއިްއޒަތް ދާތި  ރި  ދ ވާފަރ   ހ ށަހެޅ އްވޭނެ  ެއއީ  އިބިލ   އިނޭގތޯ.  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ވަނަ    3ރާެގ 

 އްރިރ . ޤަމ 

 



2002 އޮގަސްޓ   81                                            ސާލްޖަނަ ވަ  82 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

9 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިކަމާ މި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ވިދެވައިންނަނީ    ގ ޅިެގން  ބިލެއްތޯއާއި   .ސްނ މެއްަގއިނަ  ކޮން  ހ ށަހެޅިފައިވަނީ    ،ެއއީ 

ނ ވަނީ ބިލެްއތޯއާއިހ ށަހެޅި  ކޮން  ިއއްޒަތް  މި  ،  ސާފ ވެެގން  ކ ޑަކޮށް  ކަންކަން  ބިލ  ތެބާވަތ ެގ  މެންބަރ ން  ރި 

ައޅ ަގ އ ޅ ްއވަން  މަސައްކަތ ަގއި  ލަފާކ ރެވެނީ.ހ ށަހެޅ މ ެގ  ޝ ކ   ނޑަށް  އި ރި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރި  އްޒަތްތެއްޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ސާފ ވެއްޖެ.މެންބަރ ން.  ކަންކަން  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހ ށަހެޅ މާ  ބިލ   ރިޕޯ  ށް   ޓ  ކޮމިޓީެގ 

ކޮމިހ ށަހަޅ އްވައި މެންބަރ ޓީ ދެްއވާނީ  ިއއްޒަތްމި  ،ެގ  ދާއިރާހެ  ޢަލީ  ތެލަންދޫ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މި.  ޟާރިރި  ލަންދޫ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:  ވާޟާމެންބަރ  ޢަލީ ރި ެގއިރާދޫ ދާލަންމި

ިއއްޒަތް އިތެޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ފަރާތްޤ ރި  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ  ކޮމިޓީން   ތައް ތިޞާދީ 

ން ޖޫ  11ިއވަނީ  އ ފައްދާފަ  މި ކޮމިޓީ   ،މި ކޮމިޓީގައި  .ޓްޮގތ ެގ ރިޕޯ  މިޓީން ނިންމިދީ ކޮތިޞާ ޤ ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ބިލ  އި

ބޭއްވި   2019 މަޖިލީހ ެގ    19  ،ަގއި  ރައްޔިތންެގ  ރިޕޯ  6ަވނަ  މި  ޖަލްސާަގއި.  އަޅ ަގނޑަށް ވަނަ  ހ ށަހެޅ މަށް  ޓް 

ވެސް   ލަންއިބަލަމި  އަދި ކ ޑަކޮށް    ނޑ ަގލިބ ނީ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ  

 .   ރަނަގޅ ދީފިއްޔާ ވަރަށް  ނޑަށް އިތ ރ  ަވގ ތ ކޮޅެއްަގައޅ  ،އެބަ ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  މެދ ކަނޑަޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލިސް  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   މިނެ  15ލާނަން  އިއެހެންވީމާ،  ޓަށް. 

މެދ ކަނޑަ ނޫން  މިނެ  15ލާނަން  އިމަޖިލިސް  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   ހ ށަހެޅ އްވ ން.   ،އީއެ ޓަށް.  ނ ބައްލަވާ  ރަނަގޅަށް 

ބައްލަވާފައިއެހެންވީމާ،   ަވގ ތ އަޅ ަގ  ،ރަނަގޅަށް  މެދ ކަނޑަ  ނޑ   މަޖިލިސް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ލާނަން  އިައރ ވާނަން. 

 ލާނަން. އި ައޅ ަގނޑ  މަޖިލިސް މެދ ކަނޑަށް ބައިަގޑިއިރ ެގ ަވގ ތ ކޮޅަކަށް. ބައިަގޑިއިރ ެގ ަވގ ތ ކޮޅަކަ

 

 { ށްއަ 10:08އިން   9:31 :އްަވއިލެްއވ ންމެދ ކަނޑ  ސާލްޖަ}

 ( ދ މަދ  ނަޝީ، ރައީސް މ ޙައްރައީސްމަޖިލީހ ގެ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ައއް ޢަލަިއކ މް.  `.  ބައްދަލ އަޅ ަގނޑ މެން  ސަލާމް  ރިޕޯ  މި  މެދ ކަނޑާލ މަށްފަހ   ކޮމިޓީ  މ ދާ  އެކ .  ޓާކ ރީ 

ފަރާތްތަނަަގން ހިމާޔަތް  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  އި  ކ ރ މ ެގކާއި  ނިންމި ޤ ބިލ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ތިޞާދީ 

ރިޕޯރިޕޯ  ޮގތ ގެ  މި  މަޖިލީހަޓް.  ހ ށްޓް  އިހަޅ އްވައިށަ  ކޮމިޤ ދެްއާވނީ  މެ ޓީ ތިޞާދީ  ދާއިރާެގ  މި  ،ންބަރ ެގ  ލަންދޫ 

 ންބަރ . އިރާެގ މެދާލަންދޫ މި. ޟާޢަލީ ރި  ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޟާޢަލީ ރި މެންބަރ ލަންދޫ ދާއިރާެގ މި

ފަރާތްތަކާއި ަގންނަ  މ ދާ  އާދެ!  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތްތައް    ޝ ކ ރިއްޔާ  ލިބިަގންނަ  މާޔަތްކ ރ މ ެގ ހިޚިދ މަތް 

އިޤ  ރިޕޯޓ .  ބިލ   ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ ،  ތިޞާދީ  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓ ަގިއ  މި 

ލާނަން. މ ދާ އިޮގތް ދަންނަވަ   ޔަ ެގންދިކ ރިއަށް   ބަެއއް ކަންތަްއތައް ދޫކޮށްލ މަށްފަހ  ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް  ،ކަންތައްތައް 

  10  ނީވަމި ބިލ  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި   ،ޮގތ ން  މާޔަތްކ ރ މާ ގ ޅޭހިަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް  

ޑައެޅ މަށް.  ސ ންަގޑިއެއް ކަނ  މާނޭ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނިން  ނިންމީ  މ ންބައްދަލ ވ   ކޮމިޓީެގއަދި    .ަގއި  2020ރީ  ވަފެބްރ 

ސ ންަގޑިެއއް  ކަނޑައެޅީެގ  އެޮގތ ން  ޓަކައިމާރިޗ ަގއި    20  ،ޮގތ ަގއި   ގެ މާރިޗ    20  ޮގތ ަގއި  އެ   .ނިންމ މަށް  އަދި 

ޖ ލައިއަށް    20އެކީަގއި އަނެއްކާ ަވގ ތ  އިތ ރ ކޮށް    ނ ލެވ މާއިނިންމަ   މަސައްކަތްބިލ ެގ ދިރާސާަގއި  މާރިޗ   ،ނިންމ ން

ޓަކައި   އެޮގތ ން  ށ ނ ފެ  މަސަްއކަތް ނިންމ މަށް  ކ ރިއަށް .  ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތް  ބިލ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންޮގސް 

ނިންމަ ދ ވަހ   2020ޖ ލައި    1ލެވ ނީ  އިކޮމިޓީން  އޮތް  ވަނަ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި    46  ގެ އަހަރ   މި  ކޮމިޓީަގއި  ވަނަ 

ރިޕޯޓ  ފާސްކޮށްފައި ވަނީ    ންމި ޮގތ ެގކޮމިޓީަގިއ ބަިއވެރިވި ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން އެ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ނި

ޓަކައި ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  ކޮމިޓީން    ންއަޅ ަގނޑ މެ  އަދި  ފައިޤ ތިޞާދީ  ިގނަ  ރާތްތަކަށް ވަރަށް 

ފޮނ ވިފައި   ލައިެގންއިޅ ވަހ  ސިޓީ  ހޯދ މ ެގ  އެޮގތ ންޚިޔާލ   ސިޓީ  މ ައއްސަސާައކަށް    13  ،ވަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން 

އާންމ ންެގ  އަދި    .ޚިޔާލ ތައް ލިބ ނ   ފަރާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  5އޭެގތެރެއިން  އެކ .  އެކިއެކި ބޭންކ ތަކަށާ   ންފޮނ ވި

ގަވާ މަޖިލީހ ެގ  މި  ވެސް  ހޯދ މަށް  އަޅ ަގނޑ   99އިދ ެގ  ޚިޔާލ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ހ ޅ ވަވަނަ  ލިން.  އިމެން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ގެ އާންމ ންއެހެންނަމަވެސް،   ކޮމިޓީައކަށް. ފަރާތ ން  ނ ވޭ  ލިބިފައެއް  ޚިޔާލެއް  އެއްވެސް 

ށް ޓަކަިއ ވަރަށް  ބިލ  ިއޞްލާޙ ކ ރ މަ  މި  ، އެ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ މި  މަސަްއކަތްތަކަކާ އެކީަގއި    ިގނައެހެންނަމަވެސް،  

ކ ރެިވެގންދިޔަ. މަސައްކަތްތަކެއް  ނިންމ ން  ިގނަ  ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޓީ  މި ؛ކޮމިޓީެގ  ަގންނަ  މ ދާ  ފޮނ ވާފައިާވ  އަށް 

ކޮިމޓީން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ެގނައި ބަދަލ ތަކާ އެކީަގިއ ެއ    ،ކ ރ މ ެގ ބިލ  ހިމާޔަތްްއ  ތަޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތް

ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ނިންމަވައިދެއްވ މަށް އެދި  ންމާފައިވާ ޮގތަށް މި ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ން  ބިލ  ކޮމިޓީން ނި

އެާއއެކީަގިއ    އަދި ހަމަވަނީ.  ެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާ ވާހަކަ ދަންނަވާފައި ާމއްދާެގ )ރ(  99ަގާވއިދ ެގ  
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ަމސައްކަތްތަކެއް   ިގނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީަގއި  13ލަ  ޖ މ   ކ ރެވިފައިވޭ. މި  ިމ  މި   ބޭއްވިފައިވޭ   ބައްދަލ ވ މެްއ 

ައދި  މަސައްކަ ޓަކައި.  މަޖިލީހ ެގތްކ ރ މަށް  ރިޕޯޓ ަގއި  ޮގތ ގެ އިޤ   މި  ބަިއވެރިވި  ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރ ން   ،ތިޞާދީ 

ެއކ ލަވަ ތާވަލ   ޮގތ ެގ  އަޅ ަގނލެވިފަިއވާނެއިބައިވެރިވި  ރިޕޯޓ   މި  އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހ ން    ޑ މެން.  ޮގތަށް  ނިންމި 

  މެންބަރ ންނަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެދި އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ  ފާސްކޮށްދެއްވ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ދޫކާށި    ކޮޅަކަށްފަހ (ލަނީ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްެގ ވަގ ތ . )ވަގ ތ  އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ހ ޅ ވަ

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށި

ޮގތ ން ދެންމެ ހ ށަހެޅި ރިޕޯޓ ަގިއ    ތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކީރިތި    ކ ރ މާ ބެހޭވަްއކަން ؟ތިޞާދެއް އެބައޮތްތޯއޭބައޮތް. އިޤ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ އެްއޗެްއ އެ

ހ ރިއާޤ ރ  ކިޔައިދޭ  ،ނ ަގއި  ިމތާ  ާމއްދާތައް  އެ  އަކ ރަށް  އޮޕަރޭޓ   .ންނަައކ ރ ން  ކީރިތި  އަތްކެނޑ ަމށް  ވާންވީ. 

ަވއްކަންއާޤ ރ  ޖެހޭ. އެބަ  މެ މަތީން މި ރާއްޖަޭގއި ޢަމަލ ކ ރަންންއެ  ކ ރާ މީހ ންނާ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނ ަގއި 

ކަށް  ޔަ ތަރ ތީބ ވަމ ން ައންނައިރ ަގއި ެއއީ ލަވަ  މ ަގއިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަ  ތިޞާދީއިޤ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ަގންނާކަށް ނ ލިބޭ. ރ ފިޔާއަށް ޑޮލަރ   ވިހި  ދޭން ެއބަޖެހޭ. މިއަދ   ފާއ ނ ވާނެ. އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރ ނަރ  އިސްތި ވެެގން

ކ  ވަަގށް ނަަގިއެގންދިޔަ  ޔަވެރިންތައް ކޮންމެ ރެ  ،ން ޑޮލަރ  ހިފައިެގން އައިސް ެއ ޑޮލަރ އަމިލި  250އިންޑިާއއިން  

. އަޅ ަގނޑެއް އޭހިނާގކަށް ނޭނެގ  ށްސަރ ކާރަކަ  މި  ،ޭއަގއި ލިޔެފައި އޮތީ  .ލިޔެފަ  ޓ ގައިއޮތީ ޮއޑިޓ  ރިޕޯ  ވާހަކަ މި

ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފަިއނޭންޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް   ެގސަރ ކާރ   ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓ ކ ރައްވަނީ  .ބ ނަނީކީ ން މިނޫ

ނެތޭ.  އެކައ ންޓެބިލިޓީއެއް  . ދައްކަނީ  ނޫނޭރަނަގޅަކަށް   ނެތޭ.ޤާބިހިންގ މ ެގ    މި   ލިއްޔަތ ކަން  ނޫން  އަޅ ަގނޑެއް 

ރަީއސް.   އިއްޒަތްތެރި  ބެހޭބ ނަނީކީ  މި  މަސްވެރިންނާ  އަޅ ޮގތ ން  ހ އަދ   މައްސަލަ   ށަހެޅީމާަގނޑ    އެ 

ދަތި    އެ މީހ ންގެ އެ މީހ ންނަށް ކިޔައިދޭން    ،މަސްވެރިން ޖެހޭ ބައްދަލ ކޮށް  ށްބައިވެރި މީހ ންނަ  އޮފްލޯޑ ކޮށްލ މ ަގއި

ނިކ ންނާނަ  4  މިއަދ    އަޅ ަގނޑ މެން.  ހާލ  ކައިރިއަށް  އެމް.އެމް.ޭއ  އަޅ ަގނޑ   ންޖަހާއިރ   ކ ރާނަން ބްރީފ . 

ދާއިރ ަގއި    ކޮށްެގންަވޒީރ ން ވަްއކަން  ،ޙައްޤ  ނ ދީ  މިހ ންނަށް ދޭންވާޮގތް ވެސް. މި ރާއްޖޭެގ މީސް  ންނަށް ވީޔިތ ރައް

. ކޮންެމ  ތައްޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ   ދީތިޞާ އީ އިޤ އެމީހާ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެ.  ހ ރި  ވެރިޔަކަށް  

ތަނާޒިލ  ތަނާޒިލ ކ ކަމަ  ދިޔައިމާވެެގންމީހަކ   ކިހިނެއްތޯ  ރައީސް.  ނޫންތޯ  މަރަ ؟ވާނީނ ދޭ  ތިމަންނާ  ލާފައި  އިމީހަކ  
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ދިޔަިއއްޔޯ އިޤ   . ެގއަށް  ދިޔަިއއްޔޯ.  ެގއަށް  ހިފަިއެގން  މ ދާތައް  ހ ރި  ޮގތ ން  މިތާ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ރ ދަހަތިޞާދީ  ނާ 

އިޤ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެބަޖެހޭ.  އަޅަން  މިރާއްޖޭަގއި  ފ ނޑިެގން  ކިޔާފައި  ކޮ   އީދިޔަ  ތިޞާދ   ވައިރަސްއޭ  ރޯނާ 

ސަބަބެއް   ންވީނޭނެގ  ށް އެކަންައދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ  ،ކ ރަންވަްއކަން  ބަހައްޓާފަިއ ވަޒީރ ން  އިކ ރ ވަ ލޮކްޑައ ން 

އިސްތިއ ފާނ ވާނެ.  އޮެވެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ަވގ ތަށް  އިްއޒަތްތެރި ތަނާޒިލ   .ދޭންޖެހޭނެަވގ ތ ން  ވާންޖެހޭނެ. 

ލައިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚަޒާނާ  އިއޮޅ ވަ  ށްގ ޅިެގން ރަްއޔިތ ންނަ  ެގ ތެރޭަގިއ މި ދިމާވި މައްސަލަތަކ19ާ-ކޮިވޑ  ؛އީސްރަ

ނަމ ަގއި ހ ރި ލާރިކޮޅ  ކާލައިފި. ެއކިެއކި ނަން.  ލާރިއެްއ ނެތް  ކ އެމް.އެމް.އަ މަސްވެރިންެގ ލާރިކޮޅ  ކާލައިފި.    .ކާލައިފި

ތިޞާދ  ބާރަށް  އެ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. މިއީ ދަތި ދަނޑިވަޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ   .ހީއެކިއެކި ކ ންފ ނިތަކަށް ބެ

ެގންދަންޖެހޭ ވެރި  އެބަ.  ކ ރިއަށް  ޒިންމާދާރ   ހ ންޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަްއޗަށް   ެގއަމ ރ  ލިްއޔ ލްވަނަންޖެހޭނެ.  ކ  

އޮންނަން ލާޒިމ  ތަރ ތީބ ކޮށްފައި  ކަންކަން  ކިހިނެވާނެ  ފިޔަަވޅ ކ ރ މަށް.  މިއްތޯ  ިމ  ؟އ ޅެނީ  ނޭޅިެގން  ކޮބައިތޯ 

ދެއްކީމަ    އިމައްސަލަިއަގ ާވހަކަ  ޔަޤީން    ނޭނގ ނީ.ައޅ ަގނޑ   މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް  އަޅ ަގނޑަށް  އިބްރާހީމް  ރައީސް 

ކ    ވެރިޔަޒިންމާ އ ފ ލާނެ  . ޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެކަން ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެކަން. އެންމެން ވޯޓ ދީެގން ހޮވީރަނަގ

ޑީ.އެން.ޭއ   ،އިމ  ވެސް ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރ ންނަށް ލާފައި ތިބި މީހ ންނަކީޅ ަގނޑ މެން ހަމަަގއަ .ޖެހޭނެންހ ންނަ

ޭއެގ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ؟ކ ރާ މީހ ން ހޮވައިެގން ލީ ކީްއވެެގންތޯަވއްކަން ؛ަވގ ންގެ ފައި  ކޮށްޗެކ 

މީޕީ.ޕީ.  ،މީހ ންތޯ މީހ ންތޯ  ،ހ ންތޯ އެމް  މީހ ންތޯ  ،ޑީ.އާރް.ޕީ  ޕާޓީ  ޖ މްހޫރީ  މީހ ންތޯ   ، ެއއީ  ޕާޓީ    އަދާލަތ  

ނޫންތޯބަލާކަށްމެން  އަޅ ަގނޑ    ، އަންނަނީ  މ ންވިދާޅ ވަ ނިކ ތްއިރ ަގއި  ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތް ؟ނ ޖެހޭނެ 

ހިން   އެއްކޮށް  ވެރިކަމާއަދ ލ އަމާނާތްތެރިކަމާއި   ރާއްޖެ  އެމި  ކަމަށް.  މިއެކަން  ކަމަކ   ާގނެ  ރައީސް.   ދިޔައީ  ނ ވެ 

 ެގ އެ މީހ ންމަސްވެރިން ތިބި ހާލަތ .    . ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ތިބި ހާލަތ   ،ށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ރައީސަ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ދެއްކޭކަން.  ލާރި  ަގނެފައި  މިމަސްކޮޅ   އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ރަނަގޅަށް  ކަމެއް. ށް  ހ ރިހާ   

ފި ިމއަށް  ޤާނޫނ ައސާސީ ޔަވައެހެންވީމާ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއޅެމ ންދާންޖެހޭނީ.  އެބަބ ނޭަގއި  ޅ ތައް  ސާފ ކޮށް    ، ވަރަށް 

މީހ ންެގ  ވެރިން އ ފ ލަން  އެ  ނިވާފަވެރިކަމ ެގ.  ނޭޖެހޭޒިންމާ  ތިބެ  ކަމެްއ  ލޫޓ މާރ ެގން  ތްަގނޑ ަގއި  އޮންނަ  ކ ރ މަކީ 

ކޮންމެ މީހަކ     .ންކަން ިމހާރ  ސާފ ވޭ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ތިބީ ަވގ ރާއްޖޭެގ.  ަގިއ ތިބީ ހ ސް ަވގ ންނޫން. ކ ންފ ނިތަކ 

 ... ރީތި ސިޓީައކަށްފަހ  ލޯބީެގ ލަަވއެއްތަ ްއޔޭ.އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ެގއަށް ދިޔައި  ނ!އާކޮށްފައި ވެސް ަވއްކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫއަރ ވަނީ  ރ ޞަތ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތއެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ. ށްޠާރިޤަ އަޙްމަދ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދެއްވާ ޝ ކ ރިއްޔާ  ލިބިަގންނަ   !ކޮޅެއް  ޚިދ މަތް  ފަރާތާއި  ަގންނަ  މ ދާ 

 އަދި އެ ބިލ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ބެހޭ  އި،މާޔަތްކ ރ މަށް މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލ  ނިންމަހި  ތައްފަރާތ ެގ ޙައްޤ 

  ލީހ ން މިހާރ  މި ެވސް މި މަޖިބެހޭ ބިލ     ވިޔަފާރީެގ ވާދަވެރިކަމާ  ،ލެއްމިއާ ެއއްޮގތް ބިހަމަ  ލާއިރ   އިޮގތ ން ދަންނަވަ

 . މި ދެ މައްސަލައަށް..އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ނިމިެގން.ދަނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ބިލަކާ.  ދޭނަން އިނޭގތޯައޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްލަ  ،އިްއޒަތްތެރި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޚިދ މަތް ެއއީ    އި،ކޮންސިއ މަރ 

ފަރާތް ބިމާޔަތްކޮހި  ތައްލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް ޒް  ޕޮލީމޮނޮ-އެންޓިދެން    ިއ،ލަކާށްދޭ  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ  ނ ވަތަ 

މި   .މާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީއެހެންވީ.  އޮތީ  މި ދެ ބާވަތ ެގ ބިލެއް މި  ިއ،މާޔަތ ެގ ބިލަކާހި  ެގލިބިަގންނަ ފަރާތ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . .ދެ ބިލ  އެބައޮތް

 

 ވާޙަކަދެއްކެވ ން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ވެސް އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  މެދެން   ،އާދެ!  ހިނަގމ ން    އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ަގއި  ބިލެއް  ދެ  ޮގތަށް  ފާހަަގކ ރެްއވި  ތި 

 ށް ހ ރަސްއެޅ މަ  ށްމަދިއ ދާެވެގންޕްލޮއިޓ  ސްެވެގންދާއިރ  ެއކްޕޮލައިޒް ެއއް ބިލަކީ މޮނޮ  .އެބަދޭ. އެއް ޒާތެްއެގ ދެ ބިލެއް

ހަމަ ކޮންމެ މ ދަލެއް ނ ވިއްކޭނެކަން    ،މަށްމާޔަތްކ ރ ހިޙައްޤ ތައް  މ ދާ ަގންނަ ފަރާތ ެގ    ،ހަދާ ބިލެއް. އަނެއް ބިލަކީ 

  ،ވަގ ތ   މި  ،އިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭއި މި ބިލ  ކޮމިޓީން ނިމިެގން އަ  .ބަޔާންކ ރ މަށް އޮންނަ ބިލ 

އެތެރެކ ރެވޭ  ެގކޮވިޑ   ދިވެހިރާްއޖެއަށް  މިސެނިޓަިއޒަރ  ؛ ސެނިޓަިއޒަރ  ހާލަތ ަގއި  ވެސް  ން އިއެތެރެކ ރެމ ންދާއިރ  

ސަލާމަތްވެވޭނީ ކޮިވޑ ން  މިީއ  މި ؟ކިހާވަރަކަށްތޯ  ހަމަ  މައްސަލައަކަށް  ވެސް  ގ ޅ ންހ ރި  މައްސަލަ    ބިލާ  މި  ވާތީ 

ފާހަަގކ ރީ ރާއް  .އަޅ ަގނޑ   ވެދާނެ  ފަހަރ ަގއި  ޕޮޒިޓިވް  ޖޭެގެއއީ  ވައިރަސް  ކޮރޯނާ  ބަޔަކަށް  ބޮޑ     ެވެގންއާބާދީެގ 

ސެނިދާ ނޫން  ރަނަގޅ   އެންމެ  ރާއްޖެއަދިއ މ ަގއި  ދޭތީވެ  ށްޓައިޒަރ  ފ ރ ޞަތ   ިވއްކ މ ެގ  މިދެންނެވި    ،އެތެރެކޮށް 

  ބެހޭ  މީހ ންެގ ޙައްޤ ތަކާ ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ؛ޮގތަށް ބަލި ފ ޅާެވެގން ނ ވަތަ ފެތ ރިެގންދާ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައިސް

  މި؛ ދިރާގ  އަދި އ ރީދޫ  .އް ވޭ މައްސަލައެލާނަން، އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެ އިޮގތ ން އަދި އެްއޗެއް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

ކ ންފ ނިން އިންޓަރނެޓް    ދެ  ޚިދ މަތް    ، ދޫކ ރާއިރ ދިވެހިރާއްޖެައށް  ދިވެހިރާއްޖެއަ އެ  ސައްތައިން   ކީލިބިަގންނައިރ  

މ  ވެފައި  ސްލިމ ސައްތަ  ޝަރީޢަތް  ،ޤައ މަކަށް  އިސްލާމީ  އޮންނަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ށްކަމައަދި 
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ޚާއްޞަކޮށް    ،ކ ރާ ޚިދ މަތ ގައިދޫއެ ދެ މ އައްސަސާއިން    ، ހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރ ޖ މް

މ ޖ ތަމަޢ    އިސްލާމީ  އަދި  އެކ ޑަކ ދިންނާިއ  ޚިދ މަތް  ކަށީެގންބަލަން  އެ  ފޮޓޯާއއެކ   މަންޒަރާއި  އެތަްއ  ނ ވާ 

މި  ދޫކ ރާ މަނާކ ާގދޫކ ރ މަކީ  ތެރެއިން  އިތ ރ   ނޫނ ެގ  ެއއީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެއް  ރެވެންޖެހޭނެ 

 އެތެރެކ ރ ން މަނާ މިދެންނެވި ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،ޤޫބާތ ން ވެސްޢ ނޫނެއް ނަހަދާ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްާގ

ފޮޓޯ އިދާރާއިން  ،ވީޑިއޯާއއި  ދެ  އި  ،މިދެންނެވި  ދެ  ެގ  ޓަރނެޓ ން އެއީ  ދޫކ ރާ  ރާއްޖެއަށް ދިވެހިފަރާތ ން  ޚިދ މަތް 

އަދި ޚިދ މަތް   ަގތ މާއިމ ދާ   ؛ދޫކ ރަމ ންދާކަން އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް އެނޭގ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

މިާއއެކ  މި އަދި    އިލައި،ނޫނ  ހެދިެގންދާއިރ  މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަލިައޅ ވަާގތ ން މި  ޮގ  ބެހޭ  ލިބިަގތ މާ

ބިލ ނިމިެގ ވާދަެވރިކަމ ެގ  ވިޔަފާރީެގ  މި    ެގންދާ  ދިވެހިރާްއޖެއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް   ؛ޚިދ މަތްތައް  ދޭތެރެއިން 

ކ ރެވޭނެ  ންސްއެ ނަާގ ފައިދާތައް ބެލެ  ތަކ ންއެ ކ ންފ ނި،  ތައްއިން މި ދޭ ކ ންފ ނި ޢާޒަރީ  ެގޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރނެޓ  

  ،ނ ކ ރެވޭނެކަންހައި  ޕްރޮފިޓް މާޖިން  ވ ރެއިދޭން އެބަޖެހޭ ވަކި ވަރަކަށްނޫނަކ ން ކަނޑައަޅަާގޮގތެްއ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ.  

މޮނަ މިޚާއްޞަކޮށް  ެއހެންނޫނީ  ވިޔަފާރިތަކ ން.  ހ ންނަ  ކޮވިޑ   ،ޮގތަކީ  ވާ  ޕޮލައިޒްކޮށްފައި  އަށް    19-މިފަހަރ  ވެސް 

އަތް ވަދެ  ެގއަށް  ރައްޔިތ ން  ހ ރިހާ  ތި މާސްކ   ދޮެވެގންދިވެހި  ޓެލެ  ،އްބާއަޅައިެގން  ކ ންފ ނިން  ކޮމް  މިދެންނެވި  ދެ 

 ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިެގން މި  ންއިއެ  އި،ނަގަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ އަތ ން ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ެގ ފައިސާ  

  އެއް ހާސްމަދ ވެެގން  ކޮންމެ ބޮލަކަށް    ،ހާސް  ފަސް  ،ހާސް  މަހެއްެގ މަްއޗަށް ހަތަރ މިތިބީ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން    .އީޔަދި

ވެސް މިދެންނެވި ޮގތަށް  އީ  ، މި އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ  ތަކ  މި ދެ ކ ންފ ންޏަށް  ރައްޔިރ ފިޔާ ކޮންމެ ދިވެހި  

ކޮށްފައި  ލައިޒްޕޮޚާްއޞަކޮށް މޮނޮ  ،ފައިދާ  ިވޔަފާރީެގ  މާޔަތްކ ރ މ ަގިއ އަދިހިއްޤ ތައް  ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކ ެގ ޙަ

ވިޔަފާރިތަކ ން   ޮގތެއް  ހ ންނަ  ސަބަބ ތައްާގކޮންޓްރޯލްކ ރެވޭނެ  ހަދަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން   އިްއޒަތްތެރި .  ނޫނަކ ން 

ދަންނަވަ ؛ރައީސް ނިންލަމ ން  މިފަދަ  އިލާއަޅ ަގނޑ   ޙައްޤ ތަްއ   ތްދ މަޚި  ،ބިލ ތައްނީ  ފަރާތްތަކ ެގ  ލިބިަގންނަ 

ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި   އ19ާ-ކޮިވޑ މި ސަރ ކާރ ން    ،ޔަތްކ ރ މ ެގ ބިލ ތައް ައޅ ަގނޑ މެން ހަދަމ ންދާއިރ މާހި

ލާފައި ކަރަންޓީނަށް  ެއއް  އިހިފަ  ،ރައްޔިތ ން  ވެސް  ދޭތެރޭ  ކަންތައްތަކާ  ނިންމާލި  ކޮށް  މި  ޗެއް  ހައްޔަރ ކޮށްެގން 

ނިންމަ އަޅ ަގނޑ   އިއް އިލާދަންނަވާފައި  ރައީސްނީ.  ފެންނަ ؛ޒަތްތެރި  މިއަދ އަޅ ަގނޑަށް  ިމއަދ ެގ ،  ފެނ މ ަގއި 

ޞާ މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  އިސްތިއ ފާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ން  ދިެވހިރއްޖޭެގ  ދެްއވަން  ލިޙް 

އޮންނާނެ ޮގތަށް    ދިރިވާލ ާވއިރ   ހަ  ޔަކ ތިޞާދ  އެހެން ބައަދި ދިވެހި އިޤ    ،ކައިބަޖެހޭ. ދިވެހިންނަށް ރަނަގޅަކަށް ޓައެ

ިއސްތިއ ފާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިއަދ ެގ  ޓަކައި  ޖެހިަވޑަިއަގންނަވާ.  ބޭއްވ މަށް  އެބަ  އިބްރާހީމް ދެއްވަން  ރައީސް 

އަންނަ  ތިޞާދ  ދެން  . ދިވެހި އިޤ ލާފައިރަތިޞާދ  ވަނީ މަވެެގންދިޔައިރ  ދިވެހި އިޤ    ދޮޅ  އަހަރ ލިޙް  މ ޙައްމަދ  ޞާ

ކ ރިއަށް ހިންދަމާލައިެގން  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޔަކަށް  ހަވާލ ކޮށްެގން  ވެރިކަން  މިއަދ   ބަޔަކާ  އެހެން  ެގންދެވޭނީ 
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އެޖެންޑާ މަޖިލީހ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  65  ެގ19  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އި ނާޔަތާއި  އަށްމެންބަރ ންނާއެކ  

ލިބޭރަ އެ  އްކާތެރިކަާމއި  މ ޙައްމަދ  ާގ  ޮގތަށް  އިބްރާހީމް  ރައީސް  ހޯދައިދޭނަން.  ޙައްޤ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ލިބޭ  ނޫނ ން 

އސްތިއ ފާޞާ އަވަހަށް  ހ ޅ ވާލަލިޙް  ދިވެހިރާއްޖެ  އިންތިޚާބަކަށް  ައވަސް  ބޮޑަށް ދެއްވާފައި  ވަރަށް  އެބަޖެހޭ.  ދެއްަވން 

 ވި ފ ރ ޞަތަށް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތެރި ރަީއސް ދެއް

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ .  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ޝ ކ ރިއްޔާ  މާވަށ  

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ިއއްޒަ ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާދަވެރިކަމާ،  އިޚިދ މަތާ  މ ދަލ ެގތްތެރި  ކޮމިޓީަގއި    ،މ ދަލ ެގ  ދިރާސާކ ރި  ބިލ   ދެ  މި 

ފާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ހ ންނާނެހަމަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގިއ  މައްސަލަތަކެއް  އިއްޒަތްތެރި   .ަގކ ރަމ ންދިޔަ 

 ވަގ ތ  އެބައޮތްތޯ  ތިޞާދެއް މިއަދ  މިޖޭެގ އިޤ ހިރާއްދިވެ  ،ތިޞާދީ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީމިއަދ  އިޤ  ؛ރައީސް

ޖެހީމާ ޖީބ   ފ ށަށް  އަނެއް  ހ ސްވެއްޖެ.  ޖީބ   ރަްއޔިތ ންެގ  ހިތަށްއަރާ.  އެ  އެބަ  އިްއޔެ ޔަވެސް  ެއއްޗެއް.  ނެތް  ކ  

މަސް   ނ ޓަ  13  ،ދޯނިރަންދޯދި މަސްއަތޮޅ ެގ    ލ.  ،ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ާގތ  އެދ ނ 

ހ ޅ ލޭ  މިއަދ   ދޯނި،  އަމާޒ   ގައި. ބާނައިެގން  ބާނަިއެގން   120  ،ދިފ އްށީ  މަސް  ަގމ   ،  ތާ ރާސް  ހ ޅ ލޭގައި.  ޓަނ  

އޮތީ   އެ  މިއަދ   ޓަނ  މަސް ބާނައިެގން  ހަ  ،ކެޔޮދޫ ދޯންޏެއް،  . ދ ވެލިަގއިޓަނ  މަސް ބާނައިެގން ހ ޅ ލޭ  12  ،ދޯންޏެއް

މޭލ ،   ބާރަފިއްސަިއެގން    މި މަސްވެރިން ލޮލާއި ބޮލާ  ،ެގ ޝަކ ވާައކީ މީހ ންިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މި  ބަނދަރ ގައި

ަގނެެގން    24މޭލ ،    ތޭރަ ތެޔޮ  އަގ ަގއި  ބޮޑ   ނިކ މެެގން  ބޭރަށް  ރައީސް،  މޭލ   މަސްކޮޅ   އިްއޒަތްތެރި  އައިސް 

އެ  ،ނ ކިރިެގން ައއިސް  ެއންސިސްއަށް  ނ ކިރިެގން  ތަނަކ ން  ެއއްެވސް  ކޮންއެ.  އޮތީ  ރާއްޖޭެގ  ންމެެވސް ސިސްއިން 

  ނ ވަތަ އެ  ށްނޯޓަ  ރީޝަޕްރޮމި  އެއައ ޓެއް.  ހޭންޑް   ،ވަރެއް އެބަވޭ. މަސްކިރ ނިްއޔާ ލާރިއެއް ނެތް. ލާރި ދެނީ ނޯޓެއް

މަސްވެރިން އެބަބ ނޭ ިމ    .ައއިސްއެއް ނެތް   .. ތެލެއް ނެތްނޭނޭގ  ފައިސާ ލިބޭނެ ދ ވަހެއް  ލާރި ލިބޭނެ  ދަށްވާ ވަޢ 

ިއއްޒަތްތެ ރަ ވާހަކަ  ެގނެސްރި  ސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ  މި  އެހެންނަމަވެސްއީސް،  މިތާނަގިއ    ،ދޭށޭ.  މިއަދ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅީމާ މައްސަލައަށް ވެސް ވޯޓ     މަސްވެރިންނަށް ކ އްލި މައްސަލައެއް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  އެ 

މި   ނ ދިޔަލިބިެގން ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.ޕީ  އެމް.ޑީދަނީ.    ތަން  ޒިންާމ    އިމީަގ  ،އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސަކީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައީސް.ނަންގަވަންޖެހޭ.  ޮގވާލަން  ،  އަޅ ަގނޑ   ނަޝީދ   ،މިއަދ   ޒިންމާ   ރަީއސް  މީެގ 
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކ ރިމަތިވެފަިއ ނ ރައްކަލެްއެގ ހާލަތ   ކ އްލި  ޞިއްޙީ    ، ނަންގަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ހާލަތ ަގއި

، ކ ދިން ތި ފެއްޓެވީ. ކިރ ، ޑަިއރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް، ޖޫސް، ޑްރިންކްސް، ސޮސެޖ ްއވާ ކާބޯތަކެތިން ޑިއ ޓީ ނަަގން  އޮ

% އެްއޗަކ ން  ެގންދާނެހާ  %   15ސްކޫލަށް  ކ ރިން  ފެށީ.  ނަަގން  %   0ޑިއ ޓީ  އެއީ.  ެއއްޗެހި  ހ ރި    15ަގިއ 

މިއަދ  ބަ  ނަަގމ ންދިޔައިރ   ރޭޓަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  އ ފ ލިެގން.   29%  ލައިލީމާޑޮލަރ ެގ  ދިޔައީ  އެ  އަގ   ޑޮލަރ ެގ 

ރ ފިޔާަގއި ހ ރި  ފަސް ސަތޭކަ    ،ޑިއ ޓީން ާގތްަގނޑަކަށް ކ ރިން ސ މެއްަގއި ހ ރި ެއއްޗެހި  ޕްސްޓޭމް ؛ޑިއ ޓީ  ޕްސްޓޭމް

ސްކެޓަކަށް ލާފައި ހ ރިހާ ތަކެްއޗެއް ބާިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި . ދިޔައީ އަށް އަރަިއެގން މިލަްއކަ ރ ފިޔާ  އެްއޗެހި ެއއް

ކ ރިމަްއޗަށް ެގންދިޔައިމާ  ރައްޔިތެްއެގ  މިއަދ   ައގ   ޖީ  ތަކެތީެގ  ަގންނާބަރަްއޔިތެްއެގ  އެްއޗެހި  މި  ނެތޭ   ނެކ  

ރަ  އިްއޒަތްތެރި  ދައްކާއި ؛އީސްފައިސާެއއް.  ވާހަކަ  މި  އަޑ އިިވެގންމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދަނީ   މި  ރ  

މައްސަލަިއަގ ހެލްތ ވެންޓިލޭޓަރ ތަކ ެގ  ރައީސް މިނިސްޓަރ     އި  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  އެކަހެރިވި    ައމިއްލަފ ޅަށް 

ދައ ލަތ ެގ  !ބައްލަވާވިދާޅ ވެ މިނި  ، އަިމއްލަފ ޅަށް  ކެބިނެޓ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއްއެގ  ޓަރަކ   ސްސަރ ކާރ ެގ 

 ، މި ދަންނަވަނީން އަޅ ަގނޑ ހެންވެެގމިއަދ  އެ ؟ން ނ ވަތަ ާގނޫނެއް ެއބައޮތްތޯނޫނ އަސާސީޤާ  ،އްއެކަހެރިވާނެ ާގނޫނެ

ޤަ މަިއމޫނާތޯއޭމި  ހިންަގނީ  މި  ޑައިރެކްޓަރ ތޯއޭ ؟އ މ   އިބްރާޔިރައް  ؟ހެލްތ   ރައީސް  ހަވާލ ކ ރީ  ޒިންމާ  މް ހީތ ން 

  3އޮފީހަށް ވަޑަިއަގންނަވަނީ    ހޭލާ ވަޒީރ ންނެއް ނެތް. ހޯމް މިނިސްޓަރ ރި ރައީސް. ނިދާތްތެ ިއއްޒަ  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙާ

މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛ޖެހީމަ. އިއްޒަރްތެރި ރައީސް  3ންނަވަނީ  ަގފީހ ެގ މިނިސްޓަރ  ޢަލީ ޒާހިރ  ވަޑައި އޮޖެހީމަ. ރައީސް  

ތް ެވސް ނޯންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދ  މި ނެ ހަމަ އެއްޮގވޭން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމެންނަށް ރެކެކ މިއަ   އްސަރ ކާރެ

އެނހި ޒިންމާ  ކަމެއްެގ  ހ ރިހާ  ނަަގންޖެ.މް.ޑީާގ  ަމތިންޕީ  ސަރ ކާރ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ފިޔައަށްހޭ.  ދޫންޏެއްެގ    ދާ 

ނ ހ ޅ ވ ނަސް  ،އަޔަސް   އްބ ރަދަނެ ަގޑިއަށް  ވ ޒާރާެއއް  ޔާމީން.  ވެންޓިލޭޓަރ ެގ    ،ރައީސް  މިއަދ   ޔާމީން.  ރައީސް 

ކަމެއް ެވސް    މަ އެއް ޞާލިޙަށް އެނގ ނ  ހަ  ދިޔައިރ  ވެސް ރައީސްންމ ކައްފަހަރަކ  ދަ  އް މި މަޖިލީހ ަގއި އެތައް ކަންތަ

ކަހާ ވެން  ބިހިނެތް.  ރައީސް.  ނ ލާ އިއްޒަތްތެރި  ވާހިރ ވައި ވެސް  ދައްކައިފި. ހަކަ  ޓިލޭޓަރ ތަކ ެގ  ެވސް  ކެބިނެޓ ަގއި 

ހެލްތ  ދައްކައިފި. ސޯޝަލް ކައ ންސިލ ަގއި ެވސް ދައްކައިފި.   އެވެސް  ން  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީަގއި ވެސް 

ޔާ  މިލިއަން ރ ފި   30ލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކަށް ެގނެސްފި. ސަރ ކާރަކަށް އެނިގފައެްއ ނެތް.  ޖިމި މަ  ،މިތާން  ކައްދައްސަލަ  މަ

އެބަ ހިނާގތޯ  މިއަދ  ސަރ ކާރެއް  ނޫން.  ވެސް  ކ ންފ ންޏެއް  އޮތް  ހައްދަަވިއެގން  ދައްކައިފި.  އިްއޒަތްތެރި  ؟ފައިސާ 

އް ނޫން. ރައްޔިތ ންނަށް  ތެިއން ރައްޔިތ ން ބަންނަންވީ ަވގ ެގ ތެރެކަމ ރިވާދަވެވެސް  ރައީސް، ިމއީ މ ދަލ ެގ އަނެްއކާ

ަވގ ތ .ލ އިފަސޭ ެގނެސްށްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ، ޑޮލަރ ެގ އަގ  ހިފެހެއްޓ މަ  250  ހަކޮށްދޭންވީ    29%   ،  ޓަކައި 

ގ މެއް ނެތް.  ނހަވަނީ ސަރ ކާރ ެގ ހިދޭ  މިއަދ  މި ހ ރިހާ ކަމަކ ން  ޑޮލަރ ެގ ައގ  ތި ޖެއްސީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،

މިޒައިއް  ޖަލ ަގިއ  ރައީސް،  ލީޑަރ   ތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ހ ރި  ޮގސް    ،ވަގ ތ   އިްއޔެ  ވަކީލ ން  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް 
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ބަނދަރ ގައި ބޯ  4  މާފ ށީ  ބައިތިއްބައިަގޑިއިރ   މީހ ން  އެ  ރަށަފިއްސަން  ެއ  ވަނަނ ދިންށްފި.  ވެސް  މްރާނ ެގ ޢި   

ދައ ލަތ ެގ   ތްއޮމަށް. ހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ އެންގ މަށް. ކްރިމިނލް ކޯޓ ން އެބައެންގ   މްރާނ ެގޢިއިޚް  ޝަ  .އެންެގވ މަށް

ށޭ.  ބައްދަލ ވާނެ ޮގތް ހަދައިދޭ  ވައްކިލާމ   ށްަވކީލ ންނަ،   އަމ ރެްއ ނެރެފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރަށްސަރ ކާ  ،މައްޗަށް

މިއަދ     ، ައޅ ަގނޑ  ެއހެންވީމާ ؟ކަށް ބަޔަކަށް ދެވޭނެތޯސް، ެއްއވެސް މީހައީރަ   ތްތެރިޒަމިއަށްވ ރެ ބޮޑ  އަނިޔާެއއް ިއއް

  ؟މިއަދ  އެބައޮތްތޯއޭ ދައ ލަތެއް ،މި ދަންނަވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ފ ރ ޞަތ ްއޒަތްތެރި  އިޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރިމެންބަރ .  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހިތަދޫ   އަރ ވަނީ 

 ށް. ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މެންނަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ ހިތަދޫ އ ތ ރ  

އިްއޒަތްތެ ާގނޫނަށް  ރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ  އޮތް  ާގނޫނެއް  ޕްރޮޓެކްޝަންެގ  ފ ރި  ކޮންސިއ މަރ   ށްއަހަމަވ ރެ 

ތައްޔާރ ވަމ ން  ންއަޅ ަގނޑ މެ ފާސްކ ރަން  މި  މިއަދ   އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  މަޖިލީހ ން  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ    .ދަނީމި  މިހާރ  

އް.  ހަރ ެގ ާގނޫނެ ވަނަ އަ  96މާޔަތްކ ރ މ ެގ ާގނޫނ  ެއއީ  ހިއް  ތަތްަގންނަ ފަރާ  މ ދާ  ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި  ،ާގނޫނ 

އެ  ާގނޫނެއްވެފައި އަހަރ   24  އީއެހެންކަމ ން،  ބެހިމާ   19  .ވާ  ާގނޫއްދާއަށް  ބަދަލ ނ ފަިއވާ  ދާއަށް  އްމާ  90  ،ަގއި ެގ 

އިން ޢާ ނ ެގ ޒަރީން މި ާގނޫތ  ރާ ޮގކ ރަނީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ންކ މި އ ފަ  މެންވާ ާގނޫނެއް ައޅ ަގނޑ އެކ ލެވިެގން 

ޙައްޤ ތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  ަގންނަ  މ ދާ  ައދި  ފަރާތްތަކާއި  ހޯދާ  ފ ރިހަމަޚިދ މަތް  މިހާރަށްވ ރެ  މާޔަތްވެެގންދާނެ.  ހިށް  އަ 

ޚާ  ާގނޫނ ވަކިން  މި  މިފަދައްޞަކޮށް  ދިމާވާ  ހަމަޖެހިން  ިއންތިޒާމ   ހޯދައިދެވޭނެ  ޙައްލ   މައްސަލަތަކަށް  ެގންދިއ ން.  

އޮމްބަކޮއާދެ!   އ ފެދިސްމަނެޑް ންސިއ މަރ  މަޤާމ   އޮފީހެއް  ،އްެގ  ަވކި  ޚާއްޞަެވެގންވާ  އި  ، އެކަމަށް   ؛ދާރާެއއްަވކި 

ްއ ހ ރ މަކީ ެއއީ  އިދާރާއެ   ަވކިކޮށްދޭނެލ މައްސަލަތައް ޙައް  ޮޮތ ން ދިމާވާ  ގ ޅޭގ  ކޮންސިއ މަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫނާ

އ މަރ  ްއެގ ވާހަކަ ކޮންސި ޙައްޤެ  4އެންމެ އަސާސީ    ،ރި ރައީސް، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެކަމެއް. އިްއޒަތްތެ  މ ންމ ހި

ަގންނަ މ ދަލަކީ   ، ދެކެވެމ ންދާިއރ  ވެސްކަން އެތައް ޙައްޤެްއެގ ވާހައަދި އޭެގފަހ   .އި ދެކެިވެގންދަނީޝަންގަ ކްޕްރޮޓެ

އޭެގ މަޢ ލޫމާތ  ރަނަގޅަށް މީހ ންނަށް ބ ނެދެވިފައިވާ މ ދަލަކަށް    ،ހޭ. ަގންނަ މ ދަލަކީޖެކާތެރި މ ދަލަށް ވާން އެއީ ރައް

އަދި   މ ދަލަކީވާންޖެހޭ.  އިޚްތިޔާރ ކ ރ   ،ަގންނަ  މީހާއަށް  ލިބިެގން އެ  ޙައްޤ   ވާންޖެހޭ.ވާމ ެގ  މ ދަލަކަށް  ެއ      އަދި 

އަސާސީ    ،ލިބިދޭންޖެހޭލޫމާތ   ޢ މަޮގތ ން    ގ ޅޭ  މ ދަލަކާ ވެސް  4އެންމެ  ބަލާިއރ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ    .ޙައްޤަށް 

 ކަންކަންވަރަށް  މި  އެންމެ ކ ޑަމިންވަރ ން  ،އަހަރ  ހިނަގމ ންދިޔައިރ  ވެސް   24ރާއްޖޭަގއި މި ދެންނެވި ާގނޫނ  މިދިޔަ  
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އަޅ ަގނޑ ފ ރިހަމަވެފައި އި   ނެތްކަން  ބޭނ ންވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ޚާ ވަކިރަީއސް،  ރި  އްޒަތްތެހަމަ  މި   ،އްޞަކޮށް ން 

މ ދަލަކާ ބަލައިލެޭވއިރ   މަޢ ލޫމާތ ޮގ  ގ ޅޭ  ކާތަޚިދ މަ  ،ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ާގނޫނަށް  ދެވޭ  ޚާ  ،ތ ން  ޞަކޮށް އްވަކިން 

ދައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އިޝްތިހާރ ކ ރެޭވއިރ  އިޓީވީތަކ ން  ހީލަން ޝްކާ  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  ބަލައިލާިއރ   ތިހާރ ތަކަށް 

  ، ރ ތަކާއި ޮގތ ން އެ ކ ރެވޭ އިޝްތިހާ  ގ ޅޭ  ވަކި ޕްރޮޑަކްޓ ތަކާ  ،ދެވޭ މަޢ ލޫމާތާއިެއއިން    ،އެކަމަކ   ަގޅ .ނރަ  އެންމެ

އިޝްތިހާރ ަގއި   ެއ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފީ ހަމަ  އެ  މ ދަލ ަގިއ  އެ  ހ ރޭތޯސް ރޗަބ ނާހެން  ނޫންތޯ    ތައް  ނ ވަތަ 

އަދި މި ާގނޫނ ން ވެސް މިއީ   .ކަެމއް  ނ ން ވެސް ިމއީ މަނާކަށަވަރ ވާންޖެހޭ. ހަމަޔަޤީނ ން ވެސް ކ ރީަގއި އޮތް ާގނޫ

ޚާ  މަނާ ވަކިން  އަދި  ހ ންނަންކަމެއް.  މ ދަލ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިޖެއްޞަކޮށް  ޝަރ ތ ތައް  ވިްއކާއިރ     ،ާވއިރ ހޭ  މ ދާ 

  ހޭއިރ ، އަގާ ޖެން ދޭޮގތ ން ދެވެންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް  ގ ޅޭ  ލާމ ދަ  ،ށްފަިއވާއިރ  ޖެހޭ ވަކި ހަމަތައް ބަޔާންކޮެގންގ ޅެން

މާއްދާ  ގ ޅޭ ފ ރިހަމަޮގތ ން  ކަންކަން  މި  ލިޔެފައިާވއިރ   ހިނަގމ ންދޭތޯ  އަތަްއ  ޙައްޤ ތަްއ  ،ށް  މި  ކޮންސިއ މަރަށް 

ބިެގންާވކަން އެނެގނީ ކިހާ ލިމާޔަތް  ހިޮގތ ން ތިމަންނާއަށް މި    ާގނޫނީކޮންސިއ މަރަށް    ،ތިމަންނާއަށް ލިބިެގންވާކަން 

ސ ވާށްމިންވަރަކަ އޮމްބަޮގ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ އ ފެދޭ.  ލ ތޯ  އ ފެދޭ  މި  މިޑްތ ން  އޮފީހަކީ  މަޢ ލޫމާތ   ފަސްމަންެގ  ދަ 

މަ އާ ޢ ާގނޫނ ެގ  ވެސް  ހޭންލޫމާތ   ޚިދ މަތާންއާ  ، ރިކ ރ ވައި ންތެލ މ ންެގ  ހޯދާ  މ ދަމ ން  ަގންނަ  އަދި  ެއއީއި    ލަކީ 

ލިބިެގންޢ މަ މ ދަލަކަށްވެމ ބޭނ ންވާ    ލޫމާތ   ަގންނަ  ޮގތ ަގއި  ރައްކާތެރި  ،ދަލ ެގ  ސަލާަމތާއި    މ ދަލަކަށް  އެއީ 

  މެންނަށް މި އ ްއމީދ ކ ރަނީ ކޮންސިއ މަރ ޕްރޮޓެކްޝަން މި ާގނޫނ ެގ ޒަރީޢާއިން އަޅ ަގނޑ   ދިއ ން. އަޅ ަގނޑ ެގންވެ

މިރާ ަގންނަ  އަރިހަމަފ ހާރަށްވ ރެ  އްޖޭަގއި  މ ދާ  ޙައްޤ ތައް  ށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  މަށްކަ  މާޔަތްކ ރެިވެގންދާނެހިފަރާތ ެގ   .

 ްއޔާ.  މީދަކީ ވެސް މިއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްއ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި   ސައި ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ ކަނޑައިލަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެން ެމންބަރ .  ަވގ ތަށް.  ެގ 

 ވެސް މަޖިލީހ ެގ ބައްދަލ ވ ން ފަށާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ހާއިރ  އަނެްއކާ ޖަ 11އެނބ ރި 

 

 { ށްއަ 11:03އިން  10:31 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (هللا އީވާ ޢަްބދ ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ގެ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން
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ޑައިލިއިރ  ކ ރިއަށް  މެދ ކަނ، 7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ    ،މެން ކ ރިއަށް ިމ ެގންދަނީއި ައޅ ަގނޑ މި ދަންފަޅީގަ `. 

އެޖެންޑާ ފަރާ  ެގންދިޔަ  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި،  ަގންނަ  މ ދާ  އެއީ  ބިލ  ހިތްތައް  ނަންބަރ .  މާޔަތްކ ރ މ ެގ 

ރި ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މާއިޤ ތިޞާދީ  ދާއިރާމެ   ފަންނ ޕޯޓް.  އިބްރާހީމް  ދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގ 

 ރަޝީދ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ   

 . މ ދަ ަގންނަ ފަރާތާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރައީ ތްތެރިޒައިއް  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ކޮންސިއ މަރ  ވެސް  ކ ރީަގއި  މިއީ  ރިޕޯޓަކީ  މި  ަގންނަ   ؛ނެއްާގނޫ  ބެހޭ  ސް،  މ ދާ 

ޚިދ  ފަރާފަރާތާއި  ލިބިަގންނަ  ެއއީ  ތާމަތް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  ާގނޫނެއް  ކ ޑަކ ޑަ   ބެހޭ  ކ ރީެގ  ށްވަރަ  ،ވަރަށް   

މަ މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  މިހާރ   ރާކައްސަާގނޫނެއް.  ޒަމާނީ  ޖޭއްތްކ ރަނީ  ވެއްދ މަށް. ތެރެއަށް    ެގޔަފާރީ ވިެގ  ދިވެހިން 

ކ ދި ޚާއްޞަކޮށް   އެސް.އެމް.ީއެގ  ފ ރ   މެދ ،  ޒ ވާނ ން  އިތ ރ   ޒ ވާނ ންނަށް  ވިޔަފާރިކ ރާ  ޞަތ ތަްއ  ފަންތީެގ 

ޓަކައި   މަކ ރެޭވ  ހ ޅ ވައިލ މަށް  ިގނަ  މީެގސަވަރަށް  އެބަހ ރި.  ދ ނިތެއްކަތްތަްއ  ޤައ ރޭަގއި  އެހެނިހެން    މ ތަކާ ޔޭެގ 

ޕޭަމން އޭެގތެރޭަގއި  ހ ޅ ަވއިލ މަށް.  މަގ   ޭގޓްޭވއާއި ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  ޭގޓްވޭ  ،ޓް  ޕޭމަންޓް    އަކ ނބް ޔ ނިފައިޑް 

އް އެބަހ ރި. ރާއްޖޭެގ އެކި  ކެތްތަ މަސަްއކަ  ލ ަމށް ޓަކަިއ ކ ރެވޭޖެ ހ ޅ ަވއިއްތެރެއަށް ދިވެހިރާ   ެގސް ކޮމާއީ  ރބޯޑަކްރޮސް

ވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރާ  ދޭ ޚިދ މަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ދި އިފައްދާ ތަކެްއޗާއ އެ   ،ކ ރެވެނީ ރި އެވިޔަފާ  ހިސާބ ތަކ ަގއި ކ ރެވޭ

އްޖޭެގ މ ދާ ދ ނިޔޭެގ ެއކި ކަންކޮޅ ތަކަށް ފޮނ ވާއިރ ަގިއ  އަދި ރާ  ،އެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ން  ެގޖޭއްރާ .  ނޫންެއއް  ވިޔަފާރި

ންޖެހޭ އެއްޗެއް.  ދޭށްެއއްކޮށް ފޯރ ކޮ  މާއްކާތެރިކަރަދަލަކީ  މ ނެ.  ހ ންނަންޖެހޭނެ ރައްކާތެރިކަން މ ދަލ ަގއި ހ ންނަންޖެހޭ

  ކިރ މ ަގއި ޭއަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެ މިންަގނޑ ތަކެއް ހ ންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭަގއި އެކަމާމިނެ ؛ދާލާއި، މިނާ މ ދަލާމ   ކިރާ

ރި ރަީއސް، ކަރަންޓެއް އަދި ފެނެްއ  ޒަތްތެން އިއް ލ ނަ އ ސޫބެހޭ އޮތޯރިޓީއެއް ީމަގއި ކަނޑައެޅިެގންދާނެ. މިހާރ  އޮން

ޚިދ މަތެ ؛ވެސް އެއީ  ވެސް  އ ސޫފެން  ވިޔަފާރީެގ  މިހާރ   ކ ރަނީ.  އް.  އެ  ވެސްފެނ ލ ން  ހ ންނަންޖެހޭ    ަގއި 

  އެބައޮތް. ކަރަންޓ ން  ރިމަނާވާނެ ކަމަށްޖޫއެއިން    އްޔާޖެެވއްށް ެގއްލ ން ޑ ތަކެއް ހ ންނަންޖެހޭނެ. ކޮންސިއ މަރަަގނމިން

ަގއި  ށް ލިބޭ ެގއްލ މ ޔާ ކޮންސިއ މަރައް ނަާގ އަގ ެގ އިތ ރަށް ނަގައިފި،  އަގ ަގއިހަމަ   ބިލ  ވެސްޓ ކަރަން ؛ވެސް ހަމަ

ދަނައޭ ވެޢ ޔަށް  ކ ރެޭވނެ.  ސްވާ  މައެއެއާ  މަހަ  ރާއްޖޭަގއި  ބޭނ ންކިރ މ ގަ ސް  އްކޮށް  ޒަމާނ އްސ ރެ  ހަމަ   ،ރަނީކ އި 

ކިރާ    ،ކިރާސްމަ އެބަށް ައޅ ަގނޑަ  . އިކައްޓާަގތަރ ކާރީ  ފެނިފައި  ވަރަށް    އެކި ިގނަހ ރި  ެއ ފަހަރ ފަހަރ ަގއި     

އ ޅޭ  މައްސަލަ  މިހާރ ކަންމިނެކިރ މ ަގއި  ރާއްޖޭަގއި  ރައީސް،    .  ޕްރޮޓެއިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނާ ކޮންސިއ ަމރ    ކްޝަން 

ެގ  ސްކޮމާއީ   ބޯޑަރރޮސްކްޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވ،    ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ޔ ނިފައިޑް  ގ ޅިެގން ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެްމ.އޭއިން އެ ހިންގާ 
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ދިވެހި މ ހިރާތެރެއަށް  ޓަކައި  ެގންދިއ މަށް  ބިލ  މިއީ.  ންއްޖެ  ބިލ މ   ފޮނ ވާފަިއ  އެމް.އެމް.އޭއިން   ؛އެ  ކަނޑައަޅާފައި 

ބިލެއް   3  މ  ާގނޫނެއް. ޭއެގތެރޭަގއިންކްޝަން ާގނޫނަކީ ެއއީ ވަރަށް މ ހިހ ރި ބިލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮންސިއ މަރ ޕްރޮޓެ

ާގނޫނ ތަކަށް  މި  އަޅ ަގނޑ ެގވެ  އެބައ ޅޭ.  ނޫނިއްޔާ  ޚިދ މަތްތަކެށްކަމެންނަން  އެ  ދިވެހިރާއް  ނ ދެވޭނެ.  ޖެ އް  

  ށް ރާއްޖެއިން ބޭރަ .  މިއީއްވިޔަފާރިތަކަށް ހ ޅ ަވިއލާއިރ ަގއި ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނ ތަކެ ނީޒަމާ  ،އިރ ލާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހ ޅ ވައި

މ ދަލެވި އެއީ  ނަންޖެހޭންހ ްއަގއި  ްއކާ  ޖަހާއިރ ަގއި  ޝެލްފ ަގއި  މާކެޓެްއެގ  ސ ޕަރ  ޮގސް  ކަނޑައެޅިެގން   ބަރ ދަން 

ހ ންނަންޖެހޭ   އެކަމި އޭަގއި  ހ ރީ  މިންަގނޑަށްތޯ  އޮތޯރިޓީތައް ؛ެގންވާ ށީނެއްތޯ،  ބެލޭނެ  ކަންކަމެއް  ހ ރިހާ    ، އެ 

ދަންނަވަ   މިސާލަކަށް  ،އްޞަކޮށްޚާ އޮތޯރިޓީ  .ފާނަންއިއަޅ ަގނޑ   އޮތޯރި  އެނަރޖީ  އޮ ކިޔާ  އެހެންނަމަވެސް،  ޓީެއއް  ވޭ. 

ތަންތާނަގިއ   އެކި  ތަފާތ   ވެސް  މިހާރ   ޖެހިމައް  އިބިލ ތަކާ  ކަރަންޓ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅޭއިރ ަގއި ސަލަތައް  ެގން 

ޔާނެއް ތަނެއް ނ ފެނޭ. ބަ  މެއް ކ ރާބޮޑ  ކަ  ހޭ އިދާރާއަކ ން މާބެ   ާވހަކަތަކެއް އަދި ެއކަމާެގވެސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

ތަނެއް  އެއް  ނެރޭ  ހަމަވެޗެއް  ނ ފެނޭ.  އޮވޭއެއާ  ސް  ރާ  އެްއކޮށް  އޮތޯރިޓީެއއް  ޞަލާތީ ވާމ   .އިއްޖޭގަ ކޮމިއ ނިކޭޝަން 

އޮތޯ އޮތޯރިޓީރިޚިދ މަތްދޭ  އެ  މާ  ންޓީއެއް.  އ ފ   ވެސް  ޒިންމާތަކެއް  އަޅ ަގނޑމެންނަކަށް  ލާބޮޑ    ނ ފެނޭ.   ތަނެއް 

އެ އޮތޯރިޓީތަކ ން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ މި ކަންކަން.    .އް ނޯވެވޭނެނެ އެހެހ ވ މަށްފަ  ށްއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ  ާގނޫނަކަ

ދޭ   އި، ކަ ވިއް  ހޭނެ. މ ވާޞަލާތީ ޚިދ މަތްތަކ ންޖެލަހައްޓަންރަންޓް މީޓަރ ތައް ބަ ކަމީޓަރ ތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ.    ފެން

މ ދަލަކީޚިދ މަތާ ރައް  އި  ސަބަބ ން  ރައްކާތެޔިއޭެގ  އެތ ންނަށް  ނ ވަތަ  ޚިދ މަތެ  ރި  އިންސާފ ވެރި  ނަާގ  ދެވެނީ  އްތޯ، 

ތްތަކ ން އް ފަރާއެ ަގއި ބަތް ދޭއިރ މައިންޓަރނެޓ ެގ ޚިދ ލަކަށް،  އެްއވަރ ެގ ޚިދ މަތެްއ ދޭތޯ ބެލެންޖެހޭނެ. މިސާ  އ ޖޫރައާ

އ ނިކޭޝަން  ކޮމި  ަގއޭ. މިއީނަ  ސާން މިހާވަރަށް ފައިތ ލިބެއޭ. ތިމަންނާމެން އަނ ޕީޑ ަގއި  ސް ބ ނޭ ތިމަންނާމެންނަށް  ބައެ

މާލީ މ ޢާމަލާތ ެގ ޚިދ މަތްތައް ދޭ   ކ ރާ ؛ެއއްކޮށް މާލީ މ ޢާމަލާތްތައްެއއާ  ހަމައޮތޯރިޓީން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް.  

  ރި ތެަގއި އިްއޒަތްކެއް މި ބިލ  ހާ ހަމަތަމި ހ ރި  ،އިލ މާބެން ކ ރަނީ ރަނަގޅަށްތޯ  ކައެ،  ބަލައި ފާސްކ ރ މާއި  ،ފަރާތްތައް

އެބަހ ރި.   ފެ  މިރައީސް،  ފެތޭ ދ ނި  ،ތޭޒަމާނަށް  މިންަގނޑަށް  ބޭނ ންކ ރާ  ވެސް  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެނިހެން  ޔޭެގ 

ޕްރޮޓެކްޝަނާ ާގނޫނެއް   ކޮންސިއ މަރ  ާގނޫނަކަށްވ މަ  .ބިލެއް ،  ބެހޭ  ލިބި މި  ލ އިފަސޭހަތައް  އެ  ނެ. ދާެގންށްފަހ  

ދިޔައިރ    މި ބިލ  ފަރ މާކ ރަމ ން .  ރަީއސް، ދަންނަވައިލާނަން  ޒަތްތެރިއްސް، އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ އި ވެއެހެންނަމަ

ޖަމާކ ވެސް ބާރ ތައް  ވ ޒާރާައކަށް  ަވކި  މަ  އިއް އްކަތްކ  ސަރަން  މިހާރ ޒަރީ.  ރައީސް،  ެއްއ ތްތެރި  މިއ ޅެނީ  ވެސް 

ގ ޅިެގން ބޭނ ންާވ    ންކަމާއެކި ކަތ ން  ޔިރައް  ،ޚިދ މަތްތަކާއި  ހ ރިހާ މީަގއި ދޭ  ިމ ބާރ ތައް ެގންދިޔައިމާ  ވ ޒާރާއަކަށް

ނ ވަތަ  ތަޚިދ މަތް ހޯދ މަށްހ އް  އި  ދިޔައިމާ  އްދަތައް  އެއް  ނ ލިބޭ  ހ އްދަތަކެއް  އިދާރާތަކ ން  ވީމަ.   ެއއްދާރާއެ 

 ޖީރަން. ނ ވަތަ އެނަރޝަން އޮތޯރިޓީން ކ ކޭމަސަްއކަތް ޖެހޭނީ ކޮމިއ ނި   ކ ރާން، ކޮިމއ ނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެހެންވީމާ

ކ އޮތޯރި ކ ރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތް  ރަންޖެހޭޓީން  އޮތޯރިޓީން  އެމް.އެމް.އޭިއން  ނެއެނަރޖީ  މަސައްކަތް ޖެރަންކ .  ހޭ 
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ެއއްތަނަކަށް ދިޔައިމާހޭނީ. މި ހ ރިހާ އޮތޯރިޓީއެްއެގ ބާރ ޖެއެމް.ޭއއިން ކ ރަން.މްއެ އްޖެައކީ  ރާ ކ ރެވޭނެ. އަދި  ނ   ތައް 

ގ ޅިެގން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ   ކައ ންސިލ ތަކާ،  ހެންވީމާއެ  ރ ކަޒީ އ ސޫލ ން.. ރާއްޖެ ހިންަގންޖެހޭނީ ލާމަޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް

  ށް އަރީޓްސްއެއް މިނި  ،ޓޭޕް ރެޑްއެއްަގއި ބަމި ބިލ   ،ަގކ ރެވ ނ ހަށް ފާއަޅ ަގނޑަ  ސް،ވެމަސައްކަތް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަ

ެގންދިއ މ  ފާޑައަޅ ަގނ  ކަންދިޔަެގންރެވި އް ކ ތްތަކެސައްކަމަ  ެގބާރ   އެހެންނަކ ހަަގށް  ޭއެގ ސަބަބ ން  ސްމަވެރެވ ނ .   ،

މިއަނެއްކާ  ބިލަކީ  މި  މައްސަލަތަކެއް.  ޖެހޭނީ  ޕްރޮޓެ  ޒަމާނަށް  ވެސް  ކޮންސިއ މަރ  ާގނޫނެއް.    ެގކްޝަންފެތޭ 

އެހެންވީމާ ބިލެއް.  ރައީސް،  ރައްޔިތ ންނައިްއޒަތްތެރި  ފާސްވެެގންދިއ މަށްފަހ   މި  ިގނަ  ށް،  ވަރަށް  ފަސޭހަތަކެްއ  ލ އި 

ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ޚާއްޞަކޮށް ޒ ވާނ ންނަށް   މެދ   ،ެގ ކ ދިޖޭއްދި ދިވެހިރާއަ  .މެއްކަ  ރިކަމެއް ލިބިެގންދާނެރައްކާތެ  އަދި

ފ ރ ޞަތ ތައް   ހ ޅ ިވެގންދާނެދ ނިވިޔަފާރީެގ  އަޅ ަގނޑ   ޔޭަގއި  ިއއްޝ ދެކެން.    ކަމަށް  ރައީސް،    ތްތެރިޒަކ ރިއްޔާ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި   ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާެމންބަރ .  އި  ދެްއކެވ މަށް  މެންބަރ ން ޒައް ހ ރިހާ  ތްތެރި 

ރައްޔިތ ންެގ  އިދަްއކަވަ ވާހަކަފ ޅ  އެހެންވީމާ،  ަގާވއިދ   ނިންމައިފި.  މާ  87ެގ  މަޖިލީހ ެގ  )ހ(އްވަނަ  ވަނަ    3  ެގދާެގ 

ދަށ ން މާއްދާެގ    ،ނަންބަރ ެގ  ޮގތ  އެ  ަގއިވާ  މަތީެގ)ށ(  ފަރާތ ންސަރ ކާ  ،ން  ދާއިރާެގ    ދެކ ނ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ،ރ ެގ 

ތްތައް ތްތަކާއި ޚިދ މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާއްވާފަިއާވ މ ދާ ަގންނަ ފަރާހ ށަހަޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދ   

ބިލ ެގ  ރ މާޔަތްކ ހި ނި  3މ ެގ  އިްއަވއި  ކިޔ ން  މިަވނަ  އެ  6ަވގ ތ     މ ނީ.  އަދިބަ ކޮމިޓީ  ކ ރިއަށްދޭ.  ތަޅ މ ަގިއ    

ކަންކަސްބަހ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މިއަދ   މަށްކ ރ މަށް  އެހެންވީމާ،  ނިމ ނީ.  ކަންކަބަހ ސްކޮށް  އަހަންހ ރި  ވޯޓަށް    12  މަށް 

 ލާނަން. އިއިރ  ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ވަގ ތަށް މެދ ކަނޑަޖަހާ
 

 { ށްއަ 12:01އިން  11:11 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 ( މަޖިލީހ ގެ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 8

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 
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عل`.  އެބައޮތް. އެޖެންޑާ  ވޯޓ     3ބަްއދަލ ވީ ވޯޓ ެގ ވަގ ތަށް. ިމއަދ   މި  ައޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި  .  يكمالسالم 

  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ މަށް ؛. ވޯޓަށް އެހ މަށްަވނީ ނިމިފަ  ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މަސަްއކަތް މި  -7.1އައިޓަމް  

ނެ. ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ   ށް އެހޭށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވޯޓައަ  8.2،  8.1ެގ ދަށ ން  8  އެޖެންޑާ އަިއޓަމ   ،ނިމިފައި ހ ރި

ޔޫނިއަން  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ()  އެދެން.ޖައްސަަވއިދެްއވ ން   ޕާލަމެންޓްރީ  ާގނޫނ   ،އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަދާ ދ ނިޔޭެގ 

ރައީސ ންެގ  ސްމަޖިލި އޮ  5ތަކ ެގ  ބައްދަލ ވ ން  މަހ ން  ވަނަ  ދ ވަހ   19ަގސްޓ   މާދަމާއިން ؛ވަނަ  ަވނަ    20  އެއީ 

މިއީ އެބައޮތް.  ބައްދަލ ވ ން  އެ  ައއި.ޕީ.ޔޫެގ    !ވަންނަވާ ؛ަވނަ  5ައއި.ޕީ.ޔޫެގ    ދ ވަހަށް  ވަނަ ސްޕީކަރ ންެގ    5މިީއ 

  ހަދާ މަޖިލީހާ ނާއި އޮސްޓްރިއާެގ ާގނޫނ ބައްދަލ ވ ން. މިފަހަރ  މި އިންތިޒާމ ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަ

ފަހަރ ެގ ބައްދަލ ވ މަށް    މި  ރ  ޮއވޭ. އަހަހަރަކ ން ެއއް  އަ  5ކޮންމެ    ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެ  ގ ޅިެގން. މި ބައްދަލ ވ ން

ާގނޫނ  މަޖިލީހ ންއޮސްޓްރިާއެގ  ދައަ  250  ހަދާ  ވަނީ  ސްޕީކަރ ންނަށް  ިގނަ  ވ ރެ  ބައްދަލ ވ މ ެގ  ދެވިފަަވތ ޢ ށް  މި   .

ތީމަކީ ފޯ  ،މިފަހަރ ެގ  ލީޑަރޝިޕް  މަލްޓި  ޕާލިމެންޓްރީ  އިފެކްޓިވް  އެންޑް  މޯ  ޕީސް  ޑެލިވަރސް  ދެޓް  ލޭޓްރިޒަމް 

ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މަޝްވަރާކ ރ މަށް   ސަސްޓެއިނަބަލް  ސެޝަންތަކ ަގިއ  ޕެނަލް  ޕްލެނެޓް.  އެންޑް  ޕީޕަލް  ދަ 

މައ ޟޫ ތެރޭަގއި ޢ ހަމަޖެހިފައިވާ  އިޤ ޞި   ،ެގ  ބަދަލ ތަކާ  ،ތިޞާދ އްޙަތާއި  ނޭދެވޭ  އަންނަ  މޫސ މަށް  ގ ޅޭ    އަދި 

މެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ރާއްޖޭެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސްެގ ޮގތ ަގއި މި ބައްދަލ ވ މ ަގއި ވާހަކަދެްއކ ން އެބައޮތް.  ތައް ހިޢ މައ ޟޫ

  ން ޖެންސީ. މަޖިލީހ ރއިމަ  އަޕް ޕާލަމެންޓްރީ ެއކްޝަން ދަ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ   ސްޓެޕިންގ   ،ކީ ޢައަޅ ަގނޑ ެގ ަމއ ޟޫ

މަޖިލީހ ަގއި    އަޅ ަގނޑާ ބަްއދަލ ވ މ ަގިއ  މި  ވާއެކ ަގއި  ލީޑަރ ންނަށް  ޕާޓީތަކ ެގ  ޕާޓިތަކ ެގ  ސިޔާސީ  ނީ  ހިމެނޭ 

ދައްކާ    މި  ،ކ ރަނީތ އިދާރާަގއި. އަޅ ަގނޑ  ަގސް  ހ ެގމަޖިލީ  ޖަހާއިރ   7. ބައްދަލ ވ ން ޮއތީ މާދަން ރޭ  ދެވިފަވަތ ޢ ދަ

ޚާއް ތެރޭަގއި  ެގނައ މަށްޞަ ވާހަކަިއެގ  ކަމެއް  ބަދަލ ތަކާ   ،  އަންނަ  މަޖިލި  މޫސ މަށް   ، ންސްތަކ ގ ޅިެގން 

ގ ޅޭ    ޮގތ ން. މި މަޖިލީހ ން އޮތީ އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ތަނ ަގއި އެކަމާ  ގ ޅޭ  ތަކ ން ކަންކ ރެވިދާނެ ޮގތްތަކަކާޕާލަމެންޓ 

މަންޓް ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  އެންޑް އެންަވޔަރަވަރަށް ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކެްއ އަޅ ްއވަން ފަްއޓަވާފަ

ޕަވަރ    ބިލ .  ެގޓެރިފް ސިސްޓަމ ެގ ާގނޫނ   އެްގރިމެންޓް އަދި ފީޑިންގ   ޕަަވރ ޕާޗޭސިންގ   ،ވޭބަ އި މިހާރ  އެކޮމިޓީަގ

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ޕާޗޭސިންގ  އެޔާ އި   ،ެއްގރިމެންޓަކީ  އ ފައްދަިއެގން  ހަކަތަ  ނިޒާމ     ދަކ ރަނިވި  ވިްއކ މ ެގ 

ގޮވަ ހިމެނ މަށް  ތެރޭަގއި  ނިޒާމ ެގ  ާގނޫނީ  މަޖިލީހ ން  އަޅ ަގނޑ   މެއްޮގވާލ ލާއި ޤައ މ ތަކ ެގ  މި  ޮގވާލަނީ.  މި  މެން 

މަސަްއކަތަކީ އައި  މަގ ފަހިވާނެ    ، ކ ރަމ ން  ިވޔަފާރިއަށް  ބާވަތ ެގ  އެ  އަދި  ނިޒާމަކަށް  އެފަދަ  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ހިތ ލަ އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ކ ރ ން.  އޮނިަގނޑ   ާގނޫނީ  މަޖިލި   މި  އިޮގތަކަށް  ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭެގ  ވެ ހެހ ރީ  މި އްަގއި  ސް 

ދ ނިޔެ ހޫނ ވަމ ން އަންނަ    ޕާލިމެންޓެއްަގއި ެވސް މި މަސައްކަތް ކ ރ މަކީ ބޭނ ންތެރި ކަމެއް.  ،މަސައްކަތް ކ ރ މަކީ 

އެހެންވީމާ، އެހެން   ؛ވެފައި  ޖައްވަށް ބޭރ ކ ރެވޭ ވިހަ މައ ދަންތަކ ެގ ސަބަބ ން ކަމަށް  ،ދަނީ  މިންވަރ  އިތ ރ ވަމ ން މި
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އ ފެއްދިއްޖެނަމަ ހަކަތަ  އ ފެއްދޭ  ،ޮގތަކަށް  ކަމަށް    .އަދި  މަދ ވެެގންދާނެ  މައ ދަން  ވިހަ  ދޫވާ  ޖައްވަށް  ދޫވާ،  ބޭރަށް 

ފެންނަ އަޅ ަގނޑަށް  ސާފ ކޮށްދޭ.  ބޮޑަށް  މާ  ވެސްސައިންސް  ޤައ މަކަށް  ހ ރިހާ  ަމަގށް  އެ    ފެނ މ ަގއި 

ބައްލަވަންވީ   ،ދަތ ރ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ޤައ މ ތަކ ން  ދ ނިޔޭެގ  ާގތް.  ސަލާމަތްވ ން  ދ ނިޔެ  މިސާލެއްެގ    ،މި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ދ ނިޔެޭގ ޕާލިމެންޓ ޞަ . އަދި ވަކިން ޚާއްޮގތ ަގއި ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކްލައިެމޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީ. މި 

 ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ ހަމައެކަނި ޕާލިމެންޓް މި ޕާލިމެންޓަކީ. ސްޓޭންޑިންގ  ، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީއެއް ޞަވަކި ޚާއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން ސަރ ކާރ ެގ  ވޯޓ .  ފ ރަތަމަ  ޢަބްދ   ،މިއަދ ެގ  ޔާސިރ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  އ ތ ރ    ލަޠީފްއްކ ޅ ދ ްއފ ށީ 

ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދަތ ރ ފަތ ރ )  2009/5ާގނޫނ   ާގނޫނ ެއްއަގމ   އިޞްލާޙ  (އަ ކ ރ މ ެގ  ބިލ  ށް  ެގނައ މ ެގ 

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކ ރެްއވ މާާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީޤައ މީ ތަރައްޤީ

  ދެއްވ ން އެދެން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ލަޠީފްއްއ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ ކ ޅ ދ އްފ ށީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   ، ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ކ ޅ ދ ްއފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ާއިއ ށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  ޤައ މީ ތަރައްޤީ(އަކ ރ މ ެގ ާގނޫނ އެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ   )5/ 2009ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ކޮމިޓީ ދިރާސާކޮށްތަރިކަިއެގ  ރިޕޯޓާ  ން  ޮގތ ެގ  ޖ މ ލަ    ގ ޅޭ  ނިންމި   މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ނެގ ނ   ޮގތ ން 

އިްއޒަތްތެރި    62އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްީވ    63ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ އަދަދަކީ

ވޯޓ ނ ދެްއވާ މެންބަރަކ  ެވސް ނެތް. ވޯޓ ަގިއ    މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް

ބޭނ ންަވނީ    62ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ   ފާސްވ މަށް  ފާސްވީ  32މެންބަރ ން.  ބިލ   މި  އެހެންވީމާ،  ބިލ   ވޯޓ .  މި   .

 ފާސްވެއްޖެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން މ ޙައް  ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ މަކ ނ ދޫ  ރާޢީ  ވިޔަފާރީެގ  ،  މަދ  

  ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކ ރ މާ ކޮމިޓީތިޞާދީ  އިޤ    ،ދެމެހެއްޓ މ ެގ ބިލ   ދައިދާއިރާަގއި ވާދަވެރިކަން އ ފައް 

ވަރަށް ބޮޑަށް    ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ވަ )ދެްއވ ން އެދެން.  މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ 

ޕާލިމެންޓާ  މި  !މާފ ކ ރައްވާތި ވޭލްސް  މަޖިލީހ ަގއި  ވޭލްސް    ިއއްޒަތްތެރި  އޮވޭ.  މަޢ ލޫމާތ   ިގނަ  ވަރަށް  ގ ޅޭ 

 .ަވނީ.  ޕާލިމެންޓ ގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ ކަމަށް

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މަދ  ރާޢީމެންބަރ  މ ޙައްމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާެގ    ،މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

އ ފައްދަ ބިލ    އިވާދަވެރިކަން  ކޮމިޓީޞާއިޤ ތި  ،ދެމެހެއްޓ މ ެގ  ރިޕޯޓާދީ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ން 

ފެންނަ ކަމަށް .  63   މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީހާޒިރ ވެތިއްބެވި. 87؛ އަދަދަކީޖ މ ލަ    މަޖިލީހ ެގނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  

ެވސް   މެންބަރަކ    . ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެއްވާންމެންބަރ   62ވޯޓ ދެްއވީ  

ބައިވެރިެވވަނެތް ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވަނީ    62  ޑައިަގތީ.  ފާސްވ މަށް  މި    32މެންބަރ ން.  އެހެންވީމާ،  ބިލ  ވޯޓ . 

  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ    3މިއަދ ެގ   ފަރާތ ން  ،ވަނަ  ސަރ ކާރ ެގ  ވޯޓ .  މެންބަރ    ،ފަހ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މ ޙައްމަދ   ލި  ،ޖަމްޝީދ   ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  ހިމާޔަތްމ ދާ  ފަރާތްތައް  ކ ރ މ ެގ  ބިަގންނަ 

ކޮމިޓީޞާއިޤ ތި  ،ބިލ  ނިންމި ދީ  ދިރާސާކޮށް  ފާސްކ ރ މާ  ން  މެންބަރ ންނަށް    ޮގތަށް  އިއްޒަތްތެރި  މެދ  

 ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން ދެ  ،ސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައްމަދ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ޖަމްޝީދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާކ ނ  

ހިމާޔަތް ފަރާތްތަްއ  ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާިއ  ަގންނަ  ބިލ މ ދާ  ކޮމިޓީޞާއިޤ ތި  ، ކ ރ މ ެގ  ދިރާސާކޮށް ދީ  ން 

ރިޕޯޓާ ޮގތ ެގ  ވޯޓ ެގ  ގ ޅޭ  ނިންމި  ނެިގ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޖ މްނަތީޖާ.    ޮގތ ން  މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ލަ 

އިްއޒަތްތެރި    62މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްީވ  އިްއޒަތްތެރި    63ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތިއްބެވީ  . 87؛ އަދަދަކީ

ވޯޓ މެންބަރ  ޯވޓ ނ ދެއްވާ  ދެއްވިން  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެއްވި  ކަމަށް  ނ ފެންނަ  ވެސް    ންބަރަކ މެ. 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ،    32ެމންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި    62  . ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވީނެތް

  ފާސްވެއްޖެ.ބިލ  މި 

 

 އިތ ރ  އެހެން މަސައްކަތް   .9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނެތް.   ؛އިތ ރ  އެހެން މަސައްކަތް  -9އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ކެވ ންއް ދެކަހަވާ ންތ ސަރިޔާ

 ަގިއ.   9:00ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ވާ ބ ދަ   2020  ޮއަގސްޓ  19ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 
 

 . ނީމ ނި ސްލިަމޖި .ينالمعال رب   هلل دمحلوا
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