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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިފެށީ. ބައްދަލުވުން ފެށިެގްނ  10އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `.  ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑެގ އިތުރުން މެންބަރަކު ވަޑަިއގެްނ އެ 7ކުރިއަށްދާއިުރަގއި އިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރަކު  6ބަތިއްބެވި. އަުޅގަ

ފައި މިއޮތީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ވަަޑއިގެން އެބަިތއްބެިވ. މިައދުގެ އެޖެންޑާަގއި ައޅުަގނުޑމެން ހިމަނާ 

ހިމެނިފައި  ގެނައުމުެގ ބިލު. ތިބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮުޅގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބިލު ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ރެޓޭރިޭއޓަށް ވަގުތު ުކޑަވުުމގެ ސަަބބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ އޮންނާނެ. ދެން ސެކް

ބޭފުޅުންެގ ފައިލުޮކާޅއި ހިސާބަށް އަދި އަންނަ ިހސާބަކަށް ނުދޭ. އެހެންނަމަ  ޚިޔާލުފުޅުތައް އެްއކޮށްލުމަށްފަހުގަިއ ތި

ައޅުވަމުން ގެންދަވާނެ. ދެްނ  ސްލައިޑަށްހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެހެން ހުރި ވެސް ސޮފްޓު ކޮޕީ ތި

ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިހާ ހިސާބުން ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދިޔައިުރަގއި  ތި

ވަން ބޭނުންފުުޅވެގެްނ ނުރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއ ބަްއދަލުކޮށް ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާަލއް ފަރާތަކުން ކޮމިޓީއާ  ދެ

އިތުރުން އެމް.އެމް.ޭއގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އެކަމާއި  އެބައޮތް. ެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި އޭގެ

ނޑުމެން ހަމަ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ކޮމިޓީގައި ބި ގުޭޅގޮތުން ތި ލުެގ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ެވސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހުޅުވާލަން. އެހެންނަމަވެސް  ގޮތަކާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑު ތި މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންާދނެ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ގޮތް  ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދާ ދެން ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެްނ އްމުކޮށް ބިލެއް ވެއްެޖއްާޔ، މިޢާ ދެންނެވީ ފުރިހަމައަށް އަންނަ ބިލެއް ެވއްޖެްއޔާ އޭގެ ބާުބން ބާބަށް އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެްނގޮއްސަ އޮންނާނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ އެއްޗެއް މާއްާދއިން މާއްދާއިން ވެްސ 

ނޑު އާމިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެްނގޮސް ނިންމާލެވިދާނެ. ދެން އެންމެ ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަްނ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ބިލާއި ގުޭޅގޮތުން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އަޙްމަދު އާމިރުދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ނޑު ހުށަހަޅާަލން މި ބިލަކީ ސަރުކާުރެގ މުޤައްރިރު. އްޒަތްތެިރ އި ޝުކުރިއްާޔ  އާދެ! އެންމެފުރަތަމަ ވެްސ އަުޅގަ

ގެ ވިސްނުމެއް ނެީތކަމަށް ވަންޏާމު ބިލު ހަމަ ައވަސްކުރުމު ކާރުން ވަކި ކަމަށްވާނަމަ ސަރު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލެއް

ލާޙު ނޫނަށް މި އިޞްކަމަކީ، އެމް.އެމް.ޭއގެ ގާ ދިރާސާކުރުމަށް ަވގުތު ބޭނުްނވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެން މިދެންނެވި

ނޑު ެވސް ނޫނެއް. ދެވަނަ އަހަރު ހަދާފައި އޮތް ގާ 1981ނޫނަކީ ގެނައުުމގެ ބިލެއް މީ. މި ގާ ން މިހާރު އަޅުގަ

 ދެން މީގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ  އޮތީ. ޤަބޫލުކުރަން ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް މީގައި މި

މީގެ ކޮމެްނޓު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހޯދަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން 

ހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންގެ  ގުޅުން އަދި ފައިސާއާހާ ބޭންކުތަކާއި ހުރި



  

ކަމަށް ދެކެން. ދެން އެގޮުތގެ މަތިން މިއަދުގެ މި ވަގުަތކީ  ވެސް ލަފާ ހޯދަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޖެހޭނެ

ރެވިފައި ެނތް ވަގުތަކަްށވާތީވެ ބިުލގެ މިކަމުަގއި ައދި މަސައްކަތް ކު ނޑުމެންނަށް މި ބިލު ދިރާސާކޮށްލައިއަޅުގަ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުޤައްރިރު ހައްދަވަިއދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޭޅ  މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް ަވގުުތ އޮވެގެން ނިންމޭނެ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ. ެއކަން ދެން ޝެޑިއުލްކޮށްަލއިގެން ުދވަސްތަަކކަށް ބަހާލައިގެން މިދެންނެވިހެްނ 

ކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި ތްތައް ހާޒިުރކުރަން މަސައްކަތްނަށް މި ހާޒިރުކުަރން ބޭނުންވާ ފަރާއަޅުަގނޑުމެ

ނަޑއެޅުމަށް ކޮންމެހެން  ނުޑ ހުށަހެޅީ. ދެން ސުންގަިޑއެްއ ކަ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އޮތީ؟ކަމަށްވާނަމަ ސުންގަިޑއެްއގެ ގޮުތގައި އަ  ނިންމަންޖެހޭ  ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން، ކަ  ޅުގަ

ނޑައަޅާަފިއ އޮެވއްޖެ  ދެން އެކަމަކު ބިުލެގ ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔމު ދެން މައްސަލައެްއ ނެތް. ސުންގަިޑއެއް ކަ

ކުރުމަށް ޓަަކއި މިދެންނެވި އުސޫލުން ކުރެޭވކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްަސއިދެްއވުމަށް މުޤައްރިރަށް މަސައްކަތް

 ންނަވަން. ދަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ށް ފުުރޞަތު އަރުވާނަންއަޅުަގނޑު ަފއްޔާޟަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

ށް ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ނޑުމެން މިތާ ވަގުތު ބޭކާުރގޮތަމިހާރު އަޅުގަމުޤައްރިުރ. ޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

ނޑަށް ވެސް އަދި ނުރަސްމީކޮށް ނަމަވެސް ސާފުކޮށްލަދެއްވާ މި ބިއެހެންވީ ލާއި ދޭތެރޭގަިއ މާ، ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

ނެތްކަމެއްތޯ. ނޫނިއްޔާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ  އޮތްކަެމއްތޯ  އީްސކުރުން މިސީރިއަސްކޮށް ބަޙު

އެްއޗެއްތޯ؟ އެހެންކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ރޯދަމަހު ތިބެގެން ކޮންމެހެން ބޭކާރު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާެނ 

ނޑުމެން ހަމަ  ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ިމހާރު އޮތްގޮތެއް އިންފޯމަލީ އަންގާލަދެްއވާ! އޭރުން ެއގޮަތކަށް އަުޅގަ

 ކުރިއަްށގެންދާ ގޮތަށް މިތިބީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ ފުރަތަމަ ފަށަމުން ވެސް ހަމަ  މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލާނަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލިން ެދ ފަރާތަކު ޓަކައި ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ.  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ންނާން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއި ހުށަހަޅުްއަވއިފި ެއ ވެސް އެްއ މެންބަރަކު، އާމިރު ހުށަހަޅުްއވަްނ  ން ިއއްޒަތްތެރިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އި އަދި އޭގެ މަޝްވަރާކުރަްއވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. ދެން އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާ ބޭފުޅުންނާ



  

ން ަބއެއް ތެރެއި ން އޭގެޓަްށ ފޮނުވާލި އިދާރާތަކުގެ ތެެރއި އިތުރުން އެމް.އެމް.އޭގެ ފަރާުތން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެން

ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓު  ނުޑމެން ފޮނުވިން ކޮމެންޓަށް. ފޮނުވާލި އިދާރާތަުކގެ ތެރޭން ައޅުގަ ބޭންކުތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

އެކަނި. އެހެން އިދާާރއަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ންމް.ޭއ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީލިބިފައި މިއޮތީ އެމް.އެ

ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ޑެޑްލައިން ހަމަެވގެންދިޔައިުރަގއި ކޮމެންޓެއް ނުލިބޭ. ދެން ޑެޑްލައިން ވެސް ތި

ނޑުމެން ުކޑަ ދުަވސްކޮެޅްއ އިތުރުވެްސކޮށްލަދިނިން  ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މި ދެ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި، ންޓު ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާކޮމެ ބޭފުޅުންެގ  ތި ވެގެންލިބުނީ. އެހެން އިްއެޔގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަ

ގެ ބޭފުޅުން އޮތީ. އެެހންނަމަވެސް ތި ކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ނުގޮސް ތިއި ހިސާބަށް ގްިރޑުެގ މަސައްކަތްފައިލުކޮޅާ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި އިްއޒަތްތެރި  ފައިލުކޮުޅގައި ތިބޭފުޅުްނގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެމް.އެމް.ޭއއިން  އަދި އޭގެ  ޚުލާސާެއއް މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަކުގެ

ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ނިފައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ތިލިބިފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެްސ ހިމެ

ނޑު  ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތައް ހަމަ ސީރިއަސް  ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުްނ ކޮމިޓީގައިދަންނަވާލާނަން. ދެން އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން ރާއްވަވާ  ހެންވީމާ، ހަމަ ތިގެންދަނީ. އެ ގެންދަމުން މި ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެމަސައްކަތެއް 

ނޑު މި ބިުލގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވެްސ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަްށ  ގޮތްތަުކގެ މަތިން އިރާަދކުރެއްިވއްާޔ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ލިބުނު މިދަންނަވާލި ދެ  ތަނެއް. އަޅުަގނޑު ެދންމެއަކު ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ތާއީުދ އަދި އަުޅގަ

މަނިކު ދޮންމަނިކަށް އިންމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ުޙސަވަތުދީގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ހޯދާލުއަށް ދަޢުއިދާރާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންމަނިކު ދޮންމަނިކުޙުސަދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.ގުރައިދޫ 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީައޅު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ  ،81/6ނޫނު ނަންބަރު ގާ ގަ

ނޑު ވަނަ  1991ނޫނަށް އޮތޯރިޓީގެ ގާ ދެންމެ ކުޑަހުވަޫދ އަހަރު އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު، މި ބިލަށް އަޅުގަ

ިއ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ. އެއީ އެމް.އެމް.އޭ އާ 

ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު  ތާރީޚެއް ގެނެސް އެ ބޭފުުޅންނާ ކޮންމެވެސް ޝެިޑއުލްކޮްށގެން ދެ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި ބިލު  ދާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ އެ ބޭފުޅުންނާރަނގަޅު ފުރިހަމަކަމެއް އަތުވެމި ބިލަށް އިތުރު 

 ރަން. ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުަގނޑު ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ތަާފތު ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް ބޭފުޅަުކ ނެތްކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް އިއްތުފާޤުން ފާސްވީކަމަށް  އެހެންވީމާ، އެ ޚިޔާލުފުޅާ

އަޅުަގނޑު ަކނަޑއަޅަން މިހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ، އަންނަ ހަފްތާގައި ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ބަ ނޑު ިނންމައެއް ނުލަން. އަންނަ ހަފްތާގައި އަުޅގަ އްދަލުވުމެއް ާބއްވާނީ. މި ބައްދަލުވުން އަދި އަުޅގަ

ވަތު އަރުވާނަން. ދެން ފަރާތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދަޢު ބާއްވާ ބައްދަުލވުމަކަށް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި ދެ

ުގތުކޮޅެއް ނަންަގވަން މި ބިލުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ކުޑަ ވަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ތި

ނޑުމެން  ނުޑމެން ކުޑަަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުަގިއ މި ކޮމިޓީ އަުޅގަ ދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށް ަޓކައި. ނެންގެވުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެ ،އެހެންވީމާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިންމާލާނީ މިއަދަށް.  ންގެ ކޮމިޓީަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑު މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ކުރާނެ މާބޮޑު މަސައްކަތެްއ ނެތީމަ މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ބައްދަުލވުން ނިންމާލާނަން. ދެން އޮންނަ 

 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ޢާއްމު އުސޫލުން މިދަންނަވާ އުސޫލުން.  ބައްދަލުވުމަކަށް އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ތި

___________________ 


