
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  26ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ 

  2015 ބަރުނޮވެން 21

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިުރގަިއ ފެށުނީ. ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ މިހާހިސާބުން 26ކޮިމޓީގެ އިޤްތިޞާދީ `. 

ނޑުމެްނ ، ނިގވަަޑއިގަްނާވނެ ފަދައިން. އެމެންބަރަކު ޖުމްލަ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވި 7އަޅުަގނޑަށް  އަުޅގަ

ުދ އަފައިލްކޮުޅަގިއ އޮންނާނެ އެޖެންޑާ. އެޖެންޑާގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ޅެއްގެ ވެސްބޭފުޅުންގެ ކޮންމެ ބޭފު މިއަދު ތި

. އެ މަަސއްކަުތގަިއ ގެ މަަސްއކަތްތައްކުރެްއވުމުގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާ ޓް އޮތ ރިޓީގެ ބިލާކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓްރާންސްޕ  

ނޑުމެންގެ ވަގުތު ބޭފުޅުން މި ކަމާ ބެހޭ  ޓް އޮތ ރިޓީގެގެންެނވުމުގެ ޮގތުން ޓްރާންސްޕ ވަޑައި ބައިވެިރވެ  ކޮމިޓީއަްށ  އަޅުގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން އެ ތުމަށް ޓަކަިއ.ޮކމިޓީއަށް ވަަޑއިގަ ެބވިތިއް ވަަޑއިގެން އެބަ ބޭފުޅުންނަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްބެވި ެގ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތި ގައި ވާނަމަ މީިޑޔާނެތްކަމު ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާެޟއްޒީ. މަށް ޢަދަންނަވާލު

ތީގައި ެއ ންގެ ކުރިފުޅުމަބޭފުޅުން، މިހާރު ތި ބޭފުޅު `. ތި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކަމަށް ވާނަމަ ދަންނަވާލަން. 

ނޑު ހަމަ އެގެން. ައޅުތިއްބެވީ ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީގެ ބޭފުޅުން ަވޑައި   ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ފެއްތަޢާރު ބޭފުޅުންގެ  ގަ

ރަޝީދު ނާފިޒު. މަން ޢަބްދުއްޓްާރންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީގެ ެޗއަރ ،މަންޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ޗެއަރ މަޢުލޫމާތަށް

ސިރު. ދެން މް ޔާޓަރ އިބްރާހީދު. ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކް ރު މުޙައްމަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްނާޞިޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަޑެ

ބާ ދަންނަވަން. ވެސް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބޭފުޅުންނަށް  4ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ނަޒީރު. އަދި އެސިސްޓެންޓް 

ވަގުތު އޮްތ  ތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިކަތަކީ ރަްއޔިކުރަންފަާށ މަސައް ،ކަތަކީމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައް

ގެންދަނީ، ބިލު  ޑުމެން ކުރިއަްށ މިނކަތް އަުޅގަގުޭޅގޮތުން މަްޝވަރާކުރުުމގެ މަަސއް ރިީޓގެ ިބލާއޮތީ ޓްރާންސްޕ ރޓް

ނޑު މިރޓް އޮޕީިނއަބޭފުޅުންގެ އެކްސްޕާ އެހެންވީމާ، ތި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ށް ބިލު ކުރިއަ ން އަުޅގަ

ނޑުގެންދާއިރު އަޅު  ނުޑމެން މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް މެން އެަބ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ާޢއްގަ މު އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ

 ނަން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތިނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާ ބޭފުޅުން ފަށާއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތި

ނުޑ ފަހުން އަޭއގެ .ކައި ދީބާޖާެއއް ެދއްވުމަށް ޓަކައިޓަ ކަފުޅެްއ ވިދާުޅވުމަށްބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަ ުޅގަ

ނޑު އަރުވާނަން ތިމިނިޓު 5މެ މެންބަރަކަށް ވެސް ހަމަ މެންބަރުންނަށް ކޮން ބޭފުޅުންނާ  ގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ކޮމިީޓެގ ވުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން އްެވސް ކުރުޮކށް ސީދާކޮށް ޖަވާބުދެ ދި ުސވާލުތަކަށް ވީހާސުވާލުކުެރއްވުމަށް. އަ

ނޑު މިހާހިސާބުން  ކަމެއް ނެެގންދާތްވެ ސަލާމަ ަތއް ވެސްވަގުތު ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީގެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ދެކިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތްއ  ގޮތުން ނޫނިއްޔާ ތިގުޅޭނާފިޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ބިލާ 

 ޓަކައި. ޝުކުިރއްާޔ.  ކޮމިޓީއަށް ހިއްާސކޮށްލެްއވުމަށް
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ނޑުމެން ފުރުޞަތު  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ދެއްވީީތވެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ދައުލަތުން މިހާރު  ،މިޮއތްގޮތަށް ކީ ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީގެ ބިލު މިހާރުަގނޑުމެްނގެ ފުރަތަމަ ޮކންސަރނައަޅު

އޭގެން އެނގެން ނެތީމަ ކޮން  ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮްތގޮތަށް ފާސްވުމުން އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެނަމަ އޭގެ ކުރާނެ ފައިދާއެއް

މަ ގެން ނެތީނބިލުން ހާސިލުވާނެ މަޤްޞަދު އެ ކުރާީނ އިނގޭތ . މިހާރު މިހެން މިދެންނެވީ އެއޭގެން ާބަވއޭ ފައިދާއެއް

ވެސް. ދެން ދެވަނައަްށ ިއ ދިފައި ހުރި އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އައިއިުރގައެ ސުވާލު ވަރަށް ބޮޑަްށ އުފެ

ވެސް ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީައކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާަފއި އޮްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރުވނީ މިހާރު

ހާރު ވެސް އޮންނަީނ ހިނގަމުްނދާނީ ބ ޑެއްެގ ދަށުން ކަމަށް މި މުއައްސަާސއެއް. އަދި ޓްރާްނސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ

ނަޑއެޅިފަ ންބަރަކު ބ ޑުގެ ެއއްވެްސ މެ ހުންނަނީ. އެކަމަކު  ރމަނެއް މިޓްާރންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީެގ ެޗއަ . އެހެންވީމާ،ކަ

ވެސް އޮތީ. ދެން  ހާރުގޮަތށް މި . ދެން ބ ޑެއްގެ ދަށުން ހިނގާއްޔަން ކުރެވިފައި އިނގޭތ މިހާ ހިސާބަކަށް ނެތް ޢަ

އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނު އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮްތގޮތަށް މި ބިުލ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

 އް ހުންނަން ޖެހޭގޮތަކަށް އެބައޮތް. ހަމަޖެނެރަލެ ރަށް ޑިރެކްޓަރނިަގނަޑށް އެބަ އާދޭ ބ ޑުގެ އިތުފާސްވެގެން ައއީމަ އޮ

އޮީތ  ފުން. ދެން ބ ޑެްއ މިސަރވުސް ުމވަްއޒަ ފުން މިތިެބނީ ސިވިލްޖެނެރަލާިއ އެީކގަިއ މުަވއްޒަ ޓަރއެހެންމެ ޑިރެކް

ބ ޑުން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްބާަވއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން . ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އުފައްަދވާފަބ ެޑއް ރައީ  އިންޑިޕެންޑެންޓް

ގެ ގާނޫނު. ދެން ހަމަ އެހެންމެ ސަރުކާރުގެ ސަރވިސް  ންނަނީ ސިވިލްއޮ ރޭަގއި މިުފންގެ ތެޒަސަރވިސް ުމވައް  ސިވިލް

ނަޑއެޅިަފއި ޮއތް ކުެރވޭނީ. ބ ޑުެގ މެންބަރުން އަދި ރާންސްޕ ރްޓ އޮތ ރިޓީއަްށ ޚަރަދުވަރަކަްށ ޓް ބަޖެޓަކުން ކަ

 އެ ޒިންމާެއއް ނުކުެރވޭނެ ބޭފުޅުންަނށް ކަެށއް އެކަނަމަވެްސ ެއ ޕްރޮގްރާމްތަތަކެްއ ހިންގަވަްނ ޭބނުންފުޅު ވިޕްރޮގްރާމް

ނޑަށް ހަަމ ެއކަން ކުރެޭވނީވަރަކަށް ޓް ަތންދިން ބަޖެ ،ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަްށ ކަންކަން ތަންފީޒު . އެއީ އަުޅގަ

ން މިނިސްޓަރަށް އުފެދުނު އަނެއް ސުވާލު. ހަމަ އެހެންމެ ބ ޑުގެ މެންބަރުން ކަމަކާ ދޭތެރޭ ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޭޅގޮތު

ިމނިސްޓަރު ވަކިން ކޮމިޓީެއއް  ނިސްޓަރަށް ަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމޭ އަނެއްކާޅުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. މިސަލަ ހުށަހެމައް

ޅުަގނޑަށް މީގެން ކަމަށް އަ ވެސް އެބައޮތް ބ ޑުގެ ނިްނމުމާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރުއެ ނަންގަވާފައި 

ނޑަށް ފާހަަގކޮށްޅު އަދެން މިއީ  ލަފާކުރެވުނު. ަގއި ގޮތަށް ނިމޭއިރުދަންނަވާލެވުނީ. ދެން އެ ލެވުނު ކަްނތައްތައް މިގަ

ބުދާރީވާނީ ކިހިނެއްތ . ގާނޫނީ ގޮތުން ބ ޑު ޖަވާ އެ ނިންމުމާ ނިންމުމަކާ ދޭތެރޭގައިިއ ބ ޑުގެ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭގަ 

 މަޖިލީހުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެކަމަށްވަންޏާ  ބޫލުކުރާ ގޮތުން ބ ޑެއް އުފެދިފައި އޮންނައަޅުަގނޑު ޤަ

އެކަމަުކ  ؛ޓްކުރާ ގޮތަކަށް ބ ޑު އޮތީމާ އެހާެއ ޒިންމާާވންޖެހޭނީ. އެއީ ދެން މިނިްސޓަރަށް ރިޕ  ބޭފުޅުންނަށް އެ

ނޑަށް ކަމަށް އަޅު ޓަކަިއ މިނިސްޓަރުގެ ރ ލު އޮންނަން ޖެހޭނެ ެއަކންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތާ ގަ

ެއއް ނެތް. ދެން ހަމަ ންގަންޖެހޭނީ. އެކަމަކަށް މައްސަލަކުރެވޭ. ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ބ ޑު ހިޤަބޫލު

ވަަނ  5ދާންވާނީ ނބ ުޑގެ އަުޅަގނޑަށް ހަ އޮވޭ މިތެރޭަގއި އެބަ  ގެއެހެންމެ ބ ޑުގައި ހުރި ބަެއއް މެމްބަރުންގެ ޝަރުތު
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ދަތުރުކުރާ ދާއިރާއިން ހިންގާ އެްއވެްސ  އި ެއއްގަމުންނަ ާމއްދާގެ ަކނޑާވަ 11 ؛ގެ އިނގޭތ . އޭަގއިނކަންނޭ މާއްދާ

ނޑާ ެއއް 5ވިޔަފާރިެއްއގައި މިދެންނެވި ބ ޑުގެ މެންބަރުންގެ )ށ( ގެ  އެްއގަމުން ދަތުރުކުާރ  އިމިއީ އިނގޭތ . ކަ

އް ދަރިއެ  ،ބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާްއގައި ެއއްވެްސ ހަިއސިއްޔަަތކުން ތިމާގެ އަނއެ ހިންގާ ެއއްވެްސ ވިޔަފާރިދާއިރާއިން 

 ަމސްލަޙަތު ނެތުން. އެކަމަކު ލިްއޔަުތ ނެތް މީހެއް ކަމުަގއިވުން. ންޖެހޭ މީހެއްގެ މަސްއޫނުވަތަ ނުވަތަ ތިމާ ބަލަހައްޓަ 

ްށ ވެސް އަުޅަގނޑު މިސާލަކަށް އަިމއްލައައި އިރުގައި ނެތީމަ އަނބިދަރިން ހިމެނުނުމީހާ ހިމެނިފަ ތެރޭަގއި ސީދާ އެމީގެ

 އެތަންޮކޅު ، މާ ގޭތ . އެހެންވީގެ މީހުންނޭ މީގައި ހިމެނެނީ އިނގާތްތިމާ އިދަރިންނާސަލަެއއް ކެތޭ. އަނބިކުރަންޏަކާ މައް

ާއއި ފިރިމީހާ އާއި ދަރިންނާިއ  ތިމާެއއް ނެްތ. ތިމާގެ އަނބިމީހާއަނބިމީހާ، ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު. ތިމާެގ 

ގެ. ލިޔުމު އިނގޭތ  ގަިއވެދާނެ ކުެށއްކަމަށް . ފަހަރެއްމީގައި މި އޮްނނަނީ ތުޙަންެގ މަސްލަޖެހިފައިވާ މީހުހައްޓަންލަބަ

 ލަކަށް ބ ޑެއްގެގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިސާއިލަިއޓް ކޮށްފައާ އެކީަގއި މީެގން މި ފާހަހައެ އެހެންނަމަވެސް 

އިގެން އެހެން މީހަކަްށ ކުްއޔަށް ހިފަމީހެއްގެ އޮިޑއެއް  މީހަކު އެހެން މީހަކު ވިޔަފާރި އެހެންމެންބަރުކަމަށް ހުންނަ 

އެވާނީ އެ ވިޔަފާީރގަިއ  ށްވަންޏާވެސް މީގައި މިއޮތް ފުޅާ ދާއިރާއިން ކަމަ ދިނީމަސައިދަތުރެއް ހަމަޖައް

ޓްރާންސްޕ ރްޓގެ ، ބ ޑުގެިމ ތ  އިެވފައި އޮންނަންވާނެ ކޮބައެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިަފއިންވެިރެވވުނީކަމަށް. އެހެންވީާމ، ބައި

ދެްއ އަުތގަިއ އުޅަނއަމިއްލަ  ނީގެންތ  ނޫ. ސީދާ އަމިއްަލ ގަރާޖެްއ ހުރެނުެވވޭނެބަިއވެރި އެމީހުންނަށް ރިައކީވިޔަފާ

ދިނަސް ެއީއ ވިޔަފާރިތ . މިސާލަކަށް ހަމަ މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްލަ ޔަށް ހިފައިގެން އެހެންއްގެ ެއއްެޗއް ުކއްއޮތުންތ  މީހެ

ބ ޑުަގއި އިންނަވަިނކޮށް ްބދުއްނާސިރަށް މީހަކު ބުނެފާނެ ޢަހައިިސއްޔަތުން  އްަގއިކެޕްަޓނެ ދަންނަވާނީ މިސާލަކަށް

ބުނީމާ  މީތި ގެނެސްދޭނީ ކިހާވަރަކަށްހޭ. އެހެންސިްނަގޕޫރގައި. ތިމަންނަގެ ބާޖެއް ނުވަތަ ޮކޅުވެްއޓިެއއް އެަބއޮތޭ 

ނޑަށް ބްދުއްނާސިރު ވިދާޅުވާނެ ޢަ ކަމަށް  ަގއި ބަިއވެރިެވވުނީިވޔަފާރިެއއް . އެއޭވިދާނެގެނެ ޑޮލަަރށް 6000ތީތި ައޅުގަ

ދެން އެގޮތަށް  އެ ވެސް ތަންކޮޅެއް؛ އެހެްނވީމާ، މިހާރު ދެން ބ ޑުއެހެންވީމާ، ވެސް މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ނިންމިދާނެ. 

ނޑު އޮތް ހިންގަނީ. މެރިޓައިާމއި، މިހާރު އޮވެަފއި ދެން ޑިެރކްޓަރ ެޖނެރަލެއް މުޅި ތަން މި ްސ ވެ ގޮތަކީ އޮނިގަ

މިއޮންނަނީ  ަގނޑަކަށް ހަމަ މިގޮތް. އެކަމަކު މިހާރުގެ ތަފާތަކީ މިހާރު ބ ޑެއް އޮވެަފއި މިހާރު ދެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގާތް

 ދެ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިތިއްބެވި މިހާރު މެރިޓައިމާއި ލޭންޑް. އެ ދެ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ނހިންގަވަނީ ބޭފުޅުން މިހާރު މި ނޑުމެން ހިތަށް، އަުޅގަ ގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީމި ޑުމެން ދެން . ދެން އަޅުގަ

ނޑު އޮތީ ޓްރާންސްޕ ރޓް މިނިސްޓްރީގެ  މެން ބޮޑަށް ބަލާފައި މިކޮމެންޓަށް އެދުނީމަ ފޮނުވާފައި އޮންނާނީ އަުޅގަ

އޮތީ.  އާޓްާރންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ އިއާ އާިއ ކޮމިުއނިކޭޝަން އޮތ ރިޓީ ޝަން އޮތ ރިޓީިވއޭއޭ  ދަށުގައި ކުރީަގއި ިސވިލް

 ހަމަ އެހެންމެ އީ. އަނެްއކާރިޓީ ހަމަ އިންޑިޕެންޑެންްޓވެގެްނ ދިޔައޭިވއޭޝަން އޮތ  އޮްއވާ މަޑުަމޑުން ިސވިލް

މާ، . އެހެންވީމަޢުލޫމާތު އި އަޅުަގނަޑށްގެ މަޖިލީހުގަނކަންނޭ  ވެސް މިހާރުވާނެ ިބލުރިޓީ އޮތ ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ އިދާރާަތއް އްބެލީ އެ ކޮްނސިސްޓެންސީ ެއގޮތަށް ގެންެދވޭތ . ސަރުކާުރގެ އެ  މިއަޅުަގނޑު 
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 ހެން. ދެން މިސާލަކަށް ސިވިލް ވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެނޑަށް ހީ ޅުގަ ަގނޑު އޮީތމަ އައެްއގޮތަކަށް އޮނި

ހަަމ  ތަން ހިނގާފައި ދެންމުގެ ދަށުން އެގެ ބެލުނިސްޓަރނަނީ ބ ޑެއް ޮއވެފައި މިއޮން ވެސް މިއި ީރގަ ޝަން އޮތ އޭިވއޭ

ހުށަހެޅީމަ ެވސް އަށް ޝަން އޮތ ރިޓީމިދަނީ ހަމަ އެއާއެްއޮގތަށް. ކޮމިއުނިކޭ ެގންސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޒކޮށް

ނޑުދެއީ ނުޑމެން. އެބަލާފައި އަޅުގަ  މަށްެއ މަފްޙޫރިއިުރަގއި ކުކޮމެންޓް މީގައި ޔަްތކުރީަގނޑުމެން ރިޢާއަޅު ެގ ން މަިއގަ

ނުޑމެންނަށްގޮތެްއގަިއ. ދެން އަ ށް ނުވަތަ ރެވެނިއުއަްށ ޖެނަމަ އިންކަމަމިސާލަކަށް އެގޮތަށް ބަދަލުވެއް ޅުގަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ އެހެނިހެން  69ކަލް ފީ ނުލާ ހަމައެކަނި ނަށް ވެހި ހަރު އަޅުަގނޑުމެންވަނަ އަ 2014ޏާ ބަލާކަމަށްވަން

ވަރު. އެހެންވީމާ، މިލިޔަން 8އެބައޮތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚަރަދުކުރެވުނީ  ނަށް ލިބިފައިން މަތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެޚިދު

ވަނަ އަހަރުަގިއ  2013ހަރު. އަވަނަ  2014 ނގޭތ ން ރުފިޔާ އިމިލިޔަ 60ކިން ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެއް

މެން ޚަރަދަށް ޅުަގނޑުލިބުނު. އަަގނޑުމެންނަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ އަޅު 17ަގނޑުމެން ދިން ޚިދުމަތްތަކުން އަޅު

ނޑާަފއި ސަރުކާ މައެކަނި އެހެނިހެން ހަވެހިކަލްތަކުން ލިބޭ ފީ ުނލާ.  ވީ މިދެންނެ މިލިޔަން. 8ށް ެދއްިކން ރަކަ

 .ޑީ ނަންަބރު ދޫކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން ލިބުނު ފަިއސާިއޝޫކޮށްދިނުމާއި އ   ފިކެޓްަތއްމިސާލަކަށް ސެޓް

 ަގއިވަނަ އަހަރު 2014ން ރުިފޔާ މިލިޔަ 52ެގ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރަށް ދެއްކިން ފީ ވެހިކަލްތަުކގެ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު އޭގެ ނުޑގެ އިނގޭތ . ހަމަ އަުޅގަ ލިޔަން ރުފިޔާ. މި 6 ަކނޑުގެ، 52އެްއގަމުގެ ، ތެރެއިން ކަ

ކާރަށް ެދއްކިްނ ފީގެ ގޮތުަގއި. ދެން ހަމަ އަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ސަރުވަނަ  2014މިލިޔަން ރުފިާޔ  58މުޅިއެކު 

ނޑުމެން މުިޅއެކި ަކނޑާއި  2013އެހެންމެ  ން. ން ރުފިޔާ ެދއްކިމިލިޔަ 55ެއއްގަުމގެ ގޮތުަގއި  ވަނަ އަހަުރ އަުޅގަ

ހާ ގޮތަކުން އޮތީ ސަރުކާރަށް ދެއްކިފައި ހުރި ން ރުފިޔާ މިމިލިޔަ 128ވަނަ އަހަރު  2014ެއކު ވީމާ، މުޅިއެހެން

ންކަމަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ އެހެންވީމާ، އި ން ރުފިޔާ.ލިޔަމި 73ވަނަ އަހަރު  2013 ސްޕ ރޓް ސެކްޓަރުން.ޓްރާން

ރުކާރުން ލިބޭ ފީ ސަ ކަނި ފީ ސަރުކާަރށް މިައދި ހުސްއެ . ފައިާސ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާހެން ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ

 ޔާެވއްޖެއް  ކަމަށް ހިނާގގޮަތށް ހިނގާެއ ރިޓީ އޮތ ން ޭއވިޭއޝަ މިހާރު ނަންގަވާގޮތަށް ނެްނެގވި ނަމަވެސް ސިވިލް

ނޑުމެން ސަލައެްއ. މިހެން ށް ނެތޭ މައްރާންްސޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ ހިންާގކަވެސް ޓް ޭދ ޚިދުމަތުން ނަށްވެސް އަުޅގަ

ނ މިލިޔަްނ ުރފިޔާ 58ވޭނެތާ ދެސަރުކާރަށް ހަމަ މިދެންނެވީ   ެއއީ. ން ެއއްެވްސ އެްއެޗއްަގއި ނުޖެހިޑުމެއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްމަތްތަކުން އެހެނިހެން ޚިދު ނޑަކަށް. ެއއީ ހަރެއްގެ މައްއަ މިލިޔަން ރުފިޔާ 60އެބަލިބޭ  އަޅުގަ ޗަށް ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ޅު ސަުރާކރުން އައަހަރަކު ގެ ނކަންނޭ ރުފިޔާ ންމިލިޔަ ގާނެ ތިން ހަތަރުނެވސް ނުހި އަދި އެ  ގަ

 4ތަށް ޑެއް އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާ ގޮދި ބ ނީ މިހާރު އަންނައިނގޭތ . ޭއގެން މިއޮ ދެއްވަނީ ބަޖެޓު

ނާޑލާފައި މުވައްޒަވައް މު ން ރުފިޔާއިންރަކަށް މިލިޔަވަ މިހުރިހާ  ާމއިއާއި ލިޔެކިއު ފުންގެ މުސާރަ ޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ގާނެ އެއްެޗއް ނ ވޭ. އެްއވެސް ޕްޮރގްރާމެްއ ހިން. ވެސް މައިނަްސވެފަ އެްއޗެއް ަކނޑާލީމާ އޮންަނނީ އަބަދު

ވޭެނ މ ޓްކޮށް މި ސެކްޓަރ ތަރައްޤީ ކުރެދަކަށް ވާންޖެހޭނީ މި ސެކްޓަރ ޕްރޮޞަސަރުކާރުެގ މަޤްއެހެންކަމަށްވަންޏާ 
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ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ެއގޮތަށް ކުެރޭވ ުކރުން ކަމަށް އަޅުބައްޓަންއުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި އިާދރާގެ ކަންތައްަތއް  ގަ

 އްޔާ ހަމަ ޑޭވެއްޖެ  ގޮތުން ގެން ބ ޑެއް ޮއެވގެން ހިންގީމައޭ ެއަކންކަން ކުރެވޭނީ. މިހާރު މިއޮތްކަމަށްވަންޏާ ލާރި ލިބި

ސް އޮންނަނީ. އަދި ބިލެއް ފާސްވިޔަސް ބ ޑެއް އެކުަލވާލިޔަ  ވަރުގެ ލާރިކޮެޅކޭ މިޑޭ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ  ޓު

ނޑު ދަންނަފައިދާ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ލިބޭނެ  ން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ވާލައެއް. އެއީ އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު  ން ބޭފުޅަކު އެްއެޗއްއެހެ  އަރުވަން. ނާފިޒަށް ފުރުޞަތުބަލާލަން ބޭނުން.  ވިދާިޅވާން ބޭނުންފުޅުވޭތ  އަުޅގަ

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތަންކޮޅު އިތުުރކޮށްލަން ނުޑ އެއްގަކަށް އަޅު ވިދާުޅވީ ވާހަަކއަޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޗެއަރމަން އެކުރިއްޝު

ލިބޭ އެއްަޗކަށްވުރެ  ގެ ގޮތުން ިމހާރު މިވިދާޅުީވ އެ ފީތަުކގެ އިތުރުން މިހާުރ އެހެނިހެން ފީ އެ ބޭނުންވަނީ. މި

ނޑުމެންަބ ައޅުގޮތުން އެކުރެވިފަިއ އޮތް ެގ މިހާރު ބިލު ފަރުމާޓީއޮތ ރި  ގެ މެންޑޭްޓގެ ދަަށށް އެބަ އާދޭ އެމް.ޕީ.އެލުންގަ

ެއ ން ކަމެްއ. އެހެްނނަމަވެސް، އެމް.ޕީ.އެލުރޭގައި ހިމެނޭ ްޓގެ ތެ ގައި މިހާރު ައސްލުގައި އޮތ ރިީޓގެ މެންޑޭއެމް.ޕީ.އެލް 

ެވސް ވަރަްށ  ހަލަ ކަންތައްތައް. ެއއީދިނުމާއި މިކަ ކަންތައް. މިސާލަކަށް ަޕއިލަޭޓޖް ކުރަްއވާ މެރިން ސަރިވސް

ަގނޑުމެންގެ އޮތ ރިޓީެގ ވެސް ފަހުން ވަންނާނީ އަޅު އެ އެހެންވީމާ، ބައިވަރު ައސްލުަގއި ރެވެިނުއ ސަރުކާރަށް ލިބޭ.

ދައްކަނީ އިނގޭތ .  ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް އަސްލުަގއި. އެހެންވީމާ، ފުދޭވަރެްއގެ ހަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިާސގެ މި

 . އްޔާ ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮމިއެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅު  ީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގެންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ގަ

އް ކޮމެންޓެ  ކަމެްއ ސާފުކޮށްލައްވަން ނޫނިއްޔާ ސާފުކޮށްަލއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުެރްއވުމަށް އެ

 ުތ އަރުވާނަން.ސްލަމަށް ފުރުޞަޑު އަނވެސް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ސްކުރަްއވަން އޮތް ކަުމގައި ވިޔަ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ދިއުމަށްފަހުަގއި ވިޓްރާންސްޕ ރޓް މިނިސްޓްރީ އު އާދެ! ޓްރާންސްޕ ރޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި ދެން އޭެގ ފަހުން 

 ހަތަރު ފަސްއޮތ ިރޓީ ހިނގަމުންދާތާ ދުވަސްަތކެއް ވެއްޖެ.  މިހާރު މި ގެ ނަމުގައިޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ 

ގެން މިދަނީ އިނގޭތ . އަހަރުވެ  6. އެހެްނވީމާ، ޓްާރންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ އުފެދުުނ ފަހުން މިހާރު ވެގެންދާ ދެއްތ އަހަރު
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ނޑުދެން އަ ނޑުމެން މި ސްޓޭޖު ގެ ުސވާލަކީޅުގަ ދާ ގައި ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީގެ ވަކި ގާނޫނެއް އުަފއްމިހާރު އަޅުގަ

ތ އޭ. އެީއ މުގެ ަވކި އިތުރު ބޭނުމަކީ މަޤްޞަދުތަކަކީ ކޮބައިއުފެއްދުއެ ގާނޫނަކުން ޓްރާންސްޕ ރޓް އޮތ ރިޓީ 

ުރެގ ވުޒާރާެއއް އުފައްދާ ނުވަތަ ސަރުކާިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވީމަ ހަމަ ވަކި ނއެ

އިދާާރ އެ އޮތީ އެކު  އެންގުމާހަމަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއޭ ކަތްތަކަކީ އެތަނުެގ މަސައްރާެއއް އުފައްދާ އިދާ

ނަޑއެޅި ކަމުގަ  ދެން ތި ފަ.އުފެއްދި  ސަރުކާރު އަސްލު އުސޫެލއްގެ ސް އި ިވޔަވިދާޅުވާހެން މީގެ ވަކި މެންޑޭޓްތަކެއް ކަ

ކަތްތަެކއް ނަގަނީެއއް ެވސް މަސައްކޮށްގެން ާކރަށް ޕްރެޝަރގޮތުން މި ފާސްވުމަށްފަހު ދެން ގަދަކަމުން ނުވަތަ ސަރު

ނޫން. މިސާލަކަށް، ސަރުކާރުގެ އެއްބަްސވުމެްއގެ ތެރެއިްނ އެހެންނޫންތ  ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީއާ. މިސާލަކަށް، 

ިވޔަްސ ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީާއ ޙަވާލުެވވޭނީ ަވކި ގޮތަަކށް  ށްން ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވާ ކަމައެމް.ޕީ.އެލު

އެއްބަްސެވވިގެން އަދި ސަުރކާރުން މިސާލަކަށް އެއްބަްސވެގެން ގާނޫުނގެ ދަށުން އެކަން ކުރިޔަސް. އަދި ގާނޫނު 

 އް ސާފެއް ނުވޭ()މެންބަރ ރެކ ޑިންގަގއި ވިާދޅުވި ެއއްޗެ  ިވޔަސް ހަމަ އެކަން ކުރެވިދާނެ އިނގޭތ .  ނެތްކަމުގައި

ނޑައަުޅްއވަންީވ ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީންނޭ މިވެނި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާީނ. ދެން ގާނޫނުއަސާީސގަިއާވ  ސަރުކާރުން ކަ

ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަންގަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮންނަނީ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް މި ބިލަށް 

ވަނަ ބާުބގަިއ  4ސް ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީައކީ ދެން މިއޭ ިއނގޭތ . ޭއގެ ފަހުން ބ ުޑގެ ާވހަކަ މީގެ ބަލައިލާއިރު ވެ

ވެސް އިނގޭތ . ދެން ުއސޫލެްއގެ ޮގތުން ހަމަ އެންމެ މާއްދާއަކަށް ބަލައިލާއިރު ބ ުޑގެ މާޮބުޑ  އެންމެ ދިގުކޮށް އޮތީ

ނޑަައޅަން މިޖެހެނީ މިނިސްޓަރު ކަ އިގެން ކުިރއަށްދާން ނޑަައޅުްއވާ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތަކާ ބާރެއް ވެސް ނެތް. ކަ

ދޭހަވާ ގޮތަށް ބައެއް މާއްދާަތއް އެބަހުރި.  ގެންމިޖެހެނީ. ދެން ލަފާ އަރުވާ ބ ޑެްއގެ ވެސް ަބއެއްފަހަރު އަެނއްހެން މީ

ނޑަށްއަނެްއހެން ، ޖެހެނީ މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާުބދާރީވާން ވެސް މި  ،މިއަކުން އަުޅގަ

ނޑިއަކަށް އަެނއްހެން މާބޮޑު ކަމެއް އަދި ވެގެންދާ ތަނެއް ކޮބައިތ އޭ އަސްލު މިހާވަރުން  ،އަޅުަގނުޑގެ މި ކޮށި ސިކު

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ބިލެއް އަނެއްހެން ގާއިމުކުާރިއރު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދަނީ ކޮން ކަމެއްތ ؟ އިތުރަށް 

ކަންތައްތަެކއްތ  ާވން އޮތީ؟ ނުވަތަ ގާނޫީނ  ކޮންރެއްތ ؟ ނުވަތަ މިހެން މިހާރު ނުވާ ކޮންލިބެނީ ކޮން ބާ

މުސްތަޤިއްލުކަމެއް ސަުރކާރުެގ ބޭރުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭރުން މުސްތަޤިއްލުކަމެއް މި ބިލުން އޮތ ރިޓީއަށް ލިބިދެނީތ  

 ތ ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ނުވަތަ އެފަދަ މުސްތަޤިއްލު ަކމަކަށް ނީޑް އެބައޮތްތ  އިނގޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ނާފިޒަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ްޚަސކަށް ބަދަލެއް ުނވޭ މިހާރު މި ޙަޤީޤަތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ގާނޫނީ ވަކި ޝަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ބިލު މިއޮތް ގޮތުން. އެއީ ަވކިން ދަޢުވާކޮށް ވަކި ސީެލްއ އޮވެފައި ވަކިން ހިނގަމުންދާ އުސޫލަކުންނެއް ނޫން. 

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް މި ހައިަލއިޓްކުިރ  ގާތްަގނޑަކަްށ ދެފެން ދޭތެރޭަގއި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މިހިރީ. އެއީ އަުޅގަ

އެްއގޮތަީކ މުޅިން އިންޑިޕެންޑެންޓްކުރީމަ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮށްފި  ،މި ދާންވަންޏާ ދާންވީ ހަމަ އެ ދާންވާގޮތަކީ. 

ކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އެއްަޗކާއި ޓްރާންސްޕ ްޓ އޮތ ރިޓީގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޭޓ ނުބެލެހެއްޓޭ އޭތި އަޅުަގނުޑ 

އޮތީ ބ ޑެްއ ބާއްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ މިކަހަލަ ތަންތަނުގަިއ  މި އޭރުަގއި މި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވީ. ދެން

ެއކީަގއި ގެންދަން. އެއީ ދެން ވަރަށް ހެލްދީ  ްނެގ ލަފައާބެހޭ އެކްސްޕަރޓު ިއޒަރީ ބ ެޑއް ބޭްއވިދާެނ ކަމާއެްޑވަ

. މިހެން ހެދި ކަމަށް ލަފާ ެއރުވިދާނެބ ޑަކަށް. އެހެން ކަމަށް ވަްނޏާ މިނިސްޓަރަށް އެ ވަގުތަުކ ބޭނުންވާ ކަމެއްަގއި 

ން އެ އަނެއްކާ ވަކި .ބ ޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާއިރު ބ ުޑގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދޭންޖެހޭނެ ވަންޏާ މި

އަހަރު ދުވަހުެގ  6ބ ޑު މިހާރު ވެސް ބ ޑެއް އޮންނަ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް މި ވޭތުވެދިޔަ  ކަންތައްތަކަށް. ެއކަމަކު

އި ވެސް ޓްރާންސްޕ ްޓ އޮތ ރިޓީ ހިނގާފައި މިއޮީތ ބ ޑުގެ ލަފާ މައްޗަކުންނެްއ ނޫން. ބ ޑެއް ނެތީމަ ބ ޑެއް ތެރޭގަ

މިހާރު ވެްސ ޓްރާންްސޕ ޓް އޮތ ރިޓީ ހިނގަްނވާނީ ިމ ބ ޑަކުން ކަމަާށއި އެ ބ ުޑގެ  ތ . ެއކަމަކުއޮތީ އިނގޭ ނެތިފައި މި

ބ ުޑގެ ޗެައރއެްއގެ ގޮުތގަެއއް ނޫން ޮބަޑށް މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަނީ.  ޗެއަރއެްއގެ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު މި ހުންނަނީ.

އެްގޒެކެިޓވް ެޗއަރމަނެއްގެ ޮގތުގައި މި އިންނަނީ. ތަން ހިންގާ މީހެއްގެ ގޮުތގައި މި އިންނަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ވެސް ކުރީ އެންމެ ފުރަތަމަ. ކޮބަިއތ އޭ ލު ސަރުކާރުން މި ބި މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ުސާވލު ވެސް އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ހާހުށަހެޅުއްވުމުން  ސިލުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކީ. އެ އެހާ ބޮޑަކަށް މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

ސާފުވެފަެއއް ނެތޭ. ހަމައެކަނި މި ގާނޫނެއް އޮތީމަ މިހާރު ހިނގާ ގޮތާއި މި ބިލު ފާސްީވމަ ހިނގާ ގޮތާއި އަންނާެނ 

އޮތީ  އީ މިހާރު ވެސް ބ ޑެއް އޮންނަންޖެހޭ. ބ ޑުގެ ެޗއަރމަނެއް ހުންނަންޖެހޭ. ދެން އިތުރަށް މި ތަފާތަކީ ކޮބައިތ އޭ؟ އެ 

ސް މުވަްއޒަފުން. ދެން ސަރވި ހަމައެކަނި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންޖެހޭކަން. ދެން މިހާރު ވެސް ތިބީ ސިވިލް

ހިނދަކު އެއީ ރަނގަޅަށް ތަރައްޤީ. ސަރުކާރުެގ ކުރެވޭނެ އިތުރު ަކމެއް ނެތޭ ބ ޑުގެ ލާރި ނުލިބޭހާ  ބ ޑަކުން

ނޑަށް އެނގިފަިއ އޮްތ ގޮުތަގއި އޮީތ މެރިޓައިމް ދާއިާރ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތަރައްޤީކޮްށ ފުޅާކޮްށ  ސިޔާސަތުތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލާގެންދިއުން. އެހެން ކަމަށް ވަން ވަަތ ލަން ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރު ނުޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤުދުރަތީ ޮގތުން އޮތް ކުރީފަހަރުަގއި ިމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ަތންކޮޅެއް ޮބޑުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން އަޅުަގނޑުމެން ޮލކޭ ރިޒަމަށްވުރެ މާ ގިނައިްނ ޓްކުެރވިފައި އެ އޮތް ގޮތުްނ ޓޫކޮމިޓީގައި ވެސް އަުޅގަ

އިޤުތިޞާދީ ނަފާ ލިބިދާނެ ދާއިރާއެޭކ މެރިޓައިމް ާދިއރާއަކީ. ބ ޓުފަހަރު ބަނުމާިއ،  މާ ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް

ބަންކަރިންގެގ ިޚދުމަތް ދިނުމާއި މިހެން ގޮްސ ދުނިޔޭަގއި ހަމަ މެރިޓައިމް ބ ޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ބ ޓުފަހަރު 

ނޑުމެްނ މަސައްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް ހަބަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަދާކަށް އެހާ އުނދަގުލެއް ނުވާނެ އެ ވިޜަ ންަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ބަލަންވީ އަުޅގަ ވަންޏާ. އެ ވިޜަންަގއި ަމސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މެލޭޝިޔާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. މި ތަންތަނުގައި މި ސެޓަޕް އޮތީ  އާއި ކޮމްޕެޓިޓަރސްއަށް މިތިބީ ސިންގަޕ ރ

ތ . އެހެންވީމަ، ދުނިޔޭގެ ބެސްޓްޕްރެކްޓިްސކުރާ ތަންތަނާއި މިހާ ހިސާބަށް މެރިޓައިމުން މަތީ ލެވަލަކަށް ކިހިނެއް

ނޑަށް ގެނެސްފަިއ ހުރީ  ގޮސްފައި ހުރި ނޭޝަންަތއް ނުވަތަ ޤައުމުތަކަށް އެހިސާބަްށ ދިއުމަށް ޓަަކއި އެ މީހުން ޮއނިގަ

ގޮތަށް ާރްއޖޭގެ ކަންަތއްތައް ަބއްޓަންކުެރވޭ ކަމަްށ ވަންޏާ ވިޜަނަީރ އެއް  ާއއި އެ ބަދަލުތަކާ ކޮންކޮން ބަދަލުތަކެއްތ  

ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ. އެހެނެއް ނޫން އިނގޭތ  މި ދެން ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ަކނި ޢައްޔަންކުރުން ކަންނޭނެގ އެ ފާހަަގކުރެްއވީ މިހާރު ެވސް ބ ޑެްއ ޢަްއޔަންކުރިޔަްސ ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ހަމައެ

މިހާރު މަދުވެފައި އޮތީ. އޭގެ ތެރެއަށް ހަމައެކަނި އިތުރުވެފައި އޮތީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއް ތަން ހިންގަން ހުރުން. 

ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަށް މި ހިނގަނީ އެހެން ގާނޫނެއް. ބ ުޑެގ  އެހެން ކަމަށް ވެއްިޖއްޔާ އަިދ ސިވިލް

ނޑާ ވެސް ނުލެވޭނެ އެންމެ ކުޑަމިނުން.  މެންބަރުން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އެއިން މުަވއްޒަފަކު ޕަރފ މް ނުކުރިޔަސް ކަ

ނޑު.   އެހާ ބޮޑަށް ބަނދެވިފައި ބ ުޑެގ މެންބަރުން ތިއްބަވާނީ އިނޭގތ . އެއީ ދެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އަމީތަށް. އަޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ބިލާ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި ވެސް ދެއްތ . ބިޝާމް  ޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރިން ބިޝާމާގު ރު. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ބަދަލަކީ ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި އަންނަ  ،އެދުވަހު ފާހަަގކުރެްއވި މީަގިއ އަންނަ މަިއގަ އަުޅގަ

ނޑު ބަދަލަކީ މި  ކީ ަވކި ގާނޫނީ އިމަކުން އަނެްއގައި ލިެޔވުން އިނގޭތ . މާނައޮތ ރިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ގާނޫމައިގަ

މިހާރު މި ބިލަށް ވާހަކަައކީ އިންފާރު ަވކިެވގެްނދިއުން މި އޮތ ރިީޓގެ މަަސްއކަތް. ދެން ައޅުަގނޑު ވިސްާނލިއިރުަގއި 

ބަލާއިރުަގއި މިސާލަކަށް، މި ބިލުގައި އެބަހުރި ހަމަ ލިޔެިވފައި މި އޮތ ރިޓީން ކުރާނެ ަކންތައްތަކާއި ދެން ުނކުރާނެ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ކޮންމެވެްސ ވަ ކަމަށް  ލަތްތަކެއްހާރެްއގެ ލައިނެއް ޑްރ ކުެރވިދާނެ ކަންތައްތަެކއް. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ބޫލުކުރަޤައަޅުަގނުޑ   ނީ އިނޭގތ . ދެން ނާފިޒުގެ ވާހަަކއިަގިއ ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ދެން މީަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ބިލެއް އަންނައިރުަގއި މީގައި ދެ ވިސްނުމެއް. ެއއް ވިސްނުމަކީ މިނިވަން ޤަ

ެވގެން ދިއުންތ  ުނވަތަ އްަކެއއް އޮންނަ ޮބޑީައކަށްކި ސި މުއައްސަާސއަކަށް ުނވަތަ މިިނވަން ބޮީޑއަކަށް މުސްތަިޤއްލު ވަ

ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއެްއގެ ދަުށން ގާނޫނީ އިމެއްގެ ތެެރއިން ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުެރވިގެން ިހނގަމުންދާ މުއައްސަާސއެްއގެ 

ތ . ދެން ިމ ހަމަ ދައުލަތުެގ ބައެއް މުައއްސަސާަތއް ހިނގާ ގޮތް އިނގޭ އީގޮތުަގއި އޮތުންތ ؟ މި ދެ ޮގތް ވެސް މި
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ކީ މި ގާނޫނުގައި މި އަށް. މާނަކަމަ އޮތް ބިލުގައި އެބައޮތް ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ މިހާރު ދެން މި

ބިލުގައި މިހާރު މި ލިެޔވެީނ ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީން ބަލަހައްޓާ ކަންކަމަކީ އެ ޮއތ ރިޓީން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ 

ކަމަށް ައޅުަގނުޑ  ގާނޫނެްއގަިއ ލިެޔވިފައި އޮތުން. އެީއ ދެން ކުރިއެރުމަކަްށ ވެދާެނ ކަމެއް ކަމަށް ކަންތައްތައް 

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގާނޫނުަގއި ލިޔެފައި ައދި މި ގާނޫނަށް މި ބިލަށް ޤައިނގޭތ . ދެން އަޅުަގނޑު  ގަބޫލުކުރަން

ފަިއ ަގއި ތި ބޭފުޅުްނގެ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ ލިެޔވިގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްަތކެއް ހުރެދާނެ. ދެން މި ަވިކ ބިލެއް

ބޫލުކުެރވެނީ އިނގޭތ . ދެން އަެންއ ޤަށް އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ން ފަސޭހައެއް ލިބުންކަމަގެއޮތީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޭ

ޤީޤަތުަގިއ ވުނުތ ؟ ޙަމަޝްވަރާކުރެ  އި ކިހާަވރަކަށް ތި ބޭފުޅުންނާނުކުތާއަކީ މި ބިލު ފަރުމާުކރެވިގެން އަިއއިުރގަ

ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އަންނައިރުަގއި އެ ބިލު  ުތގައި ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިީޓއާބޫލުކުރާ ގޮޤައަޅުަގނޑު 

 ކުރު އެ ވިސްނުން ތި ބޭފުޅުންނާފަރުމާކުރެވިގެން އަންނައިުރަގއި މިހާރުގެ ޓްރާންސްޕ ްޓ އޮތ ރިޓީގެ ފި 

ނޑު ފައި ނެމަޝްވަރާކުެރވިފައި އޮންނަންާވނީ. އެގޮތަށް ހިނގާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ޤަތްކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

މި  އް ުސވާލު. ދެން އަނެއް ުސވާލަކީދެރަވަރުގެ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް އިނގޭތ . ދެން ެއއީ އެ 

ނޑު ބެލިއިުރގަިއ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އެ ޮބޑު ބަދަލެ އްެގ ގޮތުަގއި އެބަ ފެނޭ ބ ެޑްއ ބިލަށް އަޅުގަ

މީަގއި ިމއޮންނަ ގޮތުން ދެ މަހުން ެއއްފަހަރު  ،އެބައޮތް އިނގޭތ . ބ ެޑއް ޮއންނައިރުގަިއ މި ބ ަޑކީ މިީއ ކޮންމެ

މަދުވެގެން އެއް ބ ޑު ބާްއަވންޖެހޭ ގޮތަށް، އެއް ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތަށް އިނގޭތ . އޮވެަފއި މި ބިލުގައި 

މި ބ ޑުަގއި ިތއްަބވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ަކނޑަައޅާ އުސޫލެްއގެ މަތިން  އެބަޮއވޭ

ނޑުމެން މި ބިލާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގޭ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކިއިުރ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިަނ  ތ . ދެން އަޅުގަ

ބައްދަލުވުން ބާްއވަންޖެހޭ ބ ެޑއްަގއި ފުލް މުސާރަ ލިޭބ  މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުެމއް ެއއީ ދެމަހުން އެއްފަހަރު ެއއް

ކަށް ނުފެނޭ މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވިސްނުމަކަށް ނާދޭ އެގޮތަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަ

ފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރީ އޭރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޖީަގއި ވާަހކަދެއްިކއިރު ެވސް ހަމަ ގިނަ ބޭ، އިނގޭތ . އެހެންވީމާ

ސިޓިންގއަށް އެ ަބއްދަލުވުަމށް ކޮންމެވެސް ވަރެއް ލިޭބޮގތަށޭ މި ބ ޑުގެ މެންބަރުން ތިބޭނީ. އަނެއްކާ ާދއިމީ ބ ެޑއް 

އޮތީ ވެސް  މިހާރު މި ޅުން އަސްލު ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތުގައިމިއީ އިނގޭތ . މިއީ ހަމަ ަވޒީފާތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފު

ިމއަށް ، ފައި ިމއޮތީ ިއނގޭތ . އެހެންވީމާއް ގޮތަށް ެއ ބައްޓަމަށް މި ބިލުގައި މިަކން ބަޔާންކުރެވިއެްޑވަިއޒަރީ ބ ޑެ 

ބޫލުކުރަން. މި އިޞްލާޙާިއ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުން ޤަޙެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ

ނޑު ހުށަހެޅި ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކޮން ޮގތަކަށްތ ؟ ދެން މި ޓްރާންސްޕ ޓް އޮ ތ ރިޓީއަކީ މި ބިލުގަިއ ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ތަްނކޮޅެްއ ބޮޑަށް ީމގެ ތެެރއަްށ ވަދެ  ތަްނކޮޅެްއ ގިނަ ، ވިފައި ހުރީ އިނގޭތ . އެހެންވީމާބިލެއްވީމަ އަުޅގަ

ޏ( އިނގޭތ . ސުވާލު މި ކޮށްެލވެނީ. ދެން މީގައި އެބަޮއވޭ އޮތ ރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި ެއބަ ހިމެނޭ މި )

ނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާތައް އެކްިސޑެންޓުެގ  މީގައި މި އޮންނަނީ އެްއގަމާއި ކަ
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 ޙާދިސާތަކާއި ެއކްސިޑެންޓުަތްއ ތަޙުޤީޤުކުރުން އިނގޭތ . އެީއ ފަސްވަން ޞަފްޙާގައި. މި ތަޙުޤީޤުކުރުން އެކްސިޑެންެޓއް 

ނޑަށް އިނގޭ ގޮތުަގއި ުފލުހުން އެހާ ހިސާބުން ތަޙުޤީޤުކުރާނެ އިނގޭތ . ފުލުހުންގެ ވިޔަސް އެ ތަޙުޤީޤުކުރުން އަ  ޅުގަ

ތެރޭަގއި އެަބޮއވޭ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ޭނނގެ ތި ބޭފުޅުންގެ ދައުރު އޮންނަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. ދައުރެއް ޭއގެ

ހޭގޮތުން ބެ ޙުޤީޤުކުރުާމިއ އެފަދަ ކަންކަމާތައެހެންނަމަވެސް، ީމގައި މިެހން އޮތީމަ ޙާދިސާތަކާިއ ެއްކސިޑެންޓުތައް 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތަަކށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ސަރުކާރުގެ ދެން ކަމާ

ހާވަރަކަށްތ ؟ ިތ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއަށް ތި ޭބފުޅުންނަށް ވަންނަން، ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެދެަވޑަިއގަންނަވަން މިޖެހެނީ ކި

ބޭފުޅުންގެ ދައުރެއް އޭަގިއ އޮންނަންޖެހޭތ ؟ މީގައި ލިޔެފި ކަމަށްވާނަމަ ކޮންފްލިކްޓެއް އަުތވެދާނެ އިނގޭތ . 

ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ  މިކަމާ ، އް މަރުޙަލާެއއްަގއި. އެހެްނވީމާފުށުއެރުންތަކެއް އަތުވެދާނެ ކޮންމެވެސް އެ 

 ނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ިއނގޭތ ؟ ޝުކުރިްއޔާ. ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮަބއިތ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރާވނަން ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީައށް.   އްޑު ފުރުޞަތެ އަޅުަގނ

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑ ވެްސ ެއއްެޗއް ދަންނަވާނަން އިނގޭތ . ދެްނ ތަޙުޤީޤާއި ބެހޭގޮތުން ޢަ ބްދުްއނާޞިރު އެްއޗެްއ ވިދާުޅވި. ެދން އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ބޮޑަށް ބައްޓަންވެފައި މިއޮތީ އެްޑވަިއޒަރީ ބ ޑެްއގެ ގޮތަށް ހަމަ 

ނުކުރަން މަހަކު ދެފަހަރުގައި އަންނަ ބަަޔކަްށ  ބޫލެއްޤަނޑުމެްނ ވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އިނގޭތ . ދެން ައޅުގަ 

ކޮންމެހެން ކޮންމެ މަހަކު ހަމަ ފުލް މުސާރަ ލިބެންޖެހެން އޮންނަންޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް. އެ ސަރުކާރުގެ ޚަރަުދ 

 އެބަޖެހޭ ކުޑަކުރަން. ެއއީ ހަމަ އަންނެސެސަރީ މަނީކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެވެނީ އިނގޭތ . ސިޓިްނގއަަކށް 

ކަންނޭނގެ މިހާރު ވެސް ގިަނ ބ ޑުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއޗެއް ޭދގޮތަށް އޮންނަނީ. ނުަވތަ ބައެއް ބ ޑުަތކުަގއި ަބއެްއ 

މި އޮންނަނީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވަންޏާ އޭ ގްރޭޑް ކުންފުިނތަކަށް މަހަކު ދިހަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ދޭ ބ ޑުތައް ވެސް 

އެ ކޮންސިސްޓެންސީ ދެން މި ، ޑުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާރުފިޔާ ދޭ ބ އެބަހުރި. ފަސްވަރަކަށް ހާސް 

ނޑެްއެގ  އޮީތ. ކުންުފންޏަކަށް ނުވޭ. ިސވިލް ކުންފުންޏަކަށްވާ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ނޫން އަދި މި ސަރވިްސގެ ފުލް އޮިނގަ

ހަމަ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތެރެއަކަށް ެވސް މިހާރަކު ނުވަންނާނެ މި ބ ޑު ވަނީމަ. ައނެއްކާ ބ ުޑގެ ދައުރު 

އެީކގައި ީމގެ އިންވެސްިޓގޭޝަްނގެ ތެރެއަްށ މި ވަންނަނީ މިހާރު ވެސް ދަނީ. ދެން ހަމަ އެއާ މިކްސްެވގެންނޭ މި

ޭއވިއޭޝަނުން އިްނވެސްޓިޭގްޓ  އޭިވއޭޝަނުން ވެސް ހަމަ މަތިންދާ ބ ޓެއް ެވއްޓިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސިވިލް  ސިވިލް

ނޑުމެންގެ ވެސް އެންެމ ކުރައް  ނޑުމަތީގެ ޙާދިސާެއއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ވާނެ. ހަމަ އެ އުސޫލން ކަ
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ނޑު ގޮތެްއަގއި މި އޮްނނަނީ އައި.އެމް.އ ގެ  އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން އޭްޒ ައ  ރޫލްްސ ރެގިއުލޭޝަްނގެ ގަާވއިދާމައިގަ

ތެރޭގައި އިންވެސްިޓގޭްޓ ކުރަންޖެހޭ. އޭގެޅުަގނޑުމެން އެ ފ ކަލް ޕޮއިންޓް ރެގިއުލޭޓަރގެ ހައިސިްއޔަތުން އަ

ނޑުމެންނަށް.  ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީގެ ަދުއރު މި އޮންނަނީ ބޮޑަށް މެރިން ކެޝުއަލިީޓގެ އިްނވެސްިޓގޭޝަން އަުޅގަ

ދު ވެްސ ޚިލާފުިވ ބައި ޕޮލިހުން އަބަ ޕޮލިހުން މި ބަލަނީ. އެ ގާނޫނާ އޭގެ ކްރިމިނަލް އިންެވސްޓިޭގޝަން ބައި

ނޑަށް ހީވަނީ ެއ  ބަލަމުންދަނީ. މެރިން ޕޮލިސް އެ ކަންތައް އެ އިްނވެްސޓިގޭޓް ކުަރއްވަމުން ގެންދަަވނީ. އަޅުގަ

ެއ ލައިން މިހާރު ، ނޭނގެ ވަރަށް ބޮޑަށް. އެެހންވީމާށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ަކންޟަ ރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ

ނޑުމެން ފަނަނީ ހަމަ އެގޮތަްށ ދަމާލެވިވެސް އިން ނޑުމެން ބަލަމުންދާނީ ބޮޑަށް އޭގެ ެކޝުއަލިޓީ ބަިއ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނި އިތު  ގުޭޅގޮތުން ޢަބްދުނާ އެްއޗެއް ވިދާުޅވެ ދެްއވަން.  ރަށް އިްއޒަތްެތރި މިއާބަލަމުންދަނީ. ދެން އަޅުގަ

 

 ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް 

ޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާުލގައި މި ކޮންސަލްޓޭ !އާދެ

ނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި މި ބިލު އައިސްފައި ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީއާ އޮީތ  އޮތްތ  ސުވާލުކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބު އަުޅގަ

އެްއވެސް ވަރެްއގެ މަޝްވަާރއެއް ކުރެިވގެން ނޫންކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  ްއގައި ޓްރާްނސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީއާއެްއވެސް ސިފައެ 

އެތަންކޮޅު ، ނަށް ވެސް މި އެނުގނީ. އެހެންވީމާއެނގިފައި އޮތީ އިނގޭތ . ހަަމ ބިލު މިކޮޅަށް އައިކަން އަުޅަގނޑުމެން

ނޑު މި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން  އިންވެސްިޓގޭޝަން މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން އެްއގަމުގެ ކަންަތއްތަކަށް ނޫން އަޅުގަ

ނުޑގެ އިްނވެސްިޓގޭޝަންަތއް ކުރުމަކީ ެއއީ ޔޫ.އެން ކޮްނވެންޝަން އޮފް ލ  އޮފް ދަ  އެްއޗެއް ދަންނަވަނީ. މިހާރު ކަ

ގެ ސޭފްޓީ ސެކިއުރިޓީ ކޮމްޕ ނަންޓުތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެރިޓައިމް އެކްސްޓެންސްއަކީ އޭ 94ސީ ކްލ ޒުގެ 

 ދެން އެއީ އޭގެ ދަށުްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ، ންވީމާއީ. އެހެއެއޮތ ރިޓީައކުން އަނެއްހެން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް 

ދެން އޭތި ލިޔެވިފައި މި އިންނަނީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އޮޑިެޓއްެގ ، ކަންތައްތައް ކުރަނީ. އެހެންީވމާ

 ގައި އައިސްަފއި މީތި ބަލާއިރުަގއި ވެސް ވާހަަކއަކީ މި އެއްޗެހިތައް ފާހަަގވެފަިއ އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ހަމަ ތެރޭ

ނުޑ ދެން މިއަދު އެއާ  އެީކގައި ޭއގެ އިތުރަށް މީގެ ތެރޭަގއި މި މެންޑޭްޓ ދީފައި އޮްތއިރުަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮންނަ . ޭއގެއްަވއިލާފަގެ ަބއްދަލުވުމެއް ބާއަޅުަގނޑުމެން މިައއީ ެވްސ އޮތ ރިޓީ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑު ކުރީ ދުވަހު ެވްސ މިތަނަށް އަ މުޢާޙަދާއެއް އެަބޮއވޭ. ސ ލަރސް،  4އިރުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލިން އިމައިގަ

ނޑު މުޢާޙަދާ. އޭގެ 4މި  .ީސ.ޑަބްލިއު ެދން މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަންޓީ.މާޕ ލް، އެޗް. ތެރޭަގއި މާޕ ލް މައިގަ

ނޑުމެން ކަ ބެހޭ ބައި ސްޕެސިފިކަލީ މެންޝަންވެފައި  ނުޑގެ ތިމާވެިށ ޙިމާޔަތްކުރުމާކޮންވެންޝަނުގެ ދަށުން އަުޅގަ

 6އެނެކްްސގެ މި އޮންނަ  6ބެހޭ މާޕ ލްގެ ހުރިހާ  ެއކަމާ، ޑޭޓްތަކުގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާއޮންނަންޖެހޭ މެން

ނުޑގެ ތިާމވެށި ޙިމާޔަތްކުުރމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެން ކޮްށ އެނެކްްސގެ ދަށުން ވާހަކަައކީ ކަ
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ނޑު ދެކެނީ. ވާހަކަައކީ ނުސީދާ ރެސްކުރުުމގެ ކަންތައްތަްއ އޭގެވިލަ ތެރޭަގއި ފާހަގަވެަފއި ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެީކގައި މެރިޓައިމް ލޭބަރ ނަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާންސީދާކޮށް އެ ވާހަކަ މެންޝަންވެފައި އޮ ހަމަ ގޮތެއް ނޫން. 

ޭއގެ ދަށުން ވެސް މި އަންނަ ، ދީޤުޮކށްފައި މިއޮތީ. އެހެްނވީމާކޮންވެންޝަން މިހާރު ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވެްސ ތަޞް

ނޑުމެން މިހާރު އެކަމާކަންތައްތަެކއް މި ހުންނާނެ. ދެ ަތްއ ބެހޭ ސަރިކއުލަރތައް ހަދައި އެ ެއއްޗެހި ން އަުޅގަ

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ގާޫނނުތަކެއްގެ ސިަފއިަގއި މި އޮޑިޓުތައް އަންަނއިރުަގިއ  ޕަބްލިޝްކޮށްފައި ހުރީ

ނޑު ކުރީ ދުވަހު ވެސް ފާހަަގކޮށްލިހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ކުަރން ވެސް ޖެހޭނެ. އެއީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ

އެއީ ދެްނ ، ކަމެއްަގއި އޮންނަން. އެހެންވީމާ ޖިސްލޭޝަނެއް މިއިން ކޮންމެމީހުން ދެކެން ބޭނުންވޭ މީތި ލ ކަލް ލެ އެ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ކަމެްއ. ދެން މިހާތަނަށް ކުރީގައި ވެސް ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުން އައިއިުރގަިއ 

ކޮޅު. އެހިސާބުން ފެށިގެން ވެްސ ވަނަ ައހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ފަހު 2009ވެސް އަދި ފަހުން ދެން އޮތ ރިޓީ އުފެއްދީ 

ވާހަކަައކީ ދެން މިހާރު މި ބ ޑެްއގެ ވާަހކަ ައއިސްފަިއ އެަބއޮވޭ މެންޑޭުޓގެ ތެޭރގަިއ މި ސްޓްރަކްޗަރ އެކުަލވާލެވިަފިއ 

 ދެން އޭތީގެ ، ވަިއޒަރީ ބ ޑެއް ޮއވޭ. އެހެންވީމާއޮންނައިރުަގއި. އެހެްނވިޔަސް އެންމެ ކުރިއްސުރެ ވެސް މެިރޓައިމް އެޑް 

ނަން ބައެއްފަހަރަށް އެބަހުރި ޓްރާންސްޕ ޓް އެޑްަވއިޒަރީ ބ ުޑ ކިއިފައި ވެސް. އެ ބ ޑުަގއި މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި 

ޒެންޓުކޮށްަފިއ ޕޮލިސީ ކަންތައްތަކަށް މަޝްަވރާކުރުން. ކުރީ ޒަމާނުަގއި ަވޒީރުންގެ ލެވަްލަގއި ހުރީ މި ބ ޑުތައް ރެޕްރެ

 ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަްށ ބޮޑަށްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ.  އެތަންޮކޅު، ހުރި. އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅަކުޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ 

ނޑުމެން އޭ.ޖީ  ، ހުރި ކަންތައްތައް އިެއ ބިލުގަ، އިނގޭތ . ފޮނުވީމާ އިފޮނުވީ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮށްފަ އަށްފުރަތަމަ އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ މިހާރު މި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިކޮޅަްށ ލިބިފައި އިން ބިލުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް. ދެން 

ނޑުމެން ހަމަ މަޖިލީހަށް މިހާރު  ނޑުމެްނގެ މަޝްވަރާކަށް އޭ.ޖީން ސިޓީެއއް ފޮނުވި. ފޮނުވީމަ އަޅުގަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

ތެޭރގަިއ ހިމެނުމަށް އެދުނިން. އެކަމަުކ ނުންވާ އެމެންުޑމެންޓުސްތައް ޭއގެމި ފޮނުވާފައި ހުރި އަުޅަގނޑުމެން ބޭ

އެ ވާހަަކ ، . އެހެންވީމާއިބިލުގަ  ތްއައިއްސަ އޮއެްއވެސް އެމެންޑުމަންޓެއް ލާފައެއް ނެތް މިހާރު މަޖިލީހަށް 

 ދަންނަވަލީ.

 

 ޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފި

ނޑު ވެސް މި ހައިލައިޓުކޮށްލަން ބޭނުންވީ މަޝްވަރަ ސީދާ ނުކޮށެއް އެެހން ދެންނެވޭކަށެއް ނެތްހެން  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން އެ މަޝްވަރާވެގެން ދާނީ، ޭއގެ ސްަޓއިްލ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތ . އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ން ބިލެއް ފަރުމާކޮށްފައި މި ފޮނުވީ ޓްރާންސްޕ ޓު މިނިސްޓްރީއަށާއި ޓަރނީ ޖެނެރަލުތަފާތުވެފައި މިއޮތީ. އެ
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ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީއަށް. ެދން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު މިހާރު އަދާކުރަްއވަނީ ިއކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުން. އިކޮނޮމިުކ 

ނޑަށް ޚަބަރު ލިބު ނަކަށް ވަގުެތއް ނުލިބުނު މާ އަވަހަށް އެ ކޮމެންޓު ނު ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުންޑިވެލޮޕްމަންޓުން އަުޅގަ

 އި ވެސް ނުހުންނާނެ. އެީއ މިނިސްޓްރީގަ  ފޮނުވަން އެިދވަަޑއިގަތީ. އެިދވަަޑއިގަތީމަ އެ ބޭފުޅުްނގެ އެކްސްޕާެޓއް

ނޑު ހިތަށްއެީރ  އޮންނާނީ ހަމަ ވަރަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ން ތިމަންނަ ފޮނުވީމޭ. ވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭތި ނުޮފނުވިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް އޮންނާނެއޭ ވިދާޅުވެ

ނޑުމެން ، ނުކުަރއްަވއޭ. އެހެންީވމާ އްއެްއވެސް ބޭފުަޅކު އެއަށް ކޮެމންޓެ އެ ފުރުޞަުތ އެހެން ިހނގައިދާނެތީ އަުޅގަ

ިޑއެއް ެދގަިޑއެއްހާއިރު ތެރޭގައި މިހާރު ތި ބޭފުޅުންެގ އަތްޕުޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ފަހު ދުވަހު ވަރަށް ކުޑަުކޑަ، ގަ

އިޞްލާޙުތައް ހަމަ ހުށަހެޅިން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރިން އެއާ ގުިޅގެްނ ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް މި ހުށަހެޅި 

ނޑުމެންނަްށ ލިބިދާނެ ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް  ނޑުމެން މި ފީޑްބެކެއް އަުޅގަ ކަންދިމާކުިރ ގޮތުން އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދީ މި ކޮމިޓީގައި ިތްއބާ ކަންނޭނގޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. ހުށަހަޅުްއަވއިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިބުނު ގޮތަށް އޮތީ. ދެން  ނޑުމެން ހަމަ އެއްކަލަ ކުރީަގއި އަުޅގަ  ގޮސް ބަލާލިއިރުަގއި އަުޅގަ

މީގެ ކޮންސަރްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑ  އިއަެނއްކާ އަުޅަގނޑު މިނިސްޓަރާ އެކީގަ  އިިއއްެޔގަ، އެހެންވީމާ

ނުޑ ބުނިން ކޮމެންޓު ފޮނުވާފައޭ  ހައިލައިޓުކުރިން. ދެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮމެންޓު ފޮނުވިންހޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން މިހާރު ދެން  ނޑުމެން އެބަ އޮތޭ އޮންނާނީ. ދެން އަޅުގަ އޮތީ ހަމައެކަނި އޮތް ފުރުޞަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަންތައް. ދެން ށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިުއ ހުށަހެޅުން. ދެން މި ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

، ޅިން. އެހެންވީމާވިދާޅުވި އެންމެ ރަނގަޅޭ. ެދން އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ ފުރުޞަތު ނުގެއްލޭނޫންހޭ އަދި މު

  ކަން.ވެސް ހަމަ އެ ުއސޫުލން ދަންނަވާލީ އިނގޭތ  އެ  އަނެއްކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާހިސާބުން ރިޔާ  ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޟައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތ . ައޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ޟްކިނިބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާ

ނޑު ހަމަ ދެތިން ސުވާލެއް ޝުކު ނޑަށް ދެްނ  އޮތީ ސާފުކޮށްލަން. ތިމި ރިއްާޔ. އަުޅގަ ބޭފުޅުން އެއަށް އަުޅގަ

މާނަކުރެވުނު ގޮތަކީ ގ ްސވެްއޖެއްޔާ ރަނގަޅުކޮށްެލއްިވއްާޔ ރަނގަުޅވާނެ. ތި ބޭފުޅުްނނަށް އެހާ ހިތްަގއިމު ބިލެްއ 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު. ނޑަށް ތި ދެއްވި ކޮމެންޓްނޫންކަން މިއީ. އެހާ ގަާޔވާ ެއއްެޗއް ނޫންކަން ައޅުގަ  ސްތަކުން ައޅުގަ

ވެސް ހަ އަހަރުވަންދެން ިތ ހިންގިއިރުަގއި ހަމަ ކޮންމެެވސް ގާނޫެނއްެގ ބާރުން ކަމަށް  ދެންނެވީ މިހާރު އެހެން މި

އް ސުވާލު ކުރަްއވާފައި އޮތީ. މީގެން ތި ބޭފުޅުން ަޙޤީޤަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެ ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާ
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، މިއިން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތްކަން، އަދި ފެންނަން ނެތްކަން ފައިދާއެއް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ގެނައީމަ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑަށް މީތި މާނަކުރެުވނީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތި އޭގެ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނަން ނެތްކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު 

ނޑުމެން ފާސްނުކުރަން. މީތި ބޭރުކުރަން. ، ވަނީ. އެހެންވީމާމްޑަށް މި ފަހުއަޅުަގނ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި އަޅުގަ

 އެއީ ެއއް ހުށަހެޅުން. ދެން ސާފުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ނާފިޒު އެ ފާހަގަުކރެއްވި ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑު 

ންެނއް އެްއވެސް ޒިންމާދާރުަކމާ އެކު ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ވެސް މީތި ކިޔާލިއިރުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި މީގެއަކު

ދެފެން ތެއް ނެތް. މި ސެކްޓަރަކަްށ ފުރުޞަ، އްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ސެކްޓަރެއް މި ސެކްޓަަރކީ. އެހެންވީމާމަސަ

 މި ސިވިލް  ކަމެއް ކަެމއް، މަތީގައި ކަމެއް، އިްނޑިޕެންޑެންޓު މުއައްސަާސއެއް ކަެމްއ ނޫން ކަމެއް، ދޭތެރޭގައި އޮތް

އެކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކްއ  އި ެއކަހަލަ ކަމެއްގަ ، ތުގައި ވެސް އެނގެން. އެހެންވީމާސަރވިސް ކަެމއް ނެތް ހަމަ ޙަޤީޤަ

އެއް ނުނިކުންނާނެ. ދެން އަނެއްާކ ތި ބޭފުޅުން ތި އަަލށް. ފުރަތަމަ ބައެްއ ނޫން. ަނތީޖާ ންވާލުކޮްށގެން ހަމަ ޭއގެޙަ

މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި މި އެ ދާއިރާައކާ ުގޅޭ ބިލެއް ފޮނުވަިއގެން އެ ދާއިާރއަކުްނ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް

ލުތަުކގަިއ އެއަށް ކޮމެންޓްސް ފޮނުވީމަ ޭއގައި ނުހިމަނާ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ގިނަ ބި

ހާ ހާސްެވވަަޑއިގަްނނަވާ ކަމެއް ނެތް. އެހެްނ ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީން ެއކަމާ އެ، ރޭ. އެހެންވީމާހުއެކަން 

ވެސް އެކަން  ވެސް މަޖިލީހާ ހަމައަށް ސެކްޓަރތައް ެވސް އެބަ ހުރި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮމެންޓްސްތައް ފޮނުވީމަ

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި ތި ނުފޮވައިދީ އެ ައޑު ނަހާ ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށްވުެރ  ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު  ،ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ލ  އެންފ ސްމަންޓު ދާއިރާަގއި މަސައްކޮށްފައި ުހރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ދެން އަުޅގަ

އެނގޭ ވަރަށް ތަޖުރިބާ، ވަަރށް ގިނަ ުދވަހު މި ތަޖުރިބާގަިއ އުުޅްއވާފައި ިތއްބެިވ ޭބފުޅުން ތި ބޭފުޅުންނަކީ. ެއ 

ވެސް ކުރަންޖެހޭނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ މިކަހަަލ  ޙަޤީޤަތުަގއި ހ ދާފައި މީތި ފަރުމާ ންލް އޮީޕނިއަބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަ

ނޑު ދެކޭގޮތު  އިކަށް ައސްލުގަިޝއޭޓިވަ ބޭނުންެވގެން ތި ބޭފުޅުންގެ އިނީ ގާނޫނެއް ގައި އަންނަންޖެހޭނީ. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ ، ގަޅަކަށް ސާފެއް ނުވި. އެހެންވީމާނެއއް ވެސް ރަސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ އިބިލު ބަލާލިއިރުގަ މި ންމީގެ އަުޅގަ

ޭއިވއޭޝަން އޮތ ރިީޓ.  ތާއީދުކުރަން ހަދާކަމަށްވަންާޏ އެ ވިދާުޅވިހެން އެ މިނިްސޓްރީ ދަށުގަިއ އެބަ ޮއވޭ ިސވިލް

ނޑު ިރއަށް ގޮެތއްަގއި ުއސޫުލތަކަށް ބަލައިގެން ކު އެފަދަ އޮތ ރިޓީައކާއި އެއްފެްނވަރަށް އެ ހުރި އުސޫލުތައް މައިގަ

ނޑަކަށް މީގެގެންދަން ފެނޭ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ދާކަމަށްވަންޏާ. އެހެ ްނ އެއްެވސް މާނައެއް ދޭހައެްއ ންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުން ކައިރިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ތި މަސައްކަތް ކުަރއްވަނީ ގާނޫީނ  ނުވޭ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ދެން އެއަށް ޖަވާުބ  ،ލައިގެން މިއަށްފުޅުން މިހާރު ކުރައްވާ މަސައްކަެތއް ބާރެއްގެ ތެރެއިން ނޫންތ އޭ. ތި ބޭ

 އޭ މި ލިޔުން ބޭނުންވާ. މި ބިލު ގާނޫނީ ެއްއވެސް ހުސްކަމެއް އެބަ އޮތްތ   ލިބިގެންވާނެ ފައިދާެއއް ނެތް. އެކަމަކު

ނުޑގެ މައައްވެސް ިރކުބޭނުންވާ ގާނޫނީ އެ  ނޑު ސުވާލަކީ. ުޝކުރިްއޔާ. ރމަންޓެއް އެބަ އޮތްތ އޭ؟ އެއީ އަުޅގަ  ިއގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޅުަގނޑު ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީ

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތި ބޭފުޅުން އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރި އްޔާ އިނގޭތ . އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު  އަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު. ދެން އޭތީގަިއ  71/69ފާސްކޮށްދެއްަވއިފި ކުރީަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލި ބަެއއް ގާނޫނުތައް އު  އިމި އިޞްލާޙުކޮށް ދެން އޭުރގަ ދެްއވައިފި. އިަލއްވަ  ވެސް ވާ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ދެން  ގމިހާރު ހުރި ޕްރެސިން، އެހެންވީމާ މައްސަލަތަކަށް މިހިރީ އެޑްރެސްކޮށްފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ އޮތ ރިީޓެގ ނގޭތ . ދެން މެރިޓައިމް އޮތ ރިޓީމިހާރު އެހެރަ ފެންނަނީ އި ެއއްގެ ބިލު ފާްސކުރާއިުރގައި ައޅުގަ

މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަ މި ފާސްޓުފ ވާޑަްށ ، ންވީމާވެސް ެމ. އެހެ ވެސް އެބަ ހުރި އިލު އެހެން ބޭރު ޤައުމުަތކުގަ ބި

މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްުކރުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަްށވުެރ ފުރިހަމަކޮށް މީތި މި ބިލު މީތި ޖައްސާލަިއގެން ައއިސް 

ނަޑށް ދެންނެވޭނީ އިނގޭތ . ެއީއ އެހެން ތަންތާނގަފަރުމާކޮށްފައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއްގެ ގޮތު  ވެސް އި ަގއި އަުޅގަ

އެބަ ހުރި. މީތި އެހާ ފުރިހަަމ ބިލެއް ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑަކަްށ ނުދެންނެވޭ ޕަރސަނަލީ އިނގޭތ . އެއީ ވަރަށް ގިނަ އަދި 

އެއް ނަުމގައި ފާްސކުރާ ށް އޮތ ރިޓީކޮޞަ ނިކަލް އެްއޗެިހތައް ވެްސ. ޚާއްެޓކް އިއުނިވާ އެްއޗެހިތަކެްއ އެބަ ުހރި ތީގަ

އެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން މި ، އް މަދު ބިލެއް މިއީ. އެހެންވީމާބިލެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހިތަ

ެގ އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު ، ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ. އެހެންވީމާއަުޅގަ އިެއއް ީތގަފާސްކުރީމަ ޙަޤީޤީ މާނަވީ ފައިދާބިލު 

ރު ހުރި ތިއާ ދެތެރޭގައި އޮތް ކޮމެންަޓކީ. މިހާރުން މިހާރަށް މިހާރު އިހަށްދުވަހު ތި ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުން މިހާ

ްށ އެައކަ، އޮތ ރިޓީ މި ހިނގަނީ. އެހެންވީމާ ހ ދިފަ. ދެން ހަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން މި އްލުޙަމައްސަލަތަކަށް މިހިރީ 

 ޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ށް އަކަަކމަ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮތް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނުޑ ހަމަ ސާފުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޖުމް ރެވިއްޖެ. ލޫމާތުތައް ސާފުކުޢުބޭނުންވާ މަލަކޮށް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ ދެން މި ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް ާމގިނަ ަވގުެތއް މިތަނުަގއި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ، އެހެްނވީމާ ؛އެީއ ހަމަ

ވެްސ ބޭނުންވާ ގޮތަްށ  އެނގުނީ ެއ ބޭފުޅުން ކަމެއް. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ވާހަކަތަކަްށ ބަަލއިލާއިރު މި 

ލާގައި މަޝްރަވާރެވިަފއިވޭތ  ނުވޭތ  ޙަކުރި ނުވަަތ އެކުލަވާލި މި މަރުއޮތް ބިލެއް ނޫންކަން. އަދި މި ބިލު މަޝްވަރާ

ޮއތީ. ޗެއަރމަން ވިދާުޅވީ ހީެއއްގެ މަްއޗަށް ދެން ކަހަލަ  ވެސް ެވސް ެއއީ ވެސް ހަަމ ސުވާލެްއގެ ތެރޭަގއި މި

ގެ ސުވާުލގަިއ ޟްނޑަށް ހަމަ މިހާރު ފަހުން ރިޔާައޅުގަ، ހެންވީމާތަކަށް އަުޅަގނޑަށް ދެން ސިފަވީ. އެގޮ

، ބިެލއް ނޫން މިއަކީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނިގއްޖެ. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެހާ ގަާޔވާ

ށްާލފައި ދެން ެއ ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮށް މި ަދއްާކ ވާހަކަަތްއ ބައްދަލުވުްނ ކުރުކޮމި އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ދެން 

ަވގުުތ ބޭކާރުކުރަން ތިބުމަކީ އެީއ  އި ގިނައިުރ މިތަނުގަ، އިެރއްވަންދެން ވެސް. އެހެންވީމާދެއްކިދާނެ ކިތަންމެ ގިނަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަކަމަކަށް ުނވާތީ ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވަިއލީ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ޟަފައްޔާ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 

ނޑު ކޮށް މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ތި ބޭފުޅުންެގ ޞަވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޚާއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ެއކަން ސާފުކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް، ވިދާޅުެވއްޖެ ތި ބޭފުޅުން  ހަަގވީމަވެސް ފާ ދައުރެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށް ކޮންމެެވސް ެރކްޓު ރވަރަކަށް އިންޓަ ބިލެއް ފޮނުވީމާ އޭގެ ފަހަުތން އައި ެއއްެޗއް ކަމަށް ެދއްތ . އަުޅގަ

ނޑުވެލަިއގެން މި ސުވާުލކޮށްލެވޭނެ ގޮެތއް ހައްދަަވއިދެްއަވއިފިއް ފުރަތަަމ ، އެހެންވީމާ ޔާ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ެއީއ ކޮން ބިލެއްތ އޭ. އެީއ ޓްރާްނސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީ ބިލުތ އޭ ޫނނީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތް 

 އެކުަލވާލެވި އަދި އެހެން ނަމެއް ކިޔާަފއި އޮތް ބިލެއްާބއޭ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ވި ބޭފުޅަކުފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ 

ނޑުމެން ހަމަ ޑްރާފްޓްކުރި ބިލެއް. އެ ބިލު ފޮނުވީ ފުރަތަމަ އޭ.ޖީ  އިހަމަ ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީ އެކްޓު ިކޔާފަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އޮތ ރިޓީއޮފީހަ އެއް އެކުލަވާލުުމގެ ބޭނުމުގައި. ެއއީ ވަރަށް ގިަނ ހަމަ ބާބުތަކެއްގެ މަްއޗަށް ށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެއްާކ އެ ނޑުމެން ފާހަގަކުރެވުީނ އަޅުގަ ކުެލވިގެން ހަމަ ވަރަށް ޑީޓެއިލް ބިލެއް. އެ ބިލު ފޮނުވީމަ އަޅުގަ

ވެސް އެ ބިުލގަިއ ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އުިނކުރެްއވުމަށްފަހު މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި 
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ނޑުމެން މި އެދުނީ ހަމަ ސިވިލް ނަވާ ބިލު ފޮނުވިތަން. ފޮނުވީމަފެނިވަޑަިއގަން އޭވިއޭޝަްނ  އަނެއްކާ ެވސް އަޅުގަ

ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން އޮތް  އޮތީރިޓީ އެކްޓު ދެން އަިދ މަޖިލީހުގައި މިހާރު، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީ ންޓްމެން ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ކޮމެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތ ރިީޓގެ ެއކްޓު އޮތް އުސޫލުން ައޅުަގނޑު  އެ އަުޅގަ

ެއ  ވެސް ެއ ޗޭންޖަސްތަކެއް ހިމަނުއްވާަފއި ނެތި އަނެއްކާ މަނުއްަވއިދެްއވުމަށް. އެކަަމކުބޭނުންވާ ޗޭންޖްސްތައް ހި

ނޑުމެން  ،މަޖިލީހަށް އައީ. އެހެންވީމާ  ހަމަ ެއގޮތަށް. އަދިވެސް ައޅުގަ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 

ނ ކޮށް ޓްރާންސްޕ ޓު ިމނިސްޓްރީން މިދިޔަ ދެތިން ޞަަޑށް ވެސް ބޮޑަށް މި ީހވަނީ ޚާއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ިރއަލްސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މިނިސްޓީރިގެން މި ދިަޔީއ ދެއްތ . ދިއުުމގެ ބުއަހަރު ތެރޭަގއި ވަރަށް ފާޑުާފޑަކަށް އެނ

 ކަށް ހުންނެވި ތި ބޭފުޅުންެގ މެިއން މިނިސްޓަރަނޮމިކު މިނިސްޓަުރ މިވަގުުތ ލެވެލްަގއި އަދި ޓްރޭުޑ މިނިސްޓަރުގެ އިކޮ

ކަށް މާބޮޑަކަށް ނުބެއްލެވެނީ ކަންނޭނގޭ ސްޕެސިފިކު މިނިސްޓަރެއް ނެތުނީމަ ދެއްތ . ކަމުގައި ވިޔަސް މި ސެކްޓަރަ 

ްއގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކގެ ވެލެީނ ސަރުކާރުގެ ކޮންެމވެސް ލެ ވެސް މި ޤަބޫލުކުރެވެ ދެން އެއާ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑަށް

ހަކަތަެކްއ ވާ އިއަމިއްލަ ވިސްނުމުަގއި ކަމުާދ ގޮތަކަށް ބިެލއް ހާދާލާފައި ފޮނުވާލީކަމަށް މާބޮޑު ޕޮލިސީ ލެވެލްގަ 

ނޑު މި  ދެން ؛ައޅުަގނޑު ޢާއްމުކޮށް މި، ނުދެކެވި. އެހެްނވީމާ ައޅުަގނޑު އިތުރަށް ުސވާެލއް ކޮްށލަން ބޭނުން އަޅުގަ

ަދގުލެްއ ނމިއުޅޭ އެްއެޗއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން. މިގޮތަްށ ައއުމުން ތި ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތަކަްށ އު ދަންނަވަން

 ެއކަހަލަ، ހަކަތަާކއި ެއއްޗެހި. އެހެްނވީމާވެގެންދާނެތ ؟ މިހާރު ވިދާުޅވެއްޖެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ްޓރީޓީސްތަކުގެ ވާ

 ން އަިއސްދާނެބާއޭ މަސައްކަތަށް ދަްއޗެއް އޮވެދާނެތ އޭ؟ ކަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުއެްއވެސް ކަމަާކއި އޮްބސްޓެކަލަ 

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޗެހިތަެކއް ލިޔެވުނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު، މިހާރު ގާނޫނެއްގައި ލިޔެިވގެން މި އައިސްފައި ޮއތް އެއް

އި ހުންނަ ދެން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޭއތި ބައިންޑުވީ ެދއްތ . ދެްނ މިހާރު މި އޮންނަނީ މެންޑޭޓެްއގައި ިލޔެފަ

، ންނަ ކަންތައްތަެކއް. އެހެްނވީމާމި ހުންނަނީ ގަާވއިދުަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ލާޒިމުކޮށްފައި ހު ކަންތައްތަެކއް. ދެން

އުނިވެފަ. ދެން ހުރި ކަމެއް. އެހެްނވެގެން އޭަގިއ  އެއޮތީތި ވިދާޅުވާހެން ޭއަގއި ނެތް  ފާސްވީމަ މިހާރު ގާނޫނަކުން

ނުޑ ކުީރގަކަމްސްތަްއ ބައެއް ޝ ޓު ެވސް ފާހަަގކޮށްލީ ވެސް. ެއއީ ދެން ެއއާއި ދޭތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑު ިއ ައުޅގަ

 ދަންނަވަން އޮތް އެްއޗަީކ. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 



18 

 

ސަުރކާރުެގ  އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ބިލު މި އޮީތ އަިއސްފަ

ކަންކަން ވާގޮަތކީ މަޖިލިސް މެންބަރުން ބޭނުންވާ  ހުގައި. ދެން މިއަދު މަޖިލީ ހެންްއގެ ތެެރއިންމިސްކޮމިއުނިކޭޝަނެ

ްނކަްނ ބާރު އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތަކަށް ކަ ،ަކމެއް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ބާެރއްގޮތަކަެށއް ޙަޤީޤަތުަގއި ކަން

ނޑަްށ ހީވަނީ ޭއަގއި ދަތިތަެކއް ދިމާވެދާނެހެން. ، ވެގެެނއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ މީތި ބޭރުކޮށްލަން ފާސްކޮށްެގން އަުޅގަ

ިއގެން މި ބިލު އަނބުާރ ވަރުކާރާ ވާހަކަަދއްކަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ޕާީޓގެ މެންބަރުން މިކަމަށް ސަ

ސްތަކެއް ނިކުމެދާނެ. ން ބައިވަރު ކޮމްޕިިލކޭޝަންކަންނޭނގޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ މީގެގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ހައްދަވަްނވީ 

ގެ ހުށަހެޅުަމށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު. އެެހންނަމަވެސް، މިތާ ކަންކަން ޟްން، ރިޔާއަޅުަގނޑު ހުަށހަޅަ، އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ އެގޮތަށް އަލުން ސަރުކާާރ  ،ވާގޮތުން ައޅުަގނޑު އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނަން. ނޫން

ނޑު .އިނގޭތ  ކުރަްނ އަނބުރާ ބިލު ެގންދަވާށޭވާހަކަދެެކވިގެްނ މިއަށް ރަނގަޅު މެން މަޖިލީހުން ބޭރުކުރާ އަުޅގަ

 ެއއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިންމަނިކު ދޮންއަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން ޙުސަ

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ ތ.

ނޑު މިހާރު ސާފުެވއްޖެ.  ވެސް ދަންނަވާަލން އުޅުނީ ދެން ވަރަށް ގިަނ ވާހަކަ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ރިޓަމް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިްއޖެ. ޢަބްދުއްނާމެން ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިން ބޭފުޅުން މި ރޮނގުަގއި މި މެ

ބަ ތިއްބެވި އިނގޭތ . ެވސް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ބޭފުޅުން އެ ވުރެރޮނގުން އަދި އެތާނަގއި އަބްދުއްނާއަށް 

ޚިޔާުލ މީގައި އެކުެލވިގެން ނޫިނއްާޔ މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އައިސް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި  އެ ބޭފުޅުން، އެހެންވީމާ

މިކަހަލަ ދުވަްސވަރެްއގަިއ ދޫޮކށްލާކަށް ނުވާނެޭއ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާީޓަގއި މިހެން 

ށްލީމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު މިހެން ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވަިނކޮްށ ތިބެގެން ހަމަ އަންނަ ބިލެއް މިގޮތަށް ހަދާފައި ދޫކޮ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އޭގެ ނޑު ހަމަ ، ވެސް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ މަލާމާތް މިކަން މިހެން ކޮށްފިއްޔާ އެީއ އަޅުގަ އަުޅގަ

މަށްފަހު ބިލު މަޖިލީހުގެ މަކޮށްލުބިލު ފުރިހަ ނާލުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ އަލުން މިވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ބިލު އަލުން ވިސް

ނޑަށް އެނޭގ ހަކޮމިޓީއަށް ނޫނީ މަޖިލީ ށް ގެނެސް މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުެރވި މިކަން ކުިރއަށް ގެންދަން. އެއީ އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިީޓގަިއ ެއބަ ތިއްބެިވ ވަރަްށ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ބޭފުޅުން. ަވރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން. ެއ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީން މިކަން ެއައށް ބީރު ކަންފަތެއް ދީަފިއ ބޭފުޅުން ގެ ޚިޔާލު މިހެން ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާ ޮއއްާވ އަުޅގަ
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ނޑަށް  ނުފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ  ނިންމާލަން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާހިސާބުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު

 

 ހ ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ކަްނދިމާކުރި ގޮތުން ގަިޑއަށް ެވސް ނާދެވި އެހެންނަމަވެސް ައއިފަހުން ދެކެވުނު ވާހަކަަތކަްށ 

ނޑުއަ އިބަލާއިރުގަ  ނޑަށް ުޅގަ ވެސް ަހމަ ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ބިލު ިއތުރަށް މުރާޖަޢާކުރަން އެބަ  ވެްސ ހަމަ އަޅުގަ

ށް އާއި ދެން އަދި އަޅުަގނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަ ޖެހޭކަން މި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ 

ނުޑ ެއއްގޮަތކަ، ބަލާއިރުަގއި. ދެން އެހެންވީމާ  ނުޑ ހާ އިެވސް މި ބޭފުޅުން މިތަނުގަ ށްއަުޅގަ ޒިރުކޮށް ތިބެގެން އަުޅގަ

އާއި  ޟްހަމަ ދަންނަވާލަމުން ހަމަ ރިޔާ ވެސް މި ބިލަށް ބަޙުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ނޫންކަމަށް ައޅުަގނޑު

ލު އިތުރަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމުން ހަމަ ބި ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ ،ޟްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފައްޔާ

މުރާޖަޢާކުރަން ފެންނާތީވެ މިވަގުތަށް ހަމަ މަސައްކަތް ަހމަ މި ބޭފުޅުންގެ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއ 

ނޑުގެ  ވެސް ވާހަަކ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް ތާއީދުކުަރމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޅުަގނޑު އަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑު ެވްސ މިހާރު މި ފާހަގަކުރަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިއްތިފާޤުވެިވއްޖެ ކަމަށް މިހާރު މި  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު އަާހލަން ބޭނުންވި ސުވާލަކަްށީވ މަލުޢަބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އޮވޭތ އޭ އެ ިއޚްތިޔާރު ފެރީ ޓާމިނަލްތައް  މިހާރު މިކޮޅަށް ފޮނުވާފައި މިއޮތް ގާނޫނުގެ ދަށުން ތި

 މި އޮްތ ގާނޫނުަގއި އެބައޮތްތ އޭ؟  އިލައިސަންސް ދިނުން ނޫނީ ބެލެހެއްޓުން އެ ައއިިޑއާ ދިނުމުެގ ބާރު މި ފޮނުވައިފަ

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ފެރީެގ  ކޮމާޝަލް ހާބަރ. ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންޑޭޓްަގއި ލިެޔވިފައި މިއޮތީ ކޮާމޝަލް ހާބަރ.

ާއއި ހުޅުލެާއ،  ރީ މެނޭޖުކުރުމަކީ ޓްރާސްޕ ޓް ޮއތ ރިޓީން ކުރަމުން އަންނަ ަކމެއް. މާލެކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި ފެ

ދެއްތ . ެއ  ދި އެަބއޮތެއް ނޫންތ  އުފެދިފައިކޭ ކިޔާ ފެރީ އައެއާއި މާލޭގެ ފެރީތަްއ. ދެން ފެރީ ނެޓް ވ ކް ހުޅުލެ

މިނިސްޓްރީއެްއގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ  ފެށިގެން ވެސް ކުރަމުން މި އަންނަނީ ޓްރާންސްޕ ޓްންކަންތައް ޒަމާނު

ތެޭރގައި މި އޮންނަނީ އެއް އަތޮޅުން އަެނއް އަޮތޅަށާއި ެއއް ރަށާއި އަނެްއ ްއވަމުންގެންަދވާ ބޭފުުޅން. އޭގެއަދާކުރަ

 ންފެރީ ނެޓްވ ކް. އެ މަސަްއކަތަށް ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީައކުން ނުކުޭރ. ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ މިއޮންނަ ރަށުން

އާއި މާެލއާ، ހުޅުމާލެ އާއި މާެލއާ އަދި ވިލިނގިލީ  ގެ ގޮުތަގއި ޒަމާނުްއސުެރ ރެގިއުލޭްޓކުރަމުން އަންނަ ހުޅުލެފެރީ

ނޑު ދަންނަވާލާނީ  ޑުމެން މި ކުރަމުން މިދަނީ. ދެންމާލޭގެ ފެރީތައް ެއކަނި އަުޅަގނ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ވަނީ ކޮށްދެްއވި ގާޫނނަށް ގެންނެވި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑަށް ހީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިހަށްދުވަހަކު ފާސް

ރު ވެސް އެ ވިދާުޅވި ގޮަތށް ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ ޞިމިހާރުން މިހާރަށް ޢަބްދުއްނާ 

. މިނިސްޓަރު ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް ވަަރށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އެ އޮތީ ަޙއްުލކޮށްދެއްވާފަ. އެއީ ދެންމައްސަލަތައް 

ދެއްވާފަިއ މިހާރު ތި އޮތީ. ެދން މި ބިލުގަިއ ެވސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޓްާރސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ ބިުލގަިއ ވެްސ 

 މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާން އޮތީ ބ ޑު މެންބަރުންނެއް ނޫން. މިނިސްޓަރ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ ގާނޫނީ ގޮތުން އެްއވެސް 

ަގވާއިދުަތއް ވެސް އަިދ ކަހަލަ މައްސަލަެއއް މިހާރަކު ނެތް. އެާއއި ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ވިހި ތިރީސް 

ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ެގޒެޓް ވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ަބއިވަުރ  އްހާތިން މަހެ

ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ދުވަހު މި ގާނޫނަށް ގެެނުވނު ބަދަލާ އެކީަގއި. އެާއއެީކަގއި މަސައްކަތް އެބަހުރި މިހާރު ިއހަށް

އިްއޒަތްތެރި  ެކއް އެއޮތީ ފަިހވެފަހެން. ދެންރ ތަރައްީޤކުރަން ކުރިއަްށގެންދަވަން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަޓަމި ސެކް

ތަރައްޤީވެަފއި  ޕްތައް ހުރީ ކިހިނެއްތ ؟ އިތުރަށްލް ސެޓަތިބެ ރީޖަނަ ގެންއިހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ހަމަޖެހިލަ މެންބަރުން ތި

މި ދާއިރާ ކިހިނެއްތ  ތިބެގެން އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް މި އެކަޑަމިކް ލެވަެލއްަގއި މީތި  ކުގެހުރި ޤައުމުތަ

ހީވަނީ މާ ޮބޑަށް ރަނގަޅުވާނެހެން އިނގޭތ . އެީއ، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފަރުމާކުރުން އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ އިތުރު ގެއްލުމެއް ނެތީމާ މީތި މިގޮތަށް އަދި ފާސް ނުވިޔަސް. އެ ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންވާ 

ނޑުެމންނަށް ފުޅުން އެ ހ އްދަވާދެއްވީ. ެއއީބާރުތައް އިހަށް ދުވަހު ތި ބޭ  ފީތަކެއް ވެސް މިއޮތީ  މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

 20ދެން ޮއޑީ ނަންބަރެއް ވެސް މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިނީ ޝިޕް ރަޖިސްޓްރީއާއި ނުނެގިފަ. އ ޕަން

ރުފިޔާއޭ، އެވެސް ބަދަލު ނުެގނެވިފައި މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިާހރު ބަދަލު؛ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް މި ގެަނިއ ބަދަލާއެީކގަިއ ސަރުކާުރގެ  14ޖެޓަށް ގާތްަގނަޑކަށް ބަ އުއްމީދުކުރަނީ މި އަހަރު ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ހަމައެކަނި ފީގެ ގޮުތގައި ވެްސ ލިބިގެންދާނެ. ެއހާ ބޮޑު ކުޔަމިލި ރިއެރުެމއް ލިބޭނެ ން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަ އިނގޭތ . އެއީ  އިނގޭތ .  ގޮަތކީ ްނވީޙަޤީޤަުތގައި ައޅުގަ



21 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބްދުލްކަރީމްޢަ މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ތަން ކަން ފާހަގަކުރަން  އާދެ! އަޅުަގނޑު އަސްލު ެއކަން ފާހަގަކޮށްލި ސަބަބު ބުނެލަން އެންމެ މުނާސަބު އެއް

ވެސް  ފޭބުމުގެ ކަްނތައްތައް މިހާރު މި އޮންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުއިމި ބުނެލަނީ. މާލޭގައި މި އަރަ ފައަރާހިތަށް

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ސިްއސަކުން ވެސް ހަމަ މާލެއަށް މި އެރެނީ. މި އިހަަކށް ދުވަހަކު އަކޮންމެ ދިމާލަ ގެން އި ުޅގަ

މިކަހަލަ ވަރަށް ބަިއވަރު  ްސއާާކއި ފަިއސާ އާއި ވަރަށް ޑުަރގްގޮއްސި މާޭލގައި ބޮމް ޮގްއވުމާއި ައއި.އީ.ޑީތަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަން ބޮޑު ލުކުރައްވަންތ އޭ މާލެއަްށ ބޫޤައްޖެ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ވެ ކަންތައްތަކާ ހެދި އަުޅގަ

ނޫނިއްާޔުމ  އޭއެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާެއއްތ  .ފޭބުމުގެ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްއިއަރަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  އާެއއްކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ޒިންާމއަކަށްތ ޭއ ވާނީ؟ އޭތި ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ. އެ  އަިދ އަުޅގަ

ނޑާެއއްކޮށް ަހމަ ބައްދަލުވި ބޭފުޅުންތަކެއް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބަްއދަލުވި ބޭފުޅުންތަކަކަްށވާތީެވ،  ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑަށް ވާަހކަ ދެއްެކވިފައި އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަ ްށ އަޅުަގނޑު އޭރުަގއި މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިުލގައި ހުިރއިރުަގއި އަުޅގަ

ބޭލޭނެ ކާރު ސަިއކަލު، ލޮީރ، ަބއުޒަރު މި އެްއޗެހި އެބަޖެހޭ  އި ކަންތަްއތަކާއި މާލެއަްށ އަުރވަ ގމާލޭގައި މި ޕާކިން 

 އްއޮްތ ވާހަކައެްއަގއި ކިތަްއކިތަމީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ދެކެވިފައި އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިސްޓްކުެރވެން. 

ން. މާލޭގެ ކެޕަސިޓީގައި ހުީރ ްނގުެޅވޭނީ؟ މީތި އެބަޖެހޭ ނިންމެޭވނީ؟ ކިތައް ބައުޒަރުތ  ގެސައިކަލްތ  މާލޭގައި ގެންުގޅެ

ނޑާަފިއ  ެވސް އިމުގަ ކިހާ އެްއޗެއް ާޕކު ކުރުމުގެ ާގބިލުކަންތ އޭ މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި ހުރީ. ހަމަ ޭގގެ ދޮރު މައްޗަށް ކަ

ނޑުމެ  ގެންުގޅެނީ.  ކަމެއް ކިހާ އެްއޗެއް އީންނަކަށް ނޭނގޭނެ މިމި ގެންގުެޅވޭނެ ވަރެއް އެނިގގެން ނޫނިއްޔާމު އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕ ްޓ އޮތ ރިޓީއަށް ވަރަށް ރަނަގަޅށް އެބަ އެނގޭ ހަމަ ޭގގޭގެ ްގރައުން ފްލ ރ ހަމަ ހަދާފައި  ހަމަ އެއާެއއްކޮށް

ސް ވިއްކަނީ. ިވއްަކ އާޚިުރގަިއ އެ ގަރާޖު ސިޓީ އެ ގޭ މީހާ ވެ ގަރާަޖކު ވިްއކާލަނީ. އެކަމަކު ޝީޓެއް އަޅާލާފައި

އޮންނަނީ މަގުމަީތގައި. އަނެްއކާ ދިލަފުއްޓަާށއި ހުޅުމާލެއަށް އެްއޗެހީެގ  އަނެްއކާ ހަމަ ކާރު މި އިވިްއކާފަ

ކަންބޮޑުވާީތވެ އަދި މިވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް  ދުއްވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިކަމާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ގެނެސް މާލޭގައި މި

 ކޮެޅއް ތި ކޮޅުަގއި ތިބީމަ މި ބިލެއް މިކޮޅުން ފާސްވެެގން އަންނައިރު މިކަންކަންދެކެވިފައި ތިބި ބޭފުޅުން

ނޑު ދެކޭތީވެ އެކަން ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  އިޞްލާޙުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސގެ ެޗއަރމަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަަވއިފިހެން. އި

ޙަޤީޤަތުގައި ދާދި އިހަށްދުވަުހ ސަރުކާރުން މި ލާމަރުަކީޒ ބިލަށް އެ ގެންނެިވ އިްޞލާޙު ގެންނެވުމާ ހަމައަްށ ތި 

އޮެވގެން އެއަށް ަޙްއލެއް ނައެސް އެ ބޭފުޅުންގެ  .ކައުންސިލުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ވިދާޅުވާ ހުރިހާ ޒިންމާެއއް ޮއތީ މާލޭ
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ލަމުން ގޮސް ައމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުަގއި ާލމަރުކަޒީ ބިލަށް އެ ިއޞްލާުޙ ެއކަންތައްތަްއ ބޮްއސުން ލަމުން ންއިތެރެ

ނޑު ދަންނަވައިފާނަން ކާރުން ގެންނަވަންޖެހުނީ. ސަބަބުސަރު އެމް.ވީ.ޭކ ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ބަހުގެ  މާލޭގެ .އަޅުގަ

އެ ަމސައްކަތް ފަށާފަިއ މާލޭގެ މި  ކިޔާފައި  ނޭޚިދުމަތްދޭން އެއްވެްސ ބިެޑއް ނެތި ދޫކޮށްލާފައި އަޖުމަ ބެުލމުގެ ގޮތުން

ލުން ެވސް އެއީ ގަރާެޖއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސި ކާނިވާ ސަރަޙައްދު ެވސް ބޮުޑ ސަރަޙައްދެއް ދީފައި އެ

އެތަނަށް ެވސް އާންމުންގެ މީހުންެގ ކާރު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތީ ދީފައި. ، އިހަމަޖައްސަ

ަރޖިސްޓްރީކޮށްދިން ބައެއް ނޫން.  އްޖެރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީއަކީ މާލޭގެ ގައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެްއެވސް ދުވަހަކު ޓްރާ

ޓީ ކައުންސިލުން އޭގެ ކުީރަގއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ގަރާޖެއްެގ ވެސް މި ބަލަނީ މާލޭ ސި އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

 100ޮއންނަ ލިޔުމެއް ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިޓީއަށް ހުށަހަޅީމަ ެއއަށް ބަލާފައި އެ ގަރާޖަކަށް  އިގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ 

އަކަފޫުޓ  1000ލަކަށް، ބޭއްވޭެނ އެ ޖާގާގެ ނިސްބަތުން މިސާ އްގެ ބޮޑު މިން ކަމަށް ބާލަފައިއަކަފޫޓަކީ ކާރެ 

ދީފައި މިހާ ހިސާބަށް އިއެ އުސޫލުން ބަލާފައި. އެކަމަކު އެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދަ ކާރު އެތަަނށް ވެއްދޭ. 10ކަމަށްވަންޏާ 

ޏާ ެއ ިފކަމަށްވަންއިގަންނަވާނެ މާޭލގެ ގެެއއް ތަޅާލަވެސް އޮތީ ސިޓީ ކައުންސިުލން. ސިޓީ ަކއުންސިލުން އެނގިަވޑައި 

ކާުރ  10އަކަފޫުޓގެ  1000ގެ އަޅަން ބަލާލާއިރުގައި އެތަނަށް  ގަރާޖަކަށް. ދެންނީ ސްޓްރީކޮށްދެހުސް ގ ތި ރަޖި

ންތައް ގެ ައޅަން ބަލާލާއިުރގައި ހުރިހާ ކާރު މަގުމަްއޗަްށ މިވަނީ. މީގެ މިކަ އިޖެްއގެ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްީރކޮށްފަގަރާ

ގެން މިހާރު ިމ އި ުރކާރުން ބައްލަވަ އިޞްލާޙު ސަ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސާނަކަށްެވގެން

މަސްއޫލިއްޔަތު މިދިަޔއީ މާލޭގެ ހައުސިްނގެ މިނިސްޓްރީައށް މިހާރު މި މަސްއޫލިއްޔަތު ގޮއްސަ ިމއޮތީ. އެހެންވީާމ، 

 ގހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައި ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ބިލްޑިން

ިޑޒައިންކުެރިވގެން އަންަނއިރުަގއި ގަރާޖެްއގެ ގޮުތަގއި ހިމެނިފައި ހުންނަ ތަންތަން ނޫނީ  ގރުމާކުރެވިގެން ބިްލޑިންފަ

މަކީ ގަރާޖެއް ނޫނޭ. ގަރާެޖއް ނޫނޭ އިނގޭތ . ހުސް ބި ށްނުދެއްވާށޭ. ހުސް ބިމަކީ އެއީއެްއގޮތަކަށް ެވސް ރަޖިސްޓްރީކޮ

ނޑަށް ީހވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލު ޒިންމާ 100ގައި ހަމަ %އި އެ މައްސަލަ ން އުފުއްަލވަންޖެހޭނެހެން. ދެން ހަމަ އަުޅގަ

ތުން ތި ވިދާުޅވާހެން ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީެގ ހައިސިްއޔަތުން ނުވަތަ ިމނިސްޓަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަ އެާއއެީކގައި

ންބަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވި. ޒަތްތެިރ މެފަހުން އިއް ންމަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ާވހަކަ ދެންން ނިއިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެ 

 ައދަދު ލިމިޓެޑްކުރާނެތ . އެއީ  ތެޭރގައި މި އޮންނަނީ މުޅި މާލޭގައި ގެންުގޅޭނީ ކިަތްއ ވެހިކަލްތ ؟ މާލެއަށް އެ އޭގެ

ސިޔާސީ ނިންމުވުމެއް. ކެިބނެޓް ލެވަލްަގއި ނިންމަވަންޖެހޭނީ ނިންމަން. އެ ތަންފީޒުކޮށްދެނީ އެ ނިންމީމާ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަކަށް ނާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެިކއެކި ފ ރުމުތަކެްއ އަޅުަގނ ޑުމެން އިނގޭތ . އެާހ ހިސާބަށް އަޅުގަ

އެިކއެކި ކަންތައްތަުކގަިއ ހުރި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހުރިހާ ލެވަްލގައި ވެްސ މި ވާހަކަ އެަބ 

ގުޅިގެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނާ  އެއާ ދެން . އެހެންވީމާ،މިއޮތީމިހާރު ދެކެވޭ. މާލެ ފުރި ބަންޑުންވެފައި 

ނޑުމެން އޭ މާސަރުކާރުގެ ސިޔާަސތު ތަންފީޒުކުރުހަމައަށް   ތި ތަންފީޒުކޮށްދޭނަން. އެކަމަކުހިސާބަށް އައިމާ އަުޅގަ
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ޙައްދެްއގައި މި ދުްއވާ މިއަދާ ހަމައަކަށް ވެސް ަސރުކާރަކުން ނެތް ނިންމަވާފަކާއެއް ރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް ަސރަ

ެއ އެްއޗެހީަގއި އަދަދު ކޮންޓްރ ލްކުރާކަށެއް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފަކާެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު އިމައްސަލަ ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމަ މިނީ  .މެްނގެ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފަދިނުމަށް އޮންނާނީ މިހާރު އަޅުގަ

 އި ޮއންނާނީ. ޕޭޕަރެއް ވެސް ހުށަހަޅާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަބސްވުމަކަށް އެބަ އާެދވޭ ަކންނޭނގޭ މިހާރު މިކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެ 

ނޑު ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް މި ވަރަށް ގިނަ ވާހަ ޢަ ަކތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް މަލުކުރަންވީ ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނީ ހަމަ އެންމެޤަ އެއްކޮޅުން މުޙައްމަދު  ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ލުން ފެށިގެން ގޮސް މިކޮޅުން އަޙްމަދާ ހިސާބަށް އެ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ މި ބިލު ޢީމާސްއި

މި ސަރުކާރާ އަިދ ޓަކައި  ރުމަށް ޓަަކއި އިުތރަށް ރަނގަޅަށް ފަރުމާކުރުމަށްއިތުރަށް ފަރުމާކޮށް، އިތުރަްށ ރަނގަޅުކު

ބޭުފޅުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަްށ މަޝްވަރާތަކެްއ ކުެރވިގެން ެއކަޑަމިކް ެލވަލްަގއި ނާފިޒު  ން ތިއިސަރުކާރުގެ ތެރެ 

ެއކު،  ވީމާ، އެ ބަދަލު އެގޮތަށް އޮތުމާފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މި ަރނގަޅު ބަދަލުތަެކއް މީގެ ތެެރައށް އަންނަން. އެހެން

ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރއަށްގެންދާ ސެޝަން އިތުރަށް ކުރިއަްށ  މެން ހިތަށް އަރަނީ ކިހިނެއްވާނެބާަވއޭއަޅުަގނޑު

ނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އަ އަޙްމަދުެގ  ޙުމަދަށް ފުރަތަމަ އިނގޭތ . އެއީނުގެންސް ނިންމާލަން. އަޅުގަ

ުތގެ ވެސް ތަންޮކޅެއް އަިދ ބާކީ އޮތީާމއާ ެވސް ެއއްކޮްށ އަދި ވަގުތު ެއއްކޮށް ދޫކޮށްުނލާތީއާ ވެްސ ެއއްކޮށް. ހަަމ ވަގު

 ކުޑަ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭ މާލޭ ސިޓީ ނޫނޭ، އެްއކަލަ؛ އަޅުަގނޑު އަދި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ   އަުޅގަ

ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނު އުފެދިގެން މި  .ކައުންސިުލގެ ޓްރާންސްޕ ްޓ އޮތ ރިޓީގެ އެްއވެސް ކަެމއް ނ ވޭ އިނގޭތ 

ކުރިޔަްސ ެއ އް ތަކެ ަޓކައި ޮބޑެތި ަމސައްކަތް މަސައްކަތްތަްއ ބަދަލުކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ޮބޑެތި ހޭންޑް އ ވަރކުރުމަށް

ސިީޓއެއް ދިނެްސ ހަޤީޤަތުގައި ޓްރާންސްޕ ްޓ  ޖުސިޓީ ކައުންސިލުން އަދި ގަރާ ތެއް ކުެރވިފަކާެއއް ެނތް. ދެންމަސައްކަ

ނޑަެއޅުމާއި ެއއަށް ހުްއދަ ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ދިނުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް  މިނިސްޓްރީން އޭގެ ކެޕޭސިީޓ ކަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ޖެހޭ ވާހަަކއެއް ނޫން. އެކަމަކުއެ ލެވަލްަގއި ދައްކަން މިއީކީެއއް އެ ވާހަކަަތއް މި އަޅުގަ

ކޮމަންޑޭޝަންަތކެްއ މުގެ ބަދަލުަގއި މި ޭބފުޅުންގެ ރެކެބިނެޓް ެލވަލްަގިއ ނިމު މި ބޭފުޅުންގެ ދައުެރއް އޮވެ  ބޭނުމީ

ނޑުމެން ފޮނުިވ ގެން ނިމިގެން، އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ މިއަދު މިބުނި ގޮއި ފޮނުވަ ތަށް ބުނާނީ މަޝްވަާރއެއް ނުކޮށް އަުޅގަ
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ގެން އި ެކއް ނޫނީ ސްޓަޑީޒްަތކެއް ފޮުނވަމިކޮޅަށް ައއީ. އެހެްނވީމާ، މި ބޭފުޅުްނގެ ވެސް ރިޕ ޓުތަ އޭއެތި އުިނކޮށްފަ

 ގެންނޭ މިކޮޅަށް އަންނަން ޖެހޭނީ.އިކެބިނެޓުން ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ެއ ވިދާުޅވާ ވާހަކަފުޅަށް އިތުރު ކޮެމންޓެއް ނެތް ކަމަށްވަީނވިްއާޔ މިހާ ހިސާބު

 މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން. ދެން އެްއކޮށް ކުިރއަށްެގންދާ ސެޝަން އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުުޅންނާ

ބޮޑަްށ  މާތުކޮޅަށް ޓަކައި ވަރަށްލޫޢުބައިވެރިަވޑަިއެގން ތި ދެއްވި މައަޅުަގނޑުމެންނާެއއްކޮށް ިތ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން ގެ ޓުމިނި 10ށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއކު ބާއްވާ ެސޝަނަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްލުމަށް  ،ބްރޭކެއް ނޑުމެން ައނެއްކާ މި ބިލުގެ މަޝްވާރަަތއް އަުޅގަ  ަސއި ބްރޭކެއް ެނުގމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ކޮމިޓީ ރޫމަށް ވަދެލާަނން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިްސނުންފުޅު ހުރީ މި ސެޝަން  ޓަކައި

ނޑުމެން ކުރިއަށްެގންގޮސް ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުްނ  ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ކުރިއަށްގެންދަންމި  ކަމަށްވާތީ ހަމަ އަޅުގަ

ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ޤަފަހު( އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ލާނަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންަމން މަޑުކޮށް

ނޑަށް ދެ އޮޕްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ  ނަީކ ބޫލުކުރެވެނީ. ެއއް އޮޕްޝަޤަޝަނެއް ޮއތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ށްއުސޫލެްއގެ ގޮތުން ަބއެއްފަަހރަ މު އްޢާއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  ނިންމާ ގޮތަށް މި ބިލު މި ވަގުތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވަކޮމިޓީން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ނުފެ އެއް ގޮތް.  ޖިލީހުން ބޭރުކުރުން. އެއީމަ އިންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މި ނޑުމެން މި ބޭފުޅުންނާ އަދި އޭެގ  ވަގުތުަގއި ހަމަ ޕާކުކޮށްލާފައި ދެވަނަ ގޮތަކީ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެކްސަ  ތުރުން ސަރުކާރު ކަމާއި  އެއީ ސައިެޒއް ހިންގުން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނ ކަމެއް. އޭރުން އެހެންެވއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ގެން ލަްސވުމެއް އަތުވެދާނެީތ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ގޮތް އިށް އަނެއްކާ ފޮުނވަ އަވަސް ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ. ެއއީ ސަރުކާރަ

ދުކުރަްއވާ ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑު . އެެހންނަމަވެސް މެންބަރުން ތާއީއެނގޭތ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި އެބައޮތް

ނޑު ފައްޔާޟަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ނޑުމެން ކުަޑ ކުރިއަށްދާނީ. އަުޅގަ ހު( `. އަުޅގަ

ފެށުނީ. މީގެ މި ަސއި ބްޭރކަކަށްފަހުގަިއ އަެނއްކާ ވެްސ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން ، ބްރޭކަކަށްފަހުގައި 

ނުޑމެން މަޝްވަރާކުރަމުން މި  މި ދިޔައީ، ދިރާާސކުރަމުން ކުރިން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަ

އޮތ ރިޓީގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. މީގެ ކުރީގަިއ  އޮތް ޓްރާންސްޕ ޓް ކޮމިޓީއަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިދީ ދިޔައީ އިޤްތިޞާ

ހުރީ މި ބިލު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި  މި ޙުގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ބޮޑަށް ރޫސެޝަންގައި ވާހަކަތައް ދިަޔ 

ނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ެވސް އަުޅގަ

 ލް.ޢީމާސްށްދާނަން. މުޙައްމަދު އިބޭފުޅުންނަށް ިއތުރު ފުރުޞަތްތަކަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަ އަދި ވެސް ތި
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 ހ ރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަަމ ހުރިހާއަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ެދން ތިރާމުކުރަމުން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައަށް ވެސް އިޙް ޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގއި އޮތް  ނަން. ދެންއަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ިއތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލާ އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން ފުރިސްކޮށް އަޙުމެން ެއ ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ބަބިލަކަށްވާތީ އަުޅގަ ގެން މި ބިލު އިހަމައަށް ވިސްނަ ުޅގަ

ނޑުމެން ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު މި ބިލު ވުޖޫދަށް އަން ައޅުަގނޑު ހަމަ  ޫބލުކުރާތީވެޤަނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ހުށަހަޅާލަން އޭ.ޖީ އާއި ޓްރާްނސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީގެ ޓްރާންސްޕ ޓް އޮތ ރިީޓގެ ބޭފުޅުންނާ ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން  މި ބިލު އަދިވެސް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީން ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެ އިނގޭތ . ުކޑަ  ޓަަކއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެ ދިރާސާކުރުމަށް ން ނެގުންއިކޮމިީޓއަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު.

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހ ރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއިުރގަިއ މީގެ ކުރިން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާ ހިސާބަށް އަ

އެހެންވީމާ، އެ ތަރުތީބުްނ  ؛ންއިސް ލިިބފައި އެބަހުރި. ޭއގެ ތެރެވެ ހުށަހެޅި އަދި ތާއީދުދެން ލިބިފައި އެބަހުރި. 

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުން ލިބިފައި މި ތައް ތީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްއޮ  ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ދާނީ. އެްނމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން ބޭރުކުރުން. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހަޅުއްވާަފއި  ޖް މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ސްޓޭ

ިރޔާޟް. ެދން އަދި ވަރަށްގިނަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރަްއވާަފއި ވެސްޭވ ެއ ހުށަހެޅުމަށް. هللا މިވަނީ ޢަބްދު

ޔާޟް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއޭވ. ދެން އަދި އެހެން ބައެްއ މެންބަރުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފައް

ނޑު ވ ަޓށް އަހާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ވާފަިއާވތީ އެ ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވޭ. ދެން އޮތް ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުން ވ ޓު ދެއް  4ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. 

އަޅުަގނޑު ވ ޓަށް އަހާނަން. އެީއ މުޙައްމަދު އިސްމާީޢލް ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި މުަޙއްމަދު އަމީތު ތާއީުދކުރެްއިވ 

މި ކޮމިީޓގައި ކުަޑ  ހުށަހެޅުން. އެއީ އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ޭއގެ ިއތުރުން ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިީޓ އާއި
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ކޮމިޓީއެްއ ނަަގއިގެްނ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންޮގސް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، ެއ ހުށަހަޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަްއވާ 

ވ ޓު ލިބުމާއެްއކޮށް އެ ހުށަހެޅުން ތާއީދު  5ވ ޓު.  5ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހުށަހަޅުްއވާ ބޭފުޅަކަށް ކުޑަ ކޮމިީޓއެްއ ލިބިއް ނޑަައޅަން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ ޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން ބަލާލަން އެންމެ  އެކުަލވައިލުމަށް ޓަކަިއ. ދެން ކުޑަ ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ ތިބޭނީ ކިތައް މެންބަރުންތ  ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން މެންބަރުންނަށް. މުޙައްމަދު  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ކަ

 އިސްމާޢީލަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލާނަން. 

 

 ހ ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު 4އަޅުަގނޑު ހަމަ  މެންބަރުން ތެރޭގައި އަމީތު  4ހުށަހަޅަން.  މެންބަރުންނަށް އަދަދު ކަ

ނޑުމެންގެ ައސްލަމާއި، ދެްނ  ނޑުމެންގެ ޙުސައިންބެާއއި، ދެން އަުޅަގނޑުމެން އަސްލަމް، އަުޅގަ އާއި ދެން އަުޅގަ

ނޑު.   އެމް.ޑީ.އޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް އެންމެ މަދުެވެގން ވެސް ެއއް މެންބަރަުކ  ދެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭގޮތުން ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީައކުން

އަޅުަގނޑުމެން ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވާނެ އެ ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ. 

އިންެނވީ  ޕާޓީތަކުން އިޢުތިރާޟުނުކުަރްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިވަގުތު ަވޑަިއގެން

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ هللا ރިޔާޟް ކަމަށްވާީތ ޢަބްދުهللا ޢަބްދު ރިޔާޟްގެ ބަސްުފޅެއް ހަމަ އޮން ދަ ރެކ ޑުަގއި އަުޅގަ

 އެކަމަށް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކު ކުޑަ ކޮމިޓީަގއި ހިމަނަން ބޭނުންވޭތ . 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިނގޭތ . އަުޅަގނޑު އިން ޕްރިންސިޕަލް މިައދުގެ ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީގެ މިކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހުގަިއ މި އެްއވެސް ގޮތަކަށް ޭބނުންނެތް އެއްެޗއް ކަމަށް ާފހަގަކޮށް އަދި އެ ބޭރުކުރަން 

ނޑުގެ ހިތެއް ނެތް މިހާރު ދެން އިތުރަށް މި ހުށަހަޅައި ވ ޓު ދީފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އިން ޕްރިންސި ޕަލް އަޅުގަ

ނުޑ ތަނާޒިލުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ... އިނގޭތ .  ބިލަކަށް މަސައްކަތް ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު އަ  ރުވާނަން. އާދެ! އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދެން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބިލަށް ކޮމިޓީގަިއ މަސަްއަކތް ކުރާއިރު ބިުލގެ ހުންނަ މައިަގނޑު މަފްޙޫމުތަކަށް 

ނޑުމެން އެކުލަާވލައި މުޅި ބިލު އަ ސްލު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭ. ހުށަހެޅިފައިާވ ބަޙުސްނުކުރެވޭ ައއު މަފްޙޫމުތަކެއް އަުޅގަ

ބިލުގެ މާއްދާތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެްސ މި ގެނެވެނީ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިީޓާއ ވާހަކަެދއްކުމާިއ، އަދި ިބލު ބަލައިލެވުުނއިރު ބިލުގެ 

ޞްލާޙުކުރާކަުމގައި ވަނީނަަމ ވަރަށްބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ައންނަންޖެހޭ އިނގޭތ . މުޅި ބިލުގެ ސްޓްރަްކޗަރ ވެސް އި

ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަމެއް އަސްލުަގއި ކޮމިޓީއަްށ އެ މެންޑޭޓު ލިބެނީ މުިޅ 

ނަޑކަްށ މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރުމަށްފަހު. އެހެ ންވީމާ، އައު ބިެލއް ައސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އަންނަން މިޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޭނގެ ކޮން ވިސްނުެމއްގެ ެތރެއިން ކަމެއް ތި ބޭފުޅުން ިމހާރު މި ބިލު އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ތި ބައްލަވަީނ 

ގިނަ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭތ . އަދި މި ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެވާ 

އަސްލުަގއި ުނވެސް ގެނެވޭެނ އިނގޭތ  އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ެއއަްށ ބަޙުސް ނުކޮށް. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު ތާއީުދކުރީ އިނގޭތ  . އެހާބޮޑު ބަދަލެއް އަސްލު ގެެނވޭނީ އަލުން ބިލު ހުށަހަަޅއިެގން ކަމުަގއިވާީތވެ އެގޮތަށް ައޅުގަ

އެްއގޮތަކަށް ެވސް ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ ރިޓީގެ ގާނޫނެއް ނ ްނނާކަށެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑެގ މައްސަލައެއް ނެތް ހަމަ، 

އެހެންނަމަވެސް މިައކުން ހަމަ އަނެއްހެން މާބޮުޑ މާނައެްއ ދޭހަވާ ބިލެްއ ނޫން. ދެން މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތްއ 

ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮެތއް ތިޔަ ނިންމީ. ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެަގއި ވަރަށް ކުުރކޮށް

އެއްކޮްށ ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން މިކަަމށް ޙައްލެއް ހ އްދަަވއިގެްނ  ދިގުކޮށް މަްޝވަރާކުރެްއވުްނ ވެސް ސަުރކާރާ

އި ކުދި ކޮމިޓީތަްއ ކަންނޭނގެ. ދެން މިފަދަ ކޮމިޓީތަކުގަިއ އަސްލުގަ  އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމިއްޔާ ފަސޭހަވާނެ

ައޅުަގނޑުމެން އަިދ ، ޓީތަކަކަށް ބަހާލުން. އެެހންވީމާޢާއްމުކޮށް ނަގަނީ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުރީމަ ކުިދކުދި ކޮމި

އިތުރަށް ަދއުރުގެ މިހާ، އެއް ހަފްތާ  މާބޮޑު މާނައެއް އަެނއްކާ ެވސް އެކަމަކުން ވެސް ދޭހަެއއް ނުވޭ. އޭގެ

އޮތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ. އެހެންވީމާ، ކިހާ ހިސާބަކަށްތ   ދައުރުގެ މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތ  މި ދައުރު ތެރޭަގއި މި ނިންމާނީތ . އަނެްއ ދައުުރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަްށ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ފުރިހަމައަްށ ގެންދާނީތ . ެއކަހަލަ އެ ުހރިހާ ކަންކަމަކަށް ވިސްނާލުމަށްފަހުގައި ހެން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ނިމިގެން ދާނީ. ދެން އެއްޗަަކށް އެއްެޗއް ހެދުމުގެ ނަމުގަިއ ނިންމަވާލައްވަންޏާ މިހާރު އޮތް ބިލު ވެސް ތި

ތުތަެކއް އަނެއްހެން މެޖ ރިޓީ އޮތީމަ ފާސްކޮށްލައްަވިއގެން ނިންމަވާލައްވާ. އަެނއްހެން އަޅުަގނުޑމެންގެ މާގިނަ ވަގު

ގުޅޭގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކަންޏާ އެޓަރނީ  ށް ައޅުަގނޑަްށ ނުފެނޭ. މި ބިލާކަމަކަ ބޭކާރުކުރުމުގެ މާނަެއއް ބޭނުެމއް އޮތް
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ޖެނެރަލް ގެންނެވިއަސް ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް ދަްއކާނީ. ދެން އިތުރު ބައިތަެކއް ައޅުަގނުޑމެން ހިމަނާކަމުގައިވަނީނަމަ 

ދެން މިއަދު ނުކުރެޭވކަން ދެން ކުރެވޭ ކަމާއި އެހެންނަމަވެސް ން ައސްލު ނުއެއް ކުެރވޭނެ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ެއކަ

 ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  އޮންނަނީ ކުރެވޭ މިއޮންނަނީ އޮޅިފަ. ކުރީމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންެގ  .ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަާގއިރު ުކޑަ ކޮމިޓީަގއި ތިއަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލާލަން މި ބޭނުންވީ އެމް

ބޭފުޅުންގެ ބަސްފުެޅއް އަޅުަގނުޑ ބޭނުން އެަބވޭ.  އޭަގއި ތި  .އް ާބއްވަން ޭބނުންފުޅުވޭތ  ނުވަަތ ނޫންތ ޓެޓިވެ ރެޕްރެޒެން

 .ހެންވެގެން ދަންނަާވލީ. ފައްޔާޟްއެއެހެންވީމާ، ައޅުަގނަޑކަށް އަިދ އެގޮތަކަށް ބަސްފުެޅއް ނުެއްއ ލިބޭތީ 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

މައިަގނޑުކޮށް އެ ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ުކޑަ ކޮިމޓީގައި ކޮންމެހެން ތިބުމުގެ  އަސްލަމް

 ބައިެވރިނުވާނަން.  ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަރާތުން ބޭނުމެއް އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ. އެހެންވީާމ، އެއަށް އެ ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި 4އެހެންވީމާ، 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅަކު... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

   އްވުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.ހ ރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެމންބަރުންގެ ކުަޑ ކޮމިީޓއެްއ  4ގޮތަްށ، ެއއީ  އެހެންވީމާ، ހ ރަފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުަށހެޅުއްވި 

 ،އެކުަލވައިލުމަށް އަމީތު މިވަީނ ތާއީދުކޮށްފަ. އެއަށް ތަފާތު ޚިޔާލެްއގެ ބޭފުޅަކު އިންނެވިތ  އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން

ނޑަައޅަން.  ނުޑ ކަ މިހާހިސާބުން އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު. ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ފާސްވީކަމަށް އަުޅގަ



29 

 

ނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަތ.

ޙިްލމީ، މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، هللا ދުޤައްރިރު މުޙަްއމަދު އަމީތު، ސަޢުމިޓީެގ ތިބެން ހުށަހަޅަން މުއަޅުަގނުޑ ެއ ކޮ

 ޚަލީލު. هللا ޢަބްދު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހ ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ނޑު ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދުުކރަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި  ންބެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމަނިކު ންމަނިކު ދޮއިރި މެންބަރު ޙުސައަމީތު ހުށަހެޅުއްވުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން. އާދެ! އެހެންވީާމ، އިްއޒަތްތެ

ކަމަށްވާތީ އެ  ކު ނެތްޅުއްވުމަށް ޚިޔާލު ތަފާުތ ބޭފުޅައަދި މުޙައްމަުދ އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުެރއްިވ ހުށަހެ ހުށަހަޅުއްވައި 

ނޑުމެން މިއަދުގެ މި  ނޑަައަޅން. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ ހުށަހެޅުން ވެސް އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ކަ

ނޑުމެ ގަީޑގައި ސެޝަނުގެ މި ން މުހިއްމު ކަމެއް މި ބައްދަލުވުން އަޅުަގނުޑމެން މި ނިންމާލަނީ އަޅުގަ

އޮތ ރިޓީގެ ބިލު އިތުރަށް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޓްރާންސްޕ ޓް . އެއީ މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށްއިފަހުގަފާސްކުރުމަށް

ރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި މި ކޮމިޓީން ިއތުރުން ޓްރާންސްޕ ޓު އޮތ  އަދި އޭގެ މަށް ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއިދިރާސާކުރު

އިތުރުން އަުޅަގނުޑ  ޙިލްމީ އަދި އޭގެهللا ދުމީތު، މުޙައްމަދު ިއްސމާޢީލް، ސަޢުނެގުނު ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން، އެއީ އަ

ގޮތަށް ނެގުނު ކުޑަ ކޮމިޓީ މަޝްވަރާކޮްށގެން ބިލު އިތުރަށް ފަރުމާކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި.  ވެސް ހިމެނޭ

މާ، މިހާ ހިސާބުން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މި ދަންފަޅީގެ ކޮމިޓީ ބައްަދލުވުން ނިންމާލަން. ހުރިހާ އެހެންވީ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް ެވސް ތި ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ބޭފުޅުންނަށް ވެސް
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އްދަުލވުން ކުރިައށްދާނެ ވާހަކަ. ވަރަށްބޮަޑްށ ވަނަ ބަ 27ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ  4ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

______________________  


