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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޖަލްސާމި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ގެ ބައްދަލުވުން ކުިރއަްށ ގެންދާނީ. މިއަދަކީ މިއީއަޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް މާ، ންނަކީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެން ތިއްބެވި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއި 

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން،ގެމަނަ، ރަޝީދު

ންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، އިަހވަ، هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު. މި މީގެ އިތުރަށް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ވުމާ ެއއްކޮްށ ތިއްބެ  ވަގުުތަގއި ަވޑަިއގެން މި ފުޅުންބޭ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އްެބވި ތިން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީަގއު އިގެން ކުރިއަށްދާނައަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ މަަސއްަކތަ

މި ދައުރުަގިއ  ތެރެއިން ގެ. އޭގެ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހިފަބިލެއް 5ތް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއެއް އެބައޮ ދަންނަވާލީ

މުގެ ކުީރގައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ހުރިހާ ބިލުތައް މަސައްކަތް ފެށުބިލެއް އަިއއްސަ. އެހެންވީމާ،  2އެބައޮތް 

ނޑައަަޅން. އެހެންކުގެ ސުންބިލުތަ ލަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފްލޯ މި ހުޅުވާކަމުން ަގޑި ކަ

، އޮތީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތައް މަތީގައި މި ގަިއ އެންމެތެރޭ ަތކުގެ ގެ ފައިލްކޮޅުބޭފުުޅން ތި ކުރިމަތީގައި މި އޮތް

ނޑުމެން އެތަކަމި ބިލުހުރި ބިލުތައް. އެހެންކަމުން  ނުނިމި ނަޑއަަޅއި މަޖިލީަގޑި ބަޖެހޭ ސުންށް އަޅުގަ ހުގެ ކަ

މި ބިލުތަކާ މެދު  މިހާރު ފްލޯ ހުޅުވާލަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަކުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހަްށ ފޮނުވަން. 

ނޑައެޅުމާ ބެޭހޮގތުން ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ޑިސުންގަ ނޑުމެ އެންމެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ަޓކައި.  ކަ ންނަށް މި ފަހުން އަޅުގަ

މާރްޗގަިއ  11އޮތް ބިލު. އެއީ މި ތެްއަގއި ގަިއ ހައެއް ހައަޅުަގނޑުމެން މި ލިސްޓު އޮތީ  ދައުރުަގއި ލިބިފައި މި

 17އޮތީ  ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. ދެން މި ާއއިލާއާ ބެހޭ ގާ، 2000/4ނަންބަރު  ނޫނުފައިވާ ގާހުށަހެޅި

ފުރަތަަމ  ަގޑިސުންބިލުެގ  2ުކޅިަވރުގެ ބިލު. އެހެންވީމާ، މި  ިދވެހިރާއްޖެ ކޮމިީޓއަށް ައއިްއސަ އޮތް މާރޗްގައި 

ނަޑއަޅާފައި ދެން  ނުޑމެން ޕެކަ އެހެންވީާމ،  ކުިރއަށްދާން އަޅުަގނޑު. ބެހޭގޮތުން ބިލުތަކުގެ ުސންގަިޑއާ ންޑިންގއަުޅގަ

ަގިޑ ގެ ސުން ބިލުއިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  ނޫނަށްބެހޭ ގާ އާއިާލއާ މާރްޗގައި ލިބިފަިއވާ 11ނުން ގެ ފުރަތަމައިބިލު 2މި 

ނަޑއެޅުމަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަން   ނަވާލަން.ކަ

 

 (ކަށްފަހު)ވަގުުތކޮޅަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން 

ާއއިލާއާ  ެއއީ އޮތް ބިލު ްއވާފަިއ މިމި ފޮނުމާރްޗގައި  16ލުތަކުގެ ތެރެއިން މި މި ބި ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ. އާދެ!

ވަރަށް  ހަމަ މެންއަދި އަޅުަގނޑު . ދެން މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައިއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ނޫނަށްބެހޭ ގާ

ނުޑ ހުށަހަޅަން އެ ބިލު ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން. ދެން ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅަށް މުޠާލިއާ  2ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ވަުރގެ ބިލު. މި ބިލު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކުޅި މި އޮތްށަހަާޅފައި މާރްޗގައި ހު 17އޮތީ  ގޮުތގައި މި ގެވަނަ ބިލެއް 

  ޝުކުރިއްޔާ.މި އެޕްރީލް ނިޔަލަށް ނިންމާލަން. ފެންނަނީ ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން ައނާރާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އްޤުތަްއ ތެރިކަން ުހންނަ މީހުންގެ ޙަނުކުޅެދުން ،2010/8ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ާއދެ! ގާ

ނޑުދިނުމުގެ ގާރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދަންނަވާނީ،  ނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ އިޞްލާޙު ވާހުށަހެޅިފައި ނޑު ދިޔައިން ިސވިލް ނީ ިއއްޔެއަުޅގަ އާ އެްއކޮށް ސޮސައިޓީ  ެވސް އަޅުގަ

ިއގެން ަވޑަ ތަނަށް އަކުން ޭބްއވި ފޯރަމަކަށް. ދެން އެްއޔާން ަބދަހިކުރުމަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއެްއކަލަ މަޖިލީހުގެ ުގޅު

 ެގ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއްބޭފުޅާ  ރައީސެއް. ދެން އެ ގެ ތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެވެސް ޖަމްޢިއްޔާ އިންނެވި ނުުކޅެދުން

ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް  އެ އްތޯ. ދެން މީގެ އިތުރުންކަންތައްތައް އަދި ހަމަނުޖެހޭ ދެ އެލަވަންސްމި މިއީ މިހާރު މިސާލަކަށް 

 މާލެއާ  އި ޖެތެރެއާރާއް ިކޔަވަްނ ދެވެނީ މިހާރު 30% ންތެރިކަން ހުންނަ ކުިދންގެއެަބއުޅޭ ނުކުޅެދު ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް 

ނޑިވެފައި މި ތިބެނީކިޔެވުމުން މަހުރޫމު ހަމަ 70% އެްއކޮށް. ދެން އަނެއް ރަނގަިޅއްޔާ ހަމަ  . ވާގޮތަކީ ސިކު

ދުމަތްތައް . އެހެންވީމާ، އެ ޚިމި ކަންތައްތައް ހުއްޓަސް ދެއްތޯ އަދި ލޮލަށް ނުފެނުނަސް އޮންނާނެކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ބޮޑަްށ ފާހަގަކުެރއްިވ. ދެން އެ ކަންަތއްތަުކގައި  ބޭފުޅުްނ ވަރަށް ހޭކަން އެކުރެވެންޖެމިހާރަށްވުރެން ރަނަގޅުއަސްލު 

ތައް ރަނގަުޅކުރާށޭ ދުމަތްެދކެވުނު ކުރިން ައއިްއސަ ވެްސ ޚި ވަރަްށ ގިަނއިން ވެސް  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓގައި 

ވެސް އަސްުލ ދުމަތްތައް ގަކުެރްއވީ ޚިސް އެ ބޭފުޅުން ފާހަ. އެހެންނަމަވެބޭނުންވަނީ އެލަވަންަސކަށްވުެރން ބޮޑަށް

ދެން މިހާރު ވެސް ސްޕީޗް ވެގެން އެ ދަނީ. ހޭ އެ މަހުރޫމުޙައްޤު  ކަށް ނުެވޭއ. އެއީ ކިތައް ކުދިްނގެރަނގަޅުވާްނވާ ވަރަ

ނޑަކަށް ތެރެޕީ ވެސް ދޭންޖެހޭ  މުޅި  ޓަރެކޭ މި ހުރީ،އެްނމެ ޑޮކް އުޭޅއިރުކުދިން.  ދުއިަސއްަތއެއްހާ އެަބއުޅޭ ގާތްގަ

 ފޯރެއްުނކޮށްދެވޭ  މާ، ެއ ޚިދުމަތެއް ެވސް ރަނގަޅަކަށްސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓް. އެހެންވީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ޮޑކްޓަރެކޭ 

ސްކޫެލއްަގިއ  2ބޭފުޅުން ފާަހގަކުެރއްިވ ކަމެއް. ދެން މިހާރު ރާްއޖޭގައި މި  އެހެންވީާމ، ެއއީ އެ ލަތަކުން.ދެއްތޯ ދައު

 ފިޒިޔޮތެރަޕިސްޓުންނެއް. އެ ފިޒިޔޮތެރަޕިސްުޓން  އެތަންތާކު ނުވެްއ ހުރޭޭދއިރު ތެރި ކުދިންނަށް ކިޔަވަނުކުޅެދުން

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮ ތިބެންޖެހޭ ކޮންމެހެން މިޓީއަށް އަސްލު މި މާލީ ބައެއް އެއީ އަސްލު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް އަ އެ ރަދު ބޮުޑވަންޏާ ފަހަށް ބޭއްވިޔަސް ވެސް ޚަ ނާޔަތުގެޢި ަވސްކޮްށދިނުން އެދި އަުޅގަ

ނޑު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މި  . ެއއީ މުގަކަ މި ކޮމިޓީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

 ،މާޔަތްކުރަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާތިބީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަެކއް ޙި ތަނަށް ހޮވިފައި ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެން މި



  

ކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގިއ  ކަހަލަ ސްޕެޝަލިސްޓުން މިކޮޅަށް ގެނެސްގެންނާއި އަދި މި ަގނޑުމެންނަށް އެއަޅު

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އަާދކުރެވިދާނެ ދައުަރކީ ކޮބައިތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވޭ ، ފައި އޮތް ދާއިރާއެކޭ. އެހެްނވީމާޅުކުރަންޖެހިވާހަކަދެްއކެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަ އަުޅގަ

 . ންގެ ޚިޔާލު މި ކަމުގަމެންބަރު

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާރްޗ  30އޮތީ  އަނާރާ ތި ދެއްެކވި ވާހަަކއަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ތާއީދު. މިހާރު މި .ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ

ނުޑމެން ހިނގާ އިތުރުކޮށްލާފައި ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ދެއްތޯ މީގެ އަނެކަްއޗަކަްށ މި އޮންނަނީ. އަޅުގަ

އިށީނދެގެން ަވކިން މި ކޮމިޓީއެއް ނޫން. އިށީނދެގެން ޑޮްޓ ޑައުންކުރަމާތޯ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން. ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެްނ އެިކއެިކ މުައއްސަސާތަުކެގ ތާއީދުކުަރން ޚިދު 100ވެސް ހަމަ % މަތްތައް އަުޅގަ

ފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށްވުެރ ބޭފުޅުން ގެނައިމަ ވެސް ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ ކޮންމެހެން ފަސް ހާސް ރު

ޑުކުރާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފަހަރަށް ދާނީ. މި ޚިދުމަތްތައް ބޮ މޭ، އޭރަކުން އެ ނާޖާިއޒު ގޮުތގައޭ ގިނަމުހިން

ނޑުމެން ހަމަ ވަން ޓު ވަންއަށް މިހެން  ؟މީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްޯތ؟ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ކުެރވޭނީންމުހި އެއީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ މާ ކުިރއަށްދަ އާިއގެންވާހަކަދަްއކަިއގެން ތިބެގެން ޮޕއިންޓުތަކެއް ޖަހަމާ ހިނގާށޭ. ޖަހައިގެން ދެން އަުޅގަ

އަންނަ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް  އަންނަ މަހު ހަމަ މި  ހަމަ މި، ށޭ. އެހެންވީމާހިންގަވާ

ކަން ކުރަމާ. އޭރުން  އަށް ހަމަ ފޯކަސްކޮށްގެން އެ ޕޮއިންޓް މީތި އެކަނި ގެނެސްގެން ހިންގަވާ އެ އަޅުަގނޑުމެން އެ

 ނަށް މީތި މިހާރު. ނިންމައިލެވިދާނެ އޭރުން އަުޅަގނޑުމެން

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މި ބިލާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން މި ކޮމިޓީއަށް އެކިެއިކ  އާދެ!

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ސަުރކާރުން  މުއައްސަސާަތކުން ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮްށގެން ދެކެވުނު ވާހަކަަތކުން

މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެއްގެ ތެެރއިން ބަެއއް ަކހަލަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް 

އް މި ދެން މި ދައުރުގެ މިހާ ހިސާބަކުންނެއް މި ބަޖެޓުގެ މިހާ ހިސާބަކުންނެ، ްއވަމުން އަންނަކަން. އެހެންވީމާކުރަ

އަންނަ އަހަރު  ކަހަލަ ބިލުތަކުގަ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނުހުންނާނެ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ މާ

ބަޖެޓު ފެށެންވާއިރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަނާރާ އެ ިވދާޅުވިހެން ބަލައިލެވިދާނެ ިމ ސަރުކާރުން ކޮން ކަހަލަ 

ންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި އިތުރަށް ކޮްނ ކަންތައްތަެކއްތޯ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

އާއި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ސަެޖސްޓްކުރެވިދާނެ ސަރުކާރަށް.  ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭތޯ



  

ނޑު ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ވެއުން  އަުޅގަ ކަމަށް  ސް ަމސައްކަތް ކުރެވިދާނެމީދުކުރަނީ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚިޔާލުތައް ފޯރުކޮށްދީގެން ައދި އިތުރު ބިލުތައް ވެސް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ސަރުކާރުްނ  ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

މަސައްކަތް އެބަ ކުަރއްާވ. ޭއގެ ތެރެއިން ވެްސ އެ އިްނޝުއަރެންސް ްސކީމުގެ ތެެރއިން ރަނގަުޅ ޚިދުމަތްތަކެްއ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ   މަސައްކަްތކުރުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ައޅުގަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު  އަދި އެއްފަހަރު ޖަމީލަށް ވެސް، އަޅުަގނޑު ޖަމީލް ދެއްކެވި ވާހަކަައކާިއ  އެހެން ބޭފުޅެއް؟ . އެބައޮތްތޯއަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓަށް އަނެކަތި ލާކަށް މި ކަންކަން ކުރުވާކަށް އެ މުއަްއސަސާތަކަްށ  ކީ ނޫން. އެކަމަކުހަދަނީދެކޮޅު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ާފސްކޮށްގެން ުމއައްަސސާތަކުްނ އެ ޚިދުމަތް ހޯދާކަށް މަުޑކުރާކަށް އެއް އަހަރުދުވަުހ 

ސަރުކާރުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވަިއ ، ޖެޓު. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ. ެއހެން މި ދެންނެވީ ބަ

ނޑުމެންނަށް ޓީޗަރުން ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ގެނެްސގެން  ްއޔާ މިަވއިފި ކަމަށް ވަނީެވއްޖެދެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަ

ކުދިން ބެކްސްލެކްވާނެ ވަރަށް ބޮުޑ  ދުވަހުގެ އަނެކަްއޗަކީ ވެސް އެދިންގެ އެއް އަހަރުކްލާސް ކުދިންނަށް ފެށުމަކީ އެ ކު

ނޑުމެންނަށް މި ޮޕއިންުޓތައް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ، . އެހެްނވީމާތަނެއް އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އަުޅގަ

ނޫން.  ެނއްރީޒަނަބަލްެވގެން ފަހަރެއްގަިއ ވެސް ެއއް ބަޔަކު އަނެްއ ބަޔަކަށް ދިމާކޮށްގެން ޖަްއސާލުމުގެ ގޮތަކުން

ކަމެއް  ން އެ ކުދިންެގ ޙައްޤުގައި ވާހަކަދަްއކަަވިއެގން ހިންގަވާށޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވީރީޒަނަބަލްެވގެ

ނޑަށް ީހވަނީ ނުުކޅެދުން، އެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ވެއްޖެ  އްޔާ ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ފެށޭނެތޯ، ކުރެވޭނެތޯ ބަލަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑިއެ ނު ބޭ ގޮެތއް. އެކަމަކުއޮވޭ މި އެްއޗެހިތައް ލި ާއއި އެ  އެއް ލިބޭ ދެއްތޯ. ނުއެއް ލިބޭ. އެ މީހުންގެ އެްއކަލަ ގޮ

ނޑުމެން ގާޫނނެއްގެ ދަށުން އެ ެއއްޗެހިަތްއ ލިބޭނެ ގޮތް އެ މީހުންނަށް ، މާ. ެއހެންވީގާނޫެނއްގައެްއޗެހި ވެްސ  އަުޅގަ

ނަނީ ލިބޭ މާ ހިންގަާވށޭ އޭތި. އެއީ އޮންއެއީ ޙައްެޤއް އެ މީހުންގެ. ެއ މީހުންގެ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުަގއި ވާނެ ގޮތް ހަދައިދެ

ނޑިެއއް  ގޮތަށް. އެކަމަކު ނުލިބޭ ފަހަރު ދޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ދުރު މަރުޙަލާތައް އިހަށް ދުވަހަކު ވެްސ ދެ ކުއްޖަކަށް ގޮ

ން ެއ ހޯދަންވެގެން އެ ދެ ކުދިން ޮގވަިއގެން އިންިޑޔާއަށް ގޮްސެގން އެމީހުންނަށް އެ ކުދިން ގެންދަންޖެހޭ. ގެންގޮސްގެ

. ސްކޫުލގައި އިންނަނީ ކުދިންނަށް ސެޓުވާ ގޮތަށް. ެއއް ުކއްޖަކީ އާޓް ވަރަްށ މޮަޅށް. އަނެއް ކުއްޖާ ްސކޫލަށް ގެންދޭ

ށް ސެޓްކޮްށގެްނ އަށް މޫވްކުެރވޭ ގޮތަށް އޭނަ އެ ދެ ުކދިންނަށް އޭނައަ، އީ ަރށެއްގަ. އެހެންވީމާމި، އެހެންވީމާ. ފިރުކިފަ

ނޑި ހަދަން ބޭނުންވޭ ކުއްޖަކަށް ބޭނުންވޭ ތިރީސް ފަސް ހާސް އެކަހަލަ ތަނަކަށް ގެންގޮ  ސްެގން އިންޑިާޔގައި މި ގޮ

، އެހެންވީމާ ކަހަލަ ކަންތައް. ރުފިޔާ. އެ ރެއިްޒކުރަންެވގެްނ ވެސް އަތިރިމަތީަގއި ފަންޑު ރެއިޒިންެއއް ެވސް ހަދައި މި

ިމއަށްވުރެ ޢަަމލީ ގޮތުން ުގޅިގެން ކުރަމާ މި  ންތައްތަކާކަހަލަ ކަ އަޅުަގނޑުމެން މި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ހިންގަވާށޭ މި

ނޑަށް ީހަވނީ ސަރުކާރުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންފުޅުވާނެ މި ނޑުމެން  މީހުންނަށް އަޅުގަ ަކންތައް ކުރަން. އަުޅގަ



  

ކަންތަކަށް ޙައްެލްއ  އެމީހުން ބައިވެިރޮކށްގެން  ަގއި ތިބޭ މީހުން އެ ކަންތައްތަުކަގއި ބަިއވެރިވާން އެމިއީ އިންބިުޓވީން

ކަން ކުރަމާ.  ިހންގަވާށޭ އެ، ންވީމާކަްނ ކުރެްއވޭނީ. އެހެ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުިރއްާޔ ސަރުކާރަށް ވެސް އެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ބަޖެޓަށް ލާ ެއއްެޗްއގެ ގޮތުަގއެްއ ނޫން. މިހާރުއްސުރެން މީތި ހަރުދަނާކޮށް މި ގާނޫނެްއގެ 

ެވސް އިތުރު ކަެމއް ވެސް  ކިެޔުވމާއި އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އާލާތްތަކާއި ދެންދަށުން އެ ކުދިންގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަުރކާރުން ކޮށްދެވެން އޮތިްއޔާ ކޮށްދޭން. އެީއ މި ސަރުކާރުން ބޭނުްނފުޅުވޭ ހުރިހާ ކަމެްއ ެވްސ 

ނޑުމެ ކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް މި ންނެްއ ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭނެ މި ސަރުކާރުްނ ވެްސ ކޮށްދޭން. އެހެން ނޫނިއްަޔާކ އަުޅގަ

ކުރަްއވާ ޚަރަދެއް. މިހާރު މުސްކުޅިން ތިއްަބވާ ތަންތަނަށް މުސްކުޅިން ވެސް ރަޖިސްްޓރީކުރީމަ ގޮސްގެން ވާގޮތަށް އެ 

ނޑުމެން ވެ، ބަލް ނޫން މީހުންނަށް. އެހެންވީމާހައްދަވަނީ. ނުހިނގިފައި ތިޭބ މޫވަ ްސ އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ވެސް އަުޅގަ

ތަނަްށ  ދުވަހު އެ ން ދެ ކުދިން ތިބި އެކަން ކުރަމާ. ޭއގެ އެއްބާރުަލއިގެން ހިންަގވާށޭ ެއ ކުދިންގެ ަޙއްޤުަގއި މި

ނު ޭއރުގައި ތިބީ. އެއީ ޭއގެ ެއއް ުކއްޖަކު މިކޮަޅކަށް ނާދޭ. ދެ ދެ ކުދިންނެއްުލގައި ތިބީ. ސްަފއި ތިބީ. ވަރަށް ހާގެންގޮ

ނޑި  ކީ މިހެން ޮއެވގެން މަ އޮތް ތަނުން ނެގެނީ. އެކަަމކު އޭަނއަހެނީ މައިބަދަ އޮޕަރޭޝަންކުރީ ާއއި އެއް ކުއްޖަުކ ޖެ ގޮ

އޭނަ އެ ޮގނޑިެއްއގައި ނޫނީ ެއގޮތަށް ދެއްތޯ ވަރަށް މޮޅަށް ކުރަހާ ުކއްޖެއް. ބައްލަވާ އޭނަ ދިރިއުޅެން ެއހީވެދެވުނީ 

ބޮޑުވެގެން ާއޓިސްޓަކަްށވީަމ. ވަރަށް މޮޅު ވަރަށް ރީތި އިށީނދެ އިނދެގެން އޭނަ ކުަރހާފައި އެއްޗެހި ވިްއކިޔަސް ޭއނަ 

ަތކަށް ސްކޫލެްއގެ ސްކޫލެއްގެ ތެރެއިން ކޮންެމވެސް ގޮ، އޭަނެގ ހުރި ޓެލެންޓް. އެހެންވީމާއޭނަ ކުރަހާ އެއްޗެހި. 

ަގނޑު މި ދެންނެވީ ހިންގަވާ ޖަމީލް އެ ކަންތައްތަުކގައި ައޅު، ންަތްއތައް ކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާށް އެ ކަތެރެއިން އޭނައަ

ނޑުމެން ހަމަ ޕޮއިންްޓ  ހިނގާށޭ ކޮންމެހެން މި އަންނަ އަހަރަކަށް ނަހަދައި ކޮން ަކމެއްތޯ ކުެރވޭނީ ބަލަިއގެން ައޅުގަ

 ޕޮއިންޓަށް އެކަން ކުރަމާ ހިްނގަވާށޭ. ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން ހުރިހާ އަޅު އާދެ! ަގނޑު ވެސް ަހމަ ކުރިން މި ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

މުއައްސަސާަތއް ވެސް ގެނެްސ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެްއ 

. ވާަހކަ ނަލެއް ލަސް މިވަނީ ޙަޤީޤަތުގަފަ އަންދޭން. ދެން އެ ވާހަކަެއއްގެ ގޮތުަގއި ދެެކވިފައި އަސްލު ޢަމަލީ ސި

ނޑުމެން ބޭނުންވަީނ  ން ވެސް. އެކަމަކު ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކެވިދާނެދޯ އެަތއް އަހަރެްއ ވަންދެ އަުޅގަ

ދިން ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ކުރިމަިތާވން. ޚާއްޞަކޮށް މި ކިެޔވުމުން މަޙްރޫމްވެފައި ގޭޭގަގއި މި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެ ކު

ތަނަށް މިހާރު  ތަޢުލީމު އުނގެވޭނެ ރަނގަުޅ ގޮތްތަެކއް ެވސް ހަމަޖައްސަން. ދެން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން މި

 ތަނުަގއި ދެއްޯތ ޑިސްއެބިލިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްކަލަ ޭއރު އޭ.ޖީ އޮފީސް ބޭފުޅުން ެގނެސްފައި އެ

ނަޑކަށް އެްއ ، އޭރު އޮންނެވީ. ދެން އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ައސްލު މިހާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު، މިހާރު ގާތްގަ



  

ނޑުމެން ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަން އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން ، އެހެންވީމާއަހަރު މިވަނީ.  އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތައް ައޅުގަ

 މިކޮޅަށް ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމަަކށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެ

ނޑު ދަންނަވާލަން. މި ބިލުގައި އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އޮތް ބިލުަގއި މި އޮންނަނީ  އަދިވެސް ކުަޑކުޑަ ެއްއޗެއް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުން މި ފާސް އެހެން ގޮތަކަށް. ެއއަާކއި ުކޑަ  މިހާރު މި އުޅޭ  ކުރަންވެސް ގުޅުެމއް ނޯންނާނެ ައޅުގަ

ގެންދަވާފަިއ އާލާތްަތކާއި ެއ  ތިުކރައްވަން ގެންދަން އަނބުރާީކއްތޯޭއ ވާނީ އަނާރާ އޭތި އަނެކަ، މާ . އެހެންވީއެްއޗަކާ

ހުންނަށް ވަކިވަކި ޚިދުމަތް، އެ މީ ކުރަންގާނޫނީ ގޮތުން ފާސް މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ބިލެއް އެްއޗެއްާސއި ދެން އެ

ނޑުމެން ކިހިނެއްޯތ  އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުަމތްތަކާއި އެްއޗެހި ދެޭވ ެއއްެޗއް. މީތި އޮެވއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

މި ބަދަލުކޮށްލާފައި މިއިނދަ ހަމަ އެއް ޕޮއިންޓަށް ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް މި 

ނޑު ވަރަ ނޑުމެން މި އަނާރާ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެއްެޗއް އަުޅގަ ށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން އެއަކު ނާދޭ ދެއްތޯ ބިލު އަޅުގަ

ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފިއްަޔކާ. ެއހެންވެ، އޭތި ކިހިނެއްތޯޭއ ވާނީ އޭތި އަނބުރާ ގެންަދާވފައި އެހެން ގޮަތކަށް މީތި 

ަކ އަންނާތީ މި ބިލަކާ ހަމަ ގެންނެިވއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރަން ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު އެްއކަހަލަ ފައިާސގެ ވާހަ

 ކުޑަ ެވސް ގުޅުެމއް ނެތް ދެްއތޯ ބިލުގެ މި އޮތް ޕޮއިންޓަާކިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކުރެވޭނެ ކަމަކާ.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތު އަުކރުގައި އިންނާނެ އާލަތްތަްއ ނޫނޭ، މި ބިލުގެ ހަމަ އެ ފައިސާގެ އަކުރަށް... މި ފައިސާގެ އަކުުރގެ ފަހަ

ނޑު އަސްލު އެ ވާހަކަ މި ދެއްކީ އިްއޔެ އެ ރައީސް  ހޯދައިދިނުން. އެ ބަޔާއި ގުުޅން އެބަހުރި. ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ަކއުންސިލެްއ ނޫން ޖަމްޢިއްޔާއެއް. އެ ަރއީސް ދެްއކެިވ ވާހަކަުފާޅ  ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް އަުޅގަ

ތްތައް ރަނަގޅުނުވާ ވާަހކަ ޚިދުމަތްތައް ކިެޔވުމުން ވެސް ބަެއއް ކުިދން މަހުރޫމްވަމުންދާ ވާހަކަ. ގުިޅގެން ޚިދުމަ

ނޑު އަްސލު އެ މާއްދާގެ ފަހަތުގައި އިން ބައެއް އެއީ އާލަްތތަކާއި އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ މި މާ  2ރޗްގެ؛ ނޫނޭ ހަމަ އެ ާގނޫނުގަ. ެއ ގާނޫުނގެ ޭއގެ ހޯދައިދިނުން. އޭެގ ދަށުން ައސްލު އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަީނ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން. ދެން ބޮޑަށް އެ... ދެން މިހާރު އެގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ނުވަންޏާ އަޅުގަ

 ވާހަކަ. ފުކުރާހަމަ އެލަވަންސް ދޭން. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާަލކީ. ދެން ެއހެން ބިލެއް ތަޢާރު

 

 ންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަ



  

އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ބިލެއް ހުށަހަޅާނަން މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް. ހަމަ އެހެން ބިލެއް ހުށަހަޅާނީ މި ހުށަހަޅަންވީ ހަމަ 

ނޑުމެންނަްށ  އެ އެްއޗަށް. ހުށަހަޅާފައި ދެްނ މި ެއއްޗަށް އަސްުލ ވެްސ މި ކަމެއް ުނކޮށްދޭ، އޭރުން އެ ކަންތައް އަުޅގަ

ފާސްކޮށްދެވުނީމާ މީތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އަންނަ އަހަރަކަށް ވެސް މަުޑކުރެވިާދނެ ދެއްތޯ. އެހެން އެްއޗެްއ 

 ހުށަނާޅައެއް މީގެ ދަށަކުންެންއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިދެންނެވީ ނުކުރެވޭެނއޭ ައސްލުެއއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލު ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑަށް ހީވަނީ ތި ިބލަކީ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެން  ނޑުމެންެގ ދެން އަުޅގަ ހަމަ ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަސް އަުޅގަ

އްތޯ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން އިތުރަށް ކަންތައްތަްއ ދަނީ ދެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވެމުންތާ މި

ން މިހާރު ްއވަން ސަރުކާރުގެ ތެރެއިކޮށްލަހަަމ ރަނގަޅު ކަންނޭނގޭ މުޤަްއރިރު ވެސް ޗެކް  ޓަކައި ކޮށްލުމަށްރަނގަޅު

ވަންޏާ  ކަމަށް މިސަލާކަްށ ދަންނަވާ .ވެސް ސަރުކާރު މި އިންނަީނ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ފަހިކޮށްދެއްވަމުން

 ާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ ެވްސ ތަންވަސްކޮށްެދއްވަމުން އެބަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބައެްއ ކުދިންނަށް މިސާލަކަށް ވަޒީ

 ގެން ަބއެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން މިސް އޮފީހުން ލިޔުންތައް ފޮނުއްަވއިދާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީއާދޭ. ހަމަ ސީ

އޮޕަރޭޝަންަތްއ ހަމަ އެކިެއކި  ދެްއވާ. ދެންދެންނެވި ސަރުކާރުގެ ޕަބްލިްކ ކުންފުނިތަކުން ފުރުޞަތު ތަންވަސްކޮށް

ކޮށްދޭ. ވަރަށް ގިަނ ތައް ކަންތައް ކުދިންނަށް ވެސް އެިކ ފަންޑުތަުކގެ ޒަރިއްާޔއިން ވެސް އެ ރަްއވަން ބޭނުންވާކު

 ކަންތައްތައް މި އަހަރު މި ައންނަނީ ބިލެއް ނެތް ކަމަކު ެވސް ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ކުރަމުން މި ސަރުކާރުން މި

އުސޫެލްއ  ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ނޫނީ ގޮތުން މި ގާގެން މި ންތައްތައް ބިލެްއގެ ތެރެއަށް ލައިއެ ހުރިހާ ކަ ދަނީ. ދެން 

ވެްސ ވަަރކަށް މަަސއްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަތޯ ބައްލަަވއިލެްއވުން ރަނގަުޅ ްނ ެއއްމިހާރު ސަރުކާރުގެ ތެެރއި

ނޑުމެ ވަންޏާ ހައްތަހާނޭނގޭ. އެހެންނޫން ކަމަށް ކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ.  ނަށް ކުރި މަސައްކަތެއްންވާގޮތަކީ ައޅުގަ

ސް ޑުރާފްޓްކުެރިވދާނެ. އެކަމަކު އަނެއްކާ މި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ވެ ސާލަކަށް އަނާރާ މި ބިލު މި

 އްސަލަތަެކއްކި ހިސާބުން ނިމޭތަނުން ސަރުކާރުން ބިލެއް އަތުެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައނެއްކާ ވެސް މަ ކަންތައްތައް ވަ

ބަލާލަްނ ނޭނގޭ އެހެންވީމާ، މިހާރު ރަނގަޅު ކަންދޭތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަަތއް ހުންނާނެ.  ހުންނާނެ މި ދެ ބިލު

ނޑުމެންނަށް ތި  އިއާ ކަހަލަ އެްއެވސް މަސައްކަެތއް ކުެރވެމުން އަންނަތޯ ސަރުކާރުން މި ުނކުރާނަމަ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެންނެވި ގޮތަށް އެންސްޕާ ަތންތަނަށް ގޮސް އަ ގެން ބިެލއް ޑުރާފްޓްކުރުްނ ހަމަ ހިމަނައިުޅގަ

ތަކުރާރުވާ ކަހަަލ  މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ. އެަކމަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަގުުތ ވެސް ވަރަށް މުހިންމުވާނެ. އެކަމަކު

އެއަްށވުރެ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްަތކެއް ެދްއތޯ މި ޑުބްލިކޭްޓ ާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރުމަކީ އެއީ 

ގެ ނަތީޖާ ުނފެންނަ ކަންތައްތައް އެހެން އެހެން މަސައްަކތްތައް ެވސް އެބަހުރި. މި ުކރާ ކަންތައްތަކު މާ މުހިންމު 

ކަން ވަރަްށ ބިލުގެ މުހިންމުމި ދެންެނވީ ިމ  މަށްވުރެ ިމހާރު ހުރި ބިލުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނުމަށް،އަޅުަގނޑުމެން ކުރު



  

ެވސް އެހެން ެއއްެޗްއ  ތި ދެންނެވި އަނާާރ މި ބިލު ޑުރާފްޓްކޮށްގެން ައނެއްކާއަނެްއކާ ވެސް ާވގޮތަކީ  . އެކަަމކުބޮޑޭ

 އްާޔ މިެނއްކާ އެހެްނ ބިލެއް އަުތެވއްޖެސަރުކާރުން އަ ންނަ ތަނުންާވގޮތަކީ ވަކި ހިސާބުން އަ އެކަމަކު. އޭހަދަންވީ

ގޮތަށް . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ފުރަތަމަ މުޤައްރިރު އެތެރޭގަމައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ދެ ބިލު ދޭ

ކުރައްވާ ކަމަްށވަންޏާ ހަމަ  .މި އެއްެވސް ކަހަލަ މަސައްަކތެއް ކުރަްއވަމުން އަންނަތޯ ޗެކްކޮށްލަްނވަން އިނގޭތޯ

ނޑުމެްނގެ އިމްޕުޓްދީގެން އެ ސައްކަތްކުރިްއޔާ މާ ޅުކުަރން މަކުރާ ކަމެއް ރަނގަ އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 ހެން ހީވަނީ. ޝުުކރިއްޔާ.ރަނގަޅުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ އެްއވެްސ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮެތއް ނޫނި ތި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް މި

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ މި ިއއްޒަތްތެރި  ތުވެަފއި އޮތްތޯ ަބލައިވަރަކަށް ތަފާ  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް، އޮތް. އަދި ހަމަ  ޓަކައި މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވެސް ކުރަން އެބަ ކަންކުރުމަށް އޮތް މި އަުޅގަ

ގެން ތި ކުރަްއވައި ރުފުޅުން ހާޒިމިކަމާ ގުޅުން ހުރި ބޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް އެ މުައއްސަސާތަުކން އެހެންމެ

ތަކެއް ވެސް ސާފު ވެސް ކުެރވިދާނެ. ނޫނީިވއްޔާ މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލޫމާތުޢުބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަ

ލޫމާތު ސާފުކޮށްލެވިދާނެ. ކޮށް މަޢު ވެސް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ނޫނީވިއްޔާ މި ކޮމިޓީން ނިންމާ މެންބަރުންކޮޅަކަށް އެ

ހޯދަމުން ގެންދާނެ ވާހަަކ ލޫމާތު ައދި އަޅުަގނޑު ވެސް މަޢުއޮތް. ީމގެ އިތުރަށް  މާ، މި ދެ ގޮތް ވެްސ އެބައެހެންވީ

ނޑުމެން މުޅިން ދެންނެވިން. ެރއްަގއި ހަނދާން ނައްތާލާފައި އޮތީކީ ނޫން. އެްއވެސް އި އެހެންވީމާ، މި ބިލު އަޅުގަ

ގޮުތގައި ވެސް މި އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ބިލަށް ކޮންމެވެްސ އެީއ، މި ބިލުގައި އެންމެފަހުން ވާހަކަ ދެްއކުނު 

ގޮތަށް ވާހަކަ ގެންދެވުނީމާ އަސްލުަގއި މި ބިލު މިހާވަރަްށ  ކަހަލަ އަލި މަގެއް ފެިނގެންދާނެ ކަމަށް ޚިޔާލުކުރެވުނީމާ އެ 

ނޭތޯ އަލުން އަނެއްކާ މަަސއްކަތްކުރުން މިހާރު ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް މި ފެ ޮއތީ. އެހެންކަމުން ޕެންޑިންގައި ޭބއްވިަފއި މި

ނޑައަޅާަފއި އޮްތ ކަހަލަ ކަމެއް އެކޮމަޑޭްޓކުރެވިދާނެތޯ؟ މި ބިލަކީ ަވިކ ކަމަކަށް  ނޫނިއްޔާ މި ބިލަށް އެްއވެްސ އެ ކަ

ނއަޅު ވެސް އެީއ، މި ބިލުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ެއހެން ބައިތަކެއް ހިމެނިދާނެތޯ ނޫންތޯ ބިލެއް. ދެން އެހެންކަމުން ުޑ ގަ

ވިގެން މިހާރު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެ  ޖެނެރަލް އަރިހުން. އެހެންކަމުންލް ބަލާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކައުންސެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އަދިވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ހިނގައްޖެ. އެހެންކަމުން ޝައުޤުވެރިކަން އެބަ އޮތް  ައޅުގަ

ނޑުމެންނަ މުންނޭނގޭ. އެހެންކަކަން ރުކުރަން ތަކުގެ ިއއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ހާޒިށް މި ކޮމިޓީއަށް އެ ދާއިރާައޅުގަ

ތޯ. މި އަންނަ ހަފްތާއަކަްށ އިނގޭ ނޫނިއްޔާ މި އަންނަ ހަފްތާގެ ދުވަހަކަށްއަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާެލވިދާެނ މި އަންނަ 

ގޮތަށް ައޅުަގނޑު މި  ާމ، އެއެހެންވީޑޭއަށް ހެދިދާނެ. . ެއހެންވީމާ، މި އަންނަ ހަފްތާގެ މަންނޭނގޭ ތައްޔާުރެވވޭނެހެން



  

މިއަދު ސިޓީއެްއ ފޮނުވާލާނަން ހަމަ ދަންނަވަން މި ބައްދަލުވުމަްށ ވަަޑިއގެންދެއްވުމަށް އެ ބޭުފޅުންނަށް  އަށްޖަލްސާ

 ޓް. ސެކްރެޓޭރިއޭ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުމަތްތައް ދަށުންތޯ އެ ޚި ނޫނެއްގެޚިދުމަތްތައް ދޭ ގޮތް ބަލައިލާފައި އެ މީހުންނަށް ގާ އެ ބޭފުޅުން ގެންނަވާއިުރގައި

ނޑުމެން، ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮތް ޚިދުމަތްތައް ގާ ހުރީ ނޫުނގެ ދަށުން އޮްތ ވަރަށް ެދވޭތޯ ެއ ެއއްޗެިހ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އްޔާ އެދެއްތޯ. ކުރަްއވާފައި ނެތް ކަަމށްވަނީވި  ވީއަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން   އަށް ައޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ކޮްށގެން ނަމަެވސް މި މީހުންގެ ޙައްޤުަތްއ އަށް ާޓގެޓް ަގއި ނަމަެވސް އެ ައޅުަގނޑަށް ީހވީ ބިލެްއގެ ސިަފއި އަށް

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާހޯދައިދޭން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ން ހެއެހެން އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންވީ، ހެން އަޅުގަ

ނުޑ ވަރަްށ ގާއަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. ނޫނިްއާޔ ވާނެ އެއް  ގިަނ ، ނޫނުޗަީކ މީތި އަެނއްާކ ޕެންޑިންވާނީ. ިމއަކަށް އަުޅގަ

ނަނީ އްެސއް ނުލެވޭނެ. މީގައި މި ބުއެހެން ެއއްޗެ  ފިން. މީގެ ތެރެައކަށެއްއްަކއިނޫނީ މީހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދަގާ

ނޑުމެންނަށްއެހެން ބިލެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ. ފައިސާ ، . ެއހެންވީމާފައިސާގެ ވާހަކަ ެއކަންޏޭ  ދެން މިހާރު އަޅުގަ

 ައޅުަގނޑުމެން  ގެންއެނިގއްޖެ ފައިސާ ދެއްވުުމގަިއ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެނެސް

ދެއްތޯ. ސަރވޭަތކާިއ  ކަްނ ާވކަށްރަުކ އޮތް ކަމެއް ނޫން މިހާރުގެ މި އަހަ ވާހަކަ ެދއްެކވުމުން އެނގިއްެޖ ދެއްތޯ

 ގެން ކިަތއް މީހުންތޯއޭ އެބަ ބަލަން ވެސް އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ ސާފުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.ޗެހި ހަނދައިއެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މި ވާަހކަ ދަްއކަމުންގެންާދ ބިލުގެ މަޝްވަރާ  ން މި ކުރުއާދެ! ދެން، މިހާ ހިސާބުން އާޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑު ލިސްުޓގެ ވަގުތަށް ހުއްޓާލާފައި މި  ނޑުމެން ސުންގަޑި ަކނޑަެއޅުމަށް 7، 6އަުޅގަ ޓަކައި މިހާރު  ަގިއ އަޅުގަ

ާއއިލާާއ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް. ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެއީ  30. އެއީ ޖަމީލު ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ އި

ރައީްސ އަރިހަށް، މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އަރިހަށް ރިޕޯުޓ  ެބހޭ ގާނޫނުގެ މަަސއްކަތް ނިްނމައި ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި ކުިޅވަރާ

 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް މި  30އޮތީ.  ޖޫން މި 30ޖޫން އެއީ،  30އެޕްރީލް ކަމަށް،  30ޓަކައި ސުންގަޑި ައކީ  ފޮނުވުމަށް

ނަޑއެޅުމަށް އޮތީ ާއއިލާއާ މި  ފުރަތަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް ކަމުންޓަަކިއ. އެހެން ބެހޭ ގާނޫނުގެ ސުންގަޑި ކަ

ނޑަެއޅުމަށް އަހާލަނީ އާއިާލއާ އަނާރާ ނަޢީމް  އި ޖަމީލު ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްަވއިޓަކަ ބެހޭ ގާޫނނުގެ ސުންަގޑި ކަ

ދެްއވުްނ  ާވ ވޯޓު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް އަތްޕުޅު ހިތްލަވާލައް

އަށް ައއިސްފައި އޮތް މާރޗްަގއި މި ކޮމިޓީ 11އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެއހެންކަމުން މިހާރު ނިމިގެން އެ ދިޔައީ 

ނޑު މި  ހަމަ އެއާއަދި . ޖޫންގެ ގޮތުގަ 30ސުންގަޑި އަީކ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  އާއިާލއާ އެކު އަުޅގަ



  

ނަޑއެުޅމަށްވޯޓަށް އަހާލަނީ ުކޅިވަ އަނާރާ ނަޢީމް  އި ޖަމީލު ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި ޓަކަ ރާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ސުްނގަޑި ކަ

ނޑައެޅުމަށް.  2015އެޕްީރލް  30ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ސުންަގިޑއެްއގެ ގޮުތގައި  ެއއީ ސުންގަިޑ ކަމުގައި ކަ

 ވަން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން 

އްރިރު. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ެއއީ ޅ.ނައިފަރު ަސއިލުގެ ޢަލީ އިސްމާޢީލް މުޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ަވނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުެގ  2013މި ބުނަނީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއެއް. މި ސިީޓގައި

އަުތ ލޮލަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ަސބަބުން ނުކުޅަދުންތެރިކަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ވަ  ފައިސާއަށް ފަހު، އެއީ މަްސެވރިކަމު

ނޑަ ، ހުގައި ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާވަނަ އަަހރަށް ފަ 2013ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން  ްށ އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން މި  މުއައްސަސާ އެންސްޕަރ އަށް ފޮނުވައިކަމާ ބެހޭ  ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި  ފެންނަނީ މި

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު

ނޑުމެން ދެން އޮންަނ އެްއޗަކަށް މިކަމާވީކަމުަގއި  އެންސްޕަރ އަށް ލިޔުަމކުން ނުފޮނުވި ބެހޭ  ނަަމވެްސ އަުޅގަ

ެވގެންތޯ އޭނައަށް ެދވުން ހުއްާޓލެވުނީ އާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑު ގެނެސްދެންތޯ؟ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު، ކިހިނެއް

ނޑުމެން  ... ނަށްއެއީ އަވަްސކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މި ދެންނެވީ. އޭރުން މީތި އަުޅގަ

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް   މައްސަލަ، އަޅުަގނޑުމެން ެއއާ މު ކޮމިޓީން ފޮނުވިދިޔަ ާއއް އެ  ދެންމެ އިވިގެންމިހާރު އަޅުގަ

ނޑު އެންްސޕަރ އާއި އަދި މި ޓަކަިއ  ކަމާ ގުުޅން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

 ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުނު ބިލުތަކާ ސިޓީ ފޮނުވަމުން ދާނަން. ހަމަ އޭގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުމިއަދު 

ދާނަން. ޚާއްޞަކޮްށ ކަމާ ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ލިޔަމުން  ޓަކައި އެ  ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ބެހޭ ކޯޓު މި ދެ ތަނަށް  ހަމަ އެހެންމެ އާއިލާއާ އާއި އަދި  ނޫނަށް އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީބެހޭ ގާ އާއިާލއާ



  

އަޅުަގނޑުމެން ލިެޔގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަްށގެންދާނަން. ައދި އެއަށްފަހުަގއި ދެްނ 

 ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ،ިއގެން ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންކަމުން ިމހާރު މިއަދުމެން އެ ބިލާއަޅުަގނޑު

ގެންދާނަން  ޓަކައި މަސއްކަތްކުރަމުން ިއގެން ވެސް ގޮެތްއ ނިންމުމަށް އާސިޓީގެ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ

ނޑުމެންނަށް އެންސްޕަރ އިްނ މި މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ. ވަަޑއިގެންެދއްވީީތ  އެހާހިސާބަށް އަުޅގަ

 لحمدوދަންނަވަން. މިއަދުގެ ބައްދަލުުވން މި ނިންމާލަނީ. ރުބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުއިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން

 .العالمين رب هلل
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