
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  4މިޓީގެ ކޮ އިޖްތިމ ޢީ 

  2015 އެޕްރީލް 22

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ ... ނޑުމެްނގެ މުއައްަސސާތައް ވަރަށް ފުާޅ މިނެކޮބަިއކަމުގަ. އަުޅގަ ކިރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ޓަަކިއ  ލޫމާތަށްކޮމިޓީގެ މަޢުމި ގޮތުން ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާަތކެްއ ބަދަލުކުރެވުނު. އެ

ދާއިރާއިން ުނވަތަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބަންޑާަރ ނައިުބގެ އޮފީހުން ލެޖިސްލޭޓިްވ ރިފޯމްގެ 

އްކަތްތަކަށް ޕްެރކްޓިްސއެްއެގ ކުެރވޭ ހުރިހާ މަސަމި ލިާއކޮށް ގާޫނނުތައް ޑްރާފްޓުކުރުުމގެ ދާއިާރއިން ގާނޫނުތައް މުޠާ

ވެސް މާލީ ލަފައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގޮތުން ނުވަތަ އުސޫެލއްގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހަމަ ކޮންމެހެން

ނޑުމެންނަްށ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ބިލެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓުކުެރިވގެން އަޔަސް އަުޅގަ

ުއސޫލު އޮފް  އޭޒް އަ މެޓަރ ހަމައަށް އަންނާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން މިހާރު އި ައޅުަގނޑުމެްނނާއެއާ ެއީކގަ

ނޑަެއޅިގެން ވަިކ  .ފަށައިގެން ންރުތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައި މި އަހަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނީ ދެން މި ބިލަށް ކަ

ނޑު ދަންނަވާ  ނޑުމެންނަށް އޭެގ ފަހުން ވެްސ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ފަހުން ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަ އެްއޗެްއ އަުޅގަ ުޅގަ

މިނިވަން  އިއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް މީގަ  .ްޝވަރާތަެކއް ކުރެިވގެންދިޔަނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތާއި ވެސް މަވެސް މި

ނެއް ވިސްނުމަކީ . އައެއް ިވސްނުން އީތަކެްއ އުފެއްދުމުގެ މިާގނޫނީ އަމިއްލަ ޝަޙްސުއްލު ކޮމިޓީތަކެއް މުސްތަޤި

މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ާވޖިބުތަކެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް  ޓެިޓުއޓްރީސް ހެންނަމަވެސްބެލުމުގެ ދަުށން އެ ގެމިނިސްޓްރީ

ގޮތަށް އެ މޮޑަލް ބައްޓަްނކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެ މޮޑަލް ހިޔާރުކުރަން ގާނޫނީ  އެ އިނިސްބަތްކޮށްފަ

ނޑުެމން ދަންނަވަން އޮތީ އެއީ ގާނޫނީ ސުވާލެއް ނޫނޭ.  ލަފައަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ  ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ން ޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ޕޮލިސީ ނިންމުމުގެ ބޮޑު އަޅުަގނޑުމެންގެ ިނންމަ އެހެންނަމަވެސް އެ ޕޮލިސީ ިނންމުމެއް

ނޑުމެްނެގ ވެސް އެ ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް  ބައި ބޮޑު ބުރަދަން ހަމަ ގައިމު ފިނޭންސްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރި ަމޝްވަރާެގ އަީލގަ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަން. އެ  މިހާރު ެވސް ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން މިދާ  އި ޮގތުން އަުޅގަ

ކުރާ ކުރުމަކީ އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ރީގެ ބަެއއްެގ ގޮތުގައި މި ފަންކްޝަންމޮޑަލް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިސްޓް

ކަުމގައި  ވަުގތަށް ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތް މި އިށް އޮތް ޝޯޓް ޓާރމް އަދި މިޑް ޓާރމްގަކުރިއަ

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް  2013ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮްށ މި ސަރުކާރު އޮތް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާަހގަކުެރވިފައި އެބަ

ސޯޝަލް ޕްރޮެޓްކޝަން ދާއިރާއިން އެހާ ބޮުޑ އަދި ިއން އައި ސަރުކާުރގެ އެއް އަާމޒަކީ ހެލްތް ކެއާރ ާދއިރާ

ނޑުެމންގެ ފަރާތުން ދިނު  ނޑުެމންގެ ފަރާތުން އެ ވަޢު ާވއިރުއިކޮށްފަޕްލެޖް ށްމައަހަމިއްޔަތުކަެމއް އަުޅގަ ދު އަުޅގަ

ނުންާވ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުން ނުވަތަ ފުރިހަމައަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ފަރާތުން ސެޓިސްަފއި ކުރުމަށް އެ ބޭ

ނޑުމެްނގެ ފަރާތުން އެ ފެންނަ އެ މޫވް ނުވަތަ އެ  ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ހަމަގައިމު ވެސް ނިންމުން.  ންވާ ވާހަކައަކީ ސެންޓްަރީލ ފަރާތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުއަުޅގަ

މި ކުރިއަށް އޮތް  އިމްގަރްނ އަދި ާޚއްަޞކޮށް މި ދަންނަވާހެން ޝޯޓް ޓާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ެވސް އުސޫލަކު



  

ނޑުމެންނަށް މި ދިހަކުިރައށް އޮތް ނުވަތަ ފަސް އަހަރު  ގޮތަށް ބައްޓަްނކުރެިވގެން  އަހަރުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ރޭވިގެްނ  އިންތިޒާމުތައް އެ ހެލްތް ކެއާރ ޕްރޮފެޝަން ބިލުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިންތިޒާމުތައް

ނޑުމެންެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުޑމެން ފާހަގަކުރަން.  ގޮތް ވެސް އެދޭ ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ  ކަުމގައި އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެްއ ވަކި ކަހަލަ މި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވިޝާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްމާޢީލް ރނީ ޖެނެއެޓަ

ނޑުމެްނގެ  ފަރާތުން ވަރަްށ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި މާއްދާއިން ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

މި ބައި  ،ޙައްޤު ދިނުން ކުރުާމއި ދައުވާ ލިބިގަތުުމގެއަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ  ަވންޏާމުން ކަމުަގއި ކުރުކޮށް ދަންނަވާ

ނޑަށް ތެޭރަގއި ފުރިހަމަވެގެން ދާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނ  ހީވަނީ ކޮމިީޓގެ އިންޓެންޝަްނ ވެސް އޭގެ އުނިކުރުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  .ެސއް ނުވަތަ ަވިކ އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޮޑީެއއް އުފައްދަންވެސް ދެންނެވިހެން ވަކި ޝަޙް ކުރިން އަުޅގަ

މިިނވަންކަާމިއ  އޭގެ އެްއގޮތަަކށް ވެސް .ދަން ައޅުަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީނުއުފައް ،ފަރާތުން

ނޑުމެން ުސވާލު އުަފއްދަނީކީ ނޫން. މި ހާރު މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަްށ ވަގުތު މިނިސްޓްރީން މި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ކަހަލަ  ނުތައް ބޭއްވުން. މިހުއްދަކުރުން މި އިމްތިޙާސް އިން ވަންޏާމުން ލައިސަންކަމުގަިއ  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

މު ގާނޫނުތަުކގެ ަދށުން ލިބިދޭ ބާރު ލިބިދޭ ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން ރެިގއުލޭޓް އްތަކަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ިމހާރު އާއްކަންތަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ ޭއތި ގާނޫނެްއގެ  ކުރެިވގެން މިހާރު ކުރިއަށް މި ސިފަިއަގިއ ގެންދަނީ. އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ. އަނެްއކާ  ދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން އަުޅަގނުޑމެން އައިްސގެން މިނިސްޓްރީ ކޮްނމެހެން މިނިސްޓްރީއަށް ބާރު

ްނ ތަކުގެ މެންޑޭުޓގެ ތެރެއިތަކަށް މި ބާރު ދީގެން ކައުންސިލު ކައުންސިލް ވެސް މި ޢައްޔަނުކުެރވިފަިއ އޮންނަ

ނުޑމެންގެ ފަރާތުން މި ދަންނަވަނީ.  ހެިދގެން ގަާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކާ މި ާމއްދާއަށް ، އެހެންވީމާކުިރއަށް ދާނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އަިމއްަލ ނަމުގައި ދަުއާވކޮށް ދަުއވާ  ެއއްެޗއް ަދންނަވާ ،ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މި  މި ސިފަ ނަގައިން އުނިކޮށް ވަކި ގާޫނނީ ޝަޙުސެއްގެ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އަުޅަގނޑުމެ

ޝަން ކުރާނެ ސްޓްރީގެ ަބއެްއެގ ގޮތުަގއި ފަންކްަޝންކުރާ މިނިއި ފަންކްމުއައްސަާސއަކީ މިނިސްޓްީރެގ ބެލުމުގެ ދަށުގަ 



  

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް އެ ޝުކުރިްއާޔ  ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތުގައި. ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އާއްޙަ އިއާދެ! ތީގަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިްއޒަ މު އުސޫލުން ވެްސ ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ރޭންޖެއް ދެ މު އުސޫލުންރިރު ފާަހގަކުެރއްިވ ފަދައިން އާއްއިްއޒަތްތެރި މުޤައް ން ހުރިހާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އުފެދޭ ކައުންސިލުތަާކއި ިމ ސް މި ގާނޫނުގައި ައޅުގަ އެހެންނަމަވެކުެރވެނީ. ވެސް ޑްރާފްޓްގާނޫނެްއގެ 

ތިޔާރު އިންނާނީ. އިޚްއެ  އި ކޮމިޓީތަކުގެ ބާުރގެ ދަށަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާފަ ްސޓެޓިއުޓަރީ ވަކި އުފެދޭ ވަކި 

ވަތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތަށް މި ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަންގެ ޒާތުން ނުވަތަ އެ ދާއިރާގެ ބާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދަންނަވާ

ތިޔާރު ދޫކޮށްލުމުެގ ބަދަލުގައި ނުވަަތ އެ އިޚްންދުމުގެ ބެއި ގެން އޭގެްނ އެ އިންނަ ސިވިއަރިޓީވަކި ރޭންޖެއް ދީ

 އީ މި ،މެންޓްރީ ބޮޑީއަކުން މި ނިންމަނީ މިއޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސެންޓްރަލީ ލެޖިސްލޭޗަރ އިން ޕާލަބަދަލުގައި 

ނޑުމެންގެ ފަރާތުްނ ދެވޭނެ ޓޮލެރެންސްއަކީ ކަ ހަމަގައިމު ވެސް މި ރޭންޖެއް ދިނުމުގެ ، އެެހންވީމާ .ންތައްަތކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ޕޮލިސީ ނިންމުމެއް އަނެއްކާ ެވސް ނޑުމެން ެއއީ. މި އިޚް މާނައަކީ ބޭސިކަލީ އަުޅގަ ތިާޔރު މި ބާރު އަޅުގަ

މެންޓުން މަޖިލީހުން ވަކި އަދަދުތަެކއް އޭިތ ިއ މި ޕާލަަތކަށް. ޭއެގ ބަދަލުގަތަާކއި ކޮމިޓީަކއުންސިލު ދޫކޮށްލާނީތޯއޭ

ނަޑއަަޅއިފި  ،އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ހުށަހެޅިއިރު އަނެްއކާ ެވސް ޕޮލިސީ، އޭރު އެ މުންަވންޏާ ކަމުަގއި ކަ

ތައް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އެ ކަންތައް އެއީޑްރާފްޓްކޮށްގެން ހުށަހެޅިއިރު އެ ަވގުތު ނިންމުނު ޕޮލިސީ ނިންމުމެއް 

 ބައި ދޫކޮށްލުން.  މި ތަކަށްކަުއންސިލު ފާސްވެގެން ދިއުން. ރާދަރ ެދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑުމެންނަށް ތި ހުރިހާ މަޢު ޝުކުރިއްޔާ ަވޑަިއގެންދެްއވާ  ނޑުމެންނަލޫމާތުތަކެއް ދެއްަވއި އަުޅގަ  އޭގެ  ށްއަުޅގަ

ެއއީ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ތައުޒަނަށް.  50 ރަނގަޅީގޮތަްށ އޮތުންހެން  އެްޑވައިސް ދެްއވާތީ. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އެ

މަނާެއްއ ފުޅުްނގެ އަތްުޕޅު މައްޗަްށ އެ ޖުރުބޮޑު މިނަކަށް އެ ބޭބަވާ ޭއގެ ސްޕެޝަލްޓީ ެއ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ުކޑަތިއް

ފުޅުން އެ އުސޫލެްއ އެ ބޭ .ނުކުރޭއާއި ަކއިރި 50ކަމަުކން  ކުޑައްވީމަ ވަރަށް ކުޑަ ެޗއް ދޫކޮށްލެވިޔަސް އެ ެއއް

ބޭފުޅާއަށް  ތި ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މެޑިކަލް ބޭފުޅުން އެ މެޑިކަލް ކަންތައްަތކުަގއި ރަނގަުޅވާނެ ގެންގުުޅްއވިްއޔާ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުަރން ވަޑަިއގެންނެވި ގޮތަށްފެނި   ޝުކުރިއްޔާ. .އަުޅގަ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްމާޢީލް ވިޝާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދިމާާވ ކަންަތއްތަުކގެ ޒާތުން ޙަޤީޤަތުަގއި  އް ފާހަަގކޮށްލާނަން. މި ދާއިރާަގއިއާދެ! ައޅުަގނުޑ ހަމަ އެްނމެ ކަމެ

 އޮފެންސެްސއޭ. ސްޓެޓިއުޓަރީ ކިޔަނީ އެއަށް މި އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނީ ޮގތުން ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ނޑުމެްނ  .ދެނީ އޭ މިޒީރޯ ޓޮލަރެންސް އޭގެ މާނައަކީ ަވކި ކަންތައްަތކަކަށް އަުޅގަ ވަކި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ



  

އަދަެބއް  އް،ގޮތަކަށް ެއކަމުގެ އުޤޫބާތެ ކަމެްއ ކޮށްފިއްޔާމުން މި މިވެސް.  އިބޮޑު މިނަކަށް ަޙޤީޤަތުގަނުބަލަމޭ ކުޑަ

ނަޑއެޅިފަ ވަންާޏ  ުމގައި ކަ ށް ބަލައިފި. ޭއގެ ކުޑަބޮުޑ މިނައި މި އިންނަނީކަުމގަިއ ނިންމާފަ ެއއްެޗއް ިއ އޮންނަކަ

މަސަްއކަތް ކުރީމޭ ެއކަމަކު އަތުން ކަްއސާލަިއގެން  ތިމަންނާ ވަރަށް ދެނީ ޖާގަ ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑު

ނޑުމެން ކްރިއޭްޓކުރަން. ޓަކައި ަބއެއް ާބވަތު ޖާަގ ވެސް ނުދިނުމަށް އެހެން ބުނުމުގެ .ދިޔައީއޭ ގެ އޮފެންސަސް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެީއ ިވސްނުމަކީ މި ގާނޫނުެގ ދަށުން، އެހެންވީމާ ަވކި ކަެމއް ކޮްށފިއްޔާ އެީއ ކުޑަޮބޑު މިެންއ  .އަުޅގަ

ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަކަށް ފިޔަަވޅު  އިގަ ކަމު ކަން ވެއްޖެ އެ އިއެ ކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތަށް ބަލާފަ .ނޯންނާނެ

ރޮޒައިނާ މިކޮޅަށް މި ފާެޑއްގެ ހަމަ މިާއއި ގުޅުންހުިރ  އި އާދެ! މިހާރު ކުރީގަ އަޅަން ޖެހެނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(

ބޭފުޅުން ބޭަބެއއް  ެއ ދެން ދުވަސްޮކޅު ައޅުަގނުޑމެންނާއި ޑޮކްޓާރްސ އެޯސިސއޭޝަންގެ .ބިލެއް ހުށަހެޅުްއވީ ދެއްތޯ

. ކުގެ މައްސަލަިއގަމަނާތައި މި ޖުރުޝަކުވާކުެރްއވި އަސްުލގަވެސް ބައްދަލުކުަރއްވާ އެ ބޭުފޅުން ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑަށް ވެސް ގައެ ޖެހޭނީ އެފަދަ ށް ވަންނަންމިފަދަ ޕްރޮފެޝަނަކަ ގޮުތގައި ަޙޤީޤަތުގައި ބޫލުކުެރވޭހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވެސް  އެހެންވީާމ، ކަމުގެ ާބވަތުން އެ ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން މިހާރުކަމަށް ރެޑީެވގެން.  ތަ އެ ނެގޭނެކަމުގެ ުނވަ ޒިންމާ

އެ ދިާމާވ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން މުިޅ ދައުލަތަށް ރަްއޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑު އަިނޔާތަކެްއ ހަމަ  އި ބައެއް ހާލަތްތަުކގަ

ވަރަށް  ނުވަަތ ނެގްލިޖެންސް ނޫނީ އެންމެ ބޮޑަށް އެ ައޅާލަންވާ ަފރުވާކުަޑވުުމގެ ސަބަބުން އާދެ. ހާލަތްތައް އެބަ ލިބޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ފަހުން ދެއްތޯ ދިމާވީ އެޗް.ައއި.ވީ ހުރި ޭލ  .އަޅާނުލެވުުމގެ ސަބަބުން މިސާލަކަށް އަުޅގަ

، ގޮތްތަކެއް. އެހެންވީމާ ބު ލިބޭނެއެޅުނު މައްސަލަެއއް. ޭއގަ ެވސް ޒިންމާވާ ފަރާތެއް ވޭ. ެއ ފަރާތްތަކަށް އެބަ އަދަ

ހަމަ އާދެ! )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ.  .ގޮތަށް ބާއްވަން މަނާތައް މިއޮތްަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން މި ޖުރުއަޅު

ނޑު އެދެން.  ނޑުމެންޖުރުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފުުރޞަތަކަށް އަުޅގަ ފަރާތުން  މަނާގެ މައްސަލަިއަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންދަންނަވާލަން ބޭ ނޑައެިޅގެން އަުޅަގނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމެކޭ  ހަމަ  ހަމަ ކޮންޝިއަްސލީ ނުންވަނީ އަޅުގަ ކަ

ވެސް  އަދި ޚާްއޞަކޮށް މެޑިކަލް ދާއިރާއެކޭ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއެކޭ .ކަންތައްތައް ބޭއްވުމަށް ގޮތަށް މި  މި އީމި

 އި ނިޓީ އިންޝުއަރެންްސ ވެސް ޭއގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަޕްރޮފެޝަނަލް ިއންޑެމިއެްއގޮތަށް 

ވާޖިބެއް ލާޒިމުކުރުމުެގ ވަންޏާމުން އޭގެ މައްޗަށް ަވކި  އިކަމުގަ  ނަށް ލިބޭ އެްއޗެއް. އެހެްނވެއްޖެންއަޅުަގނޑުމެ

ނޑައަޅާފަ  އިމަނާ މީގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފރާތުން ޖުރުބަދަލުގަ ނައަކީ ހެލްތު ކެއާރ ދާއިާރެގ އިނުމުން ޭއގެ މާ އިކަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ޕްރިމިއަމް ޕޭކޮށްގެން ެއ ޕްރޮފެޝަނަލުންސް އިން ދެން ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑެމިނިޓީ ވެސް ދެން 

ފެޝަނަލް މަނާއަކީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ ޕްރޮންދެވިދާނެއޭ. އެހެންވިަޔސް ޖުރުކަންތައް ކުރިއަށް ގެ ބޭފުޅުންނަށް އެ

ކަމެއް. މީގެ އަދި އެންމެ އެފެކްޓިްވ  ކުރާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެެއއް ރެގިއުލޭޓް ދާއިރާ

 އެއްވެސް ާޚއްޞަޮކށް ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާ ންދިރާސާތަކުއަދި ޢިލްމީ ރެމެޑީއަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދިރާސާތަކުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަނާ. ރުއެންމެ ެއފެކްޓިވް ޓޫލްައކީ ޖު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުގަންނަާވ ކަމަްށ ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުެވވަަޑއި ލޫމާތެއްއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އިތުރު މަޢުބެހޭގޮތުން އި  މި ބިލާ

ނޑު އޭ ންެނވި ވިޝާްމގެ މަސައްކަތް އޮފީހުން ވަޑަިއގެ .ޖީވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މިހިސާބުން އަޅުގަ

ދިމާާވ، އެިކ ަކމުގައި ވިަޔސް މި ބަލަމުން ދާއިރުަގއި  ނިންމާލިމި ަވގުތު ނިންމާލާނީހެން. އެހެންނަމަވެސް 

ވަރަށް ބޮޑަށް  ނުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށްމާއްދާތަކަށް ދިމާވާ ކުދިކުިދ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ދި 

 .މީދުކުރަން. މިހާރު ވެސް ތި ފަރާތުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާއަޅުަގނޑުމެން އުން

ރަްށ އެއްބާރުލުން މި ކޮމިޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއޭޓާ ގުިޅގެން ވަ ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓަރާއި ައދި ހަމަ ވިޝާމް ތި ދެއްވާ

ނޑަށް  ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރްއވަމުނެ ގެންަދވާކަން ެވސް  އިނގޭ. ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކުރަްއާވކަންއަުޅގަ

ނަމުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަިދ ހަމަ  ވެްސ ެއއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ އެނގޭ. ދެން އެހެންކަމުން އަދި

ނޑުގެންދާއިުރގައި ނިމިގެންދާ މަރުޙައެހެންމެ މި ބިލު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމި މެންނަށް ލާގައި އަުޅގަ

 މީދުކުަރމުން ވަަޑއިގެންެދއްވީީތ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.ކަމަށް އުން ތި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓްްސ ލިބޭނެ

ނޑު ޚާއްަޞކޮށްލާނީ މިހާރު  ...ކޮމިީޓގެ ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮމިީޓގެ ދެން އޮތް ަބއި އަުޅގަ

އެ ބިުލގެ ، ބިލު. އެހެންވީމާ ށް ފޮނުވާަފއި ެވއްޖެ ހެލްތް ސާރވިސަްސގެއަޅުަގނޑުމެން ެވއްޖެ ސަްބ ކޮމިޓީއަކަ

ނޑަށް ނުަރސްމީ ގޮތުން ވިދާުޅވެފައި ަވނީ އެ ބިލުގެ ކުޑަ މިހާރު އެ ބިލު ިދރާސާކުރުމަށް  ،މުޤައްރިރު އަުޅގަ

ނޑުއެހެން .ކޮމިޓީއަށްވުރެން ޮބޑަށް އަވަަހށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ހަަމ މައި ކޮމިީޓއަށް ގެނެްސގެްނނޭ  ކަމުން އަުޅގަ

ޓަކައި ހޮވި ކޮމިޓީގެ ސަްބ  ކުރުމަށްސަސްގެ ބިލު ދިރާސާއަޅުަގނޑުމެން ހެލްތް ސާރވިފުރުޞަތު އަރުވާލަނީ މިހާރު 

އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުުޅ ކޮމެންޓްްސއެްއ  އިކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް. އެހެްނނަމަވެސް ޭއގެ ކުރީގަ 

ވަގުތު ހުށަހެޅިދާނެތޯ.  އަހާލަން ބޭނުންވޭ މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ބިލު މި ކޮމިޓީއަށް މި ނޫނީ ޚިޔާލު

ނޑު ދޭނަން އިއެއަށްފަހުގަ  މުޤައްރިރަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެހެންކަމުން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅެްއ  ،އަުޅގަ

ން މި ބިލު ޑްރާފްޓް މިހެން މި ދެންނެވީ ަސބް ކޮމިޓީވަރަށް ރަނގަޅު.  ދޭތެރޭގަިއ ައޅުަގނަޑށް ހާމަކޮށްދިނުން މި ކަމާ

ވެފައިވާ ކުރުމަށް މިހާރު ކުރި މަސައްކަތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ެއ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންަދން މުޤައްރިރަށް ދަތި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާ ނޑުމެ، ކަމަށް އަޅުގަ ބިލު ވެސް މި ދާވަރުގަިއ  ން މިއަސްލު ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާ ބިލު ނިންމާލައި މަޖިލީސްގެ ރައީސަ ށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާތީވެ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު މި ުދވަހެްއގެ ތެރޭަގއި ނިމޭނެތީއާގާތްަގނޑަކަށް ކުރިއަށް ދެ  މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކަމާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

 . ންޓަކަށް ދަންނަވާލީކޮމެ

 



  

 :ވާހަކަދެއްެކވުންރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ފެނޭ. އެއީ ކޮންމެ ގޮެތއް ިވަޔސް މިހާރު އަޅުގަ

އަެނއްކާ ިމ ދެ ބިލަކީ އެްއކޮށް ކަހަލަ  ީޕޑެްއގައި ްއ އެބަޖެހޭ ހަުލވި ސްއަތުަގއި މި ފުނިޖެހެމުންދާ މަސައްކަތްތަ

ކަމަްށ  ހިސާބަށް ފޯރުނުކޮށްދެވޭނެ ބިލުތަކެއް ނޫނީ މީެގ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނާ ގޮތަކަށް ނިމިގެން

އްކަްތ އި މަޝްަވރާތަކުަގއި ވެސް ގަބޫލުކުެރުވނު. އެހެންވީމާ، މަސަ ވެސް ހަމަ ކުީރގަ  ނަށްމެންއަޅުަގނޑުމެން އެން

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  ކުރުމަށްހަލުވި  ޝުކުިރއްޔާ.ޓަކައި ހަމަ މަިއ ކޮމިޓީއަށް ގެެނވުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ބުނެލަން ރާތްކޮށް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޕޮިއންޓަށް އިޝާމުޤައްރިރު  ދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެއާ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްއަ ބޭނުންވަނީ  ގެ ފެށިގެން ާދއިރު ކުރިއަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު  އަންނަ އިޞްލާުޙތައް ނުވަތަ އެ އިތުރަށް އެ ކޮމެންޓްސްަތއް ހިމެނުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިހާރުވަނީ ފުރުޞަތުފަސްޖެހުމެއް ލިބި މި އިޞްލާޙުތަްއ  ދެވިފައި ގެން ދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލުން އެ ލާޙު ހުށަހެޅިގެންހުށަހެޅުމުގެ. ދެން އިތުރަށް އިޞް ކަން ކުރުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ނުލަށް ލިބިގެންދާ ފަސްޖެހުމަކަށްބި  . ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ފެންނާތީ އެވާތީ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް ކޮމެންޓްސްަތެކއް އެނަކެތި ކުރަނީކީ ނޫން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ސަބް ކޮމިޓީގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އޭތި ލިބިފައި ހުރި މި ދިރާސާކުރަން މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްސް 

ނޑު ދެވަނަ މީހަކު ނައިްސގެން ގިނަ ކޮމެންޓްސްގެ ކަމުންނާއި ސަބް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީމާ، އަުޅގަ

ރާ . ހަމަ ހާލަތު ދިމާކުނޫން އްވެސް އެްއވެސް ބޭފުޅަުކގެ ބަދުނާމެވާތީ، އެއީ ފަހަރެްއގައި އެހެން ގޮސް އެހެން ދިމާ

ވާނެ އެްއޗަީކ މުޤައްރިރާިއ ގެނައިަމ ސްވަމުން ދިގުދެިމގެންދާތީ، ިމހާރު މައި ކޮމިީޓއަށް ދިާމވެގެން ލަ  ހެންގޮތުން އެ

ވީ ކޮންމެވެްސ ދެންނެ މި ހުންނަަވއިެގން ކަން މުޤައްރިރު ބޭފުޅަކު އެ  ބޭފުޅަކާ ނޫނިއްާޔ މުޤައްިރރު ނެތަސް އެހެން ދެ

. ވަރަށް އި ދާްނވެގެންގެން ކުރިއަށް ެދވުމުަގއި ައވަސް ފާސްޓް ްސޕީޑެްއގައެންމެ ބޭފުޅަކު ަވޑަިއގެްނވިަޔސް އެކަާމއި

ކަން ކޮށްދެއްިވއްާޔ ވަރަްށ ބޮަޑްށ  ެއްއޗެއް. އިތުރު ކޮމެންޓެއް ގެންނާކަށް ނޫން. އެ އޮތް ގިނަ ކޮމެންޓްސް ައއިސްފައި

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު އިރާގެދާ މުލަކު



  

ނޑު އާދެ!  ދެންނެވި ވާހަކައަށް ަރއްދު ދިނުމަކަށް ނޫން ފުރުޞަތު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހަމަ އަުޅގަ

 މެންްޓސްތަކުގެ އިތުރަށް އިތުރުކޮ ރަށް މިާހރު އައިސްަފއި ހުރިނޑު ެދންނެވީ މީަގއި އިތުބޭނުންކޮށްލަނީ. އަޅުގަ 

ނޑުެމން ނަގަިއގެން މި ނޑުމެންނަށް އިތުރު  ކޮމެންޓްސްތައް އަުޅގަ ކަން ކުރިއަށް ގެންްސގޮސްފިްއާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ދިރާސާކުރެވި އެ . ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ކަން ފަސްޖެހުމެކޭ އަންނާނީ. މިހާރު ހުރި ކޮމެންޓްސްތައް އަޅުގަ

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެން ބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ ބަރަށް ކުޑަކޮށް އޮޅުންއެރީއެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދިރާސާކުރަމު ނޑށުމެން ން މި ގެންދަނީއާދެ! އަުޅގަ ކޮމިީޓއަށް ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ  ނަށްހަމަ އަުޅގަ

ދަނީ. ކުރަމުން  ކުރަމުންައލީގައި ައޅުަގނޑުމެން ދިރާސާ ޭއގެ ކޮމެންޓްސްތަކެއް ސަބް ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވަިއގެން

ކަހަލަ  ދާއިރުަގއި އުސޫލީ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ނޫނީިވއްޔާ ބިލުަގިއ ހުރި ހަމަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ނޫނީ އިމްލާކުށެއް އެ

ނޑު ކޮމެންޓެްއ އަސްުލގައި ގެނެސް އެއަށް އިންކްލޫްޑކޮ ށެއް ނަހަދާނެ. އެހެންކަމުްނ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން. މައިގަ

ވެސް އަވަހަކަށް  ވަގުތު ދަންނަވާލާނަން ވޯޓަްށ އަހާލާނަން މި ބިލު އަނބުރާ ވީހާ އަޅުަގނޑު އަސްުލަގއި މި

ވިދާުޅވީ ފަދައިން މިީއ އެ ބިލު އަނބުރާ ިއްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ  ޓަކައި މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަށް

ޓަކަިއ  ޓަކައި މައި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުމަށް މިޓީއަށް މިހާރު ހުރި ކޮމެންޓްސްތަކާ އެްއކޮށް ނިންމުމަށްއިޖްތިމާޢީ މައި ކޮ

. އެހެންކަމުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ބަލާލަން ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މި ޓަަކއި  މުޤައްރިރު އިޖްތިމާޢީ މެއިން ކޮިމޓީއަށް ގެަނއުމަށް ކޮމިޓީގެމި ބޫުލކުރަނީ މިހާރު މި ބިލު އަޅުގަަނޑު މި ގަ

ޓަކައި މި ބިލު މައި ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމާ  ޓަކައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ައަވހަށް ނިންމުމަށް ބިލު އަވަސް ކުރުމަށް

ކަމަށް.  ކުުރން އެންމެ ރަނގަޅުކަން ގޮތަށް އެ ދެއްވީ އެ ދެއްވި ވޯޓު ތި ވެސް ތި ގުިޅގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކުރަމުން ގެންދާނީ މައި ކޮމިޓީގައި. މަށް ސްޓަޑީއެހެންކަމުން މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ ދިރާސާކުރު

މާލުމަށް މަސައްކަތް ޗަށް ބިލު އަވަހަްށ ނިންމެންޓްތަކުގެ މައްިވއްޔާ މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ކޮއިރާދަކުރެއް 

ެވސް ނިންމާލީ. އޭގެ ކުރީގައި ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ވަ ކުރިއަްށގެންދާނަން.

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.ރިފާ  އަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޖަލްސާއެއް ދެން ކުރިއަށް  3ނުވަތަ ހަފްތާ  1ނީ އާދެ! އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަސް މި ދައުރު ނިމެން މި އި

ނުޑ ހަމަ ސަޖެޓްކުރަން މި ދެ ނޑުމެންނަްށ  މަށްބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލު އޮތީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ



  

ހު ހޯމަ ދުވަ ތް ިނންމާލެވޭތޯ މިމަސައްކަ އިތުރު ަވގުތުތައް ޖަލްސާއިްނ ބޭރުން ނަމަވެސް ވަގުތު ހޯދައިގެން މި

ނުޑގެ ވަގުާތއެީކގަ  ވޭތޯ. އޭރުން ލެވޭވަރު ކޮށްލެ ރިޕޯޓް ފޮނުވައި މި ދުވަސް ތެރޭގައި ިނންމާލައި ެވސް ދެއި ރޭގަ

ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އަމިއްަލއަށް  ަދއުރުަގއި ކޮންެމވެސް މަަސއްކަެތއް ކުރެވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ނޭ. ޝުކުރިްއޔާ. އިންނާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު ނިންމާލަން. ނަޞީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު ދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ެއީއ ހެޅުމަށް ތާއީހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ރިފާޢު އެهللا ވެސް ހަަމ ޢަބްދު އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރިއަށް ގެންދިއުން އެީއ މަޖިލިސް ހިންގަމުންދާ ދުވަސްތަކުަގއި މި ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ކު މިސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތާއީ ނޑާ އެްއކޮށް ިވޔަސް ައުޅގަ  ދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ. ރޭގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަދުެގ ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ށް. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑ ދެކެން. އެހެންކަމުން ކަމަށް  ވަރަށް ޕްރޮަޑކްިޓވް ބައްދަުލވުމެއް ވުން ނިންމާލާނީ. ވަަރށް ރަނގަޅުބައްދަލު އަުޅގަ

ން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު ަދންނަވަމުން ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންަނވަމުއި

 އަޅުަގނޑު މިއަުދގެ ބައްދަުލުވން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

____________________ 

 

 

 

 

 


