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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުްނ  31ވަނަ ބައްދަލުވުން މިހާރު މި ފެށުނީ. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  31އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ 7މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ  ިތއްބެވި ވަަޑއިގެންހާޒިރުވެ ދާއިރުަގއި ކޮމިީޓއަްށ  ފެށިގެން . ިމއަދުގެ މަިއގަ

ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން. އަުޅގަ

 ގެންދިއުން. ެއއީ މަޝްވަރާތައް އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރިއަށް ކުރަންޖެހޭ ގެންިދއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ކުރިއަށް

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދެިވއިރުަގއި ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލު  ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮ މު ތުން ިމ ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް މުހިންތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް އަުޅގަ

ކުިރއަްށ  ކޮމިޓީައކަށްވާތީ ކޮމިީޓގެ މަސައްކަްތ ހަލުވި މިނެއްގައި ސްފައިވާ ކޮމިީޓއެްއ،ބިލުތަކެއް މިހާރު ވެސް ައއި 

ނޑު ފުރުޞަތު ގެންދެއުމަކީ މި މުހިން ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ މު ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާުލފުޅަށް. ދެން ޅޭ ގޮތުން ތިގެންދިއުމާ ގު  ހުޅުވާލަނީ މި ކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތްތައް ކުިރއަށް

އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ހަދަމަފުުޅކޮށް  ބޭފުޅުން އަބަދު މު ކަމަކަށް ތިުރގައި އެްނމެ މުހިންޚިޔާލުފުޅު ދެއްާވއި

ހެއްެދވުމުގެ ބަދަުލގައި.  ކެއްސްޓޭޓްމަންޓްތަ  ގެންދެވުން ވާހަކަފުޅު ކުިރައށް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ހަލުިވވާނެ ގޮތަކަްށ ތި

ނޑަައޅަިއގެން ކުރިއަށް ގެންެދވުމަކީ ެވސް މުހިއ އަދި އޭގެ ދެން ނޑުމެން ަވގުތު ކަ މު ކަމެއް ކަމަށް ނއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ހުޅުވާލަން. ޢަބްދުޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ތިޭބފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅު   .ރިާޔޒް هللا ގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ

ކޮނޮމިކް ޒޯްނެގ ބިލަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ސްޕެޝަލް އި

މުަގއި ވްސ ލައިގަނެ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖަށް ގެންދެއުމަޖިލީހަށް ބަ ހާމަކޮށްފަ. އަދި ހަމައެއާެއކުމީގެ ކުރިން ވެސް އޮންނާނީ 

ެއކަްނ  ހަމަ އެއީ.ަވނީ. އަދި މިހާރު ވެސް ޕޮިޒޝަނަކީ އިކޮށްފަ  ކަންއެއެއްކޮށް  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާ

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނން. ޭއގެ އިތުރަށް މި ައޅުަގނޑުމެން މި އެޭދ ކަމަީކ ކޮިމޓީ ސްޓޭޖްަގއި މި ބިލާ ބެޭހ 

ަގނޑުމެްނގެ އެދުމަކީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ެއިކއެކި ފަރާތްތަކުން އެިކއެިކ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިުރގައި އަޅު

ނުޑމެން ޑިސްކަސްކުރުމަށާމެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އަދި ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި  އިއަޅުގަ

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް،ގައި ިމ ބަހުސްއިދާރާތަކުން ފޮނުްއވާފައި ހުިރ ކޮމެންޓްސްތަކަށް ައޅުަގނުޑމެން މި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖް

ކޮންމެ މާއްދާއެއް ކިުޔއްވާަފއި ެއްއ  ނަންވާނެ ކަމަށް. އެއީޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ކޮމިޓީގައި އޮންއެ ޑެލިބްރޭ

 ...އިބޭފުޅަކު، ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅަކު ެއއަށް ވޯެޓއް ދެްއވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގެންދިއުމާ ގުޭޅ  ންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި އޮީތ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްލަ ންކޮށްރވީއަޅުަގނޑު އިންޓަ

 ގެންދެވުމަކާ ގުޅޭ ގޮތަކުން  ގޮތުން މަޝްވަާރކުރުން. ަވިކ ބިލަކާ ގުޭޅ ގޮތުން އެ ިބލެއްގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް

ނޑު ދަންަނވާލީ. ނަހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެއެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މަޝްވަރާކުރުމެއް ނޫން.   އުމުގެ ގޮތުން ައުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް ައޅުަގނޑު ދެޭކ  ންމެ ބިލެއް މިތަނަށް އެ ހުށަހެޅިހަމަ ކޮ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން

ނޑުމެން އެންެމ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކޮށްގެން ކުރަްއވާނީ.  ކަންކަން ގޮތުން މިދެންނެވި އުސޫލުްނ މި އެ އަުޅގަ

ނޑު އެ ތަކީ އެސް.އީ.ެޒޑްެގ ބިލުވީމަޮއތް މަސައްކަ އިކުރަމުންދަނިކޮށް ހުއްޓިފަ ވާހަަކ މިދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ،  އަުޅގަ

ެއކި ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދޭ އެދުމަކީ މިދެންނެިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުދޭށޭ އެކި

މަޖިލީހުގެ  ރޭޓްކުރަން. ައދި އެާއެއއްކޮށްސަރުކާރުެގ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަްށ ވެްސ ޑެލިބް

ކޮމިޓީން ނިންމަވަންވީ  ށް. އެއަށްފަހު ނިންމަންވީ ދެންބޭފުޅުން ދައްކަވާަފއި ހުރި ާވހަކަތަކަށް ވެްސ ޑެލިބްރޭޓްކުުރމަ

ްއޔާ ެއއް ވި ވިއްޔާ ދެ މިނިޓު. އެއް މިނިޓު ޓުލިބެނީ ތިން މިނިޓު ވިއްޔާ ތިން މިނިޓު. ދެ މިނި ށްކޮންމެ މީހަކަ

ގޮަތކަށް އެމީހަކު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާަހކަެއއް ދެއްކޭނެ. އެ ނޫން . އޭރުން އޮންނަ ަވގުެތއްގެ ތެޭރގައި މިނިޓު

ރާއްޖޭގެ  ބޭނުން ހަމަ މިކަން ކުރިއަށްދާންަގނޑުމެން ހެންނެއް ކުރިއަކަށް. އެ އަޅު ހީއެއްނުވޭ މިކަން ދާނެ

އަށް މިއަންނަނީ އިޤްިތޞާދު ކޮމިޓީ . މިން ފައިާދާވނެ ކަމަށް އިޤްތިޞާދު ރަނަގޅުެވގެން ފައިދާވާނެރައްޔިތުންނަށް މީގެ

ނޑުމެންެގ ފުރިތަކެްއ. ވަރަށް ގިނަ ބިލު ހަމަ ތާއިދު އޮތް ވާހަކަ އެހެްނވީމާ، ެއކަންތައް ައވަހަށް ނިންމަން ފެނޭ. އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑުމެންނައާދެ!  ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މީ ވަރަށް ޮބޑު އޮޅުެމއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ ށް މިއުެޅވެނީ. އަުޅގަ

ނޑު  ުނކުތީ  އިއަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން މި ކޮމިޓީ ބޮއިޮކޓްކޮށްފަ ވެސް މުޤައްރިރު ކަންތައް ުކރެއްވި ގޮތުން، އަުޅގަ

. ދެން މިތާ އެކަްނ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .ައއްަސވާ ނިންމަަވމުން ގެންދެވީ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތު ނުލިބި، ޯވޓަށް ވެސް 

ންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ ަގވާއިެދއް އޮތީ އެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ގެންޮގސް ދޭށޭ. ަގއި ވެސް އޮރެކޯޑު

ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާތަކުްނ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަުކން ބިލަކަށް ހުށަހަޅާފައި އޮިތއްޔާ އޮތް އެްއޗަކަްށ ވެްސ 



  

އި އެކަްނ ޓްކޮށްފަ އައު ޕޮިއންޓް އެ ވާހަކަ ެވސް ރަކު ބޭނުންފުޅުވަންޏާއަޅުަގނޑުމެން ޑެލިބްރޭޓް ެއއްވެސް މެންބަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ އިޝޫއެއް ނޫނޭ. ެއކަން  . އެއީކީވޯޓަށް އެހީމަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ގޮތަކަށް ނިމޭނެ ވެސް. ދެން

ހުރީ އަުޅަގނޑު ތާއީދުކޮްށގެން ނުވަތަ  އިއަމިއްލައަށް މިހާރު ވެސް ާފސްވެފައި ހުރި ގިނަ އެްއޗެިހ ފާސްކޮށްފަ

ބަލާލެވިގެން ދިޔާމަ އެ  ށްްއސަގެން އެ ހުރި އޮތް ގޮތަށް. ދެން އެެހންވީމާ، މިހެން ހުރި އެއްޗެ ހުށަހަަޅއިޅުަގނޑު އަ

ނޑު ޯވޓު ނުދޭ އެްއޗެހި ވެސް ހުންނާނެ. ެއއީ .ނިމުނީ ނޑަށް ނުފެންނަ ެއއްޗެހި ޯވޓު ނުދީ ހުންނާނީ.  އަޅުގަ އަުޅގަ

ނުޑ  ތަށް ކުިރއަށް ން ނުދަމޭ. މިާތ ތިބީމޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ހަމަ ެއގޮވެސް މިތާކު އޭަރކު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީެގ  ،ެއ ވިދާުޅވިހެން މިހާރު އިތުރަށް މަޖިލީސް ގަާވއިދު އޮތް ގޮތް ރިޔާޒް ެއ ނިމުނީ. ގެންގޮްސ ދެްއވަނިކޮށް

ން ބަދަލުުކރީމަ އޭރުން އެއޮތީ ނިމިފަ. އެޖެންޑާކޮްށގެ ،ަވންޏާ އެ ަގވާއިދު ބަދަލުކުީރމަ ގަާވއިދު ކަމުނުދާ ކަމަށް

. އެކަަމކު ަގވާއިެދއް ޮއވެފައި ެއއަށް ތިބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ އެކަން ެވސް ކުރެްއވޭނެ. ެއީއކީ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންިވ ޕޮިއންޓެއް މި ބަލާނުލެވި ދިޔާމަ އެއީ   ،ނުެލވެނީސް ފާހަގަކޮށް ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. އަުޅގަ

ދަްއކާއިުރ ދެ ފަހަރަށޭ މީހަކަށް ވާހަކަ  އިޝޫެއއްގެ މާއްދާއަކަށް ވާހަކަ ވެސް ވޯޓަށް އެއްސެވީ. މިސާލަށް ނުނިމެނީ

ޓޭ. މެ ފަހަރަުކ ދިގު މިނަކީ ދެ މިނިޓޭ ނޫނީ ހަތަރު މިނިޓޭ، ފަސް މިނިދެއްކޭނީ ނޫނީ ތިން ފަހަރަށޭ. ޭއގެ ކޮން

ނ ބުނީމަ އަސްލު އެގޮތަށް އެހެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. ެއއްގޮަތކަށް  ޤަބޫލުކޮށްެގން ގެންދާނަމޭ. އެއީޑުމެން އަޅުގަ

އިކޮނޮމިކް ޒޯންެގ  ިއޤްތިޞާދީމިތިބީ  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން . ދެންއިނގޭތޯ ވެސް އެހެން ވާހަަކއެއް ިމައކު ނުދައްކާ

ސް ބުނެފަިއ އޮންނާނީ. ން އެންމެ ފުރަަތމަ ވެޓަަކއި ދެވެްނ އޮްތ ެއއްބާރުލު ކަންތައްތަުކގެ އެ ބިލު ފާްސކުރުމަށް

އެބަޖެހޭ  ންއް ކޮމިޓީ ެލވަލްގެ އިޞްލާޙު އަންނައޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން ބައެއް ކަންތައްތަ އެކަމަކު

ނޑުމެން ދައްކާނީ. އެކަމަ. އެހެންޅުަގނޑު ުބނެފައި އޮތް އެްއޗަކީއަ  . އެއީކަމަށް  ކު ވީމާ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިޔަ. ށް ވޯޓު ނުލިބިަގނޑުމެންނަށް އެއަށް ފުޭދވަރައަޅު ދެން ފާސްވާނެތާ، ފާސްވީމަ އެކަްނ އެ ނިމުނީ. އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވެސް ދާނީ އެހެންތާ.  އަދި ދެންވާހަކަެއްއ ނޯންނާނެ.  ދައްާކކަށް އިތުރަށް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ވާހަކަ ވެސް މަކުން ދެކޮެޅއް ނަހަދަމާ. އެކައަޅުަގނޑުމެ ނޑުމެން އަުޅގަ ދަންނަވާލަނީއޭ.  ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އޮްނނާނީ ރަނގަޅަށް މިހާރު އޮތް ، އެއީ މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. ެއގޮތަށް މި މުޤައްރިރު ގެންގޮްސދެއްވީމާ

ނެ ތަންތަނުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިހާރު ގަާވއިދުަގއި އޮންނާމިދެންނެވީ ގޮތަށް ގެންދަވަންޏާ.  ެއއް ގަާވއިދާ

ނޑުމެން އެކްސްޕަޓީްސ ބޭނުންެވގެން  ވާަހކަތަކާިއ، ދައްކަވާަފިއވާ ްފލޯރގައި ަދއްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކާއި އެހެން އަުޅގަ

.އޭ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަަތއް މިދެންނެވިހެން މުއައްސަސާަތކުން އެމް.އެމްިތ ނުވަތަ ކަމެްއ ޮއޅުންފިލުވަްނ ބޭނުންވެގެން 

މިހާރު  ންނައެހެން އަ މިސާލަކަށް މިދެންނެވި.ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ޮއޑިޓް އޮފީހުން ނުވަތަ އެންޓި  ނުވަތަ އިން

ނޑުމެން ޭއެގ ވެލިޑްމި ބިލުގައި ހުރި ހުށަހެޅުްނތައް ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައް ޮޕއިންޓެްއ އޮިތއްާޔ  ކާފަިއ އަުޅގަ

ވޯޓަށް އެހީމަ ފާސްވި ޮގތަކަށް ދާނެ. އެހެންވީާމ، ެއ  އެއްބަސްުނވެޭވ ކަމަށްަވންޏާ ންނަށްނަގާފައި ވޯެޓއް އެހީމަ އެންމެ



  

ނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށޭ. އެވެސް ގެންދަ ބާރަށް ގޮތަށް ހަމަ ކިތަންމެ   މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. އާދެ! އީން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިނަ ބޭފުޅަކު ޤައުމަށް ވަރަށް  މް ކަހަލަ ތަޖުރިބާކާރުސިމް އިބްރާހީޤާ ރުދަންނަވަންޝުކުހަމަ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ބޭފުޅަކު އަދި ޭއގެ އިުތރުން ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ެދކެ ވެްސ ވަރަްށ ލޯބިފުޅުާވ  ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރަްއވާފައި ުހރި

ކޮށްދެއްވީތީ. ފާނުގެ ތާއީދު އޮތް ކަން ތި ފާހަގަޓަަކއި މަނިކު މު ބިލެއް ވުޖޫދު ގެނެއުމަށްކަހަލަ މުހިން މިބޭފުޅަކު 

 މި ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މުޤައްރިރު ކުރިއަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ  ދެން އެއާއެކު

އެކަމެއް ހަަމ  މަސީދާކޮށް ފާހަގަކޮށްދެއްަވއިފިނަ ޭބފުޅުން ހަމަ ފާހަގަކޮށްދެއްވަިއފިނަމަ، ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅެއް ތި

ނޑުެމންނަށް ލިބޭ  އުފަލެއް ކަމުގައި ެވސް ހަދާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ބްލޭންކަޓްކޮށް  ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް އަދި އެނގިގެެންއ ނުދޭ. އެ  ގޮުތގެ މަތިން ގެންެދވޭތޯގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ  އީތިހެން ވިދާޅުވުމަކުން އަދި ައޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަމީތަށް. ވާހަކަ ދަންނަާވލުމާއެކު ސް މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެމުން ވެގެންދަ  އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ގައި ކުރިއަށްދާ މަްއސަލައަީކ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުަޤއްިރރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު މި އެޖެންޑާ

ފައިވާ ނިންމާ މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީން ކަމަށްވާތީެވ ދެން އި ުގޅޭ ގޮތުން މަްޝވަރާކުރުންކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަކާ 

ނޑު އިޞްލާޙެްއ ހުށަ  އިޤްތިޞާދީ ދެން ހަޅަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. ެއއީނިންމުމަކަށް ދެން ބަދަލުގެންނަން އަޅުގަ

ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޮންމެ  ޓަކައި މުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރުމަށްންނިދިރާސާކޮށް ތައް ބިލު ށަހެޅޭށް ހުކޮމިޓީއަ

މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންޭވ ދުވަހު ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިީޓގެ  ހަފްތާއަކު ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަަވއި އެހެން ދުވަސް

 އެ  ،މަލުކުރުމެއް ެއއްވެސް ފާްސކުރުމެްއ ފާސްކުރެވިފަިއވާނަމަދު ޢަގޮތަކަށް ެއއްވެްސ ބިލަކާ މެ މި ނޫން އިކަމަށާ

ށަހެޅުމެއް ލްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. އެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ. ހުފާސްކުރުމެއް ބާޠި

 . ޝުކުިރއްޔާ.ފުރުޞަތެއް ބޭނުންވީ ހުށަހަޅާލުމުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން.! އާދެ  ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ



  

ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނުޑ އެ އަމީތު  ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ ދެންމެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަ 

ނޑަށް ެވްސ ފެނޭ ވެސް ތާއީދު  ދި ތަކާއި އަފައި ހުރި ބިލުކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިމި ކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިން ފާސްކޮށްފައި އޮްތ  އެަވގުތު ތަކަށް ބަލާފައި އަންނަމުންދާ ބިލު ގޮތަްށ ބަދަލުކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  އަމީތު ސްކުރުމެއްވަންޏާ އެ ެއްއެޗއް ބާޠިލްކޮށްލާފައި ދެންމެފާ އަޅުގަ

 ޅުަގނޑު އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ.އަ  އެހެންވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަޅުަގނޑު ސި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޔާމްސި އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ނޑުމެންނަށް  ޔާ މުޤައްރިރު. މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކަޝުކުިރއްއާދެ!  ައީކ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދެ  ކުރިމަތިވެފަިއވާ މި އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދުތަކުަގިއ އިޤްތިޞާދީ އެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކޭ ގޮުތގަިއ ެއްއވެސް ބިެލއް އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީއަްށ  ފަރާތުން ވާހަކަ ދަްއކަމުން މިގެންދަނީ. އަުޅގަ

ކަ ދެްއކުމުގެ ާޖަގ އަިއއްސަ އެ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އޭެގ ފުރިހަމަ އެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެންނެއް ވާ ދެން .އަޅުގަ ހަކަ އެ ޖަގާ ނުލިބިގެން އަުޅގަ

 މާއްދާެއއް އެްއވެސް ބިލެްއގައި ދައްކަން ފުރުޞަތު ނުލިބިގެންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް ދިޔަ އެއްވެސް

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަކުން އަދި ފާސްވެފަެއއް ނެތް. އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ލިބިގެންާވ 

ތިމަންނަމެންނަށް ތި ގަޑިއަށް ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިމވެނި  . މިސާަލކަށްުހށަހެޅުއްވުން ީއ ހުށަހެޅުމެއްޙައްޤެއް އެ

ނޑުމެންނަށް މިވެ ނޑުމެންނަްށ ނި ގަޑިެއއް ނޫނިއްޔާ މިވެނި މިނިބިލަކަށް ވާހަކަ ދައްކާއިުރގަިއ އަޅުގަ ޓެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފި ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަމަ މަޖިލީހުގެ  ކަމަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ފުޅުން ވެސް ހަމަ އެކަމާ ތާއީދުކުރައްވާނެ. ަވގުތު ނުދީ އެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ވި ހުރިހާ ބޭތިއްބެ ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ

ނުމެއްނުވޭ. ވާހަކަތައް ނުދެއްކި ައޅުަގނުޑމެން ހަމަ މި ބިލު ފާސްކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ބޭ

ން. އަދި ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް ފާްސވެގެންދިއުއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގެ ޙަޤީަޤތް އެނިގގެން 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތަކީ  މި ކޮމިޓީގެ ެލވަލުން ެވސް. އަދި މަޖިލީހުގެ ެލަވލުން ވެސް. އަދި އަުޅގަ

އާިއ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ  ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިާހ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ހަމަ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެކަމެްއކުރަމުން މިދަނީ. އަޅުގަ ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދަްއާކ އަުޅގަ ފަރުމާކުރެވިގެންދާ ބިލަކަށް ައޅުގަ

ނަށް އިޚްލާްޞތެރިވުމަށް ހުވާކޮށްފައި ތިިބ ގަންދީ ހުާވކޮށްފައި ޤަުއމުގެ ރައްޔިތުންهللا ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ހަމަ 



  

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ މެންބަރެއް އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ަވކިކަެމއް މަޖުބޫރުވެ  ގެން ބައެއް. އަުޅގަ

ސައްކަެތއް ވަކިކަެމއް މަޖުބޫރު ނުވެގެނެްއ އެ މެންބަރަކު ކޮންމެހެނެއް ވަކި ބިލަކަށް ޚާއްަޞވެގެެނއް އަޅުަގނޑުމެން މަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ހަމަ މި  ނޑުމެންގެ ކަންަތއްތަެކއް ނުވެސްދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އެހިސާބަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި  މަޖިލީހުގައި މިހާރު މިއޮތް ބިލުތަކަށް ހަމަ ފަހަރަކު ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން ނަގަމުންގޮސް އަުޅގަ

ލާއިރު އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނަށް ބަލައި ގައި ތިބިމަޖިލީހުގައި ތިބި މި ކޮމިޓީ

ރަނގަޅަށް ކޮށްފައި ތިބި  ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކުރިއަރާފައި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ އެންމެ

ގެ އިޤްތިޞާދީ ތަުޖރިބާކާރެއް ކަމުަގިއވާ ޤާސިމް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން .ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގައި އެބަހުރި

އިބްރާހީމް ވެސް. އެހެންވީާމ، ދެން މިތިބަ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހަމަ އެކި ެލަވލްތަކުގައި ހަމަ ތަޖުރިބާ 

ހާސިލުކުރައްވާަފއި ތިބި އަދި އެކި ފެންވަރުގެ ިވޔަފާރިުކރައްވާަފއި ތިބި އަދި އެކި ފެންވަރުގެ މަޤާމުތައް ވެްސ 

ވެސް ހަމަ އަދި  އްޞަކޮށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަަނރ ރިޔާޒްޚާ .ދާކުރަްއވާފައި ތިބި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގައި މި ތިއްބެވީއަ

ކޮމިޓީގެ ދެން ތިއްެބވި ބޭފުުޅންނަކީ ވެސް ކުރީ ަދއުރުަގިއ ވެސް ވަރަްށގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކުަރއްވާަފއި ތިބި 

ނޑު ެދކޭގޮ ުތަގއި އަދި މިހާހިސާބަކަށް މި ކޮމިޓީއަކުން ކުރި މަސައްކަަތކުން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރުޅި ހަދާލާފައި ގޮސްފައި މައްސަލަތަެކއްގެ ވާހަކަ ދައްާކކަށް ހިސާބަކަށް ނުވެސްދޭ. ދެން އެހިސާބަށް 

ނޑުމެންަނށް ޙަޤީޤަތުގައި ތަންޮކޅެއް ޮބޑަށް އެަކކު އަނެކަކަށް ދެ  އްެކވޭ ވާަހކަ މާބޮޑަށް ވަހުމްނުވެ މިދާންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މި  .ންންދާ ދިއުނުޖެހިގެރުންކުރުކޮްށލައިގެން ހިތްހަމަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެގޮތަށް ނުގޮސް އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ ަރއްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ަރއްޔިތުން ނަްށ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުވެރިކަމާ އޭގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަާމނާތްތެރިކަމާއި  ެއއްކޮށް މަސަްއކަތްކުރާނެ ބަެއއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލު އެންމެން ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ  ވެސް ވެސް ދެކެނީ. އަދި އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޝްވަ ރާކުރަމުންދާ ބިލަށް ައދި އިތުރަށް ދެންހުރި ބިލުތައް ެވސް ހަމަ އިޤްތިޞާދީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ރިހާ ހު ކޮމިޓީން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ަހމަ ރަނގަޅަށް ފާްސވެގެްނ ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަދި ބިލެއް  .އްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތީންެއއްކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ރަޢުޔުއާ

ވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ މާތް އުސޫލަކީ އެ މެޖޯރިޓީ  ފާސް، ވަކި މާއްދާެއއް ފާސްނުވިކަމުަގިއވީ ނަމަވެސް ގަިއމު

ން. އެހެންވީމާ، އެ މެޖޯރިީޓން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަދި މާގޮތަކަށް އެކަެމއް ނިމިގެންދިއު އަށް ތަބާެވ މެޖޯރިޓީ ނިން

ނެއްފަރާތް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ެއއީ ބޮޑު މައްސަލަތަކަކަށް ހަދަިއެގން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލާ އަ

ނޑުމެްނ މި ބިލަށް، މަސައްކަތްކުރަުމން ނޑުމެންނަށް ހުރި ދެރައެއް ކަމުަގއި  ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ މިދާ ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ެއއީ ެއްއގޮތަކަށްރައްޔިތުންނަށް ދަްއކަން އުޭޅ އުޅު ެވސް ެއއްވެްސ މެންބަރަކު  މަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ހުރި މުއްސަނދި ކަމަށްވުރެއް ރަނގަުޅ  ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ



  

ނޑުމެން މިކު ވެސް މަސައްކަތަކީ. އެކަމަށް  ރާހާމުއްސަނދި ކަމަކާއި ހިސާބަށް މި ޤައުމު ގެންދެވޭތޯ. އެީއ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ  ހުރަސް އަޅަިއގެން އެްއވެސް މެންބަރަކު އެއްެވސް ގޮތަކަްށ އުޅުމަކީ އަުޅގަ

ނ ޑު ފައިދާއަށްވުރެ ަފއިދާ ނޫންގޮުތގައި މަަސއްކަތްކުެރވޭ ގޮަތކަްށ ދެވޭނީ އެގޮތަށް ދާ ކަމަށްަވންޏާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދައްކާލަްނވެެގން ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ސިޔާމް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ހުށަހަޅުއްވައިފި އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެއަށް ތާއީދު ވެްސ  މެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ދެއްތޯ އަމީތުހެޅުދެންމެއަކު ހުށަ އާދެ!

ކުރަްއވައިފި. އަޅުަގނޑު ިހތަށް އަރަނީ ވޯޓެއް ނަްނަގވަންޏާ މީތި އެޖެންޑާ ކޮްށލެވެން އޮތް. މިހާރު މި 

ހެން ދު މިއަީއ. ވޯޓެއް ނަާގކަށް އަެނއްށްލަން މިއަމަޝްވަރާކުރުމަށް މިއަދު އެެޖންޑާަގއި އޮތީ. އެހެންވީާމ، މަޝްވަރާކޮ

އެނިގގެނެއް ވެސް ނޫން. ެދން އެހެންވީމާ، ދެން ކޮންެމައކަސް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

 1ސް ކަމަށް. ދުވަ 1ދުވަްސ ކަމަށް މިއޮންނަނީ. އެހެންނޫންތޯ.  2މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދު އޮތްގޮތުން ބާްއވާނީ 

ދުވަހު ކޮންމެ ދުވާލަކު ދެފަހަރަށް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ބަދަލެއް އަންަނއިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ވޯޓެްއ 

. ހުަށހަޅުއްާވއިރު އެ ނޯިޓސް އަްށ ވެސް ލިބިފަ ނަންގަވަންޏާ މިހާރު ހުށަހެޅުއްވީމާ ެއއޮތީ ހުށަހެޅުއްވިފަ. ެދން ތާއީދު

އެގޮތަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާތީވެ ވޯަޓށް އެހުން މިވެނި ގަޑިއެްއަގއި ބާއްވާނަމޭ ވިދާުޅވެަފިއ ގެންދަވާފައި 

އެޖެންޑާ ކޮށްލެްއވިްއޔާ ކަންޭނނގެ މިތާ ވަަޑއިގެން ނެތް އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަިތބި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު 

ކަސް އަޅުަގނޑު ދަންނަ ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް އެ ުއސޫލުވާތީ. ވާހަކަ ދަންނަާވލާނަމޭ. ދެން ކޮންމެއަ ހިތަށްއެރީ އެ

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއީ މަޝްވަރާކޮށްލަން ައއި ައއުމޭ. އަިދ ބިލަށް ޑިސްކަސްކުރާކަެށއް ވެސް ނޫން އަުޅގަ

ބޭނުން ނުވެގެން  ވެސް އައިސް. އެހެންވީމާ، މީގެއިން ވެސް އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެން އެއްބާުރލުން ދޭން މިތިބީ އެކަމަށް

ނުޑމެން މެންބަރުންނަށް ފެންނަ،  .ނޫންކަން މިއުޅެނީ. އެއްބާރުުލން ދޭން ބޭނުންވާކަން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ފަދައިން އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޚިލާޔެއް  ސިޔާމް ވެސް ދެންމެއަކު ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވިއިރު ވިާދޅުވި

ރުޞަތު އޮެވފައި އެ ޑެލިބަރޭޓުކޮށްފައި ވޯޓަށް އެހީމާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުފެންނަ އެއްޗަކަށް ފާޅުކޮށްލުމުގެ ފު

ވެސް ތި އިޤްތިޞާީދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދޭންީވ. ފެންނަ އެްއޗަކަށް ފެންނަ ކަމަށް. ިމހާރު

ނޑު އެ ބިލުގައި އޮްތގޮތަްށ  މިހާރު މިއޮތް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލުގައި ެވސް ިގނަ ،ބިލުގައި އެއްޗެހި ހުންނާނެ އަޅުގަ

. އަދި އަނެއްަބއި ެއއްޗެހި ތިޮކޅުން ހުށަހެޅީމަ ގެން ާފސްކޮށްފަބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއަވއި ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅާ ތި



  

ހަތަރު ކަންތައްތަކެއް  ވެސް ކޮށްަފއި ހުންނާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތް ދެއްތޯ. ެއކަމަކު އިޝޫ ިމއައީ ދެތިން އަޅުަގނޑު ާތއީދު

ނޑު މިދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެ  ނޑުމެން  ސްދިމާވެގެން ެއ ދެތިން ހަތަރު ކަންތަކުެގ ވާހަަކ އަުޅގަ އެއަްށވެސް އަުޅގަ

ސް އަޅުަގނޑުމެން މިތާކުން އެހީމަ ފާސްވި ގޮތަކަށް ފާސްވިޔަ  ވާހަކަދަްއކާ ނިންމާފައި ވޯޓަްށ އަހަން ޖެހުނީމަ ވޯޓަށް

ނޑުމެން ތިބޭނަން. ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ގެންގޮސް ެދއްވާށޭ. މުޤައްރިރަށް ވެްސ ނުނިކުންނާނަން . އަޅުގަ

ނޑު ވާަހކައަށް އެދިއެދި ޮއްއވާ މުޤަްއރިރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުެގ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެންެމފަހުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިކުތީ. ވޯޓަށް އަްއސަވަން ފެށީމަ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ ކުރުކޮށް ލައްވާފައި ނިންމާލަން ފެށީމަ އަޅުގަ

ބޭފުޅާގެ ވޯޓު ލައިގެން.  ހަމަކުރީ ތި 5ބޭފުޅާ  ތިބީމަ ތި 4ފަރާތަށް  ބޭފުޅާ ވޯޓަްށ އެއްެސވީމަ އެ އޭެގކުރީަގއި ތި

ދެފަރާތް ހަމަހަމަ  . ގަާވއިުދގައި އޮންނަގޮތުން ައޅުަގނޑު ދެކޭ ަގވާއިުދގައި އޮންނަގޮތުްނ އޮންނަނ4ީމިފަރާތުގައި ތިބީ 

ތެރެއިްނ ގޮތެއް ޗޫްސކުރެްއވުމުަގިއ  ވެއްެޖއްޔާ ދެގޮަތކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. ދެކޮޅަށް ހަމަވެްއޖެއްޔާ ދެން އޭގެ

މުޤައްރިރުގެ ވޯޓު ލަްއވާނީ ފަހުން. އެހެން ދިޔައިމާ އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުެރްއވީމަ ެވސް އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެއްިވ. 

ކު އެހެން މެންަބރަކު ފާހަގަކުެރއްވީމަ ފަހުން ޤަބޫލުކުރައްވާަފއި އަނބުާރ ރުޖޫޢަކުރެއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ ދެން އެކަމަ

އަޅުަގނުޑ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެކަމަުކ މިއީ މިކަން ހިނގާިދޔަގޮތަީކ ދެއްތޯ. ދެން މިތަުނަގއި ެއކަން ރަނަގޅު ނުވީމަ 

ނޑު އެވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް  ްށ ފާހަގަކޮށްދިނީ. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ެއކަން ނުގެްނގޮްސ ރައީސަ ގޮްސ ައޅުގަ

ނުޑ ކުރިކަަމކީ. ައޅު ނޑު ހިތުން ެއއީ ހަމަ ސަލާމަތްރީތިކޮށް ގެްނގޮސްދޭށޭ. ެއީއ އަުޅގަ ކަން އޮތްކަެމްއ ގަ

ނީ ވެސް ެއގޮތަށް. ވެްސ ހަމަ ރީތިކޮށް ރެކޯުޑގަިއ ެވސް ހުންނާ ލާއިރުމެްއ ކަމަށް ފަހުެގ ތާރީޚަށް ބަލައިރަނގަޅުކަ

ނޑުމެން މިއީ މެޖޯރިޓީއަށް ތަާބވާން  އެހެންވީމާ، އެސަބަބަށް ަޓަކއި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކީ ދެއްތޯ. އަުޅގަ

ވެސް މީަގއި އެހެންކަމެްއ  އެނގޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ެއގޮތަށް ތަބާެވގެން ގެންދަން. ެއއްގޮަތކަށް 

ހަފްތާއަކު ނޫނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ވިދާޅުީވ. ދެން ހުކުރު ދުވަސް، މަޖިލީހުގެ އޮެވގެނެއްނޫން. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން އައިްސގެން އެ ފާސްކޮށްގެން މި ކޮމިޓީން  ދުވަހު. ދެން އޭގެ 1ޖަލްސާތައް ވެސް މިއޮންނަނީ  އިތުރަށް އަޅުގަ

ނާނެ ނޫނިްއޔާ އަނެއްޮކޅުން މަސްއޫިލއްޔަުތ ނިންމައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނ އެގޮތަްށ އާެދވެން އޮތް ުދވަހަކުން އަން

ެވސް އެކަްނކުރުމުަގިއ ފަރުވާކުަޑއެއް ައޅުަގނެޑއް  އަދާކުރުމުަގއި ވާޖިބު އަދާކުުރމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ގައިމު

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލި އެްއޗަކީ އިނ ހަމަ ގައިމު ގޭތޯ. ވެސް ނުކުރާނަމޭ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.  އާދެ!  އަުޅގަ

 



  

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ވެސް ނޫން.  ކަށް ކަންކަން ނިންމުމެއްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މެޖޯރިޓީ އެއް އޮތުމުގެ މާނައަީކ ދެން ހިތުހުރިގޮތަ

ނޫން. މެޯޖރިޓީއެްއގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް  ވެސް ބާރުލިބިގެންވާ ަވގުތު ެއ ބާުރގެ ބޭނުންކޮްށގެން ކަންކަްނ ނިންމުމެއް

މެޖޯރިޓީ އެއް ލިބިގެން ކަްނކަމަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަގޮތުން މައިނޯރިޓީއެްއގެ ޙައްޤުަތކަށް ވެްސ 

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރު ބަ ލައިގެން ކަންކަން ނިންމުން. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާނެގޮތާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަފްތާ ބަންދު ތެރޭގައި ކުއްލިއަކަށް މިއަދު ައޅުަގނޑަށް މެސެޖު ޔަޤީނުން އެންމެ ވެސް  ފުރަތަމަ މިރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތެރެއިން ލިބުނީ އިނގޭތޯ. މިއަދު މެންދުރެއް ނޑަށް އެ މެސެޖު ފެނުނީ. ހަފްތާ ބަންދުގައި އަުޅގަ ހާއިރު އަުޅގަ

އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ޝާމިުލވެ ުއޅުްއވާިއުރ  ންސީަގއި އަދިކޮންސިުޓއެބޭފުޅުންގެ  ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން އެ

ނޑުމެން މިއަުދ އަދި އިތުރަށް ހަރުދަނާކު  ރާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ަދއްަކން ކުއްލިައކަށް ލިބިގެން ައިއސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނުޑމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާ ބައްަދލުވުމެއް ވިޔަސް އަުޅގަ

މުޤައްރިރު ކޮމިޓީއަށް ގޮވާލީމާ އަުޅަގނޑުމެްނ  އަށް ނޫނޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ފުރިހަމަ  މިބޭއްވުނީ އެންމެ

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ އެހެނިހެން  ަހކަދައްކާނީތާ. އެހެންނަމަވެސްދެން މިވާ އިއައިސްފަ  އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ އަުޅގަ

ނަޑށް ވެސް ހަމަ ކިރިޔާ މި  މެންބަރުންނަށް ވެސް މިއަދު ވަަޑއިގެންެނވޭ ގޮތަކަށްުނވި. ދެން ވަރަށް ދެރަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވެގެްނ  އި ދިމާެވގެން، މި ބިލާއަސްުލގަ އާދެވުނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަގުތު  ން. ައދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތަްއ ހޭދަނުކުރާ ަމއްސަލަ ެއއް ވެސް ނޫމިއުޅޭ މައްސަަލއަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ދިމާވި ަމއިަގނުޑ މައްސަލަައކީ ައޅުަގނޑުމެން  މަދުވެގެން އުޅޭ މައްސަަލ ެއއް ެވސް ނޫން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަގުތު ނުލިބި  ފުރިހަމަ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ބިލު އެންމެ

ާޚއްޞަކޮްށ މަސައްކަތް ކުަރއްވާ ތަން  ވަކިން އަވަސް އަުރވާލަިއގެން ކަްނކަން ނިންމަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ނެ މިހާރު މީގެކުީރގައި އަލަށް ޤާނޫނުއަާސސީ އުފަންވުމުގެ ކުީރގަިއ ފެނިގެންދިޔަ މައްސަލަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ

ވެްސ  ސަރުކާރުން އަސްުލ ހުށަހަޅުްއވާ ބިލުތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ މިޮއންނަނީ އިނގޭތޯ. ސަުރކާރުން ބިލު ހުށަހަޅުއްވާނީ

ލީހުގެ މެންބަރުން ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭ ވަޒީރު ވަަޑއިގެން މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވީމާ މަޖި ވަޒީރު ވަަޑއިގެން. ކަމާ

ގިނަފަހަރަށް އެ ވަޒީރު އިންނަވައިގެން މުޅި ބިލު ނިމެންދެން  ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވަރަށް

ނގޭތޯ. ދަވާނެ އިގުޭޅގޮތުން ކުެރވޭ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ވެސް ޖަވާބު ައރުވަމުން ގެން ޒީރު އިންނަވާނެ. އިންނަވާ އެއާވަ

ައޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެެނވުނު ބަދަލާިއއެކު ވަޒީރުްނ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ބިލު  އެހެންނަމަވެސް

ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކަށް ނޫން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ. ދެން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުން ދެން މެންބަރުން 

ނޑުމެން ަގާވއިދަށް އެ ތުރޫކޮށް ބިލު ހުށަހަޅުއްވާ. އެހެ ންވީމާ، ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ދެން އަޅުގަ

ގުޅޭގޮތުން ވާހަަކދެކެވިފައި އޮންނާނީ. މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި  ވެސް ހަމަ އެކަމާ ބަދަލުގެނައިއިރު އޭރު



  

ރުގެ ވުޒާރާަތުކން ބޭފުޅުން ގެންނަވައިގެްނ ވެސް ަވޒީރުންނާއި އަދި ކަާމ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަކީއޭ މުޅި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބިލު މުޅިން ފުރިހަމައަށް ބައްޓަންކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުރާ ަވގުތަކީ. 

މި  މަވެސްކުރަން ިމޖެހެނީ. އެހެންނަމަސަްއކަތްތައް  ިއ އަސްުލގަިއ ބިލާ ގުޅޭ އެންމެހައިއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ 

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލާ ގުޭޅޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ކޮމިީޓގައި އެންމެ  ،ބިލާ ގުޅޭގޮތުން 

ޅުތަކެްއ ކަމުަގއި ކުޑަމިންވަރުން މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން ފާޅުކޮށްފައިާވ ޚިޔާލުުފޅުތަކަކީ އަދި ކިތަންމެ ކަމުުނދާ ޚިޔާލުފު

ނޑުމެްނ ުނގުޅޭ ވާ ވިޔަސް ބިލާ ަހކަތަކެއް ކަުމގައި ވިަޔސް ެއއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުަރންޖެހޭ. އެކަން އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ. އެހެން ކިޔާލުމެއް ނޑަށް  ވެސް ނެތި ބަލާލަންޖެހޭ. އެންމެކުޑަމިންވަރުން އެ ކިޔާލަން އަުޅގަ އަުޅގަ

ްއވަން ދެން އޭގެ ފިއްޔަކަށް ުނވަތަ އަކުަރކަށް ގެންނަންޖެހޭ ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފާސްކުރަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  ބަދަލެއް ގެަނއުމަށްފަހު ފާސްކުރަމުން ގެންދަން ފެށުނުތަން. ދެން ބައެއް އޮފީސްތަކުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ގުޭޅގޮތުން ވެސް ލާޙުތަކަށްވުެރ، އެ އިޞްލާޙުތަކާއެ އިޞް ހޯދުނު. ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް  އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން ނުދިޔަ.  ލޫމާތުތައް ހުރި. އެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ސުވާލުކޮށް ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޖަލްސާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްަޓރާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަަޑއިގެންެނވި. ވަިކން 

ނޑު ކުރަން ބޭނުންވި ސުވާލުަތއް ހަމަ ކުރެވޭގޮތް ދިާމވެސްނު ޚާއްޞަކޮށް ފިނޭންސް ވި. އަިދ މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރި ެއއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ހުރި ސުވާލެއް ކުރަން  ސުވާލާ ުގޅުން ސުވާލާިއ، އަދި އެ ވެްސ އަޅުގަ

ްސ. އެހެްނވީމާ، ކަންހިނގަމުން މިދަނީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިެއދި އޮްއވާ މުޤައްރިރު ކޮމިީޓ ނިންމާލެއްވީ ވެ

މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން މިހެން މިކަން ހިނގައިގެެނއް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން މިއުޅެނީ ވަރަށްބޮޑު 

އް ކަމެއް. މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ބިލެއް. ެއހެންކަމުން މިހާބޮޑު ބަދަލެ

ން ރަްއޔިތުންނަށް ކުާރނެ މަންފާއަކީ ކޮބަިއކަން. ކިހިނެއްތޯ ިމވަނީ. އެީއ މީގެ އަންނައިރު މިީއ ކޮން ބަދަެލއްތޯ

ޤައުމަށް ކުރާނެ މަންފާއަކީ ކޮބައިކަން ރަނަގޅަށް ވަޒަްނވާން އެބަޖެހޭ. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

ަގނޑުމެން ޤާނޫެނއް ބަްއޓަންކުރަނީކީ ހަމަެއަކނި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަޅު ސަރުކާރެއް އޮތް

ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު، މި ޤާޫނނަށް ހަމައެކަނި ބަލާއިުރ މި  ވެސް  ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންނަށް ެއަކންޏެއް

ޖެ އިނގޭތޯ. މުޅި ދުނިެޔއަށް ާރއްޖެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން މި ަބއްޓަންކުރަނީ މުޅި ދުނިެޔއަްށ މި ހުޅުވާލަނީ ާރއް

ހުޅުވާލެޭވއިރު ކިހާ މިންވަރަަކށްތޯ ހުޅުވާލެވެނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އިންވެސްޓުކޮްށގެންތިބި އިންވެސްޓަރުްނގެ ޙައްޤުތަްއ 

ނޑުމެން ވަޒަންކުރަންޖެހޭ. ރަނގަ ނޑުމެންނަށް ޕްރޮޓެކްޓުކުރެވެީނ ރަނގަޅަށް އަުޅގަ ޅަްށ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރނގަޅަށް ދެނެގަންނަންޖެހޭ.  ބަލަން އެބަޖެހޭ. މީގެ ަސބަބުން އަންނާނީ ކޮން ބަަދލުތަކެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ަވޒަންކުރަންޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަ ޤައުމަށްވާނީ ެގއްލުންތޯ ޤައުމަށްވާނީ ފައިދާތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަންކުރުމަްށ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަންކުރުމަށް ޓަ ނޑުމެން ބޭނުންވާ ަވގުތު ައޅުގަ ަކއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަންނަންޖެހޭ. އަދި  ނޑުމެން އެކަން ވަޒަންކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ުރޞަތު އޮންނަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުެމން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ުސވާލުކުރުމުގެ ފު

ހަދާކަްށ ދެކޮޅު  ސް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު އެކަަމކާފްތާއަކު ހުރިހާ ދުވަހަކު ބޭއްިވޔައަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ އެއް ެނތް ހަ

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި އޮންނަގޮތާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް

އް ކޮމިޓީއަްށވުރެ ގިނަ ކޮިމޓީތަކުަގއި ތިއްަބވާ މެންބަރުން ހަމަ ގިނައިން ތިއްބެިވކަން. އެހެންވީމާ، ދެތިން ކޮމިޓީއަްށ އެ

ެވސް ދެ ކޮމިޓީއެއްަގއި ގިނަ  އެންމެ މަދުވެގެން ،ވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް މެންަބރުންނަށް އެބަ ޖެހިވަޑައިގަްނނަވާ

ހުރޭމެ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެްސ  ހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ އެބަމެންބަރުން އެބަ ތިއްބަވާ. ދެން އެ

ސެޝަން  6ސެޝަން އެއް ކޮމިީޓއަށް  6ސެޝަން ބާްއަވން. އެހެންވީމާ،  2ދުވަހު  1ނިންމާފައި މިވަނީ ހަފްތާއަކު 

ގައި ވިޔަސް އިޤްތިޞާދީ ބޭފުޅުން އެހެން ނިންމެވި ަކމު ބޭއްޭވއިރު ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތި

ކޮމިޓީއަށް އަންނަ ހުރިހާ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއެއް ެއގޮތަްށ ނުވެސް ބޭއްވޭނެ. އެކަމަުކ 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބޭނެކަން.  މަޖިލީހުގައި ހަމައެކަނި ކޮމިޓީ ރޫމް ނަޑށް ޔަޤީން އެހެން އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއ ކޮމިޓީތައް ހުސްކޮށްލާފައި އެހެންނަމަވެސް، ޕީ.ޕީ .އެްމެގ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ މިވަގުަތށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ގަިޑަގޑީަގއި ާބއްވަމުން ގެންދެވިދާެނ. އެހެންވީމާ، މައްސަަލ ެއްއ ނޫން. ދެން ތި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން  ނިންމަވާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަުތ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނޭ. އެ ފުރުޞަތު ނެތް ކަުމގަިއ 

 ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް އިހުތިޖާޖުކުރާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާޅުުކރެއްވި ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ  ޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން އަސްލަމް ތިވަރަށްބޮ އާދެ!

މަށް ޓަކައި ބިލާއި މެުދގައި ހުރި ޝަޢުޤުވެިރކަން ޅުގައި މި ބިލު ކުރިއަށް ގެްނދިއުހަމަ މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕު

ތެެރއިްނ  ލުތަކެއް އެބަހުރިކަން ތި ފާުޅކުރެްއވީ. ދެން އޭގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގން މިދިޔައީ. ވަރަށްގިނަ ސުވާ 

ނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މަނިކުފާުނގެ ާވހަކަފުޅުން ވެްސ އެނގިގެން  ހަމަ ވަރަށްގިނަ ުސވާލުތަެކްއެގ ޖަވާބު އަުޅގަ

ސްޓަރު ވަަޑއިގެްނ އިތުރުން ފިޭނންސް މިނި ލިބިވަަޑިއގެންނެވިަކން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާިއ އަދި ޭއގެ ދޭ އެބަ

ނޑު ހަމަ ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އި. ދެން އެއާ މަރުޙަލާތަކުގަ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

އޮފީހުގެ  25އޮފީހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެ  25ވެސް އޮންނާނެ  ބޭފުޅުންގެ ފަިއލުކޮޅުަގއި މިހާރު އަރުވަން ތި

. ޭއގެ ތެރެއިްނ ބޭފުޅުންގެ ފައިލުޮކޅުަގިއ އޮންނާނެ ވާފަިއވާ ސިޓީފުޅުތަްއ ތިޚިޔާލުފުޅަށް އެދި ސިޓީ ޮފނު

ބޭފުޅުންގެ ފައިލުޮކޅުަގއި އޮންނާނެ. އަދި މެންބަރުން  ހިސާބަށް ިލބުނު ޚިޔާލުފުޅުތައް ެވސް ތި  އަޅުަގނޑުމެންނާ



  

އި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮުޅގަ  ފްލޯގައި ފާޅުކުަރްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ެވސް ތި

ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު  މި ބިލަކީ އޭގެ ޒާުތގައިމިއުޅެނީ.  ވެސް އަށް ެގންދެވޭތޯ ވީހާބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރި 

ުދ އް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާބިލަކަށް ވެފައި، ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް އަދި ތަނަވަސްކަްނ، ބޮޑެތި ތަނަވަސްަކމެ

ެއކު ތި ބޭފުޅުންނާއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެްނ ވާތީއާ ވުރެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ގެންދާނެ ބިލަކަށްމިހާރަށް

ކޮށް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގަ. ދެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލު ފަރުމާ އެންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވީހާ 

ނޑުމެން މި ދިަޔއީ ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ މިހާހި ސާބަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދިަޔއިރުަގިއ އަުޅގަ

ނޑަނާަޅއި ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ  މާއްދާތަކަށް މަޝްވަރާކުރުުމަގއި ވެސް ަވގުތު ކަ

ުތ ދެމުން. އެހެންވީމާ، އެ ުނކުާތ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެދިވަަޑއިަގންނަވާ މިންވަރަކަްށ ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަ

ނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފަޒާދަށް.  ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަމުން، އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ަވރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ

ވުރެ ހަމަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިއަށްވުރެ މިހާރަށްމުޅިން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ދެކެވެމުންދާއިރު މިއީ ހަމަ

ނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓިްވޓީ އިތުރުުކރުމަށް އަޅުގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނާވނީ ހަމަ އެއީ އެހެންކަމުން ސްނުންފުޅު މިހުރީ.ވި ނޑުެމން މަރުޙަބާ ކިޔާ އަުޅގަ ކަމެކޭ.  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ިމތިބީ ހަމަ މަސައްކަތްކުރަން. މީގެ ނަތީޖާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ މީގެ ކޮންމެ 

ނޑު ެވސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ އަޅު ތަކެއް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންކަމުންޤާނޫނެއް ވެސް ނިމި އޭގެ ފައިދާ ގަ

ހުގެ ވެސް ހުންނާނެ. ދެން މި ތަނުގައި ވާހަކަފުުޅގަިއ ފާހަގަކުރަމުންދާ ބަެއއް ކަންތަްއތަކުގެ ތެޭރގަިއ މަޖިލީ

 ށްހުރި އިޞްލާޙުތަކަ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވިއިރު ބޭފުޅުްނ ހުށަހަޅުްއވާފައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯުނެގ ބިލާ

މަ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އިދާރާތަުކގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ައޅުަގނޑު ހަ ރިޢާޔަތް ނުކުރަްއވާ ވާހަކަ ާއއި

ނޑުމެން މައްސަލަ ޖެހިގެން އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ކޮމިޓީގައިއެ ޤާނޫނު  މާއްާދއާ 11ނިްނމާލާ ދިޔައިރު  ގައި އަުޅގަ

 7މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އިނީ އިނގޭތޯ.  7ރެއަށް ބަރާބަރު މާއްދާ ތެ 11ހަމައަށް ދިޔައިރު އެ 

 36ގައި، ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނުގެ އިނީ. ހަމަ މިސާލަކަށް އެ ޤާނޫނުމެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި 

ނޑުމެން ިމތަނުން މި  ކެއް އެގޮތަށް އިނީމަ. ެރކޮމަންޭޑޝަންތަ ން އުވާލީ ަހމަ އެމް.އެމް.ޭއގެކޮމިޓީވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައި، އެހެންވީމާ ހުރި ކަންަތއްތަކަްށ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ަތފާތުވެ މައްސަލަޖެހިގެ ން ެއ ރިޢާޔަތްކުރެވެމުންނޭ ދިޔައީ. ދެން އަޅުގަ

 ޞްލާޙެއް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ހުރި އި ދުވަހު ދިޔަ މާއްދާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ިއން ހުށަހަޅައިފައި



  

ނުޑމެން އެ ބޭފު އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރާ ވާހަކަތަާކއި ހުރިހާ  ޅުންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަާތއިބެހޭ ގޮތުން. ދެން އަޅުގަ

ޢާޔަތް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، އެ ބޭފުޅުންެގ އެ ބިން ކުއްޔަށް ނުދެވޭނެ ރި ަފއި،އެްއޗަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނުޑ  އެއީ އެ ޭބފުޅުންނަށް އެހާ ވާހަކަ ުކއްލިއަކަށް މާއްާދއަަކށް އަންނައިރު ގުޅޭ ވާހަަކ އެއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތުން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ހުރިހާ މަސައް  ކަތެްއ ވެްސ އަުޅގަ

ކުރެވެމުން މި ދަނީ ހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަ މި ބިލު އެންމެ ރަނގަޅު ބިލަކަށް ދެންމެ ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ހަދަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވްސ ބޭނުމުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ދެންނެޭވކަށް ނެތް 

ނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މީގައި އަ ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބެއެކޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ ުޅގަ

އެްއވެސް ަވގުތު ަކނަޑއެޅުމެްއނެތި ހައްދެއް ނެތި ހަމަ ަވުގތު ލިބިގެންދިޔަ މިއަށް ވާހަަކ ދައްކަން. އަދި މީެގ ހުރިހާ 

ނޑާލީ ެއއް މަސް ދުވަހެްއގެ އިޞްލާޙުތަކަާކއި ެއއްކޮށް ަމޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކަ  އި އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ މެދުކަ

ޓަރމެއް އަނެއްހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ލިބިގެން. އެއީ އެއްެވސް މަސައްކަެތއް ނުކޮށް ހަމައެކަނި ޝެޑިއުެލްއ 

ށް. އެ ކޮމިޓީ ވެްސ މަސް ދުވަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީ މީގެ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ ނުކޮ 3ހަދާލުމަށްފަހު 

މަސް ެވސް އައީ. ދެން ޢީދު ވެސް ައއީ. އެ ހުރިހާ ެއްއޗެއް ދިަޔ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް  ނުބާއްވާ. ރަމަޟާން

މީގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ހަދަންޖެހޭ ހޯމްވޯރކްތައް ވެސް ހުްނނާނެ. އެ މަސަްއކަތް ވެްސ 

އެއީ ޒާތީ ގޮުތން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ކަމަށް  އަނެއް ބޭފުޅަކާ އި އެއް ބަޔަކު، ެއއް ބޭފުޅަކުކުރަންޖެހޭނެ. ދެން މީގަ

ނޑު ވެސް އެހާ ވަންޏާ ެއއީ ވަރަށް ދެރަ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ން އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުކުާރ ވާހަަކ ެއއް ނޫ ެއއީ ހަމަ ައޅުގަ

ަގނޑު ދެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ޖަވާބުތަާކއި ެއއްޗެހިތަަކކީ. ދެން އަޅު  ޒާތީ ގޮތުން ދެްއވާ

ނުޑމެން އެންމެން އެއް އަމާޒަަކށް ވާސިލުވުމަށް ޓަކައި ިމ  ބޭނުން ވަނީ އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ނައްތާލާފައި އަުޅގަ

ަމކީ ެއއީ ހަމަ ކުެރވި ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުރާެއއްަގއި ަމޝްވަރާބިލާއި ބެހޭ ގޮތުން މިއަށްުވރެ ފުޅާ ދާއި

ހަމައެކަނި  ހުށަހެޅުއްވީ ަހމަ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތޭ. އަދި ދެން ހަމަ މިތަނުގައި ކުރީ ދުވަހު

ނޑަށް ފެނިގެން  ރުކޮށްދެއްވާށޭ. އެެހންނަމަވެސްއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒި ހަމަ އެ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސް ޓަރު ވެސް ޭއގެ ތެރޭަގއި ހުންނަަވިއގެން ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެންެނވި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ރަނގަުޅ ، ގޮތުަގއި އިރު ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ރޫޚެްއގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާމަ ދަންނަވާނީ މިއަދާ ހަމައަށް އައިހަ

ުދެގ އިމުން ބޭރުން ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރު މަސަްއކަތް ކުަރްއވާ ވަނީ ކުެރވިފަ. ދެން ކޮމިީޓގެ ަގވާއިރޫޚެއްަގއި މަަސއްކަތް 

މީުހންގެ ެވސް ޒިންމާެއއް. އެއީ  31ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މަސައްކަްތ ރަނގަޅު ކުރުމަީކ އަުޅަގނޑުެމން ހަމަ ދެން ތިބި 

ނޑުމެން ހަމަ  ޖެހޭނެ. އަދި މިކޮޅުން މީހުން ވެސް އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން 31ވަކި ެއކަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ފަހު އެ ގަާވއިދު ތެރެއަށް އަނބުރާ ވަަޑިއގެންނެވުމަކީ ހަމަ މުޤައްރިުރ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ދެއްަވއި ޚިޔާލުަތކާއި ަގވާއިދަށް 

ވުރެ މައްޗަށް މުަޤއްރިރަްށ ވެސް ވަަޑއިނުގަެނވޭނެ. ކަމެއް އިނގޭތޯ. ގަާވއިަދށް ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ



  

ނޑު ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ މިހާރު ވެސް ކޮމިޓީގެ ، އެހެންވީމާ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ ެއއީ އަުޅގަ

ހުރި ވާހަކަތަކަށް ވެސް ހަމަ ރިޢާޔަތް އެބަ ކުރެވޭ. ސަުރކާުރގެ  މަސައްކަތް މި ދާގޮތުން ހަމަ މެންބަރުން ދައްކަވާފައި

ނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތް ކުރެިވގެން މި ދަނީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި ޚިޔާލުތަކަ ށް ެވސް ހަމަ މީގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ިރޔާޒަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލެްއ އެ މާޙައުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ތި ފާހަގަކުރެއްިވ ކުރެއްވުާމއި ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މީަގިއ އަޅު

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ތި ވިދާޅުވާހެން ކޮންމެ މީހަކު  ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީއަކު ނެތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަަދްއކާ  ބޭނުން ވަރަކަށް ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަކަށް. އެހެން މި

ހުއްޓައި ވެްސ ކުރު ކުރަްނ ވެްސ މުޤައްރިރު ވެްސ ައންގަވަމުން ގެންދެވި. ޙަޤީޤަުތގަިއ މޭކް ކުރަން ބޭނުންވި 

ގޮތުން ެއްސ.އީ.ެޒޑްގެ ބިލާ ބެހޭ  ލު އޮީތ މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގަިއ،ކުެރވި އެަބހުރި. މި ތަނުގެ މާޙައުޕޮއިންޓްސް މޭކް ނު

ނޑަްށ އޮތް މާޙައު ލު އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް އަވަސްައރުވަިއގެން މިކަން ނިންމަވަން. އެއީ ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަ

ނުޑ އިްނކާރުކުރަނީކީ ނޫްނ. ވާނެ. ައވަސްކުރަން ެވސް ބޭނުން ެވސް ވެސް އެނގޭ ބޭނުންފުޅު ވާނެ. އެއަށް އަުޅގަ

ވެސް ހުށަހަޅުއްވާށޭ. މަޝްވަރާ ދެން ފޯވާޑާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވާ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ މިހާރު

ނޑު އެ ޓޭ. އަުޅގަމިނި 1މިނިޓޭ،  2ަގނޑަށް އޮތީ ވަންޏާ މިހާރު ވެސް ބުނުއްާވށޭ އަޅު  1ނުޑ ބަލާލަން އަޅުގަ

ނޑު ެއ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ެދއްކޭތޯ. އެކަމަކު ވާހަކަަދއް މިނިޓު ަކއި ނުނިމެނީސް ައވަސްކުރަން ބުނުން، ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެ ކުުރކުރަން ބުނުން، އެހެްނ ހެދީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލުަގއި ބުނަންާވ ޕޮއިންެޓއް ނުކުެރވޭ. ދެން ބަހުސަށް 

ކޮށް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ނީސް ކޮންމެެވސް ބޭފުޅަކު ތާއީދު ނުފެށެނީސް، ޙަޤީޤަތަކީ ބަހުސަށް ނުފެށެ

ހިސާބުން ވޯޓަށް ވެސް އެހިފައި އެބަހުރި މިތަނުގަ. އެއީ  ތާއީދުކުަރްއވާޅުއްވާފަިއ، އަނެއް ބޭފުޅަކު އެއަށް ހުށަހަ

ނޑުމެން މި ހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ެއކަންޙަޤީޤަތް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ކަމާިއ ދޭތެރޭގަިއ، އެއީ އަުޅގަ

ށް ވެސް ހިނގާށޭ ބަލަމާ. މަޖިލިސް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ނެގި އިޝޫައކީ. މީގައި ހުރި ޕޮއިންޓްސްތަކަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުމެން އެ ކިޔާނުެލވެނީްސ ވެސް ވޯޓަށް އެހިފައި ެއބަހުރި ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ. 

ިމޓީ ބާްއވަންވީ ހަމަ. ކޮންމެ ުލ ދޭށޭ. އަޅުަގނޑަްށ ހެޔޮ ކޮންމެ ގަިޑއަކު ޭބއްިވޔަސް އިނގޭތޯ. ކޮއެ މާޙައުއެހެންވީމާ، 

ދުވަހަކު، ހުކުުރ ދުވަހު ބޭްއިވޔަސް މައްސަލަ އެްއ ނެތް. މިކަން ކުރަންވީ. ެއކަމަކު ކުަރންވާނީ ރަނގަޅަށޭ އިނގޭޯތ. 



  

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު  މިކަން މި ދެންނެވި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. ދެން އަުޅގަ

 5ޔަްސ މައްސަލަ އެއް ނެތް. ޓަށް ވިމިނި 1ޮކށްދެއްވާ. ލެއް ގިނަވާ ކަމަްށ ހީވާކަމަށްވަންޏާ އެ ލިމިޓްވާހަކަދަްއކާ

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަްނ ނިންމަވާދެއްވިަޔސް މައްަސލަ އެއް ނެތް. އޭރުން އެ  ޓަށް މީހަކަށް މާއްދާއަކާމިނި

ނޑު  ުހށަހަޅާލަން. ދެން ދެ ވަނަ ކަމަކަށް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ވަގުތުަތކުގެ ތެޭރގައި ހިފެހެްއޓޭނެ. އެކަން އަުޅގަ

ކޮށް ތިބެގެން ގޮތެްއ އިބްރާހީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. މިހާރު މީގެ ކުރިން މިއޮތީ މިތަނުގެ މުޅި ކޮމިޓީ އެއް

ވެސް އެހެން  އަނެއްކާ މިރޭ މަޝްވަރާކުރަން ައިއ ރޭ، ހިނގަމުން ދާނެ ގޮތް. އެހެންީވމާ ދެން މި ކޮމިޓީ ނިންމަވާފައި

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އެންމެްނ  ހެޅި ތާއީދު ލިބިގެން ދާއިރުަގއިގޮތަކަށް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަ

ންވީމާ، ކޮންެމވެސް ހަމަނުވެ ތިއްބައި ވޯޓަކަށް ައހައިގެން ދިއުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ުއސޫލުކަމަކަށް ނުެފނޭ. އެހެ

ނޑާލާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ައންގަިއގެން ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް ހުރިހާ އެންމެްނ މިނި 31އަދި  ޓަށް މީތި މެދުކަ

ހަމަކޮށްގެން ގެންދިއުން މުހިންމު. ކޮމިޓީގެ ޙަޤީޤަތުަގއި ެދން އަޅުަގނޑަށް މި ކޮމިޓީ ނޫނަސް އެހެން ކޮމިޓީ ވެްސ 

ނުޑ ގޮެތއްަގއި ހުރިހާ އެންމެްނގެ އެބަ ތަމްސީލުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ ވަރަ ށް ބޮޑަްށ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަީކ މަިއގަ

ވޭތޯ. ދެން ވާހަކަދައްަކިއގެން ވެސް އެ . އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް ޚިޔާލު އެްއކުރެވޭތޯ ބޮޑަށް ަމސައްކަތް ކުރަނީ

ނޑުމެން އުސޫެލއް ގޮތުން މި ވޯޓަކަށް ގޮ  ސްގެން ގޮެތއް މި ނިންމަނީ. ކަމެއް ޙައްލު ނުެވއްޖެްއޔާ ދެން އަޅުގަ

މިތާނގައި ކޮމިޓީ އެްއކޮށް ަހމަނުވަނީސް މިރޭ ހުށަހެޅި ައދި ވޯޓަށް އަހާނެކަެމއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެވސް ނުވެްސ 

ފު ގޮތް ކަމަކަށް ނުވެދާނެީތވެ، އިންޞާޯވޓަަކށް އަހާ ގޮތަށް ނިމިގެން ދިަޔއްޔާ އެއީ އެންމެ  ުހއްޓާ އެނގޭ. ނޭނގި

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކަ އޮނަރަބަލް ާޤސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުހަމަ އެ ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ެޒޑްގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. .އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑގެ ިވސްނުމުގައި މިހުރީކީ އެސް.އީޝުކުރި

ގުޅޭ ގޮތުްނ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ -3އަޅުަގނުޑގެ ިވސްނުމުގައި މިހުރީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ނިޑއަކު މިެރއަކު ނެތް.  ހުރީ. އެސް.އީ.ެޒޑްގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ އެ އައިޓަަމށް ވިސްނުން ނޑުގެ ސިކު ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

ވުމާއި އެ ކެމްޕޭން ކުރަމުްނ ދިޔައިރު ވެސް ަރއްޔިތުްނ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެން 

އް އަވަހަށް ކުިރއަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިގެންދާ ކަމެއް މަޖިލީހުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެ



  

ގެންދިއުން. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޓީވީ ބަހުސްތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭަޓުކ ވެސް ބުނަމުންދިޔަ މިވެނި 

ބިލެއް ެއވެނި ބިލެއް ވުޖޫަދށް ގެންނަން. އެވެނި ބިެލްއ މިވެނި ބިލެއް އޮންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާން ވެއްޖެ. 

ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނަށް މިހުންނަނީ އެކީ ެއކަްއޗަކަށް ައޑު ިއވިފަ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ޖިނާީޢ އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ 

އިޖުރާތުގެ ބިލާއި މިހެންގޮްސ ވަރަށް ގިނަ ބިލުތައް އެަބހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫިލްއޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، 

ވަންދެން. އެހެންވީމާ، ބި ދާ ބިލުތައް ވަރަށް ޒަމާންނުލިހިސާބަށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަން  ތުންނާއެހެންނަމަވެސް ރައްޔި

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުްނ ވެއްޖެްއޔާމު އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް އަންަނ ބިލުތައް އަވަސް ކުެރވޭެނ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ވެްސ  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން އަޅުގަ ގޮތެއް ހަދަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއކި މީހުން އެކި  މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ ހޯމަ އަންގާރަ ބުދަ ދުވަހު. ދެން ބާކީ ދުވަސްތައް އަުޅގަ

ދާއިރާއަށް ދާކަމަށް މި ބުނަނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ ގިނަ މީހުން ދާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް. އެ މީހެއްެގ 

އްކަތް ވެސް މިއޮންނަނީ ަހމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ެއ ެއކީަގއި ކޮމިޓީ ަމސަހަމަ އެއާދާއިރާއަކަށް ނޫން ދާނީކީ. ެދން 

އޮންނަ ގަީޑަގއި އޮންނަ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި މި ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް ވެސް ހިނގަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ާވގޮތަީކ 

ނޑަކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކު ެރވޭ. ަގއިމު އެ ކޮމިޓީތަކުްނ ެއ ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ެދއެކޭ އަުޅގަ

ނޑަށް ދިމާވި ގޮތަކީ ކޮމިީޓގައި އިންަނންޖެހުނީ. ފްލޯރގައި ދެއްިކ  ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން . ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްކަްނ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީކީ ނޫން އެ ބިަލކާ ވާހަކަެއއް އަުޑިއވުނީކީ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ާވގޮތަކީ. ދެން އަޅުަގނޑަކީ ހަަމ  އެ ކަހަލަ ގޮތަަކށް، އެހެންވީމާ ދިޔައީމަ ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ އަުޅގަ

ވެގެން އައި މީހެްއ ކައި އިންނެވި މެންބަރަުކ ފެއިލްދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަުނދައް

ނަޑކީ ވެސް ހަމަ އެ ބީދައިން ދާން ބޭނު ންވާ މީހެއް ނޫން. އެއީ ކޮމިޓީގައި ދަްއާކ އަޅުަގނަޑކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ަރއްޔިތުންނަކަްށ ނީވޭނެ ގިަނ ފަހަރަށް. ދެން މިރޭ ފަހަރެއްގަިއ އިވިދާނެ ކަންނޭނގެ ިމރޭ 

އޮްތ  ގިނަފަހަރަށް ކޮމިީޓގަިއ ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ީނވޭނެ. އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި . އެހެންނަމަވެސްރެކޯޑްކުރަމުންދާތީވެ

ނޑުމެންގެ ކުީރގެ މެންބަރު ޤަސަމް ވެސް ކޮމިީޓގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް ވާހަކަަދއްަކިއ ގޮ ތުން ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

 22އަހަރު ތެރޭަގއި  5 ފްލޯރގަިއ އެ މަިނކުފާނަށް ވާހަކަދަްއކާލެވުނީ ުމޅި ވި ކަމަށް ވަނީ. އެހެންނަމަވެސްއުޅުއް 

ެވގެން ެނިގގެން އެ މަނިކުފާނު ފެއިލް ވީމާ، އެ ަމއްަސލަ ވަރަށް ބޮޑަށްޓު ކަންނޭނގެ ވާހަކަެދްއކުނީ. އެހެންމިނި

ނުޑ ހަމަ ބޭނުންދިޔައީ. އެ ވޭ ހަމަ ކޮމިޓީެގ ަވގުތު ތަންދޭކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ގިނަ ަވގުތު ފްލޯރަގއި ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނ ނުޑ ެއ ވާަހކަ ދެންނެވީ. ވެްސ  ކުރާތީ ކުީރގައިޑު ހަމަ ތާީއދުއިންނަން. އެހެންވީމާ، ެއ ުއސޫލުން އަުޅގަ ައުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު މިރޭ އަމީތު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެއީ ވަިކ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނގަޅު ގޮަތކީ ބިލަކަށް ވަކި ކަމަކަށް ނޫން. އެއީ މުޤައްރިރު ބޭނުންފުޅު ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާމު މެންބަރުންނާއި، ދެން ރަ

ވާހަކަދައްާކލައްވާފައި ކޮމިޓީ އަށް ކިޔުްއުވން އެއް ދުވަސް ކުރިން ނަމަވެސް. ނޫނިއްޔާ ދެ ދުވަްސ  މެންބަރުންނާއެއީ 



  

ކުރިން ނަމަވެސް. އެހެން ކަަމށް ެވއްޖެއްޔާމު ދެން ކޮމިޓީތަުކގަިއ، ކޮމިީޓގަިއ ުއޅޭ ބޭފުޅުްނނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ 

ވާނެ ގޮތް. އެހެންީވމާ، އެ ދެން ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެއްޔާ ނުބޭްއވޭނެ. ދެން ރަންޅުންގެ ޝެޑިއުލް ތަްއޔާރުކުއެ ބޭފު

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  36ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސްަގއި  37ޢާއްމު ގޮތެްއގައި 

އްޓިގެންދާަތން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީަގއި އާދަކޮށް ފެންނަ ކަމެއް މަޖިލިސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ވެސް މަޖިލިސް ހު

މެންބަރުން ކަންނޭނގެ ކޯރަމް ަގއި މިއޮތީ. އެެހން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމު އެީއ  4އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ތިބެނީ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. އަޅުގަ  ނޑަްށ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހެން އެގޮތަށް ބާްއވާަލން. ދެން އަޅުގަ

ހެން އަޅުަގނޑަްށ ޑަށް އެދިވަަޑއިގަްނނަވާ ކަމެއްހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އޮނަަރބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވެސް ވަރަށް ބޮ

މާޒީަގއި އެ މަނިކުފާނު ދެން ކެމްޕޭނެއްަގއި ުއޅުްއވި ަތން އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެއީ ިރޔާސީ އިންތިޚާާބއި، 

ބުގަ. އެ މަނިކުފާނު ވަރަްށ ބޮޑަށް ބާރު ައޅުްއވަިއ ރަްއިޔތުންނަށް ބޭނުންތެރި ބިލުތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާ

ން ފާސްވެގެން އެ ބިލުތަކުގެ ފޮނިމީރުކަން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ދުވަހެއް ެއ ގެ މަޖިލީހުވީހާ ައވަހަކަށް ރަްއޔިތުން

ނޑަށް ހީ ވަީނ އެ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ވެސް އަދި އެ މަނިކުފާނު ވެސް މަނިކުފާނު ދެކެވަޑަިއގަތުން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނެގ  ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން، ދެން އަޅުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެހެން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ދާނެ މި ސަރުކާރު އޮތީމަ މި ވެމެންަބރުން ފަހަރެއްގައި ބޭނުން  ދެން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ގޮތެއް. އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ަރނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ަރއްޔިތުންނަށް ވެދާނެތީވެ، އެކަން ުހއްޓުމުގެ ގޮތުން 

ނޑުމެން ެއ  މަށް ވެސް. އެީއ ދެން އަޅުަގނޑާ މަސައްކަތްކުަރއްވަީނ ކަ ބެހޭ ކަމެްއ ނޫން ެއއީީކ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އަކުން. މި މަސައްކަތް ަލސްކޮށް ކަންތައްަތއް ކުރާކަްށ ނަން އިނގޭތޯ މި ކޮމީޓީކަށް ނުދޭފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަ

ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އަމީތު 

ވާީތވެ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ރަނގަުޅ ވާފައި ދޮންމަނިކު ތާއީދު ކުރައް  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަދި ޙުސައިންމަނިކު

ވަނީ ހުުކރުދުވަހު ބާްއވަިއގެން ުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެްނ ދެއްވަން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވޯޓަށް އަހާލާ

ނޑު  ވާނީ ހަަމ އެދެނީ އިނޭގތޯ. ހުކުރު ދުވަސް  ދުވަސްދުވަސްަތކުަގއި ާބއްަވިއގެން މި މަސަްއކަތް ނިންމާލަން އަުޅގަ

 ރު ދުވަހަށް ބާއްވަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ހުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ސަޢުދު. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ފާހަގަކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅު  ގަ

މަޝްވަާރކުރުމުެގ ، އެހެންވީމާކުރުން. ރާޑާ ައއިޓަމްަގއި މިއޮތީ މަޝްވަވޭ އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންދަންނަވާލަން ބޭނުން

ނޑަެއުޅން. އެއްބަސްނުެވވޭ ކަމަްށ ބޭނުމަކަށް ވާނީ މީގައި ނިންމުންތަކެއް ައއުން. ެއއީ އެއްަބސްެވވޭ ގޮތްތަެކއް ކަ

ނޑުމެން ކަންތައްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަން މަޝްވަރާގެ އަީލަގއި އެީއ  ވާނަމަ ވޯޓަކަށް ޮގސްގެން ަނމަވެސް އަުޅގަ



  

ނޑު އަ ޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުެގ މަތީން އަުޅގަ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަންތަްއތަކަށް ެއއްބަސްނުެވވި މިާތ ދެ ދޮރުން ނިކުމެގެންދާަކމަށް ވާނަމަ އޭެގ މާނައަކީ 

މީަގއި ޮއއްޓަރު ހުރި ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ  މަޝްވަރާކުރުމުގެ ަފއިދާެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަެކއް ިނމިގެން ދިއުން. ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން  މަޝްވަރާގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

 އަމީތަށް.

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވު މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިޤްތިޞާދީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތަގިއ  ކޮމިޓީގެ އެްސ.އީ.ޒެޑް ބިލުެގ މަސައްކަތް ފެށިގެން ައއުމަށް ފަހުގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޙަޤީޤަތުަގިއ ކަމާއި އެކީ އަ ވަރަށް ެއކުވެރި  ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން މި އައީ. ދެން އަުޅގަ ޅުގަ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާވާ ކަެމއް އިނގޭތޯ ބަެއއް ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ފަދަ ކުެރްއިވ ގޮތަށް، އަުޅގަ

އޮނަރަބަލް ޤާސިމް،  ބާކާރު ބޭބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ.އެީކގައި ވަރަށް ތަޖުރި އަރ އިނގޭތޯ މިކަމަށް ައއު މީހުންނާޖޫނި

ނޑުމެްނގެ އޮނަރަބަްލ ރިޔާޒްޔާމް އަދި ހަަމ އޮނަރަބަލް ސި ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ަވރަށް މުހިންމު ދާއިރާތަކުގަިއ އަުޅގަ

ޤީޤަތުގައި މި ޤައުމަށް ވަރަށް އަގުހުރި ިޚދުމަތްތަކެއް ކުރަްއވަމުން ެގންދަވައި އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާަގއި ޙަ

ނުޑ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް.  ރާއްޖޭަގއި ތިއްބެވި އެންެމ ފުންނާބު އުސް ބޭބެފުޅުން. ދެން އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އޮނަރަބަލް ޤާސިްމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިިބގެންދަނީ ވަރަށް މުހިންމު ތަޖުރިބާތަކެއް. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށް ހުރަސްއަުޅްއވަން ކުރަން މި ބިލުަގއި މިހުރި ކަންެރއްިވ ގޮތަށް މި ބިލު ަލސްވެސް ހަމަ ެއ މަނިކުފާނު ފާހަގަކު

ނޑު ފާހަ  އެްއގޮތަކަށް ގަކޮށްލަން. ދެން ވެސް މަސަްއަކތްކުރަްއވާފައެއް ނެތް. އޮން ދަ ރެކޯޑްަގއި އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަމުންއެހެންނަމަވެސް މި ކަހަލަ ާމޙައު ދާއިުރ ހުންނާނެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަެކއް.  ލެްއގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބިނާކުަރނިވި ޚިޔާލު ތަފާުތވުންތަކުެގ  ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަީކ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ަކކީ ެވްސ ތެރެއިން ޙައްލު ލިިބގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގަިއ މިހާތަނަށް މި ކުރެިވގެންދިޔަ ބަހުސްތަ

ނޑުމެން ދެކެނީ ނޑުމެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތަްށ ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމެއް ަކމުގައި އަުޅގަ . އެއީ އަުޅގަ

ލަތަށް އަންނަން މި ޖެހުނީ ނުވަތަ މިހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަާރކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ދިޔައީ ެވސް މި ހާ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މި ދެކެިވގެންދިޔަ ވާހަކަތަާކިއ ތިންހަޔަ ހަމަ ފާއިތުވެދި ތަރު ފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ހަމަ ެއ ބޭބޭފުޅުންނަ، ޝްވަރާަތކުެގ އަލީގަ. އެހެންވީމާކުރެިވގެންދިޔަ މަ ނުޑ އަުޅގަ ކީ އަުޅގަ

ނޑުކުާރ އަދި ެއ ބޭބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް އިޚްތިރާމް މެންނަށް މި ބިލު އުފެއްދުންތެރިކަމާިއ ިތއްބެވީީތވެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެީކގައި މި ކޮމިޓީ ން ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ އެއް ސަބަބެއް ކަމުަގއި އެަކން އަޅުގަ



  

ނޑު މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ނުކުާތ އަކީ އަ މަޝްވަާރކުރަމުންދާތީ  ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ުޅގަ

ނޑަށް މި އަންަޑސްޓޭންްޑވެފައި މިއޮތީ މި އެޖެންާޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޙަނުޑ އަޅުގަ  ޤީޤަތުގައި ދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެނަށް އަންަނއިރު ވެސް މި އެޖެންާޑގައި ީމގެ ކުރިން ވެސް ޯނވޭ ވޯޓަށް ައހާނެ ވާހަކަ ާއއި މި ހުރިހާ 

ނުޑ ތަފުސީލުތަކެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީގަ  އި މި ހިނގާނެ ހުރިހާ ކަންތައްތަުކގެ ތަފުސީލުތަކެއް އަނެްއހެން ނޯވޭ. ދެން އަޅުގަ

މި ހުށަހެޅުން މި ހުށަހެޅީ ވެސް އަދި މަޝްވަާރއެއް ކުެރިވގެން ދާއިުރގައި އޭގެ ތެެރއިްނ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަްސވާ 

ނޑު ޤަބޫލުނުރާތީވެ. ދެން ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުަގއި ހުރަސްތަކެއް އެ މަޝްވަާރކުރަން އޮތީ ތީވެ އޮންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހަމަ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިނގޭތޯ މިރޭ ބައެއް ބޭފުޅުން، ކޮމިޓީގެ ަބއެއް މެންބަރުން ކޮމިޓީއަްށ 

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ޤަބޫލުކުރާކަމަކީ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ގެން ގުޅެންޖެހޭެނ ވަަޑއިނުގަންަނވާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

ވަރަށް ރަނގަޅު ސަޤާފަތެްއ. އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަކީ ހުވައެއް ކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކޮށްދީފައި މިތަނަށް 

ފޮނުވާފަ ތިބޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެއއް އެޖެންާޑކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ މެންބަރުން ވަޑަިއގަންނަވަންވާނެ. 

ށް ާވނަމަ ނުވަތަ ޟަރޫރީ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ވާަނމަ މުޤައްރިރަށް އެކަން ވަަޑއިނުގެންެނވޭ ކަމަ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ މި ހާލަތުގައި މެންބަރަކު މުޤައްރިރަށް އަންގާފަިއ  ކޮމިއުނިކޭޓްކުެރވިފައި އޮންނަންވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ މަޖިލީހުެގ އޮތް ކަމެއް ނުވަތަ ނެތް ކަެމއް ވަަޑއިުނގެންނެވޭނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް  އަުޅގަ

ފްލޯއަށް ވެސް އަދި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް އޮތް ކަމަްށވާނަމަ އެ ަވގުތަކަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން 

ވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އަންނަންވާެނ މިތަނަށް. މިތަނަށް އައިްއސަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ 

ނޑުެމންނަކީ ހަމަ މާތް ޒި ނޑުމެން އަާދުކރަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ަރއްޔިތުންނަށް هللا ންމާ އަުޅގަ

އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީ މަސަްއކަތްތަކުރަން މިތަނަށް އަންނަ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު ނައުމަީކ 

ފުޅަކު ނައުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިީޓގަިއ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަކަްށ އުސޫލެްއެގގޮތުން އިނގޭޯތ، އުސޫލެްއެގގޮތުން އެބޫ

ހުރަސްއެޅެންޖެހޭނެ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ުއސޫލެއް ޮގތުން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ދެން 

ީލ ދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑގެ މި ހުށަހެޅުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަތަށް އިތުރަށް ފްލެކްސިބި

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ ެއ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. ައޅުަގނޑުެމންގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ  މުހިންމު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާެނ ބިލެއް މި ބިަލކީ މިއީ. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިން މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދ ފުދުންތެރިކަ

މުޅިން އައު މަރުޙަާލއަކަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުްނ ހުށަހެޅެއްވި ބިެލއް. ދެން ކުރިން ދިޔަ މަްޝވަރާތަށް 

އެއީ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުންތަކާއި ައދި  ވަރަށް ގިނަ، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވަރަށް ގިނަ.

ނޑުމެން  ނުޑމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ކޮމެންޓްތަކާ މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް އެްއކޮށްގެން އަުޅގަ މުއައްސަސާަތކުން އަުޅގަ

އިަގނޑު އަސާސަީކ ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައިވަުރ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމުގެ މަ



  

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އިތުރަށް ފްލެކްސިބިލިޓީ ދީގެން މަޝްވަރާކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ 

ނޑު މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވީތޯ  މަގެއް ތަނަވަްސކުރުން. އެެހންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

މި ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމޭ އިނގޭތޯ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ  ހިތަށްއެރީ ހަމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގު ވާހަކަެއއްނުދަްއކާނަން. އަޅުަގހނޑު ދަންނަވާލާނީ މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ! އަޅުަގނޑު މާ ދި

ރައީސް ވިދާުޅވި މަޝްވަރާކޮްށލަން ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެންެދްއވަބައްަލވާށޭ. ައއިމަ ބޭފުޅަކު 

ސަލައާ ބެހޭގޮތުން. ދެން އެމަނިކުފާނު ނިންމަންވަންވީތޯ ވޯޓެއް ހުށަހެޅުއްވީ ތިމަންނައަށް ފެންނަ މައްސަލައެކޭ. މި މައް

 1ނަގާފައި ނިންމާލަން. އެއީ ޤާނޫނީ އެއްަޗކަށްވާނެތޯ ުނާވނެ ދެއްތޯ. މިހާރު ގަާވއިދުަގއި އޮްތގޮތުން ހަފުތާއަކު 

އިން އަނެްއކާ  33:11އަށް. ދެން  31311-2311ދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ެހނދުނު  1ދުވަހު، ހޯމަ އަންގާރަ ބުދަ 

އަށް ދެއްތޯ. އެހެން އެހެންނޫންތޯ. އެއް ފަހަރު ދޮޅުގަިޑއިރު އަނެއް ފަހަރު އެްއ ގަޑިއިރު. ެއއީ މަޖިލީހުގެ  32311

ގަާވއިދުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހިމަނައިގެން މަސައްކަްތކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ގެންދާ ގޮތަކީ. ތި ބޭފުޅުން މިރޭ 

އިމަ ޚިާޔލުފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން މި ޚިާޔލެއް ނުކުތީ. ނުކުތީމަ އެއަްށ ވޯޓަށް އައްަސވާލެްއވުމުެގ މަޝްވަރާކޮށްލަން އަ 

ކަންތައް މި ކުރެވުނު މަޝްަވރާގެ އަލީަގއި ތިމަންނާމެންނަށް އައު ކަންތައްަތކެއް ފާހަގަުކރެވިއްެޖއޭ ވޯޓަށް އަހާލުމަްށ 

ޖެންޑާކޮްށލާފައި ެއގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލާަފއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާލީމަ ބައްދަލުކޮށްލަމޭ މާދަމާގެ މިެވނި ގަިޑއެއް. އެ އެ

އެނގޭނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ެއޓެންޝަން ދޭން އިނގޭތޯ. އޭރުން އެ ޤާނޫނީ އެއްޗަަކށް ވެގެންދާނީ އަޅުަގނުޑ 

ކަންކުރަންޏާ އެންެމ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މިރޭ މި މަޝްވަރާކޮށްލެިވގެން އައި. ޙަޤީޤަތުގައި މި

ނޑުމެން  ބާްއވާ އެްއޗަށް މީތި ގެނެއްަސއި އެޖެންާޑކޮށްފަިއ  2311ރަނގަޅަށް ކުރަންޏާ މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަްށ ފާހަގަކޮށްީލ  ވޯޓަށް އަހާލީމަ ޭއގެ ޤާނޫނީ، އެ މެންޑޭޓަްށ ބޮޑަށް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑު ދެން އިތުރަކަށް އިނގޭތޯ. ދެ ން އެއާ ޚިލާފަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާތީ  ވާހަކަދަްއކާކަށް ނެތިން. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު ދަންނަ ޤާނޫނީ ހަމައަކަށްވާނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށޭ އަޅުގަ

މަވެސް ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވަންޏާ ދެން ތި ބޭފުޅުން ދެން އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. އެދެން އެހެންނަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތްވާ ގޮތް ައޅުަގނޑު ިމ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮެތއްތާ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ. މިީއ ދެން އަޅުގަ



  

ކަށެއް އަުޅަގނޑު ނެތީމު. އެ ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ދެން އިތުރު ވާހަކަދައްކާ 

 ނިމުނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ިކޔަނީ  އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ދެން ައޅުަގނޑުމެްނ މިކަހަލަ ސަބަބުތަކާ ހެދި އަުޅގަ

ންގެ ތެޭރގަިއ ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ ހަމަ މުއްސަނދިކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް މި އަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި  އިން ފެށިގެން  2311ނިކުންނަމުން މި ދަނީ. ދެން ހަމަ އެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އޮތީ  33311ިއން  31311އަށް އެީއ  32311 އަށް ބުޭރކަާކ ެއއްކޮށް ގެންދާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ށްގެންދާނެ ގޮތް. ެއއީ ެއސް.އީ.ެޒްޑގެ މައްސަކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ މެުދގަިއ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ މަަސއްކަތް ުކރިއަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި 

ނޑު މި ުފރުޞަތު އަރު  ވަނީ މިހާރު އަްސލަމަށް.އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ދަްނނަވާލުމާއެކު އަުޅގަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓެގ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ނޑުމެން މިހާރު ވެސް ިމ ބައްދަލުވުން ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސާފައިވާ ަގޑި ނޑުމެން ބައްަދލުވުމަކީ މި ބައްދަުލވުން މި  ބައްދަލުވުން ބާްއވަން އަުޅގަ ބޭރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެްއކާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ަބއްދަލުވުންތަްއ  ބޭއްވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ަބއްދަލުވުމުަގއި ދެން އަުޅގަ

އެއް ބޭފުޅުން ބާއްވާނެ ަގޑި ބަދަލުކުރީމާ ހަމަ މުޅި އެތި ގޯހުން ގޯހަށް ދާތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. ދެން ބަ

ވަަޑއިނުގެންެނވޭ ވާަހކަ ތި ޭބފުޅުން ދައްަކވާއިރު ހަފުތާ ަބންދުގައި އިނގޭތޯ ިމއަދު ހޮނިހިރު ދުވަހު މިއަދު ހެނދުނު 

ނޑަްށ އެ މެސެޖް ފެނުނީ ވެސް  ކޮންމެވެސް ގަިޑއެްއގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މެސެޖް މި އައީ. މެންދުރެއްހާއިރު އަުޅގަ

ކިހިނެއްތޯ ކަންކަމުަގއި ޝާމިލުވާ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އެކަންކަމުަގއި އުުޅއްާވއިުރ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ،

ނޑުމެން  ކުއްލިައކަށް ކިހިެނއްތޯ އެހެން ވަަޑއިގެންެނވޭނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މުހިންމުހެން ކުރިއަށް އަުޅގަ

ސެޝަނުެގ  2ަގއި ވެސް ހަމަ ބާްއވަންވީ އިނގޭޯތ. ހެނދުނު 3.11ބައްދަލުވުންތައް ާބްއވާނީ. ރޭަގނޑު ވެސް ބާްއވާ 

ނޑުމެން  1އިތުރަށް  ސެޝަން ެހއްދެިވޔަސް މައްސަަލެއއް އޮިތއްެޔްއނޫން އިނގޭތޯ. އަދި އިތުރު ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ެއއްނޫން. ބާއްވަްނވީ އާދީއްތަ ުދވަހާިއ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެްސ ބާއްވަްނވީ ޭއގެ ެއްއވެްސ މައްސަލަެއއް އޮތި

ނޑުމެން ކުއްލިައކަށް މަޝްވަރާައކަށް ގޮވާލާަފއި ވޯެޓއް ނަގަިއގެްނ  އެހެންނަމަވެސް ހަފުތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުންތައް ާބްއވާނެ ވަގުތުަތއް ަކނަޑއަަޅއި ނުވަަތ އެީއ ަގވާއިދަށް ބަދަެލއް 

އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ދެން  ގެންނަ ގެނައުން. ެއއީ



  

އޭގެ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަމުަގއި ދެެކނީ ކިހިނެއްކަމާ ުގޅޭގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ، 

ުދ ވެސް ތާއީދުކުރާނީ ހުޅުވާެލިވފައިވާ ވާަދވެރި ިވޔަފާރީގެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަ

މާޙައުލެއް ރައްޖޭަގއި އޮންނަ ގޮތަށް އޮތުމަށޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް ހަމަ ބަލާނީ ވިޔަފާރިވެރިންެގ 

ނަތޯ ކަށަވަރުކުރުމަޭށ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިވުާމއެުކ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤތައް ޭއގެން ރައްކާތެިރވެފަިއ އޮން

ނޑުމެން މި ކުަރނީ އިނގޭތޯ. އެ މަަސއްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ. އެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން މެޖޯރިޓީ ީކްއކުރަންތޯ، ތި ބޭފުޅުްނގެ އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން އިނގޭތޯ. އެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ސްޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮެވގެން ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރެްއިވ ކަމުގައި ިވޔަސް ައޅުަގނޑުެމން މި ތިބީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން.  ކުރާ މަސައްކަތް ކުރަން ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ އަުޅގަ

މަ މަގުމަށްޗަށް ވެްސ ނުކުންނާނަން. އިޙްތިޖާޖު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ަދްއކާނަން. މަގުމަްއޗަށް ނުކުްނނަންވީ

ކުރަންވީމަ އިޙްތިޖާޖު ވެސް ކުރާނަން. މުޒާހަރާކުރަންވީމަ މުޒާހަރާ ވެސް ކުރާނަން އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރުމާކުރުމަކީ މަސައްކަތް. ެއކަން އަުޅަގނުޑމެން ކުރާނަން. ދެން ކޮމިޓީގައި މަސައްކަްތކުރާއިރު ހަމަ ިބލު ރަނގަޅަށް ފަ

ނޑުމެން ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ހަދަފައި ރައްޔިތުން އެއަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޯލަނބާ ޢަމަލުކުރުމަށް ދޫކޮށްލެވޭއިރު ޭއގެން އަންނަ ނަީތޖާއާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެބަެޖހޭ އިނގޭތޯ. ީމގެ ކުރީަގއި 

ައރުވާލެިވގެން ނިންމާލެވިފައިާވ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން އެތަެކއް ގެއްލުެމއްވެަފއި އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަވަސް 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެބަހުރި. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިގުޅަިއގަނެވިަފއި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި 

ނޑުމެން އިނގޭތޯ. މިހާރު ެވސް ެއްގޒިސްޓިންގ ޤާނޫނުތަުކގެ ަސބަބުން  އިނގޭތޯ. ހަމަ އެންެމ ކުޑަމިނުން އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަާލއިރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ލޫްޕ ހޯލްތަކުގެ ސަބަބުން ދިާމވާ މައްސަލަަތކެއް ވެސް 

މަދެއްނޫން އިނގޭތޯ. އެީއ އަވަސްއަުރވާލަންޖެހުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، 

ލެިވގެން ކަމެއް ނިންމުމެއް ނޫން. ބޮޑު ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި، ޤައުމީ ބޮޑު ކަމެއް މި ކަމަކީ އިނގޭތޯ. އަވަްސއަުރވާ

ނޑުމެން ަވކި ފަރުދަކާ ގުޭޅ މައްސަަލއެްއ ނޫން އިނގޭތޯ މީކީ. މިއީ މުޅި ަރއްޔިެތްއގެ ކަެމްއ  ވަކި އަުޅގަ

ގަވާށޭ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިުތން ޚިޔާލަކީ މަޝްވަރާއަީކ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާއިރު މިކަން ފުރިހަމައަށް ނިންމަމާ ހިން

ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ބައްަލަވމާ ހިންގަވާށޭ. ިވޔަފާރިވެރިްނނަށް ރަނގަޅަށް މަޝްވަރާކޮްށލައިގެން މިކަން ފުރިހަމައަްށ 

ނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަްއވަންވީނޫންތޯ. ައވަސްައރުވާލަިއގެން ކުރީމަ ތި ބޭފުޅުން އަބަދު ވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަ

އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަނިއްޔޭ. ނެތިން ދެކޮޅެއް ހަދާކަށް. މި ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ކަމަކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

ނޑުގެ ވާހަކަަދއްކަން. އަޅުަގނެޑއް ނެތިން  ނޑަށް ެއނގޭނީ އަުޅގަ އަޅުަގނެޑއް ނެތިން ދެކޮެޅްއ ހަދާކަށް. އަުޅގަ

ފައިދާވާ ގޮތަކަްށ އަދި ސަރުކާރުން އަދި އެްއވެްސ ބަޔަކު ކަެމއްކުރާ ކަމަކަށް  ދެކޮޅެއް ހަދާކަށް މި ަޤއުަމށް

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުން މިހާރު ވެސް އެބަ ފެނޭ  ނެޑއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ދެކޮޅުހަދާކަށް އަުޅގަ



  

ްށ އެބަ ފެނޭ ބޭނުންވާ ވަިކ އިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ާޖގަ ލިބިގެންދާތަން އިނގޭތޯ. އިންތިހާއަށް ައޅުަގނޑުމެނަ

ބަޔަކާ މުޠުލަޤަށް ބިންތަކާއި ރާއްޖޭަގއި އޮތް މަދު ރިސޯްސކޮޅު ދޫކޮށްލެވޭތަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެކަމާ 

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަްނ  ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެ ކަމަށްަވންޏާ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަ ގުޭޅގުތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ.  ނޑުމެން ކަށަވަރުކުުރމަށް ޓަކައި އަޅުގަ އަދި އެހެންތޯ އެ އޮތީ އަޅުގަ

 އެ ފުރުޞަތުތައް ދެްއވާށޭ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 :މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން

ނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.   ވަނަ ފަހަރަށް...  4ވަނަ  1އާދެ! އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑުމެން ނިންމާފަިއ އޮތް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑު ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ކުރީ ުދވަހު އަުޅގަ

ނިންމުމަކީ އެއީ އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަަޙއްދުެގ ބިލެްއެގ މައްސަލަެއއް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ެއކުލަވާލި ާތވަލެްއގެ 

ން ވާހަަކދައްކަމުންދާތީ އެ ތަްނކޮޅަށް ވާހަކަ. ދެން އެާއ ކޮމިީޓެގ ަގވާއިދާ މި ދެަބއި އެުކެވގެން ބަެއއް ބޭފުޅު

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަންެވގެން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ފަ ނޑުެމން އެންމެ އަވަހަށް ކުރަން ނިންމައިގެން މިއުޅެނީ ެއ އާދެ! އަުޅގަ ޒާދަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ އެ ބިލުގެ ަމސައްކަތް ނިންމާފައި އެހެން ކަމަކަށް ދާން. އެހެންވީމާ،  .މަސައްކަތް ދެއްތޯ

އިން ފެށިގެން ކުރިއަސް ހަމަ އެއް ކަމެއްނޫންތޯޭއ ދެން ވެސް އަދި ތާވަލު ބަދަލުކޮށްގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު މާދަމާ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ބިލުތަކުގައި މި ހުށަހެޅިފައި ހުންނައިރު އެބަހުރޭ ޤާނޫނުއަސާސީާއ  ކުރާނީ. އަުޅގަ

. ެއއީތާ ދެއްޯތ . ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮްށގެން އަންނައިުރ ޭއގެތެރޭަގއި ުހރެދާނެ އެހެންހި ެވސް ހުށަހެޅިފަޚިލާފު އެްއޗެ



  

އަޅުަގނޑުމެން މި ޑެލިބަރޭަޝނަށް ދާން މިޖެހޭ ކަމަކީ. މިކަހަލަ އިޝޫތަުކގައި ަބއެއް ފަހަރަށް ދެކޭ ގޮތް ވަކީލުްނ 

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން  ވަކީލުންނާ ވެސް ތަފާތު. ެއްއ ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓުން ނިންާމ ގޮތް ވެްސ ތަފާތު. ދެން ައުޅގަ

އެަބ ނިންމާތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ގޮތްގޮތަށް އެބަދޭ އެހެންނޫންތޯ. މި ވެސް ހަމަ މަނިކުފާނު  ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އުުޅއްިވއިރު އަުޅަގނޑު ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސް ނިންމި ނިންމުން ވެސް ހަމަ 

ފާތު އެބަވޭ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމާއި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާ ވެސް ތަ

ނޑުމެން ވެސް ބޭ ނުން. ކަންތައްތަުކގައި އެްއގޮތަށް ެވސް ރުންކުރުކޮށްލަިއގެން ބާރަށް ގެންދަން ބޭނުންވާނެ. ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީ ންކޮށްދެނީ. އަޅުަގނޑު އައިސްަފއި ހުންނާނެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެންމެ ޖަލްސާއަކަްށ އެކަން އަުޅގަ

އް. އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ވަިއ. ެއއީ އަދި ބިުލގެ މަސައްކަތް ނުފެށެނީސް. ެއއީ އަޅުަގނޑު ރަުށގައި ނެތް ުދަވހެފިޔަ

ނޑު ައިއސް ތި އެސް.ީއ.ެޒޑްގެ ބިލަްށ ވެސް ގިނަ އެްއޗެ ހި އަުޅަގނޑު ހުންނާނީ ހަމަ ބިލުގައި މީޓިންގައކަށް އަުޅގަ

ތަ ާތއީދުކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، އެދުވަހު މަިނކުފާނު އެކަމަކު ނިންމާލިއިުރ ހުށަހަޅައި ނުވަ، އި އޮތްގޮތަށް ާތއީދުކޮށްފަ

ނޑު ނުކުންނަންޖެހު ދެްނ  ނީ އިނގޭތޯ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަްށ،އެކަމަކު ކަންތަްއވެގެންިދޔަ ޮގތް ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ އަޅުގަ

ނުޑ އުންއެކަހަލަ ކަ ނޑު  މީދުކުރަނީ. ދެން އެކަމަކުމެްއ ނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ މިހާރު ެވސް އެ ބިުލގައި އަުޅގަ

ވެސް. އެދެން އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެންނަ ގޮތް.  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެބަހުރި މިހާރު ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ވާހަކަ

 ވެސް ނުކުރޭ. އެކަމަުކ، އެ ވާހަކަަދއްކާލާނެ ބޫލުނުފެނި ހިނގައިދާނެ. އެ ގޮތަށް ޤަ އެކަމަކު އެ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް

ދޯ. އެކަމަށް ވަގުތު ވެްސ ދެއްވަްނވާނެ ދެއްތޯ. އޭރުން ިމކަންކަން އެނގިގެން ދާނީ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ނެގުމުަގއި ވެސް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ބަދަލުކޮށްލަންާޏ  ޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ މިރޭގެ ޯވޓުބޭނުންވާ. އެހެންވީާމ، އަ 

ވޯޓެްއ ނަގާނެ ވާހަކަ މިރޭ މި  އިންޑާކޮށްލަިއގެން މިކަމާ ވާހަކަދައްކާފަރަސްމީ ދުވަހެއްަގއި ރަސްމީގޮތުން އެޖެ

ައޅުަގނޑުެމން މިކަން ފާހަގަކުރެވުނީމަ މިކަން ކޮށްލާނަމޭ. ވޯޓެއް ނަގާނަމޭ މާދަމާ ކޮންމެވެސް ޑެލިބްރޭޝަންގައި 

އޭ. އެެހންވީމާ، އެކަން އެޓަންޝަނަށް ވަގުެތްއގައި ނަަމވެސް. ަނގާަފއި ދެން އޮންނަ ގޮަތކަށް ގަާވއިދަށް ބަދަލުގެންނަނީ

ވެސް އައިްސވެސްފާނެ. އެ އިންޓަރެސްޓް ހުންނާނީ  ަތސްވަަޑިއގެންވެސްފާނެ. ދުުރގައި އޮ އައިމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އާދެ!އެ ، މަސައްކަތްތެއް ޮއތަސް. އެހެންވީމާ އެކިފަހަރު އެިކ ގޮތަށް އަދި ޮކންމެ ކަހަލަ

ނުޑ ޝު ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އަންނާނީ އަުޅގަ ކުރިއްާޔ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މީގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިރޭގެ މި ޑެލިބަރޭޝަނުން ފާހަގަކުރެވެންޏާ ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން 

ނޑުމެްނގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެ ްއ ގެންނަ ވާހަކަ. އެގޮތަްށ މިރޭ އެސް.ެއމް.އެސް ކުަރއްވާަފއި މާދަމާ އޮންނާނެއޭ. އަުޅގަ

ނިންމެވިޔަސް ރަނގަޅުވާެނ. އޭރުން އެންމެންގެ އެޓެްނޝަނަށް އަިއއްަސ ެއއްެވސް  އިއަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބާއްވާފަ 

ނަށް ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން ންމެޝަކުާވއެްއކުރާނެ ޖާގަެއއް ޯނންނާނެ އެއްވެސް މީހަކަށް ިއނގޭތޯ. އޭރުން އެނގޭނެ އެން 

ބޭފުޅުން ނިންމަންޏާ ދެން  މާދަމާ ބޭއްވޭނެ. އެީއ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވ ެއއްަޗކީ. ެއގޮތަށް ޤަބޫލުކުަރއްާވ ތި 



  

ވޭޯތ ސް އަްނނާނީ. އެ ވާހަކަނުދަްއކާޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެްއކަަލ ގަދަބާރުން ނިންމަވާ ނިންމުމުގެ ވާހަކަ އަނެްއކާ ވެ އަ

  މި ބެލީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮން ދަ ރެކޯުޑގައި އެްއޗެއް ިވދާޅުވުމަށް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ަފއި މިއޮންނަނީ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ާބއްވާނެ ވަކި ގަޑިތަެކއް ަކނޑައަޅާ އާދެ!

މަޝްވަރާއަކަށް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުގެ ިޑސްކަޝަްނގައި ޭބއްވީމަ ައޅުަގނޑުމެން މިއައީ. އައިސް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑު  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން އެްއބަސްވެފަިއވާ ެއއްބަްސވުމަކަްށ ބަދަލު ގެންނާތީ އަޅުގަ ގަާވއިދަށް ޢާއްމު އުސޫލަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ގަވާއިދުން ބޭުރގައި މިަކން ކުރެވޭ ތަނޭހަމަ ދަންނަވާލަ ، . އެހެންވީމާ ން ބޭނުންވަނީ އެ އަުޅގަ

ގަާވއިދާިއ ެއްއގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަަމ ރަސްމީކޮށް މި ކޮމިޓީއަީކ މިއީ ަވގުތީ ކޮމިޓީެއއް ނޫން 

މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެްއ ، ވީމާގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް. އެހެން އިނގޭތޯ. މިއީ މަޖިލީހު

ނަޑއަޅާަފއި އެަބޮއވޭ. އަދި ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދުަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއއް ބަްސވެގެން ިމ އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސެވގެްނ ކަ

 ވާލަން ބޭނުން ވާހަކައަކީ. ެއްއގޮތަށް ގެންދަވާށޭ އިނގޭތޯ. ެއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަ ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، ެއއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑު ހަމަ ަދންނަވާލަން. އަުޅގަ ދެން އޮން ދަ ރެކޯޑުަގއި ވަަރށް ގިނަފަހަރަށް ތިހެން ވިދާޅުވީމަ ދެން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ވަގުަތކީ އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮުތގެ ތާވަެލއް ަކނޑައެ ޅުމަށް އެޖެންޑާކުެރވުނު ކަ

ނޑުެމންނަށް އެއްބަްސވެފަިއ އޮްތ އޮތުމެއް އެއީ. ެއއީ ާޢއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކޮމިީޓގެ  އައިޓަުމގެ ދަށުން އަުޅގަ

ށް އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. ެވސް ެއގޮތަ މިހާރު، އޮތް ުއސޫލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ަކނަޑއެޅިފައި

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ަވގުތެއް އެ ަވގުތަކީ. ، އެހެންވީމާ ބިލުގެ މަަސއްަކތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތަކީ ކުރިއަްށ ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އި މަްޝވަރާކުރުން. ެދން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާއި ޭދތެރޭގަ

ނޑުމެންނަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން މީގެ ކުރީގަިއ  މަޝްވަރާގެ އަީލގައި އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ



  

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ެއސް.އެމް.އެސް ިމގޮ ތަށް ހަމަ ވެސް ހަމަ އޮން ދަ ރެޯކޑުަގއި ދެން އަުޅގަ

ނޑު ެސކްރެޓޭ ރިޭއޓުން މި ކުރެިވގެން ވޯޓަށް އެހި ބައްަދލުވުންތައް ކުިރއަށް ގެްނގޮްސގައި އެބަހުރި. ދެން އެއީ އަުޅގަ

ވާހަަކ  އެ، ގެންިދއުމުަގިއ ވެސް. އެހެންވީމާ ެއއީ ނެތް ޕްރެސީޑެންޓެއް ނޫން ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް، ބަލައިލީ. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކޮށްލުމާއިއެކު ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި ޮގތަކަށް އެއްބަސް ުނެވވޭކަމަށް  އެ ނުކުތާ ހަމަ ތި

ފާސްވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ  ވަނީިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ހަމަ ދެގޮތަށް ވެސް ވޯަޓކަށް ދާނީ. ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ޮގތް

 ކަށް ނުަދންނަވާނަން. ށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަދެވަނައަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދަންނަވަްނ، އަޅުަގނޑު ގޮެތއް ހުށަހެޅީީކ ނޫން ިއނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ފާޅުކުީރ  އާދެ! ވަގުުތ ދެްއވައިިފއްޔާ ައޅުގަ

ނޑަށް އިނގޭ ގޮުތެގ ވާހަކަ . ދެން މަނިކުފާނު ދެންމެގައި ތި ފާހަގަކުެރއްިވ ޚިޔާލެއް. އަޅުަގނޑު ދަންަނ އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރަްނ  ގެ މަސައްކަތާކަންކަން މި އެޖެންޑާގައި މި އިންނަނީ. މަޖިލީހުގެ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ނުޑ އަޅު ، އިނގޭތޯ. އެހެން މި އިންނަނީ މީގައި. ދެންމެއަކު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަކަށް ނޫން މީގައި މިިއނީ. އެހެންވީމާ ގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.ނީ މަޝްވަރާކުރުން ނަތީޖާއަކަށް ދަންނަވާލަން މިއުޅެ  ެއކަމަކު  ވާނީ ގޮތެއް ނިންމުން. އަުޅގަ

ށް ދާނެ ކަމެއް ުނވަތަ މުޅި މަސަްއކަތުގެ މާަޙއުލު ބަދަލުކޮށްލާފައި ބަންދު އައަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ވޯަޓާކއި ހަމަ

ބަންދު ުދވަސްތަާކއި ެއއްކޮށް މަަސއްކަްތކުރަން ރާާވ ކަމަށްވަންޏާ އޭަގއި ރަނގަުޅ  ދުވަސްތަާކއި އެްއކޮށް މަޖިލިސްގެ

ގޮތަކަށް ވާނީ ެއގޮތަށް އެޖެްނޑާކޮށްލާފައި ެއސް.އެމް.އެސްެއއް ކޮށްލާފައި ދެން މާދަމާ ބައްދަލުކުރިޔަސް ނޫނީ މިރޭ 

ނުޑ އަދި ފަހު ގަިޑއެްއަގއި ބަްއދަލުކުރިޔަސް ެއކަމަށް ެއކަީށގެންވާ ވަ  ގުތު ލިބިފައި އެަކން ކުރެްއވީމައޭ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް ، ންވީމާހިތަށްއަރަނީ ރަނގަޅުވާނީ. ެއހެ ެއވާހަކަ ފާހަގަކޮްށލީ. ދެން އެއަށް ތާއީދުކުެރްއވީ އަުޅގަ

. ައސްލަމާ ްއބެވި ދެން ރިާޔާޒއިބޭފުަޅކު ތިން ބޭފުޅަކު މިތާ އެބަ ތި ހުށަހެޅީކީ ނޫން. ދެން ެއކަން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ދެ

ޭބފުންނެއް މަސައްކަތް ލަސްކުާރކަށް ނޫން. އެ ނިންމާ ނިންމުމުގެ މާދަމާ ހުށަހަޅައިގެން  އެއީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް އެ

ނޫނީ އަނެއް ދުވަހު ނިންމާ ނިންމުމުގައި މިތަނަށް ވަންނަ ގޮތަށް ބިލު ނިންމާފައޭ ނުކުންނަންވާނީ ކިޔާަފިއ 

ނޑުމެން ެވސް ތި ނޑުމެން ތިބޭނަން އިނޭގތޯ. ތިފާސްކުރިޔަސް ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަ  ބޭނަން  ބޭފުޅުން ތިބިއްޔާ އަުޅގަ

ނާޑއި އެްއކޮށް  މިތާނގައި. އެއީ މި ދަންނަާވ ވާހަަކއަކީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެ ފަށާ ގޮތަށް ގޮސް ނިންަމންވާނީ، ޭރގަ

ތިބޭނަން އިނގޭތޯ އިރާދަކުެރްއވިެއޔާ. ގަިޑއިރު ެވސް. އަޅުަގނޑުމެން  3ގަޑިއިރު ނޫނީ  6ވެސް މަސައްކަްތކުރަންވާނެ 

ނޑުމެ ނަވާ ވާހަކަައކީ. އެހެންނަމަވެސްނުދާނަން. އެއީ މި ދަން  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެއީ އަުޅގަ ން ައޅުގަ

ށް ބޮުޑ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ނިންމަނީ އެހެން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް ވޯޓަ ކަންތައް ކޮށްފައި ިމއޮތް



  

މު ވޯޓަކަށް އަންނަންޏާ މުޅި ގަާވއިދަށް މުހިންއަހާ ގަޑި އިނގޭނެ އެންމެންނަށް ވެސް ކުރީ ބަިއަގއި ައދި އަމްދުން 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އެ، ދެއްތޯ. އެހެންވީމާބަދަލެއް އަންނަންޏާ ނޫނީ އަނެއް ކަމެއް ވަންޏާ އެ ެއގޮތަށް ގެންދަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލާނަން އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން މަޝްމިނި 31 ައޅުަގނޑު މިަވުގތުގައި ކޮމިޓީ، ންވީމާއެހެ ވަރާކުރުމަްށ ޓަށް މެދުކަ

ނޑާލުމެއް. ޓުގެ ިމނި 31ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބައްަދލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 2335މެދުކަ

ވެސް ބްރޭކަކަށްފަހު މިހާ ހިސާބުން މި ފެށުނީ. ދެން  ލުވުން އަެނއްކާ ައޅުަގނުޑމެންގެ ބައްދަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަުލވުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބަަލނީ ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ހަަމ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ 

ނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި އަުޑއަހަިއގެން ޚިޔާލުފުޅުތަާކިއ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅު  ގަ

ބޮޑަށް ޝުކުުރ މު އަދި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަށް ހަމަ ދެއްވަމުން ގެންދަާވ މުހިން ބޭފުޅުން ގެންދަނީ. ދެން ތި

ނުޑ ހުޅުވާލާނަން. އަމީތަށް  އެުކ އަުޅަގނޑު ތިދަންނަވަން. އެއާ  ބޭފުޅުްނގެ އިތުުރ މަޝްވަރާއަށް ޓަަކއި ައުޅގަ

 ޞަތު އަުރވަން. އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމީތު އަްޙމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މު މިފަދަ މުހިންޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކޮށްިފން އިނގޭތޯ  އާދެ!

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގައި ކުެރވިގެންދިޔަ މަްޝވަރާ ތަކަށް ޓަކައި. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބިލަކާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އެދޭ އެދުަމީކ  ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ެވސް އަުޅގަ މުޤައްރިރުގެ އަރިހުން ވެްސ ައދި އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވީާހވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކޮށް އެ މަޝްވަާރެގ  ހަމަ މި ރޫޙުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ިޚޔާލު އެްއގޮތްކޮްށގެން ުކރިއަށް ގެންދިއުން. ދެން ނަތީ ޖާއެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑު އޮންނާނެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އިނގޭތޯ. ދެން މި ކުރެިވގެންދިަޔ 

ނޑު އެދެން މާދަމާ  ަގއާމަޝްވަރާތަުކގެ އަލީ  ނުޑގެ ޖަހާއި 33ެއީކގަިއ އަުޅގަ ރު ަބއްދަލުވުމެްއ ބާއްވާލަދެްއަވއި އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އައްަސވަިއގެން ގޮެތއް ނިންމަވައިެދއްވުްނ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..ތާއީދުކުރަްއވަންތޯ. ައޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު.

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

ނޑު ހަމަ މިހާރު އެ ހުށަ އާދެ! އަޅުަގނޑު ކުީރގައި ެވސް އަމީތު  ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި ހުރީ އެ ހުށަހެޅުން މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަްށ މާދަމާ ވޯޓަކަ ށް ައއްަސވަިއ ކުރިން ނޯޓިސް ދެްއވަިއގެން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ އެބައޮްތ ޚިޔާލެްއ ކޮށްދެްއވުމަށް. އަދި ހަމަެއއާ މާދަމާ މި ކޮމިޓީގެ މީޓިންގެއއް ބާްއަވވައި ިމކަން ެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް. އެީއ މިއަންނަ ހަފްތާެގ، ވާހަަކއަީކ މި ހަފްތާގެ ހޯަމ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށް މި ބިލު ނިންމާލެވޭތޯ އަޅު  ގަ

ނުޑގެ ހަމަ ޚިޔާލެއް ެއއީ. ަވގުތު ބާްއަވއިެގން ޖަލްސާ ދިގުކުރައްަވިއގެްނ  އެންމެން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަމުގައި  ވެސް އެސް.އީ.ެޒޑުގެ ބިލު ނިންމަވާލަދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 ށް. މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވުމަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އަޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ ހޯމަ ދުވަހު ޢާއްމުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން އިޤުތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާ ބާްއވާ ރަސްީމ 

ނުޑމެން އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ހަމައެކަިނ އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ބިލާގައި ާބއްަވއި ގަޑީ  ުގޭޅގޮތުންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ާޑ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ުގޅޭގޮތުން މަޝްވަާރއަކަށް އަުޅަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުން މިރޭ އެޖެން

އާއި އަދި ގޮތެްއ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުެގ މަޝްވަރާ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ، ކުރެވިފައި މިވަނީ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ޢާްއމުކޮށް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިީޓއެްއ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ނިންމުން. ގަިއ 2311ވާ ަގޑި ެއއީ ހޯމަ ދުވަހުެގ އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ދެން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަ  ނޑުމެން މަްޝވަރާައކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަްނ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮށްލަނީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނީ  އައުމަށްފަހު އެ މަޝްވަާރެގ ތެރެއިން މަޝްވަރާއެއް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަްށ ކަމެއްަގއި ބޭނުންފުޅުވީ. ިއޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް 

ގުޭޅގޮުތން ވެސް މަސައްކަްތކުރާނެ  ލަކާގުޭޅގޮތުން ބޭނުންފުޅުވީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ވަކި ބި ގެންދާނެ ގޮތާއި

މި ޖަލްސާަތއް  ގޮތުގެ މަްޝވަރާައކަށް އެިދަވޑަިއގަތީ. ހަމަ އެްއކަލަ ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދުތައް ބަދަލުކުަރއްަވއި ކޮމިޓީގެ

އިޤުތިޞާދީ ، މެއް ވެްސ ނޫން މިއީ. އެހެްނވީމާވާކަށް ބޭްއވި ބައްދަލުވުގުޭޅގޮތުން ިނންމުމެއް ނިންމަ ބާއްވާނެ ގަިޑއާ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ.   ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ބައްދަުލވުން އޮންނަ ދުވަހު އެ ަގީޑގައި އެަކން ނިންމެވުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ިސޔާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މީދޫ

ޓުގެ މިނި 35ށް ޓަަކިއ ކުރީަގއި މީގެ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މި ިއޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

ނޑުމެންގެ މި ޮކމިޓީގެ ފުރަތަމަ ސެޝަނުަގިއ ވަރަށް ފުޅާ  ާރއެްއގަިއ ދާއި ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެސޝަން އަުޅގަ

ވާހަކަދެެކވި ބަެއއް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވީ މާދަމާ ކޮމިޓީ ބާއްވާަފއި މާދަމާ ވޯޓު އޮންަނ ގޮތަށް އަންަގވާފައި މާދަމާ 

ކޮމިޓީ ބާއްވާފައި މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮުތގެ ގޮެތއް މާދަމާ މިރޭ މަޝްވަރާކޮށްފައި މާދަމާ ވަކި ކޮމިޓީގެ 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ޖަލްސާއެއް ބާްއވާފަ އެ ހުށަހެޅުއްވީ މި ކޮމިޓީެގ  ތުއަމީދެންމެ އި މާދަން ކުރިއަށް ގެންދަން. އަުޅގަ

މެވުމަށް ޓަކައި. ގިނަ ހަމަ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އަމީތު ކުރީަގއި ހުށަހެޅުއްވީ މިރޭ ވަކި ގޮތެއް ނިން

ން ވެސް އެ ޚިޔާުލ ތަފާތުވުމުެގ ސަބަބުން މިރޭ ވަކި ގޮތެއް ކޮމިީޓގަިއ ިތއްބެވި ހަމަ އެހެން ބޭފުޅު އެހެންނަމަވެސް

ކުރާނެ ހަކަދެއްކުމަްށ އަދި މަސައްކަތް ބެހޭގޮތުން ވާ ދީ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުުރމާނުނިންމައި މާދަމާ އިޤުތިޞާ

ނޑަައޅައި ނިްނމުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އަީމތު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅު  ނޑު ވެްސ ގޮތްތަެކއް ކަ ގަ

ތާއީދުކުރަން ހަމަ އެއީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި އަދި މަސައްކަތް ައަވސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ވެސް އެ ގެންަދވާ ގޮތަީކ  ނޑު ދެކެން. އަުޅގަ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ރަށް ޑިމޮކްރެިޓކް އަދި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މަަސއްކަްތ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ހަަމ ވަ

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ތަނަވަސްކޮށްެދއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

ވެސް ައވަްސ  ހަމަ މި މަސައްކަތް ވީހާ އެްއކޮށް މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލާފައި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ 

ނޑުމެން މަަސއްކަތްާއއި ލާބަ ލިބޭނެ ގޮތެްއގެ  ފުރުޞަތެއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާ ކޮްށ މަތިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއީކީ ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ވަިކ ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ގަަދއަާޅ  ނިންމުމަށް. އަޅުގަ

ރާ ބަެއއް ނޫން. މި ހަމަ އެންމެންނަށް ވެސް މަޝްވަރާކުެރވިގެން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަްށ މަސައްކަތްކު

ންގޮސްފައި ވެސް ހުރީ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ެވސް ޖެހޭނީ އަދި މިހާ ހިސާބަށް ގެ

 .ހީމް ެވސް އެދިލެއްވީ މާދަމާ މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށްައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޤާސިމް އިބްރާ، އެހެންވީމާ

އެ ހުށަހެޅުއްވި އަމީތު ހުށަހެޅުއްވި ، ގޮތެއް ނިންމެވުަމށް. އެހެންވީމާ މާދަމާ ވަކި ޖަލްސާއެއް ބާއްަވވާފައި

ނޑު ާތއީދުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެން ަވގުތު އާދެ! ނުޑ  އަުޅގަ ވެސް ުކޑަތަންވަމުން މިދަނީ. ފުދޭވަރަކަށް ަވގުތު ވެސް ހިނގައްޖެ. ދެން އަުޅގަ

 ކުޑަކުޑަ ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން.  އަސްލަމަށް ހަމަ



  

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ެއކަން ައޅުަގނޑު އެގޮތަށް ުހށަހެޅީ މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވޭނެ ގޮތަކަށް ، އާދެ

ނޑުމެން މެންބަރުްނ އިންތިޒާމުވުން ވެސް މުހިން މު ކަމުގަިއ ދެކޭތީވެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހަފްތާ ބަންދެއްަގިއ އަުޅގަ

އަދި ކޮމިޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުމެްއ  .ހަފްތާ ބަންދުގަިއ އޮންާނނެ ކަމަކަށް ވެސް ނޫން މިތިބީކީއެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެއް

ބޭފުޅުން އެިކ ކަންކަުމގަިއ ، ަނވަިއެގންނެއް ނޫން. އެހެްނވީމާކަމަށް ވިސް ވެސް ހަފްތާ ބަންދުަގއި ޮއންނާނެ

ނޑުމެން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިރޭވެސް މި ބައް ދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަެނއްކާ މާދަމާއަށް މިސާލަކަށް، އުުޅއްާވއިރު އަުޅގަ

، ރޭ މެސެޖް ފޮނުއްވޭނީ. އެހެންވީމާއެންމެ އަވަހަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު މި

ޖަހާއިރަށް ަވަޑއިނުގެންނެިވ ވެްސ ދާނެ. ާރއްޖެތެރޭގަިއ ެވސް ވެދާނެ ައދި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވެސް  33މާދަމާގެ 

ނޑަކަށް ނޭނގެ އެހެން ސީދާ ސާފުކޮބައެ ށް ދަންނަވާކަށް. އް މެންބަރުން އުުޅއްަވފާނެ ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވޭ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބާްއވާ ގަޑިތަްއ ބައްދަލުވުމެްއގައި އެކަން ކުުރމާއި އަދި ޭއގެ އިތުރަށް އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތުމާއިއެކު  ެއއިން ގަިޑއެްއަގއި އެކަން ނިންމެވީމަ ނޫންތޯ އެހެން ގަޑިތަކެްއަގއި ބާްއވަްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ވެސް އަދި މުޤައްރިރަށް އެ ބާރު ދެއްވަން ވެސް އެއިން ވަގުެތްއގައި ނިންމެވީމަހެން އަޅުގަ 

ނޑަށް އެނޫން ޮގތަކަށް ނިންމާ ނިންމުން ހަމަ  ގަޅު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަންރަނ ނިންމުނު ކަމަކަްށވާނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގަާވއިދުން ބޭރަށް ދެވެނީއޭ.   ބެލެނީ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން އަޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން މައިަގނޑު ގޮެތްއގައި އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!

އަޅުަގނުޑ ވޯަޓކަށް ދާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ިމވަނީ ެއއް ހުށަހެޅުމަކަށް. އެީއ އަމީުތ 

، ވާ ތާއީދުކުރެްއވުން. އެހެންވީމާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްުވމަށް ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

ނޑު އަމީތަށް ދަންނަވާލަން އަީމތު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެުޅްއވުން ޯވޓަށް އެހުމަށް ޓަަކއި  އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު އަުޅގަ

 ކޮމިޓީ އަށް އަދި ެއއްފަހަރު ހުށަހަޅުއްަވއި ދެްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުއަޙް އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު  ނޑުމެން  މިޅަނީ ހުށަހަ މިވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ އިނގޭތޯ މުަޤއްރިރު. ައޅުގަ މިރޭ ިމ އަުޅގަ

ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ އެްއ  33ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން މާދަމާ ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ ކަންކަުމގެ އަީލގައި މިރޭ 



  

ނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާއްަވއިގެން އެ ހު ށަހެޅުްއވުމަްށ ވޯޓަށް އައްަސަވއިގެން ގޮތެްއ ނިންމަވައިދެްއވުން އެދި. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް  ދަންނަވާލަދޭނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ީޓގެ ބަްއދަލުވުންތައް ކޮންމެ ހަފްތާއެްއގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިަޔވަިއ ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ައވަްސކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމި

އެހެން ދުވަސްތަުކަގއި ބޭްއވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިީޓގެ މުަޤްއރިރަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ައދި މިނޫން ގޮތަކަށް އެްއވެސް 

ހުށަހެޅުން ފާސްކުުރމެއް ބާޠިލްކުރުން  ބިލަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ެއއްވެްސ ފާސްކުރުމެއް ފާްސުކރައްވާަފއިވާނަމަ އެ

ޖަހާިއރު ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުމެއް ާބއްަވއި ވޯޓަށް އަްއސަަވިއގެްނ  33ހުށަހަޅަން. އަދި ހަމަ މި ހުށަހެޅުމަށް މާދަމާ 

 ގޮތެއް ނިންމަވާލަދެްއވުން އެިދ ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުން ތިބޭފުޅުންނަށް އަޑުިއިވަވޑަިއގެން އެ ދިަޔއީ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ތާއީދު ލިބިފަިއވާ ހުށަހެ އާދެ!

ނޑު ނިންމަން. ވޯުޓެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ  6 ހިއްލާލަެދްއވުން އެދެން. އާދެ! އަތްޕުޅު މައްޗަށް

 ޖަހާއިރު ކޮމިީޓގެ ބައްަދލުވުމެއް ހިނގަމުންދާނެ. ތި  33 ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރަން މާދަމާދެން އަދި އެއާ

ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއސް.އެމް.އެސްެގ ަޒރީޢާއިން ތި ބޭފުޅުން އޮންނާނެ ތަން ތި

ން ނިމުމާއިއެކު މިހާ ހިސާބު 3އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެޖެންޑާިއއެކު ާއދެ. ދެން އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނޑު މިޭރގެ  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ މިއޮތީ. ޭއެގ ދަށުން އިތުރު ކަމެއް ނެުތމާއިއެުކ އަުޅގަ

 ސާބަށް މި ނިންމާލަނީ. އެހެންވީމާ،...ބައްދަލުވުން މިހާ ހި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވެސް ަތކުރާރުެވފައި އޮތް ކަެމއްވީމަ އެކަްނ  ގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ކުރިންޝުކުރިއްާޔ އިނ

ވިޔަނުދީ ައވަްސކުރުމަށް ޓަަކއި ަވކި އެަބއޮތްތޯ މުޤައްރިުރގެ ވިސްނުންފުެޅއް ަވކިވަެރްއ މެންބަރަކަށް ވާހަކަދައްކަން 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭ  ނުން. ދިނުމަށް. އެއީ ެއއް ސުވާލު ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަްއދަލުވުން މާދަމާގެ ބައްދަލުވުްނ ފެށިގެންދާއިރުަގއި ނޫނިްއޔާ  ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުންފުެޅއް. ދެން އަުޅގަ

އަށް ކޮމިޓީގަިއ ކޮންމެ ބިލެްއ ެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މުްސތަޤްބަލުގައި ފެިށގެން ކުިރއަްށ ދާއިރުަގއި ބިލު ކުރި

ނޑަެއޅިގެންދާނެ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ގެންދާނެ ގޮތާއި އަދި އެ ބިލަކަށް މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ކަ

ނަޑއެިޅގެންދާނެ. ދެން ހަމަ މެންބަ އެްއގޮތަށް ހަމަ ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހަޅުްއވަިއގެްނ  ރުންގެ ފަރާތުން ތި ޚިޔާލުފުޅާކަ



  

މީދުުކރަން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން. ރިއަށްދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންއަޅުަގނޑުމެން ކު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްގެން

އިތުރު ިޚޔާލުފުޅެއް ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ައޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުން ިމ ނިންމާލަނީ. ، އެހެންވީމާ

ކުރު ދަންނަވަން މި ބައްދަލުވުމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަވޑަިއގެން ދެްއވީތީ ވަރަށް ޮބަޑށް ޝު

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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