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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު މި ކުރިއަށްދަނީ`.  ވަނަ ބައްދަލުވުްނ  13ބައްދަލުުވން.  ވަނަ 13 ޢީ ކޮމިޓީގެއިޖްތިމާ އަުޅގަ

ޅިފައިވޭ. ކަމެއް ހުށަހެ 2ޓަކައި  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ގައިމިއަދު މި ބައްދަލުވުމު ަގނޑުެމންގެކުރިއަށްދާއިުރަގއި އަޅު

ލަ ހުށަހެޅިގެން މުޅި ޖުމްބިެލްއ  3ބިލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން  ވާއަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ

 2އަނެއް  ބިލުެގ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ދަނީ އްބިލެްއ ައއިއްސަ. އެ  3 ވަނީ އަށް މިހާރު މި ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއަޅުގަ 

ނޑުމެން ަވކި ގޮެތއް ނުނިންމާ. އެހެންކަމުން ައޅު ނޑު މި ބިލުތަކާއޮތީ އަުޅގަ ިއގެން ުކރިއަށް ދިއުމަށް ޢިްއޒަތްތެިރ ގަ

ނޑުފުރުޞަތު ދިނުމަށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ނޑުމެން .ނަވާލަންދަން އަޅުގަ ކުރިމަތީަގއި މިޮއީތ  ގެއަުޅގަ

 ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލާއި  ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް ނިންމި މި ކޮމިޓީއަށްއެއްވެސް ގޮެތއް ނުމިހާރު 

ކުިރއަށްދާނެ  ބިުލ އެަބއޮތް. އަދި ބިލާ ބެހޭގޮތުން 2ނުންގެ ބިލަށް. އެހެްނވީމާ، މި ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެިރވާ ފަްނނާ

ބިލެއް އެބައޮްތ. ވެސް ހުށަހެިޅފައި އޮތް  ސުރެަގނޑުމެންެގ ކުރިން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުނުނިންމަ ގޮތެއް

ޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް. ބެހޭގޮތުން ހުށަހަ ދިނުމާކަމެްއ ފޯރުކޮށްމާލީ އެހީތެރިކަށް ފަރާތްތަހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނޑަށް ނޑުެމން ކުރިމަ އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ އަޅުގަ ލު ކުރިއަށް ބި 2 މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާއްޗަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ

ންނަވާލާނަން މި ނަށް ދަގޮތެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އްމުގެންދާނެ ގޮތެއް. ޢާ ޓަކައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް

 ހަމައަށް މި ކޮމިޓީން މިހާތަނާގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުން ކުިރއަށް ކޮްށ ބޮޑެތި ބިލުތަްއ ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް

މި ދެންނެވީ މި މުޅި ހުރިހާ  މަސަްއކަތްކުރުން. މިޓީއެއް ަނަގއިގެން އެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ ސަބް ކޮ

 ގޭ ވަކި ބަަޔކުނެ ސަބް ކޮމިޓީަގއި އެކަމަށް ންަގއި ވާހަކަދެްއކެވުމަށްވުރެހިމެނޭ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މީޓި މެންބަރުން

 ބިލު ިނންމުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ކޮމިޓީގައި މުޅި މުޅި ކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްއެ މަސައްކަްތކުރުމަށްފަހު އެ 

އަޅުަގނޑަްށ  .ބޭނުންޭވ ސާފުކޮށްލަން ގެންާދނެ ގޮތެއް އަުޅަގނޑު ށްެއކަމަކު ތިބޭފުޅުން ކުރިއަގެންދަނީ މީގެ ކުރީަގއި. 

ން ަނގަ އެއްމިޓީ ސަބް ކޮ 2ވަކި  ބިލަށް 2ަޓަކއި ވެސް  ގެންދިއުމަށް ބިުލ ކުރިއަށް 2ގޮތުަގއި މި  ފެންނަ

ހަޅައި ތިބޭފުޅުން ހުށަ އެހެްނކަމުން މަަސއްކަތްކޮށްަފއި އޮތްގޮތް. އަށްމަހަ އެީއ މިހާތަނާނީ. އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ބުަރވެވެ

ވާލީ ކުރިމަީތގަިއ ހުޅު އެހެންވީމާ، މިހާރު ައޅުަގނުޑ މިމިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. ފާްސވާ ގޮަތކުން ތާއީދުކޮށް 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  މަަސއްކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުންގެ ބިލު 2މިއޮތް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ޤަތުގައި ވަރަށް ލަކީ ވެސް ޙަޤީބި 2 އޮތް އިޭކގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅިފަޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެ އާދެ!

ލައި މަަސއްކަްތ ައޅުަގނުޑ އެކަަށއަޅާސަބް ކޮމިޓީެއއް  ގެބިެލއް 2ވީމާ، މިފަދަ އެހެން ބިލެއް.  2މު މުހިން

އިނގޭތޯ.  ކަންއެބަޖެހޭ މި ކޮމިޓީގަިއ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވަރަށް މަދު މިއިން ވިްސނަންފައްޓާއިުރގައި 



  

ޭއގަިއ އަސްލު ނަތީޖާ ރަނގަުޅ  ވެސް މިޓީތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެއްަބޔަކު އަަބދު މި ސަބް ކޮ

ތަްއ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ނުެދވޭނެ. ެއކަމަށްވެސް ރަނގަޅު ވަގުެތއް ނުލިބޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާތަކެއް

ނޑުމެންވެސް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ތިބޭ ދުވަހެއްަގއި   މި ސަބް އަުޅގަ

 ގެންދަން. ޝުކުރިްއޔާ.  އިގެން ކުރިއަށްޓީތައް ހަދަކޮމި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަސީ ލްފަިއޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ނޫންތޯންއެހެ އިބިލު އެކުއެީކގަ 2މި ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިުރ  2މިހާރު އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑަްށ  ދެްނ މެންބަރު ޖަމީލް އެުކއެީކގައި. މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދާ ގޮތަށް މި އޮތީ، އެ ވިދާޅުވި ގޮތާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ޢާނަަކމުގައި ވީ ދި ހާޒިރުވެަފއި ނެތްމި ޤަބޫލުކުރެވެނީ މެންބަރުން އަ ތެއްަގއި ގޮ އްމުމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިގޮތަށް ގޮތަްށ  ހިމެނޭތީ ހުިރހާ ޕާޓީތަކެއް ނަގާފައި މިހާތަނަށް މިއޮމި ސަބް ކޮމިޓީ ެނގޭިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިމިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން  އިއެހެންނޫންތޯ ކޮމިޓީތައް ނެގިފަ ޓީތަްއ ނެތިވެސް އަޅުގަ

  ވީތޯ؟ށް ނަން ހުށަހަޅަންކަކަކޮމިޓީތަ ނުވާނެހެން. ުލމަކީ އަނެއްހެން މައްސަލަައކަށް އިވަ ނަށް ެއކުލަންއަޅުަގނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ

ނޑަްށ ދެތިން މިނެޝުކުރިއްާޔ މުޤަ ނޑަށް ހީވަީނ މިަވގުުތ ޓެއް ަލސްވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ އަ އްރިރު. އަުޅގަ ޅުގަ

ދެން ށް ދެއްޯތ މި ބުނީ. ރަނގަޅަ ބް ކޮމިޓީަތކެއް އެުކލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުންހެން.ކުރަްއވަމުން މި ގެންަދވަނީ ސަބަޙުސް

 ކޮމިޓީ އެ ޓާސް، މިޓީ ކިޔަސްބް ކޮދެން އަޅުަގނޑުމެން ސައެކުަލވާލުމުގެ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސަބް ޮކމިޓީއެއް

މަސައްކަުތގައި ތަްނކޮޅެްއ  ކޮމިޓީން ކުރާ  ނަށް މިންމެލީމަ އަުޅަގނޑުކޮމިޓީތަކެއް އެކުަލވާ ޔަސްކިޔަސް ޓާްސކްފޯސް ކި 

ބައިވަރު އެްޑވާންޓޭޖްތަކެްއ  ްނ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހެދީމަ އޭގެއްކަތްކުެރިވެގންދާނެ. ދެން އަނެއްކާ ވަކިފޯކަސްކޮށް މަސަ

އުނދަގޫތަެކްއ  ހުންނާނެ. ކޮމިޓީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއކަމަށް އެްއކުރަންވީމަ ތަންކޮޅެއް ގިނަގިަނއިން އެ އެްއވާންވީމަ

ވެްސ 4.49މުގެ ަބއި ކޮށްލުޑެލިޭގޓްއްޔާ އެ ރެ ިގނަ ބިލު ޮއވެއްޖެ ވުށްއެްއ ބިލަ ވެސް ހުންނާނެ. އަެނއްާކ ޭއެގ އިތުރަށް

ނޑަށް ހީވަނީ ސަބް ، އެހެންވީމާބޮޑުެވގެންދާނެ.  ގެ އެްޑާވންޓޭޖްތަކެއް ހުންނާނެހެން. ްއޔާ އޭކޮމިޓީތަކެއް ހުރެއްޖެައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑ ވެްސ ދަންނަވާަލން އޮތީ މިޝުކުިރއްޔާ މު ދެ!އާ ނޑަށް  ސަބް ކޮމިޓީ މިައދު ނެގޭ ަޤއްރިރު. އަުޅގަ ވަރަށް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ދެން ހީވަނީ ހަމަ އެބަ ހާޒިީރ ެވްސ ރަނގަޅުހެން މިއަދު ފުޭދވަަރކަށް.  ެއގޮތުން އަުޅގަ



  

 ބިލަށް 2ގޮުތން އައިސްފަިއވާ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޞިއްޙީ ބް ކޮމިޓީއެއް ހުރިހާ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަ ،ކޮންމެ

ނޑު ހުށަހަޅާަލން ހަމަ.  ނެގުމަށް  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީ ނަގާ ގޮތަކަށް. އެހެންކަމުން ކުރެވެނީ ސަބް ކޮމިބޫލުތާއީދުކުރެވެނީ، ޤަމި ގިނަ މެންބަރުންނަށް މިހާރު އެހެންވީމާ، 

މެންބަރުން އިތުރަށް  3 އެހެންީވމާ، .އަޅުަގނޑު އަދި އޭގެ އިތުރުން މެންބަރުންނާ 8ޢިއްޒަތްތެރި ތިއްބެވި ހާރު މި

ނޑަށް ީހވަނީ ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީއެއް ނަގަްނވީހެން. ނަގާފައި މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ  ސަބް މިއަދު. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަގެން  އެއީ  އަރުާވނަން ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ނަންތައް ހުށަހެޅުމަށް. ތުދަން. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

ށް. މި ދެންެނީވ ކަގޮތަކަހަލަ  ގެންެދވޭނީ ވީހާ ވެްސ ބޮޑަކަްށ ބެލެންސްވާ ބިުލ އެީކގަިއ ކުިރއަށް 2. މިއޮތީ ބިލެއް  2

ދަތި ގޮތެއް ތަންކޮޅެއް  ކަމަށް ވަންޏާމެންބަރުން ހިމެނޭ  2އެއް ބިލަށް އެއް ކޮމިީޓއެްއގަިއ، އެއް ސަބް ކޮމިޓީެއއްަގއި 

އިގެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅާއިރު ކުރިއަށް ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްނަ 

 .ޖަމީލްގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ެއއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާލާނަން، އެހެންވީމާ  ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އްޙީޞި ؛މުޤައްރިރު އަުޅގަ

 ެއވީ އެ  4، ެދން ފައިޞަލް މެންބަރުން ދެއްތޯ ެއ ވީ. 4ދެން އޭރުން ފަިއ. ، މަހޭ، ރިފާޢު ދެން ޤައްރިރުބިލަށް މު

. ދެން އަދި އެހެްނ ފައިޞަލްހޭ، ރިފާޢު، މުޤައްރިރު، ދެން މަމިއީ ފުރަތަމަ  . ދެން އަނެއް ކޮމިޓީއަށްކޮމިޓީއަށް

 ...ކޮމިޓީ 2 .ކޮމިޓީ ވެސް އެަބއޮތޭ އަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިމހާރުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަނަންމިހާރު ވަގުތު ސަލާމަތްކުުރމު ޘްމާން ތި ޖަލީމް ޢު . އަުޅގަ

ންނީ ފަ ހުށަހެޅުއްވަނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެތި ހަމަކުރެއްވުމަށް. ފުރަތަމައިނުން ފުރި ލިސްޓު ހުށަހަޅުއްވަމުންދާ

 ންވީމާ، އެ ބިުލގެ ސަބް ކޮމިޓީ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ވެރިންގެ ބިލަށް. އެހެފަންނު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު  ޝުކުރިްއޔާ. !އާދެ ނޑު އެ ކޮމިޓީއަށް އަނާރާ، ރިފާޢު ، މާ، ހުށަހަޅާލަން އަސްމާއެހެންވީ އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

 . ބާރީ އިންނަވާނެެއްއނުން .. އެއީ އެ ފަންނުވެިރންގެ ބިލުފައިޞަލް



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން ދާން ބޭނުންވަފައިނަލް ލިސްެޓއް ހުށަހަޅުއްވާ  އެހެންވީމާ، ނީ ޞިއްޙީ . މިހާރު ައޅުގަ

ތައް ޓަަކއި ނަާގ ސަބް ކޮމިޓީގެ ނަންފުޅު ކުރުމަށް ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު. އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ޚިދުމަތުގެ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ލިސްތަފާތު ޚިޔާލު ކުަޑކޮށްމިހާރު ބައެއް މެންބަރުން އެއްކަލަ  ބަދަލެއް  ޑަކޮށްޓަށް ކުތައް ހުރުމާއެކު އަުޅގަ

ތެރިންގެ ބިލަށް މި ލީ މުޙައްމާ، ދެން އިއްބެ، ދެން ނިޒާރު، އަލިބެ، ދެން ކަތްއްފަންނީ މަސަމިއޮތީ.  އިގެނެސްފަ

ނޑު، ައނާރާ، ބާރީ، ފައިޞަ ދެން ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް މި ލީ މަހޭ.  ލް. ޝުުކރިއްޔާ.އަސްމާ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލަްށ  ފަްނނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އްޙީޞި ؛ޘްމާން އެ ހުށަހެޅުއްވީ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދެންމެ ޖަމީލް ޢުމިހާރު 

އީދުކުުރއްާވ ތާއެ ހުށަހެޅުްއިވ ނަންތަކަށް ޓަކައި  ުކރުމަށްއްކަތްސަބް ކޮމިޓީަގއި މަސަ  ،އެ ހުށަހެޅުްއވި ނަންތައް 

 ައރުވަން. ްއޔާ ފުރުޞަތުއް އިނިބޭފުޅެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ަގނޑު އެއަށް ާތއީދުކުރަން.އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިއ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލުގެ ސަބް ކޮމިީޓގައްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ވޯޓަށް ިމ ދަންނަވާލަނީ ޞި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ައޅު . ުޝކުރިްއޔާ.ޅުތަކަށް ވޯޓަށްފު ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ނަން ގަ

ކޮމިީޓަގިއ  ޓަަކއި ނެޭގ ސަބް ރުމަށްކުެއ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ީޙ ޚިދުމަތުެގ ބިލު. އެހެންވީމާ،އޮތީ ޞިއް މި

 އަުރވަން. ށް ފުރުޞަތުމައްވުށަހެޅުހުންގެ ނަންފުޅުތައް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 . ޝުކުިރއްޔާ.އަނާރާ، ބާީރ، ފައިޞަލް ،ދެން އަޅުަގނޑު ، ހުށަހަޅަނީ އަސްމާ ބިލަށް އަޅުަގނޑު މި ޚިދުމަތުގެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަނާރާ.

 

 ރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ނަންފުޅުތަކަށް.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަްށ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެިދޔަ ސަބް ކޮމިޓީ. ެއ ކޮމިޓީގަިއ ޞިއްީޙ ޚިދުމަ އާދެ! ތުގެ މިހާރު އަުޅގަ

 އަރުވަން. ަގއި ބާރީއަށް ފުރުޞަތުށް އެހުމުގެ ކުރީ ވޯޓަ !ާއދެ ޓަކައި. ކުރުމަށްބިލު ދިރާސާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާ ކުރެންދޫ

ަނ ހަމަ އަެނއްހެން މި އަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާްސެއއް މިއީ އަލިެބއަކީ ވެސް ިޞއްޙީ ދާއިާރގައި ވަރަށް ގި އަޅުަގނޑު

ބިލާ ެބހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ  ހެލްތް ސަރވިސް ޑެލިވަރީ  ހުރި ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ ްއވާފައި ކުރަ ދުވަހު މަސައްކަތް

ހެލްތް ސަރވިްސގެ ބިލު. މީގައި  ނޫން، އެއްފަންނީއެއީ މުހެން. މުހިން ވަރަށް އަލިބެ ިއނުންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޑު އިންމައިރީ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގައި ހެލްތް ސަރވިސް ޑެލިވަ  އި އުަޝންގެ ތަބުތައް އަތުރާލެވިފަޓި ޓިސްގަ

ނޑުމެން . އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީގައި މައޭގެ މުޅި އެތި ބައްޓަންކުރެވޭ ހުންނާނެ ގޮތާއި ސައްކަްތކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑަުރގަިއ އަދާއިތު މީހުން ގެނެސްގެން ވާހަަކއްތަފާ އެ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ގެްނނަން އެބަޖެހޭއެބަ   ށް ީހވަނީ އަލިބެ ުޅގަ

ނޑު ވެމު ކަމަށްވާތީންމުހިވަރަށް  އިނުން އިޭއގަވެސް  ލިސްްޓ  އެ އެއް މިއަދުއިލްތިމާސްހަމަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވޯަޓކަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި. ރިވައިްސކޮށްލަދެްއވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހުށަހެޅޭނެ ނޫނިއްޔާ ބިލުގެ ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތާ ެއއްކޮށް އެ ރިޕޯޓް ކުރުމަށްފަހުގައި ސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް

ށް އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން މަސަްއކަތްކޮހެޅޭނެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް ހުށަ

ެގ ޖެނެރަލް އޮފީހު ރނީޓާނާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެތެރޭގައި ިޞއްޙީ ޕްރޮފެޝަނަލުން ނިންމަމުން ގެންދާނީ. އޭގެ

ބިލު ވެސް ދިރާސާކުރައްވަމުްނ  2 މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން ބޭފުޅަކާ މި އެންމެން އެކުވެގެން އަޅުަގނޑުމެން

ބިލަްށ ވެސް ހަމަ ލިބިގެންދާނެ.  2 ހަމަ މަންޓްއަޅުަގނުޑގެ އިންވޯލް ނިންމަވަމުން ގެންދާނީ. އެެހންކަމުން



  

ނޑު ެއއް ެއ ކޮމިީޓަގއި  ސަބް ކޮމިޓީ އޮތް ނެގިފައި ކަމުން މިހާރުއެހެން ިއ ވީނަަމވެސް އަނެްއ ހިމެނުނު ކަމުގައަުޅގަ

ނޑަށް  އެހެންވީމާ، ހަމަ ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ބިއުޝަންރިައޅުަގނުޑެގ ކޮންޓް ވެސް ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް އަ ގޮތަށް ހީވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އެްއ ޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުއްިވ އެ ބިލަށް ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ޚިދުމަތުގެ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ޞިއްޙީ ނޫޅޭނެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 އާދެ!ަޅކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮެދއްވުމަްށ.  ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަކަށްސަބް ކޮމި

 ދަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ މި ިދަޔއީ. އެ ފާސްެވގެން ތި ދެއްވި ވޯޓު ިއއްތިފާޤުން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް މިާހރު ދެންމެ

އެ ކޮމިީޓަގއި  . އާދެ!ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ކޮމިޓީެއއް ކަމަށް އެއީ މެދުގައި ނެގޭ ސަބް ޮކމިޓީއެއް

 އަނާރާ ނަޢީމް، ފައިޞަލް ނަސީމް އަދި ބާރީ. ޝީދު، ޖަމީލް ޢުޘްމާން،ރަ ހިނމެނިވަޑައިގަންަނވަނީ ައސްމާ

ނޑުމެން އާދެ!)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ުގޅޭގޮތުްނ  ހުށަހެޅިފައިާވ ޞިއްޙީ ދާއިާރއާކޮމިޓީއަށް  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑ މި  ބިލުގެ ސަްބ ކޮމިޓީ ނަަގއި ނިމިގެން މި ދިޔައީ. ދެން 2ފައިވާ ހުށަހެޅި ނޑުމެންގެ  ނބުރިލަނީއެއަުޅގަ އަުޅގަ

ނާޔަތާ ޢި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ވަނަ ނަންބަރުަގއި މިޮއތީ 2އައިޓަމަްށ. ވަނަ  2އެޖެންޑާގެ 

ކޮމިީޓަގއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުގަިއ މި  އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލަށް ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ށް ފުރުޞަތު ީޓގެ މުަޤއްރިރު އަނާރާ ނަޢީމައެ ކޮމިށް މައެ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅު  އަދި  ެއއް.ކޮމިޓީ ނެގުނު ސަބް

 އަރުވަން.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ކާތެިރކުރުމާއި އްތައް ރަ އްޤުމީހުންގެ ޙަހުންނަ  ކަންތެރިެޅދުންނުކު ،2010/8ބަރު ކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ޤާޫނނު ނަންޝު

ސަބް ކޮމިޓީްނ  ޢީއިޖްތިމާވަަނ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ..މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ންގެ ންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނުކުެޅދު ،2010/8ޤާނޫުނ ނަންބަރު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.  ުކރެއްވި އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރަްއވާ

ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު .. ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ރުާމިއ މާލީ އެހީތެރިކަންަރއްކާތެރިކު ތައްއްޤުޙަ

ވަަނ  8ކޮމިޓީގެ  ޢީއިޖްތިމާ ގަިއ ބޭްއވުނ14ު އޯގަްސޓް 13ވާލުކުެރއްީވ އާ ޙަ ގެ ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީޢީއިޖްތިމާ

މި ބިލު  ގަ ެއވެ.2014ްޓ އޯަގސް 18 ވީޢީ ސަބް ކޮމިޓީން މި ބިލު ބައްލަވަން ފެއްޓެއިޖްތިމާ ބައްދަލުވުމުގަ.

ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ  -1 ؛މެންބަރުންނަކީ ބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާޢީ ޮކމިޓީގެ ސައިޖްތިމާދިރާސާކުރެްއވި 

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  -3ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ފައިސަލް ނަޞީމް،  -2، هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މާފަންނު މެދު  -5ޘްމާން، ނައިބު މުޤައްރިރު. ފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ -4ނަޢީމް، މުޤައްރިރު.  އަނާރާ

ގައި ބޭްއވެވި މި ކޮމިޓީގެ ިތން ބައްދަލުވުމެއްަގއި މި ބިލު  2014އޮްކޓޯބަރ  14ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. 

ދެްއވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވަީނ  މަށް ހާޒިުރވެ ވޯޓުދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވު



  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެިރކުރުމާއި، މާލީ އެހީތެރިކަްނ  ،2010/08ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންަނވާފަިއާވ ރަްއވަިއ ގެއިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުވަނަ .. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް

މި ބިލާއިމެދު ، ޢީ ކޮިމޓީން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޓަަކއި މި ރިޕޯޓާއިއެކު ހުށަހެޅުްއވުމަށޭ. ވީމާއިޖްތިމާއިޞްލާޙާިއއެކު 

އެދި މި ރިޕޯޓް ހުށހެޅީމޭ. އަދި މި ބިލުގެ  މިޓީ އަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ނިންމަވައިދެްއވުންޢީ ކޮއިޖްތިމާ

ސްބަތް އިނގޭނެ ލިޔުމެއް ވެސް މި ރިޕޯޓާއިެއުކ ޓީގެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ނިބައްދަލުވުންތަކަށް ޮކމިދިރާސާ 

 ހުށަހެޅީމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބިލަށް ސަބް ކޮ އާދެ! ހޭގޮތުްނ ބެ މިޓީން އެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓާމިހާރު އަޅުގަ

 ންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މި ބިލު ހުަށހެޅިއިރު ފުރަތަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ދެ!އާ ގޮތާއި ވަރަށް  ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ވޯޓު ވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  މިގޮތަށް .ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލެވިފަމި ށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މިއޮީތ މިހާރު ބޮޑަ

ނޑުމެން ގެނެސްަފއިާވ ަބދަލުތަކަކީ މިީއ މި ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް. ބިލު މިގޮތަށް ިމ  އްވާފައި ދެ އެގޮތުން ައޅުގަ

ހުންނަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ތަކަީކ އެއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބަދަލު ގެނެސްފައި މިވާދާގެ )ހ( އަްށ ވަނަ މާއް 26

)ހ( އަށް މިއޮތީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 26ދިނުމާއި، އާާލތް ހޯދައިދިނުން. މިބައިގެ  މާލީ ޢިނާޔަތް

ނޑައަަޅއި އެމީހުންގެ  މާއިއެކު އެ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ ށުދަފްތަރު ބަލަހައްޓަން ފެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކަ

ގޮތުްނ ގެ މަތިން ސަރުކާރުން މާލީ ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެޭއ. އެ ގޮެތއް ކޮންމެ މީހަކަށް މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަންނަނިިވ 

ތުން ންތިއަަކށް ބަހާލައިގެންނޭ. މިގޮނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ދެ ގިމާލީ ޢިނާޔަތް ދޭނީ މި ޤާ

ނޑަެއޅުމުަގއި އެމީހެއްގެ ގަިއަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިގި ފުރަތަމަ  -1ންވަރަށް ބަލަންވާނެއޭ. ންތިތައް ކަ

ހިމެނޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ތީަގއިންގިހާސް ރުފިޔާ. އެއީ މި  ކޮންމެ މީހަކަށް މަދުވެގެން ފަސްަގއި ގިންތީ

 2000އިތުރުން ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ މީހުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ެދވޭ  ހާސް ުރފިޔާގެ ތިން މީހާއަށް ދެވޭ

ްނ ހެއްދާެގ )ހ( ގައި އެމި މާ -ހާސް ރުފިޔާ. )ށ( ން ތިންކޮންމެ މީހަކަށް މަދުެވގެދެވަަނ ގިންީތގަިއ  -2ރުފިޔާ. 

ތައް ހައްޓާ ފަރާތްލަތުން ބަލަމި މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ ޢިނާޔަތުގައި ދައުނަމަެވްސ ވީ ބަޔާންކޮށްފައި

މެއް ލިބޭ މީހަކަްށ ުނވަތަ މާލީ އެހީތެރިކައް އްދާެގ ދަށުން ެއއްެވސް ޢިނާޔަތެމި މާ -އިސްތިސްނާެވގެްނވެއޭ. )ނ(

ވަތަ މާލީ އެހީތެރިކަެމްއ އް ނުސް ޢިނާޔަތެ ގެ އެހެން ނިޒާމެްއގެ ދަށުން އެްއވެޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ަދއުލަތުއެހެން 

 ނުވަތަ ަދއުލަތުގެ އެހެންއެހެން ޤާނޫނަކުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ޢިނާޔަތާއި ބޭނީ އެމީހަކަށް ލިމަ ލިބޭނަ



  

ގެނައިަމ ށް ތަމިހާރު މިބައި މިގޮ އެންމެ ބޮޑު އަދަދެކޭ. ންޔަތާއި އަަޅއި ބެލުމަށްފަހު އޭގެލިބޭ ޢިނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

ދާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވިޔަސް ބަލަހަްއޓަމުން ޫދގައިދާ އެއީ ގުރައިންނަ ބަދަލުތަކަކީ ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަމުންއަ

 . ދެން އަނެއްކާ އިސްތިސްނާވާނެ މި އެލަަވންސް ދިނުމުން. އެއީ ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަކަށްވާތީ

ނަށް ންއިސްތިސްނާވާނީ ަތކުރާރު. މިހާރު އެލަވަންސް ތަކުރާުރާވކަމަށް އެންސްޕާއިން ވަރަްށ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެ

 ގެ އެބަ ތަކުރާުރެވއޭގިަނ މީހުން އަްށވުރެ 400 ކުރިއިރު ވިދާޅުވެަފއި އޮތީޅުަގނޑު މި މަޢުލޫމާތު ސާފުއަ

ލިބޭ އެލަވަންސް. މި ބިލަށް މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ކަން ހުންނާތީ ނުކުޅެދުންތެރި ސްކުޅިވުމުން ލިބޭ އެލަވަްނސާއިމު

ފަސްހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނީ. ރާރުެވގެންނެއް ނުލިބޭނެ. ތަކުވަންްސ. ބޭފުޅުންނަށް ލިޭބނީ އެތަނުން ބޮޑު އެލައެގެނައުމުން 

މެން މި ގެަނިއ ޅުަގނޑުއަދެން މި ދެބައި އެބަ އުނިެވގެންދޭ. ދެން މީގެ އިތުުރން ހާސް ރުފިޔާ.  މިހާރު އެބަ ލިބޭ ހަތް

 2000ންމެ މަހަކު ކޮމި ލިބެނީ  ބަބުން މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްބަދަލުގެ ސަ

. ދެްނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސްބޮޑުެވގެންދާނެ  ހާްސ ރުފިޔާ އެްއކޮށް ެއއް ިއޞްލާޙާ ރުފިޔާ. މިހާރު މި ގެނައި

 މީހުން 5400ހޯދިއިރު ލިބުނު ގޮތުގައި އޮތީ  ތުލޫމާަގއި މިހާރު އެންމެ ފަހުން މަޢުނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަފްތަރު

 ނަތީޖާއަކީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ނެލުތަުކން އަންނާދެން މިީއ އަސްލު މި ގެނައި ބަދަ. ރެވިފަރަޖިސްޓްރީކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާން. ލް ޢުޖަމީ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ފުށީގެމަނަ

ވަރަްށ  ބިލާގެންދިޔަ ހުށަހެޅި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޤީޤަުތަގއި ހަމަލުގައި ޙަރު. ދެން މި ބިޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރި އާދެ!

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައެއް މުއަމިއޮތީ.  ގޮތަކަށް މި ބިލު  ތަފާތުބޮޑަށް  ަގއި މި ވާހަކަދެްއކިއިރު  ތަކާއައްަސސާޅުގަ

 ވެފައިލުރު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަމިހާ . އެހެންނަމަވެސްދެއްކިބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ތަކާޕޮއިންޓް ގައި ހުރި ބައެއް ބިލު

ނޑައަކަމަށްވާތީ  ނޑުމެން  ށް ފެނޭ މީގައި އެންސްޕާއާުޅގަ މަޝްަވރާކޮށްލަން. ކޮށްފައި އަދި އިތުރަށް އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ެވސް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލާވަކި ގޮަތކަށް ނިންމުމުގެ ުކރިން  އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު

ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން އަންަނ މެއްގެ ދަށުން އެބަ ދެކެވޭ އިންޝުއަެރންސް ސްކީވެސް  ހާރުމިއި ރާކޮށްލާފަމަޝްވަ

އޮވެގެން ުނވާނެކަމަށް  މި ފުށުއަރާ ެއއްވެސް ކަހަލަ ަކމެއް، ރިކަން ހުްނނަ މީހުންނަށް. އެހެންވީމާވާހަކަ ނުކުޅެދުންތެ

ެވސް  ރި މުއައްސަސާތަކާހު ުގޅުން  ދި މިކަމާއަ އާއި ސްޕާ. އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެހެންވީމަ އެން ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަންއަ

 ޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަ

 



  

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ލް ނަސީދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ ކާށިދޫ

ނޑުމެން ވަރަށް އަޅު ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އާދެ! ނޑުމެން ސަބް ކޮިމޓީގައި މަަސއްކަތްކުިރއިރު ައޅުގަ ބޮޑަށް ގަ

ނޑުމެން ކުީރގަިއ ބެލީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ދެކެވުނު ހުރިހާ  ކަމާއި ބެހޭ ޢީ ކޮމިޓީން އިޖްތިމާމު އަޅުގަ

ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް. ދެން މިހާރު ސަބް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން މި މަސައްކަތް މި މައްސަލަ ނިމިފައި އޮތްއިުރ 

އޮތީ ކުީރގަިއ ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އަދި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ޤުވެރި ފަރާިއވަީނ އެ ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ަޙއް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާފަ

 ނަށް ބައްދަލުކުރެވުނު އަދި ކެއަރަގނޑުމެންން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންސްޕާއަށް ވެސް ައޅުބޮޑުެވގެންދިއު

 މެންނަށް ބައްދަލުކުރި ކުރުމުން ވެސްއަޅުަގނޑު ނިސްޓްރީ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާސޮސައިޓީ، ޖެންޑަރ މި

ހަމަ އެކައްޗެއް ހުރިާހ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަސްާވ އެއް ކަމެއް އެަބއޮތް. ެއއީ މެންނަށް އެނގިަފިއ އޮތީ އަޅުަގނޑު

މެ ންއެ ނީ ޖެހޭޢިނާޔަތްތައް ލިބެން ޢިނާޔަތް ބޮޑުވެގެންދާއިރު އެ ބޮުޑވިމި ތަކުރާުރވެގެން ުނދިއުމާއި  މިކަމުގައި

ނޑުމެން ބަލާފައި މި ނިންމާފައި މިއޮތީ. ދެން މިހާރު ޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް ެވްސ  ކަމަށް. ެއގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ސް އެަބ ދެވޭ. ވެ ުރފިޔާ މިހާރު 2000ރާ ކަމަްށަވންޏާ އަރާނެ. ެއއީ ފުށުއައިންޝުއަރެންސް ްސކީމެއް ާދކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެން ، އެހެންވީމާ މާފައި އޮތް ނިންމުން މިހާރު ނިންމިހާރު ައޅުަގނުޑ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ އަުޅގަ

ވެސް  ޑުމެންނަށް އަބަދުކަމަކީ ކަންކަން އަުޅަގނން ލަސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ކަންއަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމު

ންނަ ބަދަލަކުން ގެފަހުން އަުޅަގނޑުމެން ވަންޏާމުން މަްއސަލައެއް ނެތް. ކަމަށް ވާލުކުރެވެން. ރަނގަޅު އޮންނާނީ ބަދަ

ވެސް އެބަޔަުކ  އަބަދު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށްވަންޏާރަނގަޅު ދަށުން އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެްއގެ  ށްމިސާލަކަ

ނޑު އެ ޭއގެ ، ވާނީ އެ. ެއހެންވީމާޔިތުން ބޭނުންރައް  ބޫެލއް ނުކުރަން.ޤައިން ޝަުކވާެއއް އަންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މިހާރު މި ކޮމިޓީ އަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ، ހެންވީމާއެ ދެން ބަދަލު ފާސްކުރަން. މި އަުޅގަ

އެީއކީ ކޮންމެހެން ކަމަށްވަންޏާ ބައްދަލުކުރުމަކީ  ކުރަންޖެހޭަބއްދަލު ރަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންސްޕާއާއިތު އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ހުރިހާ ހަމަ ެވސް ެއއްފަހަރު މެންނަށް އަދިއަޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށް ެވްސ އިންކާރުކުާރ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ ެއކަްއޗަކީ އަުޅގަ ދަލުކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެސް ބައް އެންމެންނާ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުންތައް ބޭނުންާވކަކަމި ިމ އެނގުނީ ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަާކއި ވެސް ރިހާ ފަރާތްތަކުން މެންނަށް ހަމަ ހުން. ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި އެނގުނީ އަދި މިހާރު ެވްސ  ދާއިރުއެޗަށް މެން އައި.ޖީ.އެމް.ވެސް އަޅުަގނޑު ރަށްތަކުން ވެސް އަުޅގަ

ބަ ތިބިކަން. ނުންވެފައި ަބޔަކު އެނަށް މި ފެންނަނީ އެހީތެރިކަން އިތުރަށް ހަމަ ބޭއެކި އެނދުތަކުން ައޅުަގނުޑމެން

ނޑު ތީ ހިމެނުނު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިއޮްށ މައްޗަ ގެމެންގެ ފަސް ެމންބަރުންމިހާރު މި ނިންމާފައި މިއޮތީ އަުޅގަ

ކަމަށް ދައުލަތަށް ވެސް އޭގެ އެންެމ  ށްރަނގަޅަފައި ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ވަރަށް ލާ ބަ ވަރަށް ގިނަ ބެލުންތައް

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެކަީށގެންވާ ގޮ ލުއިކޮށް ވަރަށް   ތަކަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ



  

 

 ރިފާޢު ވަހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ކޮށް ދެއްކި ވާހަކަަތްއ ގްރޫޕު ގޮތެްއގައި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކަލަ މަޝްވަރާތައް ކުެރވެމުންދިޔައިުރގަިއ މައިގަ

ތަށް ހަމަ ކުރުމަށް ތިކުރެްއވި މަސައްކަ ހިމެނިގެން ކަންނޭނގެ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ތިބޭފުޅުން ބިލު ފުރިހަމަ

ނޑަްށ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ  . އެހެންނަމަވެސްކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފު  ށް ނުވަަތ މީހާއަ ބަލާއެ ފިޔާ ރު 2000އަުޅގަ

ވާަހކަދެކެވުނު ކަންނޭނގެ އޮން ިރކުއެސްޓް ބޭިސސްއަށް އޭތި ގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރު އޭ ެދވޭ އެތި. އެހީތެރިޔާއަށް

ނޑަށް މާނަކުރެވެނީ  އްޔާއްޖެ ގޮތުން ވެނު އިންނޫމިހާރު މި ޤާބައިންދާލަން.  ުލގެ މީހެއް ހަމަ އޮޓޯއިްނ އެ ހާ ައޅުގަ

ވެސް އެއްކަލަ ދައުލަތަށް  ވަްނޏާއެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ސް އަންނަންވާެނއޭ. ެއކަމަކުވެ ފިޔާހާސް ރު އެ ދެވެއްިޖއްޔާ 

ފާނެ. ނުކުަރއްަވއިފިްއާޔ ން ޮކންމެހެން އެ ރިކުއެސްޓް ނުުކރައްވަބަެއއް ބޭފުޅު ވެސް ވަރެްއގެ ލުެޔއް ައއިސްދާނެ.ކޮންމެ

މު ކަންނޭނގެ. ޕޮއިންޓް ހިމަނާލުން ވަރަށް މުހިން އެ، އެހެންީވމާވެްސ ދައުލަތަށް ސޭވްވީ.  ރުފިޔާ 2000 ްއކަލައެ

ނޑަށް ވަރަށް ފުހަމަ އޭރުން ދެން   ކުރަން. ރިހަމަ. ވަރަށް ތާީއދުއަޅުގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އާދެ!  2000ށް އެ ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމުގެ ކަތައެސްްޓކުރާ ފަރާތްެއގޮތަށް ިރކު ނީހަކަދައްކާފަިއވާމެން ހަމަ ވާ އަުޅގަ

ނޑުލިބޭ ޢިބާރާތް ބަދަުލ  . އާދެ!ކަށް ބަދަލު ގެެނިވދާނެތަށް މި ޢިބާރާތްމެންނަގޮތަށް އިންނާނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

  ގެންނަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުބާރީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ނ އާދެ! ނުޑ ގޮތެްއގަިއ ބެލި ެއއް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު އިޞްލާުޙުކރުމުގައި އަުޅގަ ޑުމެން މަިއގަ

ނޑުމެން ބެލީ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓަށް ެވްސ  އަސާސަީކ ެއއީ މި ަޙއްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުން. ދެވަނައަށް އަުޅގަ

ބުރަނުވާނެ ގޮތަކަށް އެއީ ާޚއްޞަކޮށް އެންމެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ދެވޭނީ. 

ނޑުމެން ވާަހކަދެކެވުނު. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަޅު ަގނޑުމެން ޭއަގއި އިްނޝުއަރެންސް ސްކީެމއްގެ ާވހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މިހާރު ފެންނަން މިއޮތް އެއްަޗކީ ހެލްތް  ޔުިނވަރސަލް އިންޝުއަރެންސް ްސކީމަށް ަބލައިލާއިރު އަުޅގަ

 ހޭ ފަރުވާތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ބަ ލިބޭ ޞިއްޙީ ގޮތުން ދޭންޖެސްކީމް. ެއހެންވީމާ، އޭގެ ދަށުން އެއިންޝުއަރެންސް 

އެހެން ގޮްތގޮތުން ދޭންޖެހޭ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެމީހުންނަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް އެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ބިލު ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނުން ހުރީ ނުވަތަ އާކިޓެ ، ޓް ކުރެވިފަިއވަނީ. އެހެންވީމާކްޓަކައި މި މައިގަ

ނޑުމެން އިންޝުއަރެންެސްއ  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންޝުއަެރންސެއްގެ ތެެރއިން މި ދާންވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ



  

ފީޒިބަލް ކަމަކަްށ ހެދުން އެއީީކއެއް އަނެއްކާ ވަކިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް 

ވެސް އެއޮތީ ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެއް. އޭގެ މާނަައކީ ހަމަ ހުރިހާ  އީ މިހާރުނުވާނެ. އެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ވެސް އޭގެ ޒާުތގައި ޞިއްީޙޮގތުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް.  ލިބޭ ގޮތަށް.އެންމެންނަށް ވެސް 

ންނަ މީހުންނަށް އެއޮތީ ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް އެހެންވީމާ، ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންނަށާއި އަދި ނުހު

އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ެދވަނަ އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެްއ  ލިބޭނެއިންޝުއަރެންސް ްސކީމެްއ 

ނޑަށް ހީވަނީ ތަކުރާރުކުރުމަކީ އިންޝުއަރެންސް  ން އެފަދަެވގެންދާނެހެން. ދެއެއީ ޑުބްލިކޭޓު އެްއޗަކަށް  ެއއީ އަުޅގަ

ލަ ނުހުންނަ ޤައުމުތަކުަގއި މިކަހަ އިންޝުައރެންސް ސްކީމު ސަލް ހެލްތުޔުނިވާ ފުކުރަނީސްކީމެއް ތަޢާރު

 ކުރަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. ތަޢާރުފު އިންޝުއަރެންސް ްސކީމު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

ިމ މީދު އެބަ ކުރޭ ތަޙައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުން އުއް ންނަ ހާލަތުރު. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރި އާދެ!

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުެރވިއްޖެ މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައިބިލު ފާސްވާނެ ދުވަހަކަށް  .. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު  ނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީން ކުރެއްވި ަމސައްކަތަށް ހަމަ އަުޅގަ މިއޮތީ އަޅުގަ

ބޮޑުނުވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  ދައުލަތަށް ވެސް ބާރު، ރަނަގޅު ގޮތަކަށްއެންމެންނަށް ވެސް އެއްަބސްެވވޭ 

 ޮއތީ އެއީ ކޮންމެ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ފަސްނިކުމެފަިއ ެވސް އިޫޝއަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން

ދައުލަތަށް ވެސް ބުރަ ބޮޑުވެގެންދާނެ  ،މިވަގުތުން މިވަގުތަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އުނދަގޫ ހާސް ރުފިޔާ ދިނުން 

 ޮގތުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު  އޮތް ވެސް މިހާރު ނިމިފައި މިކަމަކަށް ވިސްނޭތީ އެހެން ެއކަން ނުކުރަން. މިހާރު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ކި ވާހަކަތާއީދުކުރަން. އަދި ބާރީ ދެއް . އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިގޮތަށްގޮތަކަށް މި އޮތީ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަ ލިބޭ މިހާރު ިޞއްޙީ އިންޝުއަރެންްސއަކީ މިހާރު  ެވސް ހަމަ އަުޅގަ

ށް މިހާރު މި ލިބޭ އެލަވަންްސއަކީ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭބޭފުޅުންނަ، ޚާއްޞަކޮށް އެބަ ލިޭބ. އެހެންވީމާޚިދުމަތް 

ައޅުަގނޑު މިހާރު މިއިންގޮތަށް މި ދެވޭ އެީހއެްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ، ހުރި ބައެއް ޟަރޫރީ އެހެްނ ކަންކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް އެބައާދޭ ޕްރެޝަެރްއ  ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އިތުރަށް މި ިދގުދެމިގެން ދަންޏާމުން މީތި އަޅުގަ

ން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ލަފްަޒކުން އަޅުަގނޑުމެ

ސަރުކާުރގެ ދައުލަުތގެ މިކަމާ ގުޅުްނ  މިހާރު މިވަގުތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކުެރވިއްޖެިވގެން ދިއުން. ލަސްކުރެ

ވެްސ ިއވިއްޖެ މިހާރު ނިމިފަިއ  ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ ދެކެިވއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑު ހުރި މުއައްސަސާަތކާ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ އަޑުައއްަސވާ ެއއަށް  މިއިން ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ިއންގޮތަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ނިމުނު ނިމުމެއް   . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ކަމަށް. އަުޅގަ



  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑުމެންނަށް  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ދެންމެ ތި ފާޅުކުރެއްވި، ފާުޅކުރެްއވީ އަުޅގަ

މަލީ  ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިމިހާރު މި ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ޤާނޫނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ސަބް ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަަސއްކަތުްނ  ،އިޞްލާޙު ން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށްތެރިކައެހީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ރިޕޯޓު ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް.  ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓު. އުސޫލެއް ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ނިންމުމުގެ ކުރިން މިދެންނެވީ ކޮމިޓީގައި  ހުށަހެޅުމެއް ެއބައޮތް. މި ރިޕޯޓު އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ ެއީއ ބިލަށް މިއޮތީ ވަރަށް ބޮުޑ  ްޒކުރުމުގެ ކުީރަގއި އެންސްޕާއާއި ނިންމުމުގެ ކުރިން ފައިނަލަ

ނޑުމެްނގެ  ތާފަރާ 2ޅެއް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފަ. އެހެންކަުމން މި ބަދަލުތަކެއް ތަންކޮ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި  1ފައިނަލް  ނޑުމެްނެގ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުުރމަށް އަޅުގަ ބައްދަުލވުން ބޭްއވުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އަ ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ. އެހެންކަމުން މެންބަރުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާ ުޅގަ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެންސްޕާގެ  ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ބޭފުޅަކާ ދަންނަވާނަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ، އެޓަރނީ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓެގ  ބޭފުޅުންނަށް ފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިޓީެގ މައްޗަށް، ރިޕޯުޓގެ މަްއޗަްށ އަުޅގަ

 ޮގތަށް.  ރައީސަށް ފޮނުވާ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ންނަވާއިރުގައިއެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ދައަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަްށ 

ހަމައެކަނި ބައްދަލުވުމަކަށް. ފައި އޮތް ބޭފުޅާއާ އެކީަގއި؛ ށް މި ބިލަށް މިހާރު މި ޑްރާފްޓުކޮށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން މިކޮޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުން ވިިޒްޓކުރާއިރު އެ އެއަންނައިރުަގއި އެހެންނޫނީ ވާނެ ގޮތަކީ ައޅުގަ

ވަންޏާ  ެޝއަރކުެރވޭ ކަމަށް ބޭފުޅުންނާ އެ  ކުއްިލއަކަށް ނުެދވޭނެ. ެއކަމަކުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ލަަފއެްއ 

ނޑުމެން ޝެއަރކޮށްފައި   ... ޕްެރޒެންޓޭޝަނާ އެކު ައޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުޮކށްފިއްޔާ ދުވަހުގެ އެއަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އި..ރިފާޢު ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަ 

 



  

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނިޔަލަށް.  ހަތްފާގެ  އޮކްޓޯބަަރށް ދެއްތޯ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އެއީ މި 31ެދއްތޯ ާޓގެޓެއް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިން

ނުޑމެން މިހާރު މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ކަމެްއ  ނޭނގޭ. ދެން އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވްންގެނައުން، ގެންނަްނ އެބަ ޖެހޭ ކަ ލުދަނުބޭއްވޭކަމަްށވަންޏާ މި ތާރީޚަށް ބަ

ނޑުހަމަ ވެސް އަަވސްކުަރން  ކަންނޭނގޭ. ދެން ހަމަ އެއާެއކީަގއި ވީހާ  ެވސް ެއދެން އިނގޭތޯ. މި ދެން ވީހާ  އަޅުގަ

 ވެސް އަވަހަކަްށ އެ ަބއްދަލުުވން ބާއްަވއި މީތި ނިންމާލެޭވނެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އެއީ މިހާރު މި 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވުނީ ހަމަ އެންމެންގެ ވާހަަކއިންންގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ހަމަ ޯއވަރއި  ވެސް އެންމެން ރޯލްކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

އިޫޝ  ވެްސ ެއއީ ބަޖެޓަރީ ވެސް ހަމަ އެއްބަްސެވއޭ. ހަަމއެކަނި ަފއިނަލް ވާހަަކ ައކީ ވޯެޑއް އެ ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން

މިއަހަރުގެ ަބޖެޓަށް އެބޭފުޅުންނަށް މިކަމާ ގުިޅގެން ކިހިނެއްތޯ އެކަްނ ، ންވީމާއެހެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ. ވެސް މީގެ

ނުޑ ހަމަ އެ ފާހަގަކުރި ްނ ކަންތަކުަގއި ވާހަަކއަކީ މީގެ ގެންދެވޭނީ ދެން ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ޖެނެރަލްކޮށް މާނަކުރެވޭގޮތުން ެވއްޖެއްޔާުމ  އަޅުަގނޑަްށ، ދެން އަޅުަގނޑަކީ ދެން ލޯ މީހެއްނޫްނވީމަ އަުޅގަ

އެތަނަށް މިާސލަކަށް ކޮންކަހަލަ ފިއްެޔއް ުނކުތާ ެއއް ބަދަލުކޮށްލަިއގެންތޯ  އެކަމަކުމީގައި އޮތް ގޮތުން ހަމަ ދޭންޖެހޭ. 

ކަށް ހޯދާލަން ކަެމއްަގއި ކަންނޭނގޭ އެޓަރީނެގ ލަފާ މިސާލަެއކަހަލަ ، ުކއެސްޓު ކޮށްލެޭވނީ. އެހެންވީމާރިއޮން އެ 

އޮތިްއޔާ  ވެސް ވާން ވެްސ އޭތި ައވަސްކޮށްލާަފއި އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އަނެއްހެން ކިރިޔާ ވީހާ، ހެނީ. އެހެންވީމާޖެ

ނޑުމެންގެ ޢާްއމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްާވ  ދުވަހު ބުދަ ވެސް މިކަން ކޮށްލާފައި ނިންމާލަން. އެއެްއނޫންތޯ އަޅުގަ

 ދުވަހަކީ. 

 

 ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ނިންމާލާފައި ފޮނުވުމަށް ޓަަކއި  ދީފަިއ އޮތް ތާރީޚަށް މި ބިލު މި ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ތާއީުދކުރަން  އާދެ! ައޅުަގނޑު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ނޫނީ މާދަމާގެ ަވގުެތއްަގިއ ވެްސ ވެްސ ހަމަ ކުިރއަށް ބައްދަުލވުމެއް ޭބްއވެންޏާ  ދެން މިއަދު

ފްލޯރއަްށ  އިވެސް ކުެރވިފައި އޮޓީމަ ނިންމާފަ ވެސް ައވަހަކަށް މި ޑްރާފްޓް ލިބެންޏާމު ވީހާ !މިކަމުަގއި އާދެ ލަފައެއް

ނޑު ހަމަ ފޮނުވާލަން  ވެްސ ދީފައި އޮތް ޑެޑްަލއިނަށް އި އޮކްޓޯބަރ ކުީރގަ 31ވެސް ވަރަށް އެދެން  އަޅުގަ

 ނިންމާލަދެއްވުން. ޝުކުރިްއޔާ. 

_________________________ 


