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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އިޖް  އިގަ ާދއިރު ވަނަ ަބްއދަލުވުން ކުރިއަށް 16ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެއިްނ ކޮމިޓީގެ `. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ހެޅިއޮތީ ހުށަ ރަތަމަ ކަމަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެ ފު ފައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އޮތް ސުންގަޑި އަޅުަގނޑުމެްނ އަނެއްކާ ރިަވއިްސކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. އެއީ މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުރުމާއި މާލީ ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންގެ  ،2010/8އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން މިހާރު މި ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކުރަމުންގެންދާ އެ  ގެ ޤާނޫނަށްއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު

ނޑަައޅާފަިއާވ  ލުމަށް ޓަކައި ސުންގަިޑެއއް އެބަބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ނޑުމެން ކުރިން ކަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަރާތްތަކެއް ބިލުގެ މަސައްކަްތ ނުނިމި. އެއީ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ  އެވަނީ ަނށް ސުންގަިޑއަށް އަުޅގަ

ވެސް ހުރުމާ އެއްކޮށް. އެހެންކަމުން  ތިބުމާއި އަދި އަނެއްކާ ހޯދަންޖެހޭ ސާފުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ސުްނގަިޑއެްއ  .ގެ އަރިހަށް މި ސުންގަިޑއެއް ފޮނުވަންމަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ައނެއްކާއަޅުަގނޑުމެން 

ފަހަރު  އެިކއެިކ ސަބަބުތަާކ ހެދި ނުނިމި ބައެއް ޑިއަށް ނިންމޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްގަ  ވެސް މަަސއްކަްތކުރަނީ އެ އަބަދު

ނޑުމެންނަށް ރިވައިސްކޮށްލެ  ނުނިމޭ، ނުނިމި ހުރޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ަގނޑު މިހާރު އަޅު، ވިދާނެ. ެއހެންވީމާއަުޅގަ

ނޑަެއުޅމަށް ޓަކައި.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ޚިާޔލުފުޅަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން މި ބިލުގެ ސުންަގޑިެއއް ކަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  މަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބަލަނީ ހަމިއަދު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! މި ބިލުގެ ސުންގަޑިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ާއއި އޭ.ޖީ ޮއފީހާއި އަދި އެންސްޕާެގ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން ދުވަހު ފިނޭންސް

ނޑު ެއ  އިގެނެސްފަ ތަކެއްއޮންނާނެ އިތުރު ިއޞްލާޙު ވަނީ ސާފުކުރެވިފަ. އެހެންީވމާ، އެގޮތުން  ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑު ޑްރާފްޓަ ، އިޞްލާޙުތައް. ދެން އެހެންވީމާ އެލަން މިއުޅެނީ ޓީ އަށް ހުށަހަޅާމި ކޮމިށް. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

މި ކަންަތއްތަްއ  ރޭ ުނވަތަ ެދހްފަތާއެއް ތެރޭ އެންމެ ަލސްެވގެންއަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ މި ހަފްތާއެއް ތެ

ނޑު މިހާރު އެ ބިލަށް  ބުން. ދެން އެގޮތުންއި އޮތް ހިސާމިހާރު ބިލު އެ އައިސްފަ ކަމަށް  ނެނިމިގެންދާންޖެހޭ އަޅުގަ

ތާރީެޚއްަގއޭ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ވެސް  ފެށޭނީކުރަން ތެޭރގަިއ ޮއންނާނެ އެ ބިލު ެއގޮތަށް ޢަަމލު އިޞްލާޙު ގެނައި

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ، ފެށޭނީ. އެހެންވީމާ ރު ދުވަްސ އަހަ ވެސް ތަްއޔާރުވާން ެއއް ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ެއއީ ައސްލު އަުޅގަ

އޮްތ މިހާރު ގެނެސްފައި  ގެން އެްއވެސް ައސަރެއް ނުކުާރނެމި ލިބެނީ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކަށް މި ބިލު މިހާރު ފާސްކޮށް

ނޑު ސުން، ޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ... އެހެންވީމާއަ، ބަދަލާ އެއްކޮށް. އެހެންވީމާ ނަޑއަާޅއިރު.ގަޑި އަުޅގަ  ..ކަ

ނޑު މި އުޅެނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އެހެންވީމާތާރީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ނޑުެގ ، ޚެއް ހުށަހަޅަން ކަމަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

 ފަހަށް.  ދުވަސް 7. އާދެ! ދުވަސް އެއީ ތާރީެޚްއގެ ޮގތުން ަވނަ 17މަހުގެ  ހުށަހަޅާލަން މި



  

 

 ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް 

ވަނަ  2016ަޤއްރިރު. މިހާރު ތި ޤާނޫނަށް މިހާރު ތި ގެެނވުނު އިޞްލާޙަީކ ތި ވިދާުޅވަނީ ޝުކުިރއްޔާ މުއާދެ! 

ވަނަ  2016، އްކަތްކުރާ ޤާނޫނެޭކ. އެހެންވީމާފަށާ ގޮތަށް ފާސްކުރާ ފާސްކުުރމަށް މަސަ ޢަމަލުކުރަން އިގަ އަހަރު

ނަޑކަށް ުނވިސްނޭ. އެީއ ރުމުގެ މާނަެއއް އަޅު ފާސްކު ޢަމަލުކުރާކަށެްއ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ަހދާ އިގަ އަހަރު ގަ

ނަޑކަްށ ނުފެނޭ. އެންމެފަހުން ގޮތެއް ކޮންމެ ވެސް  ވިަޔސް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރޭގައި ތި ދެއްޭކނެ ގޮތެއް އަދި އަުޅގަ

ތިކަހަލަ  ެގ ބަޖެޓު ތެރޭގައިމިއަހަރު  ދެއްކުނު ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރގައި އަދި އެންްސޕާއާއާއި  ފިނޭންސް

ވަަނ  17ވަނަ އަހަރަށް ނޫނީ  2016 ،އެހެންވީމާ ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.އެްއވެސް ފުުރޞަތެއް އޮތް ކަމެއް ވެވޭނެ 

ނޑަ  ކަމެއް މުެއއީ އެހާ މުހިންއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ހެދުމަކީއަހަރަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ޤާނޫނުތައް  ކަްށ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު  ،އަދި މާހަމައަށް އަންނައިރު  ވަނަ އަހަރާ 2016ނުފެނޭ.   ގޮތެއްއަޅުގަ

ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިޓުއޭޝަން .ވެސް މާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭޤާނޫނަށް  .އެކަންތައް ކުެރވޭނެ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭނުންވާނެހެން ތިަވގުތު ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ، އެހެންވީމާ މުޅިން ތަފާތުވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  . އަޅުަގނޑު މިވަގުުތކޮޅުއަސްމާ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެރުވުުމގެ ކުރީަގއި ައޅުގަ

ނޑައެުޅން  އަރުވަނީ. މި ޞަތު އިނގޭތޯ. ސުންަގޑިެއއް ުހށަހެޅުމަށް ޓަކައި މި ފުރު މީގެ ސުންގަިޑެއއް ކަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނަޑށް ނޑުމެން އަދި ، އަހަރޭ އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާވަަނ  2016 ހީވަނީ މިހާރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ އަުޅގަ

އަދި އިތުރަށް އާއި  ާކއި އަދި މިކަްނ ވާނެތޯވަނަ އަހަރަށް ކަމެއް ުކރަން ނިންމާއިރުގައި ެއކިެއިކ ގަާވއިދުތަ 16

ޚިޔާލުކުރަންޖެހޭނެ.  ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް އަދިމިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ، 16ބެލެންޖެހޭނެ. އެއީ 

ރުެގ ިޑސެމްބަ، ހިސާބަށް ޑިސެމްަބރާހިސާބަްށ ދިއުމުެގ ބަދަލުަގއި  ދުވަހާ ިމއަށް ތެިޅގެންފަިއ އަންނަ ހޯމަ، އެހެންވީމާ

ވެސް ރަނގަޅަށް ލެވޭޯތ  ވެސް މިއަދަދަށްުވރެ ލާވަަރކަށް ލާފައި ދެން ބާއްވާފައި އަޅުަގނޑުމެން ނިޔަލާ ހިސާބަށް

ނޑަްށ ހަމަ ފެންނަނީ ހަމަ  16 ބަލާފައި ތުރަށް ދޭން މިކަމަށް. ވަުގތު އިވަނަ ކަމަށް، އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

، ލާފާނެ އަނެއް އެތި. އެހެންވީމާ މެދުތެޭރަގއި އަެނއް ބިލު ންނަ އަހަރުއަނެއްާކ ިމ އަ އެހެންނޫނިއްޔާ

 ލޭޓުވަމުންދާނީ ހަމަ މިއަށް. ިކއުމިއެ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބާރީ އަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫކުރެން

ނޑު ސްކުރިޔަސް ޤާނޫނެއް ފާކަމަށްވަންޏާ އަދި  ނެތް ިއ ބަޖެޓުޅުަގނޑުމެން އަުތގަވެސް ޤަބޫުލކުރަން އަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޖަމީލް ވެސް ފަިއދާ އެއް ނޯންނާނެ. ދެންއެައކުން ލިބޭނެ އެއް  ވެްސ  ވިދާޅުވީ އެ ޢުޘްމާން މީގައި އަުޅގަ

ނޑު މާނަކުރާ ގޮުތގައި އެްއވެސް އަދި ސުންގަިޑއެއްހެން. އެ ސުްނަގޑިއަކީ   އި ގަީޑގަ  އަކީ އެވަކި، ސުންގަޑި އަުޅގަ

ސުންގަޑިކަމަްށ ނުހިމަނާ ސުމެއް ސުމެއް އިނީމާ ވަކި ދުވަހެއް ޭއގައި ނުހިމެނީމަ އެއިނީ  އެްއވެސް ކަހަލަ އަކުެރއް

 ހުށަހެޅީ ރަނގަޅު ސުންގަިޑއެއް. އެ  ވެސް ޢުޘްމާން ޖަލީމް ، އިންޓަރޕްރިޓުކުރަީނ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑުމެން އިނގޭތޯ. ދެ  ޑިސެމްބަރާ 31އި ޮނވެމްބަރާ 17 ކީއެއީ ކުރިަމތީގައި ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީ.  މިހާރު އަޅުގަ

  ހުށަހެޅުން.

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ޢުޘްމާންޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ހަމައަށް ސުންގަޑި ާބއްވަން.  އަހަރާވަނަ  2016

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނު

ނުޑގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާލައިމިހާރު  އިންނާނެ މިއަންނަ ވެސް ވަކި ދުަވސްތަކެއް ބޭނުްނވޭ. އަޅުަގނޑު  ނިންމަން އަޅުގަ

 ގަވާއިދު އެކުަލވާލާފައި ދެން... އަހަރު މެދުތެރޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ވޯޓަށް އެޭހނީ. ވެސް  ގޮތަކަށް ގޮތުންކުރެ ކޮްނމެ އަޅުަގނޑު ދެ  ާތއީދު ލިބުނީމަ އަޅުގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

 ށް ޢުޘްމާނައަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޖަމީލް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޅުން... ! މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި މިކޮނއުހު

މިކޮުޅގައި ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތައް އެބަ ހުރޭ މިވެނި ތާރީޚަކުން  . އެއީއެއީ މިކޮޅުން ފާސްނުކުރެވޭ ގޮތެއް ނޫނޭމިހާރު 

މީތި ފާސްކުރާނީ. އެގޮތުން  ނޭފެށިގެން ތަޞްދީޤުކުރާތާ މިވެނި ތާރީޚަކުންނޭ ނޫނީ މިވެނި އަހަރަކުން ފެށިގެން

ނޑު ދެން އެންމެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މި ހޯދި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާފަ އި މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭނެތީ އަުޅގަ

ލަންޖެހޭ. އެއީ އެބަ ގަާވއިދުަތކެއް ެއކުލަވާ ދޭތެރޭ ފައި އޮންނާނީ. ދެން އަނެއްާކ އޭގެއޮންނަ އަހަރަކަށް މި ހިމަނާ 

 ކުިރއަށް މި ޖަހާލީ. އިގަ އަސްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .  ޢުޘްމާންއެއަށްފަހު ޖަމީލް  ފުރަތަމަ ނިޒާރު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ވާ ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަލީމް 

. މި ަކނަޑއަޅާފަ އަހަރަށް ވަނަ  2016ކަމަުކ މިހާރު މިއޮތީ  އޮތެއް  ރު ރައްޔިތުންގެ އެްކސްެޕކްޓޭޝަނެއްމިހާ

މިސާލަކަްށ  ،ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނުގެ ބާވަތުން 2016އެހެންވެއްޖެްއޔާ  .ހަމައަށް ވަނަ އަހަރާ 2016ޙު އޮތީ އިޞްލާ

ނޑުެމންގެ ތެރޭގަ  ބާވަތުން މިކަމުގެ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ  އި ހަމައަށް އަންނައިުރގަ ވަނަ ައހަރާ 2016އި އަޅގަ

ން ކަމެއް. އެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަީކ ނެނީ ކިތައް ކުދިަގއި ހިމެއިކަމެއް. އެ ކެަޓގަރީނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ އަދަދަކީ ޮކބަ

ކޮބައި ކަމެްއ. މި ކެޓަގަރީްސތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، 

ޅެނީ ވަނަ އަހަރަށް ޢަމަލުކުރާކަށް މިހާރު ޤާނޫނެއް ހަދާފައި ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއު 2016

ނޑުމެން  2016ސަލާމަތްނުވެގެނެްއ ނޫން. ެއހެންވީމާ،  ވަނަ އަަހރާ ހަމައަށް އަންނައިުރަގއި އެހިސާބުން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ޢަމަލުކުރަން  2016އެންމެފަހުގެ ޑޭޓާތައް ކަލެޓްުކރުމަށްފަހުގައި އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެެނއްސަ 

ނޑުމެންގެ ދަުއރުގެ ތެރޭަގއި  ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ފާސްކޮށްލީމަ ނިމުނީ. ަވަނ  2016ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު މި ނަަގއިގެން ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ  2016އަހަރު އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އަލުން 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 



  

ނޑު ވެސް ހަމަ ޝުކުރި އެ ދެންނެވި ެއއްޗަކަށް ަހމަ ތާއީދުކޮށްލާ ހިތުން މި  ޢުޘްމާންއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން މި ސަރުާކރުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ބަޖެޓަކީ މުޤައްރިރު ޙަޤީޤަތުގައި  ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އަޅުގަ

އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ލަފާކުރާއިރުަގއި ެވސް މިފަދަ  3ޓެއް. މި އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެ 3

ކަމަކަށް މި ބަޖެޓުަގއި ޖާގަުނދޭތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ނަންގަވަންޏާ ނަންަގވަންީވ ހަމަ 

ނޑު ެއކަމަކަށް ތާއީދުކުރާނެ މިއަދު ވެސް. ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ކޮންމެ ގޮތަކީ ވެސް އަުޅގަ 

 ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދެ! އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އާ

ތައް ަނގަން. ަބއެްއ ކަންތައްތަަކކީ އެީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަމާ ގޮެތއް ބަެއއް ިޑޒިޝަންވެސް އެބަ ޖެހޭ 

ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަސްކަން އަންނަ ކަންަތއްތައް.  ބޮޑެތި، ރަްއޔިތުންެގ މާ ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން މާ

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މީގައި ަވކި ޑޭޓެއް  ނޑަައޅާފައި އޮތީަމ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮުޑ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެންނަށް  އެމެރިކާ މި ސަރުކާރަށް ވެސް ަތއްޔާުރވާން، އެކަމަށް ތަްއޔާރުވާން ފުުރޞަތު ލިބި. ދެން އަނެއްކާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެތަންތަނުން ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރާ މިތަންތަން އޮންނައިރު  ޤީޤަތަކީ ހޭ ޙައަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވެްސ ޤާނޫނު ހަދާ ބާރު. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވެސް އެބަ ޮއވޭ ބާރުތަެކްއ 

ނޑަށް ހީ ވަނީ ވިސްނަންޖެހޭހެން މިކަމުގަ. ލިބިފައި ޤާނޫނީ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގައިމު ލުއަޅުަގނޑުމެން މި ބި  ވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އެއް މަޤްޞަދަކީ ވެސް މިހާރު އެލަވަންސް  އަޅުގަ

ދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ނެތިެގން ގޮްސގެން ހަމަހަމަކަން ނެތި އުމުރުން ދުަވސްީވ ވެްސ އެތައް ަބޔަކަްށ ހަމަ ވަރަްށ 

ކަށް ނުލިބި މި ކަށް ދަތި ހާލުަގއި ުއޅޭ ފަރާތްތަށް ލިބި، އަނެްއކޮުޅން ވަރަކަރަނގަޅު ދިރިުއޅުން ުއޅޭ ަފރާތްތަކަ

ގޮތަށްވުރެ ވަރަށް ބޮުޑ  ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައި އޮތީަމ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުށަހެޅީ. ހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި

އި މިއޮންނަީނ . އަދި މީގައި އަުޅަގނޑު ގެނެސްފަތަކެއް މިހާރު މިއޮތީ ގެނެވިފަ. ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވިފަބަދަލު

ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގަިއ ެގނެސްފައި އޮންނާނީ ހަމައެކަިނ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. މި ރު މިއަދު ައޅުަގނުޑ ވެސް މިހާ

ކޮންމެހެން އެމީހަކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރެގެން އޮޓެމެޓިކުްނ އެ އެަލވަންސެއް ުނއެއް ިލބޭނެ އެްއވެސް މީހަކަށް. ެއ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މުސްކުޅިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ެއގޮތަށް އެޭދ އެލަވަންސަށް އެދޭ 

ނޑަްށ  މުހެން އެ ދެބައި ނުގުޅުވާ. އެހެންނޫނީ މުޅި އެލަވަްނސްފަރާތްތަކަށް އޮތުން ވަރަށް މުހިން ދިނުމުގެ އޮނިގަ

ނޑަށް ހީ ތި ގެނެސްފައި މިއޮތީ. ދެން ީނ. ދެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މީވަވެސް ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެންަނންޖެހޭހެން އަޅުގަ



  

ތި މިއަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމައަށް މީ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަވާފައި ނިންމަވާނީ ގޮތެއް. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ

 އެޖެންޑާކުެރވި ވޯަޓކަށް އެހުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އެޖެންޑާކޮްށގެން މިސާލަކަްށ އަރަނީ މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނުޑ ހިތަށް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަންނައިުރަގއި ކޮަބއިތޯއޭ ަރއްޔިތުންނަށް އޮްތ  2016އަޅުަގނޑުމެން މިއެިތ ނިންމާލައިފިއްާޔ 

 2016ފައިދާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރަށް ލިބޭނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިހޭ  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ، ލިބޭ

ވަނަ އަހަރަށް މިސާލަކަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްލާފައި އޭތި ފައިލްގައި ބޭްއވީމާ އޮތް ފަިއދާއަކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ ގަާވއިދުތަްއ 

ނޑުމެންގެ ހާލަތެއް ނޭނގޭނެ. ެއީއ  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2016ހަދަން ބަލާއިރު ވާގޮަތކީ  އަންނައިރުަގއި އަދި އަުޅގަ

އަހަުރ  15އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވާަހކަައކީ. ޤާނޫނުތައް ހަދާނީ އަބަދު، މިސާލަކަށް ކީއްކުރަން ައޅުަގނޑުމެން މީގެ 

ލަކަްށ ސަރުކާުރ ްއސަކީ މިސާްށ ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ. ެއ ެއއްޗެ އަހަރު ކުރިއަ 3އަހަރު ކުިރައށް،  10ކުރިއަށް، 

އަހަރު ަފހުން ޕޮލިސީއަކީ ކޮަބއިކަްނ  1. އަދި ސަުރކާރުެގ މިސާލަކަށް މީގެ ތައްއަސަުރކުރާ ެއއްޗެހި ބަޖެޓަށް އޭގެ

ްއސަށް ވެގެންދާެނ ނަޑއަޅާ ޢިނާޔަތްަތކާއި ިމ އެްއޗެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭނެ. ސަރުކާރުން މިސާލަކަށް ކަ

ދައްކަނީ މިއަދުގެ ވާހަަކ. މިއަދު ޤާނޫނަކަށް ތި އިޞްލާޙު ގެނެޭވކަށެއް ނެތް. ސަބަބަކީ ގޮތްތަެކއް ނޭނގޭނެ. މިހާރު މި 

ވަނަ އަހަރުގައި ގެންނަ އިޞްލާޙަކަށެްއ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްުނޭވ  2016. ވަނަ އަހަރަށް ޖަހާފަ 2016އޮތީ ތި 

ެއްއވެސް ފައިާދެއއް އޮތްހެނެއް. އެހެންވީާމ،  އްޔިތުންނަށް ިލބޭ ފައިދާ،ނަށް އޭިތ ފައިްލކޮށްލައިގެްނ ރައަޅުަގނޑުމެން

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނީ ޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަހުގައި، އެންމެފަހުެގ 

ކުްނ ކަމަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަްއ ރިވަިއސްކުރުމަށްފަހުގައި ެދން ގެންނަ ޤާނޫނުތަ

 އަސްލު ފައިދާެވގެންދާނީ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިުނން ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ ނިޒާރަށް. ެއއަށްފަހު އަސްމާ.  މަޢާފުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 ދެން ބާރީ.

 

 :އްެކުވންވާހަކަދެ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ތައް ވެސް އެަބ . ޤާނޫނުކުރިން ެވސްއަަހރެއްހާ ދުވަހު ވެސް  ހަމަ ބަޖެޓަށް އެބަ ހުރި ފާސްކުރެޭވ ބައެއް ޤާނޫނުތައް

ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކަށް ެއަކންޏެއް ނޫން އަޅުަގނޑުެމން ން ޤަބޫލު. ދެހުރި ފާސްކޮށްފަ



  

. ރަްއޔިތުންނަށް ަޓކައި ހެދޭ ޤާނޫނުތައް ހަމަ އީމަޖިލިސް މިވަކާލާތުކުރަންޖެހޭނީކީ. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

މަލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ޢައެްއވެްސ ޤާނޫނަކަށް ައުޅގަ ހުރިހާ ިސޔާަސތުތަކަށް ދީއްލާލަންޖެހިއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުގެ 

ނޑުމެންދާންޖެހިއްޖެ  ޤާނޫނެއް. އެހެން  ސަތު އޮތް ގޮތް ހަމައެކަނި ސަރުާކރުގެ ސިޔާ އްޔާ. އެހެންވީާމ، މިތާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ އެއްެވސް ކަމެއް ނުއްޖެކުރީމަ ޤާނޫނު ހަދަންޖެހިސަރުކާރުން ބަޖެޓު އެލޮކޭޓު ކޮށް. ދެން މި އްޔާ އަޅުގަ

 ،ރައްޔިތުްނގެ ހާލަތުގެ ުކރަން ފަށާއިރު ހާލަތުގެ ވާަހކަމަލުއަށް ޢަ 2016ރުން މަލުކުބިލަށް ބަލާއިރު މި ޢަ

ޓް ކުރަނީ އެްއވެސް ނުކުޅެދުްނތެރިއަކު ރާއްޖޭަގއި ނެތުން. ނުކުޅެދޭ މީހުން އިތުރުވާ އަޅުަގނޑުމެން އެްކސްޕެކް

ނުޑމެން. މީހުންވިސްނު ނޑުމެން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތެއްަގއި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި މެއް ނޫން އަޅުގަ ތުން މަދުވުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުއއް ނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްޭނ މީދަކީ. ދެން ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތު ހުރި ގޮތުތިބެން އަޅުގަ ން ވެސް އަޅުގަ

އަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ނުުކޅެދުންތެރިކަން ނެތް ބޭފުޅުން  ގޮްތަކން އޮތީ ިޞއްޙަތުގެ ާދއިރާ ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު

މީދެއް އަޅުަގނުޑގެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި މި ބިލު ޅުަގނޑުމެންގެ ނެތް. މަދުވާނެ އުންމީދެއް އަނެ އުންގިނަވާ

އަށް މި ބޭްއވުން ަމއްސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ.  2016ނުނިމި، މި އިޞްލާޙު ނުނިމި ބޭއްވުމަްށވުރެ މި ނިންމާފައި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްނޭ  ވަރަކަށް ރުިފޔާ އިތުުރ  މިިލއަން 130ދެން އިތުރުވަނީ މިހާރު މިއޮތް ހާލަތުން އަޅުގަ

 30މިލިއަން،  27ބިލިއަން. ދެން މިއަންނަ ފަހަރު  24.3ފަހަރު މިވަނީ. ދެން މިދެންނެވީ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު މި

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަކީ ިމހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިހާރު  130ބިލިއަނަށްދާނެ ބަޖެޓު. ބަޖެޓު އަރަިއގެންދާއިރު 

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އިޝޫ 130އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު  އަކަށް. ދެ ރަށެއްެގ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަކީ އަޅުގަ

ބަނދަރަށް ވެސް ދާނެ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް. ދެން ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަކަކަށް އެްއޗެއް ދޭން 

މިތާ  އްެޗްއގެ ގޮުތަގއި ވާހަކަަދއްކާއަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރު މި ުނދެވޭނެ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގަިއ، ސަރުކާރުން ނުދެވޭނެ އެ 

އަށް ެއވަުރގެ ެއއްެޗއް، އެ  2016. ވޭ ކުރަންެޖހޭނެ ކަމެއް ގޮުތގަޅުަގނަޑކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެ ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަ 

އާމްދަނީ ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެސް.އީ.ޒެޑް ގެެނސްގެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުުމގެ މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. ތި 

 ބި، އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ ާވހަކަދެއްކުން ރަނގަެޅއް ނޫން ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރަްއަވނީ. އެހެންވީމާ، އެްއޗެއް ނުލި 

މިލިއަން އިތުރުވާން ޖެހުނަސް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު  240މިލިއަން،  230ނޫނީ  130ކަންނޭނގެ. 

ނޑު ޤައާމްދަނީ އިތުރުވާންއެ ވާއިރަށް އަންނަން 2016ގެންުގޅެގެްނވާނެ. ސަރުކާރުން  ކުރަނީ. ބޫލުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ނޑު އަިދެވސް ހަމަ ދަންނަވާލާން. އަނާރާގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ މި ބިލު ނިމިގެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާނެ ގޮތް.އަށް މި ޢަ 2016  މަލުކުރާ ގޮަތށް ނިމުމަކީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މި ޑެޑްަލއިން ކަމުަގިއ ވަނަ ުދވަހަކީ  17މިއަންނަ ، 17ުޅމަށް ތި ތާއީދުކުރެްއވީ އެހެންވީމާ، އަނާރާގެ ހުށަހެ

 ައރުވަނީ އަސްމާއަށް. ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ބާީރއަށް. . އާދެ! މިހާުރ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުސުންގަޑި ކަުމގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުރަމުން، ެވސް  މިހާރު ތެޅިގަެނގެން މިހާރު އްދަތެްއެގ ވާހަަކ މިދަންނަވަނީއިތުރު މު  އަޅުަގނޑު 

މީހަކަށްދެއްތޯ. ައދި އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަީނ މިއަންނަ އަހަރުގެ ވާހަކަ.  5000ކުޑަކުރަމުން އަނާރާ ހުށަހެޅުްއވީ 

. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓާ 3000،2000ހިސާބަށް ވެސް ނުދެވޭނެ ސަބަބެްއ ނެތޭ ތެޅިގަނެގެން  5000ދައްކާއިރު 

ނޑުމެން ތަންތަނުގައި ހުރި ކޮން ޑިޝަނާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނގިެގން މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ތި ވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅީތީ އަންގާރަ ދުވަުހގެ އެ ބިލެްއ ހަމަ އެސް.އީ.ޒެޑް ބިލާ އެްއޗެހި ލިބިގެން ކީއްޯތވާނީ މިހާރު  އަޅުގަ

ސާބަށް އެ ބިލު ތަންފީޛުކުރަން ބާއްވާަފިއ ފާސްކޮށްފައި މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީއާ ހިސާބަށް، ިޑސެމްބަރާ ހި

ނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރަނގަ  ުޅވެއްޖެްއޔާމިސާލަކަށް، ޭއގެ ެއއްެޗއް ަނގަން ބާްއވާފައި ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އަޅުގަ

ޅިފައި ހުރި ހަމަ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މި ބިލު ބާއްަވއިގެން. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ގު

ނޑުމެން ީކއްެވގެންތޯ ހަމަ ހަމަ ކަމެއް. ބާްއވާފައި  ރުފިާޔއާ ހިސާބަށް ވެސް ނުދާންވީ. އެހެންވީމާ،  5000އަޅުގަ

އައި ބަޔަކަށް އެއީ  ރުފިޔާައށް ކުޑަކޮށްގެން އަދި މިހާރު ލިބެމުން 1000ރުފިޔާ ނޫނީ  2000މިހެން ތެޅިގަނެގެން 

ރާނެ އެްއޗެްއ ނޫން. އަދި އޮޅުމަކުން ނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ މިސް ބެލުމުގެ، ކޮންމެ އަޅުަގނޑު ުދވަހަކު ވެސް ާތީއދުކު

 މުންދެމުން ހުރި އެއްެޗއް ަކނޑާލައި ބެުލމަކުން ނަމަވެސް ދެމިސް ސަރުކާރެްއގެ ިވޔަސް، ެއއްެވސް ސަރުކާރެްއގެ 

ން ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ އޭތި އަެނއްކާ ސަރވޭެއއް ހަދައިގެން ކުޑަކޮްށގެން ެއާއއި މިއާ ލަިއގެން އެހެ

ނޑު  ނޑާލައިގެންުނވާނެ. ދެން ލިބޭއިރުގައި ރަނގަޅަށް ލިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ހަމަ ލިބޭ މީހެއްގެ އަތުން ކަ

ނުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޑިސްަކްސ ކުރަން ވެސް ޓައިމް ބޭ ،އަދިވެސް މިއަށް އިތުރަށް ިޑސްކަސްކުރަން ޓައިމް

ބަލަމުން އައިސް އެއަްށ އިން އެންމެފަހުން ގޮސް ބަލަމުންރުފިޔާ 1000ރުފިާޔއިން،  3000އަނެއްޮކޅުން ތެޅިގެންފައި 

 އެދޭ މީހުންނާ ހިސާބުންނެއް ނޫން. އެެއއް ނޫން. އެދޭ މީހުންނަށް ދޫކޮށްލައިފިއްާޔ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެދޭނެ 

 ްއޔާ ދެން ފަހަރުވެސް އެދޭ ީމހެއް ެވއްޖެ އްާޔ ހަމަ ބޭނުންވެފަިއ ހުންނާނީ. މިހާރުޖެއްތޯ. ނުކުޅެދުންތެރިައކަށް ެވއްދެ

. އެހެންވީމާ، އެކަންަތކުގެ ބަދަލުަގއި ވެސް ނަގާ ބައެއް ެވއްޖެްއޔާ ދެން ފަހަރަކު ވެސް އެދޭނެ ވެސް އެދޭނީ. މިހާރު

ކަންނޭނގެ. އެހެން ގޮސް ކުޑަކުރަމުން ކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު އެްއޗަކަްށވޭތޯ ލަސްކޮށްލުމަީކ އޮްތ ކަމެއް

ވެސް ނުެދވޭނެ ެއްއޗެްއ ނޫން ދެއްތޯ  ރުިފޔާއިން ފެށުނީ. އެ 5000ގޮސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުޑަވެަފއި އެއޮތީ. 

ނޑު  އްޔާ. ައޅުަގނޑުެމން ރަނގަޅަށް ވިސްނަމާތޯ.މެންގެ އިޤްތިޞާދު ރަނަގޅު ވެއްޖެ މިއަންނަ އަހަރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ޑިސެމްބަރާ  ނުޑގެ ވާހަކަައކީ. ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޤައުމަށް ޓަކައި ވިސްނަމާތޯ. އެއީ އަުޅގަ



  

އެންމެން އެކައްެޗއް ކިޔާފައި މި ބިލު ރަނގަޅު ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ، ދެން އަދި ހަމަ ހިސާބަށް އަދި ބާއްވާފައި ދެން 

ރިހާ ކަމެއް ެވސް ރަނަގޅަށް މި ބިލު އަނެކެިތކުރަން. ހަމަ ލައިނަކުން ކުަޑކުރަމުން އިތުރު އިޞްލާޙު ުނގެެނވޭގޮަތށް ހު

 ކުޑަކުރަމުން މިހާރު ައއިްސ ވަރަށް ުކޑަެވއްޖެ މި ބިލު. ިމހާރު ހަނިވެއްޖެ މި ބިލު. ަހނިވާއިުރގަިއ ބަެއއް ލިބެމުން

ށް އުނދަގޫކަެމއް އިނގޭތޯ. ލިބެމުން އަންނަ ވެސް އެބަ ގަނެވޭނެ. އެަބއި، އެއީ ވަރަ އައި މީހުންގެ އަތުން ދަމައި

ނޑުމަކީ މައްސަަލެއއް ެއއީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ބައެްއގެ ކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖަމީލް. ދެން އޭގެފަހުގަިއ ރިފާޢު ބާރީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު އިރާގެދާ ކުރެންދޫ

ނޑު ދެ ނޑަށް  ފާހަގަކޮށްލަން. އެއް ކަމެއް މީގައި އަުޅގަ ނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ އަޅުގަ  ކަމަީކ އަޅުގަ

އްާޔ ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި ސިާޔސަތަކަށް ޤާނޫނެްއ އެނގިފަިއ އޮތް ގޮުތގަިއ ެވއްޖެ

ރައްޔިތުްނގެ އެދުނު  ނަ ބަޔަކު ެއދިގެންގެ ވަރަށް ގިތައްޔާރުކުާރކަށް ނޫން. މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ ރައްިޔތުން

ަރއްޔިތުްނެގ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮމިޓީ ތެރެއަްށ އަިއސް. ދެވަަނ ޕޮއިންޓަީކ  ެއކީަގއި އެދުމަކާ

ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތައް މިހާރު ހުންނާނީ ކަޅާއި ހުދުން 

ނޑުމެންނަށް  ފެންނަން ހުންނާނީ. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ކަާޅއި ހުދުން ނުފެންނަ ސިޔާސަތުތަކެއް ވެސް ުހރޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަމުގައި ވަންޏާ. އަުޅގަ އިނިގރޭސި ބަހުން ކިޔާ ޕޮލިސީެއކްސްޕްރެސިވް ފެންނަން މިހުރި އެއްޗަކީ 

އަީކ ބަދަލުވާެނ އެްއޗެްއ. އެހެންނަމަވެސް  ލިސީ. އިމްޕްީލސިވް ޕޮލިސީޕޮ އިމްޕްލީސިވްއްސަީކ ފެންނަން ނެތް އެއްޗެ 

ނޑުަގއި ނުވަަތ  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެިވގެން މިދަނީކީ އިމްޕްލީސިވް ޕޮލިސީ ފެންނަން ނެތް މީހެއްގެ ބަ

ނޑުަގއި ހުރި ސިޔާސަތުތަކެްއގެ ވާހަަކއެއް ޫނން. މިހާރު ބޮޑު މަހެއްގެ  ނޑުަގއި ހުރި ސިޔާސަތެއް ބަމަހެއްގެ ބަ

އްޔާ އެ ުގއި މާވަހަރަްށ ެވގެން އައިްސ، އެ މާވަހަުރން ސެންޓް އުެފއްދިގެން ޭއެގން ޕްރޮޑަކްޓްަތއް ނުކުންނަން ވެއްޖެ 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު   މި މި ތައްޔާރުފަށާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެޮގތަކަށް ނޫން އެ ސެންޓެއް ހަދާކަށް ނޫން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ކަންނޭނގެ އެ އޮތީ. އެހެންވީ ކުރަނީ. ސަރުކާރަށް ފުއްދުންތެރިކަން ދެން މާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ނުވަަތ މި ބިލު ފާހެއް ނުކުރާނެ. ެއހެން މި ބިުލ ތަންފީޛެއް ނުކުެރވޭނެ ނެތް ކަމުގައި ވަންޏާ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެެވސް އެްއގޮތަކަށް ެވސް ނިންމަންީވ  އީއެ ކީތި އެކި ގޮތްގޮތަްށ ދަންމާފައި މިހެން ބޭއްވުމަހީވަނީ މީ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ޕާކްކޮށްލާފައި ބާްއވާނީތޯ، ޮކންދުވަހަކަށްތޯ؟ އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ވިސްނުމަކީ. އޭރުން 

ނޑުމެްނނަށް ކުރިއަށްަގނޑުމެންނަށް އެހެން މަސައްކައަޅު  . ދެވޭނެ ާތއިގެން އަުޅގަ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ ދައްަކވަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަެކއް. ދެްނ 

 ޙަޤީޤަތުގައި އަސްމާއްަތ ެވްސ އެ ވިދާުޅވިހެން އަުޅަގނުޑމެން އަވަްސއަުރވާލަިއގެނެއް މިހާ ކުޑަ އަދަދެއް ދިނުމުގެ 

ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއް ނެތް. ދެން މި އަދަދު އަދިވެސް މައްޗަށް ޖައްސަްނވީ. ެއއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ިމ 

ޤައުމުަގއި، މި މާލޭަގއި ެވސް އަދި ރާއްޖެތެރޭަގއި ިތއްބެވި ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ކުދިންނަކީ ހަމަ 

ކުދިްނ  ފެސިލިޓީްޒތަކެއް ގާއިުމކޮށްދީ، ވަރަށް ިނކަމެތި ހާލެއްަގއި އެ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް 

. މި ދަނީ ވެސް މިދަނީ ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުން ރާއްޖެ އަންނަމުން އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

 2016ޅުްއވި ގޮތަށް މިސާލަކަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް އަންނަ މަގުމަތި އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަނާރާ ހުށަހެ

ނޑުމެން މަޑުކުރާކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ރަނގަޅީ އަިދވެސް  އަދަދު އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތެްއ މި ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަުޅގަ

 10000ރުފިާޔ ދެެވންޏާ ދޭންވީ. އަދި  5000ވެްސ މި އަދަދު  އޮތްތޯ ބެލުން. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު

ދޭންީވ. އެކަމު އެ ދޭްނވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް އެކަީށގެންާވ އަދަދުަތްއ  ދެވެންޏާރުފިޔާ ވެްސ 

ނޑަށް ެފނޭ ހަމަ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ،  އަހަރަށް  2016އަދަދު އިުތރުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނުކުޅެޭދ ިތ ރުފިާޔއަކުންނެްއ މިހާރަކު އަސްލު  2000ރުފިޔާައކުން،  1000މަޑުކޮށްލަން. އަދި ކޮންމެގޮތެްއ ވިަޔސް 

އް، ސީިރއަސް ކަމެ ށް ވެސް ނުދެވޭނެ މި ައދަދަކުންކުދިންނަށެއް ކުރާނެ ކަމެއް ޯނންނާނެ. އަދި ޖެހިގެން ހުންނަ ރަށަ

ފިާޔއަށް ހެދޭޯތ ރު 5000ވީާމ، ްއޔާ. މާލޭަގއި ެއކަނި ނޫން މިއުޅެނީ ނުުކޅެދޭ ކުދިން ތިބެނީ. އެހެންހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް.  2016ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ އަނާރާ ވަރަށް ބުއްދިވެރި. ހަމަ ން މަޑުކޮށްލުން ލަބަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢުރިފާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ރީ ތާށިކަން ހުރީމަ ވަގުތުތަެކއް ެއ ކަނީ އެއް ވާހަކަެއއް. ބަޖެޓަްއގައި ަހމަ އެންމެން ވެސް މިދައްއާދެ! މައިަގނޑު ގޮތެ

އަސްމާ ރަޝީދު އެ ދެްއކެވި ، ޢުޘްމާންބިލު ފާސްކުާރ ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ ހަމަ ޖަމީލް  ދީގެން ބިލަށް

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އެ ވަގުތު ޖެހޭއިރުަގއި ޤައުުމގެ ހާލަތު އޮންނާނެ ގޮތެއް  ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެނެގަންނާކަށް ނޭނގެ. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަްށވުެރ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މި ބިުލ  މިއަދު އަުޅގަ



  

ޓިްޑ ޕަބްލިކްަގިއ ފާސްކުރުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ަކމެއް. އެހެންވީާމ، މިއަދު ަހމައެކަނި ައޅުަގނޑުމެންެގ ައމިއްލަ ކްރެ

ނޑެއް ޤަބޫލެއް  ރަނގަޅުވުުމގެ މަޤްޞަދުގައޭ ކިޔާފައި މި ބިލު މިތަނުން ކުއްލިައކަށް ފާސްކޮށްލާފައި ނެރުން އަޅުގަ

ނޑެމުން ގޮސް ބިލު މިތަނަށް އައީމި ނުކުރަން. އެއީ މިހާރު  ރުފިޔާގެ އިންކްރިމެންޓަާކިއ  5000 ކެނޑެމުން ކެ

ނޑެމުން ބިލު ނިކުމެގެން މި ހާރު މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި މާޮބޑު ފައިދާތަކެއް ނެތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ެކނޑެމުން ގޮސް މި ކެ

ނޑުމެން މި ހަމަ ވެސް  މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މީތި ފާސްެވގެންދާއިރަށް ދެން އަނެްއކާ އަންނާނެ ހަޖޫތަކެއް އަުޅގަ

މުންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ޓަަކިއ ގައި ކިޔަެއްއޗެހިތަކެްއ ޕަބްލިކްއެަތއް މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް އެތައް ކޮމިޓީގެ

މި ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މި ބިލު ބޭއްވުމަށް.  ޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންއަޅުަގނޑު އަސްމާ ދެންމެ ހުށަހެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން އެ ވަނީ ތާއީދު ލިބިފަމަށް ވެސް ުޅަގނޑު ދާނީ މިހާރު ދެވަނަ ހުށަހެޅުއަ ަގއިއެއަށްފަހުނިޒާރު. 

 ވާހަކަޮކޅަށްފަހު އަޅުަގނޑު ދާނީ ވޯަޓކަށް.އެ  ،ހުށަހެޅުން

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅުން ގޯހަކަށްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާަހކަ މިދެކެެވނީ. ބިލު ހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  5 ނޑުމެން މި ހުރިހާ ވެސް ހާސް ރުފިޔާ  10ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ނިންމަންވީ. އަުޅގަ މި ނިންމަންވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތާއީދު ނުުކރެވުނީ  5ވާހަކަެއއް މިދަްއކަނީ. ބިލު ހުށަހެޅުނީ  ދޭން ނުހާސް ރުިފޔާ 5ހާސް ރުފިޔާ. ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މިތާ މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ،  ނެތިގެން ބަޖެޓަށް ބަލައި ދި ބަޖެޓުވެސް. އަ  5އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އެ ސަޕޯޓް ނުދެވިގެން ހަމަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ހާސް  3އަޅުގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ދެން ހާސް ރުފިޔާއަށް  2ރުފިޔާއަށް ހަދަންޖެހެނީ ވެސް. އަދި  ހަދާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ބިލު އައުން ކުށަކަްށވެެގން އުޅޭހެން. ައޅުަގނޑުމެްނ ދެން ށް ބަލާއިރު ހީވަނީ ރު މި ވާހަކަދެކެޭވ ރޫޙަމިހާ

ނުޑ ދޭނަން ވޯޓު. ހަ 5ނިންމަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މި   މަ އަހަންވީހާސް ރުފިޔާއަށް މިހާރު ނިންމަން. އަޅުގަ

ނުޑ މިހުރީ ވީ . ދެން މިހާރު މި ނިންމަންހަމަ މިހާރު އިން  ހާ އަވަހަކަްށ މި ނިންމަން ވެސް،ވެސް ހަމަ މި އަުޅގަ

ެވސް.  ބިލަށް އަނާރާ އިޞްލާޙު ގެންަނވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ހުށަހެޅުއްވިއަދަދާ ހުށަހެޅުއްވީ އަނާރާ، ޢިއް

ނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އެްއވެސް އަނެއްހެން މާބޮޑު އިޝޫެއއް  އެކުއެހެންވީމާ، އެ ިއޞްލާޙާ ތާއީދުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަދެ ހާސް ރުފިާޔއަށް ނިންމަން  5މީގައި ނެތް.   ކެިވގެން މި ނުނިންމާ ދިގުދަންމައިގެންއަޅުގަ



  

ނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ން މިއުޅެނީ. ކްރެިޑޓު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ަނގާކަެށއްނޫ ވެސް ކްރެޑިޓް މި ދަނީ. އަޅުގަ

 ނިމިއްޖެއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަާނރާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ނިޒާރު  . ެއއީ ބިުލ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްއާދެ! ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ

ކަމަށް ހަމަޖައްސަން. ދެން  މުގެ ެއއީ ސުންޑި ނޮވެމްބަރު އެއީ މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވު 17ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ 

 31ވަނީ މި  ރިފާޢު ތާީއދުކުރައްވާަފއިއަސްމާ ރަީޝދު ހުށަހަޅުއްަވއި ދެވަނަ އަްށ ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމަކީ 

ުޓ ކަމަށް. ެއީއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރިޕޯ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ އެންމެ ސުންގަޑި  ދުަވހަކީ މިވަނަ  2014ޑިސެމްބަރ 

ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވައި ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ މި އަހާލަނީ އަނާރާ  ފޮނުވަންޖެހޭ ދުވަސް

ކަމަށް ހަމަޖައްސަވަްނ  ނޮވެމްބަރުގައި މި ބިލުެގ އެކީ މި ބިލުގެ ސުންަގޑި 17 ްއވިނިޒާރު ތާއީދުކުރެ

 މިހާރު ދެ (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުނަވަން. )ދެްއވުމަށް ދަން ގޮތަކަށް ވޯޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ނޑަށް ޖެހޭނީ ދެންމެ ން ކަމަށް ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އެއް ހުށަހެޅު ވަނީނަމަ އަޅުގަ

ފަހުގައި ދެ ހުށަހެޅުމަށް  މަ ދެވަނަ ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ށް ވޯޓު ދެއްވަން. އެހެންނަމަވެސްހުށަހެޅުމަ

 31މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ  ތަަކށް ވޯޓުދޭނަން. އެހެންކަމުންވޯޓުދޭންޖެހޭ ގޮއަޅުަގނޑު 

ޑިސެމްބަރު އެއީ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ ސުންަގޑިކަމަްށ ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ައސްމާ ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވައި 

މިހާރު އަޅުަގނުޑ އެބަ ޖެހޭ  ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންކަމުން)ވަ  .ދެްއވުމަށް ތާއީދުކުެރއްިވ ގޮތަށް ވޯޓު ރިފާޢުهللا ޢަބްދު

ޑިސެމްބަރަށް.  31 ނޮވެމްބަރަށް. ެދން މިއޮތީ 17ހުށަހެޅިފަިއ މިއޮތީ  ،17ވޯޓުދޭން ދެގޮތަށް ވެސް. އެީއ އެްއގޮތަކީ 

ނޑުގެ މިަވގުތު އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު، މިއޮތީ ހުށަހެޅިފަ.  ައޅުަގނޑުގެ ކުރިމަީތގައި ދެ ޮގތަކަށް ައޅުގަ

ނުޑ ހިތުގައި ބައެއް އެބަ ހުރި އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް  ނޑު އެބަ ޖެހޭ ވޯޓުދޭން. ދެން އަޅުގަ ެއއްގޮަތކަށް އަުޅގަ

ދުމުގެ މަސައްކަތް މިއީ ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯ ން މި ބިލަށް ކޮންމެވެސްަތކުވާހަކަ އްެކވިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެންނަ ކަމެއް މިގޮތަށް ރާއްޖޭަގއި ހިން ގާ އެންމެ ބޮުޑ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުްނ އެއީ އަުޅގަ

ސުްނގަިޑއަށް. ޑިސެމްަބރަށް އޮތް  31އަޅުަގނުޑގެ ޮބޑަށް ތާއީދުކުރެވެީނ  އެހެންަކމުންދިއުން.  ލަސްވެގެން 

ނޑު ވޯޓު ެއގޮތަށް، އެހެންވީމާ ނޑުމެން މި ކަމުގައި ދަންަނވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ދޭ އަުޅގަ މިހާރު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތު ތިން ބިލެއް. ހަތަރު ބިލުމިހާރު ކުރިމަތީަގއި މިއޮީތ ގެ ހަމަ ބިލު  ަގއި. ެއއީ ިޞއްޙީ އެބަ އިން އަުޅގަ

 ޞްލާޙު ގެނެސްފައި އޮތް ބިލަކާއި ށް ގެނެސްފައިވާ ބިލަކާއި އިބެހޭ ޤާނޫނަ ބިލަކާއި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ދާއިރާގެ ދެ

ނޑުމެން މި ބިލުތައް ކޮންމެ މި ހުރިހާ ބިލުތަކަށް އަ އެހެންމެ މި ބިލު. އެހެންކަމުން އަދި ހަމަ ވެސް ހުށަހެޅިފައި ޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ން ތިންހަތަރު ބިލާއިގެން ައޅުަގނުޑމެ ޑިސެމްބަރާ ހަމައަށް. އެހެންކަމުން 31ގޮތުަގއި  މިހިރީ އަޅުގަ



  

މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނީ. އެއީ ކުީރަގއި ވަނީ އެ ބިލުތަކަށް ވަނީ ސުންަގޑި ަކނަޑއަޅާފައި ވަނީ. ައޅުަގނުޑ 

ނަޑއެިޅގެން މިދިޔައީ  ނަޑއެޅިފައި އޮތީ. އެހެންކަމުންއޮީތ ކައަށް  31ޤަބޫލުކުރަނީ   31އެއީ މިހާރު މި ކަ

 ގުެވގެން މިދިޔައީ. އެހެންކަމުންޑިސެމްބަރަށް ދި 31 ބިލުގެ ސުންގަޑި ެވސް މި ދިޔައީ 4ޑިސެމްބަރަށް މިދިޔައީ 

މަށް ޓަކަިއ ސަްބ ގެންދާނީ. މިހާރު މިވަނީ ދެ ބިލެއް ދިރާސާކުރު ބިލުެގ މަސައްކަތް ހަމަ ކުިރއަށް 4އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީ ނެގިފަ. އެހެންނަމަވެސް  ފެންނަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއަްށ  މިހާރު މި އަޅުގަ

ޢީ މި ކޮމިޓީން ހަމަ ސީދާ އިޖުތިމާ އޮތުމާ އެްއކޮށްގެންދާ ބިލު ސަބް ކޮމިޓީއަުކން ނެގިގެން އެ ރިޕޯެޓއް ފޮނުވާފައި 

ޕޯޓު ރި ރާސާކޮށް ނިންމައިބިލު ފަރުމާކޮށް މި ބިލުގެ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ވަރަކަށް ދި ކޮމިޓީގެ މެއިން ކޮމިޓީން މި 

ފަހަރަށް ފޮނުވާލުމާ  ކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އެ ބިލުގަިއ ދެވަނަންތައް. ދެން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަފޮނުވުމުގެ ކަ

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ  ހުިރ އަުލން އަނެއްކާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޓީފުުޅގައި އެ ބިލު ވެސް އެްއކޮށް އަުޅގަ

އެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި  ސާކުރަން. އެހެންކަމުންދިރާ ބިލުއެ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަންތައްތަކަށް 

ގެ މަްއސަލަ ެއއް ނެތް. އަދި އެހެންމެ މި ކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން ކުޑަ ކޮމިޓީ ެއއް ނަގަން ބޭނުންފުޅު

ނޑުމެންނަށް އެ މަސަްއކަތްކުރެވިދާނެ. އެހެންކައި މެއިން ކޮމިޓީގަ މުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ަތންދެން.   ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ނޑު ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުަތކާ ބެހޭ ބިލު މައި ކޮމިޓީން  އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެއެކަން ކޮށް މެން އެންމެން ތިބެެގން އަޅުަގނޑު  ނިންމާލާފައި ހުށަހަޅަން. އޭރުން އަުޅގަ

 އިންކޮންިސސްޓެްނސީ ނުވަތަ ފުށުއަރާ ކަމެއް އެވެސް  އޮތީ އެ ބިލުގެ ވެސް އިންޕުޓަކާ އެީކގައި. ެދން މިހާރު އެ

ނޑުމެން ެއ ބަލައި ފޮނުވާފަ. އެހެންވެސް ސަުރކާރުން ފާހަަގކޮްށފައި  ނޑަށް ީހވަނީ ވީމާ، އަުޅގަ ލާފައި އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  ކުރީފަހަރު ނޑު ތަުކރާރުކޮށް މި ދަންނަވާލަންވެސް އަުޅގަ ނިންމާލުން. އަނެއްކާއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު  އިންތޯ ބަލައިމެއް ޤާނޫނީ ތަޢާރުޟުވާ ކަ ެމން މިތަނުން ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައިދެންނެވިން ބިލު އަޅުގަ

އެކަންތައް މަޖިލީހުގެ އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ތެރެއިން ކޮށްަލދެއްވުން. އެކަން ނުކުރުުމގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ލާނެ ެއ ން ވެއްެޖއްޔާ ލީގަލް މީހަކު ބަލައިއެ މައްސަަލ ދިމާވެފައި ެއޮއތީ. އެީއ ައޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ގޮތު

ވެސް  ފަހަރު ދެވަނަ، އްެވސް ކަމެއް އިންތޯ. އެެހންވީމާފުށުއަާރ އެ ންވިންަޝންތަކުގެ ޕޮއިންޓުތަކާކޮ އޭގެމުޢާހަދާތަކާ 

ނޑަށް ފެނޭ މި މަޖިލީހުގެ ހަމަ އެ ބިލު ެއނބުރި އަޅުަގނޑުމެން  ފްލޯރއަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 ލަން. ފަހަރަށް ފޮނުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެ ްސކްރީންކޮށްފައި ދެވަނަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތް ދެ ބިލު މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ   އާދެ! އަުޅގަ

މި ދެ ބިލު ، ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ  ބިލާއިދޭ  ޢިނާޔަތް ފަރާތްތަކަށް

އި އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބޭ ގެންދާނީ މި ކައުްނެސލް ޖެނެރަލާއަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ުކރިއަށް 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ  އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާ އެްއޮކށް މި ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަނެއް ދެ ބިލު އަޅުގަ

ދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގަިއ ޓީގަ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ޤަޞްސަބް ދެ ކޮމި މިހާރު ނެގިފައިވާ ސަބް،

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ަމއި ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާ ެއއް ބާްއވާ ގޮތަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ތަންދޭނީ  އެއް ޖަލްސާ އެއީ އަުޅގަ

ސަބް ކޮމިޓީތަކުން އެ ން ބިލުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި. ދެ  ފޮނުވިފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށްމިހާރު 

 . އެބައިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ޭބފުޅުން ބައްދަލުވެަވޑަިއގަންަނވާނެ ަވގުތަާކއި ކިތައް ަބްއދަލުވުންތޯ ބާއްވާނީ

ނޑު ، ނީ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލާ ނޑު ގެންދާނީ. ފުރަތަމަ އެއްދުވަސް އަުޅގަ މިޮގތަށް އަޅުގަ

ނޑު އެޖެންޑާުކރާނަން ކޮންމެވެސް ދެ ބިލު ބާއްވާނީ  ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ފުލް ބައްދަލުވުމެއް. އެ ބައްދަުލވުމުަގއި އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަކަށް އެއީ ދެން. ތިން ވަނަ ދުވަހެއް  ެއއް ބިލެއް. ދެން ސަބް ކޮމިޓީގައި ތެރެއިން ކޮންމެވެސް

ްއކާލުމަށް ޓަަކއި. ސަްއަކތްތައް ދިޔަ ހިސާަބކާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަދަސަބް ކޮމިޓީެގ މަފާހަަގކުރެިވދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް  .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެްއ ނެތުމާ ެއކު ިމއަދުގެ ަބއްދަލުވުްނ މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ އެހެންކަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ވަަޑިއގެންދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި. 
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