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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ބައްދަލުވުން عليكم المسّ لا ދެން ވަޑަިއގެންދެްއވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފެށީ. މި . އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު ބައްދަުލވުން  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް، ަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ަވޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު، ފެށިގެންދާއިރުަގއި 

هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާ ޙިލްމީ، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ކިނބިهللا މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ޢަބްދު  ރިޔާޟް މިއަދު މެންބަރުން.  5ޚަލީލް. هللا އަދި އޭގެ އިތުރުްނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްާލފައި މިއޮތީ. އެއް ކަމަީކ  ނޑު ގޮެތއްަގއި ދެ ކަމެއް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑގައި މައިގަ

ނަ ކަމަކަްށ ްކ ޒޯްނގެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑިެއއް ަކނަޑއެޅުން. ދެ ވަސްޕެޝަލް އިކޮނޮމި

އިދާރާަތއް  ޓަކައި ފޮުނވާނެ މާތު ސާފުކުރުމަށްގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނޑުެމން އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫ ބިލާ

ނަޑއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް. އެހެންވީމަނޫނިއްޔާ ސްޓޭކްހޯލްޑަ ިއގެން ންމެ ފުރަތަމަ މިއޮތް މަސައްކަތާއެ، ރުން ކަ

ދެން އަދި އޭެގ ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.  ދިުއމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް

ނޑައެޅުމަށް ނޑު އޮންނާނެ  އިތުރަށް ވެސް ސުންަގޑި ކަ ިތ ޓަަކއި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަިއ އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުންގެ  ެއުކލަވާލާފައި، ރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ފައިލްކޮޅުަގއި ބަންދު ދުވަސްތައް އެނޭގގޮތަށް ކަލަންޑަރެއްހު

ފައިލްކޮުޅގަިއ އޮންނާނެ. ެއހެންވީމަ، ެއ ބައްަލވާލެްއުވމުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ފަސޭހަފުޅުވެގެންދާނެ ސުްނގަިޑ 

ނޑު އެ ކަލަ ނަޑއެޅުމަށް. އެހެްނވީމަ، ައޅުގަ ގަްސޓްގެ ނިޔަލަށް. އެހެްނވީމަ، އޮ 13ރުަގއި ިހމެނިފައި އޮންނާނީ ންޑަކަ

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފުރުޞަތަށް 

ނޑު ފުރުޞަުތައރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގަންަނވާއެދިަވޑަިއގަންނަަވއި  ަވރަކުން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެ

ނިޑެއއް ަކނަޑއެޅުން.  ދެން ސެޕްޓެމްބަރު އެއީ ޗުއްީޓ ގަސްޓަީކ، އޮ  13ފުރަތަމަ ސުންގަޑި ދެއްތޯ. ސުންގަ

 މަސްތަ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުން ހަމަ ަކލަންޑަރެއް. ޓަަކއި ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ގޮ މިހާރު މީގައި މިއޮތީ ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއެޅުމަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



  

ތޯ އެހެްނ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ދެން ކޮބާ، ކިހިނެއްެއކަން އެނިގްއޖެ.  އާދެ! އާދެ!

ނޑުގެ އިޝޫެއއް ނެތް މަސަްއަކތްތައް، ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަނަ ދުވަހަށް  13މީަގއި މިއޮތް ގޮތަށް ، 13 އަުޅގަ

ގަސްޓް މަުހގަިއ ނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން އަެނއްކާ އަންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު އޮ ނިންމާލިޔަސް. 

 މަސް. ބަންދުތެރެ. ބަންދު ދުވަސްވަރަާކއި ދިމާވާނީ. ދެން ފަހަރެއްަގއި ހަމަ...

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ވާމަދުމަނިކު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙު މެންބަރު މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ އަސްލު  ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްާވގޮތުްނ ބައެއް ޙަޤީޤަތުގައި  ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް އެާހ މިންަވރު އަދި މި ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ދެން މީގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަުތގެ އަސްުލގައި 

ކުން މީހުން ެއ މުއައްަސސާތަށް ވަޒަން ކުރެވެނީ ބޮޑަށް އަެނއްހެން ަވޒަނެއް ުނކުރެވޭ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ބޮޑަ

ނޑަ ގެނެސް އެ މީހުންނާ ށް އެހެންނަމަވެްސ މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަާކއި ކުެރވޭ މުޢާަމލާތްތަކުގެ މަްއޗަށް. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން މި އްަދތަށްވުރެ ތް މުޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ިމއޮ ަވކި ދިގުަލއިގެން ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

މު ބިލަކަށް ވެސް ވުމާިއ ަލތަށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް މުިހއްބިލަކީ މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ރާްއޖޭގެ މިހާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ މި  ބިލުގެ މަސައްކަތް އަަވސްުކރަން. ސަރުކާރުން ވެސް ވެސް އެީކަގއި އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދެްނ އެހެންވީމަ، ައޅުަގނުޑ  ލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށްމަޖި ިބލު އަވަހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިަލއްވާ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ހިނަގމާތޯއޭ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ނިންމަން ހިފަމާ ދެއްތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުެރވޭ މަސައްކަތެްއ ނުކުެރވި ދާކަަމށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެނގޭނެ. އަދި ުމއްދަތު 

މިސާލަކަށް އިތުރުކުރަން ޖެހިްއޖެއްޔާ ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ވެސް އެނގޭ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް ފެޭނ 

ރަން ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުން. މަސައްކަތްކުެރވޭނެ. ދެން މިހާރު މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިކަން ކު

ނޑު ވެސް އެނގޭެނ މިކަން މި ނުދިޔައީކަން މި މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި. ެއީއ ނަށް ންމެން އެންމެނުކުރެވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ އިނގޭތޯ.    ހަމަ އަޅުގަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ީއވާ.އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލުފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަެއޅިފައި އެ ހުރި ދުވަސްތައް. ހޯމަ ދުވަހު  އަޅުަގނޑަށް ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނެތް މިހާރު ރަސްމީކޮށް ކަ

ނޑަށް ރަނގަޅީ ރަސްމީ ގަޑިތަުކެގ ގަިޑއިރެްއ، ބުދަ ދުވަހު ގަޑިިއރެ ނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު. އެކަމަކު އަުޅގަ އް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އެހެން ކޮމިޓީތަުކގަިއ ެވސް އުޅެން ޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ  ތެރޭގަިއ މަސައްކަްތ ބެހެއްެޓވިްއޔާ. އެީއ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  2ކުރަން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، ހަފްތާއަކު އެޓެންޑްއެހެން މަސައްކަތަށް ވެސް  ެއ ަގޑިއިުރ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ރަނގަޅުހެން  އެހެންޏާ ވެސް ކޮމިޓީގައި ަވކި ބިލަކަށް އިތުރު ގަޑި ނަގަިއގެން  .އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަސްމީ ަގީޑގައި ކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް.، ކުރަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމަ  ައޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލީ ދާއިރާ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މީގައި ފުދޭވަެރްއގެ މަސައްކަތް އޮންނާނެ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ  އާދެ! އަުޅގަ

ކަންނޭނގެ.  އަދި އެހެން މަރުޙަލާަތކެއް އަންނާނެ ތުރު މަަސއްކަްތ ނިުކންނާނީރަނގަޅަށް ބަލަން ޖެހޭނެ. މީގަިއ އި

ނޑުމެން ނެރެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގެން ގަޑިތަކުަގއި އަުޅގަ

މި މަސައްކަތްކުާރކަށް އަޅުަގނުޑ އެއްބަހެއް ނޫން އިނގޭތޯ އެްއގޮތަކަށް ވެސް. މަޖިލީހުެގ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި 

ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދެ އެއީ ެއއް ކަންތައް. އަެނއް ަކމަކީ  މަސައްކަތްކުެރވެންވާނީ. ދެން

ދުވަސް ހަފްތާއަކު ަބއްދަލުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު އެ ދެ ދުވަސް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދެ ދުވަހުގެ ައޅުަގނޑުމެން 

އެހެންނޫންތޯ.  ވެސް އަންނާނެ އެހެން ބިލުތައް ން އަންނާނީ ހުސްއެކަނި މި ބިލެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އަނެއްާކ ފަހަތު

ދިމާލަށް އަމާުޒކޮްށފައި ހުރި އެްއޗިހި އަންނާނެ މިކަހަލަ ހުރިހާ ބިލުތަކެއް  އިތުރަށް މި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ އަދި

ނޑަށް ހީވަީނ މި ސެޕްޓެމްބަރުއްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީބަލާ ގިނަ މަސަ މަހުގެ  އަކަށް. އެެހންވީމަ، އަުޅގަ

ޯތ ާވނީ. ފަހަރެއްަގއި، އެކަަމކު ށް ނިންމާާލގޮތަށް ޭރވުން ކިހިނެއްެއއްކޮ ތެރެއާ އެީއ ުޗްއޓީ ބޭްއވުން،ނިޔަލަށް 

މުކޮށް ނުބާއްވާ. ކޮމިޓީ ެވސް ނުބާއްވާނެ. ުޗއްީޓގައި ވެްސ ކޮމިޓީތަެކއް ާޢއް  ހަމަަގއިމުދެން ޗުއްޓީ ތެެރއަުކ 

ނޑުމެން ވެސްނު ިމއޮީތ  ،ތަކަށްކީ މިހާރު އޮތް ތާރީޚުއެހެންީވމަ، މީގައި އޮތް ގޮތައެހެންނޫންތޯ.  ވެސް ުއޅޭނެ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ހަމަ ގޮތަށް  ޖެއްޔާ އަނެއްކާ ވަގުތު ަދންމާގަްސޓަށް ނިންމާފައި ދެން ނުނިމިއްސެޕްޓެމްބަރަށް، އޮ  13

މީ ގަޑިަތުކގައި މަަސއްކަްތކުރަންވާނީ. އެކަމަކު ނުރަސްީމ ގަޑިަތކުަގއި ނުބާްއާވގޮތަށް އިނގޭތޯ. މި ރަސްގެންދިއުން. 

އަނެްއކާ މި ބިލެއް ނޫން އަންނާނީކީ ވެްސ އިނގޭތޯ. އަނެއްކާ އިތުުރ އެހެންނޫނިއްޔާ ވަރަށް ަސކަާރތްވާނެ އިނގޭޯތ. 

އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމަ، ދެން އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ފުރަތަމަ ބާއްވަން  ންނާނެ ފަހަތުން މި ކޮމިޓީ އަށްބިލު އަ

ނޭޅޭ ހުށަދެން އަޅުަގނޑަށް ނޫނިއްޔާ ޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅަން. ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅިން. އަ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހެޅި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގަންނަަވއިފި. އެއީ ުފވައްމުލަކު މެުދ ދެ މެންބަރަކު އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުެވވަަޑއި އާދެ! 

ލް. ައޅުަގނޑު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ަފާޒދު. އަދި އޭެގ އިތުރުން ގަުމ ދާއިރާެގ މެންބަރު ފައްާޔުޒ އިސްމާޢީ

 .ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފައްާޔުޒ އިސްމާޢީލަށް

 

  ހަކަެދއްެކވުްނ:ވާގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޒު އިސްމާޢީލް 

މު ބިެލއް ކަމަށް. އެހެންވީމަ، ހަމަ ވަރަށް މުހިއްައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކާރަްށ . ޝުކުރިއްޔާ 

ޝަްލ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރި ރވަނަމަވެސް، ފުދޭވަރެްއގެ ކޮންޓްރޮއަވަްސކުރުމުގެ ބޭނުން އޮންާނނެ ކަމަށް. އެހެން

ނޑުމެން ަޤބޫލު ާވއިރު ީމެގ ެވސް އެބަ. އެހެންކަމަށް ކުރަން ަގއިމުކަމަށް ބަެއއް މީހުން އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. އަުޅގަ

ލެޖިޓިމަސީ ރަނގަޅުވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ހަމަ ވަގުތު ަނގަިއެގން މިކަން ނިންމައިފިއްޔާ. 

އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ މި ބިލު ފާސްވާނެކަން. އެހެންވީމަ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެ ގެރެންޓީ އެބަ އޮތް. 

ނޑަށް ހީވަނީ މުހިއްހެންނަމަވެސް، މިވަރު ކަެމއް ނިމިގެންދާއިރު އެ ލެޖިޓިމަސީ އޮއެ މު ކަމެއްހެން. ތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް އޮ ިވޔަސް ރަމަޟާން މަ ގޮތެއް ކޮންމެ އީދެން މި  ފުރަތަމަ ހަފްތާއާ ަގސްޓްގެސް. އެހެންވީމަ، ގާްތގަ

ގެން މި ދަނީ. އެހެންކަމަްށ ވާއިުރަގއި މިކަމާ ުގޅޭ ވެސް ބަންުދވެ  ެއއްކޮށް ރޯދައާ 6އަނެްއކާ ހިސާބަށް، 

ނޑުމެން މިކަމަށް އެޑްވަިއޒް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް ގެނައުމަށް ތަންކޮެޅްއ  މާހިރުންނާއި ނޫނީ އަޅުގަ

ނުޑގެ ހު ނަޑށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ ން ކަށަހެޅުމަކީ ވަގުތު ަނގަިއގެން މިދަތިވެދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހިސާބަށް ސުންގަޑި ަހއްދަވާަފިއ  31ބަރުގެ ނިންމާލާފައި މިސާަލކަށް އޮްކޓޯ ކުރުން. އެހެންވީމަ، ސެޕްޓެމްބަރު ޗުއްޓީ

 އެގޮތަށް ނިންމާލުމަށް އަޅުަގނޑު ސަޖެސްޓްކުރަނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަައޅާފައި  31ބަރު ޓޯއްާޔޒުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރަން. އޮކް . ައޅުަގނޑު ހަަމ ފަޝުކުރިއްޔާ  އަްށ ސުންގަިޑ ކަ

ނޑުމެން މި ބިލުަގއި މަސަްއކަތްކުރާނީ ކޮމިޓީ ައށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ަރސްމީ  އަދި އަުޅގަ

  ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ހަމަ ދެ ގަޑި ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަސް އެީއ އާދެ! އިތުރު ހަމަ ސާފުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން، 

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ދުވަސްަތއް.  ރަމަޟާން މަސް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަުކގަިއ ދެން ހަމައެކަނި ރަމަޟާން މަހަށް ކަ



  

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  އެހެން ަވގުތުތަުކގައި ދުވަހު ެވސް އޮންނާނެ ކޮމިޓީގެ ަބއްަދލުވުން. އެހެންވީަމ، ެއ  1އަުޅގަ

 ސަޢުދު.ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން ތި ބޭފުޅުންނަށް. 

 

  ދެްއކެވުން:ވާހަކަޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ސީ ކޮން މަހަށް ހޯމަ، ބުދަ ދުވަހަށް މި ހަމަޖެއް އަޅުަގނޑަށް ރިާޔސަތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރަމަޟާން

 ދުވަހަށް ނުވަނީ ީކްއވެގެންތޯ؟  1ެވގެންތޯ؟ އެއީ އުސޫލަކުން، ކިހިނެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ެއއީ  ކަމަކަށް ަމސައްކަތްކުާރ ަވގުތުތަްއ ރަމަޟާން މަހު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ެއއްވަގުތުަތއް، މައިގަ

 އެއްކޮށް. ދެން މިކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް ހުރިމައާއެހެންވީމަ، ކްލޭޝްވުން ުކޑަކުރުަމށާއި  އެބަ ދޭ.ެވގެން ކުޑަ

ނަޑއަޅަނީ ނޑު ގޮެތއް ހަމަ ކަ  އިދާރާއިންަކން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ޤާިސމް.މަޖިލީހުގެ  މައިގަ

  

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ނޑު ދީލާލަންތޯ. އޮކްޓޯބަރު ކޮށް އެއަށް އަުޅގަ ނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުއާދެ! އީާވގެ ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

އަށް ރަނަގޅު. ެއއީ  31މަހުގެ ނިޔަލަށް ަވގުތު ގެްނދާ ގޮތަށް. ޮއކްޓޯބަރު މަހުެގ ނިޔަލަށް ދެއްތޯ. ޮއކްޓޯބަުރ 

ނޑު ހުށަހެޅި ޗުއްޓީ ނިންމާލާފައި އައިްސ. އެގޮތަށް ައޅުގަ  ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ކުީރަގއި މިތަނަށް އަޅުގަ

 ހުށަހެޅުމެއް އޮތިއްޔާ ނޫނިްއާޔ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރެވިަފއި އޮތިްއޔާ ގެންނަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިނޭގތޯ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަސްލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! އަުޅގަ

ކޮންމެހެން އޮކްޓޯބަރ ސެްޕޓެމްބަރ ނޮވެމްބަރ އިނގޭޯތ މިހެން ކިޔާކަށް ތަްނކޮޅެްއ އުނދަޫގވާނެ އިނގޭތޯ. 

ނިންމަން ހިފަން އަޅުަގނޑަށް މި ބޮޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ ވީހާ ވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްަގއި މި ބިލުގެ ަމސައްކަތް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލި ގޮތަށް ުޗއްޓީގެ ކުރިން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލ  އިނގޭތޯ. ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިފަމާތޯއޭ. މިސާލަކަށް ޗުއްީޓގެ ފަހަށް އަދި އޮކްޓޯބަރު  އަށް ދެއްތޯ. ެއއީ ުޗއްީޓ  31ނިންމަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެވިދާނެ ކިހާވަރެްއގެ މަސަްއކަތެއްތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 31ނިންމާފައި 

ބިލުގައި ކުރަން ހުރި މަަސްއކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ަވޒަންކުރެވެނީ ބިުލެގ މަސައްކަތް ފަށަިއގަތީމަ 

އް ގޯްތރޫކޮށް މި މަސައްކަތަްށ އިނގޭތޯ. އެއީ ަމއްސަލަތަުކގައި ވާހަކަދަްއކާ ައޅުަގނުޑމެން ބިލުގެ މާއްދާތަ



  

ނޑުމެން މިހާރު މި ބަލާ ައވަސް ުމއްދަތުެގ  ފަށައިގަތުމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ފެންނަީނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާ ނުލެވިޖިއްާޔ ދެން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އޮންނާނެ ފުރުޞަތު  ތެރޭގައި ނިންމަން ހިފާފައި ައޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ހަމަ ޗުއްޓީގެ ކުރިން ދެއްތޯ ވަގުތު ނަގަ  ިއގެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އޮަގސްޓަށް ބިލުގެ ަމސައްކަތް ނިންމަން އިނގޭތޯ.  13އެއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިތޯ. އާދެ! ކިހިނެއްތޯ، އަމީތުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭުފޅަކު އެބަ އިންނެ

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ، هللا ވާ ޢަބްދުވޯޓަށް އަހާނަން. އީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ެގ މެންބަރު ފައްޔާްޒ އިސްމާީޢލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެުޅއްވުެމއް ެއއީ އޮކްޓޯބަުރ މަޢާފުކުރައްވާ، ގަމު ާދއިރާ

ނަޑއެޅުން. ދެން އެއަށް ހަމަ އާއި ހަމައަށް ސުްނގ31ަ މެންބަރަކު ވެސް ތާއީދުކުރަްއވާކަން ވެސް  2ޑި ކަ

ނޑު ވޯޓަްށ އަހާނަން. މެންބަ ރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ  4އަތް މައްޗަށް ހިއްލަވާ. ފާސްވެއްޖެ. މި ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެ ނަޑއަޅަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ސާބަށް ައކާ ހ31ިވަނަ، މަޢާފުކުރަްއވާ، އޮްކޓޯބަރުގެ  3ނަށް މިހާހިސާބުން ންކަ

ނޑުމެންނަްށ ޅުަގނޑުމެނަށް ސުންގަ އަ ނަޑއެިޅގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އައިޓަމް އަުޅގަ ޑި ކަ

ވަނަ އައިޓަެމއްގެ ގޮުތގައި މިއޮތީ ބިލާ ުގޅޭގޮތުން ަމޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  2މިހާހިސާބުން ނިމިގެން މި ދިޔައީ. 

 ބޭފުޅުންގެ، ތި  ހެންވީމާ، އެއަްށ ެވސް ައޅުަގނޑު ުފރަތަމަ ތިއިދާރާަތއް ަކނަޑއެޅުން. އެ ،ފޮނުވާނެ ފަރާތްތައް

ނުޑ ވިސްނާލާަފއި ހުރި ބައެއް ާދއިރާތައް ވެސް ތި   ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އޭގެ ކުރިއަށް މި އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނެ ދާއިރާތަެކއް އެހެން މީހުންނާ ޝެއަރކުރާނެތޯ ނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ މިހާރު  އާދެ!

ލެވަލްަގއި ެއކަނިތޯ ގެންދާނީ. އެެއއް ވެސް މިތަނުން ަކނޑަައޅާލާފައި ދެން ދެއްތޯ މި ދަޢުވަތުދޭނެ ބަޔަުކ 



  

ނިކަްލ އޮޕީނިއަންެއއް ނުވަތަ އަެނއް ކަހަލަ އޮޕީނިއަްނއެްއ މިދެންނެވީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޓެކް ނިންމާނީ.

ނޑުމެން ފާސްކުރާނީ އެހެންނޫންތޯ.  ބޭނުންވެގެން ކަންތައްަތކެއް ކުރަން މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވޭތޯ ނުވޭތޯ އަުޅގަ

ނުދޭ.  ބަކަށްފާސްކޮށްފައި ދެން އެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެ ކޮން ބައެއްތޯ ހޮވާނީ. މިހާރު އަދި އެހިސާ

ނޑުމެން ބޭނުްނވެއްިޖއްާޔ ަގވާއިުދގަިއ މި ބުނަނީ ބޭރުން މީހުން ގެނެސްގެްނ ޢާ އްމުގޮތެްއަގއި މިއޮީތ އަުޅގަ

އެކްސްޕާޓުްނގެ ލަފާ ހޯދައިގެްނ އަނެއް ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ަކމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމހާރު އަސްލުަގއި މަޖިލީހުެގ 

އާއި މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމާއި މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން މި  ވާހަކަ ފްލޯގައި މެންބަރުން ދެއްކި

ވެސް ނިންމިދާނެ އެކަނި އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ އެއަްށވުެރން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ދެނޭ މިދެންނެވީ އަނެއް ަބއި ގެންދިއުްނ  ސްކޮށްލާފައިބަލާށޭ. އެގޮތަށް ފާ ވަިއޑްކޮށް ދާން ފުރަތަމަ ޖެހޭތޯ ނުޖެހޭތޯ

 ކަމަށް ފެންނަނީ.  ރަނގަޅުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހިތަށްއެރީ ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްލުމުެގ ގޮތުން އެއީ މި ބިލަކީ ަވރަށް ބޮޑު ބިލަކަށް ވެފަިއ  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުން ބިލަކަށްގޮތުން ުގޅިފައި ޮއތް ވަރަށް ގިނަ މުއަްއސަސާތަާކިއ ޚައްސާސީ ވާތީއާ ެއއްކޮށް ައޅުގަ

ލްކޮށް ޕެރަލަމިހާރަށް މި ފޮނުވާނެ ދާއިރާތައް ވެސް ހަމަ ަކނަޑއެޅިއްިޖއްޔާ އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި އަދި ޭއގެ ޕެރޮލަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭފުޅުންނަށް  އިތުރުން އެ ލްކޮށް އަޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނުޑ  އެ ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތްތައް ވެސް ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން މަިއގަ

ނުޑމެން އެ  އެހުން،ބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަްނއަކަށް ފުރަތަމަ  ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްވާނެބާއޭ މި ހަމަ ލިޔުމުން  އަޅުގަ

 ޓަކައި ހަމަ ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވަން. އަހާލުމަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

މިހާރު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ އެއްަޗކީ މި ގަާވއިދު ުއސޫލާ ޚިލާފަށޭ ތި ވަޑަިއގަންނަވަނީ. މިހާރު އުސޫލަކީ ފުރަތަމަ 

ނޑުމެން އެެހން ބަޔަކަށް ފޮނުވާ ނެތޯ، އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ، ފުރަތަމަ، ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެހެން ބަޔަކު ކަމަކީ މި އަޅުގަ

ފޮނުވާނެތޯ. މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގައި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފްލޯގަިއ ދައްކާ ވާހަކަާއއި ބިލަްށ 

ސް ފަރާތްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެކަްނ ނިންމަން. ދެން ސަރުކާރުެގ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ެއހެން ވެ

 ސަރީއެއް ެއއީ ޮކންމެހެން ކޮމްޕަލް އަޅުަގނޑުމެން އިންަވއިޓްކޮްށ ގެންނަން ބޭނުންވަންޏާ އެަކން ކުރާނީ އިނގޭތޯ.

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން ދަމާ  ފުރަތަމަ އެއެއްނޫނޭ އަޅުގަ ފާސްކުރާނީ. ފާސްކޮށްފައި ދެން އަޅުގަ

ކޮމިޓީަގއި މިތާނގައި ތޯ އިންަވއިޓްކުރާނީ. މީތި ދެން ަޚލީލް ފަހުން ވަޑަިއގަތީމަ ކުީރގައި އިނގާށޭ ކޮންކޮން ބަަޔކަށް



  

ުކރި ގޮތް ދަންނަވާލަންެވގެން ެއ ވާހަކަތައް މި ިކޔާދެނީ. އްކަތް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ނެތީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސަ 

ިގވަަޑއިގެްނފި. އޭަގއި ގަާވއިުދގަިއ ނއްެޗއް އެއެްއޔޭ ެއކަން އޮންަނގޮތަކީ. އެކަން ކުރާގޮަތކީ. މި ކީ އެ 

ވެސް  ނުލައިމަޖުބޫރެއްނުކުރެއޭ ެއކްސްޕަީޓސް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާކަެށއް. މަޖިލީހަށް އެބައޮވޭ އަދި ީމހުންނާ އެ 

ނޑުމެން މި ފުރަތަމަ   ކުރުމުގެ ބާރު އިނގޭތޯ. މި ކިޔާ އެްއޗެއް އެނިގވަަޑިއެގންފި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭރު ބަޔަކަށް އިންވައިްޓކޮށްގެން އެ ެއކްސްޕާޓުްނނަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  ފާސްކުރަންނޫންތޯ ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނާނެތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ. އެެއއް ފާްސކޮށްފަިއ  އޮފީސްތަކަށް ުނވަތަ ދާއިރާަތަކށް އިންަވއިޓްކޮްށގެން އަުޅގަ

. ޭއރުން ދެން އެ ލިޔުމުން ފޮނުވިޔަސް އަދި އަެންއގޮތަށް ނިމުނިއްޔޭ ށްލީމަދެން އެއީ ކޮްނކޮން ބަެއއްޯތ ފާސްކޮ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ.   ފޮނުއްވިޔަސް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާ ބޭފުޅަުކ އެބަ އިންނެވިތޯ. އީވާ.އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ާޤސިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ތާއީުދކުރައް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ތާއީދުކުރަން ޤާސިމްގެ ހުށަހެޅުމަށް. އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ ވޯޓަްށ އަހާލަ ކަަމށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  ންއެހެންވީމާ، ޤާސިމް މި ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ހަމަ އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ހިްއލަވާލަދެްއވުން އެދެން. ކޮމިީޓގެ އިއްތިފާޤުން އެގޮތަްށ 

ނުޑ ތި އިނގޭތޯ. ފާސްވެއްޖެ ނޑުމެން ދަޢުވަުތދޭނީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ ވެްސ އަުޅގަ ބޭފުޅުންެގ  ެއއާެއުކ ދެން އަުޅގަ

ބޭުފޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން.  ޅަށް ހުށަހަޅާލަން. އެޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެުވނު ބައެއް ާދއިރާތައް ތިޚިޔާލުފު

މަޓީ، ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް، އޭ.ސީ.ސީ، މީރާ، އެމް.އެްމ.އޭ، ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، މަޓާޓޯ، ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ، 

ކިޔާލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނޑަށް  ބިލުމި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް. މިއީ 

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ހަމަ ކަސްޓަމްސް ވެސް  ފާހަގަކުރެވުނު ދެން ހަމަ ބައެއް އިދާރާތައް އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ކިހާވަަރކަ މީގެ ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން އަުޅގަ ށްބާޭއ ތެރޭަގއި އެަބ ހިމެނޭ ކަމަށް އަުޅގަ



  

ތެރެއަށް ވަެދގެންދާނީ  ވަދެގެންދާނީ، ޕޮލިސް އަިދ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ވެސް މީގެ ތެރެއަށް  އިމިގްރޭޝަން މީގެ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން.   ކިހާވަރަކަށްާބއޭ. ެއކަމަކު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ކަށަވަރުން ވެސް ީތަގއި މި ބިލު ޑްރާފްޓްކުެރވިފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ޭއގައި އެބަޮއވޭ ސަުރކާރުެގ  ހަމަ

 ދާއިރާތަކުން އެތަން ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކަހަކަ ޒޯނެްއގައި ިވއްޔާ އެެހންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެންމެއަކު ބޭުފޅުންގެ ވާަހކަތައް ވެސް ޭބނު ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި އެ ންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް. ދެން އެއަްށވުރެން އިތުރަށް އެހެން ދާއިރާެއއް ފެނޭތޯ،  މުޤައްރިރު ތި ހުށަހެޅުއްިވ ާދއިރާތައް ހަމަ ރަނަގޅު

ރީ އެބައޮތްތޯ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އެބަޮއތް އެހެންނޫންތޯ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެބައޮތް. ދެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓް

ފިޝަރީޒް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ޓްރާސްޕޯޓާއި ިފޝަރީޒާ ހިމަނަންޖެހޭނެ. ޓްރާންސްޕޯޓެއް މިހާރަކު ނެތް 

 އި އާ  ދެން ެއހެންވީމާ، ދެން ޓޫރިޒަމް ިމނިސްޓްރީ އެަބއޮތް ދެއްތޯ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާދެ!. ވާލާފަދޯ، އު 

އެހެްނވީމާ، ދެްނ އިންލެންޑް ެރވެނިުއ އެހެްނނޫންތޯ. މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތަން އެަބއޮތް. ދެން 1ފިޝަރީޒާ ެއ 

ނޑު ފިނޭންސް އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެމް.އެމް.ޭއ އެަބއޮތްތޯ. ދެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ  ގޮެތްއަގިއ  ދެން މައިގަ

ނޑަކަްށ  !އާދެ އާއި ޮއފްކޯސް މަޓީ. ދެން ބަޕްލިކް އޮޕީނިއަން މީގައި. ދެން ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް މިހާވަރުން ގާތްގަ

ނޑުމެން ދެން އިތުރަށް ޕަބްލިކަށް އެއްެޗއް ޮއޅުން ފިލުވައިޭދން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ  ދެން ނިމޭނެ. ދެން އަޅުގަ

މިހާރު ވެސް އެބޭފުޅުން އެބަ ކުރަްއވާ ޓީ.ވީތަުކަގއި ދި ޓީ.ވީގައި ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގާތަން ފެނޭ 

ނޑަށްސަރުކާރު ހާވަރު. ދެން އިތުރަށް ހީވަނީ އެހާކަށް ގެ މިނިސްޓަރުން ވަަޑއިގެން. މި ރަނގަޅުހެން އަޅުގަ

 ކޮންމެހެން އިތުރު ދާއިރާއެއް އެބައޮތްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ފޭ ވިދާުޅވިންތޯ. އެެހންވީމާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ާޤސިމް އެ ވިދާޅުިވ، އެމް.ެއން.ޑީ.އެ

ނޑު ބޭނުްނ އެލް.ޖީ.އޭ ގެންނަން. އަދި  އިތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުގަ

ނޑުމެނަކަށް ދަޢުވަތެއް ނުދެވޭނެ. ބައްދަލެއް ނުކުރެޭވނެ. އެކަމަކު އަޅު  ނުޑ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކަށް ައޅުގަ ގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެކީ ވިސްނާލަިއގެްނ ބޮޑެތި ކައުންސިލްތަކަށް ހަމަ ދަޢުވަތުދޭން. ސިޓީ  ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ހަަމ ބޮޑެތި ކައުންސިލްަތއް  ކައުންސިލްތައް ާޚއްަޞކޮށް ގެންނަން އަުޅގަ

ަގނޑު ދަޢުވަތުދޭން ބޭނުން. ދެން ޕަބްލިކް އޮޕީނިއަން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލާފައި ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް އަޅު 

އަޅުަގނޑު ބޭނުން ހަމަގައިުމ ވެސް ހުށަހަޅާލަން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީކީއެއް އަޅުަގނޑުމެން ޕަބްލިކަށް 



  

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ، ފްލޯގައި ދެެކވުނު ވާހަަތކުަގއި ެއއްކޮޅަށް ްސ ވެ މަޢުލޫމާތު ދޭކަށްނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ދިކޮޅަށް ވެސް ދެކެވުނު ާވހަކަތަކުަގއި އެންމެން ވެްސ ފާހަގަކުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮުޑ އި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި ކަންކަން ކޮށްފަ ހުރި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު  އިބަދަލެއްކަން މި އަންނަނީ. އަޅުގަ

ޤްތިޞާދަށް ހަމަ ބޮޑު ބަދަލެއް މި ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވެސް ދެން ހަމަ ދާއިމަށް އެ ރަށްރަށުގެ އި

ބޭނުން ޕަބްލިކް އޮޕީނިއަންއަްށ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާލަން. އަދި ފަހަރެއްގައި މި މަރުޙަާލގައި ނޫން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. 

ލިކް ވަން މި ބިުލ ޕަބްނިންމާފައި ާބއްފަހުން ނަމަވެސް އެކަަމކު އަޅުަގނުޑ ބޭނުން ެއއެްއ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ެއހެންޏާ ވެސް ހަމަ ކުާރ  އޮޕީނިއަންއަްށ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅާލާނެ ަކމަށް. އެީއ އަުޅގަ

 ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން ގެނެވޭ ކަަމކަށް. -ކުރެވުުނ މި އެންޓި. ައޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއްނުޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ

ލަދެްއވާ. ެދން މީގައި މިހާރު ވެސް ަބއެއް ކޮްނސާންސް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އެބަހުރި ބަެއއް ބަލާ އެބައޮތްތޯ.

ނޑު މީިޑާއއިން ކިން.  ޓީމް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން. އެޭބފުޅުންގެ ކޮންސާންސް މި އެއީ އެއް ޖަމްޢިއްޔާ. ނޫހުަގއި އަުޅގަ

ފަދަ ތަންތަން ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ، ބިލާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންސް

ގޮެތްއގައި  ތެރޭަގއި ހިމަނަން އަޅުަގނޑު މި ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަކުރަން. ދެން މި އެއީ މައިަގނޑު ވެސް މީގެ

. ދެން ަހމަ އެާއއެްއކޮށް މީގެްނ، ީމގަިއ އެބަހުރި ަބއެއް އިންަޑސްޓްރީސްތައް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ އިތުރު

ތެރެއަށް ވަންނާތީެވ  މިކަހަލަ އެއްޗިހި ވެސް މީގެ ރިއަލް ސްޭޓޓާމިސާލަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އިންޑަސްޓްރީ. 

ނޑަށް ީހވަނީ މި ދަމުން ނޑުެމން މި އިތުރަށް ވެސް މި  އެމީހުންގެ ބައިތައް ވެސް މީގައި ހިމަނާ. އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ވެސް ގެންނަންޖެހިއްޖިއްާޔ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަީކ ންގެންނަންޖެހިދާނެ. މިސާލަކަށް ބޯޓް ބިލްޑިންގ މަސައްކަތްތަްއކުރާ މީހުން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެމީހު

ރު ވެސް މީގެ ކޮންސާންސް އެކްސްޕްެރސްކޮށްފައި އެބަހުރި. މި ިބލުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ވެސް ހަމަ މިހާ

ނޑު ވަރަށް އިންޑެޕްތްކޮށް މި ސްޓަޑީކުރަންޖެހޭނެ ވަރުެގ  ވިޔަފާރިއަށް ައއިސްދާނެ އަަސރުތަކަކާ ބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ލާބެއް މި އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ިއކޮނޮމީައށް. ދެބޮޑު އިންޤި ވަރަށް ން ދުނިޔޭގެ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެަބ  ބޭރުގެ މީހުން،ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ ދުނިޔޭގެ މި ސަކްސަސް ސްޓޯރީ ހުރި މި  އަޅުގަ

އެނގެންޖެހޭ މި ކޮން ކަމަކަްށތޯ މި ކުރަނީ. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭަގއި މިއޮތީ ޓޫިރޒަމް މިޮއތީ އޯލްރެޑީ ހަމަ ރަނގަުޅ 

ޕްރޮޑަކްޓެްއ ދެއްތޯ. މީެގ އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ ޓޫރިޒަމުން ބަިއވަރު ކަންަތއްތަކެްއ އަެނއްކާ ވެސް ހުުޅވިގެންދާ ވާހަަކ 

ލިްޝވެފަިއ އޮތް ވިޔަފާރިެއއް އަެނއްާކ އެސްޓެބް ވެސް މި އިކޮނިމިކް ޒޯްނގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން



  

ތޯ ނޫނީވިއްޔާ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނ ތެރެއިން މިކަން ކުރަންީވތޯ ނޫން މީގެ

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޓެކްނިކަލީ އަޅުަގނޑުމެްނ  މުޅިން ައއު އަިއއްސަ ިމއޮތީ  ވިޔަފާރިަތކަށްތޯ. މި ެއްއޗިހި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މި ބޭރުަގިއ ، ވެސް އެބަޖެހޭ މީގެ ނޮލެޖް އެނގެން. އެނިގގެން މި ކަްނކަން ދާން. އެހެންވީމާ

ގޮުތގަިއ މިކަމާ ބައެއް ދަތުރުތައް  މީގައި މިސާލަކަށް މިހާރު ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮތް

ބޭފުޅުންެގ ފައިންޑިންގްސްައކީ ކޮބަިއތޯ، ކޮން ތަނެއްގައި ކޮަބިއތޯ ލެސަންސް. ކާމިޔާބު  ކުރަްއވައިފި. އެ

މަންޓްތައް ހޯދުމަށް ވެްސ ކިޔު މަންޓް ހުރިއްޔާ ެއކަހަލަ ޑޮރިސާރޗް ޑޮިކޔުހުރި ތަންތަނަކީ. އެކަހަލަ  އެީޗވްކޮށްފައި

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޯޓްކުރައްާވފައި އޮތް ލިސްޓް ވަރަށް ައަވހަށް ކިޔުއްީވ. އެހެންވީމާ، ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު ދެން  !ދެއާ

ނޑު ބޭނުން ތަންކޮޅެއް ލަސްލަހުން ލިސްޓް  އަޅުަގނަޑކަށް އެހާވަރަކަށް ނޯޓެއްނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

 ންޖެހޭ އެއްޗިހިތައް އެނގޭނީ. ވިދާޅުވެަފއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ހިމަނާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  އެހެންވީމާ، ލިސްޓް އަދި އެއް ފަހަރު އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަންތޯ. އޭރުން ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. އަުޅގަ

 ސް، އޭ.ީސ.ސީ، މީާރ،ރނޯޓްކޮށްލާފައި މިއޮތީ، މަޓީ، މަސީ، ރިޔާޟް ދެންމެއަުކ ވިދާޅުިވ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ 

އެމް.އެމް.އޭ އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީ، މަޓާޓޯ، ީސ.އެމްޑީ.އޭ، ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ޤާސިްމ 

ހުށަހެޅުއްވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، ކަސްޓަމްސް، އިމިްގރޭޝަން، ޕޮލިސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ީއވާ ހުށަހެޅުއްިވ، 

. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން ސިޓީ ަކއުންސިލްތައް. ދެން އަދި އޭެގ ޕޮލިސް ެވސް ދަންނަވާލައިފިން އާދެ!، އެލް.ޖީ.އޭ

އިތުރުން ވެސް ބަެއއް ބޮޑެިތ ކައުންސިލުތަުކގެ ވާހަކަފުުޅ ވިދާޅުވި. ރިާޔޟް ހުށަހެޅުއްވި ޓީމް ދެން އަދި އޭެގ 

މަސީ  އާދެ! ވައިފިން.އިތުރުން ޕަބްލިކް އޮޕީިނއަްނއެއް ވެސް ހޯދާލުމަށް ީއވާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. މަޓާޓޯ ަދންނަ

ނޑުމެންނަށް މި ކިޔުނީ އިނގޭތޯ.  !އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލައިފިން. އާދެ ދެން ވަރަށް ދިގު ލިސްޓެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފަރާތް މީގެ ތެރޭގައި އެބަުއޭޅ. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ގިނަ  ވަރަކަށް  35ނޑަކަށް އެަބއުޅޭ ވަރަށް ދިގު ލިސްޓެއް. ގާްތގަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ. އެހެންވީމަ،  ދަވާނެވަގުތުަތއް ވެސް ހޭ ލިސްޓުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަްށ އެ ަކމަށް އަޅުގަ

. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ ސިީޓެއއް ފޮނުވާލާނީސިޓީ ފޮނުވާލުމަށް އަޅުަގނުޑމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖުގައި 

ކިހިނެއްވާނެބާޭއ އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ.  ޑެޑްލައިެނއް ދޭން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ސިޓީ ފޮނުވާލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ

 ...ގާތްަގނޑަކަށް ހަތަރު،ފަސް ުދވަްސވަރު



  

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަރަްށ  .އެޅިގެން ދަނީއަށް މިއޮތް 31މަސް މިއީ ެއހެންނޫންތޯ. ފަހު  ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ރަމަޟާން އަޅުަގނޑަށް

ގިނަފަހަރަށް އެމީހުންގެ  ހުން މި ކަންކަމަށް މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަާކިއ ވަރަށް ދުރުގައި ުއޅޭނީގިނަ މީ

ުދވާުލ ގޮސްފައި ދަށަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވިސްުނމުގެ ފެންވަރު ވެސް ހުންނާނީ  ކޮންސެންޓްރޭޝަން ވެސް 

ނޑު ގަޑި ފަހަރަށް އަޅުކަުމގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އި މިއުޅެނީ ގިނަގަ ަތކުގަޑިތަުކަގއި. ރޭގަ

ބޭފުޅުން ވެސް  ުދވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައި އެ 31މަުދވެގެން  ،ށްވުރެހަވަރަކަށް ުދވަ 31އިނގޭތޯ ެއްއގޮތަކަށް ެވސް 

ބިލު ކިޔައިދީ  މިވެސް ަބއްދަލުކޮށް މީހުންނަށް ކާއި ެއއްެޗއްާސއި ތަބޯޑު ގެރިސަރޗް ހަދާނެ އަދި އެީމހުން

ޢީދު ބަންދުތަކާއި ެއއްޗެިހ  . ެއއީރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީދަން. އެހެންވީމަ، ޓުވެންޓީ ޭޑސްވައަންަގއިދީ ހަ

ނޑުމެން ުދވަސް ދިނަްސ އެ ނުގުނޭނެ. އަންނައިރު.  ސް ވެްސ ގުނާނެ. ޭއގެ މަސަްއކަތެްއ ވެ ނުއެ އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލު ރަނގަޅަށް ބޭނުންވާ  މިކަން އެ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ނުކުރާނެ. އެހެންވީމަ، ފުރުޓްުފލް

ން ދޭން ކަމަށްވަންޏާ ވިްއސަކަށް ދުަވސް އަޅުަގނޑުމެ ކަމަށްވަންޏާ ކޮސްމެޓިކް ެއްއޗަކަށް ނަހަދާ އެކަން ކުރާ

ށަންޖެހޭނީ. ން ފަހަކަދައްކަބޭފުޅުން ގެނެސްފައި ައޅުަގނޑުމެން ވާ ދެން ޭއެގ ފަހުން އެދީފައި އެބަޖެހޭ. 

ނޑުމެން ހެއެ ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ްސ އްސަކަށް ދުވަވިންނޫނީވިއްޔާ އަޅުަގނޑުެމން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ޮފނުވާނީ. ފޮނުވާފައި އަދި  ތަކަށް މި ބިލުގެ ކޮީޕއަާކއި އެްއކޮށް އެދޭން. ދީފައި މި ހުރިހާ ފަރާ 

ސޮފްޓަކާއި އެްއކޮށް މީގެ ހާޑް ކޮޕީއަކާއި ޮސފްޓަކާއި އެްއކޮށް ދީފައި މީގެ ްށ ލާފައި ގެ ތެރެއައް ވެސް އޭ ސޮފްޓެ

ފުޅުންގެ ކަންތައްތައް. ދެން އޭެގ ަގނޑުމެްނނަށް ފޮނުވައިދޭށޭ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ އޮތިއްޔާ ލިޔުމުން އަޅު ކޮމެންޓެއް އެ

ނޑުމެން އެބޭ ެއ . ބަލަން ނޭޝަނަކީ ކޮބައިތޯލެެއކްސްޕް އެމީހުންގެ ފުޅުން ގެނެސް ވާަހކަދައްަކއި ފަހުން އަޅުގަ

 ސޮފްޓަކުން ތި އެ ދޭ ބޭފުޅުންގެ  ބައްލަވާފައި ތިއެބޭފުޅުްނ ބިލުގެ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ވަިކވަކިން ކޮންމެ، 

ނޑުމެންނަށް އެްއޗެްއ ލިއްބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ގޮތް ފޮނުވައިދޭށޭ ބުނުން ެއއީ އެއް ަކންތަ ބުނީ. ދެްނ . އޭރުްނ އަުޅގަ

އްަކއިގެން ކޯްއޗެއްޯތ ދަާވހަކަ އެމީހުންނާ ބޭފުޅުންނަށް ިކޔަިއެގން ގެނެސް ގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނ އެއޭ

ބެލުްނ  އެްއޗެއް އޮތިްއޔާ މީަގއި މި ބުނެފައި އޮތް ެއއްަޗކާއި ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ލާފިމެން ޮއޅުންނުއަޅުަގނޑު

 އްަސކަށް ދުވަްސ މަދުވެގެން ދޭން.  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިނގޭޯތ. އެގޮތަށް ވި

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑު ވެސް ލިސްޓަށް ދެ އާދެ! ނަމެއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެކަްއޗަކީ ލިވަރ ބޯްޑ  ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

އޭގެ އިތުރުން ބޯްޓ ބިލްޑިންގ ައޅުަގނޑަށް  ެއއީ ސަފާރީ އިންަޑސްްޓރީ. ދެން .އެސޯިސއޭޝަން އޮފް މޯލްިޑްވސް



  

 ޝަނެއް ވެްސ އިނގޭތޯ. ދެން ިރޔާޟްހީވަނީ މިހާރު އެބަޮއވޭހެން ެއސޯސިއޭޝަނެްއ ބޯޓް ބިލްޑިްނގ އެސޯިސއޭ

ކްިޓވް އެޯސސިއޭޝަެނއް ކަމެްއ ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވިދާޅުވިހެން އެ ރަނގަޅު. ެދން އަޅުަގނޑަށް ކިހާ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމަ، ކަމަށް އޮތުން ެވސް މުހިއްމު ވެރިންގެ ބަެހއްމަސް މިކަމުގައި  ފިޝަރމެން  އަުޅގަ

 ވް ެއސޯސިއޭޝަެނއް ކަމެްއ އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގެ. އެފަދަ އެހެން އެސޯިސއޭޝަން ެއކަމަކު ިކހާ އެކްޓި 

ނޑަްށ ފެނޭ. ދެން އެސޯިސއޭޝަނެއް ނަމަެވސް އޮތްތޯ ބަލާލުން  ނޑަށް މުހިއްމުކަމަށް އަުޅގަ މީގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ސަޖެސްްޓކުރާނަްނ މިނިވަން އިކޮނޮމިސްޓެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެަކކު ނޫނީ ދެމީހަކު އަ

ރިލޭޓެޑް ބޮޑީޒްތަެކއްވީމަ އެމީހުންގެ  އިންޑަސްޓްީރއާވޭތޯ ބެލުން. މިދެންނެވީ މިހުންނަނީ އެކިެއކި ގެނެވޭނެ ގޮެތއް 

. އެހެންވީމަ، ވިޔަސް ސަރުކާރު ޮޕޒިަޝން އިންނާނެ ސަސާަތއް ނެ. ދެން ސަރުކާރު މުއައްންނާބަޔަރސްެއއް އި

ން ަރނގަޅު ކަންނޭނގެ އިންޑިެޕންޑެންޓް ދެ ޚިޔާލެްއގެ ނަމަވެސް ިއކޮނޮމިސްޓުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލު

ތަށް ވިއްސަކަށް ުދވަސް ހާޒިރުކޮށްލުން އިނގޭތޯ. ދެްނ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުުކރަން ޤާސިމް އެ ވިދާޅުިވގޮ 

ދެން މިސާލަކަށް، ެއ ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި އެއަށްވުެރ ކުރުކޮށް ދީގެން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް ޗުއްީޓވިަޔަކސް އެ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުަގއި ފޮނުވާބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަކަށް އެ  ވަންޏާމުން ައޅުގަ

އެބޭފުޅުން މަސަްއަކތް ކުރަްއވަިއގެން ރިޕޯޓެްއ  އޮންާނނީ އޮގަސްޓް މަސް ެދއްތޯ. ެއހެންވީމަ، ންތާޗުއްީޓގެ ގޮތަކު ނޫ

ނޑުމެންނަށް ނޑުެމންނަށް އޭތި ރިވިއުކޮށްެލވިާދނެ. މިސާލަކަށް، އަުޅގަ ކޮށްލާފައި ހުޅުވޭއިރަށް  ލިބިއްޖިއްޔާ އަުޅގަ

ނެ ގޮްތ އެ ރިޕޯޓް ބަލާފައި ބައްދަލުކުރެވޭރަން ޖެހިއްޖިއްޔާމުން ބައްދަލުކު މިދެންނެވީހާޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާމުން 

ނޑުމެންނައެ ދިހަ ދުވަސް ތެރޭަގއި   ުޝކުރިއްޔާ.  ށް ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ނޫންތޯ އޮކްޓޯބަުރގަ.އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު މި ބަލައިލިއިރު ނޑުމެން ފަހުން މި ކީ ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ޓޫ އާދެ! އަުޅގަ ލިސްޓަކު ނެތް. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެއްކަލަ ފަހުން މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ލިސްަޓކު  އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަގައެްއ އޭތި އިތުރުކޮށްލަން. އަުޅގަ

ްޓރީ އަޅުަގނޑަށް ހިމަނާލަން މިނިސް ސްޓްރަކްޗަރ ރދެން އަނެއް ކަމަކީ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ނުކުރެވުނު.

ވާެނ ުޅވާނެ ނޫންތޯ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވިޔަސް ރަނގަ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ހަކަ ދަންނަވާލަން ިއނގޭތޯ. އާދެ!ވާ ފެންނަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިކޮޅު ދެން ނޫންތޯ.   ގެ އަޅުަގނަޑކަށް ދެން ނޭނގެ މިކޮުޅގެ ަގވާއިދު އޮންނަ ގޮެތއް. އަުޅގަ

ޚިޔާލެއް ހޯދުން ކިހިނެއްތޯޭއ ވާނީ. އެ އޮންނަ ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް ެވއްޖިްއާޔ ޝަީރެގ ވިސްނާލަްއވާފައި ޖުޑި

ނޑު ހަދެން އަ ަވއްތަުރ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވައްތަރު ދޭތެރެ ތެރެމަ ދޫކޮށްލާނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ާވގޮތަީކ ދޭޅުގަ

ބާޠިލްކުރަން ަބއްލަވާެލއްވީމަ ސްނުން ހުރި ގޮތެއް ބޭފުޅުންގެ ވި އެ ބާޠިލްކުރާތީވެ އެހެންވީމަ ނިންމުންތަކާއި އެްއޗެހި

 . ޝުކުރިއްާޔ.ވާތީނުޖެހޭނެކަމަށް



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަްށ ހީވަނީ މިވަރު މުޤައް ޝުކުރިއްޔާ  ނ ރިރު. އަުޅގަ ޑުމެން ކުރިއަްށ ބިލަކަށް ދެން ަވގުތު ދީގެންހެްނ އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އިނގޭ ގެންދަންޖެހޭނީ.   މި ބިލާ  ކަންންނާނެސަރުކާރު ބޭފުުޅންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު އޮއަޅުގަ

ނޑުބެ ންނާނެ ހަމަ މެންގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އޮމެންގެ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުހޭގޮތުން. އެކަމަކު، އަުޅގަ

ގެ ކުރީަގއި ވެްސ މީމިތަނުން ފާސްކުރުމުގެ. ފާސްކުރާ ެއއްެޗއް ޅުަގނޑުމެން ގެން އަވެ އެންމެ ބޮޑަށް ތަރޯ

. މިސާލަކަށް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ހެދުން. މިހާ ބޮޑެތި ބިލުތައް ފާސްކޮށްފައި އެބަހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަމަ 

ދިޔަ ދައުރުގަިއ ފާސްކޮށްގެންދިަޔއީ. ެއީއ އެއީ އައި ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެްއ. އެކި ކަހަލަ ޓެްކސްގެ ބިލުަތއް މިތަނުން މި

އަހަރު ދޮޅުއަހަުރެގ  3ަޑަކށް އް. މި އެްއޗެހި ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ޮކށްފައި ހުންނާނީ ގާތްަގނވަރަށް ބޮުޑ ބަދަލެ

އިފި ޞްލާޙު މިހާރު ލަްށ އިެއއަށް ތިރީހަކަ ތަންކޮެޅއް އަަވސްުކރި އެްއޗެއް. ދަތުގައި އިނގޭތޯ. ލާމަރުަކޒީ ބިލަކީމުއް

ނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުނޭނގެ. އެއަްށވުރެ ވެްސ ގިނަވާނެ ކަންކަ އިންޓްރަސްުޓގަިއ  ންނޭނގެ. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ އަުޅަގނޑުމެން ައވަސްކޮ ވެސް  ށްލާަފއި އޮންނާނީ އެންމެ ރަނގަޅު އެތި ނުކުތުންހެން. އަުޅގަ

މަކީ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނަގޅު އެތި ނެރުންހެން އެންމެ ކޮންމެހެން ކުރުންހެންނެއް މީގައި މުހިއްމު ކަ

 ކަމަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މުހިއްމު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު  ނޑަްށ ިވސްނެނީ އިނގޭތޯ މި ހުރިހާ ތަނަކަށް އަުޅގަ މެން ތިން،ހަތަރު ހަފްތާ ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ދެން އަުޅގަ

ވަންޏާމުން ައަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ  ކަމަށް ސްެޓއް ހުރިއަސްލު އިންޓްރައަސްލުަގއި ދޭކަްށ ނުޖެހޭނެ. އެއީ 

ނޑުމެންނަށް އަެނއްހެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަސްލު  ވާނެވެސް މިކޮޅަށް ިޚޔާލު ފޮނުވަން އިނގޭތޯ. އެ ދެން ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް، މީގެ ސްޓޭކްހޯ ނަށް ތަސް ދެއްތޯ. އެ ތަންވެ ލްަޑރ ތަންތަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތާ އަުޅގަ

ކަމަކު، މި ކުދިކުދި ޖަމްޢިއްޔާ އެޅުވާ ފަދައިން މުއްދަތު ދިނުން ރަނގަޅު. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ވިދާމިސާލަކަށް، 

ވަންޏާމުން ހަމަ  ށްމަކަ ސްޓެއް ހުރިޖަމާޢަތްތައް ކުދިކުދި އެސޯސިއޭޝަންސްތައް އެމީހުން އެީމހުންގެ އިންޓްރަ

ރޑްކޮށް މިއަށް އިްނޓްރަސްޓް ނަގަިއގެން މި މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ލުކްފޯވަ

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ މުއްދަތު މިސާލަކަށް، ހަމަ މިހެން ވިސްނާލާފައި ޚިޔާލަށް އަންނަ މުއްދަތެްއ 

މިނިސްޓްރީ ކަހަލަ ނޫނީ  ރިޒަމްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކަހަލަ ޓޫ މިސާލަކަށް، ނޫން.ށް ދިނުމެއް މިސާލަކަ



  

 ކެއް އޮންނާނެޓޭސް ޑުކަހަލަ ތަންތަން ރަނގަޅު. އެމީހުންގެ ހަމަ ވަރަްށ ބޮ ްނގެ ޖަމްޢިއްޔާވިޔަފާރިވެރި މިސާލަކަށް

ތާ މެންނަށް ތިން،ހަތަރު ހަފް ހަމަ ހުރިހާ އެން، މަވެސްތު ދިނުން ރަނގަޅު. އެހެންނައްދަ. އެ ތަންތަނަށް މުއިނގޭތޯ

ނޑަކަށް ހިެއއްުނވޭ މި މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި  ކޮމިީޓގައި ނިންާމލެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް މި ދީގެން އަުޅގަ

މިކަހަލަ  ިއ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްނަބަލް ޓައިެމއްގަ ރީޒަ ެމންގެައޅުަގނޑުދެން ނުކުރެވޭ. 

ހަމަ ވަގުުތ ނަގައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ަތރޯވެގެން އިނގޭތޯ. ހަމަ  ނީ ހޭޖެމެން ކުރިައށް ގެންދަންބިލުތައް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަކަށް ވެސް ހަމަ އަންރީަޒނަބަލް ގޮ އް. އެހެންނަމަވެސް،ޅެވަރަށް ރަނަގޅު ވާަހކަފު ތަކަށް މިސާލަކަްށ، އަުޅގަ

ނެ. ކުެރވޭސް ދޮޅު އަހަރު ުދވަސް ިބލެއްގެ މަީތގަިއ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހޭދައެއް ނުއެއް އަހަރު ުދވަ މިތަނުގައި 

މެންގެ ަވގުތު މާއަާކއި ެއކީަގއި މިަތނަށް ވަދެ މިތިބީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުސް ކޮންމެެވސް ޒިންވެ މެން އަޅުަގނޑު

ހޭ އިނގޭތޯ. އި ބިލުތައް ނިންމަން އެބަޖެއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ސް މުނަގަިއގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮްށގެން އަވަ 

ރަށް ބިލުތަކުން އަންނާނެ ޗޭންޖަސްތައް ވެސް ވަމި ބޮޑެތި ބިލުތައް އިނޭގތޯ.  އެ ފާަހގަކުެރއްިވގޮތަްށ މިއީސްލު އަ

ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް . ޙަޤީޤަުތގަ ބޮޑުވާނެ ންޖެހޭ ރަރާކުިދ މި މަޝްވައައެހެްނީވމަ، އަުޅގަ

ނެ. ެއހެންވީމަ، އެހެންނަމަވެސް މުޅި މި އަހަރު ދުވަސް ދޮޅުައހަރު ދުވަސް ނަގަިއގެްނ ގިނަވާވެސް  ކަންކަން

ނޑުމެން ތަންތަނަށް ވަގުތު ދޭންޖެހެނީ މިއަންނަ ބޫލުކުރެވޭ ގޮްށ ޤައަޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނޑަ ުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޑެޑްލައިނަށް ނިންމަން އިނގޭޯތ. އެހެންވީމަ، މިނިމަމް ޓައިމް އެ ލޮކޭޓްކޮށްފައި އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިކޮޅަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްގެްނ އެމީހުން ހާޒިރުކޮށްގެން އެްނމެ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ ނިންމަން އަޅުގަ

 މަސައްކަތްކުރަން އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 
 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ީއވާ ެއ ވިދާޅުވީކީ ކޮންމެހެން އެްއ އަހަރު ނޫނީ ދޮޅުއަހަރު މިކަމަށް ހޭދަކޮށްލާ ވާހަކައެްއ 

ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވިްއޖެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އިކޮނޮމީ އެއްކޮށް އިންޤިލާބެްއ  މި ބިލާނޫންހެން އިނގޭތޯ. ދެން 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަްށ  ނެ ބިލެއްއަންނާ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވާއިރު ދެ މަސްުދވަްސވަރު ދެން ބޮެޑއް ނޫންހެން ައޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ  ތިކަުމގެ ޙަްއލެއް އަޅުަގނޑަށްހޭދަކޮށްލާކަށް އިނގޭތޯ. ދެން  ގޮތަށް އަުޅގަ

މީގައި އޯލްެރޑީ ވަރަްށ ހީވަީނ ތޯ. ެދން އެއީ ައޅުަގނޑަށް ަނީއ މި ލިސްޓުގައި އިނގޭއްސަސާަތއް މީަގއި ގިމުއަ

ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ފަސް ުދވަްސ  ބޮޑަށް އިްނވޯލްްވޑް މުައއްަސސާތަކެއްހެން. އެހެންކަމަށްވަްނޏާ އެ

ނޑަށް ހީވަނީ ބޭފުޅުްނގެ ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅަން އޮތިއްޔާ. ދެން އަޅުގަ ދުވަސް ދެއްވަން އެ 31ދެއްވަން ނޫނީ 

ނޑުމެން އެ ނޑުެމން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން  ގެބޭފުޅުންނަށް ކުއެޝަންކުރުން ކަންނޭނ އޭަގއި އަުޅގަ އޮންނާނީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާކަށް މާގިނަ ދުވަްސތަކެއް ބޭނުމެއް ުނވާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، މިނިވަން  އެްއޗެއް. އެ



  

ހުންނަށް ކުދި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ވެސް އެމީއާިއ، މަޓާޓޯ އަދި  އާއި، މަޓީ މާސްޖަމްޢިއްޔާތައް އަދި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮ

ކަންނޭނގެ މީގައި މީތި އާާވނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ، އެމީހުންނަށް ވަގުތު އެބަ ބޭނުންވޭ މީގައި އެ ދިރާސާޮކްށ 

ަވގުތު ދެްއވާފަިއ ސަރުާކުރ  ވެްސ ކޮށްފާނެ. އެހެންވީމަ، އެމީހުންނަށް އެމީހުން ވެސް އެކްސްޕަރޓުްނ ވެސް ބޭނުން

ނޑު ހުށަހަޅަން  މުއައްސަސާަތކަށް ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ވަގުުތ ކުަޑކުރުން މާ ރަނގަޅުހެން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

 އެގޮތަށް އެކަން ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންނާ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އާދެ! މި ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތީ ވަރަށް ބޮުޑ  ހިތަށްއަރަނީ ައޅުގަ

އެހާ އަވަސްއަުރވާަލއިގެން މި ނިންމާލައިފިކަމަށް ވެއްޖިްއޔާމުން ވެސް އޭގައި ދެން ފަހުން ، އެހެންވީމާބިލެކޭ. 

އެީކަގއި މިއީ މުހިއްމު ބިލަކަށްވާތީ ެވދާނެ. ދެން ހަމަ އެއާވެސް  ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ކަހަލަ

އެހާ ލަސްވެއްޖިްއޔާ ވެސް މައްސަލަ ދިމާވާނެ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި ވެސް އުޅުުނއިރު ބިލުތައް 

ުޅަގނޑުމެން ދާންވާނީ. ދެން މެދުގެ ބަޔަކަށޭ އަ ލަސްވެގެން ެއވާހަކަ ދެވިަފިއ އޮތީ. އެހެންވީމަ، އެ ދޭތެރޭގެ

ނޑުމެންެގ އިދާރީމޭޒުން އެ ފާހަގަކުެރއްވި  އިދާރީ ބޭފުޅާ ެއ  ،އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ާމއްދާއަކުްނ މާއްާދއަކުން ާދއިރު ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް އެ އެްއޗެހިތަްއ  ފާހަގަކުރެްއވި އެތި. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޮގސްފިކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ފަސޭހަވާނެލިބިގެން އަޅު  ނޑު ޤަ ގަ ދެން އަނެްއ  ބޫުލކުރަނީ. އާދެ!ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަ ނޑު ެވސް މިއީ ހަމަ ޖަމްޢިއްޔާެގ ހިންގާ ކޮމިޓީަގއި ވެްސ ކަމަކަށް އަުޅގަ މަ ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

ދަތް ކުރުވެއްެޖއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އުނދަޫގވޭ އެ ކަންތައްތައް ބަާލއިރު މި މުއް  މަސައްކަތްކުރާ މީކަްށވާތީ

އޭަގއި ެއކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގ. އެއީ ޖަމްޢިްއޔާ އިން ެވސް މި ހޯދަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ. 

އޭނަ އަްށ  ހަމަޖައްސައިގެން އޭނަގެ ލަަފޔާއި އިރުޝާދު ހޯދަން މި ޖެހެނީ ގިނަފަހަރަށް. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު

ނޑަށް ހީަވނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ވެސް ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ަވގުުތ  ވެސް އެބަ ވަގުތުަތކެްއ ބޭނުންވާތީވެ އަުޅގަ

ުދވަހަކީ  21ބޭނުންވާނެހެން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ މި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

ނޑު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެ ޚިޔާލަށް އެއީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނޫންހެން  ނޑަށް ހީވަނީ. އެެހންވީމަ، އަުޅގަ އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. ެއއީ ޤާސިމް އިްބރާހީމް ހުށަހެޅުއްވީ އެންމެ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް ދިނުން. އެހެންވީމަ، އެންމެފަހު ބޭފުޅެއްެގ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ  ދުަވސް 21ދިގުެވގެން ެވސް 

 ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުިރއަށް. 

 

 ރިޔާޟު ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑވެސް ހަމަ ދެޭކގޮތުަގއި  ސް ތެޭރގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން އެީއ މުހިއްމު. ދުވަ 21އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު މައިަގނޑު ދެ  ނޑަށް މި އޭސީެޒޑާ ބެހޭގޮތުން ދިން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްަގއި އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

އީ ދިމާލެއްގެ ވާހަކަ ެއއް ދެންމެ ލިސްޓުތަކުގައި ނެތީމަ ހިތަށްއެރީ އެ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނޭ. އެ

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. މިސާލަކަށް އެއާރޕޯޓު އެއީ އަންނަ ވިޔަާފރި އެއް.  ޕޯޓްސް އެއީ އެތަނަށް އަންނަ ޓްރާންސިޓް 

ނޑަށް ހީވަީނ  ޕޯޓްސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމަ، އެމް.ޕީ.އެލް ވެސް އެއީ މުހިއްމު ތަނެއް. ދެން އަޅުގަ

ދި އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނާލާފައި މިއަުދގެ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުަޞތު އަދި މީތި ބަލައިލާފައި އަ

ދިޔަ ވަންައވަރ ތެރޭގައި ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އައީ މި އެޖެންޑާ. އެހެންވީމަ، ކުރިން އެނގުނުނަަމ 

ނަަމ މިސާލަކަށް، މިއަދު ވިާދޅުެވެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަލްސާ ބާއްވާލަން ވެސް މި ނިންމާލީ. ކުރިން އެނގުނު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އިތުަރށް މި ދާއިރާތައް، މުހިއްމު ދާއިރާތައް. އެހެްނވީމަ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް 

ކަހަލަ ފްލެކްސިބިލިޓީ ެއއް އޮތުން މުހިއްމުހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ވެސް ެމންބަރުންނަށް، މި ކޮމިޓީގެ 

ފޮނުވާލެވޭނެ. އެައރޕޯޓާއި، އެމް.ޕީ.އެލްއާ އެީއ ހަމަ ދެން ޓްރާންސިޓް  މެންބަރުންނަށް އިދާރީމޭޒަށް ނަމަވެސް

ބަނދަރާ އެއްޗެހި ހަދާ ވާހަަކ އެބަ އޮތް އެހެންނޫންތޯ. އަދި އެއަރޕޯޓްސް ވެސް އެ ައންނަ ވާހަކަ. އޭސީެޒޑުެގ 

ޑިންގާއއި މި ކަންކަން. އެއީ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއާވތީ. ދެން ފައްޔާޟު ފާހަގަކުރައްަވއިފި ދެއްތޯ ބޯޓު ބިލް

ނޑު މި އެރުވި ލިސްޓުަތކެއް، މަްސވެރިންނާ، ިމ  ދެން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަިއގަ

އިންޑަސްޓްރީސްަތކެއް އެބަ ހުރިހެން. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑަށް ދެން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ދެތަން އިތުރުކޮށްލަދެއްވާތޯ 

 އިނޭގތޯ. ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ ޢަބްދު ނޑުމެން، ައޅުގަ ިރޔާޟު ދެންމެއަކު ޤާސިްމ هللا އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީ  ަގިއ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މޮޑިފައިކޮށްލަދެްއވީ. އެހެންވީމަ، ދެ ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަ

 21ުދވަސް ތެރޭަގއި އެންމެ ދިުގވެގެން  21މިއޮތީ އިނގޭތޯ. އެއް ހުށަހެޅަމަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުމެން ފޮނުވުން. ޢަބްދު  21ރިާޔޟް މި ހުށަހެޅުއްވީ هللا ދުވަސް ތެޭރގައި ީމގެ ކޮމެްނޓުތައް ހޯދުމަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ފޮނުވަންޖެހޭ ދުވަސް ތެރޭަގއި ހޯދާއިރުަގއި އަދި މީގެ އިތުރު ން ެވސް އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ައޅުގަ

ރިޔާޟުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް هللا ކަމަށްވާނަމަ އެ ފްލެކްސިބިލިީޓ އޮތުން އެހެންނޫންތޯ، ހުޅުާވލުން. އެހެންވީމަ، ޢަބްދު

 ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިނަމަ. އާދެ! ީއވާ އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

 ތާއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ުޅަގނޑުމެން ވޯޓަށް ދަންަނވާ ރިާޔޟުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަهللا އެހެންވީމަ، ޢަބްދު

އެދެން. އާދެ! ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން އެހެންވީމަ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްަލވައިެދއްވުން 

ނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެުވނީ އެންމެ ުދވަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  21ގިނަެވގެން  ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމަ، ައުޅގަ

މުންދާ މިހާރު މި ލިސްޓުކުރެވިފައި ޮއތް ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާ އެކު އިތުރު ފަރާތެއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ދިރާސާކުރަ

ނޑުމެްނނަށް. އެހެންވީމަ، ެދވަނަ  ސްޓޭޖުގައި ފާަހގަކުެރއްިވއްޖެްއޔާ އެ ފަރާތްތަުކގެ ވެސް ކޮެމންޓެއް ހޯދުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބުން ނިމިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމަ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ އައިޓަމް އަުޅގަ

 ށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. ބައްދަލުވުން އަުޅަގނޑުމެން ުކރުކޮ

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ދެއްތޯ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފޮނުވާިއރު އެ ބޭފުޅުން، މި ލިޔުމަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ހާޑު 

ދޭށޭ. އޭރުން އޭރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ އެޖަސްޓުމަންޓަށް އިކޮޕީއަާކއި ސޮފްޓަކާ ެއއްކޮްށ ފޮނުވަ

ވިޔަސް އެކަްނކޮށްލަން. ހާޑު ކޮޕީއަާކއި ސްފޮޓަކާއި ދޭތި ފޮނުވައިެދްއވިްއޔާ އެހެންނޫންތޯ. އޭރުްނ  ހަދާލަން

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ދުވަްސކަމާިއ މިއަށް ކޮމެންޓެއް ދެއްވަްނޖެހޭނެކަން އެހެންނޫންތޯ. އެއީ  21ލަސްވެގެން 

 އިނގޭތޯ ސާފުކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާ ލާނަން އިނގޭތޯ. ދެން ހުރިހާ ހިސާބުން، މިހާހިސާބުން ނިންމާ އެހެންވީމަ، ބައްދަލުވުން ައޅުގަ

 ވެސް ވަަޑިއގެންދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. ބޭފުޅުންނަށް

___________________ 


