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 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިރު ތަންތަން ވިދާޅުވަމުން ދާ ކުޑަކުޑަ ސުވާެލއްކޮށްލަން. މިހާރު ބައެއްހަމަ ވި ފުރުޞަަތށް. މި ޝުކުރިއްޔާ ދެއް 

ހަަމ  ޖެންޑާ އައިއްސަ ހަމަ ެއއާެއއްކޮށްހަމަ ތަންތަނުން  ބަެއއް ހުރި ގޮތުން ެވސް އެަބއާދޭ.  ބައެއް ތަންތަން ލިޔެަފއި

 2 އެ ތަފާތުހަމަ ޖެންޑާގެ ވާހަކަ.  ވީމަމުގެ ވާހަކަ ހަމަ ޖިންސް ތަފާތުކުރު، ޖިންސީ ތަފާތުކުރާ، ޖިންސުގެ ވާހަކަ

ހީވަނީ މަށަށް . އޭގެން ކޮންމެެވސް ެއއްގޮތަްށ ބޭނުންކުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ވާހަކަ ގޮތަކަށް އޭތި ލިެޔވެމުން އަްނނާތީ އެ

ހަމަ ޖެހިގެން  އެކައްޗެއް. ެއކަމަކު . ހަމަ ކިޔަނީޖެންޑާ ވިއްާޔ ޖެންޑާ .ވާނެހެން. ޖިންސް ވިއްޔާ ޖިންސްރަނގަޅު

މަށަށް ހީވަނީ އޭިތ ، އެހެންވީމާޔަނީ. މީތި މި ލި އަުޅަގނޑުމެން ގޮތަްށ ވެސް. ހަމަ ދިވެހިން 2ހަމަ  ޓް އެބަވޭ.ރިޕީ

މުންނަށް ވެސް އާންހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ލިާޔއިރުަގއިމީތި ލަންޖެހޭ އެއްޗެއްހެްނ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ބަދަލުކޮށް

ޓެއްެގ . ޖިންސު ނުވަތަ ބްރެކެޖެންޑާ ލާންވީ އެ ްއގެ ތެރެއަށް. ނޫނިއްޔާމުން އޭތި ބްރެކެޓެކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް

އެ ވާހަަކ ންވީ ގޮަތކީ. އެއީ ކަންނޭނގެ ެއކަްނ ކުރައްޔާ މަށަށް ހީވަނީ އެނގޭ އޭތި. އެހެންވި  އެބަ ތިތެރެއަށް ލީމަ އޭ

 ބުނެލަންވެގެން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެން ގެ މި ޑްރާފްޓަށް ބަލައިލެޭވއި. އަުޅގަނުޑ މި ބިލުޝުކުރިްއޔާ !އާދެ

ގެ ޖާތަކުގެ ނަތީނަމަވެސް، އެ ކޮމެންޓްދީފައިވަނީ. އެހެން އްފީޑްބެކް ކޮމެންޓްތަކެ ރަށް ގިނަކްޝޮްޕގައި ވަބޭއްވި ވ  

ޑުމެން އެހެން އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނަބދަލެއް ގެެނވިފައި ނުާވކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން.  ޑުމާބޮ އަލީަގއި ޑްރާފްޓަށް

 ބޭފުޅުްނގެ ވަރަށް ބައިވަރު އަދި ދުވަސް ަވގުތު ހޭދަކޮށްގެން  ެއއް އެ ދުވަހު ހަމަ އެއް ދުވަހު ފުލް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން

މި ބިލުގެ ތެރޭަގިއ  ތެރޭގައި ތީޖާއެއް މީގެގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބުނު ނަވެސް ަވގުތުތަކާ އެކީ 

ނިމިގެންދާއިރުަގއި އޮްތ ތްތ  ނެތްތ  ސާފުކޮށްލުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި ބިލު ެއއްެޗްއ އޮ ނެއިންކ ޕަރޭޓްކުެރވޭ

ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޕަރޭޓްއެކަން އިންކ  އަުޅގަނޑުމެން ބަލައި އެކަން ތިއްޔާ ެނތީ. އޮ. އަދި ނެތިއްޔާ ހެންކަމެއް

ބެެކްއ ފީޑްވ ްކޝޮޕްގެ ނަތީޖާެއއްެގ ބޭްއވި  ނުފެނޭ ެއއް ދުވަުހގެ ައޅުގަނޑުމެން އެ ކުރަން. އެހެންނޫނީ ައޅުގަނަޑކަށް

، ކޮންސިސްޓެންސީއަށް ން މި ހުރީގައި މައިގަނުޑ ގޮތެްއގައި ފެންނަމި ޑްރާފްޓު މި ޑްރާފްޓްގެ ތެރެއަކުންނެއް.

އިނީ.  އިބަދަލުކުރެވިފަ ފައި އިން ދެތިން ލަފުޒެއް ޖަށް ގެނެސްލޭންގުއޭ ޓެންސީ ބޭްއވުމުެގ ގޮތުންސްކޮންސި

 އެހެންނޫނިއްޔާ މަިއގަނޑު ގޮތެއްަގއި މި ޑްރާފްޓަކަށް ނެތް ބަދަލެއް ގެނެވިަފކަެއއް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ތަނުގައި ބޭއްވި ަބއްދަލުންތަކާއި އަިދ ނުވިއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އޮފީހަށް ފޮ އޭ.ޖީމިހާރު އަޅުގަނޑު ފަހުން 

ހުރިހާ  އެ ތަކަށް،އެ ކޮމެންޓްސްޙަޤީޤަުތގައި  ފޮނުވާފައި އޮތީ. ށް އަުޅގަނޑުމެންހުރިހާ ކޮމެންޓްސްތަކާ އެއްކޮ ލިބުނު

ކޮށް މި އެ ކޮމެންޓްްސތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތް އަުޅގަނޑަކަށް ޭނނގެ. އެކަމަކު ކަމެއް ކޮމެންޓްސްތަކެއް ެއކޮމަޑޭްޓުކރި

ކޮމެންޓްްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ައޅުގަނޑުމެންނަށްދަލުަތއް ގެނެވެމުންދާނީ. އަިދ ގެނައި ބަ ބިލު ފަހުން

 ވާބިލު ފަހުން ފޮނުވާފައި އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި އަުޅގަނޑުމެންނަށްކޮެމންޓްސްތައް. އެހެންވީމާ،  ެވސް ވާނެފައިލްކޮުޅގައި 

ހިމަނައި  ންމެހެންކޮއެ ކޮމެންަޓކީ ެއއީ  އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކޮމިޓީއަށް ވީނަމަވެސްނެވިަކމުގައި ންފަހު ގެދަލުތަކަށްމި ބަ

އިުރގަިއ ލާގައި މި ތަންފީޒުކުރާމަރުޙަ ތަންފީޒުކުރާ ވެގެން އައިސްކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނަކަށްރަނގަޅު ނޫނިއްޔާ ބިލު

އެކްޝަނަްލ  ައޅުގަނޑުމެންނަށްސް ކަމެއްތ  ބަލައި ގަޅު ކަމެއްތ  ގ ތަކަށް ރަނޙާލަތުގައި އެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްއެ 

މި ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އޮފީހުން އަޅުގަނޑު ޤަ އޭ.ޖީކުރެވޭނެ.  ތައްކުރުމާއި މި ކަންތައްެއޑްއި ކުރުމާޑިލީޓް

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އިތް ވަަރކަށް ެއކޮމަޑޭްޓކޮށްފަކުެރެވން އޮޑޭޓްިމއަށް ެއކޮމަތަކުގެ ވެސް އަީލގައި ކޮމެންޓްސް

ޅުގަނޑުމެން ހަމަ ެއ އިުރގަިއ އަގެންދާ ކުިރއަށްއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން ޤަ

އްދާއަށް ދީފައި އޮތް އަރާ ހަމަާވިއރުގައި އެ ކޮމެންޓްސްަތކަްށ މާ ެއ މާއްދާއަކާ ތަކަށް ެވސްކޮމެންޓްސް

 އް ދެންނެވި ފަދައިން މިއަދު ބައެ ކުރިން ވެސް ބަަލއިލުން ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންކަމުން ކޮމެންޓްސްތަކަށް ވެސް

ފްލ ގައި ވެސް ވަރަށް ކުރު  އަނެްއކާ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީއަށް ެވްސ ވަަޑއިގެންެނވުމާ ތެރި މެންބަރުން އެހެންއިްއޒަތް

ފައި ތިއްެބވި ަނވާމަށް އެިދވަަޑއިގެންަގއި ވެސް ވާހަކަެދއްކުކޮެޅއްަގއި މިއަދު މަސަްއކަތްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ފްލ ވަގުތު 

ފައި ދެން އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލާނީ. ނިންމާލާ ކަތް މިހާހިސާުބން އަުޅގަނޑުިމއަދުގެ މަަސއް އްކޮށްއެ މެންބަރުން ތިބުމާ

ވަަޑއިގެންެނިވ  ވަންދަންނަޝުުކރު ވަރަށް ޮބޑަށް، ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ބާްއވާނެ ހަފުތާގައި އަދި އެްއ ބައްދަުލވުން

 . މާކްކޮށްލާފައި ބާއްވާ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. މިހާހިސާބުން

________________ 




