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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުމީ ތަރައްޤީެގ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޤަ`. 

 އުތުރު  ފުވައްމުލަކުިއގަްނނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަ

ވައިކަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ

ށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ބާރައަދި އަުޅގަނޑު  هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު، މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ން މި ނިންމީ އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދަލުވުން ބާއްވާލަ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ކޮމިޓީގެ ބައްއިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ބެހޭ ބިލުގެ  ުޑމެންނަށް ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ޢިމާރާތްކުރުމާވެސް މިހާރު އަުޅގަނ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް

އަުޅގަނޑުމެން މަިއ ކޮމިީޓެގ  އި ޓަކަިއ ވާީނ ކުީރގަ ންދިއުމަށްޅުގަނޑުމެްނ ައވަހަށް ކުިރއަށް ގެްއ އަ މަސައްކަތްތަ

ން ވަރަށް މާތު ލިބޭގޮތުގައި ސަބް ކޮމިޓީލޫނަންަގވާފަ. ދެން އަުޅގަނޑަށް މަޢު ދަލުވުމުަގިއވާނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއްބައް

ޓަކަިއ، ވަރަށް ބާރަްށ  ަތއް ވީހާ ެވސް އަވަހަށް ނިންމުމަށްބިލުގެ މަަސއްކަތް ހާުރ މިބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް މި

ޓީގެ އެހެްނ ަބއްދަލުވުން ބާްއވާލީ ހަމަ ކޮމި ލޫމާތު ލިބެނީ. އަޅުގަނޑު މިއަުދގެ ކޮމިޓީގެމަޢުކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް 

މެންބަރުންނަށް ވެސް  ުނގަންނަވާ އިްއޒަްތތެރިށް ސަބް ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑައިހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ަޓކައި. ިމގޮތުން ައޅުގަނުޑ  ލެއް އެރުވުމަށްޮގއްސަ އޮތް ހިސާުބގެ ުކޑަ ތަފްޞީ މިހާރު މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް

ފާރިސް މައުމޫނަށް. އަޙްމަދު އްރިރު އެީއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތު އަރުވާނަން ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤަފުރުޞަ

އަދި ކުރިއަށް މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުުޅ  ސައްކަތް ގޮްއސަ އޮތް ހިސާބާއިހާރު މި މައަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަށް މި

 ލެއް އަުރވަން. އޮްތގޮާތއި ބެހޭ ކުޑަުކޑަ ތަފުޞީ ރާވާފައި

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާރިސް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

ކޮމިީޓެގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މައި ހަމަ ދަންނަވާލާނަންއްރިރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ

ވާލުކުރެވުނީ... އޭގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަސްމީ ތިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިއްޖެ. ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަ

ސްޓަރު ވަޑަިއގެން އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރީއަށް ދަންނަވާީލމާ މިނި

އިތުރުން ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީެގ  ދެން އޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވާފަިއވަނީ.

އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން  ވުނު.ކެ ނެ ގޮތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއެހެން ބައްދަލުވުމެްއަގއި ކޮިމޓީ ކުރިއަްށގެންދާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  ެޗއް ސާފެއްނުޭވ( )ރެޯކޑިންަގއި ިވދާޅުވާ ެއއްނަޑައޅާފައިވާނީ. ސުންގަިޑއެއް ވެސް ކަ

ވުމާިއ އެީކގައި ވަރަށް ގިަނ ގާނޫނަކަށް  މި ބިލު ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ވިދާުޅވާ ފަހަގަކުރެވުނީ... )ެރކޯޑިްނގައި 

ޭއގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް  )ރެކޯޑިްނަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ(  ރައްޔިތުންނަށް...

)ރެކޯިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ދާއިރާ...  )ރެކޯޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއނުވޭ( ޚިދުމަތްކުރާ... 
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ކަްށެވެގންދާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ކުޔރުމުެގ ގޮތުން އަދި ާރއްޖޭަގިއ މިފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަ ސާފެއްނުވޭ( 

އިޞްލާޙުެވގެންދާނެ. ދެން ހަމަ އެއާ ެއކީަގއި ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ރަނގަުޅެވގެްނދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކޮށްލާނަން މި ކޮމިޓީން  ނޑުއަޅުގައެހެންކަމާއެކީ  )ރެކޯޑިންަގއި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 ވޭ( )ރެޯކޑިންަގއި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނު ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުަގިއ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް... 

 (. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ... ލާނަންގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވައި ތަންކޮެޅއް ކުުރޮކށްލުމުގެ، އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންނާ އެކީަގއި މަޝްވަާރޮކށްގެން ހާމަނައިޒްކުރުުމގެ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗްއ ސާފެއްނުވޭ( 

)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅާވ މަސައްކަތެއް ކުިރއަށް ގެންިދއުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ސަބް ކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމަށް... 

ކުިރއަށް މަސައްކަތް ޖުމްލަކޮށް މި ދަންނަވައިެލވުނީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ، އެެހންވީމާ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( 

އަުޅގަނުޑ ހަމަ ެއދެން ދެންމެ ނުރަސްމީކޮށް މެންބަރަކު ފާހަގަކޮށްލެްއިވ މީގަިއ ގެންދެވިފަިއވާ ހިސާބު. ދެން 

އަދި ހަމަ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްނުވޭ( ... ފަދައިން މައި ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުން ވެސް މި ބިލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަރުޙަލާ ނިމުނުކަމުގައި ިވޔަސް މިއަްށ ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން... 

)ެރކޯޑިްނގަިއ ާކ ކޮމިީޓގެ ލަފާ... އެހެންވީމާ، ިމކަމުގަިއ ެވސް އަެނއް )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( 

)ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅާވ ތި ހުރިހާ މެންބަރުން...  ދެން އަިދވެސް އެއްފަހަުރ ހަމަ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާެފއްނުވޭ( 

  )ެރކޯިޑންގައި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްނުވޭ(  ސާެފއްނުވޭ(  އެްއޗެއް

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ނާޡިމަށް އަޅުގަނޑު  !ުކ، އާދެއިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަްބ ކޮމިޓީގެ ވެްސ މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި އަުޅގަނުޑމެންގެ ެއއްބާރުލެްއވުމާއި ދޭތެރޭގައި ަޝއްެކއް ވެްސ ނުކުރަްއވާށޭ އަުޅގަނުޑ 

ޭބނުންވަނީ ޤައުމީ ކަެމއްެގ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

... މު އިސްކަމެއްދޭ ެއއް ބިލެއްގެ ގޮުތަގއިންއުމުަގއި މި ބިލަށް އެންމެ މުހިގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަ 

އަުޅގަނުޑމެންގެ ފަރާތުން ހަމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ.  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( 

މަސައްކަްތކުރީ. ދެން އަުޅގަނުޑ މި  ފުރިހަމަކޮށްސަްބ ކޮމިީޓގެ ުހރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ަވރަށް  ޚާއްޞަކޮށް

ބަ ެގންދަން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީން ބޭރުން ވެސް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް އެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް އެ
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ންމެވެސް ވަރަަކށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް މި . ިއއްތިފާޤުން މިވާ ގޮތަކީ އަޅުގަނާޑއި ވެސް ކޮިއގެންމަޝްވަރާކޮށްލަ

ތެރޭަގއި އުެޅވިފަިއ  އަހަުރގެ ތަޖުރިބާަގއި މިަކމުގެ 20،22ބިލަކީ. ައޅުގަނުޑ ވެސް ހަމަ މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާަގއި 

. ގަޔާވެއަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ، ންޓްރަސްޓް އެބަހުރި. އެހެންވީމާއެއްކޮށް ައޅުގަނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް އި ހުރީމައާ

ނީ ފްލޯރ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ވަކި އަަތކަށްުނޖެހި އަޅުގަނޑު ބުނާކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން ބުނަންޖެހޭ

ސްކުރާއިުރގަިއ ބިލަށް ފާޑުކިއުންަތއް ުކޑަކުރުުމގެ ގޮުތން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ަމސައްކަެތއް އަޅުގަނޑުމެން ޙުބަ

ވިޔަސް. އެހެންިވޔަސް  ކަން ތިބޭެނ އަުޅގަނޑުމެންނާއި އިދިކޮަޅށްއެންމެ ބޭފުޅުން ކޮށްދެްއވާށޭ. އެއީ ވާހަކަަދއް

... ދެންމެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަގަކުަރްއވަިއފި ރައްދަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ބުނާ އެއްޗެއް ވެސް

ަކތެއް. ެއގޮތުން މުޤައްރިރު ކުަޑކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރިހާ މަސައް )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްނުޭވ( 

އޭގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ، މިކަްނ ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ ދެންމެ ހުށަހަޅުއްަވއިފި މަހާސިންތާއެއް ގޮތަށް

ފައިނަްލ ގެ އިންޕުޓް މިއަށް ވަދެފައިތޯ މަޝްވަރާކޮްށފައި އެ ބޭފުޅުން މިހުރީ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ ވިސްނުމުަގއި

ތެރެއަްށ ވަދެފައި އިންތޯ ބަލައި  ގެގ މީ ެގ މާކެޓިންނަލްކުރުުމެގ ކުރިން އެ ބޭފުޅުންބިލު، ބިލު ފައި

އެ ކަންކަމަްށ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަ ، ންނަ ރައްދު ުކޑަވާެނ. އެހެންވީމާމަޝްވަރާކޮށްފިްއޔާ ައޅުގަނުޑމެން އަ

އެއީ ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަްބ ، ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް މުޤައްިރރު މިކަން

އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ދޭންވާ ، ލަން. އެހެްނވީމާށް އަލިއަޅުވާކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ހުށަހަޅައިލި ހުށަހެޅުމަކަ

ނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ެދން އަދިވެސް ިމއަށް ބޮޑަށް ަވދެލަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މި އެދެނީ އެއީ މީަގއި އެބައުޅޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

އެ ކަންކަމަށް ، އަރާ ބައެއް ކަންކަން. އެހެންވީމާވެސް ލަފާދޭ ބައެއް މި ކޮިމޓީގެ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ފުށު

މީތި ފުރިހަމަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މިވަުރގެ ެއއްެޗްއ  ކޮށްލާފައިހުސް ސިކުނޑި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެހެންވީމާ އަޅުގަނުޑ  އެ ކަންކަަމށް، އްސަލަތައް އެަބހުރި. އެހެންވީމާނިމިގެންދާއިރުަގއި ދިމާވާ ވަަރށް ބައިވަރު މަ

  )ރެކޯޑިްނގައި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ވެސް ހަމަ... 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ހްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 ްް ވާހަކަދެްއކެވުން:hތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުވައްމުލަކު އު

ަލން ބޭނުންވަނީ މި ބިލާއި ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑަށް ވެްސ  )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއްނުޭވ( ... ަލވާލެވިފައި ިމވާ ސަްބ ކޮމިޓީގެއެކު
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ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ބޮޑަށް މިކަމުަގއި އިސްނަްނަގވަިއގެން މަސަްއކަތް އެަބ ޤަ

ޤަތުގައި އްކޮށް މި ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިތުރު ެމންބަރުން ވެސް ޙަޤީއެ ކުރަްއވާ. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނާ

އިންޓްަރސްޓަކާިއއެކު މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ދެްއަވއިގެން ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަެމއް

ޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ިމ ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ީމގަިއ ޙަޤަ

 ވަގުތު މި އޮންނަ ގޮތުންނާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވގުތު ހުންނަގޮތުން

ޒިރީ ހާބައްދަލުވުންތަުކގެ ވަރަށް ބައެއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްނމެ އެކަށީގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތަންކޮޅެއް ސަބް ކޮމިީޓެގ ދަށްކޮށް. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ބިލަކީ އަޅު

މު ބިލެއް. ންގަކުެރއްވި ފަދައިްނ ވަރަށް މުހިވެސް ފާހަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ އެެހން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ިޅފައިވާ ބިލެއް. މިކަުމގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަްށ ބޮޑު އިންޑަސްޓްީރއަކާ ގު 

އްލު ޙަން ބޯހިޔާވަހިކަމާ ވަރަށް ޮބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ަމއްސަލަެއްއ މި މައްސަލައަކީ. މި ގާޫނނުން އަޅުގަނޑުމެ

ތެރޭގައި މީެގ ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކާއި އަދި ގާނޫނު އިތުރަްށ ފުރިހަމަކުރަން މިއުޅޭ ކަންތައްތަުކގެ 

ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުން މިދަންނަވާހެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ 

ވެސް ގުޅިަފއިވާ ކަމެްއ.  ޔާގިަނ ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ވިޔަފާރި ގުޅިފަިއވާ ކަމެއް. އަދި ރާއްޭޖގައި ިވޔަފާރިކުރާ ވަރަށް

ކުެރޭވއިރު ހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިފަަދ ބިލެއް ފުރި އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑަށް

ވެސް  އަުޅގަނޑު ކުރިން، މާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ިއތުރު ފޯމިއުލާތަކެއް ހޯދަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީ

އަޅުގަނޑުމެން މި  އިދައިން މީގަވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ަވރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ  މިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް އިބިލު މިހާރު ލިބިފަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  އިލާފައިަބލަ އިވެސް ބިލު ގޯތުޫރކޮށްލާފަ ލައިެނއް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންޑެޑް

ގަނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ުނވަތަ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތަުކގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އަޅު 

ލައިެނއް ކަނަޑއެޅުމަްށ ކު ޑެޑްފާހަގަކުރެވޭ ކުޑަުކޑަ މައްަސލަތަކާއި ައޅުގަނޑުމެން ހަިއލައިޓުކުރާ ނުކުތާތަކާ އެ

ރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގޯތުރޫކުރަމުންދިޔަ ގޯތުރޫކުރުުމގެ ޓަކައި ުދވަހެއް އެކުަލވައިުލުވން. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެން ިމހާ

ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ުލއިކަމެއް ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  މަސައްކަތް މި ކުިރއަށް ެގންދާ ގެންދިއުން

ބިގެންދާނެ ލި ެވސް އިތުރު ޕޮއިންޓުތަކާ އެްއޮކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ވެސް ހަމަ  ައޅުގަނުޑ މި ކޮމިޓީގައި ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ، ދެން މި އަންނަނީ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، ބަންދުގެ ދުވަސްކޮޅު. އެހެްނވީމާ އެުކ، ކުރިއަށް މިއޮތީ ހަފްތާ  ބަންދުދުވަސްކޮޅަކަްށވުމާ

ވެސް ގޭގަ މި ދަންނަވާހެން، މިހާރު  ޑުމެންނަށް އެ މަަސއްަކތް މެންބަރަކަށްދުވަހާ ައޅުގަނ ކީއްޯތވާނީ މި ހޯމަ

ކޮޕީަތއް ބައްަލާވލައްވާފަިއ ކުަޑކޮށް މީެގ ، ޅުގައި ހުންނާނެ ކޮޕީ. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައތްޕު
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ރިރު ެއ ވިދާުޅވިހެން ބިލާ ުގޅޭ ެވސް ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައް އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އިގޫތުރޫކޮށްލާފަ

ވެސް ައދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާލެވޭީނ  ދާރީވެވޭނީކަށް ހުރި ކަންތައްތަަކށް ޖަވާބުމާއްދާތަ

ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހާ އެގޮތަށް ހޯމަ، ލެވިގެން. އެހެންވީމާވެސް ބިލު ކޮންމެވެްސވަރަަކށް ބަލާ

އެްއޗެްއ )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ  ކުެރވިޖެްއޔާ ސަބް ކޮމިޓީން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ...މަސައްކަތް

ފުރިހަމަެވގެްނދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީގެ ކަންަތއްތައް ފުރިހަަމވެގެންދާނެ ތި ބޭފުޅުންގެ  ސާފެއްނުވޭ( 

 ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވީ. ހަމަ އެކަން ައޅުގަނޑު ، ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ. ވީމާ ރޭަގއިއިތުރު ޚިޔާލުތަެކއް މީގެތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ޡިޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ބަރު ފާހަގަކޮށްލައިފި މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ތަފާތު ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެން

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މާކަށް ތަޖުރިބާ މަދު މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މި ދެ އަހަރެއްހާ 

ޅުގަނޑަށް ބައިވެިރެވވިފައި އެބަ ހުރި. ެވސް އައި ެވސް މި ބިލަށް، މިކަހަލަ ބިލުތަކުގައި ދުވަސް ތެރޭގަ

ަވރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މި  އްރިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤަ

ުތ އެ މަނިކުފާނުގެ އަިމއްލަ ަވގު އިމަސައްކަތް ގެންދަވަނީ. އެީއ ވައިބަރ ގްރޫެޕއް ހައްަދަވއިގެން ގްރޫޕުގަ 

ވެސް އެބަ ހުރި މީގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާފަ.   އިވަގުތުތަކުގަ  ކޮްށ ނުރަސްމީޞަޚާއް، ބޭނުންކޮށްގެން

ސަބް ކޮމިޓީގެ  އިވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. މީގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ދިން އެއްބާރުލުން

 އިނުަރސްމީ ބައްދަލުވުމެްއގަ އަމިއްލަ ރަސްީމ، ، މުޤައްރިރު ދެފަހަރެއްގެ މަިތން އަމިއްލަ ދެ ަބއްދަލުވުެމއް

އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ބައްދަލުވުމަކަށް އެއިން ކޮންމެ ދެން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުަރްއވައިފި. 

ަކއި ވާލުވި މަސަްއަކތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓަހަސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރު މި  އިއެކަުމގަ، އާދެވުނު. އެހެންވީމާ

ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވި، އެ  ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑު ކޮށްދޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ދެން

 އިއެކަން އަޅުގަނޑުމެން މާކުރިން ހުޅުވިފައޭ އޮތީ. އެކަންތަުކގަ  އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރާނަން ވާހަަކއަށް ލުމުގެއިބަލަ

ސް. އަުޅގަނޑަށް ދެފަހަރަކު ކިިއއްޖެ. އޭގެ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީެގ މިހާރު އެބަ އޮތް ކޮޕީއެއް ވެ 

މުޤައްރިރުގެ ވިސްނުން މިހުރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިތާ ތިބެގެން އެްއގަލަކަށް އެިރގެން އެްއކޮށް ދާން. ނަމަވެސް، 

)ރެޯކޑިންަގއި ... ަގކޮށްލަިއގެން ައންނައިރަކުފާހަބިުލގެ ބޭނުންވާ ޮޕއިންޓެއް  އިހަތަރުފަސް ބޭފުޅަކު ފަސް ދިމާލެއްގަ

ސް ިމ އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލު މި ކުރެވޭ ގޮތުަގއި ނުރަސްމީކޮށް ވިޔަ ، އެހެންވީމާ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާެފއްނުވޭ( 
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ށް ލިބިއްޖެ އޮތް ބޭނުން ގޮތަކަށް، ަވގުތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ އިންނަށް ލިބިފައަޅުގަނުޑމެ މަޖިލިސް ތެރޭގައި

ކަމަށްވަންޏާ ެއކަން ެވސް ުފރިހަމަވާނެ. ޚާއްޞަކޮްށ އިާދރީ ބޭފުޅުން ވަރަށް ހުްސވަުގތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދާ 

ނޑުގެ ަމގުބޫލު އެބަ ދެްއވައޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވިސްނުން ެއއީ ައޅުގަ

ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންަތކަށް ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދުރުވެ އެ ޚިޔާެލއް ައއިްއސަ ައޅުގަނޑުމެންގެ  ވިސްނުމެކޭ. ެއއީ

އުޅޭ ބިލު  މުކޮށް އަުޅަގނޑުމެން އެއްހަމަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޢާއެގޮަތކަށް ނިމިގެންދިޔާމަ މީތި ފުރި

ފައި ުހރީމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ެއ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ގޮތަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ފައްޓަވާ

ހަމަ އިރާދަުކރެއްވި ވަގުތު ނިމޭއިަރކުން ވިސްނުމަށް މި ހުރީ. އަޅުގަނޑު އިރާދަކުަރވިްއޔާ ކޮންމެ ަވގުތެްއގައި ވެސް 

މާނައަކީ ބިލު ގެްނގޮސްގެްނ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިހާރު ވެްސ އެ މަގު އެަބއޮތް. ޭއގެޤައަންނާނަމޭ. އަޅުގަނޑު 

އެަބއޮތް. ޭއގެ އިތުރަށް ކުާރކަމެކޭ ެއ  އިދިރާސާކުރުމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ޑޭޓް ވެްސ ކަނޑައެޅިފަ  އިބަލަ

ފުރިހަމަކުރުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެކަުމގައި ސަބް ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ 

ޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަކަށްވާތީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށް ހަމަ ބުނަން. އުނދަގޫވެގެްނނުވާނެ ސީދާ ވަކި ބޭފު

ބޫލުކުރާ ގޮތެޭކ. ޤަނޑު ވަރަށް މަގުބޫލު ައުޅގަނޑު އެއްބާރުލުން ދެްއވާށޭ އަުޅަގނޑު ބުނާނީ. އެ މަގު އަޅުގަ

ޔާ ކޮމިީޓގެ އަސްލު އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ވިއް  ެބގެން މިކަން ނިންާމލުން. އެއީއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެއއްާތނގައި ތި

މިނިޓަށްވުރެ ިއތުރަށް ނުބޭއްވޭ. އެކަމަށް  40ބައްދަލުވުމުގެ ވަކި ަގޑިތަެކއް ވެސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް، 

އުސޫލުތަެކއް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުސްވަގުތު މި ނުރަސްމީ ަބއްދަލުވުމުަގއި ނެތް ަވިކ 

މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ގިަނއިން ވެސް ތިބެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ، ގަިޑއެްއ ހަމައެްއ އަދަދެްއ. އެހެންވީ

ބޫލުކުރާނީ މި ވަގުތު ސަބް ކޮމިީޓެގ ޤަދެއްވުން ެއއީ ޚާއްަޞ އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް މި ބިލަށް މަސައްކަތްކޮށް

ުޅގަނޑު ެވސް ކުރުން އަބޫލުކުރާތީވެ ެއޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތްޤަރުގެ އެދުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މުޤައްރި

އްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ އިއަޅުގަނުޑގެ އަމިއްލަ ޭގަގއި އިންނާނެ މީގެ ބިލެއް ދެފަހަރު ކި ހަމަ އެދެނީ. ދެން 

ފުރިހަމަ އަދިވެސް ނުވަދެވޭ. އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު ނިންމަވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 

 ން ގެންދިއުމަށް އެންމެ ބުއްދިވެރި.އެއްބާރުލުންދީގެން މިކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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)ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅާވ .. ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް.ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މިހާުރ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއަވނީ 

ރާއްޭޖގައި އެކި ރަށްރަށުަގއި ޢިމާރާތްކުރާއިުރގައި އެބަހުރޭ އިްނސްޓިޓިއުޝަންތަްއ. ތަފާތު  އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( 

އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ޕޮލިސީގެ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗްއ ސާފެއްނުވޭ( އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކެއް... 

ބައެްއ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެއްނުވޭ( އެްއގޮތްކުރަން މިއުޅެނީ...  ދަށުން މި ހުރިހާ ކަމެއް

ކުން ހުއްަދ ތަނަކުން ހުއްދަ ޯހދަންޖެހޭ އެބަ. އަނެްއ ރަށެްއަގއި އަނެއް ތަނަ  ވަކި ރަށްރަށުގައި އެ ރަެށްއގަިއ ހުންނަ 

ްއޔާ މާލެއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އޮތޯރިޓީއެއް އޮންަނއިރުަގއި މީގެ މާލޭގައި ވެއްޖެ  ހޯދަންޖެހޭ.

އަރަނީ މީގައި ހެންނޫނިއްާޔ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެ )ރެޯކޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއްުނވޭ(  އެޑިޓޯިރއަލް...

ތަފާތު ގޮތްތަެކކޭ  ދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާެފްއނުވޭ( )ރެކޯޑިްނަގއި ވި ރަށްަތކުަގއި ނޫނިއްޔާ...، ތަފާތު އަނެއްކާ ވެސް

އެްޕލައިކުެރވެންޖެހޭނެ ހުރިހާ އޮތްކަމަްށ ވަންޏާ ބިލްޑިްނގ ކޯޑު  ރާްއޖޭގެ ބިލްޑިން ކޯެޑއްއެީއ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނީ. 

 ...މާލޭގެ ަބއެއް ރަށްރަށްތޯ ުނވަތަކަވަރ މިކުރަނީ ހަމަެއަކނި މާލެތޯ ނުވަތަ  ރަށެއްަގއި ވެސް. މި އޮތޯރިީޓން

މިދެންނެވީ މިހާރު ވެސް އެހެްނ  ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( 

އް ރަށްރަށުގަިއ މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ބައެ  އިވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްަތކެްއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށްވެފަ

ބުރީގައި ވިޔަފާރިެއއް ނުކުރެވޭ. އަނެއް ަބއި ރަށްަރށުގައި ހުރިހާ ބުރިެއްއގަިއ ރީގައި ވިޔަފާިރކުރެވޭ ައދި މަތީބުތިރީ

ބުރީގައި ހަމައެކަނި ތިރީ. މަތީބުރީގައި ވިޔަފާރިނުކުެރވި އީކޮން ފަދަ ޤައުމެއްތޯ މި އީވެސް ވިޔަފާިރކުރެވޭ. މި

ތެރޭ ރަށެއްަގިއ ހަމައެކަނި ތިރީބުރީގަިއ ރާއްޖެ  އިވިޔަފާރިކުެރވޭ. މާލޭަގއި ހުރިހާ ބުރިއެއްަގއި ވިޔަފާރިކުެރިވފަ

ތޯ މީގެ ޑިފަރެންސަކީ؟ އި މެދުބުރީަގިއ ވިޔަފާރިނުކުރެޭވ، މަތީބުރީގައި ވިޔަފާރިނުކުެރވޭ. ކޮބަ އިވިޔަފާރިކުެރވިފަ

ޓަކައި  އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް އި ކުރާ،ންޖެހޭ މި ޢިމާރާތުގައަުޅގަނޑުމެން ިއޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން އެބަ ބަލާލަ އެހެންވީމާ، 

  )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ(  ...ހުރި ނަހަމަކަންތައްކުރާ ކަންތައްތަުކަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ދިއްގަރު ާދއި، ސްފާރި

 

  ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އެދިަވޑަިއގެްނ  )ރެކޯިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ާސފެއްނުވޭ( ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ... 

 ދެން )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( ލަން އިނގޭތޯ. ތިކުރަްއވާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް

ވަރށް ގިަނގުނަ  )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއނުވޭ(  އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި...

އެެހންވީމާ، މިކަމުގެ ތެެރއަްށ އި އޮތް ބިލެއް.  ކަންތައްތަކަށް ީމގެން އަސަުރކުރާނެ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުެރވިފަ
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މުޤައްރިރު ދެންމެ އިްއަޒތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ވަނުމަކީ ކޮންމެހެން ބުއްދިވެރިކަމެއް، ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށް. 

ނގަުޅ ކިޔާލުމަކީ ވަރަށް ރަބައްލަވާފައި ވިދާޅުެވއްޖެ މި ަވކިަވކިން ޮކންމެ މެންބަރަކު ވެސް އަމިްއލައަށް މި ބިލު 

ތުން ވަކިވަިކ ކަމެއް ކަމަށް. އެ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން. އެ މަސައްކަތްކުަރްއވަން ަވުގތު ހުންނަ ގޮ

އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ  ންގައި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ާސފެއްނުވޭ( )ރެޯކޑި ... މެންބަރުން ނުވަތަ

އަުޅގަނޑަށް އެނިގގެން އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިާބގަިއ  )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅާވ އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( ގިނަ.... 

އަޅުގަނޑު އެކަނި އޭތި ީކއިރުަގއި ދެން އެ ހުންނަ  )ރެކޯޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުޭވ( ދަންނަވާލާނަން... 

ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީެގ އެހެން  )ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް ސާފެއްނުޭވ( ން... ޚިޔާލުތައް އިދާރީ ބޭފުޅު

ސްޭވ ވަރަްށ އެ ޭބފުޅުން ނަންގަާވ ޕޮއިންޓްތަކަްށ އަުޅގަނުޑގެ ވިސްނުން މިަފހަރު ބަދަލުވެ ފާހަގަކުރަްއވާފަ. ދެން

ނޭނގޭ. ވެސް ދިމާވާނެ ކަން ވާބެއް އެުރވުން. މިހާރުއިތުރު ސުވާލެއްކުރީމަ އިތުރު ޖަމިސާލަކަށް  .ގިނަފަހަރު

ން ހަމަ ކޮމިޓީއެްއަގއި މަސަްއކަތްކުާރިއރުގައި ިމގޮތަށް މަސަްއކަތްުކރުމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށް އަނެއްހެ

އަުޅގަނުޑ  މިއާއެީކގައި މަމަޤްޞަދަކީ. ހަ  )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ(  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ...

 ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިނންމުމެއް ނުވެއް ނިންމަންޤަކުރާ ކުރުމުގަިއ ހަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނަން ވަިކވަކިން ބަްއދަލު

ކުރިްނ   )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑަްށ... . ހަމަ މިކުރާއިނގޭތޯ

އެގޮތަށް އެކަން  )ރެކޯޑިންގަިއ ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެްއނުވޭ(  ނަށް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން...ބަރުންމެން

 )ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅާވ އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ(  ...ަވޑަިއގެންފިއްާޔ އަުޅގަނުޑ ޭއތިނުގެންދަވަން ބޭފުޅަުކ ރުހި

ރަސްމީ ންމަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ްނ. އެހެންވީމާ، މިތާނގައި ނިންމުމެއް ނިއެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އަރުވަ

ގަނޑުމެން ެއަކނިކުރަން؛ އަޅު  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(  ...ގަިއ ހަމަބައްދަލުވުމެއް 

އެންމެ އެކަީށގެންވާ ވަގުުތކޮޅު އަުޅގަނޑު...  )ރެޯކިޑންގައި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ާސފެއްނުވޭ(  ބައްދަލުކުރާއިުރގައި...

ޯކޑުގެ  ގދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުަރއްވާަފއި ބިލްޑިން  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ( 

އްތަކަީކ ިތ ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ގަާވއިުދގެ މައްސަލަަތއް. މިކަންކަމަކީ ކަންތަ  މައްސަލައާ

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްނުވޭ( )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެ... އެހާ ބޮޑު އެއް ވިސްނުމެއްަގއިމިހާރު 

 ިޅގެން ވީހާ ބޫލުކުރެވެނީ މި ބިލު ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަންތައްަތއް އުސޫލުަތކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޤަ

 ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް... )ރެކޯޑިްނަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެްއނުވޭ( ވެސް ޮބޑަކަށް... 

)ރެކޯޑިންަގއި އެއް ވިްސނުމަކަށް ވެދާނެ އެއް ޙައްލަަކށް ވެދާނެ...  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( 

 ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ފުރުޞަތަކަށް، ޢަލީ ޝާހް ށް. ޝާހްބޮޑަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޓަކައި އަުޅގަނުޑ  ފުޅަކީ މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ވިސްނުން

ގޮުތގައި އަދި ވަަރށްގިނަ މަސަްއކަތްތައް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ޤަބޫލުކުރާ

 ރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ލިބޭ ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަސްލު އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސަބް ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނުޑ ކު

)ރެޯކިޑންގައި ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ގޮތުން...  ފަދައިން މި ހާޒިރީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ީމގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ އޭގެތެރޭ ހިމެނިގެްނ  ސާފެއްނުވޭ( 

ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެން ކުރީގެ ެއޮއތްގޮތަށް އެ ފާހަގަކޮށްީލ ދިޔަކަން އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ސަމަރީ ނުވަތަ މީތި ގެންދާގޮްތ 

މިކަން ނިންމާނެ ދުވަހެއް ފަހަގަކުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެްނ އިށީނދެލައިގެން ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށގިަނ  )ރެކޯޑިްނގަިއ ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ގޮުތގަިއ...  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ރު މިކުރާ އެ ވިސްނުމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ. މިހާ، ރަށް ުކރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާބަޔަކާއި ބައްދަލު އިތު

މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. 

އެހެންނަމަވެސް މިދަންނަވާހެން އަސްލު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކެްއ ވެސް ހުރެދާނެ ތަފާތު 

އަދި ސަބް ކޮމިޓީަގިއ ކުާރއިރުަގއި ެވސް ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްއަޅުގަމެންބަރުންގެ. އެހެންނަމަވެސް 

ކުާރއިރުަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯރަމް ެއހާބޮޑަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަީށގެންާވ މިންވަރަްށ މަސައްކަތް

ފަދައިްނ  އެ ފާހަގަކުެރްއވި މްޡިރު ނާތްތެރި މެންބަތިއްބެވި ނަަމވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެބާވަުތގެ ކަްނކަން ިއއްޒަ

ެއއްކޮްށ ައޅުަގނޑުމެން އެްއ ރޫޙެްއގަިއ  މިކުރަނީ ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ަހމަ ވިސްނުމާ

ގޮތުން  މިކަންކުރާކަހަލަ ވިސްނުމެްއަގއި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ

ށް އޮތްތަުނގައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޮބޑު ކޮމިޓީ ވެސް އެބަޖެހޭ ކުރިއަ

އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ މުޅި ސަމާލުކަން އިތުރަށް ، ިރބިއުޝަނެއް ދިނުން. އެހެންީވމާކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކޮންޓް

ވިދާނެ މަސައްކަެތއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ. ދެން މިހާރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެ

ހަމައަށް އަުޅގަނޑަށް ަޤބޫލުކުރެޭވގޮތުން ދެވިފައި ިމޮއތީ ސަބް ކޮމިޓީން. ެއީއ  ވަނަ މާްއދާއާ 40ގާތްގަނޑަކަށް 

ހަމައަށް  ހާހޯމަ ދުވަ އެ ިއތުރަށް އެ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ،. އެހެންވީމާއިނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ޮގތުގަ

ށް ދެން ހުރި ބޭފުޅުންނަށް އެ ނިންމާލެވިއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވނީ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަތު އަރުާވއިރުަގއި ވެްސ ޢު ތިވެގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ދަވަތު އެރުވުމުަގއި ވެްސ ފަސޭހަތަކެއް ކުރިމަޢުދަ
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ގޮތުަގިއ މުޅި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހަމައެކަނި ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވުގތުވާ މިންވަރަކުން ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީ ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަްށ 

މެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ެއއްކޮށްތޯ. ޭއރުން އަޅުގަނޑު ނޑުމެން ގެންދާނީ ުކޑަ ކޮމިޓީއާއަޅުގަ

ބޭފުޅުްނގެ ިވސްނުންފުޅުތަކާއި މި ކޮމެންޓުކުރަްއވާ ޭބފުޅުން ދެއްވާ ިޚޔާލުތަާކިއ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެއްޯތ އެ

ުކވެރި އެަކން އަުޅގަނޑުމެން އެ  ،ފާތުތަާކިއ އެްއޗެހި. އެހެންވީމާމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑްާރފްޓުގައި މިހިރަ ތަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުލެއްަގއި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންެދވިއްޖެ ކަމުަގިއ ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ހަމަޙަމާ

މިކުރަނީ. ދެން  ކުރެވިގެންދާނެހެން. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު މިއަްނނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަސް މި ފާހަގަމި ފުރިހަމަ

މާދަމާއަކީ ތަންކޮޅެއް ހުސް ދުވަހެއް ގޮުތަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް

މިގޮަތްށ ބަހާލެވިފައިާވގޮތުން މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެްނވީމާ، މާދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ަވގުތު 

ހޯދޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްަފިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ

 ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން، ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ 

މަ އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށް ޝުކުުރ ކުރަްއވާ ަމސައްކަތް ހަ އެކު ތި މެންބަރުން ވަރަށް ޝައުޤުެވރިކަމާ

ޤީޤަތުގައި ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން މި ބިލަކީ ޙަ

އަުޅގަނޑުމެން ކުާރ  ންމެބޮޑު އެއް ސިނާޢަތްކަުމގަިއާވތީވެިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީ ނަގާފައި އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫ

 ންތައް ވީހާއުވެސް މަދުކުެރޭވޮގތަކަށް ފާޑުކި ހޯލް، ހުންނާނެ ދެން ކޮންމެވެްސ؛ އެހެންނަމަވެސް ލޫޕްސައްކަުތގެ ެއއް މަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަމާޒުނުާވގޮތަކަށް ގެންދިއުަމކީ ައޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކަށްވާީތވެ، 

ލިައޅުވާލާފައި އަުޅގަނޑު މި ޓުތަކަށް އަުޅގަނޑު އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ފާހަގަކުރެްއވި ހަމަ ޕޮިއން

ދުކުރަނީ އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ހޯމަ ދުވަހު މައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް ފުރިހަމަ ހާޒިރީއާ އެީކގަިއ ބާްއވަްނ ޞްޤަ

އި ކުރާނަން ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ބައްދަުލވުމުގަ ތޯ. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ މަސައްކަތްއިނގޭ

ރ ވަަޑއިގަތީަމ ފަދައިން އަުޅގަނުޑ ސްޕީކަ ހިމެނޭގޮތަށް. ދެން އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ތި ފާހަގަކުރެްއވި

ދުކުރަނީ މި މަންޑޭގަިއ ޞްއިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ޤަ  ކުރާނަންމަހާސިންތާއަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

ން މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަްނޏާ އޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭަގއި އަޅުގަނުޑމެ އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ަމއި ކޮމިޓީގެ

ވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް  އިންަވއިޓުކުރާނެ ފަރާތްތަާކއި އެްއޗެހި ކަނަޑއަޅަިއ ތަންކޮެޅއް ބްރޯޑް އެންގަލަކުން ބިލު ވީހާ

އަުޅގަނުޑ  ވެސް ގިނަ މީހުން ޝާމިލުވާގޮތަށް ސްޕީކަރގެ މަޝްަވރާ ހޯދައިގެން ޓަކައި މި އިންޑަސްޓްީރގެ ީވހާ
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މަހާސިންތާއެއް ބާްއވަންޏާ ެއ ބައްދަލުވުންތަްއ އަުޅގަނޑުެމން މަންޑޭއަށް އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އެޖެންޑާކޮށް ހުރިހާ 

ފަދައިން ހަމަ އެޓެންެޑންސްގެ އިޫޝއަށް ޙައްެލްއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން. ދެން އެ ފާހަގަކުރެއްވި

ނޑުމެން މަންޑޭގައި މިދެންނެވި ަމއި ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ ގެނައުމަށް ޓަަކއި އަޅުގަ

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ސީިރއަްސކޮށް ވިސްަނއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިންޑަސްޓްީރގައި ތިބި މީހުން ވެްސ 

 ޮބޑަށް މިކަަމށް މަހާސިންތާއެއްަގއި ތި  ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ސީިރއަްސވާނެ ކަންނޭނެގ ައޅުގަނޑުެމން ތަންކޮޅެއް

ވިދާޅުިވގޮތަށް އެކަހަލަ ބައްަޓމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ގެންދަން ރާަވއިފިއްޔާ. ދެން ނަމަވެސް 

ނުޑ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެާއއި ދޭތެރޭގައި ވަިކގޮެތއް ނިންމޭނީ ސްޕީކަރ އެނބުރިަވޑަިއގަތީމަ. ދެން ައޅުގަ

އެކީަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  ރުމަށްފަހު ސްޕީކަރގެ މަޝްވަރާއާ ކުެރވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން. ކުކޮންޓެކްޓު

މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މަންޑޭަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

އާ އެީކގައި ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމަކުން ދެން އެ މަހާސިންތާއެްއ މައި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމަކަްށފަހު ހަމަ ފުލް ހާޒިރީ

ވަތު އަުރވާނެ ފަރާތްތައް ކަނަޑއަޅާަފިއ ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޢުނެ ތަނަާކއި، ދުވަހަކާ އަދި ދަބާއްވަންޏާ ބާްއވާ

މިީޓގެ ހުރިހާ ޔަޤީންކަން ެވސް ސަްބ ޮކމިޓީގެ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް އަދި އަުޅގަނޑު މި ކޮ

 السالم عليكم ورحمة هللاوހިސާބުން ނިންމާލަނީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަމުން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުްނ މި
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