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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ބިލު ވީހާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެޖެންާޑގައި މި ވެސް ައވަހަކަށް  އޮތީ ައޅުަގނޑުމެން ނިންމަން ކަ

ނުޑ މި ފެށުމުަގއި ހަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުނިންމައިލުން. )ވަ  ޒިީރ ހާވުންތަެކޭކ ެއއްގޮތަށް ކޮމިޓީެގ ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނޑިތީުމ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ވަަޑއިގަންަނވާ. އަދި ވެ އިން ބައިވެރި ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަދަންނަވައިލާނަން. ކަ

މެންބަރު ޢަލީ، ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ  ނިދކުޅުޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ކެގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ، 

އިން މުޙައްމަދު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިދު، ޙީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

ނޑުމެްނ ވަަޑއި ވެ ބައިވެރިލަޠީފް، އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު އެބަ  ގަންނަވާ. އާދެ! އަުޅގަ

އެންމެ ފަހުން މި ބިލުގައި މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބުރަކޮށް ވަރަށް ދިގު ވަގުތުަތެކްއ 

ގެނެސް މި ޑްރާފްޓް  ބަދަލުތައްއްަކތް ބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ މަސަގެ ވަީނ ދިރާސާކުރެއްވުމު މި ބިލުހޭދަކުރައްަވއިގެން 

ނޑު މިއަދު  ދެން .ކުރަްއވާފަ ލަން ބޭނުން، ކުރީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އިްއޒަތްތެރި މި ކޮމިޓީ  ފެށުމުަގއި ދަންނަވާއަުޅގަ

މެންބަރުން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުުމގައި ރިާޢޔަތްކުރެްއވި ބައެއް ކަހަލަ ކޮންސަރންަތކާއި އަދި ނެންެގވި ބަެއއް 

ނޑު ވާނީ މި ބަންޑާރަ ނައިބާ ވެސް އަދި ސާފުކުރަން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވި ބައެއް ކަންތަ އްތަުކގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

ޝްވަރާތަުކގެ އެ މަ މަޝްވަރާކޮށްފަ. ދެން ެވސް ވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ވެސް އަިދ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާ

ށްފައި މިހާރު ރިޢާޔަތްކޮ ށްކައި ފާޅުކުެރއްވި ޚިޔާލުފުުޅތައަލީަގއި މިހާރު ތި ބޭފުޅުން އެ ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަރުަޙލާގަ

ސާފުކޮށްފައި މިހާރު ނިންމާފައި އެ އޮތީ. ދެން  ކަންކަން އެއްކޮށް މިހާރު ހަމަ އެބިލު ތި ބޭފުޅުން ގެންނެވި ބަދަލާ 

އެއްތޯ މިީއ ފުންޏެއްތޯ މިނިވަން މުއައްސަސާ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެ ބިލު ފަށައިގަތުމުގައި މިއީ ކުން އެ

 ވެސް މިހާރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާއި އަދި މިދެންނެވި ކަމާ ގުޅުން  ކަން ފެދުނު ސުވާލު ބިލު އޮތް ގޮތުން. އެއު

 ންލޫމާތުގެ އަލީަގއި މިހާރު މި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ބިލު މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ގާނޫނުޢުހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަ

، ވާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާންނެވި ކަންތައްތަކަށް މިހާރު ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިދެ  މި، އެނގެން އޮންނާތީ. އެހެންވީމާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެއްކޮށް ޮއތްތޯ އިތުރަށް މެންބަރުންގެ 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ކުރިއަށް    ދާނަން.  ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު މި ބިލުަގއި ކުދިކުދި ަބއެއް އިޞްލާުޙތައް ގެންނަން ބޭނުންވާީތެވ 

ނޫނަްށ ގާމާއްާދގެ )ހ(ގަިއ މި އިންނަ މި  ވަނަ 15ުޑ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދި ދަންނަަވއިލީ. ައޅުަގނ



  

ނޑު ބޭނުން. އެހެންވީމާބާރާތް އުނިކޮށްލަން އަޢިޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު، އެ  ބާރާތް އުނިކުރުމަށްފަހުަގިއ ޢި އެ ، ުޅގަ

ިމ "ގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ  15)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ުއނިކޮށްލަން  ބޭނުންވަނީ . ާމއްދާެގ )ހ( ވަނަ 15 ..މިހާރު.

ބާރާތްކޮށްލާފައި ދެން ޢިޑު އުނިކޮށްލަން ހުށަހަޅަން. އެ ބާރާތް ައޅުަގނޢިއެ  "ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުގާ

ނިން ބޯުޑގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރުމަށް ޝައުުޤވެިރވާ ރަސރވިސް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ަގވަ ނަންވީ ގޮތަކީ ޕަބްލިކްއޮން

މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުްނ ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ރަީއސުލްޖު 5ކުރިމަތިލުމަށް ކަމަށް އެދި  ފަރާތްތައް އެ

ނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ އިނޭގތޯ. ޅާލަންހުށަހަ  ވާނެއެވެ. މިއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ވަނަ މާއްދާ  15ލުގެ ބި ރުޞަތުގައި ިރާޟ ޚިޔާލުތަކަށް ބިލު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާލި ފުމި އަށް ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ ިމހާރު އޮތް ގޮތަށް ުކޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން. ެއއީ މި  15އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާެޙއް. އެއީ 

އްޒަތްތެރި އި ީކކޭތޯ ހުށަހެޅުއްވީ. އެ ތަންކޮޅު އުިނކޮށްލަން ދެއްތޯ.  ން ފަށާ ދުވަހުގެ ބަދަލުަގއިގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  ،އެހެން މެންބަރެއްގެ

 

 ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނުޑ އަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ ވަަނ މާއްދާ 15އާދެ! ގުަރއިދޫެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހެޅުއްިވ 

 ލަން. ދަންަނވާތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ، . އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ތާއީދުކުރައްަވއިފި އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ވޯޓަކަށް އަހާވަުރގެ ކަމެްއ މިީއ ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ ޚިޔާލެއް ނެތުމާ އެކު، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮތިއްޔާ...

ެލޭވހެން. ބައެއް ބޭފުޅުްނ އެަބ ވެއެންމެންނަށް ެއއްބަސްީހވަީނ ައޅުަގނޑަށް ، ން ކަންނޭނގޭ ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާނޫ

އަުޅަގނޑު ވޯޓަްށ ، އިޝާރާތް އެބަ އާދޭ. ެއހެންވީމާ ކަހަލަ ކުޑަކޮށް މިހެން މޫނުންނާިއ ބޮލުން އެބަ ބަެއއް

ތަްނކޮުޅ  ،ބާރާތްޢިކުރެވިަފއި އޮތް ކުމިހާރު މާ ،އޮތް  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި އެ 15ބިލުގެ އަހައިލާނަން. ރިޟާ 

ދެއްވުން އެދެން. )ވޯޓުެދއްވުން(  އުނިކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

ނޑު ނުދާނަން. އެހެންވީމާ ޓަކަށްއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތީމަ އިތުރު ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯ ގޮަތްށ  އެ .5، އަޅުގަ

 ފާސްކުރެވުނީ. 

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ  16ވަނަ މާއްާދގެ ޮގތުގައި އިނގޭތޯ.  16އެއް އިތުރުކޮށްަލން. އެީއ ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް މާއްދާ 15އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ނޫނުަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ ގާއިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި  މާއްދާގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް އްޢަފުރަތަމަ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  ގެމި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވަިއލާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާ

ނަޑއަޅަ  އްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތަކުެގ ޢަ. އަދި އެ ބޯޑަށް ވެޖުމްހޫރިއްޔާއެ ޖިލީހަށް ފޮނުވާނީ ރައީސުލްރައްޔިތުްނގެ މަ އިކަ

 ނަންތައް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވަްނވާނެެއވެ. މި 

ގޮތަށް މި  އެއް ިއތުރުކޮށްލަން. މިމާއްދާ  ގޮުތގައި ވަނަ މާއްދާގެ 16 ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިލީގޮތަށް އަޅުގަ 

 ބާރާތް އުނިކުރި ސަބަބަކީ ވެސް. ޢިތަމަ ފުރަެއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  15މާއްދާ އިތުރުކުރާތީ ައޅުަގނުޑ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް  ރަތަމަ ކުރިން އެ ގެންނެވި ިއޞްލާޙު ގެނައި ސަބަބުމިހާރު ރިޟާ އިތުރު އިޞްލާހެއް ހުށަހަޅުއްަވއިފި. ެއއީ ފު

ރުން އެ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި އެެހން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ މިހާރު ކަންނޭނގޭ މި ފާހަަގެވގެން މި

  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެއް...

 

 ކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަ 

އީދުކުރަން، ވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާ ދެންމެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހެޅުއް

 އިޞްލާޙަށް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ 

ނޯޓިސް ެދްއވާނެ ވާހަކަ ޖަލްސާ ބޭްއވުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުްނ  ވިދާޅުވި ރިން ދުވަހު މުޤައްިރރުއެއީ ކު

އޮތީ.  ހިއިރު ކޮމިޓީ މި ޖެ 2 އިއައިސްފަ ޖުމެސެ އިރުެޖހި 1 ވެސް މިއަދު ނޯޓިސްެއއް. އެކަމަކު ތަންކޮޅެއް ދިގު



  

ނޙަކަމަށް  އެ، އެހެންވީމާ ވަރަށް ޑުމެން އެދެން. މުޤައްރިރު ްއލެއް ހޯދައިދެްއވުން އަދިެވްސ އެއްފަހަރު އަުޅގަ

 ވެްސ އަޑުއަަހއިގެން.  މި ކޮމިޓީ މި ގެްނދަވާތީ އެންމެންގެ ވާހަކަރަނގަޅަށް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތެްއގަިއ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ  ާއއްމު ވެސް މުަޤއްރިރު ންދެ މީހުންެގ ފަރާތު ރު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލި ވާހަކަައކީމިހާ

. ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޯޓިްސ ދެްއވާފަ ނޯޓިސް  ހަމަ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްމި 

ށް ފެނުނީ ނޑަިކރިޔާ ައޅުގަ  ،ައކަށް. ެއހެންވީމާ، ުކޑަ ދަްއޗެއް ޖަހާއިރު އޮންނަ ކޮމިޓީ 2ުރަގއި ޖެހިއި 1އައީ 

 ނިކުމެ ހުއްޓާ. މަޖިލީހުން ނިކުމެ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ މާއްދާ )ހ( މިހާރު  15އަޅުަގނުޑ ކުރިން ހުށަހަޅާލި ގޮތް ުކޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލަން ޭބނުންވާތީވެ. އެީއ މި ބިލުގެ 

ނޑު ދަންނަ ފުރަތަމަ ދަށުން މި ގާނޫނުގެ " ،އްޔަންކުރާޢަން. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ވައިލާނައޮންނަންވާ ގޮތް އަުޅގަ

އްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ ޢަގަވަރނިން ބޯޑަށް މެންބަރުން  ފަހުންއްޔަންކުރުމަށްފަހު އޭގެ ޢަ އަްއޔަންކުރާ ަގވަނިންގ ބޯޑު

ނޑު ހުށަހަޅާކުރީަގއި ހަމަ ދެން ބާކީ އިން ބައި  "ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަރވިްސ  ލަން. އެއީ ޕަބްލިކްއޮްތ ގޮތަށް އަުޅގަ

 5ކަަމށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް  ނިން ބޯުޑގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރުމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ފަރާތްތައް އެރމީޑިއާގެ ގަވަ

 ހުޅުާވލަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

ައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހު އަނެއްާކ ދެވަނަ ފަހަރަށް ިއޞްލާޙު ގެނަޔަްސ އެ ާމއްާދ އެ ާމއްދާ އި އާދެ! ދެންމެގަ

ނުޑ  ގުރައިޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވި މެދެން ގޮތަށް އަުޅގަ

  ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީގެ ަވގުތު އިތުރުކޮްށގެން  މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާްޟ ނުކުރާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮފް ދަ ، އެހެންީވމާ ޑު ދަންނަަވއިލީ މި ވާަހކަ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ެރކޯުޑގައި އަުޅަގނ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި  ރެކޯޑުަގއި ދެން ކުީރ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ 

ނުޑ ހުށަހަޅާލަން ނިންމާމެން، ވީމާހުރިހާ ނުކުތާތަކެއް މިއަދު ދިރާސާކޮށް މި ނިމުނީ. އެހެން ލުމުގެ ބަރުންނަށް އަޅުގަ

ކުރިން މިއަދު މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުުޅވާ އަިދ އިތުރަށް މި މަސަްއކަތާއި ގުޭޅގޮތުން ެއްއވެސް ވާހަކަފުޅެްއ 

 ދައްކަވަން ބޭނުންފުުޅވާ ކަމަްށވަންޏާ. 

 

 ރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބް

ނޑުމެން ިމ ކުަރމުންދިޔަ ބިޔަ އަދި ބުރަ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް އަިދ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުގައި ވެ  ްއޔާ އްޖެމަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަދި މި ގާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާއި ެއކީަގއި މިހާރު މިހާރު ދެން އަޅު ގަ

ކަމުަގިއ  ކަމަށް ފެންނާތީވެ މިއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުވަތަ އިތުރު އިޞްލާޙެއް އޮތް އޮތީ ރަނގަޅަށް ހިނދަށް މި މި

ްށ ފެންނަނީ މިއަދުގެ މި މަަސއްކަތް އަވަހަށް ތަންޮކޅެއް ވަނީނަމަ ފަހުން އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑަ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ގޮތަށް ނިންމާލަދެއްވުން ރަނގަޅު ގޮަތކަށް މިހާރު މި އޮތް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއި އެުކަގއި މުޅި މި  މިހާރު އަޅުގަ

 ލަން. ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅާބިލު 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑުމެން ަވރަށް ބުރަކޮށް މި މަސައްކަްތކުރީ ސަރުކާރުން ގެންަނވަްނ ބޭނުންވި މު ވަރަށް މުހިން `. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން. މި ބަދަލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހުރިހާ ސުވާލުތަެކއް، މިީއ ކުންފުންޏެއްތޯ؟ މުއަްއސަސާެއއްތޯ؟ ޮކން ބަޔަކުތޯ ހިންގަނީ؟ އެ   އުފެދުނު މައިގަ

ނ ކަމަށް  ޑު ުހރިހާ ކަންތައްތަކެއް ަޙއްލުކުެރވިގެން ހިނަގއްޖެމީހުންގެ ބާރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހެން ހުރި މައިގަ

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ދެން މިީއ ފެށުމެއް. މި ފެށުން ފެށިގެންދާއިރު ވެސް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ދެން ކޮންމެހެން 

ނޑުމެްނެގ ފަރާތުގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުުޅން ހުށަހަޅަން ވާ ހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނުޑގެ ިއްއޒަތްތެރި އަޚް ެއ  ނުޑ ނުދެކެން ވަޙީދު އަުޅގަ އިޞްލާޙެއް ކޮންމެހެން އޮްނނަންވާނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރި މީހުން   ތިބިވިދާޅުވި ވާހަކަފުަޅކީ ވެސް ެއ މާނައިގައި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ޞްލާޙެއް ދެން އޮެވގެން ނުވާނެ. އެނޫން ފަރާތްތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަންޏާ ފަޅީގެ މީހުން ހުށަހަޅާނެ އި 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފަށަިއގަންނައިރު  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ދެން ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ވެސް ައުޅގަ

ނުޑ ހަމަ މިހާރު ކަމެއް ުނކުެރވޭނެ. ެއގޮތުން ބަާލއިރު ކަށް އެޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ުފރިހަމައައަ ވެސް  ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެެވން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ްއ ކަން މި ކުރެވުނީ. އެ ވަގުތަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ  ލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ކުރި ދިރާސާއިން އިނގޭ ގޮުތގައި ޕަބްލިކް ސަރވިްސ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރި ދިާރސާއިން އިނގޭ ގޮުތގައި އޮންނާނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސްއޭ ކިޔާ ކުންއާމީޑި  ފުންޏެއް ޯނންނާނެ. އަޅުގަ

ގުޭޅ  ންޓަރޕްަރިއސް ނުވަތަ ރޭިޑއޯއާގެ ބިެލއް އޮންނާނީ. ެއ ބިލުގެ ދަށުން ހުންނާނީ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ އެމިޑިއާ

ނުޑ ކުރިންއާ ސް މީޑިގޮތަށް އޮންނާނީ. ޕަބްލިކް ަސރވި ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏެއް އެ ވެސް ދެންނެވި  އަކީ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުްނ  ޔޭނެ ނަމެއް ނޫން. މި ކަމާފަދައިން އާއްމު ނަމެއް. ެއއީީކއެއް ކުންފުންޏަކަށް ކި 

ނޑާ  މި ދާއިާރއަށް ނިަކން ފަރިތަފުޅު ބައެްއ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅިވ  .ވާަހކަފުޅު ދެއްކެވި  ވެސް އަުޅގަ

 ޑިއާ އަޅުަގނޑު ގާތު. ދެން އަުޅަގނޑު ވެސް ބޭރު ތަންތަން ެވސް ބެލިން. ބެލިއިރަކު ޯނވޭ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީ

އޭެގ ދަށުން ހުންނާނީ  ެއކަމަކު ގެ ބިލެއް އޮންނާނެ، ޮއވެދާނެ. އާ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް. ޕަބްިލކް ސަރވިސް މީޑި 

ށް ވަނީވިއްޔާ ޕަބްލިކް ަސރވިސް ޕޭޕަރސްއަށް ދޭ ކަމަ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަން ނޫނިއްޔާ ނޫސް އޮންނަ

ނޑުެމންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި  ގޮތަށް އޮންނާނީ. އެ ޕްރައިސަސް މި ނަމެއް ދީފައި އެންޓަރ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ކަންަތއްތައް މި ސްނުދެވުނީ. އެހެންނަމަވެ ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުނު މައިގަ . އެއީ ފައޮތީ ހަމަޖެހި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އުފައްދަނީ ވަކި ކުންފުންޏެއް. ކުންފުންޏެއްކަން މިހާރު ޑިއާ ބްލިކް ސަރވިސް މީޕަ ެގ ބިލުން އަޅުގަ

ހިސާބަށް ހިތްހަމަޖެހިލަމާ ހިނގާ. އަދި މުސްތަޤުބަލުގަިއ  ދެން ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުން މި، އެހެްނވީމާއިނގޭ. 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަބއެްއ ކައެ ވިދާޅުވިހެން މި ތަަރއްޤީުކރުމުގެ ތެރޭގަ  ، ންަތްއތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން މި ކުރެވުނު މަސައްކަާތިއ  ަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ރިޟާއަޅު އެ ވިދާޅުވި ވިާދޅުވުމަށް. އަުޅގަ

ޝަން ހަމަ ފުޅާކޮށް ހުންނާނެ ބައެްއ އެީކގައި ނިންމަން. ދެން ެއިޑޓޯރިއަލް ބަެއއް ކަންަތއްތައް ހަމަ އޭގެ އިމްޕްލިކޭ

ކަހަލަ ކަންކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތެރި ައދި މި، އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް އަދިވެސް ީމގައި ހުންނާނެ.

ިރއޭޓުން އެ ަމސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރެޓޭތެރޭގައި ވަރަށް މިހާރު ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެންފައި ިތއްެބވި ސެކް

ނޑުެމން ކްރޮސް ރެފަރެންސްތަކާއި އެއް މާއްދާަގއި މި ބުނެވުނު އެްއޗަކުން އަެނއް ކު ރަްއވަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން ހުށަހަޅާނެ އިޞްލާޙެްއ ކަހަލަ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފަ ދާ ޮގތާއި މި މާއްދާއަކަށް ެވގެން އެ . އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަ  އިލަމާ ހިނގާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މިއަކަށް ނޯންނާނެ. އެގޮތަށް ައޅުގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުވާމިހާ ލި ުފރުޞަތުގެ އިތުރަށް އެްއވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ އިތުރު ޚިޔާލެއް ރު އަޅުގަ

ށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އަިދ އޮތްތޯ ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގަިއ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް ހު

ނޑުމެން މި ކުރި މަސައްކަތަށް އަިދ  އްވަޙީދު ވެސް. ަމއިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހަމަ އެ ހުށަހެޅުން އެއީ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު  އެއަށް މުަޙއްމަދު ޙުސައިން ާތއީދު އެ ކުރެްއެވވީ ަކނޑިތީުމ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ މަތިން ކޮމިޓީގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މި ކުރެއްިވ ދެ 

އޮތީ އުފެދުނު ހުރިހާ ސުާވލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދި އަދި  މަސައްކަުތގެ އަީލގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާެދވިފައި މި

އޮތީ.  ނުކުތާތަކެއް ިމހާރު ބިލަށް ގެނެވި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައޭ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު ހުރިހާ

ނޑުމެން ޮކމިޓީން ދެން ނިންމަމާ ހިނގާށޭ އެ މި، އެހެންވީމާ ގޮތަށް މި ހުށަހެޅުނީ.  އޮތް ގޮތަށް ާފސްކޮށްލަން އަުޅގަ

ވަގުުތ  ކޮމިޓީަގއި މި، ީވމާއެދެން. އެހެން ގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މި ދިރާސާކޮށްފައި ނިންމި  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބިލު މިހާރު އަޅުގަ

އިދާރީމޭޒުން ، . އެހެންވީމާަކމަށް އިއްތިފާޤުެވވަަޑިއގެންނެވީ ގޮތަށް ދެން ނިންމާލަން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ގޮ އެ  ތަށް ނޯޓުކުަރއްަވއި ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިއަދު މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ
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