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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމަކީ. މި ،  ވަނަ ބައްދަލުވުން  18މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓެގ `. 

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއި  ވަގުތު  ގެންނެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

މާފަންނު އުތުރު ، މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްއިްއޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިާރގެ ކޮމިީޓގެ ަނއިބު ުމޤައްރިރު،  ؛ހާޒިރީއަކީ 

، މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި ނޑިީތމު ދާއިރާެގ ކަ ، މެންބަުރ އިމްތިާޔޒު ފަހުމީިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

، ންސެހުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާގެ

ރު ރިޟާ. އާދެ! މިއަދު އަދި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،މެންބަރު ވަޙީދުިއއްޒަތްތެިރ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ދެ އެޖެންޑާަގއި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ޮއތް އެއް ބިަލކަށް ސުންަގޑި  ،ކަމަކީ  ކަމެއް. ެއއް އޮީތ މަިއގަ

ނަޑއެޅުން އޮތް  ބިލު ނިންމާނެ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓއަށް ައިއއްސަ ހުިރ ބިލުތައް ކުިރއަށް މި ،ކަ

އެހެންވީމާ،  އޮތް ބައްދަލުވުމުގަިއ ވާނީ ނިމިފަ. ފަހުން ގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ންމާމަހުގެ ތެރޭގައި ނި

މަހުގެ ތެރޭގައި ދެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ރާވާލަިއގެން އަންނަ މަހުެގ  ރަމަޟާން

 ެއހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް . ކުރާނަންއްކަތްށް ނިމުމެއް ެގނެވޭތޯ މަސަބިލުތަކަ މި ފެށޭ މަހުގެ ތެރޭގައި، ތެރޭގައި 

ގަިއ ޑިައކާ ދޭތެރޭގައި އޮފް ދަ ރެކޯޑު ބިލުގެ ސުންގަ  ގެ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެސިވިލް ސަރވިސް

ނުޑ އިހަށް ފު މެންބަރު ވަޙީދު. އޮފް ދަ  ދާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރުޞަތުއަރުވައިގެްނ ކުރިއަށްމަޝްވަރާކޮށްލަން އަުޅގަ

  ޑުަގއިތޯ، ެރކޯުޑގައިތޯ؟ ޮއފް ދަ ރެކޯޑުގަިއ. ކުރިއަްށގެްނދަވާ!ރެކޯ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވަަނ  30ގެ ދެންމެގައި ގާނޫުނގެ ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ޖުލައި މަހު ،އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން

ނަޑއަޅާަފއި އޮތް ދުވަހުގެ ކުރި ވެސް  ޖާަގިއގެ ތެރެއަްށ އަދި މުއްދަުތެގ ތެރެއަށް މި ބިލު ން، ކުރިްނވެްސ ކަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ވައްަދއިގެން ނިންމާލުމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އެގޮތަށް ސުންަގިޑ  ލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރިތު މެންބަރު ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމަށް.   ކަ

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މި ބިުލ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ،އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އި މި ހުށަހެޅުއްވީ؛މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ 

ނޑު ބިލުގެ މި ނިންމާފައި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި، ޖުަލއި މަހުގެ ނިޔަލަށް  ރީގެ އެހެން ބިލުތަކަށްމެން ކުވެސް އަުޅގަ

ކުރެްއވީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ ޢަލީ މަޢުރޫފް، ކެނދިކުޅުދޫ ގޮތަކަށް. އޭރު ތާއީދު މަސައްކަތް ނިންމާ

. ާޔލު ތަފާތުވުމެއް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިއަކު ނެތްހެންދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ، އިތުރު ޚި

ގެންދަަވނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަކަްށ  ދެއްވަމުން އެމިގޮތަށް ބޯޖައްަސވަިއ، ިއޝާރާތްއެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް 

ނޑުމެންގެ އި  ވޯޓަކަށް ނާހައި ނޑަެއީޅ ކަ އްތިފާޤުން ކަމަށް މިގޮތް ނިންމަން.އަުޅގަ ދެން މުގަިއ ދަންނަވަން. މިގޮތަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްލެވިަފއި މި . ެއއީ މިހާރު ހުރި ައއިއްސަ އޮތް ބިލެްއގެ މަސައްކަތް އޮތީ އަުޅގަ

ލެއް. ފުދޭވަަރކަށް ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ގެަނއުމުގެ ބި

. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ބިލެްއ މީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް މީ ވެއްޖެގިނަ ދުވަސް 

ލާނަން މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅެއް ޖެނަރަީލ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއި މެދުަގއި ފުރަތަމަ ގެންދިއުމާކުރިއަށް 

ގައި އެްއޗެއް ިވދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަްށ ދަ ރެކޯޑު އަދި ޮއފް، ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކަށް

ނޑު ގޮތެްއގައި ދެ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ވެސް. ބިލު ބައްލަވަިއލައްވާ! ވަންޏާ ނޑަށް ހީވަނީ މައިގަ ކަމެއްހެން މި  ައޅުގަ

ގޮެތްއ  ސް ވަކިއަދަދަީކ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެ ދެން މި ؛3000 އުޅެނީ. ެއއީ ބިލުގައި މި

ޖިސްޓްރީގެ އަދަދު ކަމަށް. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް މިއީ މީހުން ރަ 3000މީ. އެހެންވީމާ،  ނިންމާފައި އޮންނަ ކަމެއް

ހާސް މީހުންނޭ  10 .ދޭ ފައިސާގެ ކަންަތއްތައް ދަުއލަތުން ،އަިއއްސަ އޮންނަ މި ބިލުެގ މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ 

އޮންނަ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ؛ހުންނަށްހާސް މީ 10އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. 

ނޑަށް ވެސް.  ޕީ ނެންގެވިއިުރަގއި ެއއް ަސފުހާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބިުލގެ ކޮ  އެބަ އުނިވޭހެން އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަ

. އިދާރާެއްއ ހަމަޖައްސާ ވާހަކަ ވެސް ތޯދެއް، އެހެންވީމާ، އާދެ! ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާއެއް މަދުވޭ ކަންނޭނގެ އެބަ

 !ދެއްތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ރިޟާ ފުރުޞަތެއް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  އޮވޭ.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހިމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހިތަށްއަަރނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމު ގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލުން ރަނގަޅު ަކންނޭނގެއޭ މިދެންނެވީ ދެއްތޯ. އަދަދުގެ ވާހަކަ ދެްއކޭތީެވ،  ޕާޓީތަކާ ވެސް އަުޅގަ

ޕާޓީއެއް ކަންނޭނގެ އެބަ ތަމްސީލުކުރޭ ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާ، އެންމެ ކުޑަމިނުން  5މިތަނުގައި ވެސް މިހާރު ސިާޔސީ 

ކުރާ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު މިތާގައި މަސައްކަތް 



  

ނޑު ހުށަހަާޅލަން، ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ  ކަންނޭނގެ މި ބިލުގެ މަަސްއކަތް ނިންމާލުމުގެ ކުރުން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފަހުގައި ބިލުގެ މަސަްއކަްތ ނިންމާލަން. އިސްވެރިންނާ މަްޝވަރާކޮށްުލމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ބިލަކަށް ވާތީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ  އާދެ! އަުޅގަ

ދަނީ. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއ  ފާހަގަެވގެން މިކަމެއް  3މީގައި މު. ދެން މަޝްވަާރކޮށްލުން މުހިއް އިސްވެރިންނާ

ނޑަާކއިމިނާއި،  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ އެންމެ މަދު އްަޞކޮށް ދެން ޚާ، ދެން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ފައިސާ ލިބޭނެ މިންގަ

ވެސް މިހާރު ގޮަތށް. އެހެންނަމަ ކުީރގެ އޮތީ  ބިމެއް ލިބޭ .އޮތީ ކުރީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެްއ އައިސްަފއި މި

ދެްނ  ،ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 3ޮއތީ. އެހެންވީމާ، މި  އް ނުވަތަ އޮފީސް ސެޓަޕެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް މިއެޕާޓްމަންޓެ

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ގެންދަން އަޅުަގނޑު އަށް ދައްކާލާފައި ބިލު ކުރިހަކަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިްސވެިރންނާ ވާ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން.ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ރު ހުށަހެޅިމެންބަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚާއްަޞކޮށް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ، މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  ،ަގއިމައްސަލައި. މި މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ހަމަ ކުއްިލ ހުށަހެޅުއްވީމަ މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ގޮެތއް ނިންމުމަށް  ޕާޓީތަކާ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙާ ުގޅިގެން ިސޔާސީ

ނޑަށް މި ލިބުނީ. އެއީ މި ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހައިރާން ކުެރޭވ ދެން މަސައްކަތް، ކަމެއް އަޅުގަ

ކޮށްގެންނެއް ނޫން ބިލުތައް މަްޝވަރާ  އާޓޭކްހޯލްޑަރސްސްަތނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް އަދި މިހާ ،ގޮތަށް ބަލާއިރު

ލާފައި ށް ބިލު ނިންމައިވީހާވެސް އަަވހަކަ ހަމަ، އިރަށް ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށްދަނީ. ހަމަ އަންނަ ނިންމިގެން މި

މަޝްވަާރކުރަން  އި ކޮންމެހެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާގަ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަްއސަލައިތަން ައޅުަގނޑަށް ލެވޭ ފޮނުވާ

ނޑަށް ފެނޭ ގެދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮސީޑެންޓެއް ަގނޑު ކޮންމެހެން އަޅު ކޮންެމ  ،ގޮތުން އަުޅގަ

ކޮމިޓީްނ ެއ  ަވރާކޮށްފައި ނޫނީެވސް އެ އެބިލަކާ ގުިޅގެން މަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްިއ ފަހުގަައއުމަށްބިލެއް 

ނޑުމެން  ސް ވަރަށް ގިަނ ހޯލްޑަރސްޓޭކް އީކޮމިޓީން ނުނިންމަން އިނގޢޭތޯ. އެ  މިބިލެއް ފާސްކުރަން ނުވަތަ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޭބރުން ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  ވެސް އެކި މީސްމީހުން ކުރާ ޝަުކވާެއއް އަބަދުެވސް މިވެނި ފަހަރަށް އަޅުގަ

ގެ ގާތުްނ މެންނަތިމަން .ވެްސ ނުހޯދައޭ ތިަމންނަމެންގެ ބަހެއްތިމަންނަމެންނާ، ވާހަކަައކީ، އޮންނަ ބިލަކާ ގުިޅގެން 

ޞަކޮށް މި ޚާއް  ،ނުލައޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ ކިަބއިން އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުާވއެއް ެއއީހަމަ ހޭ ވެސް އަހައި

އެ މީހުންނާ  ޅުންހުރި ބިލުތަކުަގއިމީހުންނާ ގު  އެ ،އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ައދި އެކި  ތަކާއި ން.ޖީ.އޯހުންނަ އެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިނުކުޝްވަރާނުކުރާމަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ރަނގަުޅ  އަދު ރިޟާރުން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނޑު ގަހުށަހެޅުމެއްހެން.  އަންނަ ކޮންމެ ބިލަކާ ކަންޏެއް ޫނން. އެ  ބިލުގައި ހެން މިމެކޮން ރަނީބޫުލކުނަމަވެސް ައޅުގަ

ސިާޔސީ ، ސްވިޔަ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްޖަމު، ވެސް ނާމުން ރާކުަރންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކާއި އާއްވެސް މަޝްވަ ގުިޅގެން

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ވަގުތު ަތން، ސްޕާޓީތަކަށް ވިޔަ ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ ދިން މިންވަރަކުން އަޅުގަ ފަރާތްތަކާ  ކަމަށް އަޅުގަ

 ގެ ބަހެއް ހޯދަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފަރާތްތަކު  މަޝްވަރާކޮށްފައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން. ޙުސައާދެ! ިއއްޒަްތތެރި މުޙައްމަދު  ެޗއް ވިދާުޅވާން ޭބނުންފުޅުތޯ؟ތުރު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ެއއްއި

ނޑަށް ހީވަީނ އިތުރު ޭބފުޅަކު ދެން މިއަދު  އަދި މިހާރު ިމ  ،ބިާލ ގުޭޅގޮތުންމި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

ރު ޢަލީ ރި މެންބަތެތްިއގެންފައެއް ނެތް. ދެން އިްއޒަތުރަށް އެިދަވޑަވެސް އި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމާ ގޮތުން

ވަަރކުން ބިލާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމުެގ ވީދެްނ މު ނުކުތާއެއް. ވަަރށް މުހިއް ޙުސައިން ފާހަގަކުެރއްވީ

ނޑުކަން ނޑުމެން ގިނަ  .ހެންޖެހޭހަމަ ރެކޯޑުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ތައް. ދެން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

އެ  އަދި މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއް އޮިތއްޔާ ، ބެހޭ ފަާރތްތައް ވެސް ކަމާ ބިލުތަކުގަިއ ހަމަ ސަރުކާުރގެ

ވެސް އަިދ އެހެންވެސް ގުޅުންހުރި ފަާރތެއް އޮިތއްޔާ ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު  އެްއގެމުއައްސަސާ 

ވަރަށް އެ ފުންމިނަށް  އެދޭަގނޑުމެން އެންމެ ހިތްރު އަޅުހަފަ މަވެސް ބައެއްނަ. ެއހެންކުރެވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ ސް ހުރެާދނެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ވެ ނުކުރެވިދަތުރު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނީ. އެކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ަތއް ގެންދެވެ ކަތްބިލުތަކުގެ މަސައްވީވަރަކަށް ެއއްކޮްށގެނޭ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަޢުލޫމާތު 

ބިލުގެ މަސައްކަްތ ެއީއ މި  ހެޅުމަށް؛. އެއަްށފަހުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަބޭނުން ފާހަގަކުރަން

ލުމަށް ރިޟާ ވެސް ވިސްނުން ހުިރ ގޮތެްއ ބަލައި ާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ިއސް ފަރާްތތަކުގެގެންދިއުމުަގއި ސި ކުރިއަށް 

ކުރަްއވާފަިއ އޮތީ. ށަހެޅުމަށް ޢަލީ މަޢުރޫފް ތާއީދުހު ަފއި އޮތް ފައި ނިންމުމުގެ ކުރިން. ހުށަހަޅުއްވާހުށަހަޅުއްވާ

ޤުން މި ނިމުނީ މި ބިލު ދެއްވުން އެދެން. ކޮމިޓީގެ ިއްއތިފާނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުވިސްނުމަށް ފެ އެހެންވީމާ، އެ

ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީާމ، ބައިތޯ ބައްަލަވއިގެން ކުިރައށްޔާލުފުޅަކީ ކޮވެސް ޚި  ޭބފުޅުންގެ ގެންދިއުމުަގއި އެކުރިއަށް 

މިއަދު މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑު ާބއްވާނަން. ާބއްވާަފއި ކޮމިޓީ މިއަދު މިހާހިސާބުން ނީންމާލީ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

___________ 

   


