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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެވްސ ހަމަ ގަާވއިދު ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެްނ `. 

މު ގަާވއިދުތަކާ ބެޭހ ފުރަތަމަ ކަަމކަށް މިޮއތީ ޢާއް މެއް.ކަ ހިމެނިފައި މިއޮތީ ދެމިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާަގއި 

ވަނަ ުދވަހު  15ވަނަ އަހަރު އެޕްރީްލ މަހުގެ  2016ގޮތުން  ހިމެނޭ 2އަދި ޖަދުވަލު  1ގާނޫނުގެ ޖަުދވަލު 

އެޓަރނީ ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީވެ  30ޕްރީލް މަހުގެ މި އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާަފއިވާ މުއްދަތު 

ނިންގ ގަވާއިދަްށ ޕްލޭ . ދެން އޭގެ ފަހުގައި މާލޭ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމުން

އް ެވސް އެބަ އޮތް. އިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ިއޞްލާޙެްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރއޮފް ހައުސި މިނިސްޓްރީ

ފައިލްކޮުޅަގއި ެވސް ިއެގން ކުރިއަށްދާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެކަކާ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަުޅގަނުޑ  ތަމަފުރައެހެންވީމާ، 

ސިޓީ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ވިދާޅުވުމަށްފަހު މިއާ ބެހޭ ގޮތުން  އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ

 އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަން.  ރފްލޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މިހިސާުބން

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން ެމންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ 

  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 މި ގަވާއިދު އިތުުރކޮްށދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އެޓަރނީ ޖެނަރަލް ޮއފީހުން 

އަދި  ކޮށްދިުނމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.ވާ ހުށަހެޅުން އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުަގއި މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްމި

 އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

މު ޢާއް ކޮން ގާނޫނެއްތަ މި؟ މިއީ؟ މު ކޯއްޗެއްތަޢާއްމު ގާނޫނުތަާކއި، ޢާއްނޑަށް އެނގިަފއިވާ ޮގތުގައި އަޅުގަ

 އުފަންގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު ޭއަގއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މިކަްނކަން ކުރަން މިޖެހެނީ މިކަންކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް 

މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ ، ވަނަ މަޖިލީހުގައި  18މަޖިލީހުގަިއ ނޫނިއްޔާ  ވަނަ 17ނުކުރެވޭީތވެ. ދެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ޮއންނާނެ  ރުފާސްކުރިއިުރގައި އެންމެފަހުން ފާސްކުރިއިރުަގއި ނޫނިްއޔާ އޭގެ ކުރިން ފާސްކުރިއި

ންޖެހޭނެއޭ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކިޔާފައި މިވެނި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގައި މިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށް ނިންމަ ނިންމާފައި

އެހެންވެގެން އެހެްނ  .މަސް ދުވަހަށް 6ްއޔާ ހަމަ ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ެވއްޖެ ވެސް ައޅުގަނޑު އެފަހަރު އިތުރުކުރީ

 ނުޖެހޭނެތޯއޭ  ލާކަށްކުިރން ބަލައި ކިޔާފައި. އެހެންވީާމ، އެފަހަރު އެކަްނކަން ހިނގާފަިއ ހުރި ގޮތް މި ނިންމާލުމުގެ 

ކުާރ ކަމެއް ނޫން. ެއކަންކަްނ ޢުތިރާޟުއަރަނީ. ދެން މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަީކ އަުޅގަނުޑ އިއަޅުގަނޑު ހިތަށް

އްޔާ ެއކަންކަން ނުކޮްށ، ަކހަލަ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ެވްއޖެ. އެހެންވީމާ، އެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ ހިންގުމަށް ޓަކައި
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ިތ ން ކަަމށް ވިޔަސް ވެސް. ދެން މީނުވަތަ އެހެން ތަނަކުހުން ކަމަށް ވިޔަސް ކުރަންޖެހޭނެ ރައްޔިުތން މަޖިލީއެކަން 

 އެީއީކ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު  ހަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްކޮށް ތިބުން މިގޮތަށް މިހެން

ާދ ކުރިއަށް  ކުގެ މަތިން ކަންކަންމަތަދަްއކަނީ ާގނޫނު އުސޫލުތަކުެގ މަތީން. އަދި ޑިމޮކްރެިޓކް ހަ ވެސް ވާހަކަ މި

 ގެންތަކާ ގުޅި ަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ އިޖުރާޢާްއޔާ ާގނޫނުއަސާސީކުިރއަށް ގެންދާ ވާހަަކ. އެހެން ކަމަށް ެވއްޖެ ވާހަކަ.

ީތ ނިންމުން އޮއެ ކަންނޭނގެ މިކަން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާފައި ކުރީ ފަހަުރތަކުަގއި 

މި ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އަހަންޏާ  ،ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ުހށަހެޅުނީ ބަލާލުން އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް ކިހިނެއްތޯ،

 އަޅުގަނޑު ެވސް ވޯޓުދޭނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.މުޙައްމަދަ ޠީފްލައްޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ދިއްދޫއަރުވަނީ  އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ތަކަީކ ވަރަްށ ފުޅުެދއްެކވި ވާހަކައެ މުޙައްމަދު ންމެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޙުަސއިން މުަޤއްރިރު. ދެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ޤަބޫލުވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  މުހިންމު ބޭނުންތެރި

އްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ވެސް މިފަދަ ކަންތަ . މީގެ ކުރިންރަނގަޅަށް ބަލާލުން ގާނޫނުަގއި، މި ަގވާއިދުތަކަށް 

  ... އަޙް މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު  ައޅުގަނޑު  ދެން ހަމަ އެއާއެކުދެތިން ފަހަރަކު ވާހަކަދެއްކިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ރު އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެދުނީ މިހާ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަނެއްކާ

މިކަމުގެ ގަާވއިދުތަްއ ހެދުމަށް ޓަކައި އަލުން ގަާވއިދު އިތުުރކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި ިމވަނީ ، 15އެކުަލވާލަންޖެހޭ ޖުމްލަ 

މިހާރު  ތެެރއިން އޭގެބިލު އެބަ ޖެހޭ ާވން.  15ވާއިުރގަިއ އެކަްނަކމަށް ބިލު ކަމަށް 15ލަންޖެހޭ ޖުމްލަ އެކުަލވާ

 . އަދި ޭއގެ ލެއް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާެލވިފައެހެން ހުރިހާ ބި ދެ ބިލު ފިޔަވައި ތެރެއިން އޭގެނޫނީ ރެވި ޑްރާފްޓް ނުކު

ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި  ައދި އެްއ ބިލު ތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިތެރެއިން ެއއް ބިލު ަރއްޔި

 ރިހަމަނުވެ އޮތީމަ ކޮންމެ ކަންކަން މިހާރު މިހާތަނަށް ފުހެންެވގެން އަދި މިއެވާފަިއވާތީ އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ފޮނު
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ވާތީ ައޅުގަނޑު ެއޮގތަށް ހުށަހަޅާލީ. އެހެންވީމާ، ސްޓެންޑް ކުރަންޖެހޭ އެްއޗަކަށް ަގވާއިދުަތަކކީ ެއކް ވިަޔސް އެ ގޮތެއް

 ހުށަހަޅާލަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއގޮތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދަށް. ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  މަތިވެރިއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ތަ ތާއީދުކޮށް ެއ ަވކި ބާރުވެ ނުވަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަ ށް ގެނައުމަ ކަމައަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކަންަކން ހުއްޓުވު

އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނެގ ތާއީދު ނުކުރިއްޔާ އަބަދު މުޅިން  ،ދެން އެހެންނަމަވެސް މަޤުޞަދެއް ނެތޭ.

 ަތއްމި ަގވާއިދު ކަންދެންެނވީ ިމކަންމާނަކުރެވެމުންދަނީ މިހާރަކަށް އައިްސ. ދެން އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު 

ވަަނ  2008. އަންނަނީ ޖަހަމުން މި ކޮން ދުވަހަކުން ފެށިގެންތޯ މި މުއްދަތު އޭނަމަވެސް ބަލަމާތޯ ދެމެހެއްޓެންޖެހޭނެއޭ.

އަހަުރ  1އަހަރު  1 މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންތޯ މި 7އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަުހގެ 

އްާޔ ކަމަށް ވެއްޖެ  ހުރިލާތަކުގައި . ދެން ތި ވިދާޅުވާ މަރުޙަކިހާ ދުވަހަކުންތޯ ދެނީ މަސް ދުވަސް މުްއދަތު 6 ނުވަތަ

މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވޭނީ  ލަަތށް ހުރިއިރުަގއި ކިހާ ުދވަހުންތޯތި ވިދާުޅވާ ޙާ ގަނޑުމެން ޒިންމާެއއް ަކންނޭނގެއަޅު

ރޮސެސްއެްއ އޮންނާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ތި ޕްކަންކަން. ދެން ނިމިފައި ހުރި އެއްޗެހިތައް އަންނާނީ ކިހާ ދުވަހަކުންތޯ. 

މިދެންނެވި ގޮަތށް  ،ގޭ ަގވަރމަންޓް ތެރެިއން ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް މަޖިލީހަށް އައުމަށް. އެހެންނަމަވެސްއިނ

އެއް ދުވަހުން އެއް ދުވަހުން ވެސް ކަންކަން ނިންމަމުން އެބަދޭ ހަމަ ދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

މި ގާނޫނުަތއް އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުިވގޮތަށް  ެގ ޙަޤީޤަތް.މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއއީ މިއަދު 

ބަލާލަންޖެހޭނެ. ވެްސ  މަސް ދުަވސްތޯ މިކަން 4މަސް ުދވަސްތޯ،  6ތޯ، އަހަރު ދުވަހު 1މަށް ބޭނުންވަނީ އުފަންކުރު

ލުމަށްފަހުގައި މިކަން ލާމުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފަިއވަނީ ކިތައް ފަހަރަށްތޯ. މިކަންކަން ބަ އަނެއްކާ ކިަތއް ފަހަރުތޯ މީގެ

ވެސް ލިބިއްޖެ ކަންނޭނގެ.  ާތއީދު ވަރެްއގެމި ހުށަހެޅީ. ދެން އެއަްށ ކޮންމެވެސް  ދެން ގެންދަން އަުޅގަނޑުކުރިއަށް 

 މާބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ނޫން އަުޅގަނޑަކަށް. ވެސް ދެން ބައްލަވަން ނުފެންނަންޏާ އެީއކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިސްާމޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ގަމު !އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު



4 

 

 ،އެހެންނަމަވެސް )ެރކޯޑިްނގެގ ައޑު ނުސާފުކަމުން ެމންބަރު ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( އަޅުގަނޑު ވެސް...

ގޮތަށް  އް ސާެފއްނުވޭ( ތި ވިދާުޅވިމެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެ ސާފުކަމުން ރެކޯޑިްނގގެ އަޑު ނު) ...އަޅުގަނޑުމެން

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަެތްއ  2 ގޮތުން ގާނޫނުއަާސސީަގއި ވާ އަޅުގަނޑު ހަނދާން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން

 ...ދެން ޭއގެފަހުން ެޗއް ާސފެއްނުވޭ()ރެޯކިޑންގގެ އަޑު ނުސާުފކަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެއް  ...ގެނެވިަފއި އޮންނަނީ

 ގެނެސް  ގެންނަމުންމަޖިލީހުން ގެންނަމުން  )ރެކޯޑިންގގެ ައޑު ނުސާފުކަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެއްެޗްއ ސާފެއްނުވޭ(

ހަމަ  މި ކޮމިޓީން މުންކައިރިވަނީ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމި އަހަރާ  10އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 

ދޫކޮށްލުން ރަނގަޅެއް ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ހަމަ  މެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކްސްޓެންޑްކޮށްލާފައިކޮން

އަުޅގަނުޑ ، ންވީމާއެހެ ކޮށްދެްއުވމަށް.ންވާނެ ކަންނޭނގެ ެއކަން ައވަސް ްށ ެވސް ދަންނަވާލަމެންޝަންކޮށްލާ، އޭ.ޖީއަ

އްސަލަ އެހެން ވެސް މަ ސިީޓއެއް ފޮނުވާލަން. އަެނއްކާ އިވެސް ބާރުައޅުްއވަ  ށްއަޅަން މުޤައްރިރު އެގޮތަްށ އޭ.ޖީހުށަހަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެްކސްޓެންޑުކުރާނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ނުވެގެންދާއިރު ހަމަ އަނެއްކާ 

 ރަނަގޅު ކަމެއްމެއް، އެހާ ރީތި ކަވެސް ހަމަ ސްޓޭންޕް ޖަހާލުމަކީ އެހާ  ފަހަރަކު އަނަގއިން ނުބުނެ ހަމަ ކޮންމެ

ެވސް  އިރުއި އެކިއެކި އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އަ ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެހާ ގިނަ ދުވަްސެވގެންދާިއރު. ދެން

 އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ އެކަމަށް އަނެްއކާ  ،ވެްސ އެހެން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުރި ކަންކަން މިއީ. ެއކަން ވާނީ

 ެއގޮތަށް ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ. ، ރު އެޅުން. އެެހންވީމާބާހަމަ ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. ނީ އަރުވަމި އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެވްސ  ވެސް ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް، އަިދ އަުޅގަނޑު ުކޑަކޮށް އަދި އިތުރަށް އަުޅގަނޑު އެހެން ބޭބޭފުޅުން

ހަރުގެ މުއްދަތެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ސިޓީަގއި ބަާޔންކުރައްވާަފއި އެބަ ޮއވޭ ތިން އަ

 ...އެއް އަހަރު ދުވަސް މުއްދަތު ައޅުަގނޑުމެން އިތުރުނުކޮށްދީ، ދެްއވުމަށް އަިދވެްސ. އެހެންވީމާއިތުރުކޮށް

އިތުުރކުަރން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު  )ރެކޯޑިންގގެ ައޑު ނުސާފުަކމުން މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ(

ައޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަހީ މީގެ އެޑްވާންޭޓޖު ބޮޑަށްއެހެންނޫން ށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް.ެއގޮތަ  ދޭކަމަށް ވަނީނަމަވެސް

)ރެކޯޑިންގގެ ައޑު ނުސާފުކަމުން ފުރުޞަތު ދޭ މިންވަރަކުން ެއޑްވާންޓޭޖު ބޮޑަށް ނަންަގވަުމންދާތަން މި ފެންނަނީ. 

 ،ކަމަށް ފާހަގަކުރެޭވ. އެހެްނވީމާ ވެ، ޭލީޒވަމުންދާސްލޯ ނޫނިއްޔާ  މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗްއ ސާފެއްނުވޭ(

ވަރުލކު ކުރަން، ޯއވަރީސުކރަން އޮތް ކޮމިޓީއަކަްށވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކީ އޯ
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ކަމެއް. މިކަމަށް ބާރު އެޅޭެނ ގޮތްތައް މި ގާނޫނުތައް ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން ގެނެވޭެނ  ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭނެ

 އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމަށްކަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ ކަްނކަން ކޮށްުލން. މިއަށް މުއްދަތުރު އިތުުރކޮށްގޮތްތަކަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ުމއްދަތަކަށެއް ނޫން. އެއަްށވުރެ އަޅުގަނޑުމެން ެއއްބަސްެވޭވ  އެއްވެސް ތާއީދު. އެހެންނަމަވެސް، މި 

 މުއްދަތެއް. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިން މުޙައްމަދު. ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައާދެ! މި މަތިވެރި ދާއި

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ުޙސަމަތިވެރި ދާ

ކަމެްއ  ިސޔާސީ އިމީގަެހން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ މިހާރު ދެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވި

ނެއް ޮގތުގައި. އެީއ މިދެންނެވީ ެއްއ ސަރުކާރު ައއިސް އަނެއް ސަރުކާރު ައއިސް އަ ރާނޑު ޤަބޫލުކުނެތް އަޅުގަ

ދެން އަުޅގަނޑުމެން  ކި ބަޔަކަްށ ބުނެޭވކަށެއް ެނތް.ަވކި ސަރުކާެރއް ވަ  އި މީގަ، ސަރުކާރު މިދަނީ. އެހެންވީމާ 

 އި ލެއް. އިންފޯމަލްކޮށް، ނުަރސްމީކޮށް ވާހަކަަދއްކާލާފަޢަމަލުކުރާ ުއސޫ އި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަބެއއް ކަންތައްތަުކގަ

. ޭއރުން ހަމަ ސިސްޓަމް ބޭނުންނުކޮށް އަދި ނުރަސްމީކޮށް ރަނގަުޅވާނެ ވިއްޖެްއޔާލު އެްއގޮތްކޮށްފާލަ ނިންމާލެޚިޔާ

 ނީ ލަސްވަ މިހާރު މިސާލަކަށް ހަމަސްދުވަސް ދޭއިރު މިހާ  އިލާފައިންނަށް ޑިސްކަްސކޮށްލެވިދާނެ ބަލައަޅުގަނޑުމެ

ެވްސ  ަހމަސްދުވަހުގެ ޚިޔާލު  އަނެއްނިންމާލުމަށް މިސާލަކަށް.  އިލާފައިކިހާ ުދވަހަކުންތޯ ނިމޭނީ، ބަލަ ،ކީްއވެގެންތޯ 

ފެނިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ރުހުން އޮތިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ، އަތުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ

 ރަސްމީކޮށް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަށް. ތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އާދެ! މިހާރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފުޅުތަަކށް އިޙްތިރާމްކުރަން. ދެން ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު

 ޟުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ގަމު ދާއިރާ

އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެޅުްއވީ. ދެން އެއީ އަދި އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން ޙަސަން މުފީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް، އެ އެދިލެްއިވ 

ޅުގަނޑުމެްނެގ މި ފާސްކޮށްދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ އިތުަރށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިރު އަ  ގޮތަށް
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ވައިެދްއވުމަށް މިސާލަކަްށ މިފަހަރު މި ދެއްވާ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި މިކަން ނިންމުމަށް ބާރު އަޅުއް ންޑޭޝަނެއްކޮމަރެ

މީގެ އެއްއަހަރު ދުވަސް އޮތީމަ ހަމަ އެއް އަހަރު ، އެހެންވީމާ  ގަޅު. ދެންންޑުކޮށްަލން ރަނކޮމައެދި އެގޮތަށް ރެ

 ލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިދުވަހަށް މުހުލަތު ދިގުކުރިޔަސް އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް، ެއކަހަލަ ކޮންޑިޝަނެއް މީގަ 

ގަނޑަށް ހީވަނީ. އަޅު ިލއްޔަެތއް އަދާކުރިކަމަށް ފެނިގެންދާނެހެންއޫމެވެސް ކަހަލަ ިޒންމާއެއް، މަސްވެސް ކޮން

 ކުރިްއޔާ. ެއގޮތަށް ައޅުގަނުޑވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ޝު، އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިސްމާޢީލަށް. ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ ދާއި ގަމު

މި  މިހާރު، އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަނުޑ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ޤަސްދުކުރަން. މި ފާސްކުރަްއވާފަ

ވަން ިމ ށް އަންގަގަނޑު ކޮމިޓީން އެޓަރނީ ެޖނެރަލައިތުރުން އަޅު  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮްށދެއްވާފައި ޭއގެ

ހުށަހަޅުއްވަން ޤަްސދުކުރައްވާ ަޓއިމްލައިެނއް ިއނގޭތޯ. ޓައިމްލައިެނއް، މުްއދަތުތަކެއް އަންދާާޒކުރަްއާވ  ތައްބިލު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެމަސްދުވަްސ ތެރޭގައި މި ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް އިނގޭތޯ.  އިތާރީޚުތަކެއް ޖައްަސވާފަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަށް. ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ޑު އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނ ޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއޔާ  ޝުކުރިއްާޔ. ގަމު ދާއިާރގެ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އާދެ! އަުޅގަނޑު ކުީރަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑުމެްނގެ ހެޅި އެއް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގންދިޔައީމަ އަްށ ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށައާދެ! މިހާރު މި ކޮމިޓީ

ހިތަދޫ  އިއިްސމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވަ ޟްދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ފައްޔާ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ ގަމުއޮތީ ކުރިމަތީގައި މި

ޅުން. އެއީ ިމ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރެްއިވ ހުށަހެ

ދުވަސް ތެރޭގަިއ، މި އެްއ  30 ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހުއޮފީހުން އެދިލައްވާފަިއވާ ގޮަތށް އެއް އަހަރު ދުވަހު

އަހަރު ދުވަްސ ތެރޭަގއި. އާދެ! ދެ މަސްދުވަސް ތެޭރަގއި ެއ  ބޭފުޅުން މި ބިލުތަުކގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާނެ 

މިގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަށް ، މިީޓައށް ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީމާތާވަެލއް މި ކޮ ގޮތުގެ 

އަޅުގަނޑު ދެންމެ އެ ިއއްެވވި ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ ނަންގަވާލަދެްއވުން އެދެން.

އަޅުުކގަނޑުމެން ކުރިައްށ  އަށް އެޖެންޑާ، ދެން އޮތް އެޖެންޑާކަމުގައި ކަނޑައަަޅއި މި  އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ

އެންުޑ  ގޮއފް ހައުސިން ރީމިނިސްޓް، ގއޮތީ ހައުސިން ދާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި ދެން މި

 4.2.2، 3.3ަގާވއިދުގެ ފުރަތަމަ ބަިއެގ މާއްދާގެ  ގޕްލޭނިން މާޭލގެއިން ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ެއ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮތް އިޞްލާޙު. މިހާރު މި ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްގަިއ  އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާތީ

ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ފެންނަ ގޮތަށް  އޮންނާނެ މި ގަވާއިދު މިހާރު މި އިންނަ ގޮތާއި އަދި އެ

ުހރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މި ަބއްަލވާލެްއވުމަށްފަހު މިއާިއގެން ، ވީމާއެހެންކަރުާދސް އޮންނާނެ.  ކޮށްފަިއ އޮތް އިޞްލާޙު

އަށް ފުރުޞަތު ތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްދީދީވަަޑއިގަތުމަށް ދަންަނވަން. ައޅުގަނޑު ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ ކުރިއަށް

 އަރުވަން.

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

އިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓަރަްކަޗރ އްރިރު. މިނިސްޓްރީ އޮފްޤަިއއްޒަތްތެިރ މު ޝުކުރިއްޔާ 

 މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ، ފާސްކުރުމަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ގޮތަށް މި، ގޮތަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ކުރަން. ދުއީދީގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާ މްދީ ރާހީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްއަޅުގަނޑު ފޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް. ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް



8 

 

 

 ކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަ

ީމގަިއ އަުޅގަނޑު ސާުފކޮށްލަްނ  ،އަޅުގަނޑު މީެގ ފާސްކުރުމުެގ މައްސަލަެއއް ނެތް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް

ސް ވެްސ އެންމެ ރަނގަުޅ. މިހާރު ޔަވަރަށް ރަނަގޅު. ދެން ފަހުން ވި ްއޔާންވާ ކަމެްއ އެަބއޮތް. ާސފުވެއްޖެބޭނު

ކުޑަވާ ގޮަތކަށް މިޮއންނަނީ. އެއީ ކޮން ގޮތަކުންާވ ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑަްށ  މައްޗަށް ދާވަރަކަށް އެ ނިކުްނނަ ބައި

ވެސް ތިރިއަްށތާ. އެހެންވީމާ، ކީއްވެާބއޭ  ވާނީނީ. އެއްކަލަ މީހުންނަށް އުނދަގޫއުޅެ އަންނޑަސްޓޭންޑް ނުެވގެން މި

ޓޭންޑް ނުވާތީވެ. މަްއޗަށް އަންަޑސް އެްއގޮތަކަށް ވެސް މިހެން، އޭގެ ރީޒަން ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ައޅުގަނޑަށް 

މިހާރުވެސް އޮންނަ ގޮތުްނ ބުނަނީ އެހެންނޭ.  މީގެްނ އެ އުހުނ މި،ކުރަންަބއި ކުޑަނިކުންނަ ށް ދާވަރަކަ

. އެހިސާބަށްވުރެ ދެން މަްއޗަްށ ބަެޔއްައދި އުޅޭނެ އެހެން  ސްޓޯރީ ކަންނޭނގެ 10އަްސލު އޮންނާނީ އްޔާމުން ވެއްޖެ 

   އި ކުޑަޭވ.ކުޑަ، އެރޭ ބަ އަރާއިުރގައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް މިހިސާބުން  އިޅަކަމަށް ކަނޑައަ ން ފާސްވެއްޖެޤުކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާ

ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިްނ ނިންމާލަނަން. ދެން އަޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި ިމވަގުުތ އެހެން އެްއޗެްއ ނެތް. އަ

 އެ  ،ކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިެދއް ވެސް އައި. އެހެންނަމަވެސް ރުފް ހެލްތުން ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާމިނިސްޓްރީ އޮއެްއކަލަ 

 އެ ެއއްޗެހި މިހާރު މިއިނީ އެންޑޯޒްކޮށްލާފަ.ޖީ ޑްރިންކްގެ މިައއި ކަންތަކާ ގުިޅގެން ރބޭފުޅުން އެއްކަލަ އެނާ

 އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.  އް ނެތިއްޔާޟެގެ އިޢުތިރާއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

_________________ 

 

 




