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 ބައްދަލުުވން  ވަނަ 8 ކޮމިޓީގެ
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 އަޙްމަދު ޢީސަ{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،   މަރުވުން  އުފަންވުމާއި  ރައްޔިތެއްކަން  `.  ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  ުއފަންދުވަހުެގ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑައިެގންދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި    8ންޓް ކޮމިޓީެގ  iއަންަގއިދޭ ކާޑު ހެދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއ

ދުވަސްކޮށްފައި   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  މި ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮންމެވެސް   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޭްއވޭއިރުަގއި  ބޭއްވެނީ.  މި  ބައްދަލުވުެމއް  ކޮމިޓީެގ 

ވަރަކަށް އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލި ހިސާބުެގ ައޕްޑޭޓެއް އަޅުަގނޑު ހިއްސާކޮށްލައިފިއްޔާ ފަސޭހަފުޅުވާނެ  

ބޭފުޅު ތި  ހުރި  ކަންނޭނެގ  އެބަ  ބައްދަލުކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ންނަށް. 

ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައެޅުއްވި  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފުރަތަމަ  ކަނޑައެޅުއްިވ،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

ތުން، އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒާ  ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ. ެއޮގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުކޮށްފިން. 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން،  އޮފް ނެޝަނަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޑިފެންސް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުކޮށްފިން. 

އެ އިިމްގރޭޝަން،  ފޮރިން  މޯލްޑިވްސް  ޭއވިއޭޝަން،  ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެއާޒް، 

ލޯކަލް   އޮފީހުެގ.  ރައީސް  އޮފިސަރ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޗީފް  ޓެކްނޮލޮޖީ،  އިންފޯމޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ނެޝަނަލް 

ކުޅުދު  ކައުންސިލު،  ސިޓީ  އަްއޑޫ  ކައުންސިލު،  ސިޓި  މާލެ  އޮތޯރިޓީ،  ކައުންސިލު، ަގވަރމަންޓް  ސިޓީ  އްފުށި 

ޖެނަރަލްެގ  އެޓަރނީ  ހެލްތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑް،  ޕޯސްޓް  މޯލްޑިވްސް  ކައުންސިލު،  ސިޓީ  ފުވައްމުލަކު 

ބައްދަލުކުރައްވަން   ެމންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން.  ނެޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފީސް، 

ހުރި ެއ  ފަރާތްތައް.  ލިބި،  ކަނޑައެޅުްއވި  ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރަން  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  މި  ފަރާތްތަކާ  ހާ 

ދެން   ދަންނަވަންޖެހޭ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ހޯދިފައިވާ  ހިއްސާކުރެވި،  ފަރާތުން  ދެ  އެއްޗެހި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ 

ޤައުމުތަކުގައި މުހިންމު  ބައެްއ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭއްވި  އެންމެފަހުން  ޮގތާ އަޅުަގނޑުމެން  އަންނަ  ކުރަމުން  މިކަން   

ުގޅޭޮގތުން، ާގނޫނުތައް ހެދިފައި ހުރި ޮގތާ ުގޅޭޮގތުން ރިސަރޗެއް ކުރުމަށް، އިދާރީޭމޒަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަވާލުކުރި  

ރިސަރޗް އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް މިއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާެއްއަގއި ިމކަން ކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް ވެސް  

ތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވެ ަވޑަިއެގންފިްއޔާ ެއކަން ވެސް އިދާރީޭމޒުަގއި ދަންނަަވއިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޒަތް

ޖަޕާންފަދަ  ޮއސްޓްރޭލިއާ،  އިންޑިއާ،  މެލޭޝިއާ،  ޮއތް  އެބަ  ބޭފުޅުން  ެއ  މިސާލަކަށް  ެގންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް 

ާގނޫނުތަކާ   ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  މި  ނަންބަރު ޤައުމުތަކުަގއި  ާގނޫނު  ެމލޭޝިއާ  ހިއްސާކުރައްވާފަ.  ަމޢުލޫމާތު  ބެހޭ 
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އެކްޓްެގ  152 ޕްރޮވިޝަސް  ސްޕެޝަލް  ޑެތް،  އެންޑް  ބަރތް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖަނަވަރީ    1ައކީ    1975، 

ންވާ ަގއި މިހާރު އިޞްލާޙު ވެސް ކުރެވިފައި އޮތް ާގނޫނެްއ ކަމަށް ވަނީ. މި ާގނޫނުަގއި ހިމެނިފައި ވަނީ އުފަ  2006

މެލޭޝިާއެގ  ޮގތުންނެވެ.  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ހެދުމުެގ  ސެޓްފިކެޓް  ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  މީހުންެގ  މަރުާވ  އަދި  ކުދިން 

ރައްޔިތުން ނެޝަނަލް އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެދުމާ ބެހޭ ޮގތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ެއކްޓް  

ނައަކީ މެލޭޝިއާަގއި ެވސް ދެ ާގނޫނެްއ އެބަ އޮތޭ ދެކަމެއް ކުރަން  މި ާގނޫނޫަގެއވެ. ޭއެގ މާ  78، ެއކްޓް  1959

އިނޭގތޯ. އުފަންވުާމއި މަރުވުން ރެޖިސްޓަރީ ކުރާ އެ ާގނޫނަކީ ވަކި ާގނޫނެކޭ މެލޭޝިާއަގއި އެހެން ދެއްތޯ ޝިފާ، 

އެން ޑެތް  ބަރތް  ދަ  ެގންދަނީ،  ޢަމަލުކުރަމުން  އިންޑިއާަގއި  އިންޑިއާ.  ދެން  ވިދާޅުވަނީ.  މެރިއޭޖަރސް އެ  ޑް 

ކަމަށްވާ އުފަންވުމާއި މަރުވުން އަދި ކަިއވެނި ރެޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ާގނޫނަށެވެ.    1886ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެކްޓް  

މި ާގނޫނުެގ ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެއްދުމުެގ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން ބަޔާންކުރެވިފަިއ ނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެެވ.  

މާނައަ  ޭއެގ  ނަމަވެސް،  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮތޭ.  އެބަ  ާގނޫނެއް  ދެ  ވަކި  ވެސް  އިންޑިާއަގއި  ކީ 

އެކްޓް   ސިޓިޒަންޝިޕް  ޤައުމުެގ  އެ  އިން  ސިޓިޒަންސް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ނެޝަނަލް  ެގ    1955އިންޑިާއެގ 

ާގ ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭ  ރެކޯޑްކޮށް  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ރައްޔިތެްއކަން  ޤައުމުެގ  އެ  ެއއަށް  ދަށުން  އިުމކުރެވިފަިއވުމާެއކު، 

ރަްއޔިތަކަށް    2003ޢަމަލުކުރަމުންދިޔުމާއެކު   އިންޑިާއ  މީހަކު  އެ  އިޞްލާޙުަގިއވަނީ  ެގނެވުނު  ާގނޫނަށް  މި  ަގއި 

ވެވޭނީ އެ މީހެއް އުފަންވާއިރު، އެ މީހެްއެގ މައިންބަފައިންނަކީ އިންޑިއާެގ ރައްޔިތެއް ކަމުަގއި ވެެގން ކަމުަގއިވުން  

އޮންނަނީ    ނުވަތަ އޮސްޓްރޭލިާއަގއި  ރަްއޔިތަކަށްވުންކަމަށެވެ.  އިންޑިއާ  ނަމަެވސް  ެއކަކު  ތެރެއިން  މައިންބަފައިންެގ 

އޮސްޓްރޭލިާއެގ ސްޓޭޓެްއ ކަަމށްވާ ނިުއ ސައުތް ވޭލްސްެގ ާގނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންެގންދާ 

ރަޖިސްޓަރީ ކަިއވެނި  މަރުވުމާިއ،  ނަންބަރު  އުފަންވުމާއި  ާގނޫނު  ކަމަށްވާ  ާގނޫނެއް  ބެހޭ  ޑެތް    62ކުރުމާ  ބަރތް 

ަގއި ހިމެނިފައިަވނީ ހަމައެކަނި އުފަންވުމާިއ    62، ނަންބަރު  1995އެންޑް މެރިއޭޖަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެކްޓް  

ޤަ  އެ  ޮއސްޓްރޭލިއާަގއި  ކަންކަމެވެ.  ބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުާމ  ކަންކަން  ބެހޭ  ކަިއވެންޏާ  އުމުެގ  މަރުވުމާއި، 

ރައޔިތެްއކަން އަންގައިދިނުމުެގ ލިޔުމެއް ާގނޫނީ ޮގތުން ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ސިޓިޒަންޝިޕް  

ކުރަމުން   2007އެކްޓް   އެކަން  ދަށުން  ާގނޫނެއްެގ  ދެ  ވެސް  އޮސްޓްރޭލިާއަގއި  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނުަގެއވެ.  މި 

އުފަންވުމާއި މަރުުވމާ ބެހޭ ޮގތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ފެމިލީ ރެޖިސްޓަރ    ެގންދަނީ. ދެން އޮތީ ޖަޕާން. ޖަޕާނުގައި

އެކްޓްަގިއކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. މި ާގނޫނުެގ ދެވަނަ ސެޝަނެއްަގއި އުފަންވުމާ ުގޅޭޮގތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު ނުވަތަ  

ޖަޕާ ބަޔާންކޮށްފައިެވެއވެ.  ޮގތުން  ބެހޭ  ެގއްލުމާ  މަރުވުމާިއ،  ެއ ސެކްޝަންަގއި  ލޯަގއި  ނެޝަނަލް  ދެން  ންަގއި 

ހުރިހާ   މި  ހޯދުމާއި،  ަގވާއިދުން  ާގނޫނާއި  ރައްޔިތުކަން  ދޫކުރުމާިއ،  ރައްޔިތުކަން  ރަްއޔިތަކަށްވުމާއި،  ޤައުމުެގ 
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ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުވުންތަކުެގ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން 

މެންބަރުން  ތި މެޖޯރިޓީ  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  ކޮމިޓީެގ  ިމ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ،   

ފާހަަގކުރަްއވާ ސްމާޓް ކާޑެއް ހެދުމާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން ބައްދަލުކުރި މުައއްސަސާތަކުެގ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވުން  

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ފާޅުކުރެއްީވ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ެއ    ފާޅުކުރެްއވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްިއން އެކަނި.

ވަސީލަތްތައް އެ ފެންވަރަށް ާގއިމުކުރެވިފައި ނެތީމަ މިސާލަކަށް އޭ.ޓީ.އެމް ާއއި ޑްރަިއވިންގ ާއއި އަދި ނެޝަނަލް 

ލަިއެގ ކާޑަކަށް  ެއއް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އެްއޗެްއ،  ހުރިހާ  ެއ  ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ  މައްސަލަތަކެއް  ދިމާވެދާނެ  ެއ  ން 

ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި ސަލާމަތީ ޮގތުން ވެސް. ދެން އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތު އިން ޑީޓެިއލް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ަވކި   ކަންބޮޑުވުންތައް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ކޮެމންޓްސްތައް،  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ސީދާ  އަޅުަގނޑު  އިދާރީމޭޒުން 

؛ ދާހަކަށް އެއްކޮށްފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާކުރަން އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން. ދެން ރައީސް އޮފީހުންކަރު

އެއްކޮށްލުމަކުން   ކާޑާ  ލައިސެންސް  ކާޑާއި  އައި.ޑީ  އެބަޭވ  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން  މިހާރު 

ޅުވަނީ ެއ ކަމަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެްއވެސް މަްއސަލަެއްއ  މައްސަލަެއއް ނެތޭ. ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ވެސް ވިދާ

ކާޑެއްެގ   އޭ.ޓީ.އެމް  އުފެދެނީ  މި  ސުވާލު  ެއއްބަސްެވަވޑައިަގންނަވާ.  އެއަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަމަށް.  ނުފެންނަ 

އްދަލުކުރެވިފައެއް ނެތް.  ޮގތުަގއި ައއި.ޑީ ކާޑުެގ ތެރެައށް ފީޗަރއެއް ލާން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކުތަކާއި އަދި ބަ

ވާނަމަ   ކަމަށް  ނިންމަވާ  ކުރައްވަން  ދަށުން  ބިލުެގ  މި  ދަށުން،  ާގނޫނުެގ  މި  ސީދާ  ބޭފުޅުން  ތި  ކުރަން  އެކަން 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ބޭންކުތަކާ ެވސް، އެމް.އެމް.އޭާއ ެވސް ބައްދަލުކުރަން އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ކުރާ ޮގތުަގއި. ދެން  

އޮތް އެބަ އޮތް އިނޭގތޯ. ކޮން  ސަރުކާރުން އެބަ  ޕައިޕްލައިންަގއި  ބިލެއް  ިއތުރު  ުގޅުންހުރި  ިމއާ  ބިލެއް،  އިތުރު   

ސިވިލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕައިޕްލައިންަގިއ އެބަ އޮތް އިނޭގތޯ. ޭއ.ޖީ ؟ ބިލެއްތޯ ޝިފާ

ޮގ މިއަދު  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެއްިވ.  ެއކަން  މަސައްކަތް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމެވީމަ  ތެއް 

ތުރު ބަޔަކާ ތި ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން  އި  ތަނުވަކުރިއަށް، ދެން ބިލުެގ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެވުނީ. އަދި  

ތި އަޅުަގނޑު،  ެއހެންވީމާ،  ހަމަޖައްސައިދޭނަން.  ވެސް  އެކަން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް   ވިޔަސް 

ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުނުވާ  ޮގތުން  ބެހޭ  ބައްދަލުވުންތަކާ  އެންމެފަހުެގ  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ދެން  ބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ދެން ތި ބޭފުޅުން މި ކުރިއަށް ެގންދާނެޮގތަކާ ުގޅޭޮގތުން ޮގތެްއ  

އިދާރީމޭޒާ އެްއކޮށް އެ ޝެޑިއުލް ހަދަިއެގން ކުރިއަށް ދާނަން. އަޅުަގނޑު    ނިންމެވީމަ އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ

ަގބޫލު ކުރާ ޮގތުަގއި މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ދުވަހު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއްހެން އެހެން ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތްތަކާ  

ޗުއްޓީ  ޮގސް  މި  ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ބޭއްވިއްޖެ.  ބިލު  މި  ދިޔުމާ  ހުރެ  ވަންދެން،  ދާން  އަށް 
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ދޭތެރޭަގއި މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ހިސާބަކަށް ެގންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންވީމާ،  

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. އެންމެ 

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ. هللا. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ފުރަތަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބާރަށު

ހަމަ  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  ފާހަަގކުރެްއވި  ޚުލާސާަގއި  ތި  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭންކުތަކާ   ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  ދެންމެ  މަޢުލޫމާތަކީ،  އެ  އެދުނީ.  ފުރުޞަތަކަށް  މި  ހިއްސާކޮށްލަން  މަޢުލޫމާތެއް 

ކުތަކުެގ ކޮމެންޓެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްލުމުެގ ވާހަކަ އިނޭގތޯ.  ބައްދަލުކޮށް ސްމާޓް ައއި.ޑީ ކާޑާ ުގޅޭޮގތުން ބޭން

ބޭނުން،  ހިއްސާކޮށްލަން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  އަދި  މުޤައްރިރާއި  ކޮމިޓީެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ތަރިކަ ކޮމިޓީަގިއ    އަޅުަގނޑުމެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސެކްޝަނާ ބެހޭ ބިލެއެްގ މަސައްކަތް ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި

ކޮށްފިން. މިހާރު އެ ބިލުެގ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފަ. އެކަމާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ބޭންކު، އެމް.އެމް.އޭ އަދި  

ބައްދަލުކޮށްފައި ވާހަކަދެްއކިއިރުަގއި  ބައްދަލުކުރިން.  ބޮޑީސްއަކާ  ހުރިހާ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ދެން އަދިވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ 

ކާޑު އަޅުަގނޑުމެ އައި.ޑީ  ސްމާޓް  އަދި  ވާހަކަ.  ކާޑުެގ  އައި.ޑީ  ސްމާޓް  ފާހަަގކުރި  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ތެރެއިން  ންެގ 

އައި.ޑީ   ސްމާޓް  އެއަށް.  ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރެޭވ  މަޖިލީހަުގިއ  މިހާރު  ހަމަ  ޚާްއޞަކޮށް  ބިލުެގ  މި  ބޭނުންކުރަން 

ެގ ވާހަކަައކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ސިސްޓަމްތައް ހުރީ ެއޮގތަށޭ.  ކާޑެްއެގ ސަބަބުން އެއަށް ކޮންކަމެއްތޯވާނީ. އެ ބޭފުޅުން

ސްމާޓް   އަދި  ވަންޏާ  ނޫންތޯ  އެކްސެސްދޭނެތޯ،  ބޭންކު  މިސާލަކަށް  ކަމެއް.  ބޭނުން  ކުރެވެއޭ  ރެސްޓްރިކްޓް  ދެން 

 ޤައުީމ  އައި.ޑީ ކާޑު ވިޔަސް ބޭންކު އެކްސެސް ރެސްޓްރިކްޓްކުރެެވއޭ. ދެން އަިއއްސަ ހަމަ މިސާލަކަށް އަދި އެހެން

ސަލާމަތާ ުގޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި ވެސް އެކަންކަން ކުރެެވއޭ. އޭެގ މަިއަގނޑު އެއް ބޭނުމަކީ ސްމާޓް އައި.ޑީ ކާޑުން  

ެއ   ބަޔަކު  އެ  ބަދަލުަގއި  ދިޔުމުެގ  ހިފައިެގން  ކަރުދާސް  ހިފައިެގން،  ބޮނޑި  ފައިލް  މި  ވެސް  ތަނަކަށް  ކޮންމެ 

އެ އެްއކަލަ  އިންފޮމޭޝަންސް،  އެއަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  އަދި  ދެން  ހޯދާލެވެއޭ.  ތަނަކުން  އެ  ދޫކޮށްލާފައި  ކަރުދާސް   

ކިހާވަރަކަށްތޯ   ޭއަގއި  އެހެންީވމާ،  ބަލާލެެވއޭ.  އެބަ  ވެސް  ހިސްޓްރީ  މީހެއްެގ  ެއ  ދެެވއޭ.  ވެސް  އިތުރަށް 

ނީ ދެން ޖުމުލަކޮށް ހުންނަ  އެކްސެސްދޭނީ ބޭންކަށް ކިހާަވރަކަށްތޯ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް، ޕޮލިހަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ. ނޫ

ެއއަކަށް   އެހެންވީމާ،  އެްއޗެކޭ.  ހެދޭ  ބޭނުންޮގތަކަށް ސެޓަޕް  އެ  ބައިތައް  އެ  ކިހާވަރަކަށްތޯ،  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތުތައް 

އިތުރު ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް އެ ބޭފުޅުން... ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި  

 ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުރިހާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅާ   އެ  ނޯޓުކުރަްއަވމުންެގންދަވާނެ.  މުޤައްރިރު  ނައިބު  އަޅުަގނޑުެގ  ތަރުތީބުން  އެދިވަޑަިއަގންނަާވ  ފުރުޞަތަށް 

 ިއކްރާްމ، ފުރުޞަތުދެއްވާ. ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފުރުޞަތު އަރުވަމުންެގންދަވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ ނައިބު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަސީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

އެީއ   ނިންމާލުން.  ބިލު  މި  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  ަގވަރމަންޓުން  ޚިޔާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ޮގތަށް  އޮތް  މި  ބިލު  މި  ނެތް  ހުރަހެއް  އެްއވެސް  ކަމަކަށް  އެ  ވަންޏާ  ދާކަމަށް  ކާޑަށް  ސްމާޓް  އަޅުަގނޑުމެން 

ގަވަ އޮންނަ  އެއިރެއްަގއި  ެއީއ  ވިޔަސް.  ވަރަކަށް  ހެދިކަމުަގއި  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ކަންކަން  ރމަންޓަކަށް 

ެގނެއްސަ،   މަޖުބޫރުކަމެއް  ތެރެއަށް  ީމެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ޑިވެލޮޕްކުރަމުންެގންދާނެ 

ފަިއ މި ބިލު ވަކި ޑޭޓުތަކެއް ދީފިްއޔާ އެކަުމެގ އުނދަޫގތަކެއް ހުރެދާނެ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި އެކަމަށް ބާރުއަޅާ، ހިތްވަރުދީ

މި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  އެންމެ  މީަގއި  ޮގތަށް  އޮތް  މި  މިހާރު  މަޖުބޫރުނުކޮށް 

އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ނެޝަނަލް އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުން އެއް ފުރާޅެްއެގ ދަށަށް ެގނައިމަ ޭއަގއި  

ކަމަށް ނެޝަނަލް ފަސޭހަތަކެއްެވެގންދާ  މިނިސްޓްރީންނާއި  ހެލްތު  ތަންތަނުން.  އެކި  ކުރަނީ  ކަންކަން  މި  މިހާރު   .

އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެ ޝީޓު  އެހެން ޤައުމުތައް  ދުނިޔޭެގ  ހުރީމަ  ހުރިހާ ކަމެއް އެހެން  ރެޖިސްޓްރޭޝަނުންނާ. އެ 

އުަމކީ އެންމެ ހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ ބަލާލިއިރު ވަކިން ދެ ާގނޫނެްއ އެބަ ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤަ

ޮގތަށް   އޮތް  މި  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  ަގވަރމަންޓުން  ެއއްކޮށް  ދޭތި  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ،  ޤައުމެއް. 

ހަލުވިކޮށް   އަަވސްކޮށް،  މަސައްކަތްތަްއ  މި  ެއހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  މިކަން 

އެހެންނަމަވެސް ނިންމާލު ނުލާ،  މަޖުބޫރުތަކެްއ  ނުެގނެސް،  އުނިއިތުރުތަކެްއ  ބޮޑު  މާ  މިއަށް  ޓަކައި  މަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ދުަވސް ރާއްޖެއަށް ެގނެވޭނެ ޮގތަށް ހިތްވަރުދީފައި، މި ބިލު ނިންާމލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 ހަމަ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިދާޅުވަނީ އަދި މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި އެކަން. ސްމާޓް  ނަސީމް، ތަޖުރިބާކާރުން

ކާޑަކަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރު އަދި ބޭނުންވެެގން ވަޑަިއަގތަސް ވެސް، އެ ކާޑަކާ ުގޅޭ ހަމަތަކެއް، އުސޫލުތަކެްއ  

ާގނޫނެއްެގ   އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކުރަންޖެހޭ.  އެފަދަ  ާގނޫނެްއަގއި  ހުރީ  ވެސް  ޤައުމެްއަގއި  ހުރިހާ  ހިޔާވަހިކަން 

ކަންކަމަށް ހޯދާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނެްއ ނުހަދާ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުެގ  

ހަމަ  އެ  އާދެ!  އެހެންވީމާ،  ދޭންޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށް  ހިޔާވަހިކަމެއް  ާގނޫނީ  ވެސް  އޮތަސް    ވިލްނަސް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ޕޮއިންޓަކީ  ައޅުަގނޑުެގ  އެކަމު  ެގންދެވޭނެ.  ެއކަން  ޮގތަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

 ާގނޫނެްއެގ ބާރުވެރިކަން ދޭންޖެހޭ އެކަން ެއޮގތަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އިކްރާމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ ނައިބު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

މި  މިހާރު  ޮގތަށް  ިވދާޅުވި  އެ  ނަސީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މަރުވުން   އުފަންވުމާއި  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ދިވެހި ހެޑިންގަގއި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، 

ައޅުަގނޑަށް ވެސް އެދެން.  ެގންދަން  ޮގތަށް ކުރިއަށް  ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާއި، މި ބިލު މި އޮތް 

ހަކަ. އެހެންވީާމ، ޅޭ ވާއް ޕައިޕްލައިންތެރޭ އުއަދި މިއާއި ުގޅިެގން ދެންމެ މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރަްއަވއިފި އިތުރު ބިލެ

އެ ެގންނަ ބިލުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހިމަނައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުން އަޅުަގނޑަށް  

 ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ ނައިބު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފާހަަގކުރަން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޢަބްދު އެކްސެސް  هللا އަޙްމަދު  ވިޔަސް  ހެދުނުކަމުަގއި  ޮގތުަގއި  ކާޑެްއެގ  ސްާމޓް  އަދި  ކާޑު  ސްމާޓް  ވިދާޅުވިހެން 

ލެވެލްއަކީ، ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު އޮތް ޮގތުން އެކްސެސް ލެވެލްއަކީ ކޮންމެ ލެވެލަކުން ެވސް އެ މީހަކަށް ދެވޭނެ އެކި  

ލެވެލްއަށް އެކި  ވުޒާރާތަކަށް،  މިސާލަކަށް  ތަންތަނަށް،  އެހެންވީމާ،    އެކިއެކި  ެއކްސެސްައކީ.  ެއއްޗެކޭ  ދެވޭނެ 

އެކްސެސްެގ ެއްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އޮެވެގން އެ ބިރުވެރިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި 

ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ  މާ  އެައށްވުރެ  ދުނިޔޭަގއި  މިހާރު  އެއީ  ކަމަކީ.  ފުރަތަމަ  ނުވާނެ  ެވސް  ދައްކައިެގން  މިތާ  . ވާހަކަ 

ާމ   ެއއަށްވުރެ  ކާޑު  ވިސާ  ހުރި  މި  މިހާރު  އޭ.ޓީ.އެމްަގއި  ބުނާނަމަ  ައނެއްހެން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބޭންކިންގއެްއ   ޮއންލައިން  ނޫނީއްޔާ  ބަލާލާއިރު.  ެގންުގޅެން  މިސާލަކަށް  ނުރައްކާތެރިތާއޭ  މާ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ 

ވެއްޖިއްޔާ   ެއޮގތަށް  ނުރައްކާތެރިތާއޭ  މާ  ފެންނަނީ ެގންުގޅެން  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ވާހަކަދައްކާއިރު. 

ދެން ދެ  ؛ ސްމާޓް ކާޑެއް ހަދަންޏާމު އެ ސްމާޓް ކާޑެއް ނޫނީ އޭެގ ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ބޭނުންކޮށްފަިއ ހުރި ފަދައިން

ދެ ާގނޫނެއްެގ ޮގތަށް   ާގނޫނެއް އޮތް ވާހަކަ މުޤައްރިރު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލައްަވއިފި، އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް

އޭތި ހިމެނުނު ކަމަށް ިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކުރާ ކަންތައް ތަކުރާރުކޮށް އަނެްއކާ ދެވަނަ ފަހަރު ކުރަން 

ނުޖެހޭ ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް އަދި އަޅުަގނޑުެގ މަްއސަލައެއް ނެތޭ މިސާލަކަށް ބޭރުެގ އެހީތެރިކަން ހޯދަިއެގން  

ެގން މި  މީތި ވިޔަސް  ވެސް  ހޯދައިެގން  މިސާލަކަށް  ހޯދަންޖެހުނަސް  އެހީތެރިކަން  ބޭރުެގ  ުއސޫލަކުން،  ކޮން  ދާނީ 

ެގންދަންވީ. މިއަށް ނިންމާއިރު ނިންމަންވީ ރަނަގޅު ނިންމުމެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މީެގ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަޑުއެހިން ސްމާޓް ޕާސްޕޯޓަކާއި ލަިއސެންސް  

ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް ވެސް ެއއް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ކާޑަކާއި އަދި އޭ.ޓީ.އެމްަގއި  

ހިތަށް މި އަރަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން އޭރުަގއި އެ ފާހަަގކުރެއްވި ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަްއ ވެސް ހަމަ ހުންނާނެތާއޭ  

އިމިްގ ލިބުނޭ.  ވެސް  ެއކްސެސް  އެއަރޕޯޓްެގ  ހަމަ  ެއކަމަކު  ވެސް.  ލިބުނޭ. އޭރު  ވެސް  ެއކްސެސް  ރޭޝަންެގ 
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ައޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ެވެގންވާނެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަިއއިރު  ހަމައަށް  މިއަދާ  ޮގތުަގއި  ެއއްޗެއްެގ  އޮތް  ެއއީ  އެހެންވީމާ، 

ޓެކްނޮލޮޖީ   ދެންނެވީ  މި  އަޅުަގނޑު  އިންފޮމޭޝަނޭ  މިނިސްޓަރ،  އިންފޮމޭޝަން  ކަމަކީ  އަނެއް  ނުކުރަން.  ަގބޫލެއް 

ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި ވިދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް ސްމާޓް ކާޑެއް ވުޖޫދުކުރަްއވަން އުޅުްއވާކަުމެގ ވާހަކަެއއް. މި މިނިސްޓަރު  

މިނިމަމް މި ެގނެވޭ، މިނިމަމް ރިކުައޔަރމަންޓް، އެީއ މި ދަންނަވާ ެއއްޗެހި ކަމަށް ހަދަމާ ހިންގަވާށޭ. އަޅުަގނޑު  

ން މިހާރަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކަަމށް އެބަ ފާހަަގކުރެވެއޭ. މި ހިތަށް އަރާ އެހެން އެކަންވުން ރަނަގޅޭ. މިހާރު

ޮގތަށް އޮންނަ ކާޑެއް. ެއ   ދެންނެވީ ޕާސްޕޯޓާއި އައި.ޑީ އާއި އޭ.ޓީ.އެމް ބޭނުންކުރެވޭ. އެކައުންޓް ެއކްސެސް ލިބޭ 

އެހެންވީމާ ފާހަަގކުރެވެނީ.  ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  އޮތް  ކުރެވެން  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ބާރުވެރިކަންހަމަ  ާގނޫނީ  މި    ، 

އެ އިޝާރާތްކުރެްއވިހެން ކަރުދާސް ބޮނޑި ހިފައިެގން   ދެންނެވި ޚިދުމަތްތަކަށް ދީފައި، މިހާރުން މިހާރަށް އަޙްމަދު 

އަޅުަގނޑު   ޮގތުަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތެއް  އޮތް  ބޮލުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިނުމަކީ  ހޯދައި  ލުއިޮގތެއް  ނުހިނގާވާނެ 

ައޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެހެންވީމާ ހިތަށްއަރަނީ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއާ  އަޅުަގނޑު   ،

ކުރަްއވަން ވިސްނަވަނީ އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  ލެވަލްެއްއަގއި  ކޮން  ބޭފުޅުން  އެ  ކިހިނެއްވާނެތޯ  އެާއ  ؟ ވާހަކަދަްއކާލުން 

މި ބިލުެގ ކަންތައް ނިންމާ މި ދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް   އެކުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި 

 ދެވިދާނެހެން ހީވާތީ ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު. 

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ބޭނުންވަނީ،  ބޮޑަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ެވސް   ސުރުޚީަގއި  ބިލުެގ  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލަކީ  އޮތް  މި  އަިއސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ރަޖިސްޓަރީ މަރުވުމާއި،  އުފަންވުމާިއ  ހެއްދުާމ  ފާހަަގކުރަްއވާހެން  ކާޑު  އައި.ޑީ  ހެއްދުމާއި،  ސެޓްފިކެޓު  ކުރުމާއި، 

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށް  ނިންމުން  ބިލު  މި  ތެރެއިން  ސްކޯޕުެގ  ބިލުަގއި  މި  މިހާރު  ބިލެްއ.  އިދާރީ  ުގޅޭ  މިކަންކަމާ 

ޑެއް ނޫނީ ފެންނަނީ އެންމެރަނަގޅު ޮގތަކީ. މި ބިލުެގ ސްކޯޕުެގ ތެރެއިން މި ބިލު ނިންމިއަސް ރާއްޖޭެގ ސްމާޓް ކާ

ހިޔެއްނުވޭ.   އަޅުަގނޑަކަށް  އޮތްހެނެއް  ހުރަހެއް  އެްއވެސް  ދިޔުމުެގ  ސިސްޓަމަކަށް  ކާޑެްއކަހަލަ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވެސް   ބިލެއް  އެހެން  ިއތުރު  ފާހަަގކުރެްއވީ،  އެ  މުޤައްރިރު  ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  އަނެއްކޮޅުން 
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މި ސްމާޓް ކާޑު ހެއްދުމާއި ޭއެގ އެ ރިކުައޔަރމަންޓުތަކާ މިކަންކަމާ ުގޅޭ ބިލެއް.    ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އެބައުޅޭ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ ކޮންމެހެން އިތުރު ބިލެއް މި މަޖިލީސް ތެރޭަގއި އުޅެނިކޮށް އެ ސްމާޓް 

ބިލުެގ މި  ެގނެސް  އަލުން  ައޅުަގނޑުމެން  ރިކުައޔަރމަންޓުތައް  ުގޅޭ  ކަމަކަށް.   ކާޑާ  ަވއްދަންޖެހޭނެ  ތެރެއަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަސީމު ވެސް އެ ހުށަހެޅުްއިވ  

ޮގތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ޔޫނުސް ެވސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް، މި ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން 

ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ސްކޯޕުެގ ތެރޭަގިއ މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމުން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިދާރީ މަސައްކަތްތަކެއް ަގވަރންކުރާ ބިލެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ޚާއްޞަކޮށް 

ާގނޫނެއް   ކުރީެގ  އު  ،7/ 92ވަރަށް  ކުރީެގ  ެއއީ  ވަރަށް  އެއީ  ހެްއދުމާ،  ސެޓްފިކެޓު  ރަޖިސްޓްރީވުމާއި  ފަންވުމާއި، 

މިހާރުެގ މި ޒަމާނާ ނުުގޅޭ ަގވަރނަންސްެއއް އެ ބިލުން ކަވަރކުރަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ވީހާައވަހަކަށް މި ބިލުެގ  

 ކުރިއްޔާ.  ސްކޯޕުެގ ތެރޭަގއި މި ބިލު ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭއްިވ   އެންމެފަހުން  ނޫނީ  މިއަދު،  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  ކަމަށް  ސަމާލު  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު 

ާގއިމުކުރުމަށް. އެހެ ކާޑުެގ ނިޒާެމއް  މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ  ން ވަޒީރުންެގ 

ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މި ާގނޫނުެގ ތެރެއަށް ހަމަ ސްމާޓު ކާޑުެގ ނިޒާމެްއ ެގންނާކަށެްއ  

ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އޮތީ.  އެ  ކަނޑައެޅިފައި  ސިޔާސަތެއް  ސަރުކާރުެގ  ނެތް.  ހުރަހެއް  އެްއވެސް 

ބޭންކުތަކު  ބޭންކާއި  ސެންޓްރަލް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާތޯއަހާލަންޖެހޭނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ވަންޏާ  ؟ ަގއި  ކަމަށް  ކުރަްއވާ 

ކޮންކަމަކާތޯ ާގނޫނުެގ  ؟ ކުރަްއވަނީ  މި  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ވާނަމަ  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއާވ  ބޭފުޅުން  އެ 

ޑިސި ލެވަލްަގިއ  ޕޮލިސީ  ހުރަހެއްނެތޭ.  އެްއވެސް  މިހާރު  ެގންނާކަށެއް  މަފްހޫމު  އެ  މޭކްކޮށްފި. ތެރެއިން  ޝަން 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވެސް   އިންކާރުކުރައްވާފައެްއ ނެތް.  އެްއެވސް މުއަްއސަސާައކުން އަދި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޫން 

އެކަން ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަކަށް ވިދާޅެއްނުވޭ. އެމް.އެން.ޑީއެފްިއން ފާހަަގކުރެްއވީ ސެކިއުރިޓީ ރިސްކުތަކެއް އެބަހުއްޓޭ.  

ޒަމާނުަގއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ެއ ސެކިއުރިޓީ ރިސްކުތަކަށް  އެހެންވީމާ، މި

ބައްލަަވއިެގން ެއކަންކުރަްއވާނީ. އެހެން މެންބަރުންެގ ސަމާލު ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުގޅޭ 

 ތެއް ދީފަިއ ނައިބު މުޤައްރިރާ ހަވާލުކުރާނަން ފުރުޞަތު ދޭން.  އެްއޗެއް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަ
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 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ކާޑެްއ  ދަންނަވާ  ތި  ޑިޖިޓަލް  ކާޑެްއ،  އެ  މިސާލަކަށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު، 

ކެބިނެޓުން ބިލެްއ    ތަޢާރަފުކުރުމަށް  އެހެން  ކުރަން  ކަންތަްއ  ަގވަރނަންސްކޮށް  އެކަން  ެއކަމަކު  ފާސްކޮށްފި. 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އެބައުޅޭ ނޫންތޯ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި. ެއއީ މި ބިލަކާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން. މި ބިލަކީ 

 އެހެން ބިލެއް އެބަ އޮތް މަޖިލީހުގައި.  ސީދާ އިދާރީ ަގވަރނެންސްެއްއ ނޫންތޯ މިކަންކަމުެގ. ދެން ކާޑާ ުގޅޭ ޮގތުން

 މިއީ އޭެގ އިދާރީ ޕްރޮސީޖަރޭއ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވާޮގތުން އޭެގ އިތުރުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު މުޙައްމަދު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެން

ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެންވީމާ، ކެބިނެޓުެގ ނިންމުމާ ުގޅިެގން ވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ުގޅޭ ުވޒާރާތަކުަގިއ  

ެގންނަން  ާގނޫނަށް  މި  ެގންނަން  ބިލަށް  މި  ުގޅިެގން  ނިންމުމާ  އެ  ކަންނޭނެގ  އަހާލަންވީ  އިދާރާތަކުަގއި  ނޫނީ 

ބޭނުންވާ ެގންނަން  ނޫނީ  ބޭނުންވާ  ކަމަށް   އިތުރުކުރަން  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އޭެގފަހުަގއި  އޮތްތޯ.  ބަދަލެއް  އެއްވެސް 

 ަގބޫލުކުރަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ަގބޫލުކުރެވެނީ   ައޅުަގނޑަށް  ބައްދަލުވީތީވެ.  ދުވަސްތަކަކަށްފަހު  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓު  ރަޖިސްޓަރީ  އުފަންވުުމެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،  މަރުވުން  އުފަންވުމާއި 

ހޭ ބިލު ވަރަށް ސާފުކޮށް މީަގއި ިމ އޮތީ ެގނެސްދީފައި، ިމއީ ކީއްކުރަން އުޅޭ ބިލެއްކަން.  އަންަގއިދޭ ކާޑު ހެދުމާ ބެ
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އެހެންވީމާ، އިދާރީ ޮގތުން ިމ ބިލުަގިއ ހުރި މަސަްއކަތްތަްއ ެގންދިޔުމަށް ހުރި ކަންކަން މިއާ ެއކީަގއި ެގންދިޔުން  

ވެސް މަރުވުމުން  ޑިޖިޓަލައިޒުކުރެވިދާނެ  ފެނޭ.  ކަމަށް  ރަޖިސްޓަރީކުރުން    ރަނަގޅު  ކަިއވެނި  ރަޖިސްޓަރީކުރުން. 

ފައިސާާއ   ެއއާ  ޑިޖިޓަލަިއޒުކުރެވިދާނެ.  ވެސް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ޑިޖިޓަލައިޒުކުރެވިދާނެ. 

ދި ުގޅުންހުރި ކާޑެްއެގ ވާހަކައާ މިއީ މުޅިން ދެ ވާހަކަެއއް ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެއަށް ބިލު ވެސް ހެދިދާނެ. އަ

ބިލަށް އިތުރު ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު މި ބިލުަގއި އެ ކަންކަން ެގނައިމަ މިަވުގތަށް ތައްޔާރުނުވެ އޮތް ކަމެްއެގ  

ތެރޭަގއި އޮތް ކަމަށް ފެންނާތީވެ މި ބިލު މި އޮތް ޮގތަށް ކުރިއަށްދިޔުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ތުލުސްދޫ ދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހައްތަހާ ވެސް މީެގކުރީެގ  ؛ އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އެްއޮގތަކަށް ވެސް

މަޢުލޫމާތުތަ ހުރި  ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  ކުރީެގ  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ރިފްރޭސްކޮށްލަދޭންވެެގން  އް 

ކާޑު ައއި.ޑީ  އޮތީ  ވިދާޅުވެފައި  ބޭފުޅުން  ނޭޝަނަލް ؛ ވަޑައިެގންނެވި  އެބަހުއްޓޭ  ޤައުމުތަކުަގއި  ބައެއް  މިހާރު 

ރެޭވ. މިހެން ޮގސް ވަރަށް ިގނަ  އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑާ އެްއކޮށް އޭ.ޓީ.އެމް ވެސް ކާޑުެގ ޮގތުަގއި ވެސް އެ ކާޑު ބޭނުންކު

ދެން   ބޭނުންކުރެވޭ.  ވެސް  ލައިސެންސްއަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭ.  ޓްރާންސްޕޯޓު ވެސް  ހުންނަނީ.  ލާފައޭ  ފީޗަރސްތަކެއް 

މިއަށް   ފީޗަރެއއް  ހަމަ އިތުރު  މިހާރު އެީއ ސްމާޓު ކާޑަކަށް ދާން  ދެޮގތެއް.  މެންބަރުން ނިންމަވަންޖެހެނީ  މިހާރު 

ޭގތޯ. އެ ފީޗަރ ލުމުަގއި ެއއްެވސް ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިތޯ ބަލަންޖެހެނީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ލާންޖެހެނީ އިނ

ވާހަކަައކީ ދެޮގތަކަށް ވެސް ބޭއްވިދާނޭ. އޭ.ޓީ.އެމް ކާޑަކީ ަވކި ކާޑެްއެގ ޮގތުަގއި. ޑްރަިއިވންގ ލައިސެންސަކީ ވަކި  

ެއްއޗެ ަވކި  ކާޑަކީ  ައއި.ޑީ  ޮގތުަގއި.  ިމ  އެްއޗެްއެގ  ނިންމަވައިފިްއޔާ  ބޭފުޅުން  ތި  ބޭްއވިދާނެ.  ވެސް  ޮގތުަގިއ  އް 

ޮގތެްއ   ބޭފުޅުންނޭ  ތި  އެހެންީވމާ،  ވެސް.  ެއއްކޮށްލާކަށް  ތިނެތި  ނެތޭ  ހުރަހެއް  އެްއވެސް  ތެރެައކު  ާގނޫނަކު 

ނެވީ. ދެން ކޮން  ނިންވަންޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ދެ ވާހަކަ މި ދެން

 ؟ބޭފުޅެއްތޯ

 

 ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

އިނޮވޭޝަންސް.  ހަމަ  ެއީއ  ެގނައުމަކީ  ކަންކަން  އިތުރު  އުފެއްދުން،  ބަދަލުކުރުން  ެއ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، އެބައި އެބައޮތޭ. އެކަމަކު މި ކާޑު ހުރެެގންނެްއ، ޑިޖިޓަލައިޒު މި ކާޑު ކޮށްެގންނެއް އެކަން ނުވާނެއެކޭ  
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އެއީ   ކަމެކޭ.  އެހެން  މިއީ  ނުބުނެވޭނެ.  ބިލެްއ ވެސް  ަވކިން  މަސައްކަތަށް  އެ  މަސައްކަތެކޭ.  އެހެން  ތަފާތު  އަދި 

ހަދައިފިއްޔާ މީތި މާ ސެކިއުައރވާނޭ. މި ކާޑުން، ހަމަ ކާޑަކުންނޭ ބޭނުންކުރާނީ. އެއަށް ފީޗަރސް ލީމަ ހަމަ ކޮންމެ  

ވެސް ނެ؛ ކާޑަކުން  ވެސް  ލާރި  މިަވުގތު  ެވސް  ކާޑުން  ލަިއސެންސް  އޮންނަ  އަތުަގއި  ެއ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ޭގނެ 

ފީޗަރސް ެއއަށް ލީމަ. އެކަަމކަށް ެއއްވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ެއކަމަކު މި ބިލުަގއި މި އޮތް ޮގތަށް ިމ  

ެގންޮގސް ނިންމީމަ އެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަނަށް ދިޔުމަކަށް ނެތޭ ހުރަހެއް. އެ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އެ ެއކްޓު ައއިއްސަ  

 ރީ ރަނަގޅަށޭ. މިހާރު އޮތްޮގތަށް ނިންމަންށޭ އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މިއަށް އިންކޯޕަރޭޓުކުރީމަ އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ސާފުެވއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަނީ ބޭނުންފުޅުވަނީ މިއީ ހަމަ ައއިޑީ ކާޑެްއެގ ޮގތުަގިއ، މި ާގނޫނަކީ ހަމަ 

ގައި ބާއްވާށޭ. ދެން ހުރި ފީޗަރސްތައް އަންނަން ފަހުން ާގނޫނެއް ެގންނާނީއޭ. އޯކޭ.  އައި.ޑީކާޑާ ބެހޭ ާގނޫނެްއެގ ޮގތު

 ކުރިއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

އަޅުަގނޑުެގ ފުރުޞަތު ދެން އޮތީ އިނޭގތޯ. ެއއަށްފަހުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ވެސް  

ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޕޮއިންޓު.  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ތުލުސްދޫ  ތާއީދުކުރެވޭ 

ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެހެން މަ ޮގތުންނެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު  އޮތް  ޖިލީހުަގއި އޮންނަތާ ވެސް. އަދި މި ބިލު މި 

ހުރަހެއްނޭޅޭ އިނޭގތޯ. ހުރަހެއްނޭޅޭ ޑިޖިޓަލް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނަކަށް ދިޔުމަކަށް. މިވަުގތު އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ  

ވާހަކަތަކެއް   ާގއިމުކުރުމުެގ  ނިޒާމެްއ  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން  ޑިޖިޓަލް  ސަރުކާރުން  އެީއ  ޮގތުަގއި  ދެްއކޭ.  އެބަ  ވެސް 

އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބޭ ޮގތަުގއި ކައިރީަގއި މި އޮތް ޤައުމު އިންޑިއާ، އިންޑިއާއިން ަވނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޑިޖިޓަލް  

މިހާރު   ވެސް  ލަންކާ  ެއޮގތަށް  ހަމަ  ނިޒާމެއް.  ކިޔާ  "އާދާރު"  އެއީ  ތަޢާރަފުކޮށްފަ.  ނިޒާމެްއ  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން 

ން ެއ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުުމެގ މަސަްއކަތް ކުރަމުންެގންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ. އެޮގތަށް ހަމަ  އިންޑިއާ ުގޅިެގ

ކުރަމުންެގންދާ ކަހަލަ  ކަމަށް. އަދި އެކަން ސަރުކާރުން  އޮތް  ކުރުމުެގ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ރާއްޖޭަގއި ވެސް  އެކަން 

ވަނީ ލިބިފައި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،މަޢުލޫމާތެއް  ހީވަނީ   ެއކަން  .  އަޅުަގނޑަށް  ޔަޤީންކޮށްލެވޭނެހެން 

ބޮޑަށް  މިހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ވާނަމަ.  ކަމަށް  ބައްދަލުކޮށްލައިފި  މިނިސްޓަރާ  ުގޅުންހުރި  އެކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނ  ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ޑަށް ލަސްވެެގން މިކަހަލަ ބިލެއް ދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް 
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ބާރު   ާގނޫނީ  ހަވާލުކުރުމުން  ނިންމާލާފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްެގންޮގސް  އޮތްޮގތަށް  ބިލު  މި  މިހާރު  ހީވަނީ 

ފާހަަގކޮށްލީ.   އެކަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެވިެގންދާނެހެން.  ޮގތަށް  ބޭނުންވާ  މި  ދޭން  އަޅުަގނޑުމެން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް  އެާއއެކުަގިއ އަޅުަގނޑު ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ  

 އެދިލަްއވާފައި އެބަ ތިއްބެވި ނަސީމް އަދި ޝިފާޢު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބިލު  އެ  ޚަރަދުތަކެއް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  އަންނައިރުަގއި  މަޖިލީހަށް  ފަރުމާވެެގން  ވެސް  ބިލެއް  ކޮންމެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން ދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ބިލެއް ފަރުމާވެެގން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަށް  

ފީޗަރސްތައް ލާ  ޚަރަދުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު  ބޮޑު  ހިންަގން ވަރަށް  ހުރި ކަންތައްތަްއ  ބިލުަގއި  މި  ވަރަކަށް 

އަދިވެސް   ޢަމަލުތަްއ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުެގއްލޭޮގތަށް  މަޤްޞަދު  މެއިން  ބިލުެގ  މުޅި  ދެން  ހިނަގމުންދާނެ. 

ބަ ވިސްނުމަށް  މި  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ހަމަކަމަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އެއީ  އަޅުަގނޑަށް  ބެހެއްޓުން  ލާއިރުަގއި 

ހީވަނީ މިހާރު މީނދަ ބިލުެގ މިއިން ޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދިޔުން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްކަމުަގއި. ދެން ކެބިނެޓް  

ެގންނަންޖެހޭ  އެްއޮގތަށް  ނިންމުމާ  ނިންމި  އެ  ވާނަމަ  ނިންމައިފިކަމުަގއި  ކަމެއް  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ލެވެލްަގއި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެކަން  ބަދަލުތައް ެގނައުމަށް  ބޭނުންވާ ާގނޫނީ ފުރޭމްވަރކް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ 

ބިލު   މި  ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެން   2021ޮއަގސްޓް    23ކުރިއަށްެގންދަން.  ލިބިފަ.  މިކޮޅަށް  ިމއޮތީ  ދުވަހު  ވަނަ 

ންމުމުެގ ބަދަލުަގއި މިހާރު މި އިންޮގތަށް ާގތްަގނޑަކަށް ހަެއއްކަ މަސްދުވަސް މިހާރު ވެއްޖެ. ދެން ިއތުރަށް ދިުގދެ

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު ،ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބިލުން  މި  މިއުޅެނީ  ދަންނަާވލަން  ރިޕީޓްލީ  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަސްލުަގއި ޑިޖިޓަލްކުރާކަށް ެއއްވެސް ހުރަހެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން އެ ހުރަސް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް 

ސުރުޚީއެ އަރިމަތީ  ބިލަށް  މި  ހަމަ  މީތި ވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލާފަިއ،  ވެސް  ބާބެއް  ވަކި  ނުވަތަ  އް 
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އަޅުަގނޑުމެން   ދަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބިލުތައް  ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފުރިހަމަކޮށްލެވިދާނޭ. 

އެކަން އެޮގތަށް  ފުރިހަމަކޮށްލަމުން.  އޮތިްއޔާ  ކަމެއް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ކުރަންވީކަމުަގއި  ދިރާސާކޮށްލާފައި   

އިތުރުކަެމއް  މީެގން  ައވަސްކޮށް  ނުެގއްލޭޮގތަށް  ައސްލު  ނުެގއްލޭޮގތަށް،  ރޫޙު  ބިލުެގ  މި  ަވުގތު  މި  ވިޔަސް 

ނެތްކަމަށް.   ހުރަހެއް  އެކަމަކަށް  ވެސް  މިހާރު  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ކުރެިވދާނެ.  ވެސް  ހާސިލުވާޮގތަށް 

ފުރިހަމަކޮށް އިތުރަށް  ސުރުޚީެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  އަރިމަތީ  ނުވަތަ  ބާބެއް  ޮގތަށް  މިދަންނަވާލި  ބޭނުމިއްޔާ  ލަން 

 އިތުރުކޮށްލަިއެގން ިވޔަސް މިކަން ބާރަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު އަނެްއކާވެސް ހަމަ ބާރުައޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުޙައްމަދު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން މި ބިލަކީ ވަރަށް 

  ބޮޑަށް ހަމަ މިކަންކަމުެގ އިދާރީ ހިންުގމާ ުގޅޭ ބިލެކޭ. މީަގއި އަނެއްހެން އައި.ޑީ ކާޑު ައޅުަގނޑުމެން ޑިޖިޓަލްކުރަން 

އަޅުަގނޑުމެން  ިއޞްލާޙުތަކެއް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ވިޔަސް  ެގންނަން  ކާޑެއް  ސްމާޓް  މިކިޔާ  ބޭނުންވިޔަސް، 

ބިލުެގ   ބެލެވެނީ  ކަމަށް  އަންނާނެ  ައޔަސް  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ނޫނީ  ދިވެހި    4ެގންނަންޖެހޭނެ  އެީއ  ބާބަށް.  ވަނަ 

އެކަ  ބާބަށް  މި  ހެއްދުން،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ކަންކަމުެގ ރައްޔިތެްއކަން  ބާކީހުރި  ދެންހުރި  ބިލުެގ  އެހެންވީމާ،  ނި. 

އުފަންވީަމ   ހުރަހެއްނެތް.  އެްއވެސް  ވެސް  ހިންުގމުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ަމސައްކަތް،  ބާބުތަކުެގ  މަސައްކަތް، 

ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު  އުފަންވީމަ  ޮގތާއި،  ކުރަންޖެހޭނެ  ކަންތަްއ  ދެން  މަރުވީމަ  މީހަކު  އެ    ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، 

ޮގތެްއަގިއ   ަމއިަގނޑު  ޕްރޮސީޖަރއެއް  މިކަހަލަ އިދާރީ  ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ،  ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ، 

ދިމާލަށް  ކާޑަކާ  ސްމާޓް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގބޫލެއްނުކުރެޭވ  ައޅުަގނޑަކަށް  ެއހެންވީމާ،  ކަވަރުކުރަނީ.  ބިލުން  މި 

ެގ ބިލަށް  މި  ބޭނުންވިޔަސް  ބޮޑެތިދަތުރުކުރަން  މާ  ބަދަލުތަކެއް؛ ންނަންޖެހޭނެ  ެގންނަންޖެހޭނެ  ބިލަށް  އަދި ؛ މި 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން   -ވަނަ ބާބު  4ބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހުނުކަމުަގއި ވިޔަސް ބިލުެގ  

މެްއެގ ޮގތުަގއި މި ބިލު ހަމަ  ނޫނީ އެ ކާޑާ ުގޅޭ ބާބަށް ެއކަނި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނީ ެވސް. އެހެންވީާމ، ެއއް ކަ

ވެސް  ނިންމުމާ  ނިންމި  އެ  ކެބިނެޓުން  ދާދިފަހުން  ދެންމެ  ެއއާެއކު  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްެގންދަން 

ޮގތުަގއިން   ަގބޫލުކުރެވޭ  ވަޒީރު،  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ފެނޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ުގޅިެގން 
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ކޭޝަން، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ އެކަން ުގޅިެގންދާނީ. ެއހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީަގިއ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނި

ހަމަ އެދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި މި ބިލުެގ މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކައާ އެހެންވީމަ ކެބިނެޓުން އެ ނިންމި 

އެއް  ސަރަޙައްދަކަށް  އެްއވެސް  ބިލުެގ  މި  ުގޅިެގން  ެގންނަން  ނިންމުމާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ހިސާބަކަށް  ވެސް 

ބޭނުންވާ ބަދަލެއް އޮތްތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އެކަން ކަމާުގޅޭ ވުޒާރާއަށް ލިޔެެގން ސާފުކުރަން އަޅުަގނޑު  

 ހުށަހަޅަން ހަމަ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އެއަށްފަހުަގއި ޝާހިދު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެއްތޯ

 އާދެ! އެހެންވީމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   މައްޗަންޮގޅި އިތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރަން މިއީ އިދާރީ ަމސައްކަތްތަކެއް ހިންުގމަށް އާދެ! ޝުކު

އަދި އެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ ބާރުތަކެއް ދޭ ާގނޫނެްއކަން މިއީ ފާހަަގކޮށްލަން. އެކަމަކު އަދިވެސް ހަމަ މިހާރު  

ސާފު  ވަރަށް  ވިދާޅުާވއިރު  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ބަދަލެއްވެއްޖެއްޔާމުން ތިބި  ެގންނަންޖެހޭ  ިމއަށް  ބުނޭ  އެބަ  ކޮށް 

ެގންނާނީއޭ. އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ މިހާރު މިއަށް ހުރި ބަދަލެއް ވެއްޖެްއޔާމުން އެ ބަދަލެއްެގނައުމަށް އޭތި މައްސަލަ 

 ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން  ހޯދަންވީނޫންތޯއޭ. ދެން ޝިފާޢު ދެންމެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ެއއީ

ނިންމުމެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ކެބިނެޓުން  ހާލެއްަގއި  އެްއެވސް  ބެހޭޮގތުން  މިކަމާ  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވެސް  އޭ.ޖީެގ 

ޓެކްނޮލޮޖީ   އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކުރަމުންދާނެ  މަސަްއކަތެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންެމވެސް  ވެއްޖެއްޔާ 

ރި ވަޒީރެއްެގ ލަފާެގ ވެސް މިއަށް ހޯދާފައި މީތި ދެން ކުރިއަށްެގންދަން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ދާއިރާަގއި މިއަދު ހު

އެ  ޝިފާޢު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅުވިހެން،  އެ  ޝިފާޢު  ކަމަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  އެއީ  ފެންނަނީ. 

އެއްޗެއް ޖެހޭ  އެބަ  ނިންމަން  ކަންތައްތަކެއް  އިދާރީ  މިީއ  އެްއޗެއް  ވިދާޅުވާހެން  އިތުރު  ީމެގތެރެއިން  އެކަމަކު   .

ވައްދަންޏާ މީތި ކުއްލިއަކަށް ތެޅިފޮޅިަގނެފައި ވެއްދުުމެގ ބަދަލުަގއި މިހާރު ކެބިނެޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާއި 

ނޑަށް  އަދި އޭ.ޖީެގ ެވސް ލަފާ މިައށް ހޯދާލައިެގން ކުރިއަށްެގންދިއުން ެއއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގ

 ވެސް ފެންނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު ،ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު. އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު. ދެން، ޣަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވުން  ޝުކުރިއްޔާ ޗެއަރ. އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވަން އުޅުނީ ިއހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  

ރަނަގޅޭ. ދެން އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ އިތުރުކުރެްއވި ބަޔާ އެކީަގއި އަދި ާމ   އަޅުަގނޑަށް ެވސް

ފުރިހަމަ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އޭ.ޖީ ާއއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުެގ އަރިހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް 

ޮގތެްއެގ  ެގންނަންޖެހޭ އެްއވެ ސް ބަދަލެއް އޮތްތޯ ނޫންނަމަ ނެތްކަމަށް ފާހަަގކުރަްއވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ 

 މައްޗަށް ސަރުކާރުެގ ޕޮލިސީާއއެކު ައވަހަށް މި ބިލު ނިންމުން ކަންނޭނެގ އެންމެ ރަނަގޅުޮގތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ދެން ވޯޓަކަށް އަހާފައި، މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެްއ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ބަހުސް ނިމުނީމަ

 ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު ިމއަދު ކުރިއަށްދާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދުޙްމަދު ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ެއ   ވެސް  ޝިފާޢު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އިނޭގތޯ  ބިލުަގއި  މި  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކުރެްއވިހެން މިއީ މި ޕްރޮސީޖަރަލް ކަންތައްތައް ެގންދާނެ ޮގތުެގ ބިލެކޭ. ދެން މެލޭޝިއާަގއި ވެސް ސްމާޓް  

އަ  ވާހަކައަށް  ބެހޭ  ކާޑެއް ކާޑާ  ނެތް ސްާމޓް  ާގނޫނަކު  ނެތް،  ެއއަކުން  ބަލައިލިން.  ޕޮލިސީ  ؛ ޅުަގނޑު ވެސް  ެއއީ 

ެއ   އޮންނަނީ  ނިންމަވާފައި  މެލޭޝިާއަގއި  ސަރުކާރުން  ދެން  ައއި.ޑީކާޑު.  އޮންނަނީ  މީހުންެގ  އެ  ޑިސިޝަންެއއް. 

ބޭނުންކުރެވޭނެ   ބޭނުންތަކަށް  މިވެނި  މިވެނި  މިެވނި  ކާޑަކީ  އައި.ޑީ  ލަިއެގން  މީހުންެގ  ފީޗަރސްތައް  އެ  ެއއްޗެކޭ. 

އައި.ޑީކާޑު އިޝޫކުރަން އިނޭގތޯ. ދެން މި ކްރިމިނަލް ކަންތައްތަކުަގއި އުޅޭ މީހުން ވެސް އެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން  

އެ   ދެން  ލިންކުކުރެވިފަ.  އިންނަނީ  މި  ޕޮލިސްއާ  އެއީ  ދެނެަގނެވޭ.  އެބަ  އިންވެސްޓިޭގޝަންަގއި  ޕޮލިސް  އެްއކަލަ 
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ހު ކަންކަން ވެސް  މީހުންެގ  އެހެން  ދެނެަގނެވޭ،  މީހުން ވެސް  ހަދާ  ފްރޯޑް  ޓެކްސް  އެހެނިހެން، މިސާލަކަށް  ންނަ 

ދެނެަގނެވޭ ޮގތަށް އެ ބޭނުންާވ އެކްސަސް މި އިންނަނީ ދީފައި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މީަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  

ހަ  ކުރިއަށްެގންދަންވީ.  އޮތްޮގތްޮގތަށް  މި  ބިލު  މި  މީަގއި  ޮގތުަގއި  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ވެސް  ނަސީމް  އިބްރާހީމް  މަ 

ހުރަހެއް ނެތް މި ސްމާޓް އައި.ޑީ ކާޑަށް ބަދަލުކުރުމަކަށް އެ އިނޭގތޯ. ސްމާޓް އައި.ޑީ ކާޑަށް އޭތި ބަދަލުކުރަން 

ބޭންކަށްތޯ،   ލަިއސަންސަށްތޯ،  ބޭނުންކުރެވޭނީ  އޭަގއި  ޑިސިޝަނެްއ،  ޕޮލިސީ  ހަމަ  ޖެހެނީ  މި  ސަރުކާރުަގއި 

ްއޗަކަށްތޯ އިނޭގތޯ. އެހިސާބުން އެކަން އެ ނިމުނީ. އެީއ ކާޑުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ކާޑު ހެއްދުމާ ކޯ

ެއހެންވީމާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއިވ   ބެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތަކަށް މި ާގނޫނު ބޮޑަށް މި އޮތީ. 

ށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ބާރަށް މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ޮގތަށް އަދި ޝާހިދު އެ ތާީއދުކުރެއްވި ޮގތަ

ެއ   ދެން  ވާތީވެ.  ބިލަކަށް  އޮތް  ވެސް  ދުވަސްވެފައި  ކޮމިޓީަގިއ  ފުދޭވަރަކަށް  މިހާރު  އެީއ  ނިންމާލަން.  ެގންޮގސް 

ާގނޫނީ މި  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ފީޗަރތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ހިމަނާނީ  ކާޑުަގއި  ނިންމަވާނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސަރުކާރުން  ޮގތުން 

 ނުފެނޭ މިއަކުންނެއް ސްމާޓް ކާޑެއް ހެދުމަށް ހުރަސް އޮތް ތަނެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަނީ. 

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަދި މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ  

ެގ ޝާހިދު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ހުށަހެޅުމާއި އަދި ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޮގތަކަށް  ނިންމޭނެ  ައވަހަށް  މި  ެއކީަގއި  ވާހަކައާ  ތާއިދުކުރާ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ދެ  އެ  ތާއީދުކުރެްއވި 

 މިކަން ކޮށްދިނުން އެދޭތީވެ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުދޭވަ މިހާރު  ހީަވނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެދިފައި  ؛ ރަކަށްއެހެންވީމާ،  ވެސް  ފުރުޞަތަކަށް  ތިންވަނަ  ބޭފުޅުން  ބައެއް 

ދާނީތޯ ފުރުޞަތަށް  ތިންވަނަ  ހަމަ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަެވސް،  ދެން  ބައިވަރު  ؟ އެބައޮތް.  ވަރަށް 

 ވާހަކަދެކެވިއްޖެ. ދެން ހިނަގާވ މިއަށް ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ތުލު

ކޮމިޓީެގ  މި  މިއަދުވެސް  ކޮމިޓީއަކީ.  މި  ކޮމިޓީއެއް  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ  ދެ  މި  ައސްލުަގއި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހިތަށްއަރަނީ ބިލު ދިރާސާކުރަން  ކޯރަމް މި ހަމަވީ ތަންކޮޅެްއ ފަހުން. ހަމަވެެގން މި ފެށީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

ވަކިން ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަާގލައިެގން ވަރަށް ައވަހަށް މީތި ދިރާސާކޮށްލެވޭނެ ޮގތެއް ހަދަިއފިއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ.  

އެއީ ީމެގ މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނެންޖެހޭތީ. މިހާރު ވެސް މަރުވާ ބަލަހައްޓަނީ ވަކި ފަރާތަކުން. ވިހާ  

ކާޑުބަ އައި.ޑީ  ވެސް  ؛ ލަހައްޓަނީ  މިހާރު  ސަބަބުން  ޭއެގ  މަރުވާތާ    65ެއހެންވީމާ،  މީހުން  މަތީެގ    6އަހަރުން 

މަސްވަންދެން އެބަ ފަިއސާ ޖަމާކުރޭ. އެ ރެކޯޑުތަްއ އެހާ ެވސް ދޯހަޅިކޮށް މި ބެލެހެއްޓެނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު  

ޮގތަށް، މި  އަވަހަށް ނިންމާފައި، ެއ މަރުވާ މީހަކު މަރުެވއްޖެ ްއޔާ ދުަވހުން ދުވަހަށް ފިނޭންސަށް ެވސް އެންޭގނެ 

އަވަސްކުރުން ައޅުަގނޑުެގ ރޫޙަކީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހަދާލައިފިއްޔާ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ދާނެހެން 

 ކޯރަމް. އެހެންވެ ހުށަހަޅާލަންެވެގން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޅު ޚިޔާލެއް. އަޅުަގނޑު ބަލަިއެގންފިން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މެންބަރުން އެކަުމަގިއ ބޭނުންވާ ޮގތް  އާދެ! ވަރަށް ރަނަގ

ޮގތަކަށް   ދެ  އެބައޮތް  އަޅުަގނޑު  ނެތީމަ  ބޭފުޅަކު  އެހެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިައދު.  ސާފުކުރާނަން  އަޅުަގނޑު 

ކަުމަގިއ   އެ  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެ.  އެއްޮގތަކީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ޚިޔާލެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތި 

ބޭންކާިއ،   ެއމް.އެމް.އޭާއއި،  އޭ.ޖީއާިއ،  ކުރިއަށް  ފަށަިއަގތުމުެގ  މަސަްއކަތް  ުގޅޭޮގތުން  ކަމާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މާއްދާެއއްަގއި އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  ޮގތެއް  ދެކޭ  ކަމުަގއި  މި  ބޭންކުތަ؛ މިނިސްޓަރާ  ކަށް މިހާރު 

މަޖުބޫރުކުރަނީ މި  ކަމަށް  ؛ އަޅުަގނޑުމެން  ެގންނަ  ފީޗަރ  އޭ.ޓީ.ެއމް  ތެރޭަގއި  ފީޗަރތަކުެގ  ސްމާޓް  މިސާލަކަށް 

ވަންޏާ އެއީ ބޭންކުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ލާޒިމު މި ކުރަނީ. ޕޮލިސީއަކުން ބޭންކުތަކަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެވޭނެ.  

ހިންާގ   ދަށުން  ާގނޫނެއް  ޕޮލިސީ  ބޭންކުތަކަކީ  ދެން  ކަމެއްކުރަން.  ލާޒިމުކުރެވޭނީ  ބޭންކުތަކަށް  ާގނޫނަކުން  ތަނެއް. 

ލެވަލްަގއި ޑިސިޝަނެއް ނެިގޔަސް ވެސް ބޭންކުތައް ބޭނުންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް ިއންކާރުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު  

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑު  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ކައިރީަގިއ  އެ  އޭ.ޖީ  ޮގތުަގއި  ރާ 

އެމް.އެމް.އޭާއއި   އަހާލަން މި ބިލުެގ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ާގނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ލާނީތޯ ނުލާނީތޯ. ދެން 

އެްއވެސް   ިއޢުތިރާޟުކުރާ  ބޭފުޅުން  އެ  ހާލަތެއްަގއި  ލާންޖެހިއްޖެ  އެބަޖެހޭ  އަހާލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭންކުތަކުަގއި 
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ކޮން  ކަމެއް   ޮގތުންކުރެން  ދެ  ިމ  އަހާފައި،  ވޯޓަށް  މިއަދު  ޮގތަކީ  ދެވަނަ  ޮގތް.  ެއއް  ެއއީ  އެބައޮތްތޯ.  މީަގއި 

ޮގތަކަށްތޯ ކުރިއަށްދާނީ އަޅުަގނޑު ނިންމައިެގން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ިމ އުފަންވުމާިއ، މަރުވުމާއި،  

އޮތްޮގތަ ބިލު  މި  މިހާރު  ދާނީތޯ. އައި.ޑީކާޑާއި އެ ކަންކަން  ބަދަލެއް ނުެގނެސް  ށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އިތުރު 

ނުޖެހޭ.   ެގންނާކަށް  ބިލަށް  ބަދަލެއް  ބޮޑު  މާ  ނިންމެވިޔަސް  ބޭފުޅުން  ތި  ލާން  ފީޗަރއެއް  ކާޑުެގ  އަސްލު ސްމާޓް 

ދެވިދާނެ. ބާރުވެރިކަން  ާގނޫނީ  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާއްދާއަކުން  އެންމެ  ދެން   ާގތްަގނޑަކަށް 

ޑީޓެއިލްސްތައް   އޭެގ  އެްއޮގތަށް  ޕޮލިސީއާ  އެ  ސަރުކާރުން  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ަގާވއިދެްއަގއި، 

އެދެން.  ޚިޔާލެއްދެްއވުން  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެ.  ލިޔެެގން  ަގާވއިދެްއަގއި 

މިނެ އެއް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  މިނިސްޓަރާއި،  އަޅުަގނޑު  ބޭންކާއި،  އޭ.ޖީާއއި،  އެދެން.  ދެއްވުން  ޚިޔާލު  ދޭނަން.  ޓު 

އެހެންވީމާ،  ؟ އެމް.އެމް.ޭއއާ އެްއކޮށް ބައްދަލުކޮށް ޮގތެއް ނިންމާނީތޯ ނޫނީ މިއަދު ޮގތެއް ނިންމައިެގން ކުރިއަށްދާނީތޯ

 ށް ކުރުކޮށް. އަޅުަގނޑު ތަރުތީބުން، ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ވާތްފަރާތުން ފަށާނަން. ވަރަ
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ވާހަކަދައްކާކަށް   ެވސް  ބޭންކާ  ނުފެނޭ.  ވެސް  ހަދާކަށް  އެޮގތަކަށް  އެކަން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ނުފެނޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް 

ބިލު ޢަމަލުކުރާއިރުަގއި އެ ފުރުޞަތު ދެވެން   އޮތްޮގތް، ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނުފެނޭ. ހަމަ ސަރުކާރުން މި 

 ދެވޭ ޮގތަށް ާގނޫނު ކުރިއަށްެގންދިޔައިމަ ހުންނާނީ ރަނަގޅަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

؟ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޮގތަށް ދޯ؟ ޔޫނުސް. ޝަރީފް އެއްެވސް އެްއޗެއް ވިދާޅެއްނުވަންތޯ އެ މައުޟޫޢުަގިއ. ނެތް

އެހެން މެންބަރުން )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ރެކޯޑުަގއި...  ދަ  އޮފް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ެވއްޖެ 

ދެއްިވ   ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް  މި ކަމާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ދަ ރެކޯޑުަގއި  މިހާރު އޮފް  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

އެހެންވީމާ ެއބައުޅޭ.  ޚިޔާލެއް  ދެ  އެބައުޅޭ  ބަލާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންެގ ލަފައަށް  ތި  މިއަދު  ައޅުަގނޑު   ،

އަޅުަގނޑުމެން   ބައްދަލުވުމެްއަގިއ  އޮންނަ  ދެން  މަސައްކަތް  ބިލުަގއި  ނިންމަނީ  މި  ެއއްކޮށް  އިޒުނައާ 

އެދޭނަން  އިދާރީމޭޒުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްދާއިރުަގއި  މަސަްއކަތް  ބިލުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަށައިަގންނާނަން. 

، އޭ.ޖީއާ، ދެން އޭެގތެރެއަށް ބައެްއ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން އެމް.އެމް.އޭެގ  ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރާއި

ެއ   ކުރިއަށްެގންދާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލެުގ  ހޯދާނީ.  ލިޔުމުން  އިނޭގތޯ.  ހޯދާލަން  މީަގއި  ބަހެއް 
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ލި ތަންތަނަށް  އެ  އިދާރީމޭޒުން  ނޫން.  ެގންނާނީކީ  މިތަނަށް  ާގނޫނު،  ބޭފުޅުން  ައއި.ޑީކާޑު  މި  ފޮނުވާލަދެްއވާ  ޔުން 

ާގނޫނަކުން ައއި.ޑީކާޑުެގ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިައށްެގންދަން ާގނޫނެއް ހަދާއިރުަގއި އެ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން،  

މައްސަލައެއްނެތޭ   ެއްއވެސް  ލުމުަގއި  އޭެގތެރެއަށް  ލައިސަންސް  ޑްރަިއވިންގ  ބުނެފި  ޓްރާންސްޕޯޓުން  މިހާރު 

ތިނެތި  ދެން ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި  ބޭންކިންގާއއި،  ޑްރައިވިންގާއއި،  އެ  އެހެންވީމާ،  ކާޑު.  ޑްރަިއވިންގ 

ޮގތަކީ   ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ެގނައުުމެގ  މަފުހޫމް  ބިލަށް  މި  ކުރިއަށްެގންދިއުމުަގއި  އެްއކޮށްލަިއެގން 

އަ ހުށަހަޅުއްާވ،  ލިޔުމުން  ބަލަން  ދުވަހެއްަގއިކޮބައިތޯ  އޮންނަ  ދެން  މަޢުލޫމާތެއް  ؛ ޅުަގނޑުމެން  އެ  އޭރުން  މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން ؟ ލިބުނީ. އެ ބޭފުޅުން ެގންނަނީކީ ނޫން. މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާލުން އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނޫންތޯ

ފަށަިއެގން   މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ނުކުރާނަން.  ވެސް  ލަހެއް  މަސައްކަތްކުރުން  އަޅުަގނޑު  ބިލުެގ  ކުރިއަށްެގންދާނަން. 

އިދާރީމޭޒުަގއި އެދޭނަން ހަމަ ަގާވއިދުން މިހާރު ދެން މި ބިލުެގ މަސައްކަތްތައް ޝެޑިއުލްކުރަން. އަދި ނިންމާލުމުގެ  

ބޭނުންފުޅުތޯ އެކުލަވާލަން  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އަހާނަން  ލަފައަކަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވެއްޖެ ؟ ކުރިން 

ންޏާ ސަބް ކޮމިޓީައކަށް މިއަދު މެންބަރުން ވެސް ނަާގފައި އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނީ އިނޭގތޯ. އަދި ކަމަށް ވަ

މި  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލާނީ.  މިއަދު  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ަގޑިެއއް  ސުން  ބިލުެގ 

ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވަން. ދެން    ދެންނެވި ތަންތަނަށް ސިޓީ ފޮނުވާލާ އެ ބޭފުޅުން މިއާ ދޭތެރޭ

މެންބަރުން   ތާއީދުކުރަްއވާ  މެންބަރުން،  ބޭނުންފުޅުވާ  ނަަގން  ކޮމިޓީ  ސަބް  ުގޅޭޮގތުން،  ނެުގާމއި  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް 

ކުރާ މެންބަރުން  އަތްމައްޗަށް ނަންަގވާލަދެްއވުން އެދެން. ނަާގނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު، މިހާރު ނަަގން ތާއީދު

މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުލިބިއްޖެ.  މިހާރު  ނަަގން  ކޮމިޓީއެއް  އެހެންވީމާ، ސަބް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވޯޓު. 

 ހުޅުވާލަނީ ސަބް ކޮމިޓީައކަށް ނަން ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތަށް. 
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މު އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ  ކަމަށް.  ނޯޓުކޮށްލަދެްއވާނެ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެވެސް  ުއއްމީދުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ޤައްރިރު. 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  ދެން  ނަސީމް،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  ހުށަހަޅަން 

އަޅު  ކަންތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދެން  މުޙައްމަދު ރަޝީދު،  ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޮޅުދޫ  ދެން  ނާހަެއއްނުާވނެ.  ަގނޑަކަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު، ދެން ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ޝާހިދު. މި ފަސް ބޭފުޅުންެގ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.
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 މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދާއިރާެގ މެންބަރު  ދިއްަގރު

ތުލުސްދޫ  އިނޭގތޯ.  މެންބަރުން  ފަސް  އެ  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އަޙްމަދެުގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ރަޝީދު،   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ޔޫނުސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑު   ހަދަން  ކޮިމޓީއެއް  ސަބް  ލައިެގން  ބޭފުޅުން  ފަސް  މި  ޝާހިދު.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ޝިފާޢު 

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިކްރާމް ތާއީދުކުރެއްިވ،  هللا ބްދުމިހާރު އެ ހުށަހެޅުނު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން، އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ އެްއވެސް، 

ރެކޯޑުަގއި   ދަ  )އޮފް  ނޫން.  ނާންނާނެ.  ބައެއް  ހުރިހާ  އެ  ދެން  ަގޑީަގިއ  އަހާ  ވޯޓަށް  މެންބަރުން މިހާރު 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެންމެަގއި އެ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ  

އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތީމަ ސަބް ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ؟ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެބައިންނެިވތޯ

ވީމާ، އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒަށް ދަންނަވާނަން މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްެގންދަން ސަބް ނިންމައިފިން. ދެން އެހެން

ކޮމިޓީަގއި   މުޤައްރިރު ވެސް ސަބް  ނައިބު  މުޤައްރިރާއި  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޝެޑިއުލަކާއި  ކޮމިޓީއަށް 

ންދަން އަޅުަގނޑު އިދާރީޭމޒާއި ހަވާލުކުރާން. ދެވަނަ ނަާގނެ. ދެން އެކަންކަން ކުރިއަށް. ދެން އެ ކަންކަން ކުރިައށްެގ

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ސުންަގޑިާއ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ކޮންެމ ބޭފުޅަކަށް ވެސް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު  

 މި ދެނީ ހަމަ އެއްޗެއް ވިދާޅުާވން ބޭފުޅަކު...

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ލިބުނީމާ  ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަާގފަިއ، އެައށް އަޚްލަބިއްޔަތު  މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް 

 ބައްދަލުވުން... ސުން ަގޑި ކަނޑައެޅުުމެގ އިޚްތިޔާރު ސަބް ކޮމިޓީއަށް ދޫކޮށްލާފައި މިއަދުެގ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަސަްއކަތަށް  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ވިދާޅުވޭ  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ.  ަގޑި  ސުން  ކޮމިޓީން  މައި 

ން  ދުވަސްތޯ، ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް މުއްދަތެްއ ކަނޑައަޅުއްަވއި ަމއި ކޮމިޓީ  15އަޅުަގނޑުމެން ދޭނީ ެއއް ަމސްތޯ  

 ނިންމަންޖެހޭނީ. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއޕްރީލްަގއި ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިންމަިއ މި މައި ކޮމިޓީއަށް ެގންނަން. އޭރަށް    25އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  

 ނިޔަލަށް މައި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ.އެޕްރީލްެގ   30

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ެގ ނިޔަލަށް ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިންމަން ދެއްތޯ ތި ހުށަހެޅުއްވީ.  25ތުލުސްދޫ މެންބަރު އެޕްރިލް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގ ނިޔަލަށް    30ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތް  ެގ ނިޔަލަށް ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ނިންމައި، މި    25އާދެ! އެޕްރީލް  

 އެޕްރީލް ކަނޑައެޅުން.   30ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ބިލުެގ ސުންަގޑިއަކަށް  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ހުރިޮގތުން   ރޫޙު  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  އަދި  ކޮމިޓީާއއި  ހޮވުނު  މި  ހަމަ އާދެ!  ައޅުަގނޑު 

ތުލުސްދޫ  ެއހެންނަމަވެސް،  ނޭނެގ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމެއްކަމެއް  ހުށަހެޅޭނެ  އަޅުަގނޑަށް  މިއީ  ދެން  ހުށަހަޅާލަން. 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް ެވެގންދިއުން، އެއީ އަޅުަގނޑު ެއދޭ ކަމަކަށްވާތީވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެއީ ސަބް ކޮމިޓީެގ ނިންމުމަކަށްވާނީ. ސަބް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެްއަގއި އެކަން ނިންމަވާނެ. އެހެންވީމާ، ދެންމެަގއި  

ހުށަހެޅުމަށް،   ތާއީދުކުރެްއވި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ  ހުށަހަޅުއްވާ،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ 

ދާއިރާެގ މެންބަރަކު  ކުރެންދޫ  އެްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ތާއީދުކުރެއްވި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   

މަސައްކަތް  ؟ އެބައިންނެވިތޯ ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ހުށަހެޅުމަކީ،  ކޮމިޓީއާ   25އެ  ބޮޑު  ނިންމައި  ނިޔަލަށް  އެޕްރީލްެގ 

އަދި   އެޕްރީލް    30ހަވާލުކޮށް  ނިޔަލަށް،  ބި  30ެގ  ނިޔަލަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ެގ  އެ  ނިންމަން.  މަސަްއކަތް  ލުެގ 

ސުން   ނިންމައި  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ހުށަހެޅުން  އެ  އަޅުަގނޑު  ނެތީތީ  މެންބަރަކު  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ 

އެޕްރީލްެގ ނިޔަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަައޅައިފިން. އެހެންވީމާ، އިތުރު ެއއްވެސް ކަެމއް ނެތުމާއެކު    30ަގޑިއަކީ  

ޅުަގނޑު މިއަދު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. އަޅުަގނޑު އިދާރީޭމޒުަގއި މި އެދެނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސަބް ކޮމިޓީެގ  އަ

ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވަިއ ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ފަށަިއަގނެވޭނެ ޮގތެްއ ހަދަން. މިހާހިސާބުން މިއަދުެގ ކޮމިޓީ  

ބޮޑަށް ޝު މި ނިންމާލީ. ވަރަށް  ބައްދަލުވުމެްއ އޮންނާނީ ސަބް ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ބޮޑު ކޮމިޓީެގ  ކުރިއްޔާ. ދެން 

 މަސައްކަތް ނިމުނީމާ. ޝުކުރިއްޔާ. 
 

_______________ 


