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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

عليكم  ކޮމިޓީެގ   .السالم  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މި  3މާލިއްޔަތު  މިއަދު  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ޗާޓަ ަވނަ    ރޑްއޮތީ 

އޮޑިޓު  ންޓުއެކައުންޓެ ހުރި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  ރާއްޖޭަގއި  ުގޅޭޮގތުން  މީހުންެގ  ރފަ  ބިލާ  އެ  ފަރާތުން  މްތަކުެގ 

ކޮމިޓީއަށް މި ބިލާ ުގޅޭޮގތުން ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އެ މީހުނާ ބައްދަލުކުރުން. ކޮބާ މިހާރު ދަންނަވައިފިން ތައް މި ކޮމެންޓު

عليكم   ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(؟ )ދެއްތޯ ތި  .السالم  ދެންނެވުމަކަށް  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ ސަބް  މާލިއްޔަތު  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެ ފަރާތުން  އޮޑިޓަރުންެގ  ހުރިހާ  މިކަމުގައިބޭފުޅުން  މިންނަށް  އެކައުންޓެރޗާޓަ  ،  ބިލަށް   ންޓުޑް 

އަދި ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ،  ކުރުމާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ކޮމެންޓު

ވަޑައިެގ ބޭފުޅުން  ތި  ދެންނެވުމަކަށް  ދެންނެިވ  އަޅުަގނޑުމެން  ބާްއވަން  ބައްދަލުވުެމއް  ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ  ންނެވީތީ 

ވަރަކަށް ދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެން    އަޅުަގނޑު ކޮންމެެވސް  ،ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެންހަމަ  ވެސް އަޅުަގނޑު  

ބޭފުޅުންނަށް ތި  ރަނަގޅީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތް.  ެގންދާނެ  ބައްދަލުވުން  މިނެޓު    ފަސް  ކޮމެންޓްސްތައް   މި  ވަރަކަށް 

ދެން   ފަިއ،ކޮށްލާހިއްސާމަކުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓްސްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރތެރޭަގއި ކޮންމެ އޮޑިޓު ފަ

ކަންކަން  އޭގެ  ކަންބޮޑުވުންތައް  މޭޖަރ  އެ  ޭއެގއިތުރަށް ،  ދެން  . ކޮށްލިްއޔާހިއްސާައޅުަގނޑުމެންނާ  ، 

ދެން ލިބިފަ.  ކޮމެންޓްސްތައް  ވެސް  ލިޔުމުން  އެބަހުރި  ހުރިހާ    ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓްސްތަކަށް  އެ 

އެޓެންޑު  އޮޑިޓު،  ދެން.  ކުރާނަންއަޅުަގނޑުމެން  ނިމުނީމަ މްރފާ  އޭެގއިތުރަށް  ކޮމެންޓްސްތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ތަކުން 

ބޭފުޅުންެގ   އެ  ހަމަ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ތި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ސުވާލުތަކަށް  ބަެއްއ 

އޭެގ އަޅުަގނޑު ަވކި ތަރުތީބަކުން އަޅުަގނޑު  ،  ކޮމެންޓްސްތަކާ ުގޅޭޮގތުން. ދެން  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނާނަން އެ

އެީއ  ،  ފެއްދެން އެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ފެށުމުެގ ކުރިން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަޢާރަ  ،ދާނަން. ދާއިރު  ކުރިއަށް

ފާ ފާރއޮޑިޓު  ޮއޑިޓު  ެވއްޖިްއޔާ  ެއއީރމެއް  އަދި  ބޭފުޅެްއކަމާއި  ކޮން  ފާ  މެއްެގ  އޮޑިޓު  ތަޢާރުފު  ރކޮން  މެއްކަން 

ފުރަތަމަ   އެންމެ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅު.  އަޅުަގނޑަށް  ފެށިްއޔާ  ޮގތުން  ހަމަ  ދެއްވާފައި  ފެށުމުެގ 

 އޭ.އެކްސް. ؟ ! ެއކްރޫ ޕްލަސް ދެއްތޯއަޅުަގނޑުެގ ކަނައަތް ފަރާތުން ފަށާނަން. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ އޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯ

 ؟ވަންވީކިހިނެއްތޯ ހަމަ ކުންފުނިތައް ވަކިވަކިންތޯ ެގންދަ .އަޅުަގނޑުމެން އެބަހުރި ބަިއަވރު ޕޮއިންޓު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން މިހާރު ެއ  ،  ދެން،  ޕޮއިންޓްސްތަކާއިފާހަަގކޮށްފައި ހުރި މުހިންމު  މިހާރު  މިހާރު ތި ބޭފުޅުން  

ވެސް  ަގިއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި ލިސްޓު ،  ޭއެގ ސަބަބު ވެސް   ،ކޮމެންޓްސްތައް ެގނެސްފައި ހުރީ

ދެން ބަޔާންކުރަން.  ޑްރާފްޓު  ،އިންނާނެހެން ސަބަބު  އަޅުަގނޑުެމން  މިހާރު  ބިލުަގއި  މި  މިހާރު  ހުރި އޭެގ  ކޮށްފައި 

 ބިލުަގއި މިހިރަ އިޝޫސްތަކުަގއި ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ބަލަން ބޭނުންވަނީ.  

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްއޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ 

ުއސްމާނުއޯކޭ.   އިސްހާޤް  ދެންޓްެއސޯސިއޭ  ެއކްސްައއި.އޭ.،  ައޅުަގނޑު  ޕާޓްނަރ.  މެނޭޖިންގ  އަޅުަގނޑު  ،  ސްެގ 

ޮގތުަގއި   ނަމެއްެގ  ބިލަށް  ެއއީ  އެބައިން.  ކޮމެންޓެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  ނަމަށް  ބިލުެގ  ފަށާއިރު  ބިލު  ފުރަތަމަ 

ޗާޓަ ބިލުރ މިއިނދީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މީަގ.  ޑް އެކައުންޓެންޓުންެގ  ކޮެމންޓަކީ  އިދެން  މިހެން އޮތުމުން ،  އަޅުަގނޑުެގ 

ދާއިރާއި،  އެކައުންޓެންސީއާ  ުގޅުންހުރި  ފަންނާ  ެއކައުންޓެންޓުންެގ  ؛ އެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޞްލާޙަކީ  ައޅުަގނޑުެގ 

މިހެން މިޮގތަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އެީއ ައސްލުަގިއ މިހެން އޮތުމުން ެއކައުންޓެންސީއާ ެއ ފަންނުެގ  ،  ބިލު

ފެންނާތީވެުގ ކަމަށް  ތަމްސީލުކުރެވޭ  ދާއިރާެއއްަގއި  މާފުޅާ  ދާއިރާ  ބަލައިލި  .  ޅުންހުރި  ޤައުމުތަކަށް  އެހެން  ދެން 

. މިސާލަކަށް ެވސް ހަމަ ހުރޭ އެކައުންޓެންސީ ބިލު ޮގތުގައި  އެހެން ޤަުއމުތަކުަގއި މިފަދަ ބިލުތައް،  ކަމުަގއި ވިޔަސް

ެއކައުންޓެން ވެސް  މި  އެކައުންޓެންޓުހަމަ  ބިލުަގއި  ޓުންެގ  ސިންަގޕޫރުަގއި  ޑް ރޗާޓަ.  އިންނަނީ  ބިލު 

ޕޮއިންޓު ފުރަތަމަ  އެީއ  ނޫން.  ބިލެއް  މަޤްޞަދު  . އެކައުންޓެންސްެގ  ބިލުެގ  މި  ޮގތުަގއި  ޕޮއިންޓެްއެގ   ،ދެވަނަ 

ފެނޭ.  ާގ އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  މަޤްޞަދެްއެގ  އިންޝުާގނޫނުެގ  އޮޑިޓުކުރުާމއި  ށްދޭ  ފޯރުކޮޚިދުމަތް  ރެންސް  ނޫނީ 

ިގންތިކޮށްރފަ ޕޮއިންޓު،  މްތައް  މި  އެއީ  ހިެމނުން.  ތެރޭަގއި  މަޤްޞަދުތަކުެގ  މަިއަގނޑު  ެއއީ  ކުރުން   މޮނިޓަރ 

އަސްލުަގއި ަގާވއިދުތަކުން މި ކަން ކަވަރކުރާ ،  ވަރަކަށް ކަވަރވޭ ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސް  ކޮންމެވެސް

 ޮގތަށް... 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

   އަޅުަގނޑުމެންނަށް.މި މާއްދާެގ ނަން ވިދާޅުަވއްޗޭ އިނޭގތޯ. އޭރުން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްއޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ 
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އިނޭގތޯ.    2  ،މަޤްޞަދު )ރ(  2ެއއީ  ާމއްދާެގ  މާއްދާެއްއ    ،ދެން  .ވަނަ  އިތުރު  އެއަށް  އަސްލުަގއި  އަށް  )ރ( 

ކޮމެންޓު  ،ޮގތުަގއި ިމއިނދީ  މީަގއި  އަޅުަގނޑު  ލުމަށް  ޮގތުަގއި  ނަންބަރެއްެގ  އިތުރު  ިމ  ،  އެއީ  .ކޮށްފައަސްލުަގއި 

މަޤްޞަދުެގ ތެރޭަގއި ެގނައުން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެއީ މުހިންމު ކަމެްއ    މްތަކުެގ ވާހަކަ މި މައިަގނޑުރފަ  އޮޑިޓު

އެއީ ހަމަ އެކައުންޓެންޓުން ިގންތި  .  ބިލުަގއި މިތަން އިނީ ަގވާއިދަކުން ކަވަރކުރާ ޮގތަށް  ަވުގތު މި  ކަމަށް. އެއީ މި

ފަ ޮގތަށް  މަޤްޞަދުތަރކުރާ  މަިއަގނޑު  އެއީ  ކުރުން ވެސް އަސްލުަގއި  ިގންތި  އިތުރުކުރުން.  މްތައް  ތެރޭަގއި  ކުެގ 

ލް އެކައުންޓިންގ  ކްރޫއަމާއްދާ )ބ( ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުެގ އެ  2  ،ތިންވަނައަށް ވެސް ިމއިނދީ މަޤްޞަދު،  ދެން

ޮގތުންކުރުޛުތަންފީ އެކަުއންޓި  މުެގ  ފައިނޭންޝަލް  ބޭނުންކުރެވޭ  ސެކްޓަރަގއި  ސްޓޭންޑަޑްތައް  ޕަބްލިކް  ންގ 

ފަންނީ ޮގތުން އެހީތެރިވުން. ޭއަގއި ހުށަހަޅާ   އަށްސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މުައްއސަސާނޫނީ މަާގ  ކަނޑައެޅުުމެގ

ިއ،  ތައް ކަނޑައެޅުމާޑްކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑައެފަިއނޭންޝަލް  ނެ  ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ،  އިޞްލާޙަކީ

ބެލެހެއްޓު ހިސާބުތައް  އޮފީސްތަކުެގ  މަގާ   މުެގދައުލަތުެގ  މުައއްސަސާ ނޫނީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އަށް  ސްޢޫލިއްޔަތު 

ޭއެގ އެހީތެރިވުން.  ސަބަބު  ފަންނީޮގތުން  ހުށަހަޅާ  ސްޓޭންޑަޑް    މި  ތެރޭގައި  އިޞްލާޙު  ެއކައުންޓިންގ  އިންނަނީ 

ބަލަހައްޓާނެ   ހިސާބުތައް  ދައުލަތުެގ  އެހެންކަމުން،  ޖެހުން.  ވާން  ފަރާތަކަށް  މިނިަވން  ފަރާތަކީ  ކަނޑައަޅާ 

ނީ  ސްޓޭންޑަޑްތަްއ ކަނޑައަޅަން ވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަމަށް ފެންނާތީ. މިހާރު އިން ޮގތުން އިންނަޓިންގ  އެކައުން

ޕްރައިެވޓަށް. ދެން އަށް މިއިނދީ    4  ، ހަމައެކަނި  މަޤްޞަދުތައް. އެ މާއްދާ ނަންބަރ  ވަނަ    -5ިއންސްޓިޓިއުޓްެގ 

ފަންނު  )ޅ(   އެކައުންޓަންސީެގ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޗާޓަރޑް  ކުރިއަރުވައި  އެނޫން   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުރަންޖެހޭ   ޓަކައި 

ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  އޮތުން  ފަންނު  ެއކައުންޓެންސީ  އެތާނަގއި  ކުރުން.  ކަންކަން  އެއީ .  ވެސް 

އޮންނާތީ ޮގތަކަށް  އޮޅޭކަހަލަ  މާނަ  އޮތުމުން  ބަސް  އެ  ފަން،  ޗާޓަރޑް  އެ  އެއަށްވުރެނައެކައުންޓެންސީ  ،  ފުޅާ   ކީ 

ެގ އިންސްޓިޓިއުޓު އޮތީ    ވެސް މި،  ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންސީެގ ބޭރުން ވެސް ކަންތައް ހިމެނޭތީވެ އަސްލުަގއި. ދެން

އެކައުންޓިންގ ޢިލްމް،   ފައިނޭންޝަލް އެކަުއންޓިންގ ޢިލްމާއި، މެނޭޖްމަންޓު  -9ނަންބަރު  ވަނަ    6ބާރުތައް. އެއީ  

ޢިލްމާ އެޝުއި  އެ  އަދި  އޮޑިޓިންގ  ޢިލްމާއި  ސްޓޭންޑަޑްސްެގ  އެކައުންޓިންގ    ޢިލްމު ރެންސްެގ  އަފައިނޭންޝަލް 

މީގައި އެޝުއިނދީ    މި  ފޯރުކޮށްދިނުން.  އަދި  ޮއޑިޓިންގ  ޢިލްމާއި،  އެކަުއންޓިންގ  ރެންސްެގ  އަފައިނޭންޝަލް 

އަސް އެއީ  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ސްޓޭންޑަޑަކީޚިދުމަތް  ޮގތުަގިއ ،  ލު  ޢިލްމެްއެގ  ވަކި  ސްޓޭންޑަޑްސްއަކީ  އެކައުންޓިންގ 

އެ އެހެންެވެގން،  ބާއްވާކަށް.  އެހެން  ނުފެނޭ  ބައި    އަޅުަގނޑަކަށް  ސްޓޭންޑަޑްސްެގ  އެކައުންޓިންގ  ތަނުން 

އިނދީ.   އެ  އޮތީ  އުނިކުރުމަށް  މި  ބާރުތައިންސްޓިޓިއުޓުދެން،  އޭެގއިންެގ  ސެކްޓަރ    ޕްރައިވެޓު  .)ބ(  -6  އް. 

ެއ    އި،ޮއޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައަޅަ ،  ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާ ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓީންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި
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ތަންފީ މައިދާނުަގއި  ޢަމަލީ  ޕްރައިވެޓުޛުސްޓޭންޑަޑްތައް  ީމަގިއ  ހިމެނޭ   ސެކްޓަރ  ކުރުން.  ސެކްޓަރ  ޕްބަލިކް  ާއއި 

އެއީ ހަމައެކަނި ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްއަށް    .ނޑަެއޅުން އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނޭޮގތަށް ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަ

،  ދެ ސެކްޓަރއަށް ވެސް. ދެން  ރއާާއއި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަ  އެޕްލަިއވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ

މައިދާނު ޢަމަލީ  ސްޓޭންޑަޑްތައް  މި  ޮގތުަގިއ  ކޮމެންޓެއްެގ  ތަންފީއިތުރު  ައޅުަގނޑަކަށް  ޛުަގއި  ރޯލެްއ  ކުރުުމެގ 

އެ ެއއްޗެހިތައް ކަނޑައެޅުން އެޮގތަށް އޮތުން ކަމަށް   ،ނަމަވެސް އެހެން.  އޭއިންސްޓިޓިުއޓަށް އަދާކުރެވޭނެ ހިއެއްނުވޭ  

ތްތައް.  ަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާއިންސްޓިޓިއުޓު،  ވަނަ ޕޮިއންޓަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ  7  ،ފެންނަނީ. ދެން

)ހ(  7އެއީ   މީެގ  ނަންބަރު.  އޮތްއިރު ،  )ނ(،  )ށ(  ،ވަނަ  އެފިލިއޭޓު  ގައި)ރ(  )ނ(  ފެންނަނީ   އަޅުަގނޑަށް 

ބިޒްނަސް އިން  އެކަުއންޓެންޓްސް  ިމ  އަދި  ކަމެްއ  ،  ކެޓަަގރީއާިއ  މުހިންމު  އެހާ  އޮތުމުެގ  ކެޓަަގރީ  ދެ  މި 

އަޅުަގނޑުމެން   ފެނިފަިއ  ޮމނިޓަރކުރުމުެގ ފައިދާއެއް    . ބެލިއިރުގައިއަޅުަގނޑަކަށް ނެތް  ހަދާ  ކެޓަަގރީ  ދެ  މި  އެއީ 

ޢަމަލީޮގތުން   ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ވަރަށް ކުރަން  ނެތް  ވާނެ.  ކަމަކަށް  އުނދަޫގ  ދަތިވެފައި  ވަރަށް 

ރަޖިސްޓަރީކުރެޭވ   ަގއިޓުއިންސްޓިޓިއު،  އޮތީ ވަނަ ޕޮިއންޓަކަށް މި  8ައކަށް ވާނެ ކަމަށް.  ބަރޑަންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އަހަރު ވުމަށްފަހު،   1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  .  )ށ(  -11އެހެނިހެން ފަރާތްތައް. އެއީ  

މަސައްކަތްކުރެވޭނީ،   ފަރާތަކަށް  ެއއްެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތުަގއި  ބިޒްނަސް  އިން  އެކައުންޓެންޓްސް 

ކުރީެގ ކުރި ކޮމެންޓާ ުގޅޭ ެއްއޗެއް ިމ    ،އަސްލު ކުރީ މާއްދާއާ ުގޅޭ  އީމި ؛ރުމަށްަގއި ރަޖިސްޓަރީކުއިންސްޓިޓިއުޓު 

ބަލައިފިއްޔާ މި މާއްދާ އޮތުން ެއހާ މުހިންމެއް ނޫން. އެއީ   ށްކުރީެގ މާއްދާެގ ކޮމެންޓަ؛ މާއްދާ އޮތުން އެހާ މުހިންމު

އިންސްޓިޓިއުޓު ބިލުަގއި.  ނެތިޖިއްޔާ  ކެޓަަގރީ  ރަޖިސްޓަރީކުއެ  ފަރާތްތައްަގއި  އެހެނިހެން  ހަމަ    ،ރެވޭ  މިވެސް 

ފެޑަރޭޝަން ފެޑެ 11 ؛އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ރ(  އެކައުންޓެންޓްސްއިން   ިއެގ  ޮއފް  ރޭޝަން 

ފާސްވެފަިއާވ  ަގ ބައިވެރިވެ  ޕްރޮްގރާމެއްަގިއ  ތަމްރީނު  ފޯރުކޮށްދޭ  ިއންސްޓިޓިއުޓަކުން  ެއކައުންޓިންގ  ބޫލުކުރާ 

ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓުފަރާތްތައް،  ފާސްވެފައިާވ    ބައިވެރިވެ  ޕްރޮްގރާމެއްަގިއ  ތަމްރީނު  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ެގ 

މި އެފިލިއޭޓުން ވެސް .  ވަނަ ޕޮއިންޓާ ުގޅޭ  7އެފިލިއޭޓުންެގ ޮގތުަގިއ، މި އެފިލިއޭޓުންެގ އެ ހަމަ ކުރިން    ފަރާތްތައް

އަ ކެޓަަގރީ  އެފިލިއޭޓު  ނުފެނޭ  ހަދާކަށެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މި  10.  އްސްލު  ޕޮއިންޓަކަށް  އިނދީ    ވަނަ 

  -1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   16 ،ކައުންސިލު   ކައުންސިލު. ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން. އިންސްޓިޓިއުޓު އިންސްޓިޓިއުޓު 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ  އިންސްޓިޓިއުޓު  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ކޮމެންޓު   7ެގ  އަޅުަގނޑުެގ  އެ  މި މެންބަރުންނޭ.    ަގއި 

އެއީ ދާއިީމ  .  މެންބަރުން ވެސް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅުމަށް  9އިންނަނީ އޭތި އަސްލުަގއި  

ކުރަނީ. ކައުންސިލެްއަގއި އަސްލުަގއި ތިބެންޖެހޭނީ ހުސް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރުން ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލު 
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން .  2ވަނަ ާމއްދާ )ހ(    16ެއއީ    .ހަމަެއއާ ުގޅޭ  ވަނަ ޕޮއިންޓު  11

އިޞްލާޙަކީ ޢައްޔަނު އަޅުަގނޑުެގ  ެއއީ  އެބަވޭ.  އަސްލުަގއި  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއްެގ  ވޯޓިންގ  ނޮން  އޭެގން  ،  ކުރާ 

ދާއިމީ    އަނެއްކާ  މި  އިންވެސް  ވާންޖެހޭނީ  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ތިއްބަވާ  މެންބަރުންެގ  ސްކައުންސިލުަގއި  ޓިޓިުއެގ 

ދެކެނީ.  ލެވޯޓު    ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  މެންބަރުން  ހޮޭވ  މި  12ިވެގން  ކޮމެންޓަކަށް  އިނދީ    ވަނަ 

ލް ކޮންޓްރޯލަރ. މިއީ ވެސް ދައުލަތުެގ ފައިނޭންޝަ.  6ވަނަ ނަންބަރުެގ    16.  6  -16ެގ ކައުންސިލު  އިންސްޓިޓިއުޓު 

.  އްއަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އަސްލުަގިއ ކައުންސިލުެގ ަވކިން ޚާްއޞަ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގިއ ކަނޑައެޅިެގން ބައިންދާކަށެ

ެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  ދާއިމީ ކައުންސިލުަގއި ތިއްބަވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް ވާންޖެހޭނީ އިންސްޓިޓިުއޓުއީ  އެ

ދެންވޯޓުލެިވެގ ދެކޭތީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ބަެއއް  ހޮވޭ  ކައުންސިލް  ،  ން  ދާއިމީ  ކަމަކީ  މުހިންމު  މިތާ 

ައޅުަގނޑުމެން އެ ރިފަރކުރަނީ. ދެން ވެސް ހަމަ ކައުންސިލުެގ  ،  އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޤާލީ ކައުންސިލަކަށް ނޫން 

)ނ(  16 ނަންބަރުެގ  ރައީ އިންސްޓިޓިއުޓު .  )ށ(،  ވަނަ  ކައުންސިލުެގ  އިންތިޚާބުކުރާނީ  ެގ  ރައީސް  ނައިބު  ސާއި 

ިއންސްޓިޓިއުޓު  ވާދަކުރާ  މަޤާމުތަކަށް  މި  ހުޅުވާލުމުން،  ތެރެއިން،  މިކަމަށް  މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލު  ެގ 

އިބު ރައީސްެގ ޯވޓު ކައުންސިލުަގއި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. މީތިަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުގައި ރައީސް ާއއި ނަ

ކޮމެންޓުހޮވެންޖެހޭ ދަ  ދެޓްސް  ވޯޓަކުން.  ޕޮޕިއުލަރ  ކޮމެންޓަކީ    14.  ނެ  )ނ(  16ވަނަ  ނަންބަރުެގ  .  ވަނަ 

އަހަރު   2ކައުންސިލަށް ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވާ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސްެގ ދައުރަކީ، އިންތިޚާބުވާ ދުވަހުން ފެށިެގން  

ކަނޑައަޅާފަ އަހަރޭ،  ކަމަށް  ދެ  ރައީސްެގ    .އަދި  ނައިބު  ރައީސާ  ކައުންސިލުެގ  އިންތިޚާބުވާ  ދެވަނައަށް  އަދި 

އުނިކުރުމަށް  އަސްލު  މާއްދާ  މި  ނިމެންދެންނެވެ.  ދައުރު  ކައުންސިލުެގ  ފެށިެގން  ދުވަހުން  އިންތިޚާބުވާ  ދައުރަކީ، 

ކޮމެންޓު އެއަޅުަގނޑުމެން  މިއިނދީ.  ނައީ  ކޮށްފަިއ  ރައީސްއާއި  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  ތެރެއިން  އިބު  މެދު  ދައުރުެގ 

ނުފެނޭ.   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކަމަކަށް  ޮއތް  ބޭނުމެއް  މިއިނދީ   15ބަދަލުކުރުމުެގ  ކޮމެންޓަކަށް  ވަނަ 

ނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލުެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް  ދެވަ.  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(  16ެގ ކައުންސިލު.  އިންސްޓިޓިއުޓު 

ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުަގއި،  މާއްދާ   ހޮވުމުެގ  މި  ނުކުރެވޭނެެއވެ.  ވާދަެއއް  ރައީސަށް  ނައިބު  ރައިސާއި  ދައުރުެގ 

އުނިކުރުން އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  ނުއެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އޮންނާކަށް  މިހެން  މެންބަރުންެގ    ،އަސްލުަގއި  އެއީ 

ދެން ަގބޫލުކުރެވޭތީވެ.  ކަމަށް  ހަނިކުރެވޭ  މިއިނދީ  16،  ޙައްޤުތައް  ވެސް  އަށް  ކޮމެންޓު  16  ، ވަނަ  ަގއި  ވަނަ 

)ބ(  16މިއިނދީ   ނަންބަރުެގ  ނައިބު    .ވަނަ  ރައީސާއި  އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ތެރޭަގިއ،  ދައުރުެގ  ކައުންސިލުެގ 

ރައީސްެގ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެނަމަ، އެ ހުސްވާ މަޤާމަކަށް ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު  

މިޮގތުން   އަސްލު ކުރަންވާނެެއވެ.  މީެގ  ނިމެންދެން.  ދައުރެއް  އެ  ކައުންސިލުެގ  މުއްދަތަކީ  މަޤާމެއްެގ  އިންތިޚާބުވާ 
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މި ޮގތުަގއި  އެްއވެސް    .)ބ(  -16ކައުންސިލު  ެގ  އިންސްޓިޓިއުޓު ،  ޗޭންޖެއް  ތެރޭަގއި،  ދަުއރުެގ  ކައުންސިލުެގ 

ޤާމަކަށް ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންެގ  ސަބަބަކާހުރެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްެގ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެނަމަ، އެ ހުސްވާ މަ

މި   އިންތިޚާބު  މެންބަރަކު  ގަވާއިދަކުންާގތެރެއިން  ހެދޭ  ދަށުން  ކަވަރ  ،  ނޫނުެގ  މީތި  ަގާވއިދަކުން  އަސްލު 

އެއީ ޮގތް  ކުރަންޖެހޭނެ  އެކަން  ަގވާއިދަށް  .  ކުރަންޖެހޭނެ  އެހެންވީމާ،  ހަނިކޮށް.  ވަރަށް  އިނދީ  އެ  މިހާރު 

ކައުންސިލުެގ  ، ވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް މިއިނދީ 17ލާފައި ިމއިނދީ.   ނޑުމެން އަސްލު މި ޕޮއިންޓުރިފަރކުރުމަށް އަޅުަގ

އިންސްޓިޓިއުޓްެގ ފެލޯ މެންބަރެއް ކަމުަގިއވުން. އޭެގތެރެއަށް މިއިންނަނީ .  )ނ(-17މެންބަރުންެގ ޝަރުޠުތައް. ެއީއ  

ސަޖެސްޓުއި  އަސްލުގަ  ލުން  ނަންބަރެްއ  އަސްލުަގއި  ކޮށްފައިތުރު  އެއީ  އެ .  ބޮޑީއަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެްއވެސް 

އޭތި އިތުރުކުރުމަށް. އެީއ    ،ނުވުން  ަގއިބޭފުޅަކާ ދެތޭރެަގއި ެއއްެވސް ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމު

މީހެއް   އޮތްއަޅާފައި    އްޅެބޮޑީައކުން އެ މީހާކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަކް  ފެައއިއެްއވެސް    ،ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވެފައި 

ޮގތަށް.   ނުވެވޭ  މެންބަރަކަށް  ކައުންސިލު  އިންތިޚާބު.    -18ވެއްޖިއްޔާ  )ހ(  18ކައުންސިލު  ނަންބަރުެގ  . ވަނަ 

ވަނަ   2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    16ނޫނުެގ  ާގއިންސްޓިޓިއުޓްެގ ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން، މި  

މީތި   ،މެންބަރުން  7ވަނަ ނަންބަރަުގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރުން ފިޔަވައި، އެހެން ކައުންސިލުެގ    3ނަންބަރާއި  

އެއީ .  ވަނަ ނަންބަރުންނަށް އަސްލު މި ވާންޖެހެނީ  9  . އެއީ ކުރިން ބުނި ޕޮއިންޓަށް ހަމަ ުގޅިަގއި އޮންނަ އެްއޗެއް

ވަނަ    19  ،ވަނަ މާއްދާަގިއވެސް ެއއީ  19ބޭފުޅުން ކަމަށް ަގބޫލުކުރާތީ.    ވޭކުރެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އިންތިޚާބު

މެންބަރުންނޭ ބުނެވިފައި ިއނީމަ އަސްލުަގއި ެއވެސް    7ވެސް    އެތާނަގއި.  ވަނަ މާްއދާެގ )ށ(  18ކޮމެންޓަކީ ެއއީ  

ކޮމެންޓެއް،  މެންބަރުންނަށް  9ހަމަ   ުގޅޭ  ކޮމެންޓާ  ކުރީެގ  ހަމަ  ކައުން،  އެ  ކައުންސިލު  ،  ސިލުަގއި ދާއިމީ  ދާއިމީ 

އިންތިޚާބު   ސަބަބަކާހުރެ  އެްއވެސް  އަދި  ހިސާބުން  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ކައުންސިލު  އިންތިޤާލީ  ކުރަންވާނީ  އިންތިޚާބު 

އަސްލު    ަގއި ބުނާ މުއްދަތުއެ ޕޮއިންޓު   ،ދުވަހުެގ މުއްދަތު ކުރު ކަމަށް ފެންނާތީ އެ މުއްދަތު  21ނުބޭއްިވއްޖެ ނަމަ،  

ފެންނަނީ. އެ    ތަންކޮޅެއް ކުރުމަށް   21ކުރު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ެއކަން  ބާއްަވއި،  ތެރޭަގއި އިންތިޚާބެއް  ދުވަހުެގ 

ހީާވތީ   ލަސްވާނެހެން  ދިުގ    60ދުވަސް،    60ތަންކޮޅެއް  ތަންކޮޅެއް  ެއައށްވުރެ  ނޫންނަމަ  މުއްދަތެއް  ދުވަހުެގ 

  -18ކޮމެންޓަކަށް ެގނައި ކަުއންސިލުެގ އިންތިޚާބު:    ވަނަ  20ނަމަވެސް ރީޒަނަބަލް މުއްދަތެއް ދިނުން އަސްލުަގއި.  

އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަން  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ  މި  ބުނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  )ރ(. 

މެންބަރު އިންސްޓިއުޓުެގ  ޓަކައި  އެކުލަވާލުމަށް  ލިސްޓު  މެންބަރުންެގ  މުއްދަތު  ލިބިފަިއާވ  ޙައްޤު  ންެގ  ވޯޓުލުމުެގ 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއޭ.   ކޮިމޝަނަށް  އިލެކްޝަން  ފަރާތުން  އިންސްޓިއުޓުެގ  މަޢުލޫމާތުތާއެކު  އެންމެފަހުެގ  ދަފުތަރުެގ 

ދަފުތަރުެގ  އެ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއިނދީ،  ބުނެފައި  މީަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލުަގއި  މިތާނަގއި 
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ދުވަސް ކުރީެގ ލިސްޓަކަށް   60ދުވަސް އަސްލު މި، އިންތިޚާބުެގ    60ން،  އެންމެ ފަހު ދުވަހެއް ކަނޑަައޅަން. ެއޮގތު

 ރިފަރކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި   އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ައވަސްކޮށްލައްޗޭ  ތަންކޮޅެްއ  ޮގތުން  ކުރުމުެގ  ސަލާމަތް  ަވުގތު  އިސްޙާޤު، 

 ؟ދެއްތޯކޮމެންޓުތައް ލިޔުމުން ނުއެއް ލިބޭ 

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްއޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ 

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ވަރަށްފަހުން މީތި ނިމުނީ. އޭރުަގއި ުގޅާލީމަ ވެސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ލިޔުމުން. 

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސް މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ އޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ

 ލިޔުމުން ފޮނުވާލާނަން ނިންމާލާފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ތެންކިއު.  

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްއޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ 

)ނ( ވަނަ މާއްދާ. ކައުންސިލުެގ ދައުރެއް    -20ކައުންސިލުެގ ދައުރު. އެއީ    ވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް މި އޮތީ  21ދެން،  

ހަމަވާން   ދައުރު  ކައުންސިލުެގ  މިއިނދީ،  މެންބަރަކު   6ޮގތަށް  ކައުންސިލު  ވަނިކޮށް،  ވެފައި  ދުވަހަށް  މަސް 

ކު މިކަން  ަގާވއިދު  ބޭނުން،  ކުރަން  ރިފަރ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގާވއިދަށް  ެވސް  މިއީ  ޮގތެއް  އިންތިޚާބު،  ރާނެ 

  -22ކަނޑައެޅުން. އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން އަސްލު މުހިންމު ކަމަށް. މި މާއްދާ ަގާވިއދަކަށް ރިފަރކުރުން.  

ދައުރުަގިއ    2ކައުންސިލުެގ ދައުރު. ކައުންސިލުެގ މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޙާބު ކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަކަށް ވިދިވިދިެގން  
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ށް ކުރިމަތިލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގނެއް ނުެވއޭ. މިތަން ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު ސަޖެސްޓު  ކައުންސިލުެގ މެންބަރު ކަމަ

ދައުރު، މިނިމަމް    2ކުރަނީ މީތި މި މާއްދާ ނެުގން. އެހެންނޫންނަމަ، ކޮންމެހެން ދައުރުެގ ލިމިޓެއްލާން ބޭނުންނަމަ  

ދި  2 ވޯޓު  އަދަދާއި  ާގނޫނީ  ދެން،  އަސްލުަގއި ސަޖެސްޓުކުރަނީ.  ެއއީ  ދައުރު  ދިނުމުގައި،  ވޯޓު  ވަނަ   21ނުން. 

ކަވަރ   ަގވާއިދުން  ުއސޫލެއް  ނެުގުމެގ  ވޯޓު  ނަާގ  ުގޅިެގން  ކަންކަމާ  އެކި  މި  އަސްލުަގިއ،  މާއްދާއަށް  އެ  މާއްދާ. 

ވަނަ މާއްދާައށް. ކައުންސިލުެގ އާންމު ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ،   21ކުރުން އަސްލުަގއި އެ ތަނުެގ ކޮމެންޓަކީ،  

މި  އެތާ އަސްލުަގއި  ބަިއަގއި   22ނަގއި  ސްޓޫޑެންޓުންެގ  އެފިލިއޭޓުންނާއި  އެބުނާ  ަގއި  )ނ(  އެއީ  )ނ(.  ެގ 

ދެން،   އަޅުަގނޑު.  އުނިކުރުމަށް  އެތަން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އެއްޗެއް  އަޅުަގނޑުެމން ސަޕޯޓުކުރާ  އެއީ  އެފިލިއޭޓުން 

ކަންކަން   އާމްދަ  -24މާލީ  އިންސްޓިއުޓަށް  ނަންބަރު.  އެ  ފައިސާ  )ހ(.  އެންމެހާ  ލިބޭ  ޮގތުަގިއ  ނީެގ 

ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް  ާގނޫނަށް  މާލިްއޔަތު  ދައުލަތުެގ  މީތި  ކޮމެންޓަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ީމަގއި  ޖަމާކުރަންވާނެއޭ. 

ރެފަރެންސްކޮށްފައި މި ޕޮއިންޓު ބޭންދުން ރަނަގޅު ކަމަށް. އެއީ ދައުލަތުން ފަންޑުކުރާ ިއންސްޓިއުޓެްއ ކަމަށްވާތީވެ.  

ން، މިއިނދީ މާލީ ކަންކަން، މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ހޯދާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. އޭެގ ވެސް ޕޮއިންޓަކީ  ދެ

)ފ(. ޭއެގ ވެސް ަގވާިއދަކުން އޭތި ކަވަރަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން، އަދި އިތުރު ޕޮއިންޓެއް ޮގތުަގއި ހަމަ   -24

ހޯ  24 އާމްދަނީ  ޮގތުން.  ކަންކަމާބެހޭ  މާލީ  ހުރިއިރު  އަށް،  ބަޔާންކޮށްފަ.  އެބަހުރި  ާގނޫނުަގއި  މި  ދާިއރާތައް  ދޭނެ 

ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ބަެއއް އައިޓަމުތަްއ ބުނެފައި ހުރީމަ ބައެއް ތަންތަން މަދުވާހެން ހީާވތީ، މިސާލަކަށް އާމްދަނީ  

ނުަވތަ ޚާއްޞަ ޕްރޮްގރާމްތަްއ  ހޯދާ ދާއިރާތައް އިތުރު ކުރަންފެނެއޭ. މިސާލަކަށް ކައުންސިލުެގ އިމްތިހާނުތަކުެގ ފީ  

ބާއްަވއިެގން ލިބޭ ފީ އާއި ާއމްދަނީ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް މަދުވެ، އީދަރ އެ ކަންތައްތަްއ އެއީ ަގވާއިދަކުން ކަވަރ  

ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްހެން ހީވަނީ. ދެން، ކައުންސިލުެގ ކޮިމޓީތަކުެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓުކުރަން އެޕީލް 

)ހ(. ެއއީ މި ާގނޫނު   -35އެއް އިތުރު ކުރަން. ދެން، އޮތީ ކައުންސިލުެގ ދަުއރު. އިންތިޤާލީ ކައުންސިލު  ކޮމިޓީ

އަހަރު އަޅުަގނޑަށް    4އަހަރު،    4ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ހިނާގ ފުރަތަމަ  

އަހަރުެގ ުމއްދަތެއް.    2ލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓު ކުރަނީ  ހީވަނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާައކަށް ދިުގހެން. ޭއެގ ބަދަ

މި އޮތީ   ެގ  35ދެން،  ޖެނެރަލް 5ެގ )ހ(  ޕްރަިއވެޓު ސެކްޓަރުން އޮޑިޓަރ  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  . ކައުންސިލު 

ފަރާތެއް،   ޖެނެ  4ޢައްޔަނުކުރާ  ޮއޑިޓަރ  އަސްލުަގއި  ސަޖެސްޝަނަކީ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  މީަގއި  ރަލް މެންބަރެއް. 

ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންނަކީ އެއީ އެ ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ، އެކަމަށް އެޕްލައިކުރާ ބަެއއް ކަމުަގއި ވުން. އޭތި ކަވަރ  

ޮއތީ   ަގއި ބަޔަންކޮށްފަިއާވ އިންތިޤާލީ ކައުންސިލުެގ    35ކުރުން އޭެގ. ދެން، ވެސް  ެގ )ނ(. މި މައްދާެގ )ހ( 

ލުެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ލަފާެގ މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ެއ  ނައިބު ރައީސްައކީ އިންތިޤާލީ ކައުންސި
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ބުނާޮގތުން   މިހާރު  ރަީއސްއަކީ  ެއ  ރައީސް،  ނައިބު  އެީއ  ސަޖެސްޝަނަކީ  މީެގ  ދެން،  މެންބަރޭ.  ކައުންސިލުެގ 

އޮޑި ސެކްޓަރއަށް  ޕްރަިއވެޓު  އެއީ  ރައީސްއަކީ  ނައިބު  އެހެންެވއްޖިއްޔާ  ޖެނެރަލް.  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޓަރ 

ޢައްޔަނުކުރާ، އެ ކަމަށް އެދޭ މީހުންެގ ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ މީހުންެގ ތެރެއިން މީހެއް ކަމުަގއި ވުން. އެއީ ދެން  

 މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކޮމެންޓުތަކަކީ. ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން،  ލިބިއްޖެ.  ކޮމެންޓްސްތައް  ިގނަ  ހަމަ  ފުދޭވަރަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  އިސްޙާޤު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެްއކޮށް  ކޮމެންޓްސްތަކާ  އެހެނިހެން  އަދި  ކޮެމންޓްސްތަކާއި  އޮޑިޓަރުންެގ  ހުރިހާ  އެހެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

މި ދާއިރާެގ ހަމަ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ    އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ކޮންމެ ވެސް ޮގތެްއ، ނިންމާނީ ހަމަ 

ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ކަމުަގއި  މި  ޕްރޮފެޝަނަލީ  ދާއިރާެގ،  މި  ައދި  ޮގތަށް.  ރަނަގޅު  އެންމެ 

ސް މި ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އެޮގތުަގއި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ފަހި މާހައުލެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ ވެ

 ބިލުން ނިމިެގން އަންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޙަސަން، ކްރޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

عليكم  ނަރ. އެީއ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އިންނާނެ މި ައޅުަގނޑު މިީއ ކްރޯ މޯލްޑިވްސްެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓް .السالم 

ކޮެމންޓެއް ފޮނުވާފައި މި ބިލަށް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހުރިހާ   59ބިލަށް ކޮމެންޓު ފޮނުވާފަ. އަޅަުގނޑުމެން އިންނާނެ  

އެާއއެްއކޮށް ހަމަ  ދެން،  ކޮށްލާނަން.  ހައިލައިޓު  ޕޮއިންޓްސް  މުހިންމު  ދެން،  ނުކުރާނަން.  ޯގތްރޫއެއް   އެްއޗެއް 

ދަންނަވާލާނަން، އިސްޙާޤު ދެންމެ އެ ވިދާޅުިވ ހަމަ ިގނަ ކޮމެންޓްސްތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދު ކުރާ ވާހަކަ. ދެން، މި 

ދެއްކުން.   ެވސް  ވާހަކަ  މި  މުހިންމުކަން  ބިލުެގ  ކަމެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  މަޖިލީހުަގއި 

ރޮފެޝަން މި ޮއތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އިންޑަސްޓްރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރު މި އެކައުންޓިންގ ޕް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  ނެތުމުެގ  ނެތް.  ތެރެއަކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފްރޭމްވޯރކް  ރަނަގޅު  ރެގިއުލޭޓުކުރާނެ 

ބިލަކީ މި  އަސްލު  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރިމަތިވޭ.  ދަތިތަކާ  މިހާރު ވަރަށް  މަޖިލީހަށް  މިއީ   

ބިލެއް.  މުހިންމު  ވެސް  ފާސްކުރުން  ދައުރުަގއި  މި  އަދި  ބިލެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި 

އެކައުންޓެންޓުންނާއި، އޮޑިޓަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދުެގ ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅޭ ބަެއއް. އެ މީހުންެގ  

އަލް ސްޓޭޓްމެންޓްތަކަށް ބެލިެގން ލޯނު ދިނުމާއި، ޓެކްސް ނެުގމާއި އަދި އޭެގ އިތުރަށް އޮޑިޓު ކުރެވޭ ފައިނޭންޝި 



 2020 ޖޫން 22                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

10 

 

ކޮރަޕްޝަންެގ ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަންެގ ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ އޮޑިޓަރުންނަށް އެނިގ ފެންނަމުން  -އެންޓި

އަޅަންޖެހޭ ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  އެ  ވެސް  ެއކަމު  ކަންތައްތަކެއް.  ކަންތައްތައް  ދާނެ  އެ  ނޫނީ  އެޅުަމށް  ފިޔަވަޅުތައް   

ވަކި   ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ  ޙައްޤުތަްއ  މީހުންެގ  އެ  ހުރަހަކީ  އެންމެބޮޑު  އިން  އޮޑިޓަރުންނަށް  ރިޕޯޓުކުރުމަށް 

 އިންސްޓިއުޓެއް ނެތުން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ޮގތަކުން ބަލާއިރު މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އަދި އޭެގ އިތުރަށް

ނޫނީ ހަތަރުސަތޭކައެއްހާ މީހުން މަސައްކަތް އެބަކުރޭ.    300ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރު މި ޕްރޮފެޝަންެގ ާގތްަގނޑަކަށް  

މި ޗަރޓަޑް ެއކައުންޓެންޓުން އަދި ޑިްގރީ މާސްޓަރސް ހަދާފައު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެން ބަލާލާއިރުަގއި ވެސް ިމީއ  

މުޅި   ކޮމްޕޯނެންޓެއް  މުހިންމު  ދެން ވަރަށް  ހައިލައިޓުކޮށްލާފަިއ  ވާހަކަ  ެއ  އެހެންވީމާ،  އިޤުތިޞާދަށް.  ޤައުުމެގ 

އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދާނަން. މި ބިލުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އެއް ކަމެއް ވެލުޭއޝަންެގ ދާއިރާ ެއއްެވސް  

ވެލުއޭ ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ބަލާއިރުަގއި  އެހެން  ފާހަަގކޮށްފަެއްއ.  ނެތް  މުހިންމު  ވަރަކަށް  ވަރަށް  އެއީ  ޝަންައކީ 

މީހަކު  ކޮންމެވެސް  ކުރުމުަގއި  ވެލިއު  ތަނެއް  ޮގތަކީ  އޮންނަ  މި  މިހާރު  ކުރަން.  ރެިގއުލޭޓު  ދާއިރާެއއްހެން 

ވެލުއޭޝަން ހަދާފައި ދެނީ. ެއއީ ސެޓިފަިއޑް ވެލުއަރއެއް ނޫނީ ސެޓިފައިޑް ސްޓޭންޑެޑްސްތަކަކާ ެއްއޮގތަށް ހެދިފަިއ  

ވެލުއޭޝަ ފައިނޭންޝިއަލް ހުންނަ  ހަދާ  ބޭސްކޮށް  ވެލުއޭޝަންއަށް  އެ  ސަބަބުން  ޭއެގ  ނުވޭ.  ންސްތަކަށް 

ހުރެދާނެ  ހަމަ  ވެސް  ކުރުުމަގިއ  ކަލްކިއުލޭޓު  ޓެކްސް  ޭއެގ  ހުރުން.  ަމއްސަލަތައް  ސްޓޭޓްމެންޓްސްތަކުެގ 

އޭޝަން ސަރޓިފައި ކުރުާމއި،  މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި ބިލުަގއި ެއބައި އިތުރު ކުރަން. ވެލު

ލައިސެންސް ދިނުމާއި، އެ ކަންތައްތައް. ދެން، މުޅި ބިލުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އެބައިނދޭ، ވަރަށްބޮޑަށް  

ޮއޑިޓިންގ   ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާއި  ެއކައުންޓިންގ  ެގންުގޅޭނެ  ސެކްޓަރަގއި  ޕްރައިވެޓު  އެބައިނދޭ  ކޮށްފައި  ރިފަރ 

އް. ެއޮގތަށް ރިފަރ ކުރެވިފައި އެބަހުރި. ޭއެގ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު އޮޑިޓިންގ  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކެ 

އޮޑިޓިންގ   އެކައުންޓިންގ  ކުރާނެ  ބޭނުން  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  އެީއ  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކަކީ  އެކައުންޓިންގ 

ރެވިފައި ހުރި ތަންތަން އިޞްލާޙު ކުރަން ސްޓޭންޑަޑްސްތަކެއް ހެދޭނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ބިލުަގއި ެއޮގތަށް ރިފަރ ކު

ބިލުެގ   ދެން،  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކުރެޭވ    11ފެންނަ  ރަޖިސްޓަރީ  އިންސްޓިއުޓުަގއި  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ިމ   ބިލުގައި،  މި  ެއބައިނދޭ  ޮގތުން  ބިޒިނަސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ  މި އެކައުންޓެންޓިންގ  ފަރާތްތައް.  އެހެނިހެން 

ާގ ހިސާބުން  ބިލު  އެކައުންޓެންޓުން   1ނޫނަކަށްވާ  ހުރިހާ  ކުރާ  މަސަްއކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދުވަސްތެރޭ  އަހަރު 

އަޅުަގނޑަށް   ެއްއޮގތަށް. ދެން،  ެއ ކަނޑަެއޅޭ ޝަރުޠުތަކާ  އަދި  މި އިންސްޓިއުޓުަގިއ ރަޖިސްޓަރ ވާން.  އެބަޖެހޭ 

ެއބަ ކުރާއިރު  ރަޖިސްޓަރީ  އެޮގތަށް  ރިސްކަކީ،  ފެންނަ  މިސާލަކަށް  މީެގ  ނޫނީ    14ތިބި  ަވކި    15އަހަރު  އަހަރު 

ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލު ނުކޮށް މިދާއިރާަގއި މަސަްއކަތް ކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަތިބި. ޭއެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިން 



 2020 ޖޫން 22                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

11 

 

ޝަރުޠުތަކެއް   ވަކި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބަލާއިރުަގއި  އެހެން  ހިމެނޭ.  އެބަ  ވެސް  މީހުން  ބޭރު  އަދި  ވެސް 

ވެދާނެ  ކު ވެސް  ޑިސްއެޑްާވންޓޭޖަކަށް  ހަމަ  އެއީ  ހިސާބުން  މަޖުބޫރުކުރާ  ކުރަން  ރަޖިސްޓަރީ  ރިމަތިކޮށްފައި، 

ދިވެހިންނަށް. އަދި އޭެގ އިތުރަށް ވިޔަފާރިެއއް ކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތެއް އެކައުންޓެންޓެއް ޮގތުަގއި ޢައްޔަނުކުރާނެ 

ފަިއ އޮންނަ ިމނިވަން ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  މީހެއް ކަނޑައެޅުން ެއއީ އެީމހެއްެގ އެ ލިބި

ބިލުެގ   ދެން،  ފެންނަނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ނޫން  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ކުރުން  މާއްދާ،    18މަޖުބޫރު  ވަނަ 

 12 ތަންފީޛުކުރާތާ  މެންބަރުންެގ ޝަރުޠު ތެރޭަގިއ މި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފައި، ސާބިތުވެފައި ހުންނަ މީހަކު ޙުކުމް

ޮގތަށް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އޭަގިއ އެ މީހަކު ކުރާ ކުށަކަށް  މަސް ތެރޭަގއި އޭނައަށް މެންބަރަކަށް ވެވޭ 

ތަންފީޛުކުރާތާ   ޙުކުމް  އެ  އަދި  ކުރަންވާނެއޭ.  ރިޢާޔަތް  އޭތި   12ވެސް  މުއްދަތެކޭ.  ކުރު  މާ  ދުވަހަކީ  މަސް 

ފެނޭ   ބަ  5އަޅުަގނޑަށް  ޝަރުޠުތައް  އަހަރަށް  މެންބަރުންެގ  އެއީ  ދެން،    13ދަލުކުރަން.  )ރ(.  މާއްދާެގ  ަވނަ 

އެއީ   ކައުންސިލު  ޮގތަށް    16އިންސްޓިއުޓުެގ  ދެންނެވި  އެ  ވެސް  އިސްޙާޤު  މީަގއި  )ހ(.  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އޮން ޕޮޒިޝަންއެއް  ކައުންސިލުެގ  ވަކި  ކައުންސިލުން  އިދާރާައކަށް  ވަކި  ނުފެނޭ  ނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ވާންވާނީ.   ބަޔަކަށޭ  ހޮވޭ  ވޯޓަކުން  ފަރާތްތަކުން  ކުރިަމތިލާ  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ޖެހޭނީ  ވާން  އެ  ކަމަކަށް. 

 އެހެންވީމާ، ވަކި އިދާރާތަކަކަށް ކައުންސިލުެގ މަޤާމުތަކެއް ދިނުން އެއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ތި ދެންނެވީ، ވިދާޅުވީ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑްތޯ ނޫނީ ދާިއމީ ކައުންސިލް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

 ދާއިމީ ކައުންސިލް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ވާހަކައެއް ނޫން ދެއްތޯޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް
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ެއއީކީ.   ނޫން  މައްސަލަެއއް  އިނުން  އިންޮގތަށް  ެއ  އޭތި  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕީރިައޑް  ޓްރާންސިޝަން  އާދެ! 

އަހަރު   4އަހަރަށް ކުރުކުރަން.    3ނަނީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އޭތި  އަހަރު މި އިން  4ދެން، ކައުންސިލުެގ މުއްދަތު  

ވެސް   ކުރީަގއި  އިސްޙާޤު  ހަމަ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ާވހަކަ  ކައުންސިލު  ދާއިމީ  ފެންނަނީ.  ކަމަށް  ދިުގ  ތަންކޮޅެއް 

ޕޮއިންޓެއް،   ކުރި  ރައީ  16ހައިލައިޓު  ނައިބު  ާއއި  ރަީއސް  ކައުންސިލުެގ  އެީއ  )ށ(.  ާމއްދާެގ  ސް  ވަނަ 

ޢައްޔަނުކުރުމުަގއި ކައުންސިލުެގ ތެރެއިން ނެޭގ ވޯޓަކުން ޮއތުން. އޭތި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އެ ކައުންސިލްެގ  

ޕޮޕިއުލަރ   ކަނޑަައޅާނީ.  ރައީސް  ނައިބު  ާއއި  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  މެންބަރުންނޭ  އިންސްޓިއުޓުެގ  މެންބަރުން، 

ވަނަ މާއްދާ.    25ންނެވި ޮގތަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ިމ ކޮމިޓީތަްއ، ެއއީ  ވޯޓަކުން ހޮވޭ މީހަކަށް. ދެން، އިސްޙާޤު ދެ

އިނީ   25 މިހާރު  ސަބަބަކީ،  އިތުރުކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީ  ެއޕީލް  ކުރުން.  އިތުރު  ކޮމިޓީ  އެޕީލް  ާމއްދާއަށް  ވަނަ 

ހިސާބުން އެ  އަޅައިފިއްޔާމު  ފިޔަވަޅެއް  ޑިސިޕްލިނަރީ  މެންބަރަކާމެދު  ެއއްެވސް  މި    ކައުންސިލުން  ދާން  އެމީހަކު 

ތާށިވެއްޖިއްޔާުމ   މެންބަރަކު  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ޕްރޮސެސްެއއް.  ދިުގ  ވަރަށް  ޕްރޮސެސްއަކީ  ކޯޓު  ދެން،  ކޯޓަށް.  ޖެހެނީ 

ބަދަލުަގިއ   ޭއެގ  ެއހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ލިބުމުެގ  ެގއްލުންތަކެއް  ވަރުެގ  ނުކުރެވޭ  އިޢާދަ  ހަމަ  އޭނައަށް 

ނިމިެގން ކޮމިޓީން  ހެދުން އެޕީލް  ޕްރޮސެސްއަކަށް  ނިމޭ  އެ  ހިސާބުން  އެ  ނޫނީ  އެޅުން،  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭ  ޭއނައާ   

ކޮމިޓީ   ލައިސެންސިންގ  ކުރުން.  އިތުރު  ކޮމިޓީ  ލައިސެންސިންގ  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  ދެން،  ފެނޭ.  ކަމަށް  މުހިންމު 

ނަ ކޮމިޓީެގ  އެތިކްސް  އޮތް  މިހާރު  ދެން،  ހަދައި،  ކޮމިޓީއަކަށް  ވަކި  ެއއީ  އޯވަރސައިޓު  ވެސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ން 

ދެން،   ފެނޭ.  ބަދަލުކުރަން  ކޮމިޓީއަށް  އެތިކްސް  އެންޑް   33އެންޑް  އޮޑިޓިންގ  އެބައިނދޭ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އެޝުއުރެންސް ޚިދުމަތްދޭ އަިމއްލަ ފަރުދުންނާއި، ފަރމެއްަގއި މަސައްކަތް ކުރާ އިންސްޓިއުޓެްއެގ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭ 

މި ާގނޫނާ ޚިލާފުވެެގން ފިޔަވަޅު އަޅާިއރު، އެ މެންބަރަކަށް އިންޑިިވޖުއަލީ ވެސް އަދި ފަރމާ  ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ،  

އެހެންވީާމ،   ކުރެވެނީ.  މި  މާނަ  މީތި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އިން  ޮގތަށް  އެޅޭކަހަލަ  ފިޔަވަޅު  ވެސް  މެދުަގއި 

ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ އެ ޮއންނަންވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް   އޭތީަގއި އިންޑިވިޖުއަލް މީހާއަށް އަދި ފަރމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ

ކީްއވެެގންކަން އޭނައާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅެންވަނީ. ދެން ހަމަ މި ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއންކްލޫޑު ކުރަން ބޭނުންޭވ  

 އޭނަ ޚިލާފު މި އިންސްޓިއުޓުެގ މެންބަރަކާމެދު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ފިޔަވަޅު ައޅަިއެގން ނުވާނެއޭ އެހެން ާގނޫނަކާ

ލިބިދޭ  ޤާނޫނުއަސާސީން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް.  ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ެއއީ  ވެެގން. 

ފަރާތްތަކުން   ދިން  ލަިއސެންސް  ކުރީެގ  އެބަހުރި  ވެސް  ކުރީމަ  އެކްސަސައިޒް  އެ  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ 

އަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެޅިެގން ނުވާނޭ މި ާގނޫނު އަންނައިރުަގއި. ދެން،    އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު

އަހަރުެގ މުއްދަތަށް.    3އަހަރޭ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް އޭތި ފެންނަނީ    2އިންތިޤާލީ ކައުންސިލުަގއި ިއސްޙާޤު ދެންނެވީ  
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އެީއ، ސޮރީ    59ދެން،   މާއްދާ  އިންނަ  36ވަނަ  މި  އޭަގއި  )ށ(.  މާއްދާެގ  ހެދޭ ވަނަ  ުގޅިެގން  ާގނޫނާ  މި  ނީ، 

ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެޕްރޫވް ކުރަންޖެހޭ ަގާވއިދުތަކެއް ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބުން މުޅި 

އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އިނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އޭެގ ބަދަލުގައި   އިންސްޓިއުޓުެގ މިނިވަންކަން އެބަ ެގއްލޭ.

ޖެނެރަލްގެ  ނަންވީ ކައުންސިލުންެގ ަގވާއިދެއް ފާސްކުރާ ހިސާބުން އޭތި އިފެކްޓިވް ވާންވާނޭ. އިތުރަށް އޮޑިޓަރއިން

 ހުއްދައެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެއްވި ދާއިމީ ކައުންސިލުެގ ވެސް  އަޅުަގނޑު ސުވާލެއް އެބައިން އިނޭގތޯ. މިހާރު އިސްޙާޤު ވެސް ދެންމެ  

ކައުންސިލު މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޕަބްލިކަށް ހުޅުވާލަިއެގން މެންބަރުންެގ    9ޖެނެރަލް ވެސް ހަމަ އެކީއެކަށް   އޮޑިޓަރ

ކޮށް، ތެރެއިން ޢައްޔަނުކުރާ ވާހަކަ. އިލެކްޓުކުރާ ވާހަކަ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ޑްރާފްޓު ކުރިއިރު މި ދާއިމީ

ޓްރާންސިޝަންަގއި ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިންނަވާ. ދެން، ޭއެގ އިތުރަށް ދާއިމީ ކަުއންސިލުެގ ވެސް އިންނަާވ  

ޖެނެރަލް އިނުން އޭެގ ދެން ޑިބޭޓަބަލް  ޮގތަށް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ މި ދާއިމީ ކައުންސިލުަގއި އޮޑިޓަރ

ކުރެވިފައި ޮއވެއްޖިއްޔާ އެ އަޅުަގނޑަށް ހައިލަިއޓު ކޮށްދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް  އެ ފާހަަގ؟ ކަމެއް. އޭެގ ޯގހަކީ ކޮބައިތޯ

 ރަނަގޅު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

އަޅުަގނޑުމެ ރިޢާޔަތްކޮށްފަ.  ވެސް  ތާރީޚަށް  ދައްކަންވާނީ  ވާހަކަދައްކާިއރު  ފާހަަގކުރެވޭ،  އަޅުަގނޑުމެން  ންނަށް 

އަޅުަގނޑު ވާނެ މި ޕްރޮފެޝަންަގއި ހަމަ އެންމެ ކުރީަގއި ލައިސެންސް ހޯދަިއެގން އެ ަމސައްކަތް ކުރި މީހަކަށް.  

ދިާމިވ   އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާނެ.  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ރިފާތު  އަދި  އާިއ  ފަރީ  އަޅުަގނޑާއި  ދެން، 

އޮޑިޓަ ހުރަހަކީ  ވެސް   ރ އެންމެބޮޑު  ޮގސްެގން  ފަހަރަކު  އެތައް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮފީސް.  ޖެނެރަލްެގ 

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން. ަގާވއިދެއް ވެސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލައިސެންސް ލިބޭނެ އެއްެވސް މަެގއް ނުދެއްކި އޮޑިޓަރ

މީރާއިން   އޮ  2011ހެދީ  ުގޅިެގން  ޓެކްސްއާ  ފެށިފަހުން  ނަަގން  ޓެކްސް  އަހަރު  ކުރަންޖެހިެގން ވަނަ  ޑިޓުތައް 

އެހެންވީމާ،   ހެދީ.  ަގާވއިދެއް  ދޭނެ  ލައިސެންސް  އޮޑިޓަރުންނަށް  ހިސާބުން  މަޖުބޫރުވި  ކުރަން  އިތުރު  އޮޑިޓަރުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޕްރެޑިކްޓެއް ނުކުރެވޭ އެ މަޤާމުަގއި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާމެދު ކަންތައްތައް ކުރާނީ 

ކަމެ ނޫނީ  ކިހިނެއް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ނުވާނެޭއ  ެވެގން  އިންސްޓިޓިއުޓު  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،  އް. 
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ޓެކްސްެގ، މީރާެގ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހައިޖެކު ކޮށްފައި އިންނަ އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް ިމ އިންސްޓިޓިއުޓުވުން ެއީއ  

ދެން، ނުފެނޭ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމުަގއި  ޮގތް  ބުއްދިވެރި  މިނިވަންކަމާ   އެންމެ  އެބަޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއުޓުާވން  މި 

ޮގތެއް   ރަނަގޅު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރުަގއި  އެހެން  އިންސްޓިއުޓަކަށް.  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  އެްއކޮށް 

މިއޮތް  މިހާރު  ދެން،  ނުދިނުން.  މަޤާމެއް  އިންސްޓިޓިއުޓުން  މި  ބޭފުޅަކަށް  އިދާރާއެްއެގ  ވަކި  ފެންނަނީ  ކަމަށް 

ޓްރާންސިޝަން ޕްރޮސެސް ތެރޭަގއި އިންސްޓިޓިއުޓު އެސްޓެބްލިޝްކޮށް ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އޭރަށް 

އިންސްޓިޓިއުޓު   ހެދި،  ރެގިއުލޭޝަންސްތައް  ހަދަންވާ  ކުރެިވ  އެސްޓެބްލިޝް  ޕްރެކްޓިސްތަކެއް  ބެސްޓު  ހުންނާނީ 

 ނާނީ. އަމިއްލައަށް ރަން ކުރެވޭ ވަރަށް ެގންދެވިފައި އިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދިވެސް، އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމު ކައުންސިލުަގއި ބައިންދަން އެޑްވޮކޭޓު ކުރަނީކީ ނޫން. 

އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ތި އިންޓަރެސްޓުަގިއ އަޅުަގނޑު ެވސް މިކަން އިރާދަކުރެއްަވިއެގން ކުރެވޭތޯ 

ނީ މި ބިލުަގއި އެ މާއްދާ ހިމަނާފައި އިން އޭެގ އަސްލު ރޫޙަކީ، އަދި ިމ  ބަލާނީ. ދެން، އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

ހަމަ ފެށިެގން މި އަންނަނީ ިމކަން. ފެށިެގން އަންނައިރު، ދައުލަތުެގ އެވަރުެގ ބޮޑު މަޤާމެއް މީެގ ރެޕްރެޒެންޓުވީމާ  

ސާލަކަށް ދާއިރާ އަސްލު ޕްރޮމޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން މި ދާން މި ޖެހެނީ އެހެން ބައެއް ކައިރިއަށް މި ސެލް ކުރަން. މި

ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އެހެންވީމަ  އެބަވެއޭ.  އެްއޗަކަށް  ވަރަށްބޮޑު  ެއ  ސެލްފް  އިޓް  މަޤާމު  އެ  މިހާރު  ކުރަން. 

ބިލަށް   މި  އަސްލު  ވިސްނުން  ބެއިންދުމުެގ  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ވެސް  ކައުންސިލުެގ  ދާއިމީ  މި  ަގބޫލުކުރެވެނީ 

ދެން،   އިނީ.  ދެން،   9ެގނެއްސަ  މެންބަރަކު،  އިތުރު  ނޫން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މިސާލަކަށް  ތިބޭއިރު،  މެންބަރުން 

  8މެންބަރުންނާއި، ތިބެެގން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިންނެވި ކަމަކު،    8މެންބަރުން. އެހެންވެއްޖިއްޔާމު އެ    8އުޅޭނެ  

ފެޝަން ހައިޖެކު ކުރެވިދާނެހެން. ދެން، މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެޮގތަކަށް ކައުންސިލު ނޫނީ ޕްރޮ

އަޅުަގނޑު   ނެރެވޭތޯ  ބެސްޓު  ހަމަ  މީެގ  ނޫން.  ކުރަނީކީ  ަވކާލާތު  ެއޮގތަކަށް  އެއަށް  ޮގތަކަށް  ެއއްވެސް  އަޅުަގނޑު 

 ބޭނުންވަނީ. ރިފާތު. މައިކު. 

 

 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ޙަސަންެގ ސެންޓިމެންޓްސް އަޅުަގނޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ އިނޭގތޯ. ެއީއ  

ހުރަހަކަށް   ކުރިއެރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަނީ  މި  އޮފީސް  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ވަރަށްބޮޑަށް  ތަނުަގއި  ވޭތުވެދިޔަ 
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ޑިސްޕްރޮޕޯ އޭެގ  އެީއ  އެކަމަކު  މިއޮތީ.  ެއ  ވެފައި  ހުރީ.  ނަންަގވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޝަނޭޓު 

ެއކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އޭެގ ފައިދާތަކެއް ވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިނުުމެގ ؟ ކޮންޓްރޯލް ނަާގފަިއ އޮތީަމ ދެއްތޯ

މި ފެއްޓުނީއްސުރެ  ޕްރޮސެސްަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ެވސް.  އެތީަގއި  ދާއިމީ  ބޮޑު   އިނޭގތޯ  ކިޔަނީ 

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އިންނަންވާނީ ޕްރޮފެޝަންަގއޭ. އެބައި ކޮންޓްރޯލްަގއި އިންކަމުަގއި ަވންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

އޭެގ އެޑްވާންޓޭޖްސްތަކެއް ެވސް ހުންނާނެހެން، ދައުލަތުެގ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އިނުން. ދެން،  

ބޯޑުތަ އިންނަ  ބޭފުޅަކު  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރެވޭ،  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ކުަގއި 

ނެތް  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ެއްއވެސްކަހަލަ  ފަސޭހަވެެގންދޭ،  ވަރަށްބޮޑަށް  ކަންތައްތައް  ބަެއއްކަހަލަ  އިންނަަވއިފިއްޔާ 

ންހެން އެ ކޮންސަރން ވަރަށް ވެލިޑު. އެކަމަކު  ބޯޑެއް މަސަްއކަތް ކުރަން ުއޅޭއިރުަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކަށްުވރެ. އަނެ

ނޫނީ  އެޅޭކަހަލަ  ހިޔަނި  އޮބްޖެކްޓިވްސްތަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  މި  ޑިސްޕްރޮޕޯޝަނޭޓު  އޭެގ 

 . އުނދަޫގ ވެދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ލެވެލްއަށް ނުދަންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި ރަނަގޅުވާނެހެން

 

 މެކްރޯ އެޝުއަރެންސް އެލް.ެއލް.ޕީެގ އޮޑިޓު ޕާޓްނަރ ހައްާވ ފަޖުވާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ބުނެފައި   އެބައިން  މީެގވެސް  އިނދީ   2ތެންކިއު.  މި  ޮގތުަގއި  މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަގިއ،  )ބ(  ެގ 

ންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެހެންެވްއޖެ ކަމަށް ވަ؟ ސްޓޭޓު ސްޓޭންޑެޑް ެވސް ެއކުލަވާލުން ދެއްތޯ

ެވސް   މިހާރު  އެފް.ސީައކީ  އެއީ  ދާއިރު.  ފަށައިަގނެެގން  ރަނަގޅޭ  ވަރަށް  އަސްލު  ހަމަ  އިނުން  އެފް.ސީާއ  އާއި 

މުހިންމު.   ެއފް.ސީ އިނުން  ފެށިެގންދާއިރުަގއި  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅާ.  ެއކުލަވާލާ  ސްޓޭންޑަޑްސް، ސްޓޭޓް ސްޓޭންޑަޑް 

އަ ކުރައްވަނީ.  ދެން،  ިމ  އޮޑިޓެއް  ޕަބްލިކް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އެކުލަވާލާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް  ނެްއކާ ސްޓޭޓް ސްޓޭންޑެޑް 

ބޭފުޅުން ފަށައިެގންދާއިރުަގއި އަސްލު ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް، އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް، ދާއިމީ   2އެހެންވީމާ، އެ  

ހާރު އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އިން ޮގތުން، އަޅުަގނޑު އިންނަން ކައުންސިލުަގއި ވެސް. އާދެ! އާދެ! ސްޓޭންޑަޑް މި

ބަދަލުކުރަން   އެކްރޫއަލްއަށް  ކޭޝްިއން  އިންނައިރުަގއި  ސަރުކާރުެގ.  ކޮމިޓީަގއި  ޕްލޭނެއް   5އެކުރޫއަލް  ިއޔާރޒް 

ވަނީ މީތީަގއި. ެއއީ  އެބައިން ފަށާފަ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެފް.ސީ އިނުން ވަރަށް މުހިންމުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީ

މީެގ ސްޓޭންޑަޑަށް ބޭސްކޮށްފައި ަގވަރމެންޓުެގ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ސްޓޭންޑަޑް މި ޗޭންޖުަވނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއ  

 ބޭފުޅުން އިނުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު މިަވުގތަށް.  2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ. ފަރީ.

 

 .އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެފް.ޖޭ.އެސް ެއސޯސިޭއޓްސް އެލް

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް އަނެއްހެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިނުމަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ މައްސަލަެއްއ ނެތް. އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް  

މަޤަމުތަކެއް  ހަމަ އެކަހަލަ  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  ބަެއއް  ހަދާލިއިރުަގއި  ރިސަރޗް 

 ޕޮއިންޓު އިޒް، ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  އެބަހުރޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަން އޮފް ދަ

ވޯޓިންގ   ނޮން  ވަންޏާ  ކޮންޓްރޮވަރޝަލް  އެ  ޕަރހެޕްސް  ެއކަމަކު  ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  އިންނެވުން  ބޭފުޅަކު 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ިއޝޫ.  އެފް.ސީ  ދަ  އެޑްރެސިންގ  އޮފް  ޓަރމްސް  އިން  ދެން،  ލެވެލްެއއްަގއި. 

ވީ ރެ ނަާގއިރުަގއި  ނަަގނީ.  މި  މަޤާމުތަކެއް  ބައިވަރު  ކުރިމަތިލައިެގން  މި  ވާހަކަދައްކާއިރު،  މި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ 

ޕްރޮސެސްތަކާިއ   ަގާވއިދުތަކަށް ވެސް ކޮންސަލްޓޭޝަން  ޖެހިެގން ދެން އަންނަ  މިއާ  އޯލް ސޯ މަސްޓު ރިމެމްބަރ 

ސި އެވްރީ  ކޮންމެ،  އެހެންވީާމ،  ދާނީ.  ޕެނަލްއެއްަގއި  އެްއޗިސްަގއޭ  ދަ  އޮން  ބީ  ޓު  ނީޑް  ޑަޒަން  ތިންގ  ންަގލް 

އެހެން ނޫނިއްޔާ ކައުންސިލުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ ުމހިންމު ހެނެއް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު ކުރަނީ،  

ހަމަ   ބޮޑަށް  ވެވެނީ  އެ    9ބުރަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވޯޓިންގ  ޕޮޕި  9މެންބަރސްއަކީ  ހަމަ  ވެސް  އުލަރ މެންބަރސް 

ވޯޓަކުން ނަާގފައި، ޭއެގ ތެރެއިން ހަމަ ވަކިން ރައީސް ާއއި ނައިބު ރައީސް ެވސް ކުރިމަތިލައިެގން ނަާގ ޮގތަކަށް  

 ނިންމަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ތަންކޮޅެއް ައވަސްކޮށްދެްއވައިފިއްޔާ ރަނަގޅު. އަދި އެބައުޅުްއވާ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޓްނަރ ޙަސަން މެނޭޖިންގ ޕާއެލް.އެލް.ޕީެގ    މޯލްޑިވްސްކްރޯ

ދެންމެ ފަޖުވާ ދެންނެވި ޕޮއިންޓަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި މިހާރު ސްޓޭންޑަޑް ސްޓިންގ ބޮޑީ ވާން  

ބޮޑީަގއި އިންނަ ކަަމށް  ޖެހެނީ އިންޑިޕެންޑެންޓު ބޮޑީއަކަށް. އެހެން ބަލާއިރުަގއި ފަިއނޭންޝިއަ ލް ކޮންޓްރޯލަރ މި 

އިންޑިޕެންޑެންސް   ެއއީ  އެހެންވީާމ،  ހިސާބުން.  އެ  ވަދެެވނީ  އެ  ތެރެއަށް  ެއކަުއންޓިންގ  ސްޓޭޓުެގ  ވެއްޖިއްޔާމު 

ެގއްލޭނެ ކަެމއް ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް މިސާލަކަށް ނޮން 

ހަމަ ވޯ ެއއީ  އިނުން  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ކައުންސިލުަގއި  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއއްެގ  ޓިންގ 
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ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެކަމަކު އޭެގ ބަދަލުަގއި ސްޓޭންޑަޑް ސެޓުކުރާ ބޭފުޅުން މީެގ ތެރޭަގއި ތިބުން އެީއ  

  އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓްސްތައް ނިމުނީ އިނޭގތޯ.  އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެ ހިސާބުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޙަސަން. ޝަބީ.

 

 ޕްރޫޑެންޓު ޗާޓަރޑްެގ ޮއޑިޓު ޕާޓްނަރ އިބްރާހީމް ޝަބީން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޕާޓްނަރެއއް.   ފަރާތުން،  ޕްރޫޑެންޓު ޗާޓަރޑުެގ  މިީއ އިބްރާހީމް ޝަބީން.  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމެންޓު އެބައިން. ދެން،    30ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ާވނީ މިހާރު ކޮމެންޓުތައް ފޮނުވާ ާގތްަގނޑަކަށް މުޅިެއކު  

ނު  މިތާ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓެއް  މިހާރު ހުރިހާ  ކޮމެންޓުތައް  ވަރަށްިގނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކާނަން. 

ވަރަށް   އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ  ދެން،  ކުރަްއަވއިފި.  ޝެއަރ  ައސްލު  ޙަސަންއާ  ާއއި  އިސްޙާޤު 

ޮގތުން އެ ވާހަކަތަްއ ދަންނަާވލާނަން. ދެން ، ފުރަތަމަ  މުހިންމު ކޮމެންޓުވީމަ އިތުރަށް ދެން ސްޓްރެސް ކޮށްލުމުެގ 

ބޭނުންވަނީ،   ފާހަަގކޮށްލަން  މެންބަރުން    10އަޅުަގނޑު  ފެލޯ  އެބަބުނޭ  ަގއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ަގއި،  )ހ(  ެގ 

ނެތި   އުނދަޫގތަކެްއ    5މެދުކެނޑުމެއް  އެބަ  ކުޑަކޮށް  އިނީމަ  އެޮގތަށް  ނެތި  މެދުކެނޑުމެއް  ދެން،  ވާހަކަ.  އަހަރު 

ވެ ހެދި  ޒިންމާއާ  އާއިލީ  މިސާލަކަށް  މެދުކެނޑުމެން އެބައާދޭ.  ވެސް  ހެދި  ކަންތައްތަކާ  އެހެން  ހަމަ  ނޫނީ  ސް 

އަހަރު އެޮގތަށް ބަދަލު ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުށަހެޅުމަކީ.   5އައިސްދާނެ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ބަދަލުަގއި މަދުެވެގން  

ކުރަން    12ދެން،   ރަޖިސްޓަރީ  ަގއި  )ހ(  ާމއްދާެގ  އަ  1ވަނަ  މި  ާވހަކަ  މުއްދަތެއްެގ  ދެން، އަހަރުެގ  ންނަނީ. 

އެ   ދިުގ.  ެއކައުންޓެންޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މުއްދަތު ތަންކޮޅެއް  އަހަރު   1އިން ބިޒނަސް އެބަޖެހޭ    ސަބަބަކީ 

އަހަރު އިނީމަ އެ ކޮންފްލިކްޓެއް އެބައާދޭ.    1ހަމަޖައްސަން    ތައްއެ އިންތިޒާމުއެހެންވީމާ،  ރީވާން.  ތެރޭަގއި ރަޖިސްޓަ

ނުެއއްޖެހޭ   ހަމަެއއް  ހިނާގށޭ    2ާމއްދާެގ    2އެ  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  މި  ބުނަންޏާ  އަނެްއހެން  މި    6ޮގތަކަށް 

އިން   އެކައުންޓެންޓްސް  އެބަލިބޭ  ޓައިމްއެއް  ރީޒަނަބަލް  އޭރުން  ކުރަން.  ބަދަލު  އޭތި  ޕީރިއަޑަކަށް  މަންތްސްެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ    19 ބޭނުންވަނީ،  ބިޒިނަސްއަށް ރެޖިސްޓަރ ވަންޏާ ރެޖިސްޓަރވާން. ދެން، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދެން، ޭއެގ   3ަގއި އެބަހިމެނޭ ކައުންސިލް މެންބަރުން ވިދިވިދިެގން   5)ށ( ެގ  

އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމުެގ މުހިންމުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޓަކައި ހިނާގށޭ ވަން ތަރޑް،  

ްއެގ ތެރޭަގއި ބާްއވާ ޖަލްސާތަކުެގ ތެރެއިން ވަން ތަރޑް ވެސް މެންބަރުން ޖެހޭނެއޭ ހާޒިރުވާން. އެއީ މިހާރު އަހަރެ
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ވިދިވިދިެގން   ވެްއޖިއްޔާ  އިންޮގތުން  މި  އިތުރަށް    3މާއްދާަގއި  އޭެގ  އިންނަނީ.  މި  ެއކަނި  ވާހަކަ  ޖަލްސާއެްއަގއި 

ތެރޭަގ އަހަރެްއެގ  ވެސް  ތަރޑް  ވަން  ކުރަން  ކައުންސިލްެގ އިތުރު  އިންތިޤާލީ  ދެން،  ކުރަން.  އެޓެންޑު  ާވނެއޭ  އި 

މިހާރު   ދިުގ.  ބަދަލުަގއި    4ދައުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ތަންކޮޅެއް  ހިނާގށޭ    2މި އިންނަނީ. އޭެގ  އަހަރަށް 

ތެރޭ ނިމިފަ.   ސަބަބަކީ އަސްލު ިގނަ ކަންތައްތައް ީމަގއި މިހިރީ ވިތިންގ އަސްލު ވަން އިޔަރ 1ބަދަލުކުރަން. އޭެގ  

އަހަރަށް މި   2އަހަރުެގ ބަދަލުަގއި    4ަގާވއިދުތައް އެބަހެދޭ. އުސޫލުތައް އެބަ ސެޓުކުރެވޭ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ  

މި އިންސްޓިޓިުއޓު  ބޭފުޅުން  ދޫކޮށްލަންީވއޭ. އެ ހިސާބުން ދެން އެ  ޕްރައިވެޓު ސެކްޓަރއަށް އަސްލު  ކުރުކޮށްފައި 

 ސެކްޓަރއިން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސްތައް ެގންނާނެއޭ. ދެން، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ެއްއ  ކުރިއަށް ެގންދަން، ޕްރައިވެޓު 

ކައުންސިލް    35ޕޮއިންޓު.   ެވސް  ވަުގތެއްަގއި  ކޮންމެ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހިމެނޭ  އެބަ  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިނީ އެޮގތަށް  ަވުގތެއްަގއި،  ކޮންމެ  ދެން،  ވާހަކަ.  ކުރެވިދާނެ  ވަކި  އިންފުލުއެންސް  މެންބަރުން  ަވރަށްބޮޑަށް  މަ 

ކުރުމުެގ ބާރު ވެސް އެބައާދޭ. ދެން، ޭއެގ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ ވަުގތެްއެގ ބަދަލުަގއި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްނަަމ 

ސުލޫކީ   ކޮމިޓީައކަށް،  އެތިކްސް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ފެންނަ  އޮތްކަން  މައްސަލަެއއް  ސުލޫކީ  ޖެނެރަލް،  އޮޑިޓަރ 

ހު އޮތުން  ކޮމިޓީއަކަށް  ވަކިކުރަން  ަވުގތެއްަގއި  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެންވާނީ.  ަވކި  ެއއަށްފަހުއޭ  ށަހަޅަިއެގން 

އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ބައިންދާކަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަދި 

ވާ ޢިނާޔަތުެގ  އާއި  މުސާރަ  މެންބަރުންެގ  ކުރެވިފަ.  ކައުންސިލް  ެއޑްރެސް  ބިލުަގއި  ނެތް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ހަކަ 

ެއީއ   ހީވަނީ ރަނަގޅުވާނެހެން. ދެން،  އެޑްރެސްކުރުން އަޅުަގނޑަށް  އެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ދެ ވަރަކަށް.  ކޮންމެެވސް  ކަނޑައަޅަން  މީަގއި  އުސޫލުތަކެއް  އޭެގ  އިންނާނެ  ހިމަނާފައި  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ން، 

އިތުރު   ދެން،  ހިމެނިދާނެ.  ތެރޭަގއި  ގަވާއިދު  ޮގތެްއވިޔަސް  ކޮންމެ  މީގައި   2ޑީޓެއިލް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއެއް 

ދެން،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީެއއް.  ލައިސެންސިންގ  ދެން  ކޮމިޓީއަކާިއ،  އެޕީލްސް  އެއީ  ބޭނުން.  ހިމަނާލަން 

ކޮމެންޓެއް ފާހަަގކުރެްއިވ  ވެސް  މިއީ  ޙަސަން  އޮޑިޓު    33  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  މެންބަރުންެގ  )ށ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ފަރމްއަށް އޭެގ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ބަދަލުަގއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަސްލު އޮޑިޓަރަށޭ އޭެގ އަދަބުތަްއ  

 އަންނަންވާނީ، ެއޮގތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ނިމުނީތޯ
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 ޕްރޫޑެންޓު ޗާޓަރޑްެގ ޮއޑިޓު ޕާޓްނަރ އިބްރާހީމް ޝަބީން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަދި އަޅުަގނޑު އެއް ކޮމެންޓު. މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އާދެ! އެއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފު ތި  ބޭނުންޭވ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އެބައިން.  ކަެމއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޚިޔާލެްއ  އަޅުަގނޑު  ޅުންެގ 

ކުރިމަތިލެވޭނީ  ކައުންސިލަށް  އިންނާނެ  ޮގތުން  ޑްރާފްޓުކޮށްފައިއިން  ބިލުަގއި  މި  މިހާރު  ބަލާލަން.  އެކަމުަގއި 

ފަހަރޭ އިންނާނީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ. މާނައަކީ، މިސާލަކަށް ދައުރަކީ މިހާރު އިން ޮގތުން    2ވިދިވިދިެގން،  

ެވއްޖިްއޔާ   4 ކަމަށް  ިގނަެވެގން  އަހަރު  އެންމެ  ނޫނީ    8  ނުލެވޭނެ.  ކުރިމައްޗެްއ  މީހަކަށް  އެ  ދެން،  އަހަރު. 

އިންތިޚާބެއް ނުެވވޭނެއޭ. ދެން، އޭެގ ފަހުަގއި ވެސް އިންނާނީ މުޅިން އާ ބެޗެއް. ދެން، މި ޕޫލް އެހާ ބޮޑެއް ނޫން. 

ހުރިހާ އުޅޭ  މީަގިއ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ކުރު  ވަރަށް  ދެން،    އެހެންވެއްޖިއްޔާމު  ތެރޭަގއޭ.  މީެގ  އުޅޭނީ  އެންމެން 

ރަނަގޅުޮގތެއްތޯއޭ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ   އަސްލު ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ބާވައޭ ހިތަށް އަރަނީ. އެހެންވީމާ،

ވެސް   އަނެއްކާ  ދީފައި  ޕީރިއަޑެއް  ކޫލިންގ  ނޫނީ  ބޭްއވުން.  ކަނޑަައޅާފައި  ލިމިޓެއް  އެޮގތަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

 ވާދަކުރެވޭޮގތަށް ހެއްދެވުން، ނޫނީ ކޮބައިތޯ ތިބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލަކީ އެ ކަމަށް. ފަރީ. 

 

 އެފް.ޖޭ.އެސް ެއސޯސިޭއޓްސް އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ައނެއްކާ ވެސް ޖޮއިން ކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ލިމިޓެއް އޮތުން މުހިންމުހެން. އެކަމަކު ކޫލިންގ ޕީރިއަޑެއް ލާފައި

ވެސް   ޖެނެރަލީ  ކުޑަވީމަ  ވެސް  ޕޮޕިއުލޭޝަން  ވަރަށް  ކޮންސަރންއަކީ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ެއއީ  ޮގތަށް. 

މަދުވާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެހެން ފަހުން ހަދާފައި ހުރި އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކުަގއި ެވސް ހުންނާނީ ޓޫ ޕީރިއަޑްސް،  

ނަ ބްރޭކެއް  ޕީރިއަޑް ދެން،  ވަން  މިނިމަމް  އެޓްލީސްޓް  އެހެންވީމާ،  ނާދެޭވޮގތަށް.  ވެސް  އަނެއްކާ  ނޫނިއްޔާ  ާގފައި 

 ނިމެންދެން ޔޫ ހެވް ޓު ވެއިޓް ޓު ރީއެޕްލައި. ެއޮގތް ރަނަގޅުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންމުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

ޕީރިއަޑެއް   ކޫލިންގ  އޭެގ  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ޕްރޮޕޯސްއަށް.  ފަރީެގ  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް.  ފެނޭ  މުހިންމުކަމަށް  ކަނޑައެޅުން  ާގނޫނުަގއި  އޭތި  އެކަމަކު  ލެޭވޮގތަށް.  ކުރިމަތި  ހަމަ  ލާފައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ލާފަ. އެހެންވެއްޖިްއޔާމު   ލިމިޓެއް  ހަމަ  މިހާރު އޭތި  އެބަިއނޭ  ބިލުަގއި  ބިލުގައި، ޑްރާފްޓުކޮށްފައި އިން  މި  މިހާރު 

އެއަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްެގންތާ ކޫލިންގ ޕީރިައޑެއް ވެސް ލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު އޭތި އެޮގތަށް  

އެ ކުރިން  ފާސްކުރުމުެގ  މި މިސާލަކަށް  ސުވާލު  މި  ައޅުަގނޑު  އަސްލު  ބަލަންވެެގން  ޮގތްތޯ  ރަނަގޅު  އެންމެ  ީއ 

 ދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުންނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

ޓަރމް  އެއް  ލެވިދާނެ  މިސާލަކަށް  ފަހުން  އޭެގ  ދެން،  ކުރިމަތިލެވޭޮގތަށް.  ދައުރަށް  ދެ  ޖެހިޖެހިެގން  ހަމަ  އެއީ 

 ކޫލިންގ ޕީރިައޑެއްލާފަިއ، ދެން އޭެގ ފަހުން ކުރިމަތިލެޭވޮގތަށް އެޮގތަށް މެންޝަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިފާތު.

 

 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގތްަގނޑަކަށް   ތިކޮޅަށް   5އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެވިފަ.  މިހުރީ  ޕޮއިންޓުތަކެއް  ބްރޯޑް  ތަންކޮޅެއް  ޕޮއިންޓެއް 

ޕޮއިންޓު   ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  ދެން،  ވެސް.  ތަފުސީލު  އޭެގ  ހުންނާނީ  އެ    -16ފޮނުވާލާފައި  އަޅުަގނޑު  )ރ(، 

ފާހަަގކުރެވޭ   އެބައިން  ޭއަގއި  އަންނާނަން.  އިންނަނީ  ޕޮއިންޓަށް  މި  ފައްޓާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް. 

ތަޢާރަފުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންސީެގ ފަންނެއް ގާއިމުކޮށް، މިޮގތަށް ލިޔެފައި އޮތުމުެގ ބަދަލުަގިއ  

މި ފަންނު  މި  ގާއިމުކުރުން.  ޕްރޮފެޝަންއެއް  ދާއިރާއިން  ެއކައުންޓެންސީެގ  ޗާޓަރޑް  ބަސް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބުނަންއުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލުަގއި  ރަނަގޅަކަށް  އެހާ  ބޭނުންކޮށްފިްއޔާމު  ކޮންޓެކްސްޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެްއޗެއް ހިެއއްނުވޭ ދޭހަވާހެނެއް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕްރޮފެޝަން އެ ބަސް ބޭނުން ކުރުން މާ އެކަށީެގންވޭހެން. މި  

ރިޕްލޭސްކުރަ އޭތި  ވެސް  ބިލުަގއި  އަސްލު  މުޅި  ފަންނު،  އެ  ފެނޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ން 

މާނަ ނެރެޭވ   ބަހެއް، އެ  ފުރިހަމަ  ބަހެއް އަސްލު އެހާ  ދިވެހި  ޮގތުަގއި  ޕްރޮފެޝަންއަކަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނު 

ަގނޑަށް ހީވަނީ މާ އެްއޗެްއ، ސީދާ ބަހެއް ނެތްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ޕްރޮފެޝަން ބޭނުންކުރަން އަޅު
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އޮތީ   މި  ދެން،  ވާނެހެން.  މެންބަރުންެގ   7ރަނަގޅު  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  މެންބަރުން.  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  )ހ(  ެގ 

މިފަދައިން   ފެނޭ. ހަމަ  ކަމަށް  މާ އެކަށީެގންވާ  މިހެން ބޭނުންކުރުން  މެންބަރުން  ފުލް  ބަދަލުަގއި އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

މެން އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ފުލް  ބިލުަގއި  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ތަންތަނުަގއި  އެއްމެހާ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ބަސް  މި  ބަރުން 

ޖެހޭ    ބޭނުންކުރަން  އާންމުކޮށް  މިހެން  މެންބަރުން  ފުލް  ސަބަބަކީ  އެ  ފެނެއެވެ.  ބަދަލުކުރަން  މެންބަރުންނަށް 

 ތަފާތު ސާފުކޮށް ގާއިމުކުރުމަށް ސަބަބަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓުަގިއ އެހެން ިގންތިތަކުެގ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭތީ، އެ

އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެްއކަން  އުޅޭ  ކޮށް  މިކަން  ވެސް  އިންސްޓިޓިއުޓުތަކުަގއި  އެހެން  މިފަދަ  މިއީ  ޓަކަެއވެ. 

)ރ(. ދެންމެ ދެކެވުނު ބާބުެގ ވާހަކަ. މި މާއްދާަގިއވާ ޮގތުން ދެވަނަ ދައުރު   -16ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން،  

ޖެހިެގން ައންނަ ދެވަނަ ދައުރަކަށްތޯ ނޫނީ އެްއ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފަިއާވ ފަރާތަކަށް ދެން ދުވަހަކު  ނިސްބަތްވަނީ ޖެހި

ވެސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ވާހަކަތޯ، އެހާ ސާފުނުވާކަން ފާހަަގކުރެވުނު. މިކަން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް 

ދެން،   ފާހަަގކުރެވުނު.  މުހިންމުކަން  ތެރޭަގިއ    -17ސާފުވުން  ޝަރުޠުތަކުެގ  މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލުެގ  )ށ(. 

އޮތީ   މި  ދެން،  މުހިންމުކަމަށް.  ޮއތުން  އެނެގން  ތަފުސީލު  ޮގތުެގ  މާނަކުރެވޭ  )މ(.    -24ވަޒަންވެރިވުން 

ޕޮއިންޓުތަކުެގ   ހިމެނޭ  ބާބުަގއި  ވަށް  މީަގއި  ވަސީލަތްތަކުންނޭ.  އަންނަނަވި  ހޯދޭނީ  އާމްދަނީ  އިންސްޓިޓިއުޓަށް 

ރެއަށް ހަތަރުވަނަ ޕޮއިންޓެްއ އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ. ެއއީ ސްޕޮންސަރޝިޕް ފައިސާ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން  ތެ

ލިބޭ އާމްދަނީ. އެއީ ކުރީަގއި އެބައާދޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ހެދުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. އެކަމަކު އާމްދަނީެގ  

ވާހަކަ  އިންވެސްޓްމަންޓުެގ  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތެރެއަކު  އެއީ  ފެނޭ.  އިތުރުކޮށްލަން  ބާބު  މި  އެހެންވީމާ،  އެއް. 

ެއ   ސްޕެސިފިކް  އެ  ދެއްކެވި  ބޭފުޅުން  އެހެން  ހަމަ  ދެން،  ކޮމެންޓްސްތަކަކީ.  ބްރޯޑް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 

 .  އިޝޫސްތަްއ، ޑީޓެއިލްޑް ިއޝޫސްތަކަކީ ހަމަ ވެލިޑް އެްއޗެހި ތަކެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދާއިމީ ޓަރމަށް   ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް އެބަ އާދޭ މި ޓަރމްއާ ބެހޭޮގތުން. މިހާރު މި 

ވެސް އެބަހުރި ޚިޔާލުތަކެއް ައއިއްސަ. މިހާރު އިނީ ހަތަރު އަހަރު. އެ ކުރުކުރަން އެއަށްުވރެ، ތިން އަހަރަށް. ދެން، 

ައހަރު  މި ޓް ައހަރަށް ކުރުކުރަން. ދެން،   3އަހަރަށް ނޫނީ    2ރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް ވެސް މިހާރު އިން ހަތަރު 

އެކަމަކު   ބަލާނަން.  އާދެވޭތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިންަގނޑަކަށް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ވެސް  ކޮންމެ  ެވސް  މީަގއި 

ތި ހަމަ އެއާބެހޭޮގތުން  މިތަނުން ނިންމުމުެގ ކުރިން  ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑަިއަގންނަވާނީއަޅުަގނޑުމެން  މި ؟  

ދާއިމީ މުއްދަތު ބާއްވާ އެ ޕީރިއަޑާއި، ދެން މި ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް މި ަގބޫލުކުރެވެނީ މި 



 2020 ޖޫން 22                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

22 

 

ށްފަ.  ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް އަޅުަގނޑުމެން މިހިސާބަށް މި އާދެވުނީ ވަރަށް ބައިވަރު އެކްސްޕީރިއަންސް ތަކެއް ކޮ

ފަށާއިރު،   ކުރަން  އެކަން  ޮގްއސަ  ފަށަިއެގން  ޝަުއޤެއްަގއި  ކަމުެގ  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަށާއިރު  މިހެން  ކަމެއް 

ޙަޤީޤަތުަގއި ނުކުރެވި އޮތީ ިމއަދާ ހަމައަށް. އެހެންވީމަ ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ދެން މީަގއި މި ޮއޑިޓަރ  

މި   ޕީރިއަޑެއް  މި  ޖެނެރަލް ޓްރާންސިޝަން  ެގނެވިފައި  މި  ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް  މި  މެންބަރުންނާއި،  ޢައްޔަނުކުރާ 

އޮތީ. ެއކަން ކުރަން، ކުރެވޭ، ކުރާނެ ބަޔަކު މީެގ ތެރެއަށް ެގނައުން. ދެން، މި މުއްދަތު ެވސް މާ ކުރުވެއްޖިއްޔާ ިމ  

ތަރު އަހަރު ޖަހާފައި އެއިނދީ.  ކުރަން އުޅޭ ކަން ވެސް ނުކުރެވި ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ވިސްނާފައި ހަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަތަރު އަހަރު އަދި މާ ކުރު ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން. އަދި ދިުގ ވާހަކަެއއް ެވސް ނޫން. 

އެކަމަކު އެ މުއްދަތު ެގނެސްދޭނީ މި ކުރަން އުޅޭ ކަންތައް ކޮށްފައި، އެ ެއސްޓެބްލިޝްކޮށްފައި، ދެން އަންނަށް އޮތް 

ލުކޮށްެގން ކުރިއަށް ދާން. އެހެންވީާމ، ކިހިނެއްތޯ މި ޓްރާންސިޝަން ޕީރިައޑްެގ ހަތަރު އަހަރާއި، ދެން ބަޔަކާ ހަވާ

 ؟އޭެގ ފަހުން މި ޓަރމަށް އިންނަ ހަތަރު އަހަރު، މިއަށް ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލަކީ

 

 އްކެވުން: އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެ

ނުކުރާހާ،   ހީެވސް  މަސައްކަތް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  ޕީރިއަޑްަގއި  ޓްރާންސިޝަން  މި  ފުރަތަމަ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ފާހަަގކުރެވުނު   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއިރު  މަސައްކަތް  ވެސް  ހަދައިެގން  އެސޯސިޭއޝަނެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

އް. ދެން، އޮބްިވއަސްލީ މިފަހަރު މިއީ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ސެޓަޕެއްެގ މީހުންނަށް ދެވޭ ވަުގތާއި، މިކަހަލަ ކަންތަ

އެކަމަކު   ދަނީ.  މި   2ތެރެއިން  މަދުވާނެކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެންނަނީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ިއޔަރޒް 

ބޭނުންވާ ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިނިމަމް  އިޔަރޒް  ފޯރ  ޓު  ތްރީ  ސްޓޭޖުަގއި.  ލާސްޓު  ނެ އެސްޓަބްލިޝްކުރަން 

 ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮއޑިޓު   ވައްހާބުެގ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ވައްހާބަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ނެތިއްޔާ  ޚިޔާލެއް  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން 

 ފަރމްެގ ކޮމެންޓްސްތައް ހުށަހަޅަން. 

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ އެކްރޫ ޕްލަސް އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޢަބްދުލް ވައްހާބް
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އަޅުަގނޑު ޢަބްދުލް ަވއްހާބު، އެކްރޫ ޕްލަސް އެލް.އެލް.ޕީެގ ޕާޓްނަރ. މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރި 

ކޮމެންޓެްއ ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެން    59ކޮމެންޓުތައް ެވސް އެހެން ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއަވއިފި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  

ދެ ހުށަހަޅާފަ.  ދެން،  އިންނާނެ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ައޅުަގނޑު  ކޮމެންޓުތައް  ބައެއް  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ން، 

ވެލުޭއޝަންެގ   އެޑުކުރާތީ  ވެލުއޭޝަން  އޭެގއިތުރުން  ދެން،  ފެނޭ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  އެޑްކުރަން  ވެލުއޭޝަން 

ަގނޑުތައް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހަދަން  ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައެޅުމާިއ، ވެލުއޭޝަންަގއި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި މިން 

ވެލުއަރސް  އެ  ދެން،  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ކަނޑައެޅުމަށް  ވެލުއަރސް  ޮގތުަގއި  މެންބަރުންެގ  ދެން،  ފެނޭ. 

ވެސް   ބޭފުޅުން  އެހެން  ކޮމެންޓުތައް  އެހެން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  ދެން،  އިތުރުކުރާތީެވ. 

 ފާހަަގކުރަްއވައިފި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ވައްހާބު. ދެން، މިހާރު ދެ ފަރާތަކުން ވެލުއޭޝަންެގ ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ. މި ބިލުަގއި އެްއވެސް ވަރަކަށް 

މިކަހަލަ  ކަންނޭނެގ.  ކަމެއް  ރަނަގޅު  މިއީ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އޮތީކީ.  ނޫން  އެޑްރެސްކޮށްފައެއް  ވެލުއޭޝަނަށް 

ޔާލު ހުރިޮގތް ބަލާލަން. މި ވެލުއޭޝަން އެޑްކުރަންވީތޯ ނޫނީ ހަމަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަ މިއާމެދު އަޅުަގނޑުމެން ޚި

ދެއްަވއިފިްއޔާ   ޚިޔާލެއް  ކޮންެމވެސްކަހަލަ  އެކަމަށް  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނީތޯ.  މިއޮތްޮގތަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއާިއެގން ކުރިއަށް ދާން ފަސޭހަވާނެ.  

 

 ޤް އުސްމާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙާ އިސްންގ ޕާޓްނަރ އޭ.ައއި.ެއކްސް އެސޯސިޭއޓްސްެގ މެނޭޖި

ހިނަގމުންދާ   އަންރެިގއުލޭޓެޑްކޮށް  ވަރަށް  މިހާރު  އެއީ  ވެލުއޭޝަން،  އެ  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

  އޭރިާއއެއް ހަމަ ޙަސަން ބުނިހެން. ވަރަށް އިމްޕެކްޓު، މި ދާއިރާއަށް ވަރަށް އިމްޕެކްޓުކުރާ ކަމެއް ވީމަ އަސްލު މި 

 ބިލު ހެދިެގން އަންނައިރު ވެލުއޭޝަން އިންކްލޫޑްކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިފާތު.

 

 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެއްތޯ އެއްޗެއް  ޓްރިކީ  ވަރަށް  އެހެންނޫންތޯ؟ ވެލުއޭޝަންއަކީ  އަސްލުަގއި  ފީލްޑެއް  ވަކި  މުޅިން  ؟ ވެލުއޭޝަނަކީ 

އޮފްކޯސް އެކައުންޓެންޓުންނަކީ ޑިސްކައުންޓެޑް ކޭޝް ފްލޯރ މެތަޑުކަހަލަ ެއއްޗެހި ބޭނުންކޮށްެގން ވެލުއޭޝަން ހަދާ 

އެކްސްޕަރ އެ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޯކޭ،  ކޮމްޕަރެޓިްވ  ބައެއް.  މި  މިސާލަކަށް  އަނެއްޮގތަށް،  އެކަމަކު  އެބަހުރި.  ޓީސް 

ހުރި  ލިބިފައި  ސްކިލް  އެކަުމެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  އެބަުއޅޭ.  ަވއްތަރުތަކެއް  ބައިވަރު  އެޕްރޯޗްެގ  މާކެޓު  އެޕްރޯޗް، 

ހަ ވެލިުއޝަނަކީ  ހަދާކަން.  ވެލުޭއޝަން  ނަަގިއެގން  ެއޕްރޯޗްތައް  ެއ  ދެއްތޯ  ނޫން  ވަކި  ބައެއް  މުޅިން  މަ 

ވެސް   މީހުންނަށް  އެ  ލާފައި  ތެރެއަށް  މީެގ  ޭއރިއާެއއް.  ޓްރިކީ  ވަރަށް  މިއީ  ދެން،  އަސްލުގައި.  ސްޕެޝަލިޓީއެއް 

ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުން ކިޔުން އެއީ ވެސް ވަރަށް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ވަރަށް ކެއަރފުލް ވާންޖެހޭނެ  

މީެގތެރެއަށް  ވެލުއޭޝަން  ވަކި    މި  މުޅިން  އެްއޗެއްސަކީ  މިކަހަލަ  ސަރވިސަސް.  އެކްޗުއޭރިއަލް  ލައިފިއްޔާ. 

ނުކުމެދާނެ   މީަގއި  އަނެްއހެން  ލައިފިއްޔާމު،  އެްއޗެހި  މި  ތެރެއަށް  މީެގ  އެހެންވީމާ،  އޭރިއާސް.  ސްޕެޝަލިޓީ 

އެ  އެބަުއޅޭ  ބައިތަކެއް  ވެލުޭއޝަންެގ  އޮބްިވއަސްލީ  އެކަމަކު  އެބައުޅޭ.  ވެސް  މައްސަލަތަކެއް  ކައުންޓެންޓުންނަށް 

ނޯމަލީ  އަސްލުަގއި  ެއއްޗެްއސަކީ  އެ  ކަންތައްތައް،  ވެލިއުކުރުންކަހަލަ  ރިސޯޓެއް  މި  ޖެނެރަލް  އެކަަމކު  ކުރެވޭނެ. 

އެހެން   ބަިއވަރު  އޭަގއި  ކުރާނީކީއެއް.  ފަހަރަކު  ހުރިހާ  ނޫން  މެތަޑަކުނެއް  ފްލޯރ  ކޭޝް  ޓިސްކައުންޓެޑް 

ނުންވޭ. ެއއީ ވެސް ޗާޓަރޑް ވެލުއަރސް ކިޔާ ބަެއއް ވެސް އެބަުއޅޭތާ. އެހެންވީމާ،  ސްކިލްސްތަކެއް ެވސް އެބަ ބޭ 

އެ މީހުންނާއި ޗާޓަރޑް އެކަުއންޓެންޓުންނާއި އެއްކޮށްލައިފިްއޔާ ނުކުމެދާނެ ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ހުރުމަކީ ވަރަށް 

 އެކަށީެގންވާ ކަެމއް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނ ކޮންމެހެން ދެން،  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވިދާޅުވަނީ،  އެ  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ވާހަކަ  ެވލުއޭޝަންެގ  ހިތުން  ޑު 

ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓެްއ ެއކަން ކުރުމެއް ނޫން. މިހާރު ިމސާލަކަށް މި ޮއޑިޓު ފަރމެްއ، މި ލައިސަންސްއެއް ދީފައި 

ދެން އެއްކަލަ ވެލުއަރއެއް ނޫނީ ހަމަ ސްކިލް ހުރި  އިން އޮޑިޓު ފަރމެްއެގ ތެރެިއން އެކަން ކުރާއިރު އެ ބަޔަކު  

ފަރާތަކާ ުގޅިެގން އެކަން ކުރާ ވާހަކަހެން، އެއީ އެޮގތަށް ެގންދަންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅިެގން 

ކޮ ފަރީެގ  ހުށަހަޅާފައި،  ވެސް  ޚިޔާލެއް  ފަރީެގ  އެާއުގޅޭޮގތުން  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  އަންނަނީ.  މެންޓާ އެ 

 އެްއކޮށް، ވެލުއޭޝަންއާ ބެހޭޮގތުން ފަރީެގ ޚިޔާލު.

 

 އެފް.ޖޭ.އެސް ެއސޯސިޭއޓްސް އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޖެނެރަލީ މިތާ ޑިސްކަސް ކުރެވުނު ހަމަ ހުރިހާ ޕޮއިންޓަކަށް ވަރަށް ޑީޓެއިލްކޮށް ިއސްޙާޤު، އަދި ސްޕެޝަލީ ހުރިހާ 

ޕޮއިންޓަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު އެކްސެޕްޓު ދަ ނޭމް ބިޓު. ނޭމް އަޅުަގނޑުެގ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެ ނޫނިއްޔާ ދެން  

، ޙަސަން ެވސް ހައިލައިޓުކުރެްއވި ޕޮއިންޓުތައް ވަރަށް ޑީޓެއިލްކޮށް ެއްގރީ.  އިސްޙާޤު ހައިލައިޓުކުރެވި ޕޮިއންޓުތަކާއި

އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް މިއޮތީ ވެލުއޭޝަން ވާހަކަ ކަންނޭނެގ މިހާރު. އެީއ ޓޯޓަލީ ނޮޓް އިންކްލޫޑް އިން ދަ ބިލް.  

ސްޕެޝަލިޓީއެްއވީމަ ައއި އެްގރީ    އަޅުަގނޑަށް، އަިއ ޑޫ ެއްގރީ ވިތް ޔޫ ރިފާތު އޮން ދެޓު. ެއއްކަލަ މުޅިން ތަފާތު

ވިތް ޔޫ އޮން ދެޓު. ބަޓު، ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ވެސް އިފް ޔޫ ލުކް ެއޓު އިން ޑީޓެއިލް އަޅުަގނޑުމެން 

އުސޫލުން   އެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ނޫންކަންނޭނެގ  ވެސް  ވާހަކަެއއް  ހަދާ  ެއްއޗެހި  އެްގޒާމްތަކާއި  ވަކި  މިއީ 

ހީ ތަންތަނުން އަޅުަގނޑަށް  އެ  އެްއޗެހި.  އިންސްޓިޓިއުޓުތަކާ  އެބަހުރި  ަގބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  ވެސް  ވެލުއަރސްެގ  ވަނީ 

އަންނަ، އެ ތަންތަނުން ފާސްވެެގން އަންނަ މީހުންނަށް ދިނުމަކީ ޕްރެކްޓިކަލީ އުނދަޫގ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަންނޭނެގ.  

ސް ވަރަކަށް އެ ރެިގއުލޭޓުނުކޮށް އޮތީމަ އޮޑިޓަރސްއަށް  އެއީ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓަކީ. ސެކަންޑު ޕޮއިންޓަކީ، އެ އެްއވެ 

ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ އެބަ ދިމާވޭ މިހާރު. އެހެންވީމާ، ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނެގ ކުރުން. ދެން، ތިންވަނަ 

ކިޔައި  ނަމެއް  އެހެން  ކޮންެމވެސް  ނުކިޔާ  ސީ.އޭ  ސެޓިފިކޭޝަންއަށް  ދެވޭ  ެއ  ވެލުއަރސްއަށް  ެއ  ޕޮއިންޓަކީ   ،

ވަކިޮގތަކަށް އެކަން ކުރުން، ަވކި އެހެން އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން. ސޯ އިޓު، ހަމަ ޖަސްޓް ބިކޯޒް މި ެއކްޓުެގ ތެރެއިން  

އަސްލު   އެއީ  ދެވިދާނެ.  ވެސް  އަކުރެއް  އެހެން  ެވސް،  ޓައިޓަލްއެއް  އެހެން  ނޫން  ސީ.އޭ  ހަމަ  ވެސް  އިނަސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ތަންކޮޅަކީ. ދެން އިން އިޝޫ، ައޅުަގނޑު    ވެލުއޭޝަންއަށް ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ

އިޝޫސްތައް އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން ވަކިވަކިން. ޓަރމް، ޓަރމްަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިންތިޤާލީ   ޖެނެރަލީ ހުރި 

 ބައިވަރު މަސަްއކަތް ޓަރމް އާއި ޕަރމަނަންޓު ޓަރމްއާ ތަފާތުކުރުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫންހެން. އެއީ އަސްލު ވަރަށް

އޮންނާނެ ފަށާއިރު އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ސެޓަޕްަގއި. އެ ަގާވއިދުތަކާއި އެްއޗެހި ހަދަން އަސްލު ވަރަށް ޓައިމް ދާނެ. 

އެހެންވީމާ، އޭތި އެ ދެ، ވާހަކައަކީ ޕަރމަނަންޓު ޓަރމަށްުވރެ ކުޑަކުރާކަން ބޭނުމެއް ނޫން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑަށް  

ތަންކޮޅެްއ ދިުގ ކަންނޭނެގ ޖެނެރަލް ޓަރމަކަށް. އަޅުަގނޑު ހިތުން ތިން އަހަރު އެއީ ރަނަގޅު    ހީވަނީ ފޯރ އިޔަރ

ސިކްސް   މާނައަކީ  އޭެގ  އިޓު،  އޮފް  ރެސްޓު  ދަ  ކޮންސިޑަރ  ޔޫ  ވެން  އެންޑް  ޓަރމަކަށް.  ކަންނޭނެގ  މުއްދަތެއް 

އްަގިއ. ދެން، އާފްޓަރ ދެޓް ޔޫ ހޭވް ޓު  އިޔަރޒްއޭ މެކްސިމަމް އިނދެވޭނީ ޖައްސަ ޖައްސަިއެގން ބޭފުޅަކަށް މަޤާމެ

ޓޭކް އަ ތްރީ އިޔަރ ބްރޭކެއް. އެހެން ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ ައއި ތިންކް ދެޓު މޭކް ސެންސް ކަންނޭނެގ ޯއވަރޯލްކޮށް.  

އަންނަ   އެ  ިއންޓަރިމްަގއި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ކުރުެވއްޖިއްޔާ  އަހަރަށްވުރެ  ތިން  ކުރު،  އެއަށްވުރެ  އެކަމަކު 

ކަންނޭނެގ،  ކަ ޕޮއިންޓެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ދެން،  ކުރެވޭނެހެންނެއް.  ެއޗީވް  ކަންތައްތަކެއް  ބޮޑު  މާ  އުންސިލަކަށް 
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އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަގއި ވާހަކަދައްކާފަ. އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް މި ބިލު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ  

ެއޮގތަކަށް ނޫން ހުރީކީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ވެސް އެކައުންޓިންގެގ އެކައުންޓެންޓުން ރެގިއު ލޭޓުކުރާ، 

މީގައި  ވެސް  މީހުން  ކުރާ  ވޯކް  ސެކްޓަރަގއި  ޕަބްލިކް  ކަންނޭނެގ.  ދެޓު  ލައިކް  ބީ  ޝުޑް  އިޓު  ތިންކް  އައި 

ެވޓު ސެކްޓަރއަށް  ބައިވެރިވުން. އެ ސްޕެޝަލީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުހިންމު ކަންނޭނެގ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރައށް ޕްރައި

ވުރެން ވެސް އިން ރެިގއުލޭޝަން. ބިކޯޒް ައއި އެްގރީ ިވތު ޙަސަން އޮން ދަ ޕޮއިންޓު ދެޓް މި އިފް އޭޒް އޭން  

އެމްޕްލޯޔަރ ކޮންމެ މީހަކު ެވސް އެކައުންޓެންޓު ޮގތަށް ނެިގދާނެއޭ. އެ ފުރުޞަތު އިންނަށްޖެހޭނެ އެމްޕްލޯޔަރއަކަށް.  

ނަާގ އަމިއްލައަށް  އޭނަ  ހުރިހާ  އެއީ  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންެވއްޖެ  ރިސްކެކޭ.   

އެކައުންޓެންޓުން މަޖުބޫރުކުރުން އެއީކީއެއް އެހާ މުހިންމު ކަމެއްހެންނެއް މި ބިލުެގ ދަށަކަށް. ބަޓް ދަ ޕޮއިންޓު އިޒް 

ޕްލިނަރީ ެއކްޝަން ވެސް ެއޅޭނެ. ސޯ،  މި ބިލުެގ ދަށުން އަތުެވއްޖިްއޔާ ދެން އެ މެންބަރ އެކައުންޓެންޓަކަށް ޑިސި

ހޭވް ސަމް ސޯޓް އޮފް ޕްރޮޓެކްޝަން. އެޮގތަށް ކަންނޭނެގ   އިޓް ިގވްސް ދި އޮޕްޝަން ފޮރ ދަ އެމްޕްލޯޔަރ ޓު 

ެއކައުންޓިންގ ދާއިރާައކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއް. އެހެންވީމާ، ނޮޓް އެވްރި ވަން ވިލް   މީތި ބާއްވަން ވާނީ. އެއީ 

ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންސީ އޮރ، އެ ަވކި ޓައިޓަލްެއއްެގ ދަށުން ވަކި ެއގްޒާެމއް ެއކަނި ހަދައިެގން    އޮޕް ޓު ފޮރ އަ

ނޫނިއްޔާ އެކަން ޕްރޮފެޝަން ތެރޭަގއި މަސަްއކަތް ނުކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް މީތި ބައްޓަން ވުން އެހާ ރަނަގޅެއް ނުވާނެ  

ސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ޕޮޕިއުލަރ ވޯޓަކުން ކަންނޭނެގ. ދެން، ކައުންސިލުެގ ރައީސް އެންޑް ނައިބު ރައީ

ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ޓަރމް  މިޑް  ޓަރމް  ސޯ  ޯއލް  ދެން،  ތެރެއިން.  ކައުންސިލު  އެ  ދެން  ރާދަރ  ނަަގން، 

އެ  ،  ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑަށް އެހާ ބުއްދި ަގބޫލުނުކުރަން ެއއީކީ ެއހާ ރަނަގޅު ޮގތެއް ހެންނެއް. އެ ޓަރމަށް ނަާގއިރު

ޓަރމްަގއި އެ ބޭފުޅަކު ތިބެން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން، އިނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލު ޑްރާފްޓު ކުރުމުަގިއ  

އަސްލު  ނެތް  ވަރަކަށެއް  ެއްއވެސް  ބައިަގއި  ފަންޑްރެއިޒިންެގ  ކަންނޭނެގ.  ތަންކޮޅެްއ  އިން  މިސްވެފައި 

ންެވސްޓްމަންޓްސްއާއި އެހެން އެްއވެސް ސޯސްައކުން ފައިސާ  އިންވެސްޓްމަންޓް، ރިފާތު ެވސް ހައިލައިޓު ކުރި. އި

އެބަިއ   އެހެންވީމާ،  ހުރި.  އެބައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މާއްދާތަކުަގއި  ހުރި  ކުރީަގއި  ޭއެގ  އެކަމު  ހޯދޭކަށް. 

ތިން އެވްރީ  ަވންސް  ފެނުނީ،  އަޅުަގނޑަށް  ޕޮއިންޓަކަށް  މުހިންމު  އެންމެ  ދެން  ފެނޭ.  އިޒް  އިންކްލޫޑުކޮށްލަން  ގ 

ހުރިހާ  މި  ކައުސިލަކުންނޭ  ސެކްޓޯރަލް  މަލްޓި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ދެން،  ސެޓަޕް. 

ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނީ ވެފައޭ. ސޯ، އެހެން ކަމަށް  ަގާވއިދުތަކެއް ހެދިެގން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މޭޖަރ ހުރިހާ 

ޓު ސެންސް  މޭކް  ޑަޒަންޓް  އިޓް  ނިކުންނަ،  ވަންޏާމު  ކައުންސިލަކުން  އަނެއް  އިންޑިޕެންޑެންޓު  އޯލްސޯ  މީ   

މުއައްސަސާއަކުން ނިކުންނަ ކޮންމެ ަގާވއިދެްއ އެހެން އަނެްއ މުއައްސަސާައކުން ފާސްކުރުން، އެ ޮގތަށް އޮތީމަ ެއ  
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ޔިއަހ ައއި ތިންކް    އިންޑިޕެންސް ެގއްލޭ ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އެ ާމއްދާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ރިމޫވް ކުރަން.

އެއީ ކަންނޭނެގ. ދެން، އެޕީލް ކޮމިޓީއެއް ލާން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ. ބަޓް އަދަރ ތިންްގސް ދެޓް އެވްރީ ވަން  

 ކަވަރޑް. މިއީ އަޅުަގނޑަށް ެއއްކަލަ ވަރަށް މޭޖަރކޮށް ހުރި ެގޕްތަކެއްެގ ޮގތަށް ފެންނަ ވާހަކަތައް މި ދަންނަވާލީ. 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ކޮންމެވެސް  މި  މިހާރު  ބޭނުން.  ކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު ޑިސްކަސް  ވެސް  ކަމެއް  އެހެން  އަދި  ދެން،  ފަރީ.  ތެންކިއު 

ެވސް  ބޭފުޅުންނާ  ބައެއް  އަދި  ދެން  ދިރާސާކުރުމުަގާއއި،  މި  ދެން،  މީގައި،  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ވަރަކަށް 

ލައިސެ ޚިޔާލުތަކެްއ.  ބަދަލުކުރެޭވ  ދިނުމުަގއި،  ވާހަކަދަްއކާލިއިރު  ލަިއސެންސިންގ  އޮޑިޓު  ދިނުން،  ންސިންގ 

އަންނައިރު،   ހަދަިއެގން. އެހެން  ެއގްޒާމް  ަވްއތަރު ވައްތަރު  ބަިއވަރު  އެކި  ެވވޭ  މެންބަރަކަށް  ައއިފެކް  މިސާލަކަށް 

ތަ މިންަގނޑު  ވަކި  ހުރޭ  އަދި  ދިނުމުަގއި  ލަިއސެންސް  ޮއޑިޓު  މިސާލަކަށް  ތަކުަގއި،  ޕްރޮފެޝަންސް  ކެއް.  ބައެއް 

ދެން، ސުވާލަކީ  އިންނަހެން.  އެހެން  މޮޑިއުލްއެއް  ޮއޑިޓު  ހިއެއްނުވޭ  އަލުަގނޑަކަށް  މިސާލަކަށް، ސީމާ. ސީމާަގިއ 

ދޭންވީތޯ ލައިސެންސް  އޮޑިޓު  ނުހަދާ  ަވރަކަށް  އެްއވެސް  މޮޑިއުލް  ޮގތެއް  ؟ އޮޑިޓު  އިންނަ  މިހާރު ސިންަގޕޫރުަގއި 

ތަ އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  ނޭނެގ.  ވެސް  މިހާރަކު  ސިންަގޕޫރުަގއި  ޮގތުަގިއ  އޮތް  އެނިގފައި  ކުރިން  ންކޮޅެއް 

ނުހަދައިފިްއޔާމުން  އޮޑިޓު  އެޑްވާންސް  އިންނައިރު،  މޮޑިއުލް  ދެ  އޮޑިޓު  އޭެގ  އަދި  ހެދިޔަސް  އޭ.ސީ.ސީއެއް 

ހިފަހައްޓާ ެއވަރަށް  އެހެންވީާމ،  ލައިސެންސް.  ޮއޑިޓިންގ  ވަނީ،  ކަމަށް  ނުދޭ  ލަިއސެންސް  ފައި  ސިންަގޕޫރުަގއި 

އޮންނަ އެްއޗެްއަގއި އަދި އެްއވެސް ވަރަކަށް އޮޑިޓު މޮޑިއުލްއެއް ނޯންނަ ޕްރޮްގރާމެއްަގއި އަދި އައިފެކް މެންބަރެްއ  

ކަުމަގިއ   ބޭފުޅުން އެ  ތި  ކޮބަިއތޯ  މީެގތެރެއިން  ޮއޑިޓު ލަިއސެންސް ދިނުން ނޫނީ ނުދިނުން އެ  ިވޔަސް  ކަމުަގިއ 

 ؟ޚިޔާލަކީ

 

 އެފް.ޖޭ.އެސް ެއސޯސިޭއޓްސް އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ނޯޓު ވެސް ކޮށްލާފައި އިން ޕޮއިންޓެއް އެީއ، އައިފެކްެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މެމްބަރޝިޕް ދިނުން.  

ެއކްސްޕީރިއަންސަކީ   އަޅުަގނޑުެގ  ހަދައިެގން  ދެން،  ކައުންސިލު  ރިފާތުމެން  ކުރީަގއި  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

އުޅުނުއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ައއިފެކްެގ ރީޖަނަލް ބޭފުޅަކު ެވސް މިތަނަށް އައިސް. ދެން، އޭރުއްސުރެން ވެސް ބިލެްއ  

ރިފާތު ދެއްތޯ  ކުރިން  މަސަްއކަތް  ވަރަށް  ރެ؟ އަސްލުަގއި  ޝީ  ޕޮއިންޓް  ދަ  އޮފް  ވަން  މިހާ ސޯ،  ދިސް،  އިޒް 

ނޮޓް  އަރ  ދޭ  ވާހަކަައކީ  އީކުއަލް،  މެންބަރުންނަކީ  ހުރިހާ  ައއިފެކްެގ  ެއއީ  ނުބައިންދައްޗޭ.  ކްލޯޒް  މި  އޯޕަންކޮށް 
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ޓްރޭޓެޑް އީކުއަލްޭއ. އެހެންވީާމ، މިއީ މިނިމަމް ސްޓޭންޑެއް ޮގތަށް ބައިންދާފައި އަދި ިއންސްޓިޓިއުޓުން ަގބޫލުކުރާ  

އެސްޓެބްލިޝް ބީ  ލިސްޓެއް  ޝުޑް  އިޓް  އަދި  ލަިއސެންސްައކީ  އޮޑިޓު  ދެން،  ޕޮއިންޓު.  ފަސްޓު  އެއީ  ކުރާށޭ.   

ދެއްތޯ ނޫން  އޮޑިޓަރެއް  އަކީ  ސީ.އޭ  ކޮންމެ  މި  ސަޕަރޭޓުތާ.  ލަިއސެންސް  ؟ ސަމްތިންގ  އޮޑިޓު  އެހެންީވމާ، 

ޑް އައި އެްގރީ ވިތް ޔޫ އޮން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އޭެގ ޑީޓެއިލްސްައކީ ަގާވއިދަކުން ނެރޭ އެްއޗަކަށް ހަދަން. އެން

ދަ، ޕްރިންސިޕަލްސް ދެޓް ޕަރހެޕްސް ވީ ޝުޑް ހޭވް އޭން އެޑިޝަނަލް މޮޑިއުލް ޓެކްސް އޮރ ސަމްތިންގ ދެޓު. ެއ  

ކަހަލަ ކަންތައްތަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ކައުންސިލު ތެރޭަގއި ޑިސްކަސް ކުރެވިެގން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް 

އްހެން. އޭތި މީެގތެރެއަށް ވަކި ސްޕެސިފިކްލީ ވައްދާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އޮން ޓައިމް ވެސް ެއ ޑީޓެއިލް ބައެ 

 އެްއޗެހި ބަދަލުވެސްވާނެ ކަންނޭނެގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފަޖުވާ.

 

 މެކްރޯ އެޝުއަރެންސް އެލް.ެއލް.ޕީެގ އޮޑިޓު ޕާޓްނަރ ހައްާވ ފަޖުވާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެންމެފަހުން އައިސްެގން. އާދެ ކަންނޭނެގ  ހައިލައިޓްކޮށްފި  އެންމެން ވެސް  ާގތްަގނޑަކަށް  ޕޮއިންޓެއްހެން  ހުރިހާ   !

ފުރަތަމަ  ކަންނޭނެގ  ޙަސަން  ބުނިހެން،  ވެސް  އެންމެން  އިތުރަށް  ބޭނުން  ހައިލައިޓުކޮށްލަން  ކުޑަކޮށް  އެކަމަކު 

ބޮޑަށް އެހާ  ބިޒްނަސް  އެކައުންޓެންޓު  ބައިވަރު   ފާހަަގކޮށްލީ  ވަރަށް  ބުނާހެން  މި  ނުވާނެޭއ،  ކޮށްެގން  ކޮންޓްރޯލް 

ވަރަށް ިގނަ ދުވަސްވީ ސަރޓިފައިޑް ނޫން މީހުން އެބަ އުޅޭ މި ދާއިރާަގއި. އެހެންވީމާ، އޭތި ތަންކޮޅެއް ލީނިއަންޓު  

ކޮށްލަ ހައިލައިޓު  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ބޭނުން، ޝަބީން  ކޮށްލަންވާނެހެން  ން 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި    10ދެންނެވި   ވިދިވިދިެގން  އިނދަ  މި  ތެރޭަގއި  ކްރައިޓީރިއާ  މެންބަރ  )ހ(.  އަހަރު   5ެގ 

އަޅުަގނޑު   ނޫން.  ރަނަގޅެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  އިނުން  ޮގތަށް  އެ  އޭތި  ކަމުަގިއވުން.  މެންބަރެއް  އުޅެފަިއވާ 

 5ހަރުެގ ބްރޭކަކަށްފަހު އަިއއްސަ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި އިންނަންވަނީ ޖުމުލަ  އަ  1އަމިއްލައަށް ވެސް މިއިނދީ ހަމަ  

އަހަރުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ބޮޑަށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކަންނޭނެގ އޭތި އަންނަނީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިލައިޓު  އަހަރު. އެހެންވީމާ، އެތަން ައޅުަގނ   1ކަހަލަ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ ވިހައިެގން  

ރިފާތާ   ބުރަެވވެނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދައްކަން  ވާހަކަ  ވެލުއޭޝަންެގ  ދެން،  ކޮށްލަން.  ޗޭންޖު  ބޭނުން  ކޮށްލަން 

ވެސް   ކްރަިއޓީރިއާ  ވެލުއަރސްެގ  ވެލުއޭޝަން،  ެވެގން  އެކައުންޓެންޓުން  ޗާޓަރޑް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮޅަށް. 
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ހަދަ އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން  މަްއޗަށް  އަތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭތި  ހިެއއްނުވޭ  ައޅުަގނޑަކަށް  އެއީ  ންވީތޯއޭ. 

އިންނަންވާނެހެނެއް. ޗާޓަރޑް ވެލުއަރސް އިން ނޫނިއްޔާމުން އެ ބޭފުޅުންެގ ކްރައިޓީރިއަރސް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓުން  

ޮގތް. ވެލުއޭ ފެންނަ  ފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް  ޝަންެގ، ވެލުައރސްެގ ކްރައިޓީރިއަރސް  ހަދާކަށެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުެއއް 

އިން ސީ.އޭެއއް ހެދުން ރަނަގޅެއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑު ބުނާނީ. ވަރަށް ތަފާތު ދެ އެއްޗަކަށް ވާތީވެ ައޅުަގނޑު. އިތުރު 

 ޕޮއިންޓެއް ނެތް އަޅުަގނޑުެގ ވެސް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ތި  ޔަޤީން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މިހާރު  ބޭނުން،  ޔަޤީންކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑަށް ތަރޯވާނެ ކަމަށް. މި ބިލު އައީމަ، މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވީ ބާ  ބޭފުޅުން މި ބިލު ހަމަ ވަރަށް 

ވެ ކަންތަކުަގއި  ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުެގ  މި  ކުރަން  ފޯކަސް  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ސް 

ހިމެނޭތޯ   އެބަ  މީެގތެރޭަގއި  ކަެމއް  ެއްއވެސް  އެކަހަލަ  ކަމަކަށް.  ހުރިހާ  މި  ނައުމާ  ެއއްތާކަށް  ލާމަރުކަޒުކުރުމާިއ، 

އްޖޭެގ އެހެން ސަރަޙައްދެއްަގިއ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ވިުއއަށް. މިސާލަކަށް އެ ކަހަލަ ކަމެއް މިސާލަކަށް ރާ 

އެކަހަލަ ކޮންސަރންއެއް އިނިްއޔާ  ؟ ހުރި މީހަކު އަނެއްކާ މިތަނަށް އައިސްެގން ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ޮގތަކަށް އެބައޮތްތޯ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެދެން ފާހަަގކޮށްލަދޭން. ދެން، ޭއެގ އިތުރުން ވެލުއޭޝަން މީެގތެރެއަށް ލާން އެއްބައި ބޭފުޅުން  

ތަފާތު    ހަމަ ހަމަ  އެއީ  ބޭނުންވަނީ  ޔަޤީންކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  އޭަގއި  ދެން،  ދައްކައިފި.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކިހިނެއްތޯވާނީ.  ލީމަ  ބާއްާވފައި  ބިލު  ނަމުަގއި  މި  ހަމަ  ލާއިރުަގއި  މީެގތެރެއަށް  މިސާލަކަށް  ޕްރޮފެޝަނެއްވީމަ، 

ލަނީތޯ ެގނެއްސަ  ބަދަލު  ނަމަށް  ބިލަށް،  ހަމަ  ހަަމ  އެ؟ ނޫނީވިއްޔާ  ޭއަގއި  ވިުއއަކީ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކިހިނެއްތޯއޭ   

އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ދެން، ސްޕޮންސަރޝިޕްެގ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ ކިހާަވރަކަށްތޯ ތި މާނަކުރައްވަނީ  

ޑު  ސްޕޮންސަރސް. އަސްލު ތި ބޭފުޅުންެގ ތި ސްޕޮންސަރޝިޕް އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ކޮން މާނައެްއގައިތޯ ހަމަ އަޅުަގނ 

ބަލާނަން ބޭނުންވޭ. އަސްލުަގިއ އިންސްޓިޓިއުޓެްއެގ ޮގތަށް ޮއންނައިރުަގިއ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން މި ލައިސަންސް  

ވެދާނެ.   ކަމަށް ވެސް  ޮގތަކަށް  ތަފާތު  އަދި  ވިސްނެނީ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަށް.  މި  ދެނީ ވެސް 

 ނުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެހެންވީމާ، އޭތި ހަމަ އެލަރބްރޭޓުކޮށްލަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިފާތު.



 2020 ޖޫން 22                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

30 

 

 

 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާލެ މި  ކިހިނެއްތޯ،  އިމްޕެކްޓު  ލާމަރުކަޒީ  އެއްކަލަ  ޕޮއިންޓު  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  އަނެްއކާ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  އަށް 

ދެއްތޯ  ޖެހި  އަންނަން  އޮތް  ؟ މީހުން  މި  މިހާރު  އޭތި،  ބޮޑަކަށް  މިހާރަކަށްތުރެ  ވަކި  ހިއެއްނުޭވ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ސިޓުއޭޝަނަށްތުރެ ބޮޑަށް އޭތި ވޯރސްޓު ެވެގން އަންނާނެެއކޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް އެ ނީޑު އަންނަ ވަރަކަށް  

ްއޗެހި ރަށްރަށުަގއި ހަދަިއ، އެ ކަހަލަ ކަންތައް، ނޫނީ ރަށް ރަށުަގިއ ތިބި ކުދިން،  އަޅުަގނޑުމެން މި އޮފީސްތަކާ އެ

ދެން،   ނުފެނޭ.  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުަގނޑަށް  އިމްޕެކްޓު  ެއ  ހަދައިެގން،  އޮފީސްތައް  މީހުންެގ  އެ  ކުދިން  ކޮލިފައިޑު 

ީމަގއި މި ާވޮގތަކީ ވެލުއޭޝަން އޭޒް އަ ޕްރޮފެޝަން ެއއީ    ވެލުއޭޝަންެގ ކަންތަކުަގއި، ވެލުއޭޝަން ކަންތަކުަގއި 

ހަމަ ވަކި ސްޕެޝަލިޓީއެއް. ެއކަމަކު ެއކައުންޓެންޓުން ވެސް ވަރަށް ިގނައިން އަޅުަގނޑުެމން ކުރާ މަސަްއކަތެއް ިމ  

ވެލުއޭޝަން،   އިންެވސްޓްމަންޓުެގ  ބޮޑަށް  ވެލުޭއޝަނަށްވުރެ  ޕްރޮޕަރޓީ  ހެދުން.  ވެލުއޭޝަން  އިންވެސްޓްމަންޓުެގ 

ޕްރޮޖެކްޓު  ޑިސްކައުން ހަދަނީ ވެލުއޭޝަން. އެޕްރަިއޒަލް،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްެގން  މެތަޑު  ފްލޯ  ޓު ކޭޝް 

ކުރެޭވ.  އެބަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެލުއޭޝަން  ލެވެލެްއަގއި  ކޮންމެވެސް  ހަދާއިރުަގއި  އެްއޗެހި.  ކަހަލަ  އެޕްލައިޒަލްއާ 

ވެރިެއްއ ނޫން. ވެލުއޭޝަންެގ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި  އެހެންވީމާ، މުޅިން މީތި ނެރުމެއް ވެސް އެހާ ބުއްދި

ެއީއ   ހަމަ،  މަސައްކަތެއް  ކުރަމުންދާ  މި  މިހާރު  ވާޮގތަކީ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ބުއްދިވެރި.  އެއީ  ބޭންދުން  ވަުގތު 

ޮގތަ ހެދޭނެ  ވެލުޭއޝަން  އޮފް  ޓައިޕް  އެ  މަސައްކަތްތަކެއް.  ކުރާ  އެލަވް  ޕްރޮފެޝަނުން  މީތި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ށް 

އިނުން ވަރަށް މުހިންމު. ދެން، ވަކިން ފަހުން ދުވަހެއްަގިއ ރާއްޖޭަގއި ވެލުއޭޝަން، ވެލުއޭޝަން އެކްސްޕަރޓްސް،  

އެ ދާއިރާއިން ކިޔަވަިއެގން ކުދިން އައިސް މަސަްއކަތް ކުރަން ފެއްޓީމަ ެއ މީހުން އޭތި ވަކިން ހަދާނެ ކަންނޭނެގ.  

މިހާރު މުހިންމު   އަންޓިލް ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  އޮތުން އެއީ  ޮގތަށް  ކުރެވޭނެ  މި ކުރާ ކަހަލަ ވެލުއޭޝަން 

ދެން،   ކޮބައިތޯ  3ކަމެއް.  ސުވާލަކީ  ޮގތުަގިއ  ؟ ވަނަ  އިންކަްމެގ  ސްޕޮންސަރޝިޕް  އާނ،  ސްޕޮންސަރސް 

ދެއްތޯ ބާްއވާނެ  ެއއްޗެހި  ކޮންފަރެންސްތަކާ  ިގނައިން  ަވރަށް  ބަލަނީ،  މި  މިސާލަކަށް    ބާއްާވއިރު؟ އަޅުަގނޑުމެން 

ެއއްޗެހި   އެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ  ކަހަލަ  އެ  ސްޕޮންސަރ،  ބައެއްކަހަލަ  ކުންފުނިތަކުން  ބޮޑެތި  އެސް.ޓީ.އޯކަހަލަ 

ހުންނާނެ ސްޕޮންސަރކޮށްފައި އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ ވެސް. މިސާލަކަށް ސްރީލަންކާަގއި އެ މީހުންެގ ބާްއވާ ބަެއްއ  

ކަ ދިރާުގ  މިސާލަކަށް  ެވސް އިވެންޓްސްތައް،  ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  ތަންތަނުން  އެސް.ޓީ.އޯކަހަލަ  ތަންތަނުން،  ހަލަ 

ދެއްތޯ އޮންނަންވާނެތާ  ހުއްދަ  ނެޭގނެ  އިންކަމް  އެ  ތާނަގއި.  އޮތް  ކުރިއަށް  ކުރާނެ  ައސްލު ؟ ސްޕޮންސަރ  ެއއީ 

 ބޮޑަށް އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ފާހަަގ ނުކުރެވި އިން ކަންތަްއތަކު ތެރެއިން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލަށް އަހާލަން ބޭނުންވޭ އެންމެ ބޮޑު އިޝޫއަކަށް  

 ؟އަންނާނެ ކަންތައް، މެންބަރުންެގ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތަކުެގ ވާހަކަ. ދެން، ޭއެގ ތި ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

މި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީެގ ވާހަކަ ދައްކާިއރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އެ   ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ 

އިޝޫ ދިމާވާ އެއް ކަންތައް ކޮންމެ ތަނެއްެގ މުސާރަ ކަނޑައެޅުަމަގާއއި ދައުލަތަށް ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި، މި ހުރިހާ 

 ؟ންެގ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ މިކަމާ ދޭތެރޭގައިކަމަކަށް ވިސްނަންޖެހޭއިރުގައި. ތި ބޭފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޙަމްދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން هللا ޕްރޫޑެންޓު ޗާޓަރޑްެގ ޮއޑިޓު ޕާޓްނަރ ޙަމްދު

ވަންޏާ  ދޭކަމަށް  ުއޖޫރައެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބަވާ  ކައުންސިލުަގއި  މި  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ކަނޑަައޅާ  އަމިއްލައަށް  އުޖޫރަައކީ  ކަނޑަެއޅޭ  އެ  ޮގތުން  އެ  ދެން،  ކަނޑައެޅިދާނެ.  ފީެއއް  މިސާލަކަށް ސިޓިންގ 

ހުެގ ދައުރެްއ ވެސް ޭއަގިއ ބޭންދިދާނެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް ދައުލަތުެގ  އެްއޗެްއެގ ޮގތުެގ ބަދަލުަގއި މިސާލަކަށް މަޖިލީ

ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ދަުއރެއް ވެސް ބޭންދިދާނެ. އެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޭތި ބައްޓަން ކުރެވިއްޖިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް 

ކަ ބޮޑަށް  ކަންތައްތަކަށް  ކުރާ  ވަކާލާތު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  ހީވަނީ  ދެވޭނެހެން  ިއރިއަށް 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އަދި އޭެގ އިތުރަށް މި،  ވަރަށް ކައިރިވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ދެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ ވޯޓު ަގޑި ެވސް ޖެހުމާ 

ފެޝަންަގއި ހުރި މައިަގނޑު އޭެގ އިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ޕްރޮ

ދެން،   ކުރެިވއްޖެ.  ވެސް  ޑިސްކަސް  އެ  ދެން،  ައއިއްސަ.  އޮތީ  މި  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކޮންސަރންސްތައް 

ބޭރުން   ކަންތައްތަކުެގ  ކުރި  ޑިސްކަސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުން،  އަހާލަން  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  އަޅުަގނޑު 

އޭ  އަނެއްހެން،  އަދި  ނޫނިއްޔާ  ނޫނިއްޔާ  ނުކޮށްފިއްޔާމު،  މިހެން  ކަމެއް  މިވެނި  ހުރިތޯއޭ  އެބަ  ިވޔަސް  ތެރޭަގއި  ެގ 
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ކުރިއަށް   ޕްރޮފެޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބަބުން  ޭއެގ  ޮއވެއްޖިްއޔާމު  މިހެން  ބިލުަގއި  އޮވެއްޖިއްޔާމު،  މިހެން 

ޔަޤީން  އަޅުަގނޑު  ެއކަން  އެހެން  އިޝޫެއއް،  މޭޖަރ  ހުރަސްއެޅޭވަރުެގ  ިމ  ެގންދަން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުން.  ކޮށްލަން 

ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ މި ބިލު އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާ ވާހަކައެއް ވެސް އަދި ނުކުރާ ވާހަކަެއއް ވެސް  

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުަގއި މިހާރު މި ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ޮގތުން މި ކަމަށް މޭޖަރ ބޮޑު، ދަތި އުނދަޫގތަކެްއ  

 ދާނެވަރުެގ އެ ކަހަލަ އިޝޫެއއް އިންތޯ ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުން.ކުރިމަތިވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ޙަސަން އެލް.އެލް.ޕީެގ   ކްރޯ މޯލްޑިވްސް

ޕޮއިންޓަށް  ދެންނެވި  ތި  ޔަޢުޤޫބު  ދައްކާނަން.  ދައްކާލާފައި،  ކުޑަކޮށް  ވެސް  ވާހަކަ  ވެލުއޭޝަންެގ  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ ބިލު މިހާރު އިން ޮގތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އިތުރު ދައްޗެއް އަންނާނެ، އެ ކަހަލަ  

ހުރަހެއް އެޅޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑަކަށް. ދެން، ޔާސިރު ދެންެމ  މާއްދާތަކެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަކަށް  

ދެންނެވި ކަންތައް ތަކުަގިއ، ިމހާރު ލާމަރުކަޒީ ކަންތައް ތަކުަގިއ، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ޭއެގ އިތުރު އިޝޫސްތަކެއް  

ޕް ހީވަނީ ފަސޭހަ ކަންނޭނެގ ވާނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ކަމަކަށް.  ރޮފެޝަން ޑިވެލޮޕްާވވަރަކަށް.  އަންނާނެ 

އެބައިން   އޮފީހެއް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ޮގތުން  އެ  ހަމަ  ދެން، 

ފުވައްމުލަކުަގއި. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަސައްކަތް ެއބަ ކުރަން އެ ކޮޅުަގއި ސްޓާފުން ލައިެގން. އެހެންވީމާ،  

ތަ އޮތް  ކުރިއަށް  ވެލުއޭޝަންެގ އެީއ  ދެން،  ފެނޭ.  ކަމަށް  ކަމެްއ  ކުރާނެ  ހަމަ  ވެސް  ފަރމްތަކުން  އެހެން  ނުަގއި 

އެފް.އާރު.ސީ،   ޔޫ.ކޭެގ  މޮޑެލް.  އިން  ޔޫ.ކޭެގ  އިންނަނީ  މި  ބަލާފައި  މީތީަގއި  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަިއަގއި 

 އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ރެިގއުލޭޓު އެބަ ކުރެޭވ  ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ ކައުންސިލުަގއި މި އިންނަ މޮޑެލްެގ ތެރޭަގއި

ދުނިޔޭެގ   ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ބައެްއ.  ކުރެވޭ  ރެިގއުލޭޓު  ތެރެއިން  އެފް.އާރު.ސީެގ  ހަމަ  އެކްޗޫރިއަލްއަކީ  ވެލުއަރސް. 

ަގބޫލެއްނުކު އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަށް  މޮޑެލްެއއް  ރޯންުގ  އަދި  މޮޑެލްއެއް.  ކުރާ  ފޮލޯ  ހަމަ  ޤައުމުތަކުަގއި  ރެޭވ. އެހެން 

ޮގތެއް ނޫން.   ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު  ޮގތަށް އޮތުން އެއީ  ޕްރޮފެޝަނެއް  މި އަންރެިގއުލޭޑެޑް  ދެން، އޭެގ އިތުރަށް 

ޮއޑިޓު   ެއޗް.ޑީ.ސީެގ  އެބައިން  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްލާނަން،  ހަިއލައިޓު  ޭއެގ  މިސާލަކަށް  މިހާރު 

، މޭޖަރ ކޮލިފިކޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުން މިދިޔަ ތަންތާނަގއި ހައިލައިޓު  ރިޕޯޓުަގއި ކޮލިފިކޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި 

މިީއ   ކުރޭ  އަރިގއު  އަބަދުވެސް  އޮޑިޓަރުން  ދެން،  ަމއްސަލަ.  ވެލުއޭޝަންެގ  ެއއްޗަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އިން  ކޮށްފައި 

ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ބޭރު ބަ ޔަކު ެގނެސްެގން ވެލިއުކުރަން.  ޕްރޮފެޝަނަލް ވެލުއަރއެއް ނޫނޭ. ދެން އެހެންވީމާ، މި 

ސްޕޮންސަރޝިޕް  ދެން،  ހިނާގ.  އެބަ  ސަބަބުން  ޭއެގ  ވެސް  ކޮސްޓުތަކެއް  އަންނެސަރސަރީ  އެހެންވީމާ، 
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ޮގތަކަށް  ހިފެހެއްޓޭ  އިންޑިޕެންޑެންސް  ނަާގއިރުަގއި  ސްޕޮންސަރސްތައް  އެ  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންތައްތަކުަގއި 

ވެެގން މިސާލަކަށް  މިހާރު  ދަށުަގިއ    ނެުގން.  ކޮންޓްރޯލުެގ  ސްޕޮންސަރއެްއެގ  ބޮޑު  ވަކި  އިންސްޓިޓިއުޓެއް  ނުވާނެ 

ރެމިއުނަރޭޝަންަގއި   ދެން،  ފެނޭ.  ކަމަށް  މުހިންމު  ެއއީ  އޮތުން  ޮގތަކަށް  ނުވާކަހަލަ  އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް.  އޮންނަ 

ޝަނެއް ޕޭ ކުރާ ޮގތަށް. ދެން،  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ދެންމެ ޙަމްދު ވިދާޅުވި ޮގތަށް ޕަރ ސިޓިންގ ރެމިއުނަރޭ

ކުރުން  އެރޭންޖު  އޭތި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެ  ހޯދިދާނެއޭ.  ލަފާ  ކޮމިޝަނުެގ  ޕޭ  ހޯދިދާނެ  މިސާލަކަށް  އޭތީަގއި 

ކަމަށް  އިންނަވާ  ބޭފުޅަކު  އިދާރާއެްއެގ  އެހެން  ދައުލަތުެގ  އިތުރަށް  އޭެގ  ހަމަ  ދެން،  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް 

  އެ ޢިނާޔަތް ނުދޭޮގތަށް އޮތުން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެނޭ. ޝުކުރިްއޔާ. ވެއްޖިއްޔާ އެ ބޭފުޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ކުރުކޮށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ސުވާލު   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވާނެތޯ  މިކަން  ދީެގން  ރެމިއުނަރޭޝަން  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ތި  ކުޑަކުޑަކޮށް.  ވަރަށް  ހަމަ 

އުފެދޭތީވެ ވީމަ، ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގކުރިން ހަމަ ބޮޑަށް ހަމަ ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރީމަ. އެޮގތަށް އެ ޕަރ 

އެޝުއަރކުރާނެތޯ ދީެގން  އެލަވަންސެއް  އައިޑިާއގައިސިޓިންގ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެއއީ  ތީެގ  ؟   ޔަޤީން  އަޅުަގނޑަށް 

އޮތްތާ   ކުރިއަށް  ކުރައްވާނީ  މަސަްއކަތް  މި  ީމެގތެރޭަގިއ  ހަމަ  ކަންނޭނެގ  ބޭފުޅުން  ހަމަ  ދޭތެރެއިން 

މަ ތި ދެން، ވެލުއޭޝަން ކަންތަކުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ހަ؟ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމު. އެހެންީވމާ، ެއއީ ހަމަ ވާނެ ކަމެއްތޯ

ަގބޫލުކުރެވޭ. ދެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ެއއްވެސް ވަރަކަށް ނުބެލޭ ދާއިރާެއއް މިއީ. ދެން، އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރިހާ   ނުވާނެ.  ވެސް  ވެއްޖިްއޔަކާ  ހަދަން  އިންސްޓިޓިއުޓެއް  އެހެން  އަނެއްކާ  ބޭފުޅުން  އެ  އަނެއްކާ  ފަހުން 

އަޅުަގނޑު ނުހެދޭނެ  އިންސްޓިޓިއުޓެއް،  އިންސްޓިޓިއުޓުތަކެއް  ވެލުއޭޝަންޭއޝަން  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  މެންނަކަށެއް 

 އެކައުންޓިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރެވޭ ތި ާވހަކަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ރިފާތު.
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 ލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި ބެކްްގރައުންޑަކީ އަނެއް ދާއިމީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ކުރުކޮށް ެގންދަަވއްޗޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން... 

 

 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްރަނ ރިފާތު ޖަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ކުޑަކޮށް. އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާަގިއ ޮއޑިޓު އޮފީހުެގ ރިސޯސަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް    އާދެ!

ވާހަކަ   ދެްއތޯ ސީ.އީ.އޯެއއްެގ  އެބައިން  މީަގއި  ފަހުން  ދެން،  ދުވަސްކޮޅުަގއި.  އެ  ފުރަތަމަ  އޮތީ  ދެކެވިފައި  ވާހަކަ 

ަވޒީފާއަކަށްވާނެ ދާއިމީ  ގައިމު  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ވެސް.  މުވައްޒަފެއް  ދާއިމީ  ކަންނޭނެގ  ހުރެދާނެ  އަދިެވސް  ދެން،   .

އިނޭގތޯ. ވާހަކަެއއް  ކުޑަކުޑަ  އިތުރު  ައޅުަގނޑު  އަދި  އިޝޫެއއް.  އަންނާނެ  ެއވެސް  މުހިންމު    އެހެންވީމާ،  ވަރަށް 

އިނޭގތޯ.   ހަދަން  އެސެސްމެންޓު  ލޮސް  އެްއޗެއް  އަންނަ  ިގނައިން  ވަރަށް  މިހާރު  ދިމާާވ  ވާހަކަެއއް.  ކޯޓުަގއި 

މައްސަލަތަކުަގއި، ކޯޓުން ބުނާނެ ލޮސް އެސެސްމެންޓު ހަދަން. ދެން، މީތި، މި ބަސް ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު  

ެއ   އަޅުަގނޑަށް  ހިމަނަން،  ބަސް  އެ  ތެރޭަގއި.  މަސައްކަތްތަކު  ކުރާ  މި  ބާއްވަން  ހިމަނާލާފައި  މީަގއި  ކަންނޭނެގ 

 ންޓުތަކުަގއި.  ޕޮއިންޓް ނުޖެހި އިންނާނީ ކޮމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަމްދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން هللا ޕްރޫޑެންޓު ޗާޓަރޑްެގ ޮއޑިޓު ޕާޓްނަރ ޙަމްދު

ބިލުެގ   ކަންކަން  މާލީ  މި  ކަމަކީ،  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  އެބަ   24އަޅުަގނޑު  )ހ(ަގއި  ދެން،  މާްއދާ.  ވަނަ 

ބަޖެޓު   ޮގސް ބަޔާންކުރޭ  އެހެން  ދެން،  ވާހަކަ.  ކޯސްތަކުެގ  އެކިއެކި  ހިންޭގ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  އެކުލަވާލުމުަގިއ 

ހޯދޭނީ އަންނަނިވި  ިއންނަނީ އިންސްޓިޓިއުޓަށް އާްމދަނީ  މި  ަގއި  އެ މާއްދާެގ )މ(  ހަމަ  ަގއި،  އަޅުަގނޑު )މ( 

ދައްކާ މެންބަރުން  އިންސްޓިޓިއުޓުން  އިންނަނީ  މި  ޭއަގއި  ޗަންދާ.ވަސީލަތްތަކޭ.  ދޫކުރާ     އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ަގވާއިދުތަކާ   ާގނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފައިސާ  ލިބޭ  ޖުރިމަނާއިން  ކަނޑައަޅާ  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ހުއްދަތަކާއި، 
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އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތީން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އެހީ. އެހެންވީމާ، ކޯސްތަކުެގ ވާހަކަ މީަގއި ނެތް. ސީ.ޕީ.ޑީ  

ކަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތަކަށް، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ މި އިންސްޓިޓިއުޓުން  ވާހަ

 ހިންާގ ކޯސްތަކާއި، މިކަހަލަ ކަންކަން ހިމަނާލުން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އްޗެއް ވިދާޅުވާން. މައިކު ޖައްސަާވ!އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފަރީ އެ 

 

 އެފް.ޖޭ.އެސް ެއސޯސިޭއޓްސް އެލް.އެލް.ޕީެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ފަރީހާ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންކޮޅު.   ވިދާޅުވި  އެ  ޙަމްދު  ދެންމެ  އިޝޫައކީ  ފެންނަ  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް  ޕްރެކްޓިކަލީ  ހަމައެކަނި  އޯވަރޯލްކޮށް 

ެއކަމަކު   ދެން،  ފޯރބިޑެން.  ިއޒް  ދެއަރ  ވަރަށް ސްޓްރިކްޓްލީ  ހޯދުމުެގ  ފައިސާ  ނެތިއްޔާމު  ތަންކޮޅު  އެ  ބިކޯސް، 

ލަިއކް އިޒް، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ މިައށް އިންކުލޫޑުކޮށްދިނުން.    ޖެނެރަލީ އިފް ދެއަރ އިޒް ަވން ޗޭންޖު އައި ވުޑް

 އެހެންނޫނިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ެގޕެއް ކަންނޭނެގ އެ މުޅި ޕްރޮފެޝަންަގއި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރމްތަކުން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި ވަުގތުކޮޅަށް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ޮއޑިޓު ފަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކޮެމންޓުތައް. ނުލިބޭ ެއއްޗިހިތައް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވައިދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް  

އެދެން. ދެން، އަދިވެސް ީމެގ އިތުރަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިއާ ުގޅޭޮގތުން އިތުރަށް ތި ބޭފުޅުން ޚިޔާލު ހޯދަން 

މަށް ވާނަމަ، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް ޮއންނާނެ. ދެން، އަދި މީެގ  ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ ކަ

ވެސް   ވެއްޖެއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  ފާހަަގކުރެވޭ  ކަމަށް  ކޮމެންޓެއް  މުހިންމު  ތިބޭފުޅުންނަށް  ވެސް  ބައްދަލުވުމަށްފަހު  މި 

އިރާދަކުރެްއވި  ބިލު  މި  ދެން،  ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ.  ހަމަ  މި އަޅުަގނޑުމެންނާ  ުގޅޭ،  މިއާ  ހަމަ  ނިމިެގންދާނީ  އްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ދެން،  އެްއކޮށް.  މަޝްވަރާއާ  ޑިސްކަޝަނާއި  ފުރިހަމަ  ހަމަ  ފަރާތްތަކުެގ  ހުރިހާ  ުގޅޭ  ދާއިރާއާ 

ބޭނުމަކީ މަޖިލީހުން ވަކި ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ފާސްކޮށްފައި، ާގނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި، ބަޔަކު  

ިމ   މި ދާއިރާ ކުރިއަރުވާފައި،  ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް  ބޭނުންވަނީ އަސްލު  ބޯލެންބުވުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށް 

ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، މި ާގނޫނުެގ ސަބަބުން، މި އެސިސްޓެންސެއް ޮގތަށް  

، އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ، މި ސަބް ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ހަަމ މި ާގނޫނު ފާސްކޮށްެގން ެގނައުން. އެހެންވީމާ
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ބަދަލުވެެގން  ާގނޫނަކަށް  ބިލު  މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ލަސްތަކެއްނުވެ  މާ  އަވަހަށް،  ވަރަށް  ދެން  ޔަޤީންކަން  ވަރަށް 

ން މި ދާއިރާއަށް، އެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ތިބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް ެގނެސްދޭނަން. ދެން، އޭެގ ފަހު

ތިބޭފުޅުން ކުރިއަށް ެގންޮގސަ   ވީހާވެސް ހަމަ ބޮޑަށް ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މި މަސައްކަތް ހަމަ  މި ދާއިރާ ހަމަ 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރުން.  ބޮޑަށް  ވިހާ  ކުރިއެރުވުަމށް  ދާއިރާ  މި  އަދި 
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