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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުންނަްށ ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑއިގެްނދެއްވި ހުރިހާ ބޭފު 17`. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 

އިލާނަން. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކޯޑަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ހާޒިރީ ރެ

އަޙްމަދު އާމިރު، ކޮމިޓީެގ ނަިއބު މުޤައްރިރު. ެކޔޮދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ބިލެތްދޫ ދާއިާރެގ 

ލިފުށީ ޙައްމަދު ފަލާޙު، އަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން،އިްއޒަ

އިން، މަަޑވެލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު އްމަދު ރަޝީދު ޙުސަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

ދު ކޮމިޓީގަިއ އޮތް ތާވަލުކުރެވިަފއި އޮތް އަދި އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް. މިއަ ޝީދުއަޙްމަދު ރަ

ޅ(ަގއި ވާ ގޮތުގެމަީތން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ވަނަ ާމއްދާގެ ) 94ކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މަސައްކަތަ

ޞަތުތަކުގެ ިދގުމިން ފުރު ންބަުރންނަށް ވާހަކަދެއްަކވަން ދެވޭގައި މެމެންބަރުންނަށް ބަޙުސްކުރުމު މެދުބިލުތަކާ

ނަޑއެޅުން. މި ގޮތުން ތިން ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އެޑްރެްސކުރަްއވަިއ ކަ

ނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަ -1ބަޔާންުކރައްވާަފއި އެބަ ވޭ.  ފޮނުއްެވވި ސިޓީަގއި  -2ވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު. ނދުތަްއ ދުއްކަ

މި ބިލުތަކަށް ، ތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު. އެހެންވީމާމަސްތުވާ -3ނެގުނުމުގެ ގާނޫނު.  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް

ނޑައެޅުމަށް  ލަން. އަޙްމަދު ރަޝީދު. ތި ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަށައަޅާނެ ަގޑި ކަ

 

 ރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑަައޅަން. ަވގުތެްއެގ  ނޑު މި ތިން ބިލަށް ވެސް ވަުގތު ކަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ ސަބަބަކީ މިހާރު  1ެވސް  ގޮތުަގއި ކޮންމެ ބިލަކަށް ނަޑއަޅަން އަުޅގަ ގަިޑއިުރގެ ަވގުތެއް ކަ

ނޑުމެންނަށްމަޖި  އިކަންތައްަތއް ިހނގާދިޔަ ގޮތަށް ބަާލއިރުގަ  ެވސްއި މި ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްަތކުގަ  ލީހުގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދެކެން. މި ބިލުގައި މިހިރަ  ހަމަ ރަނގަޅު ވަގުެތއް ކަމުަގއިވެސް އަދި ހަމަ އެްއގަިޑއިުރގެ ަވގުތަކީ 

ގަިޑއިރުގެ ަވގުތެްއ ެއީއ  1ވީމާ، އެހެންއިޞްލާޙުތަެކއް. މިީއ އް ނެތް. ހަމަ މާދިުގ ވާހަކަތަކެ  އި މާއްދާތަކަށް ބަލާއިުރގަ

ނޑަައޅަން އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ބިލަކަށް  ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ވެސް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު. ޝިޔާމް. އާދެ! 

 

 ދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަ
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ވެސް ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު

ނޑު ހަމަ އެ ހު ށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ އަުޅގަ

 ން. ންނަވާލަދަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޢާޒު. 

 

 މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންެވގެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

މިގޮތަްށ ހުށަހެޅޭ  ،ގޮތުންޢާއްމުގޮތެްއަގއި ބިލަާކ ބެހޭ ރިހުން އޮޅުންފިލުވާލަްނ ޭބނުންއަޅުަގނުޑ ހަމަ މުޤައްރިރު އަ

ށް ނުވަނީނަމަ ށް އެނގިަފއިވާ ގޮތް ޯގސްކަމައަޅުަގނޑަ؟ އޭ ންނަނީ ކިހާއިރަކުތޯ މި އޮ ބިލަކާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުަމށް

  އޮްނނަނީ؟ ތޯއޭލިބިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެާހއިރުތިންގަޑިއިެރއްހާއިރު ކަމަށް މި ވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢާއްމު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ތިންަގޑިއިެރއްހާއިރު މި އޮންނަނީ ބިލުތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ގޮތުން ހުންނާނެ އެކި ބިލަށް އެކި ަގޑި މި ކޮމިޓީްނ  )ޅ(ަގއި މި ބުނާ ވަނަ މާއްދާގެ 94ަގާވއިދުގެ  ނޑުމެންއަޅުގަ 

ނަޑއަޅާފަ. ދެން މި ކޮމިޓީގަ ލަފާ އެުރވުން ، ން. އެހެންވީމާމެއް ެއއީ ރަީއސަށް ލަފާ އެުރވުއިންނަ ކަ އި ހަމަ ކަ

ނޑުމެން ލަފާއަރުވާަފއި އެގޮ، ނީ ވެސް ބިލުގެ ގަާވއިދުގަ. އެހެންވީމާ އޮންނާ ބައެއްފަހަރު  ހުންނާނެތުްނ އަޅުގަ

ފަ. ގިނަ ބިލުތަކަށް ހުރީ ތިންގަޑިއިރު ކަމަށް ލަފާއެރުވިދެްނ ގޮެތްއގައި  ގަިޑއިރު. ބަެއއްފަހަރު ދެގަޑިއިރު. ޢާއްމުއެއް 

 އިން. ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސައިންޙުއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
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ގަިޑއިރަްށ  1 އެިދވަަޑިއގަތީމަ އެގޮތަށްޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މި ކޮމިޓީން އެބަ ހުރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނަޑއަުޅއްވާފަ  ކޮށް ކުިދ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެއީ ާޚއްޞަގެ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަބިލުތަކުވަރަށް ިގނަ  އިކަ

ލިބިގެން ބައެއް ޕާޓީަތއް އެަބ  މިނިޓު 5ޓު، މިނި 2ގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. އެއީ  ގެޞާފެއްޕާޓީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިން 

މިނިޓު މިހެންހެދީމަ  5ނީ އަޅުަގނޑަށް ހީާވޮގތުން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިރަށް ލިބޭ . މިސާލަކަށް ހަމަނިންމާލަންޖެހޭ

ފުރުޞަތު ދޭން ނޫނީ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އެއީ ، އިނގޭތޯ އެ ޕާީޓއަށް ވެސް. އެހެންވީމާ

ގޮަތކަްށ  ނުޑ ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ރޫުޚ ހުރިކަމަކަށް އަޅުގަ  ހަމަހަމަކަމަށް ބަލާއިރު އެހާ ިއންޞާފުވެރި ގޮެތއް

ނޑަށް ެއއީ އެހާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ަކމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ހަމަ  އެކަން ނިމިގެން ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެްސ ކުެރއްިވ ސުވާލާ ވެސް ގުިޅގެން  ފަލާޙު އި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ކުީރގަ ަޖވާބު އިތުރަްށ ައޅުގަ

އި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގަ 88ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާނަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ވެެއވެ. ެއއީ ބިލު ތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ަޑއެިޅގެން އް ަކނބިލަކާ މެދު ބަޙުސްކުރުމަށް ވަކި ަވގުތެ

އަށް ބަޙުސްެގ ވަގުާތއި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތިންަގޑިއިރަްށވުެރ ގިނަ ނުވާނެ ގޮެތއްގެ މަީތން ހިނގާ ޢާއްމު

ނޑައަޅާ ަވގުެތވެރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ޢާފު . ޙަޤީޤަތުގައި އްމު ކޮމިޓީން އެ ބިލަކާ މެދު ބަޙުސްކުރުމަށް ކަ

 ރައީސަށް ައޅުަގނޑުމެންނޫނީ ގިނަެވގެން ތިންަގޑިއިރު ދިނުަމށް ައވަރސް  އަޕްޓު ތްރީއަށް މި އޮންނަީނ ޢާއްމު ކޮމިޓީ

 ދެން މީތި. އާމިރު. ، މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ލަފާދިނުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ދާއި ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު  މަސައްކަތް ކުިރކަމަކީ ނައިުބ ގެނެވޭތޯ ކުަޑކޮށް މުޤަްއރިރުގެ ހަނދާނަށް ވެްސ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ކު، ނާޅާހާހިނދައެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ަކނޑަުއޅުނީ  އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރުގެ ޙައިިސއްޔަތުން

ނޑު އި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގަ  ކަންތައް ކުރާނެ ގޮުތގެ ވާަހކަތައް ނުޑ އަޅުދެން މި އޮންނަނީ. ގޮތެްއގައި  މައިގަ ގަ

މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރަންީވ އެއް ކަމަކީ 

ކޮމިޓީައކަށްާވތީވެ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ  ފައި އޮންނަށް ެއކުެލވިލިބޭނެކަހަލަ ގޮތަކަ

ނޑުމެން ކޮ ގައި އެ ވިދާޅުވިހެން ޚާއްޞައަވަްސކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެްއގެ ގޮތުަގއި. ދެން މީ ގެ ށް މިއަދު އަޅުގަ

އަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިޙްތިރާމުކުރަމުން އްކާ ވާހަކަބޭފުޅުން ދަ އިދިކޮޅު ޕާީޓގައި ިތއްެބވި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ

ތަށް މިހާރު މަސަްއކަތް ައަވސްކުރުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ިގނަ ފަހަރު މިގޮވެްސ  ވީހާ
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ނޑު، ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ ނޑުމެން މިހެން  ،ތީވެވެސް ޭއގެ ޒާުތގައި ތާއީުދކުރާ ވާހަކަައކަށްވާ  އެކަމަކީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއޮގތަށް އެކަން ކުރުުމގެ މާބޮޑު ގޯހެއް މިކަުމގައި  ނިންމައިފިކޮމިޓީން  ކަމެއް  ވާކަމަށްވަްނޏާމު އަޅުގަ

ނޑު  ށްކަކަމަ  ލަން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ ނުދެކޭތީވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙު.  އޮތީ ދެން މިޝުކުރިއްޔާ އާމިރު. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ިބޭގ ، ވާހަކަެދއްެކވި ގެރަޝީދު  ބޭނުންވަނީ ދެންމެދަންނަވާލަން ހަމަ ެވސް  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު

ނޑުމެންުކދި ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެވާހަކަދެްއކެވި ފަދައިން މި   ކޭ. މިހާރު މިހެން ހަދާލީމަ، އަޅުގަ

، ކަދަްއކަން މި ލިބެނީ. އެހެްނވީމާވާހަ ވަަރކަށް މިނިޓު 15ވެސް މި ލިބެނީ  ީޕ ކަހަލަ ޕާޓީތައަކަށްޑީ.އެމް.މިސާލަކަށް 

 ލިބޭނެ.ސް ނުވެ ޓު ދަްއކައިިފއްޔާ މީހަކަށް ދެ މިނިރަނގަޅަށް އެންމެން ވާހަކަ އިގަ އަސްލު ވާހަކަދައްާކއިރުދެން އެއީ 

ނޑަކަށް، އެހެންވީމާ ނުޑގެ ވާހަަކއަީކ  އަުޅގަ ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ެވސް ބަލައިގަނެވޭ ކަެމއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ މި ކުއްލި ކަންތަްއތަކުަގއި އަވަްސކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލަކަށް. މީގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު 

ލަކާއި މިހިރަ ފާހަގަެއއް ނުކުރެވޭ. މި ޓެކްސް ބި ައޅުަގނޑަކަށް ކަމުގައި ޖެހޭ ބިލެއް އޮތީލަންއަވަްސކޮށް ނިންމާ

ނޑުދަތުުރގެ ސީފާ ހުށަ ތިމަރަފުށީ މުސްޠަ ވަނީ.  މިކަހަލަ ބިލުތަކެއް މި ަވރދިނަސް ހެދުމުގެ ބިލަކާހަޅުއްވާފަިއވާ ކަ

ން މި ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ނެސް ކުއްިލއަކަށް މިހެން ހަދަޢާއްމު ގޮތަށް މި އޮންނަ ގޮތަށް މި ބަދަލު ގެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ގިނަފަހަރަށް މި ނގޭ ުކއްލިައކަށް ައވަސް އަުރވާހުރެ ކަމެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނޭ ސަބަބަކާ ަލއިގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ހުރި. އަ ވެސް އި ޮގސްފަ ެވގެންވަނީ މިގޮތަްށ ައވަސް އަުރާވލައިގެން ކުރާ ބިލުތަުކގަިއ ޯގސް ުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް ފާސްވެގެން ގޮސް މި  މި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރަކު އީދިޔައެ  ހަމަ ދާދިއިހަކަށްދުވަހު ފެނިގެން

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހަމައަށް ަތޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވީމާ އަުލން އަނބުރާ ފޮނުވާެލއްިވކަން 

ހަމަ މިތަނުން އަވަސްކޮށްލާފައި ތެޅިޮފޅިގަނެގެން ކުެރވުނު މަސައްަކތެއް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަްށ ވެސް އީ ވެސް. އެ 

އަވަްސކޮށްލާފައި ކުރަން، ހަަމ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސް މިސާލަކަށް ޢާއްމު ޮކމިޓީން އެ ބާރު އޮތީމައޭ އެ 

ނޑުމެން އެހާވަރަށް ބަލައިގަެނވޭ ގޮތެއް ނޫން. ލަފާ އަރުވަންެވގެންނޭ ކިޔާަފއި ަވގުތު ކުރުކޮށްލުން އެ ީއ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރެއް ފޮލޯކުރުން މިސާލަކަްށ އެ އަވަްސކުރަން ބޭނުން؛ ހުރެދާނެ އަވަސް ކުރަން، 

މިކަހަަލ  ހުރި ކަެމއް ެވސް. ެއކަމަކު މިސާލަކަށް ބަޖެޓުކަހަލަ އެްއޗެއް ހުރެދާނެ ައވަްސކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓާ ގުޅުން
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ނޑަކަށް ނުފެނޭ އަވަްސުކރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ،  މިގޮތަށް އަންނަ ބިލެއްަގއި ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑަށް މިއަށް ާތއީދުނުުކރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ށް ޔަޤީންކަން އަރުވަން ޢާއްމު ކޮމިޓީން ގަވާއިދުން ބޭރުގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަ

ވަނަ  88އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން. މިކުރަނީކީ ވެސް ަގވާއިދުން ބޭރުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އޮެވގެން ހިނގާ މީގައި  އިޭބފުޅުންގެ ހަމަ ފުރިހަމަ ސެ ވަނަ މާްއދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި ތި 94އާއި  މާއްދާ

ނުޑ އަބަދު ވެސް ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާހެން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ިވސްނުންފުޅު  މަސައްކަތެއް. ދެން އަުޅގަ

 މީގެ ހިމެނިގެން ދާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެންފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނަނީ މެޖޯރިޓީ އެ ނިންމާ 

ބޭފުޅުން ގޮތެްއ  އޮތީ ތި ވާންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ފްލޯރ ހުޅުވާލާފައި މިގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ތަބަޢަ

ނޑު ފުރުޞަތު  ނިންމަވައިދެްއވުމަށް. އެހެންީވމާ، ޔަޤީންކުރަްއވާ ގޯެހއް އަޅުަގނޑުމެން ނަހަދާނަން. ދެން އަޅުގަ

 ން.އިއޮތީ މުބީނަށް. މުބީން. އާދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަރުވަން މި

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް  ޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދުަތކާިއ އަ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާެދ! އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބޮޑު ގޯހެއް އިނގޭތޯ. އަ  އީއިމުން ބޭރުން ެއއްވެްސ ކަމެްއ ކުރަނީީކއެްއ ނޫން މި ނޫނުތަކާގާ

ނޫނުތަކަށް ެވްސ ބަދަލު ގެނެސްގެން ކުރީމަ ގާކަށް ވެސް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ވިޔަސް ވެސް ހަމަ ަގވާއިދުތަ ހަދަން

އުޅެނީ  އޭގެ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ވެްސ އެބަހުރި ފެނިފަ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްާކކަށް ނޫން. ހަމަ ދަންނަވަން މި

ގިނަ ަބޔަކު ވާހަަކ ދައްާކަކށް ނުވެސް ތިޭބ ބިލުތަްއ  ގޮތަށް ބަާލއިރު އިނގޭތޯ މާ  ޅުމުގައި ކަން ހިނގާ މިހާރު ތަ

ރުޞަަތށް އެދޭނެ މީހުން ނެތި. އައިްސގެން މިހެން ވާަހކަދަްއކާއިރު. ހަމަ ވަރަށް އަވަހަްށ ނިމިދޭ އިނގޭތޯ ފު

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ސިޔާސީގޮތުން އެހާބޮޑަށް ހުރި  ރީއޮްތއިރު މީތި ހަމަ މީގައި މިހިލަތުގައި ހާމި ، އެހެންވީމާ

ނ ލަށް ބަލާއިރު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަރަށް ޢުޑަށްކަށް ނުފެނޭ މިވަގުތުގެ މާހަބިލުތަކެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިންތިޚާބުެވގެން  މެންބަރުންގެ ޙައްޤު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ އުނިކަމެްއ ލިބޭ ހަމަ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް

 ގެްނ އަންނަ މެންބަރަކަށްވާއިރު އަިއއްސަ ހުންނަނީ އެ ދާއިާރއަކަށް ަކނަޑއެޅިފައި އޮންނަ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ހޮވި 

މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު ބޭނުންފުޅުވެދާނެ ދެތިން މެންބަރަކު  5މިހެން ހެއްދެވީމާ މިސާލަކަށް ހަމަ އެމް.ޑީ.އޭ 

 2ިމނިޓު ވެްސ ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ހަމައެގޮތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ެވސް އަދާލަތު ޕާީޓ ެވސް  1ށް ވާހަކަދަްއކަން. މީހަކަ

މިނިޓު ވެސް ނުލިބޭ އެހެން ހެއްދެވީމަ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތް ަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެމޭ. 
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ގުތު ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުން އޮތް ނޫނީ ކޮންމެހެން ގޮތަކަށް ނިންމާލަން އަވަްސ ދެން ސިޔާސީގޮތުން ވެސް މިވަ

 ން ހަމަ ހަމަހަމަކަމާ އިކަަމކަށް ައޅުަގނުޑ ނުދެކޭއިރު އެ އޮންނަ އުސޫެލްއގެ ތެރެ  އަރުވާަލއިގެްނ ޖެހިފައި އޮްތ ކަމެއް

ގަޑިއިރަށް މީެގ  1. އަޅުަގނޑު ކޮްނމެހެން އެކު ގެންދެވޭތޯ ބެލުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެމޭ

ކުރިން ތާއީދުކޮށްފައި ނެތީކީ ވެސް ނޫން. ހަމަ ތާއީދުކޮށްެގން ކަންކަން ނިންމާފައި ހުރީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެީއ 

 ގޮތް ަކމަށް ނުދެކޭތީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލީ. މިއަދު ވެސް ނިމިެގންދާނީ ވެސް އެގޮތަށް ހަމަ. އެހާ އިންޞާފުވެރި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިޔާމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާ

ނޑުމެން މި މަޢުޟޫ  ގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޢުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ޕްޮރޑަކްިޓވް މަޖިލީހެއް. ވަރަްށގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް އެބަދޭ ކުިރއަށް.  މިހާރުގެ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން

 ،އިޞްލާެޙއްެގ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ 3ނޫނަކަްށ ހުށަހެޅޭ ގާ 3ބިލެއް. މި  3ޅިފައި މިއިނދީ މިހާރު ހުށަހެ

ަގޑިއިރު  3ާވއިދުން މި ތަންދެނީ ގިނަވެގެން ސްކުރުމުގެ ަވގުތު މަޖިލީހުގެ ގަޙުަގނޑަށް ީހވަނީ މި އިްޞލާޙަށް ބައަޅު

ބޮޑަްށ މި  ަމޖިލީހުގެ އެހެން މަސަްއކަތްތަކަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ ަރއީަސށް ވެސް ވަރަށްމި އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ 

މި  ަގޑިއިރު ެއގޮތަށް ދޫކޮށްލެވުނީމަ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްަތއް ޙަޤީޤަތުަގއި 3ޕްލޭނުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. މިާސލަކަށް 

އެހެްނ  ސްކުރެވެނީޙުކަން ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަްށ މި ބަަގޑިިއރު 1ލަސްވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ޔަޤީނުން ވެސް 

ނޑަެއޅިފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެހެން މަސަްއކަތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތުަތްއ  ޔަޤީނުން ވެްސ ކަ

 3ނޫނުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ގާދެެކވެނީ. މުޅި  ޞްލާެޙްއގެ ވާހަކަ މިއި 3ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި 

ނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ  ނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ.  1އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ  ގަޑިއިރު ހަމަ ވަަރށް ފެއަރހެން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަިއގެން ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު ވާހަކަފުޅުަދއްކަން އެދިވަ  .ކުިރއްޔާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސްއާދެ! ޝު

ޖިލީހުގެ ިބލަށް ރައްޔިތުންގެ މަ 3އެރުިވއްޖެ. ދެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީފުޅުަގއި މިވާ 

ނަޑއަޅައިދިނުމަށް  ވާ  އިވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ގަ  94 ސަށް ޙުން ބަޓީފުޅުގަިއ މިވަނީ. އެގޮތުސިމި ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތު ކަ

 ހުޅުވާލެިވގެން އެބައޮތް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ަގއްޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ކޮންމެ 
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ނޑައެޅުމަށް. ޙުަގޑިއިުރގެ ބަ  1ބިލަކަށް ވެސް  ން ވެސް ހަމަ ކޮންމެއިބިލުގެ ތެރެ 3ބިލަކަށް ވެސް، މި  ސް ވަގުތު ކަ

. ެއހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްްއވީ ނައިަފރު ދާއިރާގެ ިއްއޒައެއަށް ާތއީދުކޮށްދެ

ނޑު ދަންަނވަން.  އެކު ތި ނެތުމާ ބޭފުޅުން މި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ެދްއވުމަށް އަުޅގަ

ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ގައްޫދ  ،ވޭ ޭބފުޅުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުނުކުރެއް 

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ އިރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

މި ދެ އެޖެންޑާގައި ކުރެވިފައި ، ގޮތަްށ މިވަނީ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން ފާސްވެފަ. އެހެންވީމާ ތާއީދުކުރެްއވި ޝިޔާމް

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެްއޗެްއ ވިދާުޅވާްނ  ހުރި ކަންތައްތައް މިހާތަނަށް ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 މި  ،ކަމެއް ނުވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު، އާދެ! އިތުރު ބޭފުޅުންގެ އިޒުަނއާ ބޭނުންފުޅު އެބަވޭ. ތި

ނޑު ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބޭފުޅުންގެ އިޒުަނއާ ންނަވަނީ ވެސް ތިދަ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

 މުބީނަށް އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންބިލެތްދޫ ދާ

ކުރާނަން. ދަންނަާވލެވޭތޯ މަސައްކަތްނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ެއއްެޗއް އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ 

ވީހިނދު، މަޖިލީހުގެ މިހާރު އަރުވަމުން ގެންަދވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާޢއްމު ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރާ މެންަބރުންނަށް

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ، ފަރިއްކޮާޅއި ގުޭޅގޮތުން ވަރަްށގިނަ ޝަުކވާތައް އެބަ މެންބަރުންގެ އާދޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އޭގެ ރަހަތަކަްށ ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް  އާއި އެކަން މި ކިހާ ދުވަކަށްތޯ، އަބަދު އެަކއްޗެހިތަެކއް ހުންނަ ވާހަކަ

ހަކަތައް އަންނަ ވާހަަކ ވަރަްށގިނަ ބޭުފޅުން މަޖިލީހުން ފަރިއްކުޅުްއުވމުގައި ަމއްސަލަތަެކއް ހުރިކަަމށް ފާހަގަކޮށް އެ ވާ

ނުޑމެންނާވަރަށްގިނަ ފަހަރު އަ  ،ވީހިނދު ހަމައަށް އައިއްސި. ދެން ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް  ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިވޭކަމުަގިއވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނޭ އެ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެޅެން ހުރީ ކޮްނ ފިޔަަވޅެއްޯތ ބަލާލައި ެއކަމާއި މެުދގަިއ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަްނަކމާއިމެދު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮްށލަން ކުޑަކޮށް. އެ އެރީ ދެން އެ ފާއިތުވެދިޔަ ހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބޮޑަްށ  ޓުކޮށްލާނަމޭ. ވަރަށްދުވަސްތަުކގަިއ މިކަހަލަ ވާަހކަތައް އިވިަފއި އޮތީމަ މި ކޮމިޓީަގއި އެކަން ހައިަލއި 

  ޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. ައޙްމަދު ޝުކުރިްއޔާ. ގައްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  !އާދެ
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 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން އެ ހުށަހެޅުއްވިޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅު  !އާދެ ފާހަަގކުރެްއިވ  ،ގަ

ނޑު ވެސް އޭަގއި ހަމަ ބަލައިގަންނަން އޭަގއި ހަމަ އިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ ކަމެ އްކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ނުކުތާއަކީ އަުޅގަ

ނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. މިތަނުން އެަކން ހިނގަމުންދަ އްސަބޫލުކުރަން. އެީއ ހަމަ ފަހަކަށް އައިޤަވެސް ހަމަ 

ޚަރަދުތަކެއް އެބަ ހިނގާމެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭަގއި އެންމެ ރަނގަޅަށް ެއކަން ނުގޮސް ެއއީ ހަމަ މިތަނުން 

ނޑު ެވސް އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ެވސް ޕަރސަނަލީ އަމިއްލައަްށ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

އެ ވާހަކަ ަދްއކައިފިން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަކަށް މާބޮުޑ އިޞްލާޙުަތކެްއ  ކު އެކަން ކުރަން ތިބޭ މީހުންނާހަދެތިން ދުވަ

އެ ، އް ކުރަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާނާދޭ. އެއީ މިތަނުން ވަރަށް ބޮޑު މެނޫއެއް ދީފައި ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެ

 ސް ފާހަގަކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ. ކަަމށް އަޅުަގނޑު ވެ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  ޝުކުރިއްާޔ. އެ !އާދެ

ްއެގ އުސޫލުން، ކޮންޓްރެކްެޓއްެގ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަތް ބޭފުުޅންނަށް މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓެ މި ކޮމިޓީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު

ޖެހޭނީ ދެން ދަށުން އެކަން ަޙވާލުކުރެވިަފިއ އެވަނީ. ދެން އެ ކޮންޓްރެްކޓް ކޮންއިަރކުތޯ މުއްދަތު ހަމަވަނީ ެއއެްއ 

ނޑުމެން ތި ހުށަހެޅުއްިވ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ ލަން. ދެން އެކަން ސާފުކޮށްަފއި މިރެއިްނ މިރެޔަށް ނުނިންމިޔަކަސް ައޅުގަ

ށަހެޅުއްވުމަށް އަދި ތި ިޚޔާުލފުޅު ނުވަތަ ލަފާފުޅު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލައިގަންނަން ޮކމިޓީއަށް. ބަލަިއގެންފައި ތި ހު

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ކުރަން. ތި  ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުެރވެން ހުރި ކަންތައްތަެކއް ައނެއްކާ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

މަފުޅު ހުންނާނެ މި ކޮމިޓީަގއި އޭުރ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ހަމަ ތިތާ މިވަގުުތ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދު

ވެސް ތި ތިއްބެވީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު ލިބުނު ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީއެްއގައި 

ނަށް އޭުރަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ަބޔަީކ މަސައްކަތް ކުރަްއވަިއގެން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ދިރާާސކުރަްއވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން

ގޮތަްށ ނިންމާފައިވާނީ އޭރުަގއި.  ކަމަށްެވެގން އަޅުަގނޑުމެން އެ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ޙަވާުލކުރެވިފަިއވާ މީހުން

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި  ،ރިްއޔާ. މުބީންޝުކު !އާދެ ހުށަހެޅުއްުވމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން  ސަބް ކޮމިޓީަގއި އެ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިފައި ހުރި ކަމަކަށްވާތީ ދަްނނަވައިލާނަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދެއްތޯ. ވަރަށް ރަނގަ ޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އޭގައި ހުރި އައިޓަމްތަކަށް ބަލައި ައގަށް ވެސް ހިމެނުނު އަޅުގަ
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ވެސް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ބަލައި ހަމަ ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އެކަްނ ފެށިގެން އަިއއިރު ސަރިވްސ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހިސާބުން ދެ، އެހެންވީމާ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ެއ  ލުންއިން ުކރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަލަ ދެން އަުޅގަ

ުގޅުން ހުރި ބޭފުޅުން ގެނެްސ  އެކަމާ ހުގެުރކޮށްގެން ނޫންނަމަ މަޖިލީބޭފުޅުންނަށް މަޖިލިސްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒި

މިކަހަލަ ޝަކުވާތަެކއް އަންަނ ވާހަކަާއއި މިހާރަށްވުރެ ުފރަތަމަކޮޅު ފެށިގެން ައއިއިުރ އެކަން ކުރަމުން ައިއގޮތަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ކަން ކުެރވިދާނެތޯ ދަންނަވާލައިގެން ަޙއްލެއް ެފނޭތޯ ބަލައިލުން ރަނގަޅުއަލުން އެ ަކމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ތި ހުށަހެޅުއްވީ. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ތިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއްހެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

 ތަށް މަޖިލީހުގެ އެކަމާކަން ކުރާ ފަރާ މީހުން އެ ކަމަށް މިރޭ ހަދާފައި އެ ެއއީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން، އެހެންވީމާ

ވަނީ ިމ އަށް ޝަކުވާ އައިްސގެން ކޮމިޓީންމިހެން މި ކޮމިޓީޭބފުޅުން ލައްވައި މިހެންމިހެންޙަވާލުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި 

 ށް. އާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނިންމުން ނިންމާފައޭ ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު އަމިއްަލއަށް  މި ެކއުމުެގ ކަންތަކާ  !އާދެ ބެހޭގޮތުން ދެން ވާހަަކއެްއ ނެގުނީމަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ކާ. ކުރީ ދުންލަތް ކަެމްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވާތަޖުރިބާކޮށްލެވިފައި އޮ އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން  ވަހެއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ކެ  ނޑެއް ވަނީ އަުޅގަ ނުޑގަ  އެކަން ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ، ވިފައި އިނގޭތޯ. ދެން އެހެްނވީމާހަމަ ބޮޑު ދަގަ

ނޑުމެން ގޮތުަގއި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރާ ނަށް ހަމަ ހުރިހާ ވެސް ައޅުަގނޑު ހިްއސާކުިރން. ދެން މި މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

މީހުންނަށް އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ސްޓާފުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އެްއކޮށް އެ ކެއުާމއި 

ާވނެ ގޮތެްއ އެބަޖެހެޭއ ހަދަން. ރެ ަތންކޮޅެއް ރަނގަޅަްށ އެކަން ސައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަީނ ކަމަށްވަންޏާ އެއަްށވު

ނޑުމެންނަްށ އެހެން ނޫން ކަމަށްވަ ނޑު ހުށަހަޅަނީ އެކަން ަކނޑާލަން. ެއގޮތަށް އެކަން ުކރުމަށްވުރެ އަުޅގަ ންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މިދިޔަ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ވެްސ  މާރަނގަޅު އެކަން ަކނޑާލަން. ދެން މި ވާހަކައަކީ އަުޅގަ

ީޓން ހުއްޓާލީމަ އަނެްއކާ އިތުަރށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިޭބ ވަރަށް ގިނައިން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަަދއްަކއި ކޮމި

ނެޑއް ތިޔާުރގެ ދަށުން ފަށައި ހުއްޓާއިޚް މިއީ ދުވަހަުކ ، ގަންނަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ބައިވަރު ސަކަރާތްގަ

ނުޑ ، . އެހެންވީމާފައި ހަމަ ދޫކޮށްަލނީވެސް މިކަެމއް ހަމަޔަކަްށ ެއޅުނު ކަމެްއ ނޫން. މި ވާަހކަ ދަްއކާލާ އަުޅގަ

ބާވަތުގެ ކަްނކަން  އްމު ކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މިޢާ ބާވަތުެގ ކަންކަން  އްމު ކޮމިީޓގައި މިޢާދަންނަވާނީ 

ތަންކޮޅެއް ސީރިަޔސްކޮށް ަނންގަަވއިގެން މިކަން ަޙއްލުވާެނ ގޮތްތަކެއް މުަޤއްރިރު ވެްސ އެބަޖެހޭ ހޯއްދަވައިެދއްވަން. 
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ނޑު ދެން މާބޮޑު ތަފްތެރޭ އޭގެ ނޑުމެން ހެލްތު  ލަކަށް ނުދިޔަކަމުަގއި ވީޞީަގއި އަުޅގަ ނަމަވެސް ހަމަ އަޅުގަ

 އިންޝުއަރެންްސގެ ވާހަކަ ެވސް ހަމަ ހައިލައިޓްކޮށްލާނަން. މި ދެ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ނޑުމެން މަޖިލީހު ގިނައިން އެބަ ދެެކވޭ. އެކަމަކު  ގެ މެންބަރުންނަށާއި އަދި މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުންނަށް އަުޅގަ

ވެްސ މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ  އެ ލިބެންޖެހޭ ެއއްެޗއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ލިބުމަކީ ހޯދައިދިނުމަކީ ހަމަގައިމު

ނޑު ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅަން އެކަން ކޮށްދިނުން. ދެން ކުރެވެން ކަމެއް ހުރި ކަންތައް ވެްސ  ކަމަށްވާީތވެ އަުޅގަ

 . މާއަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ކޮށްދެމުން އެހެންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހަމަ މިރޭ އާދެ!  ޝުކުރިްއޔާ އާމިރު. ދެން އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ނުވުމާއި، ުނާވތީ އަޅުގަ

ސްކުެރވޭ މައްސަަލއިަގއި ނިންމާ ގޮަތކީ ދެންމެ އަލިފުށި ދާއިރާގެ ޙުއްސަަލއިަގއި މި ހުށަހެޅިގެން ބަމި ކޮމިޓީގައި ތި މަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އެ ުހށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ 

މިރޭ މި ހުށަހެޅުނު  ވާ ަފރާތާންޓްރެކްްޓކުރެވިަފއިމެންަބރުންގެ ފަރިއްކޮުޅގެ ޙަވާލުކުެރވި ކޮ ،ފަރިއްކޮުޅގެ ކަންތައް

ގުޅުން ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަިއގެން އެ ފަރާތަްށ ހިއްސާކޮށް އެކަން ހަމަ ެއ  މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ އެަކމާ

މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ފުރަތަމަކޮޅު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ދިޔަކަމަށާއި މިހާރު އެކަން  ،ވިދާޅުވި ގޮތަށް ފުރަތަމަކޮޅު

ނޑުެމންނާނުދަނީ ީކއްެވގެންތޯ ބަ އެގޮތަށް ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން  ލައި ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ އިޒުނައާކަމަށް އަ އެއީ މިރޭގެ މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ެއއްކޮްށ ނިންމަން. އިޒުނަ އެބައޮްތ  ޅުގަ

އެކު މިޭރގެ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މި  އިތުރު ެއްއވެސް ކަމެއް ނެތުމާ ންދެއްތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މިރޭގެ ދެ

 ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

______________________ 


