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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ނުބާްއާވތާ ދުވަސްތަކެއް ވެގެންިދޔަީއ އަޅުަގނޑުމެން އަުތގަިއ 

ނޑަށް ހެނދުނު މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި ިމ މައްސަލަ ވަނީ. މައްސަލަެއއް ނެތީމަ. އެހެންަނމަވެސް، ިމއަދު ައޅުގަ 

މި މައްސަލަ ވަނީ ރިކްެއްސޓަކާ އެުކގަ. އެއީ ބުރާސްަފތި ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރުަގއި މީތި 

ހާ ތަނަށް މިކަން ގަާވއިދުަގއި ހިމަނައި ދެވޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް ެއދި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ

ނޑުެމން ބައްދަލުވެފައި މީތި ދަފްތަރު ކުރުމަށްފަހު މެންބަރުން ވެސް ބައްލަވާ ލަްއވަން  ކުރެވޭނީ މިއަދު އަުޅގަ

ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާފައި ިމާއމެދު ގޮތެއް ނިންމެވީމަތާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދެން ހިތަށްއެރީ މިއަދު 

ްއވިއްޖިްއޔާ ރަނގަޅޭ ުފރަތަމަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުަގއި. ދެން ފަހުން ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްދަލުވުެމއް ބޭ

އިޝޫސްތައް ހުންނަ ގޮަތކުްނ އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ަބްއދަލުވުމަކަށް ދަންޏާ ދާން. އެއީ ބުދަ އާއި ބުރާސްަފއްޗާ 

އެހެން ނޫނިއްޔަކާ ދެނެއް މި ދައުރު  އެކަނި ކަންނޭނގެ، އެއީ ބުާރސްފަތި ދުވަހު ފަހު ޖަލްސާ އޮތީ. އެހެންވީމާ،

ނޑު ިހތަށްއެރީ އެޖެންޑާ ކުރާނީއޭ.  ނިމޭއިރަކު މި ކަމެްއ ނުވާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަްށ ބަލާފައި ދެން އަުޅގަ

ސަފްާޙގެ ަގވާއިެދއް ބައިވަރު އެޭޓްޗމަންޓުތަކާ އެއްކޮށް ހުރި.  25، 24އެހެންވީމާ، މީތި އައީ. ދެން މި އެއްޗަކީ 

އެހެންވީމާ، ބައްަލވާ ލަްއވަްނ ވެސް ބޭނުންފުޅު ވާނެކަން އިނގޭ. އެހެން ޚިޔާލެއް އޮިތއްޔާ ވިދާޅުވާްނވީ ނޫންތޯ؟ 

  މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ޓައިމު ނަގާފައި ބަލާލަން އަލުން މީޓު ކުރާ ގޮތަށް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ެކވުްނ:ވާހަކަެދއް ފައްާޔޒް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

އަޅުަގނަޑކަށް ފުރަތަމަ ކަމަަކށް މިވަރުގެ އެްއޗެްއ ބަލާލާަކށް ދެދުވަސް އިނަފެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. މި އަނެއްހެން 

ދަންނަވަންޏާމު ވަރަށް ބޮޑު އިންޕެކްޓެއް ކުރާނެ ެއއްެޗްއ މި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް. ައދި މިހާރު އެގްޒިސްޓިްނގ 

. އެހެްނވީމާ، ދެން ކަންތައްތައް މަޖިލީހުަގއި ދާ ގޮތަކުން މާގިނަ ވާހަަކއެްއ މީހުންނާއި ހުރިހާ ތަން ތަނަކަށް ވެސް

ނޑުގެ އެ އޮބްޖެްކޝަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.    ދައްކާކަށް ނެތް. އެ ކަމަކު ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ލިބުނު އެހެްނ މަޢުލޫމާ ތެއ ވެސް ހަމަ ޝެއަރ ކޮށްލާނަން. ދެން މިކަމާ ގުިޅގެން ހަމަ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ކުރީފަހަރުަގއި ވެސް ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން  އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ޝެއަރ ކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ވެލިޑިޓީެއއް އަުޅގަ

ބިލާއި ގުޅޭ ެއްއޗެްއގެ ވާހަކަ މިތާ ދެކެވުނީމަ އެ ކޮންފަމޭޝަން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދިން. އެ ގޮތަށް މި ވާހަކަ ައއިމަ 



  

ޅުަގނުޑ ދަންނަވާލިން ިއހަކަށް ދުވަހަކު ޕްަރއިވެުޓ ސެކްޓަރއިްނ ތައްޔާުރކޮށްިފ ނޫންހެއްޔޭ ކޮންެމވެސް އަ

ނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަާރ ވެސް އެ ހަވާުލކޮށް ފޮޓޯ އޮޕޮޗިއުނިީޓއަކާ އެްއޗެހި  ގަާވއިދެއް. އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ. ވާހަކައަކީ ޭއގެ ކޮންޓެންެޓްއ  ނަގާފައޭ އޮތީ. ވިދާުޅވި ޭއގެ ހަމައެކަނި ސިފަ އަދި

އަދިެއއް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ފައިނަލައިެޒއް ނުކުެރއްެވއޭ. އެެހންނަމަވެސް، މިހާރު އެބައާދޭ މިތަނަށް ބިލެއް. އެ ބިލަކީ 

ެވސް މި ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލުގެ ހަމަ މީގެ އަޕްގްރޭޑެޑް ވާަޝންއެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބިލު އަންނައިރުވެސް މިހާރު

އިޝޫސް ދިމާވާީތވެ މީތި އަންނަންޖެހެނީ. މި އެއްޗަކީ ހަަޔރ އެޑިުއކޭޝަން ަކއުންސިަލށް ފޮނުވައިގެން އެތާނަގއި 

ނޑިަވޅާ ދިމާކޮށް. ބަޓް  ދުވަސްތަެކއް ވެފައި އަދި ކިިރޔާ ކަމަށް ވަނީ އޭތި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މީތި އަިއއޭ މި ދަ

އެހާކަށްހާ ވަރަށް އަޅުަގނަޑށް އިނގެނީ. އެކަމު ދެ ކަމެއް އެބަވޭ. އެއް ކަމަީކ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 

އިނިޝިއޭިޓވްައކުން ތަްއޔާރުުކރި އެްއޗެްއ ސަރުކާރުން ބަަލއިގަނެފަިއ އޭތި ިމކޮޅަށް ފޮުނވުނު. ދެން އަެނއްކަމަީކ 

 އޮޑިޓުކުރުމާ ުގޅޭ ވަކި ގާނޫނެއް މިކޮޅަށް އަުއން.ހަމަ ކޮލެޖްތަކާބެހޭ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ފަހަރު  3އަޅުަގނޑު ދެންމެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.އާދެ! 

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  އަހަރަކު ބޭްއވުމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ޑުމެްނގެ ފެންވަުރގަިއ އޭގަ ކުޑަ ތަފާެތއް އެަބއުޅޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު ކުރީފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ފާސްކޮށްލައިގެން ގަާވއިދަށް ެގނެވޭ ދެއްތޯ؟ އެކަމަކު އޭތީަގިއ މިފަހަރު އަންނަ ތާށްޓަކީ މީ އަލަށް އަންނަ ަގވާއިެދްއ 

ނޑުެމންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ.  ދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިހާރުެގ އޮތް ަގވާއިދަކަށް އިޞްާލޙެއް އަންނަނަމަ އަުޅގަ

މިހާރު މީތި މަޖިލީހަށް ދާންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ވޯަޓކުން ނޫނިއްަޔކާ މި ނުއެއް ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު ަޓއިމު ނަގަިއގެން   ނޑުމެންގެ އެްއވެސް އިޫޝއެއް ނެތް. އަުޅގަ ތާޒްޑޭ އަށް ބަލަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

  ންަނށް މީތި ބަލައިލެވޭނެ.ވެސް ައޅުަގނޑުމެއި ރގަކޮންމެއިރަކު ވެސް ސެޕްޓެމްބަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައްޒހާން ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު  މާވަށު

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މިއަދު މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން މި ދިރާސާ ޮކށްލާފައި ހަމަ މާދަމާ ވެސް 

  . އެ ގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ.އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއެއް ާބްއވާލަން ހަމަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢުމަރު ޙުސެއިންދާއިރާގެ މެންބަރު  މަނަދޫ

 އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ޮގތެއް މިއޮންނަނީ މިހާރު.  އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އެހެން ޚިޔާލެއް އެަބއޮތްތޯ؟ އޯކޭ މިާހރު

ނޑުމެން ނޯޓު ކޮށްފަިއ  ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ަފއްާޔޒް ެއއޮތީ އެބޭފުާޅގެ އޮބްޖެކްޝަްނ ރެއިޒް ކުަރއްވާފަ. އޭތި އަުޅގަ

އް ނެންެގވުމަށް. ދެން ކުރިޔަށް ދާނީ. ކުރިޔަށް ދާއިރުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ މި ބައްލަވާ ލައްވަން ަވގުތުކޮޅެ 

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީ ބޭްއވުމަށް. އެެހންވީމާ، ެއ ކަމަށް ެއއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން،  ނަންގަވާފަިއ މާދާމަ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމެއްވީމަ ތާއީދު ލިބިފަިއ އޮތީމަ ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، މާދަމާ ކޮމިޓީ ބާްއވާފަިއ 

 4މެދު ގޮތެއް ިނންމެވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  މި ގަާވއިދާ

ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ވޯޓު  6ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވީ ދެ ބޭފުޅުން ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑިއ ނުގަންނަވާ ވޯޓު ނުދެއްވާ. 

ޭބފުޅުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން  6ތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ދެއްވޭ ގޮތަށް، ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވޭ ގޮ

ނޑުމެން މާދަމާ ހެނދުނުގެ ވަގުތެްއަގއި ކޮމިޓީ ބާއްވާ ޮގތަށް ހަދާނީ މިއަދާ ދެން  ނިމުނީ ކަމަށް. އެހެންވިމާ، އަޅުގަ

ނޑުެމން މީތި ކުޑަކޮށް ބަލާލުމަށް ވަގުުތކޮެޅއް ނަގަން ކަމަށް. ެއގޮ ތް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ މި ރެޔާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

 އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަނީ އިނޭގތޯ.

______________________ 

 

  


