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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާ  ފެށުނީ ވަނަ ަބއްދަލުުވން މިހާރު މި 2ދައުރުެގ  މި  ،ވަނަ ބައްދަުލވުން 2ީދ ކޮމިީޓގެ އިޤުތިޞާ`. 

ނޑު  4 ބައްދަލުވުން ފެިށގެންދާއިުރގައި ކޮމިޓީެގ ިއްއޒަތްތެރި .ހިސާބުން މެންބަރުން އަދި އޭެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ބަްއދަލުވުން ފެށިގެން މިްނބަރުންނާ މެ 5ތިބި.  ކޮމިޓީގައި އެބަ ދިޔައީ. މިއަދު އެޖެންޑާގެ ަމއިަގނުޑ  އެކު އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމާއި، އަދި ޭއގެ  ގޮތެްއގައި މި ނިޑ ކަ އިތުރުްނ އޮތީ ކޮމިީޓއަްށ މިހާރު ލިބިފައިވާ މަސައްަކތްތަކުގެ ސުްނގަ

ށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްަތކާ ބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަ ،2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ދިރާގާ ، ާސކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ކުިރައށް ގެންދިޔުން. އެހެންވީމާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު އަުޅގަ

ނޑު ތި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ މި  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ތި އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ދެންނެވި ބިލުގެ ކޮީޕއެއް ޮކންމެ ބޭފުޅެއްގެ ފައިްލކޮޅުަގއި އޮންނާނެ. ނެތް ކަުމގައި  ވާނަމަ އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނގެ އަތްޕުޅަށް އަުރވާނެ ކަުމގަިއ  ެގ ކޮީޕއެއް ތިއޭހަމަ ބޭފުޅުން  ރިއޭޓަށް އިޝާރާތް ޮކށްލެއްވުމުން އެ ސެކްރެޓޭ

ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބޭފުޅުންގެ  ނޫނު ތިތުުރން މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތް ެވސް ގާދަންނަވަން. އަދި އޭގެ އި

 ލިބިފައި އޮްތ ބިލާއި މި ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީއަށް ިމހާރު އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި، ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ

ނޑަ މެދުގައި ތި ނޑިެއްއ ކަ ޅުއްވުމަށް ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެ ެއޅުމާބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުަރއްވާ ސުްނގަ

 ފުރުޞަތު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. އާދެ! އަސްލަމް.، ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ

 

 ލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑު ހަމަ ސުވާލު އެބަ  ބިލު މި  މިއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީއަށް އަިއގޮާތއި ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ފެދޭ. ދެން އުފެދޭ. ކޮމިޓީގެ ސީދާ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތް ކުަރންޖެހޭ ބިލެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލު އެބަ އު

ބެހޭ  ނޫން ގައުމީ ސަލާމަތާކޮމިީޓއަށް  ނާޔަތުގެ ބިލަީކ މިށްފައިާވ މީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިކަން ކޮމްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުގައި މީގެ ކުރީަގއި މަސައްކަތް ކުރަ   ކޮށް މި އްވާަފއިވަނީ. ދެން ވަކިން ޚާއްޞަކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

 ކަމުގައި ވިޔަސް ުމސާރައެއް ަކނަޑއެިޅގެން މި ކީ ނާޔަތްޔަތް އަދި ޢިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ދެވޭ ޢިނާ ބިލުގައި

އޮތީ ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  100ދަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ނޑައެޅުުމގެ މަ ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ކަ ، ވާލުކުރެވިފަ. އެހެްނވީމާްސއޫލިއްޔަތު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީާއ ހަމަޖިލީހުން ކަ

ނޑައަަޅއިގެން ެދވޭ އުޖޫ އެ މުސާރައެއް ަކނަޑއަޅަީނ  މުަގއި ވިަޔސްނާޔަތެއް ކަރަެއއް ޢިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ބިލުގެ ތެރެއިން  މިހާރު މި، ގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާމިވީ ހިސާބަށް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ

ވެްސ ދެޭވ ފާހަގަކުެރވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެދވޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަްށ  އަޅުަގނޑަށް 

މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެތޯ  ޮކމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެެރއިން މި މި، ލުތަކެއް ައންނަތަން. އެހެންވީމާނާޔަތްތަކަށް ބަދަޢި



  

ނޑަށް އިނގޭ އަޅު ސުވާލު އުފެދޭތީވެ ނޫންތޯ ފުޅުން ނިންމަވާ ބޭ ތި ވާހަކަ ދައްަކއިގެްނ ހަމަ  ަގނޑު އެކަނި މިައޅުގަ

 މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭަގއި  ށްދާީނ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިގޮތަށްކަން މިކަން ކުރިއަ

ިއޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ސްގެ މަސައްކަތްަތއް ެއއީ ހިމެނިގެންދާ ކަމަކަށް. އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން ބިލު

ައކާިއ ވަކި ކޮމިޓީަކނޑަެއޅުން  ަތއްވިޔަސް މުސާރަކަުމގައި  ަކނަޑއެޅިފަިއވީމަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި  ހިނގަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް އެ  ދަންނަވާލީ.  ނުކުރެވޭތީާދނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލުމަސައްކަތް ކުެރވި ހަވާލުވެފަިއާވއިރު އަުޅގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ފުެޅއް. އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ވިސްނުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 ވަނަ ނަންބަރު.  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  100

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތް ާވހަކައަކީ ދެންމެ ތި ފާހަގަކުެރއްވި ުނކުތާއަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ގުޅޭގޮތުން ދެ އެ ކަމާ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލަށް ބަލާއިރު މީަގއި ވަރަށްގިަނ  ހަމައެކަނި މުސާރަިއގެ ވާހަަކދައްކާފައި އޮތީ ެދއްތޯ. ެދން އަުޅގަ

އަދި އޭެގ  އޮތީ. ދެން ބޮޑަށް ދަްއކާފަިއ މި ވާހަކަޔަތުގެ ނާޢި . ބިލަށް ބަލާއިރުތަކަކަށް މިއޮތީ ވާހަަކދައްކާފަޟޫޢުއުމަ

 ށް އެ ހިމެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަތެރޭގަިއ  މި ބިލުގެވެސް  ކަުމގެ ވާހަކައިތުރުން ރައްކާތެރި

ނޑު ގަސްގެ ތެރެލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޙްތިޞާ  ވަނަ  104ގޮތުން ބޫލުކުރަނީ. ދެން އެއިން ފޮނުއްވީ ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ކުލަތައް ފޮނުވޭ ގޮތް ވެްސ ބަޔާންމާއްދާގައި ކޮމިޓީަތކައް މަްއސަ ރައްވާަފއި އެަބއޮވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރެއިން ކުރެވޭ ކަމެްއ  ްސގެލިބިދޭ އިޙްތިޞާ ށް މި ގަާވއިދުެގ ތެރެއިންސަގެ ރައީކުެރވޭ ގޮތުން މިީއ މަޖިލީހުބޫލުގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން އަނެއްާކ ެވސް ބޫލުކުެރވޭ. އެކަމަށް ގަ ނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ ހެންީވމަ، އަުޅގަ

ނަޑއެ  ޅުމަށް ޓަކައި. އާދެ! އަސްލަމް.ސުންގަިޑއެއް ކަ

 



  

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނަޑކަށް ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި އަ އަދި އަމުދުން އެހެން މާއްާދތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި މި ުޅގަ

އަދި ސެކިއުިރޓީ ދިނުމާިއ ގުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިޔަސް ފަރާތްަތކަށް ެއކި ބޫެލއް ުނކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ގަ

ކޮމިޓީން ވީ ހިސާބަށް ދި މިއަ ، ހެްނވީމާކޮމިީޓގެ މެންޭޑޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެ މިެއއީ ވެސް 

ޮކމިޓީއަށް ކަމުަގއި ބަލަިއގެން  އެންމެ ފަސޭހައިން މިފަދަ ބިލެއް ނިންމާލެވޭނީ މިކޮށްފައިވާ މަަސއްކަެތއް ވެސް ނޫން. 

ނޑު އަިދވެސް އެ ަތކުރާ، ވަންޏާ ފޮނުއްވަްނވީ. އެހެންވީމާކޮމިޓީއަށް ފޮނު  މި ްށ ރުކޮށް އެދެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ އަުޅގަ

ްށ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ރަނަގޅަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދަންނަވަން މިކަމުަގއި މި މި

ނޑަށް ފެނޭ  ށް ގެންދަން. މަސައްކަތް ކުރިއަ ފަހު މިމިކަމުގައި ާގނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ބައްލަވާެލއްވުމަށް ފަހު އަދި ައޅުގަ

ނޑު  އި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މިކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުގެ ެތރޭގަ އެއީ މި  ެއއްބަހެއް ނޫން. ޮކމިޓީން ކުރާކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑެޑްަލއިނަށް. ނަމަ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ތްއެހެން ބޭފުޅެއް ޚިޔާލުފުޅެއް އޮ

ނޑު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ނޑާލާނަން، ުކޑަ ަވގުުތކޮޅަކަށް އެހެންވީމާ އަުޅގަ އިތުރަްށ  މި ކޮމިޓީ މެދުކަ

ވަގުތުޮކޅަކަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް  އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކުޑަ މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ޓަކައި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑަލުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މީގެ  މެދުކަ ފަށަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ

އަސްލަމް ފާހަގަކުރެްއިވ ނުކުތާގައި ދަންނަވާލަން އޮީތ ޙަޤީޤަތުގައި މަސަްއކަތަކީ މި ކޮމިޓީއަށް ކުރެިވގެންދާެނ  ކުރިން

ނޑު މެންނަށް އެަބ ކުރެވޭނެ މަަސއްކަެތއްކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިުލގަިއާވ ކޮންޓެކްޓަްށ ބަލާލީމަ ެވސް އަުޅގަ

ފަހުގައި ނެތް އް ވިދާުޅވަން އޮްތތޯ ބަލާލުމަށްގައި އެްއޗެޢުޟޫއުއިނގޭކަން. ެއއާ އެކު އިުތރު ބޭފުޅަކު އެ މަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ށް ގުޭޅގޮތުން. އަްސލަމަ ވަަނ އައިޓަމާ 1ނީ އެޖެންޑާގެ ކަމަށްވަންނާ އަުޅަގނޑު އެނބުރިދާ

 ން. އަރުވާނަ

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ކޮމިޓީން  ލާއިރު ެއއީ މިުޅވީ މި ބިލުގައިވާ ކޮންޓެންޓަށް ަބލައިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވިދާ

އޮންނަނީ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވާ  ބޫލުކުެރވޭ. ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު މިގަ

ބޭފުޅުްނ  ނޫންހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ތި. ގަާވއިދުަގއި އޮތީ ކީކޭޯތ ބައްލަވާފައި ގޮތަކަށް ކުެރވުނީމަ ކުެރވޭ ޮގތަށް

 ގުޭޅގޮުތން ބަލާ ކަމުގަިއވަނީނަމަ މި ބިލާ ކޮށް މިދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ ވަކިްނ ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ގެންދަވަނީ. އެހެން

. މިވީ ހިސާބަްށ ތައްނާޔަތްވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިޮކށްފައި ދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ބިލުގައި ހިމެނިގެން މި



  

ނޑައަޅާ ޢިރައް  ،މުސާރަތައް މުސާރަތައް ަކނަޑއަަޅމުން ގެންދަނީ އެ މާލިއްޔަތު ، ނާޔަްތތައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ކަ

ންެވގެންދޭ. އަދި ަބޔާކޮމިޓީން. އަދި މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓަގިއ މަސްއޫލިްއޔަތެްއގެ ގޮުތގަިއ އެކަން 

ހިސާބަށް  ުގޅޭ މައްސަލަ. މިވީ  ޮބޑަށް ހިމެނިގެންދޭ ސެކިއުރިީޓއާ ކަުމގެ ވާަހކަ. ރަްއާކތެރި ކަމުގެ ތެޭރގައިރައްކާތެރި

ުގޅޭ މަސައްކަތްަތއް މިދަނީ ގައުީމ  ކަމާއިގޮތެއް ނިންމައިގެން ރައްކާތެރި  މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަދި މަޖިލީހުން 

ަވގުތުތަުކގަިއ  ުގޅޭގޮތުން ެއކި ހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކާކޮށް ރައީސުލްޖުމްކޮމިޓީއަށް. ވަކިްނ ޚާއްޞަ މަތުގެސަލާ

މި ބިުލގެ  މި، ބިލަށް ބަދަުލގެނޭ. އެހެންވީމާ ވެްސ އެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ފަރާަތތްކުން އެ އެކި ހާލަތުަގއި އަބަދު

ނޫނު ައއި ފަހުން ވެސް އީ ިތންހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު މި ގާމި އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

ްއ ެއޑްހޮކް ޮކމިޓީއަކުން. ވަގުީތ ކޮމިީޓއެމަސަްއކަތް ުކރަމުން ގެންދަނީ  އިނގޭތޯ. ދެން މިވީ ހިސާަބށް ވެްސ މި

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ސަލާމަތާ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ަގއުމީއާއްމުކޮށް ނަްނގަާވއިރު މާ ނަންގަވަނީ. ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް

ނަޑކަށް ގަބޭފުޅުން އާއްމު ގޮތެްއގައި ިހމެ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ ކޮން ސަބަބަކާއި ހެދި ކަމެއް މި ނިގެން ދޭ. ދެން އަޅުގަ

ނުވަތަ މި  މެޖޯރިޓީ ެއްއ އޮންނަނީ ކަމަށް ޖެހެނީ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ މި ޮކމިޓީގައި މާބޮޑު ކޮމިޓީއަށް އަންނަން މި

ވާހާ ގޮތަކަްށ ައވަސްކޮށްަލއިގެން ނިންމާލެވޭެނ ކަމަށް. ދެން ކޮންމެވެްސ ފުޅުކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރު ބޭނުންކޮމިޓީން މި 

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑު ހަމަ ރެއިސްކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ކޮމިޓީއަށް އައިްއސަ މިވަނީ. އެއް ސަބަބަކަށް އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުގެ ކަންޮބޑުވުމަކީ މި މެންޑޭުޓގައި ނުހިމެނޭ އަދި އަދި މިކޮމިޓީ މީގެ ކުރީގައި ނުކުާރ  ކޮމިޓީގެ އިޝޫައކީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާތާ އެތަކެްއ ޒަމާްނތަކެއް ެވއްޖެ. ރަްއޔިތުންެގ މަސައްކަތެްއ އަލަްށ ކުރަންޖެހޭތީ. 

ިރން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކޮށް މި ބިލާިއ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މީގެ ކުއްޞަ ވަކިން ޚާ މަޖިލީހުގެ ދައުރުތަކުގެ އަދި

ށް ސާފުކޮށް ަގވާއިުދގަިއ މީގެ ކުީރަގއި އާއްމު ގޮެތއްަގއި މަޖިލީހުގެ ވަިކ ގޮަތކަ، ވިފަިއވަނީ. އެހެްނވީމާކުރެއް 

ށް މަުލކޮށްފައިވާ އެ ޕްރޮސީޑެންޓަނުކުރާ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ދެން ކުރެވޭ ގޮތަކީ އެއީ މީގެ ކުރީަގއި އެކަމަށް އަބަޔާން

 ގޮަތކަށް މަޖިލިސް ހިންގަން ފެށީމަ ވަރަށް  އެހެންވީމަ، ިމއަދު މުޅިން އައު ގެން އެކަންކަން ކުރަުމން ދަނީ. ބަލައި

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ ބަސްބުނެ ގާނޫނު ހަދަން ކުަރން ވޭ އިނގޭޯތ. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުބޮޑަށް ކަންބޮޑު

 ..މަަސއްަކތް މަތިކޮށްފައިވާއިުރ. އެ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ކުރުކޮށްލަދެްއވަްއޗޭ އިނގޭތޯ އަސްލަމް.

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ



  

ނޑު ހަމަ އެ ނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް ހިތުހުރި ކުރެވިފަވާަހކަ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. މަތި އާދެ! އަުޅގަ ިއާވއިރު އަުޅގަ

ން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ދެ ށް ޓަކައި ފެނިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. އެކަންކަން ނިންމީމަ އެދެން ތާރީޚަ ށްގޮތަކަ

ނޑު ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ އަދިއަޅުަގނަޑކަށް ގަ ލް ޖެނެރަލްެގ ރައީސްގެ އަރިހުންނާއި ކައުންސެ އަުޅގަ

ނޑަްށ ްށ ގެންދަން. ދުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީ ކުރިއަނޫނީ ލަފައެއް ހޯކަމުަގއި ގާ އަރިހުން މި ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އްރިރު ކޮމިޓީގެ ދެން ތިއްބެވި މެންބަރުން ވަކިން ބޭރަށް ގެންދަވާފައި މަޝްވަާރ ކޮމިީޓގެ މުޤައަުޑއިިވގެން ދިޔައީ 

ވޯޓެްއ ވަރާ ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ކުރެްއވުމަށްފަހު ވަކި ގޮަތކަްށ ނިންމެވިތަން. އަދި މިތަނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް މަޝް 

ނޑައެިޅގެން ާއއްމު އުސޫލާނަގަިއގެން ެއކަން ނި  ގެ މުޤައްރިރު މިޚިާލފަށް ކޮމިޓީ ންމެވީކީ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކަ

ނުޑ ޓީގަިއ މި ަވގުތު އިންނަން ބޭނުންށް ގެންަދވާތީ ައޅުަގނޑު ކޮމިބިލާ ގުޭޅގޮތުން މަސައްކަްތ ުކރިއަ ނުވާތީ އަުޅގަ

 މިޓީން ވަިކވަން. ޝުކުިރއްާޔ. ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ަޓަކއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ެއއްވެްސ  ހާލަތެއްަގއި އާއްމު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން މި އުސޫލުތަކާ ާވއިދެއް ހެދިފަިއ ން. ގަށް ނުގެްނދާނަކަކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރިއަ  ޚިލާފަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ދެން ކޮމިޓީގައިެއްއގޮ ގަާވއިދާ ްއޔާ އެއޮެވއްޖެ މަްޝވަރާ  ތަށް އަޫޅގަ

ނ ޑުމެން މި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަެދއްކުމަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު މިހާ އެ، ވީމާދަނީ ދެމުން. އެހެން ގަިއ ޢުމައުޟޫ ހިސާބުން އިތުރު ބޭފުޅަކު އެ ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިއެްއޗެއް  މެން އަށް އަޅުަގނޑު 1ލާނަން. ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އެޖެންޑާ ވިދާުޅވަން އޮތްޯތ އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމާއެނބުރިލާނަން. އެއީ ސުންގަ  ދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން ބިލަށް. އާ ުގޅޭގޮުތން މި ޑިެއއް ކަ

 .ފަޒާދުބޭފުޅުންނަށް. 

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑުމެންނަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ޚިޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ނަމަވެސް އޭަގިއ ލަފްޒުން ލަފްޒަށް އަކުރުން އަކުރަށް ބަެއއް ކަންތައްަތްއ ންވޭނެ މަސަްއކަތެއް. އެހެކޮމިޓީއަށް ކުރެ މި

ނުޑ މާނަކުރާއިރު ެއކަހަލަ ކަންތަްއތައް ހުންނާނެ.  ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް ނޫން. ދެން އަުޅގަ ދެން އެއީ ައޅުގަ

 ަކމުގައި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  15ބިލުގެ ސުންގަިޑއަކީ އޭޕްރިލް  މީގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލާނަން. އެހެންކަމުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ން.އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަ ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ކުރަން. ައޅުަގނޑު ތާީއދު ށަހެޅުއްވުމަށްޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޫުލކުރެވެީނ ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ގަ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާުލފުޅެއް ލުފުޅެްއ އެކަމާއެހެން ބޭފުޅަކު ޚިޔާ

. ނެތް ކަމަްށވާނަަމ ގެވީ ކަމަށް. ތަފާތު ޚިޔާުލފުޅެއް އެަބއޮތްތޯ އެްއވެސް ޭބފުޅެއްަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އިްއތިފާޤުއަޅު

، މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ 1ޖެންޑާގެ ބަލަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާ ހިސާބުން އެ ީވ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ މިއިއްތިފާޤު

ނޑުމެން ހިފާނެ ތާރީޚެއެއީ ބިލު ނިްނމު 15އޭޕްރިލް  ނޑަެއޅިގެން މިމަށް އަޅުގަ ދިޔައީ. އެޖެންާޑ  އްގެ ގޮުތަގއި ކަ

ނޑުމެ 2އައިޓަމް  ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުން ން މިއަދަކު ކުިރއައަުޅގަ ށް ުނގެންދާނަން. މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަ

ޮބޑަްށ  ށް ދެްއވި ަވގުތު ކޮަޅށް ޓަކައި ވަރަށްނިންމާލަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތިބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ.ޝުކުރު

__________________ 

 

 

 

 

 

 


