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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ތައް ފަށަިއގެން ކުރިއަށްގެ މަސަްއކަތްތިމާޢީ ކޮމިޓީނޑުމެން މިއަދު އިޖު`. އަުޅގަ  ގެ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އްކަަތކަށްމަސަ 1މަސައްކަތެްއ.  2އޮތީ  ކުރިމަތީގައި މި ބިލު. އޭގެ  2ގެ ގާުތަގއި މިހާރު އޮތް އޮތީ އަޅުގަ

ނަޑއެޅުާމއި ދެން ހަމަ ޚާއްަޞގޮތެްއަގއި ސުންގަޑި ހަމަ ތެރެއިން ވެަފއި އާއިާލއާ ބެހޭ ބިލުގެ ސުްނގަިޑ ކަ

 ބިލު. މި ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ އެއީ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބުނު ބިލު،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެފަހުން ލި

ކޮށް މިއަދު ނިންމާލުމަށާއި . އެހެންކަމުން ޭއގެ މަސަްއަކތްވަނީ ލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞް ބިލަށް

މިހާ އެހެންކަމުން  ދަންނަވާލީ. ރުންނަށްއި ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަޓަކަ ނިންމާލުމަށް ކޮށްކަތް މަސައްއެ 

ނޑުމެން ކޮމި ރުންނަށް މެންބަޒަތްތެރި އް ރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އިޓީގެ މަސަްއކަތް ފަށައިގެން ކު ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ޙަ  ވާުލކުރަން. ފްލޯރ އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ދު. އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ރާގެދާއި ކާށިދޫ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ިމގެންދާ މިހާރު އިޖު އިޞްލާޙު. ެއއީ ާއއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅުްއާވ  2ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ައޅުގަ

 ވެމްބަރުގެ ނޮ 30އިޞްލާޙާއި މަސްތުވާތަެކްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. މި ދެ އިޞްލާޙަށް ވެސް 

 ަގނޑު ހުށަހަޅަން. ނުވަން އަޅުިނންމާފައި މަޖިލީހަށް ފޮ ކޮމިޓީން ކުރިން މަސައްކަތް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ދުކުރަން. ހިސާބަށް ނިންމަން ތާއީ ނޮވެމްަބރާ 30ިއޞްލާޙު  2 އެ ދުކުރަން.އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީ
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ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިލު، އަޅު 2މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ  މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެޭހ  އެއީ ބިލު، 2ގަ

 ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެން ހަމަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނު ބިލާއި އަދި ހަމަ އާއިާލއާ

ނގާޫނނުގެ މަސައްކަ 2ބިލު. މި  އިގެނެވިފަ   ކަމުަގއި  2015 ނޮވެމްބަރ 30ކީ ަޑއަޅާ ސުންަގޑިއަ ތް ނިންމާލުމަށް ކަ

ތެރި މެންބަރު ލް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްަވއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްރި މެންބަރު ފައިޞަިއއްޒަތްތެކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަނީ ިއއްޒަތްތެރި  މުން އަޅުަގނޑުކުަރއްވާަފއިވަނީ. އެހެންކައަސްމާ ރަޝީދު ތާއީދު

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޓަަކއި. އާދެ! ަވރަ މީގެ ސުްނގަޑި ަކނޑައެޅުމަށްވޯޓެއް ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ވަރަށް  .ކަމަށް 30މިއަހަރުގެ ނޮެވމްބަރު  އަކީސުންގަޑި  އެންމެ ފަހުދިޔައީ ބިލުގެ  ން ފާސްވެގެން އެއިއްތިފާޤު

އޮތީ ގާނޫނު  އެކު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ުކރިމަތީގައި މި ބިލުގެ ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުމާ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މި ދެ

ގައި ވަީނ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކަށް ގެެނވޭ ބިލެއް. މި ބިލު ބެހޭ ގާނޫނަށް ސްތުވާތަެކއްޗާމަ، 2011/17ނަންބަރު 

ވެސް ބޮަޑކަްށ  ވީހާހަލުވިކޮށް ވެސް  ކުރަންޖެހޭ، މިހެން މިދެންނެވީ ވީހާަގނޑުމެން ވަރަށް ކުަޑކުޑަ މަަސއްކަތެއް އަޅު

ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  މަސްތުވާތަކެްއޗާ ުގޅޭ ގާނޫުނގެ ދަށުން އެކުލެވޭ ކޮމިޝަން ހެދުމަށް

ނޑަައޅާ މަންދޫބެއް، މިއީ ހަމަ ގެ ބަދަލުގައި އެމިނިސްޓްރީ ބަދަލަކީ.  ވާލާޙު ގެނެވިފައި ބިލަށް އިޞް އެކަނިޭބފުޅުން ކަ

 މި ،ބިލުގެ އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއަދު ނިންމާލާފައި މި ބިލުގެ ކަންކަން ނިންމާލާފައި

ގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުބިލުގެ ކަންތައް ނިްނމައި އަދި  ފެނިވަޑައިގެންަނވާ ގޮަތކަށް މި ދެންނެވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ރައީސް އަރިހަށް ފޮނުވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

އެ ތަށް ޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮމަސްތުވާަތކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އި .ޔާއާދެ! ޝުކުރިއް 

ނޑު ރަކުފާސް އޮތީ މިނިސްޓަރުން  ވި ސަބަބަކީ ކުީރގެ ގާނޫުނގައި މިން. އެހެން މިދެންނެަހޅަން ކޮމިޓީހުށަން އަުޅގަ

ނޑުމެ ްނ މިނިސްޓްރީތަކުން މި ކޮމިޝަނުގައި ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިުލ ހިމެނޭގޮތަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަައުޅއްާވ މަންދޫބެއް. ެއއީމިއިނދީ ވަިކވަިކ މިނިސްޓްީރތަކުން މި ޑެޕިއުޓީ  ްސޓޭްޓ މިނިސްޓަރު ނޫނީ ނިސްޓަރު ކަ

ނަޑކަށްމިނިސްޓަރު ލެވަލް ގެންނަ ބަދަލަކުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން  ނުފެނޭ މި  އެހާ ބޮޑު ތަފާތެއް  . ދެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލުނުކުެރޭވތީ އެ އޮތް  ކުރަން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މާގިނަ ބަުޙސްތަކެއް މިނިސްޓަރު ހުންނެިވ  ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ކައުންސިުލގައި އިްނނެވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޭއަގިއ އެ ޓަރުގެ ފަރާތްޕުޅުން މަންދޫބެއް މިނިސް ސް އަދިވީނަމަވެ ކަމުގައި

ކުރާ ވާހަަކ ނޑު ތާއީދުމިހާރު ހުށަހަޅާފައި ވާގޮތަްށ މި މައްސަލަ ނިންމަން އަޅުގަ ވަކި ތަފާތުތަކެއް ނުފެންނާތީވެ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 :ން ވާހަކަދެްއެކވުންސަތުރިޔާ

ނޑު މިހާރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަުޢލޫމާތަށްވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއް ނޑު ޓަކައި  ޔާ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު މި ބިލުގެސެކްރެ ގެނެވެނު ިއޞްލާޙާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު ގާނޫނުގަިއ އޮްތގޮތަްށ  މި ޓޭރިއޭޓުްނ އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. މިހާހިސާބުން ދެން  ެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ލާޙާިއޞްދަންނަވާއިރުަގއި ގެެނވުނު 

 ެވސް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނީ.  އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަނެއްކާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަުކެގ ކުލެިވެގންވާ ބައެއް މިނިސްޓްރީއެ  ލުަގއިކޮންޓްރޯލް ކައުންސިމާއްދާގެ ނެޝަނަލް ޑްރަގް  މިހާރު ގާނޫނުގެ މި

އެ ދެން . ވާގޮތަްށ ހަމަ ޖަްއސަވާފަިއ މިއޮތީމިނިސްޓަރުންގެ ބަދަލުަގއި މިނިސްޓްރީތަކުން މަންދޫބުން ފޮނު

ަތ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ލެވެލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަންދޫބުންނަކީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ލެވެލް، ނުވަ

މިހާރު މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައި މިވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން )ށ( ަގއި  ވާ ބޭފުޅުންނަްށ ވާގޮތަށް މިއްކުރަ ޔަންއްޢަ

. )ށ( ގަިއ ކުޑަުކޑަ ކުެށއް އިުނމާއެކު ކޮމިޓީން އެތަންޮކޅު ިއޞްލާޙުކޮށްލަންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙގެ )ށ(ގައި 

ެއގޮތަށް  7ނުވާތީެވ، އަދި ލުޞަދު ހާސިމުން މަޤްެއގޮތަށް ިއނު 7ނުވަތަ  3،4،5،6މާއްދާގެ )ހ( ގެ  މި

  ބަދަލުކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ހުށަހެޅިފައިވާ  މި މުެގ ބިލަށްވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއު 1ގާނޫނަށް  ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަްސތުވާތަެކއްޗާ

ދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި މިއޮންނަީނ ވަނަ ާމއް 23މި ގާނޫނު ނަންބަރު އިނގޭތޯ.  ީމގެ )ށ( ަގއި އިޞްލާޙުގެ

މީގަިއ  ދެން މިނިސްޓަރުންގެ ބަދަލުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނޫނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފެްނަވރުގެ މީހުން.

އޮފް ހޯމް  ނީ މިނިސްޓަރގައި މިއޮންނަ 2ން ދެ .3،4،5،6،7 ދީފައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް ނަްނބަރުތަކެއް

ރޒް.  ރޒް ބަދަލުނުވާ ގޮތަށް އެހެއެހެންވީމާ، މިިނސްޓަރ އޮފް އެފެއަ  ތަކުންރީން ހުރިހާ މިނިސްޓްހޯމް އެެފއަ

ތަށްތޯ މިއޮތީ. އެފެއަރޒް ެވްސ ބަދަލުވާ ގޮ ފް ހޯމްމިނިސްޓަރ އޮހަމަ ކުރާ ގޮތަށްޯތ ނޫނިއްޔާ ޑެޕިއުޓީން ބަދަލު

އްވި ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅު ލް ނަސީމް އެޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަދާިދ ދެންނެމެއަކު އިއް އެހެންވީމާ،  ހިނެއްތޯ؟ކި

 ގޮތަށް ނިންމާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރަން ބިލު މިއަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަގަ
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 އެ ވާތީވެ ހަމަޙަކަށް ގޮތަށް ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ވެސް ހަމަ  އަޅުަގނޑު

ވެސް ހަަމ  ނޑުގައަޅު  ކުރެއްވި ކުރެްއވުމަށްން ތާއީދުމާަވއި ޖަމީލް ޢުޘްލް ހުށަހަޅުއްވިދާޅުވި ަފއިޞަ ވެސް އެބޭފުޅުން 

ނޑުުދކޮށް މީތި ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ނިންއެއަށް ތާއީ  ން. ޝުކުރިއްާޔ. ވެސް ހުށަހަޅަ މާލަން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ޤީޤަތުގައި މި ސަުރކާރުެގ ތަުކގައި އަސްލު ޙަ ލަން ބޭނުންވޭ މިފަދަ ަކއުންސިލުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްދެން އަޅު

ށް އެކި އި ތިއްބަަވއިގެން ެއކި ދިމަދިމާލަމުތަކުގަ މަޤާ ަވޒީރުން ެއކިއެކި ވެސް އެއްކަލަ ހާރު އޮތީ މި މަޤްޞަދަކަށް މި

 ނެވިފައި މިުނގެންކަހަލަ ކައުންސިލުތަކަށް ވަޑައިސްލު ގިނަފަހަރަށް މިއަ ތަނަށް ވަޑައިގަންަނވަްނ ޖެހޭތީވެތަން

ންތަނުގެ ށް ފުރުޞަތު ދީގެން މިތަނޫނިއްޔާ އޭގެ ދަުށން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަ ޑެޕިުއޓީންނާއި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،

މަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ބައްޓަންކުރުން. އެހެްނވީމާ، ތުންނަށް ޚިދުޔުއެކު ަރއް ކަތް ހަލުިވކަމާމަސައް

ނޑަްށ ފެންނަނީ ހަމަ ރަނގަޅުޞަދުގައި އަޅު މަޤް އެ ނޑުމެންަނށް ފެނިގެން މިދަނީ ހަ ޅު ކަމަށް. އަ އްކަމެ ގަ މަ ގަ

ފެންނަނީ. ހަމަ  ވާތަން މިށް ވަޑަިއގަްނނަވަޒީރުން ެއކިއެކި ދިމަދިމާލަވެސް ހަމަ އި ގަމެ މުއައްސަސާެއްއގެ ތެރޭކޮން

ހަމަ ނައިބުން އެަބ . ބެވި، ފުދޭވަރަކަށް ޑެިޕއުޓީން އެބަ ިތއްބެވިތިއް އެބަމިހާރު  އޭގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ ޑެޕިއުީޓން

 ގައި ތަނެއް ފުރުޞަތު ދީގެން ހުރިހާ ޔަތު އަާދކުރުމަށްއްލިވެސް މި މަސްއޫ ބޭުފޅުންނަށް އެހެންވީމާ، އެތިއްބެވި. 

ަގއި ގޮސް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ އެންެމ ބާރު ސްޕީޑުތުގައި ވެސް ޭއގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްތައް މަސައްކަ

ނޑުމެމަ  ސިލުތަކުަގއި ބޯޑު މީޓިންގތައް،ބަެއއް ަކއުން ާވހަކައެއް ނަށް އަުޑިއވޭންގެއް ފަހިކޮށްދިނުން. އަޅުގަ

މިހެންވާ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދު ވަރަްށ ބޭފުޅުން ހަމަނުވެގެން އެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭްއިވގެން 

 ހަމަ މީގެ ސަބަބުން ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ޤަ، ން. އެހެންވީމާނގެއޮތީ އެ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް 

ިބ ވަރަްށ ގިނަ ކުދިންތަެކއް އެބަތި ގުޅުން ހުރި  ޔޮ ބަދަލުތައް އަންނާނެ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް މަސްތުވާތަެކއްޗާވަރަށް ހެ

އެހެްނވީމާ،  ހުރި އެަތއް މަްއސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ަފއިހޯދަން ބޭނުންވެ ރައްޔިތުން އެބަތިބި މިއަުދ ޙައްލު

ޑެޕިއުޓީން ވަަޑއިގެްނ  މިނިސްޓްީރތަކުގެަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  ނޑުތެރެއިން އަުޅގަ ތަކަށް މި ަކއުންިސލުގެމިކަންތައް

 ވަްސކޮށްދެްއވި ވަަރކަށް މިަކންތައް ކުރިއަށް ދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މިނިސްޓަރުްނގެ ބަދަުލގަިއ ޑެޕިުއޓީ މިނިސްޓަރުން ާރޮގތުގައި ކުވެސް ހަމަ ޤަބޫލު ޝުކުރިއްާޔ މުޤަރިރު. ައޅުަގނޑު

ސަަލއެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަަލ އްކަށް މަމިކަހަލަ ކޮިމޝަންތަ ެއއީ ޑަިއގަތުންވަ  އަދި ސްޓޭްޓ މިނިސްޓަރުން

ަވޑަިއގަތުން ެއއީ ވަރަށް  ހުރި ތަންތަނަށްވާތީ، ދުވާލަުކ މީހަކު ންޔިތުންނާ ގުޅުކޮމިޝަންތަކަކީ ވަރަްށ ރައް ބޮޑެތި
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ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަުކ  ދެން އަނެއް ދުވަހަކު އެހެން ކާ ވާހަކަތައްަލއަކަްށވާނެ. އެ ކޮމިޝަނުަގއި ދައްއުނދަގޫ މައްސަ

މީހަކު  މެވެސް ދާނެ ދެކޮންއެހެްނވީމާ، ްއވަން ވަަރށް އުނދަޫގވާނެ. ކުރަކަމަށްވަންޏާ ައްސލު އޭތި މެނޭޖު ވަަޑއިގަތް

 ޅުންންބޮޅުަގނޑުމެން ޮއޅުއަނޫނިއްޔާ އެހެން ގޮތަކަށް. ކަަހލަލެވޭނެމީހަކު މަޢުލޫމާތު އޭގެ ތެޭރަގއި ެއކު ތިންނޫނީ 

ވެސް  މިނިސްޓަރަކު އަބަދުއެ  ކަމުގަިއވަންޏާމިނިްސޓަރު ހުންނަ  އިުރގައިއިގަންަނވާ. މިނިސްޓަރު ވަޑަ ހެންވެގެންދާނެ

ތް. އެހެންވީާމ، ރަީއސް ހިނގަމުންދާގޮ ކަންިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ނއެވަަޑއިގަންަނވާނީ. އެހެްނވީމާ، މިނިސްޓަރަށް 

ނަޑއަޅު   ހެން ވެސް ހުރެދާނެ ތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު. މިސާލަކަށް އެ ޖެނެރަލް ކަށް އެޓަރނީއްވާ މިސާލަކަ

ންމެވެްސ ކޮޕިއުޓީ މިނިސްަޓރުން. އެހެންވީމާ، ހަތަރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން. ޑެ ތިން ތިބި އެްއގައި އެބަމިނިސްޓްރީ

ނަޑއަުޅއްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުެއއީ މިހާރު މިހެން އޮތީމަ ރައީސް  ،ގޮތަކަށް ެއކަކު ދިއުން އް އެ  ވެސް ވަަޑއިގަންަނވާނެ. ކަ

ނަޑއަުޅއްވަފާެނ މިއަދު ދާނީ އިބްރާހީ  ދަން ދާނީ ޙަސަނޭ. އަނެްއ ދުވަހު ދާނީ އިބްރާހީމޭ.މްއޭ. މާމިނިސްޓަރު ކަ

އަސްލު މި ނިންމުންތައް  ިގއްޖެ ކަމަްށވަންޏާނނޭކޮމިޓީގެ ހިނގާ ގޮްތ އަސްލު ދެން ާޔ އް ެވއްޖެ ކަމަށް ޖެއެހެންވެއް

 ކަ ދަންނަވާލީ. ވާހަ ވެދާނެ. އެެހންވީމާ، އެނިންމަން އުނދަގޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

މި އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ުނކުތާއެްއ.  ހުށަހެޅުއްވީ އެ މެންބަރު ފަލާޙް ަޒތްތެރިޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އިއް 

 ށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. ސްޓޭޓް ނުވަތަ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގެ ވަރަމި ޕޮއިންޓް ގާނޫނުަގއި 

 ޔަން ކުަރއްވާނީ އްްމހޫރިއްޔާ ޢަވީމާ، ރައީސުލްޖުޔަންކުރާ ފަރާތް. އެހެންއްޢަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ންފުޅުންގެ ތެރެއިބޭ

ވިދާޅުީވ  ވެސް އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ނުކުރެވޭ.ޞަދެއް ހާސިލުމަޤްއެ ދުވާލަކަށް ބޭފުޅަކު. އެހެންވީާމ، 

ދުވަހުގެ  ޔާ އެއްވެއްޖެ ކަަމށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ދާންވެއްޖެ މި ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް. އެކި ބޭފުޅުން

ނޑުމެން  ރަނގަޅު. އެންމެ ދާނެވެ ގޮތް ނުފިލާެކއް ރަނގަޅަށް އޮޅުންނު ކަންތައްތަވާހަކަދެެކވު ބޭނުންާވ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން އެ މަޤްޞަދު ޔަންއް ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ެއކަމަކުނުނެރެވޭނެ. ރިޒަލްޓެއް  ކުރާ ބޭފުޅަކު އޮތީމަ އަުޅގަ

 ގެން. ުޝކުިރއްޔާ. ލަންވެސާފުކޮށްހަމަ އެބަ ހާސިލުކުރެވޭ. އެކަން 

 

 އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ންނަނީ މި ން. ޙަޤީޤަތުގައި މިއިދޭންވެގެ ސާފުކޮށްލަ ޤީޤަތުގައި އެތަންކޮޅުއެދުނީ ޙަވެސް ފުރުޞަތަަކށް  ނޑުގަ އަޅު

ހޫރިއްޔާ ެއ ވުމާެއއްކޮްށ ރައީސުލްޖުމްމި ކައުންސިުލގެ ބިލު މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ކައުންސިލު އެކުެލވިގެްނާވގޮތް 

ކު . އެއީ ހަމަ ދުވާލަކު ބޭފުޅަ ހަމަޖެހިފަ ގެ ނަންތައްބޭުފޅުންއެހެންވީމާ، އިންނާނީ ކައުންސިލް ެއކުލަވާަލްއވާނެ. 
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ނަޑެއޅިފައި އޮންނަ ގޮތަށް މިހާރު ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ނޫން  ެއ ހަމަޖެހިފައި އިންނަ އުސޫލުްނ  .ވެސް ހަމަ ކަ

 މަ އިންނާނީ ަހމަ. ޝުކުރިއްޔާ. އްޔަންކުެރއްވީޢަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ވޯޓަށް އަހާލަނީ މި އިޞްލާޙުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެއހެންވީމާ، އަ ކޮމިޓީައށް އައި ބިލަށް ައއިސްފަިއވާ  ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އިރުަގއިށް ދަންނަވާއެ ިއޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަ، ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ވާ ސް ރަނގަޅުކޮށްލުމާެއއްކޮްށ އަޅުަގނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވެ ެއކަން .ފާހަގަކުރެވުނު ކުށެއް

ށް ވަރަށް ބޮޑަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވުްނ އެދި ދަންނަވަން.  ަކތް ނިންމަން ވޯޓުގޮތަކަށް މި ބިލުގެ މަސައް

ވަރަށް  ށް ުމހިއްމު މަސައްކަތެްއ.ގެންދިަޔ ވަރަށް ރަނގަޅު ވަރަ ށްދުނު ކުރިއަނުދ ހެމިއަ .ޔާ އިނގޭތޯޝުކުރިއް

ަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ވީމާ، ވަކަެތއް. އެހެންޕްރޮޑަކްޓިވް މަަސއް

ވަރަށް ބޮޑަށް  ލުވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނީ.ގެ ބައްދަރެޓޭރިއޭޓަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުސެކް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

______________________ 

 

 


