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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާ ދަންނަވަން. ދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ަވަޑއިގެން  8މު ކޮމިޓީގެ ޢާއް`. 

ނޑު ޢަލީ އާރިފް،ަގނޑު ދަންނަިޒރީ އަޅުަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ހާ މިކޮމިޓީއަށް މިަވގުތު   ވާލާނަްނ. އަުޅގަ

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް،ނައިފަރު ާދއި އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު،ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާގެ ޢި

ބަރު އަޙްމަދު ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން،ާރގެ ޢިއްޒަގިލި ދާއިނވިލި

ރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނގު ާދއިމާފަންނު ހުޅަ ،ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަމރުޒޫގު ފެލިދޫ ދާއިާރގެ  ރަޝީދު،

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ އަދި ކުަޑހުވަދޫ ދާއި ރި މެންބަރު މޫސާ ނަޒީރު އިބްރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް މުޙައްމަދު ފަލާޙް،

ވެްސ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ގަާވއިދަށް ގެންނަްނ  އަދު އެޖެންާޑގަިއ މިއޮތީ ކުީރ ދުވަހުމިރު. މި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

ނޑުމެން އެނުންފުޅުވާ އިޞްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިަދށް ގެންނަން ބޭ ،ބޭނުންވާ މަސަްއކަތް  ލާޙުތަކެއް ފޮނުވާފައި އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިީޓ  ކަމަށް ފެންނާތީވެ ވިްސނާލަންޖެހޭ އެދުވަހު ކޮށްަފއި ައޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އިތުރަށް  އެދުވަހު އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެްނ ހޯދިހޯދުމުގައި ކައުންސެލް ައޅުގަ ދެން މަޝްވަރާކޮށްފައި އަންނަންވެގެން. އިތުރަްށ ހުއްޓާލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެނެރަލާ ްސ މަސައްަކތް މިތާ ކުރުމުގައި ެއއްވެ ރަލް ވިދާޅުވަނީ މިޖެނެ ލްވާހަކަދެއްކިން. ަކއުންސެ އަޅުގަ

ކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން މިފަށަނީ. މަސައް ކަމަށް. ދެން ަގވާއިުދގައި ބުާނގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ހުރަހެއް ނެތް

މަސައްކަތް ކުރިއަށް  އިޞްލާޙެއް ިމއޮތީ. އެހެންވީާމ، މި 4މިއޮތް ށަހެޅި ހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް

މެންބަރުން ކަމުގަިއވާ އަލިފުށީ ދާއިރާެގ  2އިތުރަށް މި ކޮމިޓީއާ ުގޅިވަާޑިއގެން  މިހާރު !އާދެ ؛ގެންދިއުމަށް

މަދު މުބީން ތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްިރ މެންބަރު އަޙްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، އަިދ ބިލެޢިއްޒަތް

ވާހަކަ ދަްނނަވާލާފައި ައޅުަގނޑު ފްލޯރ ެވސް ވަަޑިއގެން  ބޭފުޅުން ޓަކަިއ ދެ ވާތީ ެރޯކޑަށްގެންފައި ވެސް ވަަޑއި

 ހުޅުވާލާނަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ މަދުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން އެންެމ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤާއްރިރު. އާދެ! މި ގަާވއިދަށް

ރު އުފެދިގެްނ ދިޔަ ސުވާލަކީ މަޖިލީހުގެ ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި އޭވެސް ައޅުގަ އި ބަްއދަލުވުމުގަ ފަހުން މި ކޮމިޓީން ބޭއްވި

ން ހުރި މައްސަލަތަކަށް. ދެން އިުދެގ އިޞްލާޙު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނދާ ވަގުތެްއގައި މި ގަވާ އިދު އިޞްލާޙު ކުރެވެމުގަވާ 

ނޑު އޮންނާނީ ެއ ކޮެވސް އަޅު  ގޮތުން އެުދވަހުމާ ުގޅޭއެކަ ތު މި އެ މަޢުލޫމާމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށްވާތީެވ، ގަ

ެވސް މެންބަރަކު އި . ައދި ހަމަ އޭގެ އިތުރުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފަ

. ދާުޅވެފަެއއްެޗއް ވިފާހަގަކުރި ނުކުތާއަކާ ގުޭޅޮގތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރިޔާސަތުން ވަނީ މިކަމުަގިއ ވަކި 

ނޑުމެން މަޖިލީ މި މެން މިހާރުއަޅުަގނޑު ޓަަކއި  ހުގެ ގަާވއިުދ އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިަދކީ ައުޅގަ



  

ގަވާއިދު ފާސްުކރުމާ ހަމައަށް ދާންދެކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާނެ ގަވާއިދެްއ  ކޮމިޓީގެ މަސަްއަކތް ނިމި އެ އެކުަލވާލި

މަޖިލީހުެގ ގުޭޅގޮތުން އެ އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅި އަދި މެންބަރަކު ނަމަވެސް  މާ، އެއާގޮތުަގއި މިއޮތީ. އެހެންވީ

މު ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މި އަމީންޢާއްއިދާރާއިން ނަމަވެސް 

ނޑަްށ ޤަޫބލުކުރަނީ. އެ ކޮމިޓީން ބަލަމުން ގެންދަންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް އި ހެންކަމުން އެޭރގަ ކަމަށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ފޮނުވާަފއިވަނީ ގިނަފަހަރު އެ ހިނގަުމންދާ މައްސަލަތަކަށް ނުވަަތ ދެން 

ނޑު އަޅު ހެންވީާމ، އެގޮުތގެ މަތިން ދެކެނީ. އެ މެންކަމަށް އަުޅަގނޑު ުމގެ ނިޔަުތގައިމަސައްކަތްތައް ައވަސް ކުރު ގަ

ނޑު ހަމަ އެ  ތުންދިއުމާ ގުޭޅގޮގެންކުރިއަށް މި ޮކމިޓީން އިޞްލާޙުތައް  ހަމަ މި ނޭ ވެްސ ހިމެިއ ކޮމިީޓގައަުޅގަ

ނޑުގެ ހަމަ  އެކުްއޔަތުންނާމެންބަރެއްގެ ހައިސި މައްސަލައެއް ނެތޭ. ދެން މީގައި އަޅުަގނޑަށް މި އިޞްލާޙުތަްއ އަުޅގަ

 ކަމަކަށް. އަކުން ފާހަަގއެްއ ނުކުެރޭވ ހަމަ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ީމގަިއ އޮތް ކިޔާލިއިުރަގއި އަޅުަގނަޑކަށް މި

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލާނަމޭ. އެހެންވެ ހަމަ ހަމަ އެ ހުށަހަޅާން އެހެންކަމު ފައި އޮްތގޮތަށް މީތި ހަމަ ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ފަލާޙް.މުޙައްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

ކުރުން މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު  މެންދެންނެވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ކުރީ ރޭ ވެސް އަޅުަގނޑު 

ިއގެން ނުންވާ ތަންތަންކޮޅު ނަގަ ރެ މެދުން އެ ބޭނުޑމެން ދޭތެގަޮއއްވާ އަޅު  އެއްކޮށްފަިއ ކޮމިޓީވާލުޙަފްލޯރ އިން މި 

މި ިއޞްލާޙު  އަޅުަގނޑުމެންއެހެންވީާމ، ނުކުރަމޭ. ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލެއް ވިދާނެމި ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު ކުރެ 

ނޑު ޤަބޫލުގެންނާކަ  ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިނޭގތޯ. ށް އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދައިފިން. އެ  ންސެލްއިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ަކއު ހުރަހެއް ނެތް ުމަގއިކަ. ތިލާޙްޝުކުރިއްޔާ ފަ

ނޑުމެންނަށް މިބޭފުޅުން އެ މަ ހުރަހެއް ނެތް.  ކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްސައްކަތްޕުޅު ކޮމިޓީއެްއގައި ކުެރއްިވއަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިރު އް ފަހަރަކު އެްއެޗއްތޯ ދެންމެ ޢާުކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެ އޮތީ  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި އިޞްާލޙުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ަމސައްކަތް ކުރުމަކަށް ހުރަހެއް  ވެސް ވިދާުޅވި އެބަ ހުށަހަުޅްއވަމޭ މި ކުިރއަށް ގެންދަން. ެދން އަުޅގަ



  

ނޑު ަކއުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ކުރިއަށް  މި . އެހެންވީމާ،ނީދައިގެްނ އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދަ ލަފާ ހޯ  ނެތް. އަޅުގަ

 ފަލާޙް.ނިންމަންވީ. ދެން ގެންދާނެ ގޮތެއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

ނޑުެމން މައިނޯރިޓީއި ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައަޅުަގނޑުމެންގެ އްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ ގެ އަުޑ ޕާޓީ ވެސް މިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފުރަތަމަ ޤަލީހުން މަޖި އެ ހުށަހަޅާ ބިލަކަށް ފުރަތަމަ  ރެއް ވިޔަސް ބިލެއް ވިޔަސް ހުށަހަޅައިރާކެ

ނޯރިޓީ މައި ހަމަ ޕާޓީން ކަމަށް ވަންޏާ މެޖޯރިޓީ އޮތް ސަކަށް މިދަނީ. އެހެންވެްއޖެބަލައިގަނޭތޯ ވޯޓަށް އަހާފައި ބަހު

ނޑު މުޅި ގެ އަޑު ޕާޓީ ން މިގޮތަްށ ވާލާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއްބަހެއް ނުެވވޭ މިކަމަޖިލީހުގަިއ ކަ

 ވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އެ  ކުރާކަށެއް. އެހެންވީމާ،

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޫނީ  ގެންަނވަން ށް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަ . ދެން ތިވިދާޅުީވ ވާހަަކިއގައި ިތ ިއޞްލާޙު ތިޝުކުރިއްާޔ ފަލާޙް

ހުރަހެއް ނެްތ  ނެތް ވާހަކަ، ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަަކށް ހުށަހަޅުއްވަންވީ. ދެން މަސައްކަތް ކުރުމަކަށް ދަްއޗެއް

ްތ އޮ މިދެންނެވީ. މި އިޞްލާޙު އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކޮންމެ ގޮަތކަށް ހުށަހެޅުއްިވއަސް ނޫނިްއޔާ ތިވާހަކަ ައޅުަގނޑު 

 އާދެ! މުބީން. ސް މިއީ މިތަނުން ކުރެވޭނެ ަކމެކޭ. ބަދަލުކުރަން ވިޔަ ތި ޢިބާރާތް

 

 މަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑު  ނޑު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ ނޑުމުޤައްރި މެްނގެެވސް މިހާރު އަުޅގަ މެްނ ރު ފާހަަގކުރަްއވައިފި އަުޅގަ

 ސް ވެ ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުަގއި ީމގެ ާމބޮޑު ހުރަސްތަެކއް ނެތޭ. އެ ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުތް މި ކައްމަސަ މި

ނޑު ހުރި އިޞްލާޙުތައް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާފައިދުކުރަން މި ގެންގޮސް މީގެ ތާއީ ވެްސ  އެކަންކަން ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ކިން ައޅުަގނޑުމެްނ ޓަށް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި ވަިކވަވޯދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ މުޅި އެތި އެކީ އެކަްއޗަަކށް ތާއީ

ނޑުމެން ން ކަންތައްތަެކއްތޯ. ދެން ފަލާޙްއެބަޖެހޭ ބަލާލަން މީގައި ހުރީ ކޮންކޮ ވެސް މި  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުގަ

 ރަކަށް ބަލައިލާފައި މެން ކޮންމެވެސް ވަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ެއކަްނތައްތައް އަުޅަގނޑުކޮންސަރންވާ ބަެއއް ކަ

ނޑަށް ހީވަީނ މާލުމަީކ ުކރިއަށް ގެްނގޮސް ނިން ަވކިން ބަލަމުންްސތައް ަވކިވަިކވަކިން މިހިރަ ޕޮއިންޓް އެީއ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  ެވގެން ނުދާނެތީ އެަކމުގައި ނޫނީ ފުވެރި ގޮތްއެންމެ އިންޞާ

 . ޓަކައި އްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އަލިފުށި

ގޮތުަގއި ާފހަގަކުރި ކަންަތއްތައް މިހާރު  ގެޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ކުރީ ދުވަހުގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ުއޫސލީ މައްސަލައެއް 

ނޑުމެން  އިޞްލާޙުތައް  ގެނަންޖެހޭމި ގަވާއިަދށް މުޤައްރިރު ސާފުކޮށްދެއްަވއްފި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއޮތީ އަޅުގަ

އިރު ހުށަހަޅުްއވާފައި ުހރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާިއޞްލާޙެއް، ތޯ ނޫނީ ަވކިވަކިންތޯ. ދެން ކޮންމެ ގެންދާނީ އެްއކޮށް

ނޑުމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަމާިއ ނުކުރެވޭ ކަންކަން. އެ ހެންވީމާ، ަވކިަވކިން ކޮންެމ މީގައި މިހިރީ އަުޅގަ

 ،އާެއކުަގއި ފަލާޙްން ހަމަ އެއަޅުަގނޑު އެޭދގޮތް. ދެ ން އެއީންމުއިޞްލާޙަކާ މެދު މަްޝވަރާޮކށް ގޮތެްއ ނި

ކަހަލަ ގޮަތކަށް ބައްޓަން  ޑޭނގޮތަށް މަިއނޯރިޓީ ޕާޓީގެ އަޑު މުޅިން ކެ  އެ ފާހަގަކުެރއްވި ޙްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާ

ންެތރިކަމާއެކު ަވކި ޚާއްޞަ ތަންތަންކޮޅެއް ަގވާއިދުްނ ވިސްނު އިވަރަށް ޚިކުމަތްތެރިކަމާފައި މިހުރީ ކުރެވި

ތަކުގައި ެއއްެޗއް ބުނުމުގެ ނޫނީ ންދާ ޕާޓީއަށް ގިނަ ކަންތައްވެރިކަން ކުރަމުނަންގަަވއިގެން މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އެހެރީ 

ސް މަޖިލީހަށް ކަށް. ެއގޮތުން މިހާރު ބިލެއް ވިޔަްސ އަދި ޤަރާރެއް ިވޔަތަަނަވސްވާ ކަހަލަ ގޮތަ ނޫނީ މަގުކަންކުރުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލި ެގ ސްކުރާނެ ަވގުުތކޮޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އޭ ތުުމގެ ކުރީަގއި ބަހުބޭ ބަލައިގަހުށަހެޅުމާއެކު އަުޅގަ

ްއާކނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބިފަ. އިގަތީމަ ނޫނީ އިތުރަށް ވާހަކަ ދަބަދަލުގައި މިހާރު މިއޮތީ މަޖިލީހުން ބަލަ

ގެ މެޖޯރިޓީ އޮތަީތ އެ ފުރުޞަތު ނަގާެލވޭ އެަބ މައިނޯރިޓީއަށް މަޖިލީހުެގ އެހެންކަމަށްވާއިުރ މަޖިލީހުގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމް

ހައުެލއްަގިއ ން. އެހެންީވމާ، މިއީކީ މިކަހަލަ ސިާޔސީ ވާދަވެރި މާތަޅުމުން ބަލައި ނުގަންނަ ހިސާބުން ފެށިގެ

ނޑެްއ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މިށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހަމައެްއ އިްނޞާބަަޔކަ މައިނޯރިޓީގަިއ ތިބޭ  ފެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެންކެއް ވާހަކަ ދެ ތަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށްމާއްދާ ނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް މުން ދާިއރު ދެން އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަމުން ެގންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އް ކެއިޞްލާޙުތަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ކަެމއް. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެ ފުރުޞަތު  ނެވެސް ކުެރްއވޭ ކޮންމެ ބޭުފޅަކަށް ހަމަެއއީ އާދެ! 

ހަމަ ކުރިއަްށ ިއގެން ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަ ފުުޅާވ އިޞްލާޙެއް މިބޭފުޅަކު ބޭނުން މާއްދާައަކށް އެ އެހަމަ އޮންނާނެ. 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު ވަިކވަކިން މާއްދާައކުން މާގެންދަވަްނވީ ްއދާއަކުން ކުރިއަށް ާދގޮތަކަްށ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނާކޮށްހަކަފުޅަށް ބިގެ ވާސައިންއާއި އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު އާއި މުބީން ވިދާޅުވީ ވާހަކަ ހަކަމިރު ވިދާޅުވީ ވާޢާ

ވަިކވަކިން ކުިރއަްށ  މި އެއްބަސްެވވެނީ ބޭފުޅުންނަށް މަދު ރަީޝދާ ދެއި އާމިރާއި މުޙައްއަޅުަގނޑަށް މި ނެގުނީ މުބީނާ



  

ނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ބަލާފައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ. . ދެން ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ދާން ފެދާގޮތަށް

ނޑު މަރުޫޒގަށް ފުުރޞަތު ދީފައި ، އެހެންވީމާ  އެގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަންއަުޅގަ

 . ްއާޔ ކުރިއަށްދާނީ ެއގޮތަށްވެއްޖެފާސް  ބޭނުންފުޅިއްޔާ،

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުމަށް. ތެއް ދިަޓކަިއ ިއތުރު ފުރުޞަ ރުމަށްކުއިޞްލާޙުތައް ދިރާސާ އެ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން

އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން ެއ  ގޮަތކަށް މި ެވވޭޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް އެއްބަސްދީ އަތުދުވަުހގެ ފުރުޞަ 01

 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ތެއް މިއޮތީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މިއަހަނީ. މިހާރު ދެގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

 . އިނގޭތޯ ކުރަންތާއީދުހުށަހެޅުމަށް  ގު އެ ހުށަހެޅިމަރުޒޫ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ެވްސ  ންމީގެ އިތުރު ހުށަހަޅުއްަވއި ފުރަތަމަ ޮގތަކަށް މިއޮތީ މުބީންގޮތެއް މިއޮތީ.  ދެ . މިހާރުޝުކުރިއްޔާ ފަލާޙް

ވަިކވަކިން ުކރިއަށް ދިއުން. އެގޮތަްށ  މިއީ ދު ކުަރއްވާަފއި ޮއތްގޮތްމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަިއން ތާއީ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓަށް މިހާރު އެހީމަ ވޯޓު ދެއްވަްނވީ. ވަިކވަކި މާއްާދައކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

 ކުރާ ގޮތަކަށް އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ތި ނޫނީ ވަިކވަކި ާމއްދާ މަސައްކަތްޙު ހުށަހަޅަިއގެން ގޮތަކަށް ިއޞްލާ

އެހެންވީމާ، ވަިކަވކިން ވަިކވަކި މާއްދާ ކުރިއަށް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބޭފުޅުން ފެނިވަޑަިއގަންވާ ގޮަތށް ވޯޓު ދެްއވަންވީ. 

ނޑުމެދެްއވާ.  ގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުފެނިވަޑައި  ންދަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ބޭފުޅުންގެ ން ވަިކވަކިްނ އާދެ! ދެންމެ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ވޯޓު  5 ދެންނެވީމާމާއްާދއަކުްނ ކުރިއަށްދާން ފެނިވަަޑއިގަްނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްވަން  ވަކި މާއްާދއަކުން

އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ވި ނަމަ ވޯަޓށް އެހީމަ ދެްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުން ތިއްބެ ިދކޮަޅށް ވޯޓުެއއާ އި .އެގޮތަށް ދެއްވީ

 އާދެ! ޢާމިރު.. ން ކުރިއަށް ދާގޮތަށް ފާސްވެފަ ަވކިަވކި  އް ުނގެްނނެވާ. އެހެވީާމ، މިއޮތީއެގޮަތކަށް ފެނިވަަޑއެ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢާކުޑަހުވަ



  

ނޑު ކޮމި އަދި ހަމަ އިދާރީ ބޭނުމަށް ނޑައެިޅގެން ދާެނ ވަކިޓަކައި އަުޅގަ ށް ގޮަތކަށް. މިސާލަކަ ޓީން އުސޫލެއް ކަ

 ކަމަށް ލަބިއްޔަތު ަވކި އަދަދަކަށް ތިބެ އެ އަދަދު ހަމަނުވާ ވަރަށް ވޯޓު ނުލިބެއްޖެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣް

ނޑުމެން އދި ސުލްޙަވަ ނޑަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އަޅުގަ ހޯދުން ރަނގަޅުމީގައި ގޮތެްއ  ވެރި އެހެންންޏާމުން އަޅުގަ

ވޯޓު ، ކަމަށް ލިބުނު އަދަދަކީ ވޯޓު ނުދިންދެން މިހާރު ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ްއޔަތުން އެބު މުޤައްރިރުގެ ހައިސި ނައި

ކަށް ވޯޓު ދިނުމެއް ނޫން. ވެސް އެޮކޅަ ވޯޓު ނުދިނުމަކީ ކޮޅަކަށް ދު ނުކުރާ މީހުން. ވަކިނުދޭނީ އެކަމަށް ތާއީ

ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަދިވެްސ  މުގައި ބެލެވޭނެ ހަމަެއއް ޮއެވދާނެއެހެންވީމާ، ެއއީ ފާްސވުން ކަ 

 ދަންނަވާލީ.  މަްށވާތީ ެއވާހަކަކަ ރަނގަޅުއޭތި ރީތިކޮށްލުން އިގެން އްވަ ކުޑަކޮށް މަަސއްކަތް ކޮށްލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ފަލާޙް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެން މާފަންނު

ނޑުމެންގެ މެއް ހުށަަހޅާލަންހަމަ ހުށަހެޅު އަުޅަގނޑުޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  އަލުން ތި އަނބުރާ މީތެޭރގަިއ . އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަ ފައި މިއަށް ވިްސނަންމީތި ފޮނުވާލާ ނުޑ އަޅުން. އެހެންވީމާ، އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ޖާގަ ދިނުމަށް އަޅުގަ ގަ

 ދު ކޮްށދެއްވުން އެދެން. މެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީޮކންވާހަކަ ދަންނަވަން. ހުށަހަޅާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ޙުސައިން ރަޝީދު  މުޙައްމަދުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ީއ ވަރަްށ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުން އެއެ  މަދު ފަލާޙްިޢއްޒަތްތެރި ުމޙައް ުޅަގނޑަށް ހީވަނީޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަ

. އެހެްނ މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުްނދާ ކަމެއް. އެއަށް ބަދަލެްއ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް

ރާކޮށްލުން ެއއީ އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ ޕީ.ޖީ ގެންނަން ވާހަކަ މި ދެެކެވނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މަޝްވަ

ލީޑަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ މި ބޭބޭފުޅުންނާ އެކުގައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުރީ ދު  ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮތް ަހމަނުޖެހުން ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލު އާދެ! ތި ވިާދޅުވި ވާހަކަފުޅަްށ އަުޅގަ ވަހު އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ަކއުންސެލް ޖެނެރަލާ މި  ތަފާތުވުން އޮތީތީވެ އެ ފުުރޞަތު ދީފައި އަުޅގަ

ފައި މިއަދަށް މި ބޭބޭފުޅުންނާއި އަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޕާޓީތަކާ ވާހަކަދައްކަްނ ފުރުޞަތުދީ

ޖަލްސާ މި ގެނައީ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެއޮތީ ދެވިފަ. އަނެއްކާ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ލިބިއްޖެ. އަދި ަވކި ގޮަތަކށް މިއަދު ކަންކުރަން މިތާނގައި ފާްސވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، ވަިކވަކިން މާއްާދއަކުން 

ނޑު މިއަުދ ކުިރއަށް  މާއްދާއަކުން ކުރިއަށްދާ ނޑުމެންނަށް ފާސްވެަފއި އޮތީމަ ެއގޮތަށް މަަސއްކަްތ އަުޅގަ ގޮތަްށ އަުޅގަ

 ގެންދާނީ. ޢާމިރު.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު އަެނއްކާ ެވސް މިހާރު މަސައްކަތްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މާއްާދއަކުން މާ އްދާއަކުން ކުރުމަށް ަޓކައި އާދެ! އަުޅގަ

 ވޯޓަށް އެހި ވޯޓު ެއވަނީ ފާސްވެފަ. އެހެންވަނިކޮށް އަެންއކާ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް މީ. އެ ހުށަހެޅުމަށް އަނެއްކާ އެ

ބޭފުޅުން އެ ތާއީދުކުީރ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މި ިއޞްލާޙުތަކުގެ މަަސއްކަތް ހަަމ މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ 

ލިިބ  ެއއަށް ތާއީދު އިނިންމުމަށް އިނގޭތޯ. އެއީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ވިސްނުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަގޮތެއް 

ނޑުމެން  އަނެއްކާ ވޯޓަށް ވެސް އަްއސަވަފާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ މި މަްއސަލަ މިއަދު އަުޅގަ

އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ކަމަކަށްވާީތވެ އެ ވާހަަކ  ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތެއް ިމއަށް ނިންމުން

 ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއނގޭތޯ. ދެންމެއަކު ފަލާޙް ުހށަހަޅުއްަވއިގެން މުަޙއްމަދު  އި މި މަސަްއކަތް ކުިރައށްދާން މިއޮތީ ފާސްވެފަ އާދެ!

މީތި. އެގޮަތކަްށ މިއަދަކު ކުިރއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ. ދެން މި މަސައްކަްތ  ންފަހަށް ފަސްކުރަރަޝީދު ތާއީދުކުރެްއވީ 

ނޑުެމން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިުރގައި އެހިދާނެ އެހުމެއް ނޫނީ  ނިންމުމަށް މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމާނެތޯ އެއީ އަޅުގަ

ޢާއްމުކޮށް  ނަށް އެނގޭނެންއަޅުަގނޑުމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކިްނވަިކން މި މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ދާގޮތަކުން

 މަސައްކަތްކުރަނީ. ާދގޮތަކުން ވަކި ހިސާބަކުން އެ ވޯޓަްށ ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތިމި ވަންދެން ދޮޅުގަިޑއިރު

އްޔާ އެހިާދނެ. ގައިމު ވެސް މިއަދު މަސައްކަތްކުރަން މިތާނގަިއ ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ބޭފުޅުންނަށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން މި މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ދެވޭެނ ނިމިއްޖެ. 

 ގޮތެއް ހައްދަވައިެދއްވުމަށް.  ގޮތަށް މި ސްކްރީނަށް މި ިއޞްލާޙުތައް ފެންނާނެ



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރީ ދުވަުހ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަވާފަ އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް މިއަދު  އި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެީއ މި  އިއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުމެއް ުހށަހަޅާފަ އޮތީމަ އެއަށް ވޯަޓށް އަްއސަވަންޖެހޭނެހެން އަުޅގަ

ހުރި ކަމަކަށްވާތީ މި ގަާވިއދު އަދި ވެްސ ެއއްފަހަރު  ލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ގުޅުންމި މަޖި، އިގަާވއިދުގަ 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ަގާވިއދު ހަދަން މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން އެބައޮތް ކޮމިޓީެއއް ަނގާފަ. އެ ކޮމިީޓއަށް ވާްނވީ ގޮތެއް 

އޮްއވާ މިތަނުން މި ޢާއްމު  ތެއް ނުނިންމާ. ނުނިންމާ ވެސް ކިހިނެްއކަމެއް ވަީނކީ ވެސް އަދި ކޮންމެ ފްލޯއަކުްނ ގޮ

ހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން މީތި ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލެއްނުކުރަން. ެއއީ މަޖިލީ ކޮމިޓީން

ރަލް ފޮނުވި ވާހަކަ. ޖެނެ އޮތް ކޮިމޓީއެއް ކޮމިީޓއަކީ. އެ ކޮމިޓީ ދެން ތި ވިދާޅުވިހެން ކައުންސެލް އިދީގެން ހޮވާފަވޯޓު

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ލިޔުެމއް ވެސް ނެތް ފެންނާކަށް. ކިހިނެއްކަމެއް އަދި މުޤައްރިރު ވިާދޅުވާ ައޑު އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަށް ވޯަޓށް އަްއސަވަންޖެހޭނެހެން ތި ގެއިވެނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް  އި އައްަސވާފަބޭފުޅުން.  ެއއަށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ މި ފޮނުވާލާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބައްަލވަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

 ހީވަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިރުޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑު ހަމަ މި އެ މި ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަްށ ކޮމިޓީގެ މަސަ  ޭބފުޅުން އެ ފާހަަގކުރުްއވައިފި  އްކަތް ނިންމަން. އަުޅގަ

ފިަޔވަިއ  އް. އެހެންވީމާ، އެ ހުރި މާއްދާތަދާތަކަށްވުރެރަނގަޅު ކަމަށް އަެނއްބައި މާއް މެ މީގެ ބައެއް މާއްދާަތއް ދެން

ނޑު އެ ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ،  ދެން އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތައް އެ ހުރި ގޮތަށް ހަމަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ކްކޮށް މާއްާދއެއް ިއނދެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާަޙކާ ެއއްކޮށް މި މަސަްއކަތް ފިސްޕެސި

ނޑުމެންނަށް މި. އެހެންވީމާ، މާއްދާތަުކގެ ތެރެއިން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން  ކުރިއަށް ގެންެދވެންޖެހޭނެ. އޭރުންނޭ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން އޮތީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މާއްދާ  ކަން އެއި ވީނޫންތޯ ކޮން މާއްދާއެްއގަވިދާޅުވަން 



  

ނޑު ހަމަ  އިހުރި މާއްދާތައް ހަމަ މި ހުށަހަޅާފަ ެދން އިއެކަނި މަސަްއކަތްކޮށްލާފަ އޮތްގޮތަށް ހަމަ ާފސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރި މާއްދާކަމަށް އެ މިރު. ދެން އެބޭފުޅުންގެ އެ ވިދާޅުވާ މާއްދާތަކެއް ނޫނިއްޔާ މައްސަލައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢާ

 ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރުއްވާ ާމއްާދތައް ވެސް އެނގޭނީ ކުިރއަށް ދިޔައިމަތާ. މުބީން.

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ދެއްތޯ. ޯވޓަކުން މިއޮތީ ަވކި ގޮަތކަށް  އިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ މިއޮތީ މި ވަކި ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމާފަމި އާދެ!

ނޑުމެންނަށް  ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، މީތި ކުރިއަށްދާންޖެހޭނީ ހަމަ ފުރަތަމަ މާއްދާއިން. ފުރަތަމަ މާއްދާއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ބިލެފާހަގަކުރެވެނީ ހަމަ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މަ އް ހުށަހެޅޭއިރަށް އްސަލަތަެކއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އުޅެީނ  ސަާކ ނުލައި ެއއްވެްސ ވަަރކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ނޫނީ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަންއެ ބިލަކީ ބަހު

ސް ގޮތެއް ނިމިގެން މި ދަނީ. ެއހިސާބުން އޭތި ކޮންމެވެ އިވެސް ނޭނގި ުކއްލިއަކަށް ވޯޓަށް އަހާފަ ކީކޭ ކަން

ނޑުމެންނަށް ފާސްނުކުރެވިދާނެ ެއްއޗެއް ކަމަށް ވާނަމަ ެއއީ ކޮްނ  މިސާލަކަށް ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް އަުޅގަ

މަޤްޞަދެއްގަިއ ހުށަހަޅާ ެއއްެޗއްކަން ވެްސ އަސްުލ މެންބަރަށް ސާފުނުކުރެވި ިމ ދަނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް 

ރިަކން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ބިލެއް މި ހުށަހަޅަނީ އިޞްލާޙެއް. ހުށަހަޅާއިރު އޭގެ ޙަޤީީޤ އަޅުަގނޑުމެން ނުކުޅެދުންތެ

ފޮނިމީރުކަން ނޫނީ އެއީ ކީްއެވގެން ހުށަހަޅާ ެއްއޗެއްކަްނ ާސފުކޮށް މެންބަރަށް ބުނެދޭނެ ފުރުޞަތު ނުލިބި މިސާލަކަށް 

ނީ. އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ބުނަންޏާ ބަލައިނުގަންނަން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ދަ

ނޑު  ހުށަހަޅާ ެއްއޗެްއ އެކަން ރަނގަޅަށް ސާފުނުކުެރވޭނެ. ދެން އަެނއްކޮޅުްނ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ެއކަން ައޅުގަ

ށް ހުށަހެޭޅ އްޔާ އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅި މަޤްޞަދު ވެސް ސާފުނުވެ އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަވެއްޖެ 

ިމއޮތީ ަވކިަވކި މާއްދާތަކަށް ައހަން. އެހެންވީމާ، ެއއްޮކޅުން ފެށިގެން ަވކި މާއްދާތަެކްއ  އިވަކި ގޮތަކަށް ފާްސވެފަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމުނު ގޮތަކީ  ނޫން ދެންހުރި މާއްދާތައް ފާސްކޮށްލަން ެއއީ އި ޓަސްލާފަ އިބަހައްޓާފަ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަމުން ގެންގޮސް ހަމަ ކުރިއަށް  ދެއްތޯ. އެ މާއްދާތައް ހަމަ ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ފަހަރަކު މާއްދާެއއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ އެ ރަނގަުޅވާނެހެން އެގޮތަްށ ދިޔައިމަ.  ގެންދިޔަމަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ކޮމިޓީގެ ޭބފުޅުންގެ ބޭރުން އިހަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާ. އާދެ! މިދެން ފަލާޙް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެއްވީ މިީއ  އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ކަންކުރާ ގޮތަކީ ވަކި ގޮތަކަްށ ފާސްވުމަށްފަުހ ދެން އޮންނަ ގޮތަކަށް ވޯަޓކަށް ނާއްަސވާނެ އިނގޭތޯ. 

ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅަކު  އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑު ިތ ފަލާޙް އެ ހުށަހެޅުއްވީ. މިހާރު މުބީން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ތި

ދިކޮޅަށް އަޅުަގނޑު ެއ ވޯޓުދޭން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅުން ދެން އަެނއްކާ އެއާ އި ވެސް. ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން އެ ވޯޓަްށ އެހީ

ކުރާ ގޮަތކީ ަވކި ގޮތަކަށް ަކން އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގަ ުނއެްއ ދެްއާވ. ތިބިތޯ ދެންނެވީމަ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ވޯެޓއް

 ދިކޮޅު ގޮތެއް ވިޔަސް އަދި ތަފާތު އެހެން ގޮތެއް ނެ. ެއއާ ދިމާ އިވަނައަށް ޮއތްގޮތަކަށް ނާއްަސވާ 2ފަހު ފާސްވުމަށް

ވިޔަސް ާނއްސަަވއޭ މިހާތާކަްށ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަވިކވަކި މާއްދާތަުކަގއި މަސައްކަްތކުރާ ގޮތަށް މި ހުށަހެޅުނު 

ނޑެއްނޫން. އެހެްނވީމާ،  ،ހުށަހެޅުމަށް ކުރިއަށް ދާން މި ނިންމީ އިނގޭތޯ ނުޑމެން ކޮމިޓީން މި ނިންމީ. އަޅުގަ އަުޅގަ

 އިދާރީ ބޭފުޅުން މިކަން އަވަްސކޮށްލަދެއްވާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ނޑުމެ ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަުޅގަ ން ގަާވިއދު ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތްކުރަުމން ދިޔައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރު އެުރިވން. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ލިޔުނިން.  ޞަތުހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ލިޔުނިން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ަޓށް ލިޔުނިން، ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް ލިޔުނިން. ޕާޓީތަކަށްސެކްރެޓޭިރއޭއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން އެ ޖެނެރަލް ހަމަ  ނޑުމެންނަށް އެބައޮްތ ކައުންސެލްއަުޅގަޭބފުޅުންގެ ކޮމެންޓްތަްއ ގެނައިުރ  ލިޔެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިރާާސކޮށް އެ ަކންތައްތައް ބަލަމުން މިދަނީ. ށަެހޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުްއވާފަވަކިން އެތައް ަބއިވަރު ހު . އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަިކން ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުުރޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއރުވީމާ އަުޅގަ

ނުފޮނުއްވާ ކޮމެންޓްތަެކއް މިއަދު ކުއްިލއަކަށް ޢާއްުމ  ނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު އެުރީވމާ އެކޮމިޓީއެއްހެން ތިބެފައި ައޅުގަ 

ނޑުމެން ެއއްެވސް މަޝްވަރާކުރެްއވުމެއް ެނތި ކުއްލިައކަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީ  ީޓއާގެ އެ ަގވާއިދު ކޮމިކޮމިޓީ އަށް އަުޅގަ

އަށް ގެންނަަވިއގެން މި ނިންމަވަނީ ކީްއވެތޯ ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކަށް މިވަނީ. މިދެންނެވިެހން ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ބަލަނީ އޭގަިއ ވީއިރު ނުގެންަނވައި ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންނެވީފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ބޭ މަ ައޅުގަ

ނޑު އުން ފޮރުވިފައިވާ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ހުންނަ މީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ކަމަށް. އަޅުގަ

ހަމަ މަޖިލީހަށް ހަމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ީމހުންނަށްވާއިރު ަގވާއިުދގެ ެތރެއިން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ގެއްލުވާލުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ހިސާބަށް ައއިމަ ެއ ޤަރާރު ބޭރުކޮށްލުމަށް ކުއްލި  .ސީެގ ޢަލީ ަޙމީދުގެ މައްސަަލއާ އެްއޗެހި ޤަރާރާމިދަނީ ޖޭ.އެސް



  

ސް ކުއްލި މަްއސަލަެއްއ ހުށަހެޅީމަ ވެސް އެ ބޭރުކޮށްލެއްވިހެން އެ ފުރުޞަތާިއ މައްސަލަެއއްހެން އެ ކުރީފަހަރު ވެ

މެޖޯރިޓީގެ ، . އެހެންވީމާޖާގަ ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ ކުރެްއވޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން މިދަނީ

ވަިއގެްނ ތިގޮތަށް މައިނޯރިޓީގެ ައޑު ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ކޮންމެ އެްއޗަކީ ވޯޓުން ނިންމަވާ އެްއޗަކަށް ހައްދަ 

ނޑާަލއްވަން ތި ގެންދަވާ މަސައްކަތަކީ ހަމަގައިމު ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞް ކަ ލާޙުކުރިއިރު ެވސް ެވްސ އަޅުގަ

ހުރި ގޮތެްއ  ގާފައިށް އަިއއިުރ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަންކަްނ ހިނގާފައި ހުރިއިރު ވެސް ކަން ހިންއަދި މިއަދާ ހަމައަ

ނޑު އުންނޫން އެްއޮގތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅުންގެ ހުވައާ މީދުކުަރން މިތާ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެ. އަޅުގަ

ކަމަށް. އަދި މިދެންނެވިހެން ފުރުޞަތު ދީ އެ ހުށަނާޅުއްވަިއ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން ަކންކަން ނިންމަވާނެ ބޭފުޅުން

ނުޑ  އެހެން ކޮމިޓީއަކަްށ ގެންަނވަިއގެން ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ ނިންމަވަން ުއޅުްއވާ ަކމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ެވސް ެއގޮތަށް ދަްއކަިއ އަިދ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ވާހަކަ ވަނީ އަުޅގަ

ްއސަކީ އެ ކޮމިޓީަގއި ވަކި ގޮަތކަްށ ކަމަށް ވަނީ ބައެއް އެްއޗެ ތިވިދާޅުވިހެން ކުީރގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާުޅވި

ޓު ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށް ދީފައި ނިންމާނީއޭ. އެކަހަލަ އެްއޗެްއސޭ މިނި 5ފައި ހުިރ ގޮތެއް ކަމަށް. ވާހަކަދަްއކައި ނިންމި

 ވިދާޅުވެަފއި އޮންނަނީ. އެހެނެއް ނޫން އެކަން ނިމިގެންދިޔައީ. އެކަމަށް ހެކިެވގެން ހުންނަވާނެ ޙުސައިން ވެސް. ެއއީ 

 ހަމަ އެ ކޮމިޓީގައި އިންނަވާ ޭބފުޅަކަށްވާތީ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގެްނ ވަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތާ ޝުކުރިއްާޔ މާރީ. ހަމަ ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ވަރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަ

 ނަށް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއގަތަސް އަދި ނުގަަތސް ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާނީ. ދެން މިއަދު ހަމަ ތި

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެއއްެޗއް މިއިން ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ވަިކވަކިން ާދއިރު ކުިރއަށް ގެންދިަޔއިަމ 

ނޑުމެންނަ ކަށް ހުރަހެއް ކުރިއަށްދާއިުރަގއި ވިދާޅުވީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. އަުޅަގނޑަށް މި މަސަްއކަތްކުރަން ައޅުގަ

ނެތް. ގަވާއިދުްނ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުން ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް 

ނޑުމެން އެ ވިދާޅުވާ  އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރަކަށް ވެސް އިޞްލާޙު ކޮްނމެ ވަގުތަކު ވެސް ހުށަހެޅޭނެ. އަޅުގަ

އަްށ މި މަސައްކަްތ ޙަވާުލކުރިިއރުގަިއ ހަމަ ފާސްކުރީ. އެުދވަހު ފާސްކޮށްފަިއ އޮންނާނެ  ގަާވއިދު ވަގުީތ ކޮމިޓީ

މިހާރުގެ މިއޮތް ގަާވއިދު ބަލައިގަެނގެން ކުރިއަށްދާން. މި ގަާވއިދުގެ ވަކި މާއްާދއެއް ބަަލއިނުގަންނާށެކޭ ނޯންނާނެ. މި 

ުދގަިއ އެބައޮތް ހަމަ ކޮންމެ ަވގުަތކު ވެސް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ގަާވއިދުަގއި އެްއކޮށް ބަލަިއެގންފައި މިއޮތީ. މި ަގވާއި

ނޑުމެންނަކަށް ހުރަހެއް ނެތް މިކަން ، ރިއަށް ގެންދެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިެގން ކު އަުޅގަ

 77 ބަރުގައި ތިއޮތްނަން 0ގަވާއިދު،  ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި 77ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު  ކުރާކަށެއް. ދެން ތި

ނޑު ފްލޯރ ހުޅުވާަލން ތި ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ



  

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންފުޅިއްާޔ ހަމަ ވިދާޅުވާންވީ. އެ ޮއތް ގޮތާއިމެދު ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް އޮިތއްޔާ ނޫީނ 

ނޑު މި ހުޅުވާލީ. މުޙައްަމދު ރަޝީދު. ން ވިދާޅުވާބޭފުޅު މައްސަލަެއއް ނެތަސް ތި  ން ފުރުޞަތު ައޅުގަ

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިތާނގައި މައިނޯރިޓީ އަށް ނިްސބަތްވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުގަ

ގެ ރައީްސ ވަރަށް ގިަނއިން އި ދަްއކާ ވާހަކަ. ދެން މަޖިލީހުވެސް އެ ަދއްަކަވނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަ  މެންބަރުން

ބޭފުޅާ ގެންދަވަނީ. ރަނގަުޅ،  ެއއްޮގތަށޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެ ނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާފްލޯރގައި ވިދާުޅވަމުންދަ

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމުަގއި ހުރިހާ  ނާއި ަގވާއިދުަތްއ ތިއެ ޤާނޫ ހެންނަމަެވސްތެދުފުޅެއް އެއީ. އެ

ވެސް ކުރަްއވަމުން ތި ގެންަދވަނީ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން އިދިޮކޅު ޕާޓީތަކަްށ  ކޮމިޓީއެްއގެ މެޖޯރިޓީެއއް އޮަތތީވެ ެއކަން

ބޭފުޅުން އަުތގަިއ  މަދު މާއްދާތަްއ ވެސް ތި  އޮތީ ވަރަްށ މަދު ފުރުޞަތެްއ މަޖިލީހުގައި ބަހެއް ބުނުުމގެ. އެހެން ހުރި

ބޭފުޅުން މައިނޯރިޓީގައި ތިއްެބވި ނަމަވެްސ  ބާރު އޮތީތީ މިވަގުތު މިހެން ބަދަލުތައް ގެންނަވަމުން ގެންދިއުން އެއީ ތި

އި ޅުވިފަ އެދޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުަގއި ބަސް ބުނެޭވނެ މަގެއް ކޮންމެވެސް ސިފައެްއގައި ތަނުަގއި ހު

އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މީގައި މިހިރަ ތި ދެންނެވި އަދި ، އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ީވނަމަވެސް އެހެން ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އް ބަިއބަޔަށް ގެންދެވި ކަުމގައި ވަިކވަކިން ިއޞްލާޙުތަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކުިރއަށް ގެންދާކަށް ބޭނުމެއް ވެްސ ނޫން. ފުރުޞަތެއް ވެސް ދޭކަށް ނެތިން.ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ެއކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަރުޙަބާ  ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ތި އާދެ! ބޭފުޅާގެ ހަމަ ވިސްނުންފުޅަށް އަދި ފިކުރުފުޅަށް ތި ޚިޔާލުުފޅަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަުރވަމޭ ނޫނިއްާޔ މި  ށް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮެތްއ ވިދާުޅވުމަށްދަންނަވަން. މިހާރު މި މާއްދާ އަ

އޮތް ގޮތަށް ފާސްީވކަމަށް ބަލާފައި ދެން އޮތް މާއްދާ އަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާންވީޯތޭއ. ނޫނޭ މިހާރު އެ ކޮމިޓީގައި 

ރުޞަތު ދީފިން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަްށ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން ޭބފުޅަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފު

ޖާގަ ދެްއވުން އެއީ ހަމަ އެ ޭބފުޅުން ވެސް ކުރަްއވަން ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް. ހަމަ ުޙސައިނާއި މާިރޔާ ފަދައިްނ 

ގެ ބޭރުން މާރީއަށް ހަމަ ޢާމިރު ވެސް އޭަގއި ިއންނަވާ. ދެން ޢާމިރު މި ކޮމިޓީގައި އިންނަާވ ބޭފުޅެއް. ެއ ބޭފުޅުން

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވައިފިން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ކުރިައށް ގެންދަން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އިޞްލާެޙއް ެއއަށް ހުށަހަޅުްއވަްނވީ. މުބީނަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަުރވަން. ޙުސައިން. 

 ބީނަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދެން. މުބީނަށް ފުރުޞަތު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މު

 



  

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ކުރީގައި ެވސް މި މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން.  މުޤައްރިރު. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީަގއި ެވސް މި ަގާވއިދުަގިއ އޮ ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ތް ގޮތަށް އެ ާމއްދާ ބާްއވަން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ ކޮން ކަމެއްކަން ރައްޔިތުންނާ  މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނުޑމެން ބިލެއް މި ހަމައަ ހުރެކަން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ  ކާހުށަހަޅަނީ ކޮން ސަބަބަށް ފޯރުކޮށްދީ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުަރން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ  ހަމަ އެއަށް ހަމަ ބަހުސް ެވސް ކޮށްލަން ފުރުޞަތު ލިބުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަވަްސކުރެވެން ވެ ސް. ދެން އަވަްސކުރުމަށް ޓަަކއި މިހުންނަ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަ

 ން އެަބ ދާކަން. އެހެންނަމަވެސްން ަވގުތުަތކެއް ެވސް ެގއްލިގެއަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން އޭގެ ސަބަބު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެއަށް ހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހޯދަންވީ. އެހެން މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދޭ ހަމައެކަނި މިހެން މިކަން އޮތުމުގެ ސަބަބުން  ނޑުމެްނނަކަށް އެއްެވސް ފުރުޞަތެއް ނެތޭ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ށް ގެނެސްދިނުމުގެ ވަރަްށ އަހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާށް އަދި ރައްޔިތުންގެ އަހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ރައްޔިތުންނާ 

ލެްއަގއި ވެސް ހާުޅަގނޑު ެއއްެއއީ ހަމައެކަނި. އަ، އެހެންވީމާބޮޑު ފުރުޞަތުތަކެއް މިހިސާބުން މި ގެއްލިގެންދަނީ. 

ވަކި ފަރާތަކުން ސަރުކާރުން ިމކަން މިހެން ކުރަން ބޭނުންވަނީއޭ ނޫނީ ނޫނެކޭ. އެީއއެއް ޫނން އަޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންޓަީކ. 

ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ މިތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ެއކިެއކި  ޕޮއިންޓަކީ މީަގއި އަުޅގަ

ށް ސާފުކޮށް ަރްއޔިތުންނާ ހަމައަބޭފުޅުން އެ ުބނަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް  އް ހުށަހަޅާއިރު އެ ބިުލތަކުަގއި އެބިލުތަ

ނޑުމެްނ ނަ، އެހެންވީމާބުނެދެވޭތޯ ބަލަން.  ވެގެން ެއއްގޮަތކަށް ވެްސ ގާލާ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުެމންއެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން ހަމަ ކުރީގައި މިއޮްތ ގޮތަށް މި މާއްދާ މިއިން  އަޅުަގނޑު، އެހެންީވމާކަމަކުނުދާނެ އާރިފް. 

ނުޑ އެކަން ޤަބޫުލކުރަންނަގޅު އިޞްާލޙުތަކެއް ގެނެސްފަގޮތަށް ބައިންދަން. ީމގަިއ އެަބހުރި ވަރަށް ރަ ހަމަ  .. އަުޅގަ

ނޑަށް ެއކަމަކުއުފަލާއިެއކު ބަލަިއގަންނަން.  ހަމަ ކޮްނސަރންވާތީވެ މި މާއްދާ ިމ  މީަގއި ހަމަ ދެ މާއްދާއެއްވަރު އަުޅގަ

އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ކުރީަގއި ވެސް 77

 ޓަކައި. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑުގެ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އާދެ! ނޑުމެން ހަމަ އެ  އަުޅގަ  ނުކުތާއަީކ މިހާރު ދެން މި މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ މައްަސލަ ހުރި މާއްދާެއއް. މިހާުރ  ބޭފުޅުން ކައިރިން މި އަހާލަނީ އެހެން މާއްދާތަުކަގއި މައްަސލަ ނެތީ

އިޞްލާޙު މި އޮތް ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާ އަށް މި ހުށަހެޅި  77އެއޮތީ އެްއ ބޭފުޅަކު އިޞްާލޙު ހުށަހަޅާފައި މި 

ބާއްވަންށޭ. މިހާރު މި މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން މަަސއްކަްތުކރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް އެހި މިާތ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ގޮތަށް  



  

ފާސްވެގެން މިކަން މި ގެނެުވނީ. ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަްށ މި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ވާންޖެހޭނެ. އެއީ މި ދަންނަާވ 

މައްަސލައެއް ނެތް ައޅުަގނޑު ހަމަ މާބޮޑު އަނެކަްއެޗއް އޮތީކީ ޫނން. ދެން އެއޮތީ މުޤައްރިުރ ، އެހެްނވީމާހަކަައކީ. ވާ

ނުޑ ތާއީދުކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު ައމިއްލަ ނިންމުމެއް އިނގޭތޯއަްށ ގެންދަވާފަބެހޭގޮތުން ކުރި ހަމަ އެއާ . . ނޫން އަުޅގަ

ނޑު ދެން ައޅުަގނުޑގެ މަްއސަލައެ، އެހެންވީމާ ނެތިން ހަމަ އެގޮތަށް އެ ހުށަހަޅާ  ެއކަމަކާއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

 އެ ، އެހެންވީމާހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން ެވސް މިކަން ނިންމަވާޭށ. އެީއ ައޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންަޓކީ އިނގޭތޯ. 

 ށްވަންޏާ ދެން އޮތް މާއްދާ އަށް ދާނީ. . ދެން އެ މާއްދާ ިނމިއްޖެ ކަމަހެޅުމެއް އެއޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަބޭފުޅާ ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ާތއީުދކޮށްލަން  ވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުބީންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރުޒޫޤް. 

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ މުބީންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އެއްފަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 މަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް. ހުށަހަޅަން މީތި ދިރާސާކޮށްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އެހެންވީމާ. ހުށަހެޅި ތާއީުދ ވެސް ލިބިފަވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް މިހާރު މިއޮތީ ގޮތެއް  77ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

ނޑު ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ގެންދަން ވަިކވަކި މާއްދާއިން ކަމަްށވާތީވެ އެ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޑުއައްަސވާ. މިހާރު މުބީން ހުށަހަޅުއްވާފައި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ެއ ، އެހެންވީމާއަހަން އިނގޭތޯ. 

ނޑު ޯވޓަށް އަހަން ެއގޮަތށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ، މާއެހެންވީ .ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ދެްއވާތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

ެއގޮތަށް އެ  .ދެންމެއަކު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތަށް މި މާއްދާ ބާއްވަން

އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއ ނުގަންނަވާ އަދި މިހާރު އިޞްާލޙު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގޮތަްށ ، ވޯޓު. އެހެންވީމާ 5ލިބިވަޑަިއގަތީ 



  

ދެންމެ ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް އެހީ  އާދެ! )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ަނވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ެދއްވާ.ބާއްވަން ފެިނވަަޑއިގަން

ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު  77މިހާރު 

ދެކޮަޅށް އެްއވަުރވީ. އިދާރީމޭޒުން މި ވިދާުޅވަނީ ެއގޮތަށް ވެްސ  ވޯޓު ކަމަްށވާތީވެ  5ދެއްވާށޭ. ެއގޮތަށް ެވސް ލިުބނީ 

ހުގެ ގަވާއިުދ ދެން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ މަޖިލީ، . ެއހެންވީމާއޮތީ އެްއވަރުވެފަދެކޮޅު މި، ލިބުނޭ. އެހެންވީމާ ވޯޓު 5

ނޑަށް... އާދެއްޔާ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިުރ ކަބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެ  ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އަ !މަްށވާތީެވ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑު ގާތުަގއި ެއގޮތަށް  ދެންމެއަކު ައޅުަގނޑަށް ދެްނނެވިއްޖެ ދެޮކޅު ވެސް ެއްއވަރުިވކަމަށް އިދާރީމޭޒުްނ ައޅުގަ

މިހާރު މުބީން ހުށަހަޅުއްަވއި، ައޑުައއްަސވާ، ، ވަނީ. އެހެންވީމާކަމަށް މި 5،4ވިދާޅުވީމަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

އްަސވާ. މުބީން ހުށަހަޅުއްވައި މުޙައްަމދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވީ މި މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަުޑއައްަސވާ. ައޑުއަ 

ކަމަށް  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އޮތް ޮގތަށް ބާއްވަްނ ފެންނަ 77ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އިޞްލާޙުެގ ބަދަލުގަިއ މިހާރު

އިޞްލާޙަކީ ދެންމެ އެ އިޞްލާޙު  އޮތް ދެން ތި އާދެ!ންަނވާ. ދެން އޮްތ މާއްދާ އަށް ވަޑަިއގަ އާދެ!ފާސްވެއްޖެ. 

ފާސްވިނަމަ ދާނެ ގޮތެއް ިއޞްލާޙުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުްނ އަންނަނިވި ބަދަލުތައް އަްނނާނެއޭ ކިޔާފައި އޮތް އެްއެޗްއ. 

ނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭނެ 85ގެ )ނ( ާއއި އަދި 85)ހ( ާއއި ގެ 78 އެހެންކަމަށްވާތީ ވޯޓަށް އަހާކަށެއް. ގެ )ރ( އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް.  ބޭފުޅުންނަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ތި 017ވަނަ ާމއްދާ އަށް.  017ދެން ދާންޖެހޭނީ 

 މިރު. ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ށް ތާއީުދކުރާ މައްސަަލެއއް. އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އެންެމ މާއްާދގަިއ މި މައްސަލަައކީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަ ވަނަ 017

ނޑު ގެންނާނަން މީގައި ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމުގަިއ މަޖިލީހުގެ ުޗްއީޓ  ބޮޑަށް އެހެން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ެޅގެން އެ ބޭފުޅަކަށް ދުވަސްވަުރަގއި ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތީ ކަމަށްވަންޏާ އެ ކޮމިޓީއެްއަގއި ބޭފުޅަކު އު

ނޑު ލިބިފައި  ނޑަށް އެ ލަ އެލަވަންްސކޮޅު ލިބުމުގެ ފުުރޞަތު ވެސް ުކޑަވޭ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ތާއީދުކުރަން. އެހެްނވީމާ،  ހުރީމަ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އުސޫލެްއ ގޮތުްނ މިއޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. މިއިން ގޮތަ  ށް ފާސްކުރުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުބީން. 

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ



  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މިހާރު މިއޮތީ އެ މާއްދާއަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ!ނިޒާރު. 

ވެސް މި އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވައި ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއވީ މިހާރު

މިހާރު ދެންމެ ެއ  ދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ!ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ފާސްކުރަން. ެއގޮތަށް 

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބި ވޯޓަށް ެއހުމުން ކޮމިޓީގައި ާހޒިރުވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރެިވއްޖެ ެއގޮތަށް. ދެން 

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  މިވާ އިޞްލާޙު. އެ އިޞްލާޙަށް ތި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ހުށަހެޅިފައި 111އޮތީ 

ނޑު ފްލޯރ ހުޅުވާލަން.   އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަން އަދި  ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  11ަގވާއިދު ެއކުލަވާލުމަށް ޓަަކއި ކުރިން ޢާއްމު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ނޑަކީ ަމސައްކަތްކުރި މީހެްއ. ޚާއްަޞކޮށް މިތަނުގެ މަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގައި ވެސް އެކުަލވާިލ ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެ ންގެ ތެރޭަގިއ ކޮމިޓީތައް ރޫޅާލައި ކޮމިޓީަތއް އަލުން އެކުަލވާލުމުގަިއ ވެސް މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

ދެ  ،އުދާސްވެަފއި އޮތް މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީާމ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ އެއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ 

ވެސް ހަމަ  މިހާރު ތިބެވޭނެ ކަމަށް. އެހެްނނަމަވެސްކޮމިޓީއަށްވުރެ ގިނަ ކޮމިީޓގަިއ އެއިން އެްއވެސް މެންބަރަަކށް ނު

ލިޔަސް ިމ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ޮބޑުވެފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ބެލިޔަްސ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ބެ

އަޅުަގނޑުމެން އަދި މެޖޯރިޓީ، މައިނޯރިޓީ އަށް ބެލިޔަސް އެއަްށވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮވޭ، 

ޚިލާފުެވގެްނ  ކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ޮއވެ ެއއާަގއި ަވކި ގޮތަ ދެވޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނަޑށް މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ކޮމިީޓގައި ހިމެނުްނ  އްދިޔުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޭޅ މީތި މިގޮތަށް އިޞްލާުޙކޮށްލިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެްއ ކޮމިޓީއަްށުވރެ، އެ 

. ކުީރގައި އޮންނަނީ ދޭއް މިހާރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިދާނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ 4ކަމެއް. ގިނަެވގެްނ  އެއީ ާލޒިމު

 ހަތަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި އެއިީނ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު މި ޢިބާރާތް މިއޮތް ގޮތުން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ދާއިމީ އެއް ކޮމިީޓގައި ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއޭ. ދާއިމީ، 

ސަބް ކޮމިޓީއަްށވުެރ  4އެްއ ކޮމިޓީަގއި ޚިދުމަތްކުަރންވާނެއޭ. އަދި ެއ ދާއިމީ ކޮިމޓީގެ  ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ާދއިމީ

ގިނަ ކޮމިީޓގައި ެއއް ަވގުތެްއގަިއ ޚިދުމަތްކޮށްގެްނ ނުވާނެއޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ 

 000މިހާރު އެހެންވީމާ،  ށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ދެއްވާ އެ ވިާދޅުވި ގޮތަދެްއވާ. އަޅެ ިތ ޢިބާރާތް ކޮށްލައިޞްލާޙުކޮށްލަ

ވެްސ ދާއިމީ އެއް ކޮމިޓީަގއި ިޚދުމަތްކުރަންވާނެއޭ. އަދި އެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އޮންާނނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު

ކޮންމެ ، އެހެންވީމާ ..ސަބް ކޮމިޓީަގެއވެ. ެއޮގތަށް. 4ވަގުެތްއގައި ޚިދުމަތްކުެރވޭނީ ގިނަެވގެން ެއ ދާއިމީ ކޮމިީޓެގ 

އެވެ. އަދި ެއއް ވަގުެތްއގައި  ޚިދުމަތްކުރެވޭނީ ގިނަެވގެްނ  މެންބަރަކު ވެސް ާދއިމީ އެްއ ކޮމިޓީގަިއ ޚިދުމަތްކުރަންވާނެ

ބާރާތް އޮތް ގޮތް އަޅުަގނުޑ މިހާރު ޢި ސަްބ ކޮމިޓީަގއެެވ. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ! 4ދާއިމީ ކޮމިޓީެގ 

އެވެ. އަދި ެއއް ަވގުތެްއަގިއ  ރަކުވެސް ދާއިމީ އެއް ޮކމިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރަންވާނެދަންނަވައިލާނަން. ކޮންމެ މެންބަ

ިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ސަބް ކޮމިޓީަގއެވެ. ިމގޮތަްށ ފެނިވަޑަ 4ޚިދުމަތްކުރެވޭނީ ގިަނވެގެން ދާއިމީ ކޮމިޓީ ެއއްގެ 

ށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޖެ. ދެން އޮްތ އިޞްލާޙަނު ފާސްެވއްއާދެ! ކޮމިީޓގެ ިއއްތިފާޤުން ދެންމެ މި ދެންނެވު ވޯޓުދެްއވާ.

ނ( އެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް އަންނަވި ގޮތަށް ) 41ދާނަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގަވާއިުދގެ 

ރުޞަތު ބެހޭގޮތުްނ ތި ޭބފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އެްއޗެްއ ދެންނެވުމަށް، ވިދާުޅވުމަށް އަުޅަގނޑު ފު މި މާއްދާއާ

 މިރު. ލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢާވާހުޅު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާހުވަދޫ ދާއިާރގެ ކުޑަ

ނޑުއާދެ! މި މާއްދާގައި ވެސް މި  ނޑުމެންނަށް  ބަޔާންކުރަނީ މައިގަ ގޮެތްއގައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ުހއްޓާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންއެކަމާބެހޭ ގޮތު ނަމަ ޖެހިއްޖެ  ން ޖަލްސާ އެއް ބޭްއވުމުގެ ވާހަކަ މީަގއި ބަޔާން މި ުކރަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނަޑކަްށ އެންމެން ނަކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި މަަސއްކަްތކުރަން މިތާ ތިބޭ ބައެއް ކަމަށް ވަްނޏާމު މިއަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ނޑު ހަމަ މިގޮތަށް މި ހުށަހަޅަން. ވެސް މިައށް ތާއީ ހީނުވޭ ހުރަހެއް އޮތްހެނެއް. ައޅުގަ  ދުކުރަން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢާ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ނޑު ތާއީުދކުރަން އެ އޮްތގޮތަށް މީތި ފާސްކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވިޢާ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއވި 

ނޑު ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ތި ބޭފުުޅން އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެދއްވުމަށް ދަންނަވަްނ.  ވޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

މިރަށް ފުރުޞަތެްއ އްޖެ. ޢާބޭފުޅުންގެ ވޯޓުން މި މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެ 7

 އަރުވަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

މަ އިދާރީ ކުޑަ މައްސަލަެއއް ރަނގަުޅކޮށްލަން. މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ދެންމެ ފާސްކުރި އިޞްލާޙުތަުކަގިއ އަޅުަގނޑު ހަ

 އި އެބައިން އިޞްލާހުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިވެނި. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިުރގަ

މި ފާްސކުރި ހުރިހާ ފާސްކުރުންތައް އެަބއި އެ ، . އެހެންވީމާމަނާ ބައިތަކެއް ނޫންއަޅުަގނޑުމެން އުސޫލެްއގެ ޮގތުން ހި

ނޑު ަހމަ ހުށަހަޅާއުނިކުރުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓު ައނެކަތި ކު  ލަން. ރުމަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް އެ ބޭފުުޅން ފަހުން ނަމަވެސް އަިދ  އިކަމަށް އިދާރީމޭޒުން ވިާދޅުވަނީ ކޮންމެ އެްއެޗއްގަ  އާދެ! ޭއގެ ސަބަބެއް

ވެސް ހަމަ ފަހުން ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ޖަހާލަމޯ. އެއީ ދެން ހަމަ އިދާރީ ބޭނުމަށް  އިކުރީަގއި ކަންކޮށްފައި އޮތް ޮގތުގަ

 ޓަކައި އެކަނި އޭަގއި އޮތީ. ގަާވއިދަކަށް އެހެން ލިޔެފައެއް ނާންނާނެ. އަުޅަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރާ ގަާވއިދަކަށް 

، މަސަްއކަތް މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާމިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ، ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ އެތަންކޮެޅއް

މިއަދު ކުރަން ހުރި ، އްވަްނވާނެ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ރިޔާސަތަށް ިރޕޯޓު ފޮނުވަދެ

 .الحمد هلل رب العالمينو ލަން.ނިންމާ ހުރި ނިމިފައިވާތީ މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ކުަރން އިއެޖެންޑާގަ  ،މަސައްކަތް

_________________ 

 

 

 

 


