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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. މިރޭގެ ހާިޒީރ  މަރުޙަބާ ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް 01އްމު ކޮމިީޓގެ ޢާ`. 

ނޑު  ދު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެ ަވއްމުލަކުފު ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަުޅގަ

ސަޢުދު  މެންބަރު ލީ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިވިލިނގި ،ރު ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަ ފަޒާދު،

ތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތް ރާގެދާއި އަލިފުށި ދު،އަޙްމަދު ރަޝީ ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަގއްދޫ ދާއި ،ޙުސައިން

ާރެގ ދާއި މާފަންނު ހުޅަނގު ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް،ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތް ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ،އަޙްަމދު މުބީން ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލެތްދޫ ،ލާޙްމުޙައްަމދު ފަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިރޭ ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ކުޑަުހވަދޫ ދާއި މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް އަދި ބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެން

 .އެމް.ެއސްަގއި ވެސް ދަންނަވާލެވިފަިއވާނެ ފަދައިންހަމަ އެސްބޭފުޅުންނަށް  ތިޑާަގއި އޮތީ އެންމެ ައިއޓަމެއް. އެޖެން

އިޞްލާޙު  ތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނަށްނާޔަތްއި ޢިންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ މީހަކަށް ދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ

ނޑަައޅައިެދއްވުމަށް ސްެގ ވަގުުތ ބިލުެގ ބަހު ގެނައުުމގެ އޮްތ އެދި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް އަޅުަގނޑަްށ ފޮނުވާފަިއ  ކަ

ނޑު ދަންނަާވލާނަން. ޢާސިޓީ  ،ލް ޢަލީ ޢާރިފަށްފާޟިާރގެ މެންބަރު އަލްކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު ކެލާ ދާއި އްމުއެްއ އަުޅގަ

 ދު ނުވަތަ ވަނަ މާއްާދގަިއ ބިލަކާ މެ 49ދު މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ަރއްޔިތުން ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

ތުގެ ިދގުމިން ފުރުޞަ ެދވޭމުގައި މެންަބރުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ސްކުރުމެންބަރުން ބަހުމައްސަލައަކާ މެދު 

ނަޑއެޅުމުަގއި  އިވާތީ އެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ްއޔަތެއްމަސްއޫލިއްމު ކޮމިޓީގެ ލަފާދިނުމަކީ ޢާ އީސަށްމަޖިލީހުގެ ރަކަ

 ،9114/4ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން ވިލު

 ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ޔަތްތަތަާކ ބެހޭނާާމއި ޢިރިއްޔާކަންކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ަރއްކާތެރިކަރައީސުލްޖުމްހޫ

ތުގެ ިދގުމިން ދެވޭ ފުރުޞަ މުގައި މެްނބަރުންނަށް ވާހަކަދައްަކވަންސްކުރުއުުމގެ ބިލާ މެދު މެންބަރުން ބަހުގެނެ

ނަޑއަަޅއިދެްއވުން އެދި މި ވާހަކަ  ޙް މުޙައްމަދު. މަޞީ هللاަޢބްދުއިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ.  ދެންނެވީެމވެ.ކަ

އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާަގއި ޮއތީ ހަމަ އެންމެ އައިޓަމެއް. ެއ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލެވުނީ. އްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް. ރަ

ނޑު ފްލޯ މި ހު މިކަމުގައި ހުިރ  ފުޅުބޭފުޅުންގެ ިވސްނުން ޅުވާލަނީ ތިއެހެންވީމާ، ލަސްތަެކއް ކުރުމެއްނެތި އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. ޢަލީ ފަޒާދު ދެންތެއް ވިދާުޅވުމަށް. ގޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީއިާރގެ މެންބަރު ދާ ފުވައްމުލަކު މެދު

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ޢާއްމު މުަޤއްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި   ާޢއްމުފޮނުވާަފއިވާ ަރއީސް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ދެން މި ހަވާސާ ތެރެއިން ން ގެ ވަގުތު ަކނަޑއެޅުމަށް. ދެމިއޮތީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް އެހެންކަމުން އަޅުގަ

މި އިންނަ މާއްދާތަކަީކ  އިގައި ޙަޤީޤަުތގައި މި ބިލުގަ ތަކާ އެްއިޗއްސަށް ބަލައިާލިއރުމިތަނުގައި މި ދެކެވުނު ވާހަކަ 



  

 އެހެންކަމުން . ހި މިހިރީގޮތަކަށް މި ވާހަކަތަކާ ެއއްޗެ ކަހަލަ އަރާދާއާ ފުށުމާއްވަަނ  092ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ނޑުމެނަށް މި ބިލަކީ ކޮމެންހެން އިނޭ މި ބިލަށް މާގިނަ ވަގުތުދީފައަޅުަގނަޑކަށް ނުފެ  މު ބިލެއްއެހާ މުހިން އަޅުގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު  ޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ މަދެން ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެންދާކަން.  ިރއަށްކަމުގައި ކު

 ށްވެރިނުވެ ބޭފުޅަކު ކު ަގއި ހުންނައެ ބުނާގޮތަށް އެ މަޤާމު އި ވަނަ މާއްދާގަ  092ނޫނުއަސާސީގެ މި ޤާ ރެްއވިަޔސްއަދާކު

ތަކަށް ދެން މިފަދަ ބިލުއެ ޢިްއަޒތާއި ޤަދަރު ލިިބގެންވާ މީެހއް.  ތެއްގަިއ ެވސްލަމަޤާމުން ވަކިެވއްޖެ ކޮންމެ ހާ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ޤައުމަށްސްބަހު ބި ތި އިސް ޚިދުމަތްކޮށްފަދުވަށް ނަމަވެ 9ނަމަ ވެސް  ށްއެއް ދުވަހަކަ ކުރާއިރު އަުޅގަ

ައގުހުރި ްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުން އަސްުލ ކޮށްދެ ިކޔަނީ. އެއެްއޗިހި  ތަކާށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުތެރިންނަޚިދުމަތް

 އެ ރޭގައި . ދެން މަޖިލީހުގެ ތެހަލަ ބަހުރުވަައކުން ވާހަކަދެެކވެނީބަދަލުގައި ވަރަށް އެހެން ކަ ތަުކގެމަސައްކަތް

ވީމާ، މިއަްށ މާގިަނ ަވގުތު ދޭކަށް. އެހެން  ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭކަންތައްތަްއ ދާތީ ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

ނަޑކަށް ހަމަ ަވގުެތއް މި ބިލަށް  ގެ ކަހަަލ ކުޑަމިނިޓު 01މިނިުޓ ނުވަތަ  94 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ ާގތްގަ

ވާ ކަހަލަ ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟު 092ގައި މިތަނުަގއި ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން އަސްލު ޙަޤީޤަތުމި ބިލަކީ  އިދީފަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަދި ިމ ދެންނެވި ގޮތަށްާމގިނަ ބަހުވާތީ އޮތް ބިލަކަށް  ގޮތަކަށް  ެއއީ އެ  ސަކަށް ދާކަށް އަުޅގަ

 ޖިލީހުެގ ކުރިއަށްދާީތވެ އަޅުަގނޑު މަ ސްތައްގޮތަަކށް މި ބަހު ބޭފުޅުންގެ ކަރާމާތަށް ވެސް އުނިކަން އަންނާނެފަދަ

 ސް.މިނިޓު ބަހު 94ހުށަހަޅަން މި ބިލަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސައިން މަދު އްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައަލިފުށި 

 ކުރިން  .އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ީކްއވެގެންާބއޭ ބަެއއް ބިލުތައް މިތަނަށް މި އަންނަނީ ދެން .މުަޤއްރިރުޝުކުރިއްޔާ 

ނއައި ބިލުތަކަށް މިތަ ހުިރ އި އުވިފަ ނޫނީއެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާތީ ޑަ ނަކީ ވަގުތު ކަ

ަގއި އަންނަ ގޮތަށް މި ގޮތެއް އްމުޢާ އަނެއްކާ ވެސް މިހެންމިހާރު ވާތީ އައިސް ުހރި ބިލުތަކެއް. ދެން ޤާނޫތަކެއްކަމަށް

ނޑަށް ެއހާ ރަނގަޅަށް ސް އައިސް ހުންނަހަމަ އައި އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް އޮތީމަ  ނޭނގި ކަމެއްތޯ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެން އެްއ ބޭނުމަކީ ިއނގޭތޯ. އަހާލަ  ަވގުތެއް ހުރިހާ އެްއޗަކަށް  އް އަެނއް ބޭނުމަކީ ައޅުގަ

ނަޑއަޅަްނވީނުންތޯއޭ މިހާރު   ދެން އިުރއިރުކޮޅާ ނޫނީ  އިްށފަަގޑިއިރަށް މަދުކޮ 9 މުންދިުގވާކަމަށް ވަްނޏާ ގަިޑއިރު 0ކަ

ހީވަީނ  ގޮތުަގއި އޭިތ އޮތުން އަޅުަގނޑަށް ެއއްގެއެއް ަގޑިުޑކުރަން މިތަނަށް ގެނެއުމުގެ ބަދަލުގަިއ ކުޑަކޮށް ބޮ ގަޑި މި

ނޑަށް. ސްކުރަން އެއް ގަިޑއިރު ެވސް ން ބަހުފަސޭހަވެގެންދާނެއޭ. ދެ ރު ވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ގަިޑއި  9 އޯކޭ އަުޅގަ

ނޑައަޅަްނ  ،އައިމަ މު ޒާތެއްގެ ެއއްެޗއްހިންވަިކ މުުކއްލިއަކަށް އިުރކޮޅުކޮޅާ ހަމަ ދެން މިހާރު މި ވާގޮތަކީ  ަވގުތު ކަ

ގެ އަުތގައި އަދަދު އޮތީމަ ބޭފުުޅން ތިއެއީ  ޑައެުޅއްވޭނެ.ބޭނުންވާ ގޮތަށް ަގނޑި ަކނބޭފުޅުން  ތި މިތަނަށް އައިމަ



  

އޭެގ ޚިޔާލަކީ.  ކަމެއްތޯ ހަމަ ނެޑއް ެއއް ުއސޫލެއް ގެންގުޅުން އެީއ ކިހިނެްއވާނެމިންގަ އެހެްނވީމާ، އެއްގައި. މިތާނ

 ޝުކުރިއްާޔ. .ގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނަންައޅުަގނޑު  އަުޅަގނޑުފަހުގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަން. ނުޑމެން ހަމަ އިޙްތިރާމްވެސް އަުޅގަ ވިދާޅުިވ ވާހަކަފުޅު ތި ޔާ މުަޙއްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންޝުކުިރއް އާދެ!

ަގއި ވިދާުޅިވ ކުރީގައި ހަމަ ރައީސްގެ ސިޓީފުޅު ިގ ގޮތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާަނން. މީގެކަންހިނ ކުރީގައި ދެން މީގެ

ނަޑއެުޅންވަނަ މާއްދާައށް ބިލުތަކަށް ގަ 49ފަދައިން މި  ނޑުމެންނަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ ޑި ކަ ެގ އޮންނަނީ އަޅުގަ

އަންނާނެ މިވެނި  ޒުކޮޅުންްސެގ މޭރައީހަމަ ހުންނާނެ ވެސް ކުީރަގއި  ންނަ ކަެމއް. އަެނއް ދެން ހަމަ މީގެއޮ ގައިތެރޭ

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވަން. ފުޅޭ ވަކި ގޮތަކަށް ގަނުންތިމަންނަ ބޭ ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެްނ އްމުދެން ޢާޑި ކަ

ގަޑިއިރަށް  0ބިލަކަށް ކޮންމެ  އަނެއް ލިޔެފައެއް ނޯންނާނެ ވެސް . އެސްތައްގަޑިއިރަށް ހަމަ ބަހު 0 ހުންނާނީ

ރިުކއެސްޓް. ޮއވޭ. ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް އާދޭ ދޭތެރެ ދޭެތރެއިން މިކަހަލަ  އް ވެްސ ލިޔެފަެއްއ ނުއެ އެއްށެކޭހަދާ

 ވެސް  ން ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަ. ދެ ނޫންކަމެްއ މިރެއަކު ައއީީކއެއް ައއު، އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނެތް ކަމެއް

ވެސް ނޫނިއްޔާ ހުރިހާ  ބާއްވަމާ ހިނގާށޭ ކޮންމެ ބިލަކަށް އި ފަަކނަޑއަޅާ ިޑއެއްވަކި ގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލައިގަންނަން

އިރު އެ ހުރިހާ ޙުކުެރވޭއިޞްލާ ގޮތުަގއި މި އަލަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބިލަކަށް ވެސް. ދެން

ނޑު ފުރުޞަތުކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެދން  ނެކުެރވޭރިޢާޔަތް ކަމަކަށް  އަރުވަން.  ސަޢުދަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޙުސައިން  ަސޢުދު އިާރގެ މެންބަރުދާ ވިނގިލި

ނޑު ާތއީ ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ގައި މި މި ކަންކަމުދުކުރަްނ. ދެން ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

ގިނަ ވަގުތުތަެކއް މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރާކަށް ނުފެނޭ. ގޮތަްށ މާ މި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އެ ވިދާުޅވި ބިލުގެ

ނޑަެއޅި އެ ޕާޓީން ދެން  އިުރ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސްމިނިޓު 94 އެހެންވެ ދެން  ވަގުތުތަުކގައި މި ަވިކ ވަގުތުތަެކއް ކަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން.  ށީގެންާވ ރަނގަޅު ގޮަތކަށްމި ބިލާ ބެހޭގޮތުން އެކަ  ވާހަކަެދއްިކދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.އާޝުކުރިްއޔާ ސަޢުދު. ދެން  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާއިާރގެ މެންބަރު ދާ ކުޑަހުވަދޫ



  

ނޑުމެން މި  އާދެ!ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.  ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! މަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މީގެ ުކރިން ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެްނ ހިނހުށަހެިޅގެން ބިލުތަ އްމު ކޮމިޓީއަށްޢާ ދެންެމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ގައްޖެ. ކަކަށް ވަގުތު ކަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ގަިއ މި ބުނަީނ ޅ(ދާގެ )ވަނަ މާއް  49 ގެ އިދުގަވާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެިދއްޖެނަމަ މި ކޮމިޓީގެ ލަފައެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 77ިހމެނޭ ކަމެއް. ދެން ހަމަ އޭެގ އިތުރުން މި އިންނަނީ  ތެޭރގައި ދިނުމަކީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ރައީސަށް

 0 ގިަނވެގެން ގަިޑއިރު ަކމަށް އިނގޭތޯ. 0ގިނަެވގެން  ސްގެ ވަގުުތ ވާންޖެޭހނީކުަރނީ ބަހުމާއްާދގަިއ މި ބަޔާން ވަނަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން މިއޮންނަ އިތި މާނަކޮށްފަ ރު ކަމަށްގަިޑއި ނޫން. ށްފަކާއިުރ ދިނުން ލާޒިމުކޮގަޑި 0ނީ އަޅުގަ

ނޑު މިކަހަލަ އެހެންވީމާ، ވެްސ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު  ކަމަށް އްރޫޙެ މައްސަަލތައް މި ކޮމިޓީއަށް މި ހުށަހެޅޭ މައިގަ

ނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ދެކެނީ،  ފުޙާއެއްެގ މައްޗަްށ ވާހަތަެކއް ެއންމެ ޞަމިސާލަކަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ބިލުތަކުަގއި އަުޅގަ

މި އެހެންކަމުން ބޫެލއްނުކުރެޭވ. ޅުަގނަޑކަށް ވެސް ޤަކަށް އަކަމަ ަދއްކަްނ އޮެވގެން ވާނެއެކުެލވޭ ބިލެްއގައި 

ހަމަ ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ  ޓަަކއި މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުގައި ައވަސްކުރުމަށް

އްޖެ ނެރެވި  ެތއްަވގު ވާނެފާޤު އްތިބޭފުޅުން އި މިކަން ިސފަކުރާތީވެ މި ކޮމިޓީން ހަަމ ހުރިހާއަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ހަމަ ރަނގަޅު އީއެކަމުގަިއވަންޏާމުން   0ން މިއަކަށް ކޮންމެހެގޮެތއް. ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އަުޅގަ

ެއ  ެއގޮތުން އަޅުަގނުޑެގ ހަމަ މައްސަލައެއްނެތްނޫނޭ. އެހެްނވީމާ،  ލާޒިމެއް ދޭކަށް ިދގު ަވގުތުއެ ގަިޑއިރުގެ 

އެހެން ބޭފުޅުންނާ  ުމން އަދި. ނޫނިއްޔާން ކުރުމަކުން ވެސްމަކުން އަދި ެއއަށްވުރެޮއތު މިނިޓު 94ޅުވިހެން ވިދާ

ނޑު ރޫޙަކީ ހުރިހާ ފަރާތް އިްއކާލާފަވާހަކަދަ ވަގުތު ނުދީ މީތި އަވަހަށް  އެހާ ދިގު ތަކުން އެއްބަްސވެވޭ. މީގެ މައިގަ

ނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީ ނިންމާލުން. އެހެންވީމާ، މި ވިސްނުމަށް  ެވގެން މި މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ދުކުރާއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ކަ ޕްރެްކޓިސްއެއް ރަނގަޅު ގަާވއިދުަގއި މި ޕްރެކްޓިްސއަީކ މިއީ ވަރަށް މަށް އަުޅގަ

 ޞަކޮށްއްހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަކީ ޚާ މުން. މަޖިލީހަށްންމެން އެއް ވިސްނުެމއްަގިއ މަސައްކަތްކުެރވިއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާއެ

 ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާންކަހަލަ ބިލުތައް. އެހެ ޓީައަކށް އެއް ފުރުޞަތު ހުރުމުން ވެސް ފުދިދާނެބައެއް ބިލުތަކަކީ ހަމަ ޕާ

 ަގނޑުމެނަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ،ކަމަށް އަޅު ދާނެގައިކުެރވިގެްނ ހިނއަަވސް މަސައްކަތްމަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑއެޅުމު މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު މިދެން ކަށްބިލުތަ މިހެން ހުންނަ ހުރެފި ކަމަށް  ގެ ވިްސނުން ރައީސްގެނެވި ވަގުތު ކަ

ނޑު ވަންޏާ  ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ  ދިނުމަކީ އެީއ ނެތް ކަމެއް މެންނަށް ީވވަރަކުން މި ކޮމިޓީން އެްއބާރުލުންހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން. ކަ އް ދެރާ އަދަެވސް ެއއީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކު މިނިޓު 94  މުގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން އަޅު ޝުކުރިއްާޔ.   މުބީނަށް. އޮތީމިއަރުވަން  ފުރުޞަތުގަ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދު މުބީން އިރާގެ މެންބަރު ދާބިލެތްދޫ 

ނޑު ެވސް ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! ތުްނ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލުމަށް ލައާ ގުޭޅގޮހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަ މުަޤއްރިުރ. އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރަންޞަތަކަށް އެދުނީ. ރުފު ތުަގއި ޤަމީކީ ޙަޤީ . ދެންމިނިޓު 94އޮތް  އިމި ހުށަހެޅިފަ މިހާރު ދެން ައޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ހަމަ ފެނިގެންދާނީ  ކަމަށް އެހާ ބޮޑު ފުރުޞަތުތަކެއްދީފި މި ވާނަމަ އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު  އެ ވެސް ނާ ދިމާލަށް ހަމަ މުޅިންބޭފުޅުން 0ތިބި  އިގައި ރަީއސްކަންކުަރއްވާފަ ތަރީޚް މި ފަހުގެ، ސްކަންއީރަ

ވެސް މީތި ކުރުކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނުޑ  ވީހާ ދާނީ. އެހެންވީމާ، ޒާުތގެ ވާހަކަަތއްއެކި ރޫޙަކުން ހަމަ  ދުކުރަްއވާތާއީ

އެދުނީ.  ފުރުޞަތަކަށް ދުކޮށްލަންށާ ވެސް ެއއްކޮށްއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީހުށަހެޅު ވާީތވެ އެއެދޭ ކަމަކަށް  ވެސް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނިޒާރު ޝުކުރިއްޔާ މުބީން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ނިޒާރުއިރާގެ މެންބަރު ދާ ހިތަދޫ ދެކުނު

މަ ައޅުަގނޑު ދެން އޮތީ އިށަހަޅުއްވާ ާތއީދު ވެސް ލިބިފަ ހުށަހެޅުމެއް ހު އިނގޭތޯ. މިހާރު ދެންޝުކުިރއްޔާ  އާދެ!

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ައޅު އަދި މުަޤއްރިރާއި ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މާދިގުކޮށް މި ވާހަކަދަްއކާކަްށ ބޭނުމެއް ގަ

ނޑުބޭނުންވަނީ މިހާރު ކޮިމޓީން ބައެްއ ފަހަރު މިކަހަލަ  ދާކޮށްލަދޭންހަނ އަޅުަގނޑު  މެން ކަންތައް އަުޅގަ

ހުންނަ ބަެއއް ަކންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލުން ރަނގަުޅވާނެ. އި ފަށްގަިއ ކޮޑެލިބަރޭޓްކުރާއިުރގަިއ ކުރީ 

ނޑުމެންނަްށ އަތުެވއްޖެ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް. މިފަހަރު މި މަޖިލިސް ފެށުނު ހުގެ ރަީއސް މަޖިލީފަހުން އަޅުގަ

ނޑައަވަ  ބިލަކަށް 0އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވގޮތުްނ  އެ ރޭަގިއ އެދުވަހު ނޫނީ  ވަނީ.އި ނުމަށް އަދިފައިދިޅަ ގުތު ކަ

ނުޑމެން 0 ކޮންމެ ބިލަކަށް އިއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާފަ  އި ވަގުތު ހަމަޖައްސާފަ  ގަިޑއިރު ކަންނޭނެގ އަުޅގަ

 ސްޓަމެޓިކް ސިކަހަލަ  ވެސްލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެއެކަހައޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަސްުލ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

ދެން  މިނިޓު، 94 މިނިޓު، 4 މިނިޓު، 01 ،މިނިޓު 0 ގޮތަކަށް މި ގެންދިޔަްއޔާ އެއީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ބިލަކަށް

ކުރިްނ ، އްމު އުސޫލުން ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާކަންނޭނގެ މި ދެންނެވީ ޢާ ނޫން ގަޅު ގޮެތއްރަނ އެއީ އެހާ

ނުޑ މި ބަދަލެއްގެންނަން މި  އޮންނަ ޮއތުމަށްަގޑިއިުރ  0ޢާއްުމކޮށް  ދެންނެވީ  ންމި ގޮތަށް މިނި ވެސް އަުޅގަ

ގަިޑއިރު  0 އެހެންވީމާ، އެންމެ ފަހުން ވެސް ބުނަފައޭ އޮންާނނީ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން. ހުށަހެޅެނީ



  

ނޑު މައްސަަލއެއް ބޭފުޅުންނަ ހަމަ ތި ތޭ. އަުޅަގނުޑ މި ދެންނެވި ޚިޔާލުނެ މައްސަލަެއއް  ނެތް ށް ދަންނަވާލީ. ައޅުގަ

 ވިަޔސް. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީމާ،  ކަށްފަހު()ަވގުތުކޮޅަ  ަގޑިއިރަށް. 0 ތޯ ތި ހުށަހެޅުއްވީ. އެގޮތަށްހުށަހެޅުވުމެއްއެހެންވީމާ ނިޒާރު ތި 

ނޑު ފުރުޞަ ރެކޯްޑގައި ވާހަކަދަްއކާލެިވއްޖެ. ދެންދަ  އޮފް ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްނައަޅުަގނޑުމެ ވަްނ އަރު  ތުއަޅުގަ

 މިރަށް ދެން އޭގެ ފަހުން ރަޝީދަށް ދެން އޭގެ ފަހުން ޝިޔާމަށް. ޢާ އޭގެ ފަހު، މިރަށްމިއޮތީ ޢާމިރަށް. ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑުމެންމިދެޤައްރިުރ މުއަޅުަގނޑު ހަމަ  ންތަކެއް ވަިކ ވަކި ހުށަހެޅުނަށް ކޮންމެހެން ންވީ މީގައި ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެނަށް  ވުރެން ބޮޑަށް އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއިގޮތަކަށް   94 މިސާލަކަށް އެއްބަސްެވޭވވަރުގެ ފޯމިއުލާއެއް. އެންމެންއަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މައްސަލައެއްއޮތީ.  . ވަންޏާ ކަމަށް ވެއްޖެ ަގޑިިއރަށް 0ވަމޭ ނެތް އަޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ އެއްބަސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ  ވެސް އެހެން ބޭފުޅުން ގަޑިއިރަކީ  0 ންޏާވަ ކަމަށް ވަނީގަޑިއިރު ކަމަްށ  0ޮއތް އަދަދަކީ  އިއެއީ ކުރިން ކަ

 މަށް ވެސްށަހެޅުހު 9ކުަރމޭ. ާތއީދު ވެސް ައޅުަގނޑުވަންޏާ އެ ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށް  ވަނީރުހޭ އެއްެޗއް ކަމަށް 

 .ތާއީދުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރުވަްނ،އަ ން ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދެ އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރަޝީދު. ިލފުށިޔާމް އޭގެ ފަހުން ދެން އަޝި

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

ނޑަށް ހީވަނީ   0އެހެްނވީމާ،  ޤައްިރރު އިނގޭތޯ.މުަޅކަށް ހުށަހެހަޅުއްވަން ނުކެރިގެންހެން ެއއްވެސް ބެފަދެން އަޅުގަ

 ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.ގަގަިޑއިރަށް އަޅު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު ާތއީދުކުރަން އިނގޭތޯ ހެޅުއްވުމަށްމް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ އަލިފުިށ  .އަުޅގަ

 ރަޝީދު. ދާއިރާގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިރަށްޢާެދން އެބައޮތް.  ހުށަހެޅުމެއް 9. މިހާރު ފަލާޙްޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!  އް އަރުވަން.އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތެ އަޅުގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނުޑ ހަމަ  ފުުރޞަތަކަށް، ައޅުަގނޑު ހަމަ އާދެ! ނޑުމެންވަރަށް ރަނަގޅު އަުޅގަ  ހަމަ އޮފް ދަ ރެކޯްޑގަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަ އެންމެން އެއްބަްސވެލެވޭނެ ގޮތެއް ީމގައި ނެރެލެވޭނެ ކަމަށް ެއގޮެތްއ  ބޫލުުކރެވޭ. އެހެްނވީމާ،އަުޅގަ

ވެްސ  މެއްވު. އެހެންވީމާ، ުކރިން ހުށަހެޅުއްށްމި ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވެެގންދާނެ ކަމަ ްއޔާމުން ހަމަނެރެލެވިއްޖެ

ރުން ދެއްތޯ، އޭ އުސޫލެއް އެ ހަދާލަމާމެދުވެވޭނެ ައޅުަގނޑުެމންނަށް  އެބައޮތް. ފަހުން ވެސް ހުށަހެޅުއްވުެމއް. މީގެ

 ުޅވާނީ ދެއްޯތ. ކަންނޭނގެ ރަނގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އޯކޭ މައްސަަލއެއް  4ރެކޯޑް ގިަނވެގެން  އޮފް ދަ ރެޯކޑްަގިއ ދެން މާބޮޑު ކަމެއްނޫންވީމަ ފް ދައޮ ނެތް. ައުޅގަ

ނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން.ވާހަކަދައްކާލުމަށް މިނިޓު  ފަހު ައޅުގަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 .ރާ ގެންދަންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުއެހެން

 



  

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްނ . އެ ހުށަހެޅުތާއީދުކުރެްއވި ސަޢުދުހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހެުޅއްވި އޮތް. އް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމެ 9މިހާރު 

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢިްއޒަ ލިފުށި ދާއިާރގެބާކީ އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ އަ ބުރާ ގެންެދވީ. މިހާރުއަނ ލީ ފަޒާދުޢަ

ތާއީދުކުރެއްވި ިމ  ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްސައިން ހުށަހަޅުއްަވއި މާފަންނު ޙު ދުރަޝީ

ނަޑއެޅު ބިލަށް ނޑުމެންމަްށ ރައީސް އެދިވަޑަ ވަގުތު ކަ  0ދަންނަވަން  ިއގެން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއަށް ައޅުގަ

އެކަމަށް ސެއް ކުުރމަށް. އެހެންވީމާ، އިުރގެ ބަހުގަޑި 0ގިނަެވގެްނ ވީމާ، ުކރުމަށް. އެހެންގެ ބަހުސެއް މިއަށް ގަިޑއިރު

މަށް ސް އެގޮތަށް ެއކަން ނިމުނީކަމިއަށް ވޯޓަކަށް ނުގޮޟުކުރަްއވާ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ ޢުތިރާއި

 އެއަކަށް ބޭނުން.  ލަންބަލާ ވިތޯ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަބޭފުޅަކު އިންނެ އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ އެްއވެސް  ލުމަށްބަލާ

ސް ލަށް ބަހުަގޑިއިރަށް މި ބި 0އެހެންވީމާ، ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ނެތް. އިޢުތިރާޟުކުރައް 

ނަޑއަޅަން ނިންމުނީ ނޑު މިރޭގެ  ނެތުާމ ެއއްކޮށް އިޑާގަ ންއެޖެ ސްވެ މިރޭ އިތުރު މަަސއްކަެތއްއެހެންވީމާ، . ކަ  އަުޅގަ

 .ކޮމިޓީ ނިމުނީ .الحمد هللوމާލަން. ޓީ ނިންކޮމި

________________ 

 

 


