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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންނަވަން.  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާވަަޑިއގެންދެްއވި  ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް 21އްމު ކޮމިޓީގެ ޢާ`. 

 މަދު އްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ ގު ދާއިރާގެނޅަހުއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މާފަންނު ވަަޑިއެގންތި ވަގުތު މި ކޮމިޓީގެ

މޫސާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ އަޙްމަުދ ޝިޔާމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާެގ  ނައިފަރު ފަލާޙް،

ްއޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢި ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު،ޢިމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އްފުވަ  ނިޒާރު އިބްރާހީމް،

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ،ސަޢުދު ޙުސައިން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ރާގެދާއި ވިލިނގިލި އަޙްމަދު ރަޝީދު،މެންބަރު 

 ގެ އިތުރުން ޢާމިރު އަޙްމަދު ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަދި ކުޑަހުވަ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންޢިއްޒަ

ުކއްލި ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑަށް ރައީްސގެ ސިޓީފުެޅްއ  އިޖެންޑާގަ ރޭ އެމިކޮަޅކަށްފަހު( )ަވގުތު .ރިފްޢަލީ އާ އަޅުަގނޑު

ނޑުލިބިގެން  ކަމަށް އެ އަޅުަގނޑުަތކަށް ދަންނަވާލަންޖެހުނީމަ ކުއްލި ގޮބޭފުުޅންނަށް ދަންނަވާލަންޖެހުނީ.  ތި އަުޅގަ

ނޑު ިކޔާލާނަން. `. ޢާއް ޓީއޮތް ސި އިލު ރައީސް ައޅުަގނޑަށް ފޮނުވާފަ ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށްއެދޭ ހާ މު އަުޅގަ

ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފަށް، ިއރާގެދާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކެލާ

ށް ސްކުރުމުގައި މެންބަރުންނަމެންބަރުން ބަހުވަނަ މާއްާދަގއި ބިލަކާ މެދު ނުވަަތ މަްއސަލައަކާ މެދު  49ގަާވއިދުެގ 

ދިނުމަކީ ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ ލަފާ  ދިގުމިން ަކނަޑއެޅުމުަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްފުރުޞަުތެގ ވާހަކަދަްއކަންދެވޭ 

 ރުން މެންބަޤަރާރާ މެދު  އިބިލުތަކާ މިދަންނަވާ ކޮށްފައިވާތީ އެ މާއްާދގެ ދަށުން ތިރީގައިބަޔާން މަސްއޫލިއްޔަެތއް ކަމަށް

މި ވާހަަކ އެދި ދިގުމިން ަކނަޑއަޅުްއވައިެދއްވުމަށް ރުޞަތުގެ ވާހަކަދަްއކަވަންެދވޭ ފު ސްކުރުމުގައި މެންބަރުންނަށްބަހު

ޖޭގެ ާރއްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަޙްމީ -2ދެންނެވީމެ. 

ނޑިޔާުރ ސްޕްރީމް ކޯޓު ތަކަކާ އެުކ އަންހެނުންހުށަހެޅިފައިވާ ކަސްބީ  އްޗަށްޢަލީ ޙަމީދުގެ މަ އުސްތާޛްއަލްގެ ފަ

 އެ މަންޒަރު ދައްކުަވއިދޭ ީވޑިޯއގެ މައްސަަލއަކީ ނުވަތަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ގުޅުން ހިންގުމާއި އަދި ޖިންސީ  ބަރަހަނާކޮށް

މައްސަލަެއއް ކަމަށް ބުނެ ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ  ުނވާމައްސަލައަކީ ސާބިތު ކީޅުނު ސުލޫހެހުށަ

ކަމުަގއި ވީހިނދު  ލި ކަމެއްކޮށް ނެތިއެްއކޮށް ނިންމުމަކީ ޖުޑިޝަރީއާމެދު އިތުބާރު  އެ މައްސަލަ ިނންމި.އެސް.އީން ޖޭ

ވަނަ މާއްދާެގ  291ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މަޖިމަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ  އެކަން ހިނގާދިޔަ

ތީނުެގ ފަލަސްވާަފއިާވ، އްހުަށހަޅުއިން ޙުސަރަޝީދު އިރާގެ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ދާ އަލިފުށި -1ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. ދަށުން 

ނޑުމެންފަ ނަކީމުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން  ންނާއި އުޚުތުންނަށް ލަސްތީނުގެ އަޚުދަ މުސްލިމުންކަމަށް ވީހިނދު ފައަުޅގަ

 މުންނަށް އެންވެސްއާން ންހެނުންނާއިންނާއި އަދިކުޑަނެތް  ކުށެއް ކުރަމުންދާ ދިއުމާއިއަނިޔާ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ 

ގޮަތކާ  ކުރަންވާނޭޖެއިން ޢަމަލުދިވެހިާރއް މުންދާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށްން މަރައެމީހު އްޔަތު ކަމެއްނެތި ައނިޔާކޮށްއިންސާނި

 -3ހަޅާ ޤަރާރު. ދާގެ ދަށުން ހުށަވަނަ ާމއް 291 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތް ބެލުމަށްމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭ

 ،1222/19ޤާނޫނު ނަންބަރު ފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢަލީ ާއރިރާގެ މެންބަރު ކެލާ ދާއިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 



  

ަވްނ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙު ގެންނަ 12މި ބިލަކީ  ގެނައުމުގެ ބިލު. ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ބޭންކިންއާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަފރާތުން ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ސަރުކާރުގެ -9ލެއް. ޞަފުޙާެގ ބި 22ހުށަހެޅިފައިވާ 

މި  .ގެނައުމުގެ ބިލު މި އިޞްލާޙު ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށްދައު، 1222/3 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންނަބަރު

ތިާރމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. އިޙް .ފުޙާެގ ބިލެއްޞަ 9ހެޅިފަިއވާ އިޞްާލޙު ގެންނަވަން ހުށަ ާމއްދާއަކަށް 7ބިލަކީ 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް.  މަޞީހް މުޙައްމަދު،هللا ޢަބްދު . ޚާދިމްކުމ1229ްޯއގަސްޓް  11، 2931ޝަްއވާލް  14

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ބިލާ މެދު  9މި ދެންނެވުނު  އެހެންވީމާ، މަސްއޫލިއްޔަެތއް މިރޭ ެވސް ވަގުތު ަކނަޑއެޅުަމށް އަުޅގަ

ނޑު ފްލޯ ންއެހެކުެރވިފަ. ވާލުޙަ އޭގެ ފަހުން  ޢާމިރު ހުޅުވާލާނަން. ވީމާ، މި ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 .ރަޝީދު، ފަލާޙް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ކޮމިޓީއަކީ ރަސްމީކޮްށ  ބޫލުކުރެވޭ މި ޢާއްމުައޅުަގނޑަށް މިހާރު ދެން ޤަ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

މި  ހަމަކުިރއަށް އޮތްތާނގަިއ  ،ވީމާއެހެން ވެއްޖެހެން. މިީޓއަކަށް މިހާރު ކޮ ާބއްވަންޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް

ީރ އިދާ އޮތީމިްސގެ އިތުރުން ާޢއްމު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެވސް މި މަސައްކަތްކުރޭ މިހާރު ރައީ މަޖިލީހުގެ

ނުޑ ވެސް ެއއްގޮަތކަށްއް. ރަނރޫޙެ ސައްކަތްތައް ހަމަ ފުލްކޮށް ކުރާނެމަ ހުރެއްޖެ ކަމަށް  އިރަށުގަނެތިން.  ަގޅު. ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި އަުޅަގނުޑ  77މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަޅުަގނޑު ވެސް އަންނާނަން. ވަންޏާމުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ލަފައެއް ހޯދުމަށް  49ށްފައިވާ ބަޔާންކުުރމަކާ ގުޅިގެން ޔާންކޮވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ބަ ކުރިން

، 3، 1، 2އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަްސވާނަމަ  މިއޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ އިމި ހުށަހަޅާފަ

އޮތް  އިރާެގ މެންބަރު މި ހުށަހަޅާފަދާއި ފުށިއަދި އަލި އޮތް ޤަރާރާއި އިފަޙްމީ ހުށަހަޅާފަ ށް. އެއީ އިމްތިާޔޒްޚާއްޞަކޮ

ނޑުމެެއއާ ުގޅިގެން ދެން ކޮމިޓީގެ މު އިެގ ަޤރާރާއި ދެން ހަމަ މިފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ  އެނގޭ  ނަށްންަޤއްިރރު އަުޅގަ

 ން ައވަސްކުރުުމގެދިގުެވގެ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ެވސް . އެހެންެވސް މިކަމާ ގުިޅގެންކަން މީތި ިމ ބޭއްވީ 

ނުޑމެ  ކަމުގެ  ސަކަށްވުރެން ކުރު ވަގުުތކޮެޅއް ލިބިދާނެގަިޑއިރު ބަހު 3. ނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނިޔަތުގައި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޫނީ އެހެން ފު.ސާ ވަރަށްްށ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަ .ނީއްވަހޯދުމުގެ ވިްސނުމުގައި މިކަން މި ކުރަ ،ވިސްނުމުަގއި

ނެތް. އަށް ަރއީސް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ނުވަތަ ކޮމިޓީ  ބޭނުމެއް  ކޮމިޓީ ބޭްއވުމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި

އަނެްއާކ  އަނެއްކޮޅުން ގޮސް އިހުރެފަ މު ވާހަކަތައްރު ބައެއް ކަހަލަ މުހިންގަިޑއި 1ގިަނވެގެން  އެހެންވީމާ،

ނަށް އެއްބަސްެވވެންޏާ ކަމަށް ވާނަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހުންނާތީ އެހެންބޭނުންވާ ބައެއް ބޭފުޅުން  ންވާހަކަދަްއކަ

 .ަގޑިއިރު 1ލަން ގިނަވެގެން ހަމަ އެގޮތަްށ ހުށަހަޅާމެނަށް އަޅުަގނޑު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1. ޤަރާރެއް އެބައޮތް 1 ،ެވސް ބިލުތަކަށް މި ޤަރާރަށް ވެސް ،ަގޑިއިރުތޯ 1ހުރިހާ ބިލަކަށް މިރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ޢާ

 ޯތއޭ.ޤަރާރަށް 1އެއޮތް ެވސް އެ ގޮތްތޯއޭ ނޫީނ ފުރަތަމަ  އެްއޗަކަށްއެ ހުރިހާ ބިލެއް އެބައޮތް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ނޫން އެހެން ހުރިހާ ވަނަ ނަންބަރުގަ. އެ 9 ެއބައިނެއްނޫންތޯ މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބިލެއް 7ހަމަ މި އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކާލާފައެ ބިލާ މެދު ދެން ހަމަ  ޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ.އަ  ހިތަކެއްއެްއޗެ މީގެ ތެެރއަށް  އިއަޅުގަ

 51ދަންނަވާލީ މި ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑު މިހެން މި  ދެން އެހެން ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭތި ދޫކޮށް ފެއްތިޔަސް

 1 އެްއކޮށް އާވެދާނެ ަކމަށް ހީވާތީުގތުކޮޅު ވެސް ބޭނުންަހމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަ  އިއިރުގަމެންބަރުން ހިމެނޭ

ބިލު  9 ރިމިއަދު މިހުްއޔާ އެހެންވެއްޖެ ލަންޭބއްވުމަްށ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ެދން ހުށަހަޅާ ރު ދިުގވެގެންގަިޑއި

 ގަިޑއިރު.  1ދިުގެވގެން  ވެސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ތެރޭގައި އަލިފުށި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއގެދާދި ކުޑަކުޑައިުރކޮޅެ  ހަމަ ފެށިތާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

 އިފަދަންނަވާލަން. ދަންނަވާލާޓަަކއި އެ ވާހަކަ  ދު ޙުސައިން ވެސް ަވޑަިއގަތީމަ ހަމަ ރެކޯޑަށްރަޝީމުޙައްމަދު 

 ރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު.ަގއްދޫ ދާއި ،އަރުވަން މިއޮތީ ަރޝީދު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ރަޝީދުއިާރގެ މެންބަރު ދާއްދޫ ގަ

 ޢާމިރު ޗެއް ދަްނނަވާލަންެވގެން. ދެން ެއއް  ވެސް ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ވަގުތަކަށް މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑުޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ޚިާޔލު ެއހެންނަމަވެސް .ގޮތެއް ހުށަހަޅުއްފަިއވެސްމެ ރޭަގއި ވެްސ  ަގނޑުމެންދެން އަޅު ކުޑަކޮށް ތަފާތު. އެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޔު ހިނގާށޭ  އިިފން. މީގަމިކަހަލަ ކަމެއްަގއި ާބްއވަ ގޮތުްނ މާ، އެހިފަހައްޓަމާ. އެހެްނވީނިފޮމިޓީއެްއ އަުޅގަ

. ަގޑިއިރު 1ެއއްޗަްށ ިމއޮތް  އިމައްސަަލއިގަ  ފަލަސްތީނުގެ ،ގަިޑއިރު 2މިއޮތީ  ފުރަތަމަ މިއޮތް އެްއޗަށް

ނޑު މިއުޅުނީގަ  2ކަށް ރިހާ ެއއްޗަ އްޔާ އެ ހުއެހެންވެއްޖެ  ކަދައްކަން އެއަްށ ގިނަ މީހުން ވާހަ ހަމަ ޑިއިރު. ދެން ައޅުގަ

ރުގެ ފަރާތުން ކެާލ ސަރުކާގަިޑއިރު. ދެން މިއޮީތ  1ެއއީ ހަމަ ެއއަށް އެހެންެވގެން ެއކަމުގެ ާބވަތުން.  ބޭނުންވެދާނެ.

ސަޢުދު  ގަިޑއިރު. ވިލިނގިިލ ދާއިރާެގ މެންބަރު 2ވެްސ ހަމަ  އޮތް ބިެލއް. އެއަށް އިދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުްއާވފަ

ބޭނުންވަނީ  ބޭނުންވިއްޔާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްޗެއް ދިުގކޮށްަލން ގަޑިއިރު. 2ބިލަށް ވެސް ހަމަ  އޮތް އިފަހުށަހަޅުއްވާ



  

ޅުއްވާ. އެީއ ހުށަހަ ތިްއޔާއެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް އޮެއއަްށ އެްއޗެއް. ދެން  އިން އި މި ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.ބޭނުންވާ ގޮތް.  އަޅުަގނޑަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފަލާޙް

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑުމެން އިނގޭތޯ.  މިހާރު އިމައްސަލައިގަ  ހާރުވަރަށް ކަންބޮުޑވެްއޖެ މި ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު އަުޅގަ

 ކުެރވޭނެ ގޮތަށް އޮންނަ ސެއްގަިޑއިރުެގ ބަހު 3ދުަގއި އެބަބުނޭ ގަާވއި ގެއޮްނނަނީ މި މަޖިލީހުމީގެ ކުރިން ވެސް ހަމަ 

 ޤާރަރާކަށް ވިޔަސް ާޢއްމު ނޫނީ ވެސް  ކޮންމެ ބިލަކަށްދެން މިައށް ކޮންމެ ފަހަރަކު . ަމމްމެކްސި ،ވާހަކަ. ދެން ކޮންމެ

ނުޑ ކަމަކަްށ ނުވާނެ ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެހާގަިޑ ބަދަލުކުރުން އެީއކީ  ހެންގެނެްސގެން މި އަށްޓީކޮމި އަުޅގަ

 ބަރުން ވެސް އެބަތިބި މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން. މިސާލަކަށް ވަރު މެންއެއީ އެހެން ބައިޤަބޫލުކުރަނީ. 

 ޢަލީ ޙަމީދާ ބެހޭގޮތުން ވެސް  ިއ މިއޮތްވަނަ މާއްާދގަ 2 ިސޓީފުޅުގެ  އޮތް އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރަީއސް ފޮނުއްވާފަ

ގަޑިއިރަްށ ހަދާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ  2. މިހާރު ބީތި އިޅުން މިހާރު ބޭނުންވެފައަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފު

ައޅުަގނުޑ  ތެއް ކަމަކަށްވާހަކަދަްއކަން. އެއީ އަސްލު ރަނގަޅު ގޮ އިނގޭތޯ މިނިޓު 29އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ލިބެނީ 

ނޑު ހުށަހަޅާތީ އެ ވާހަކަދަންަނވާލީ.  އޮތްގޮތަށް ާބއްވަންަގޑިއިރު  3 އެހެންވީމާ، އޮތްގޮަތށްނުދެކެން.   ދެންއަުޅގަ

ސްކުރަން ބާއްވަން ބަހުދިގުުނވާ ޮގތަށް  ަގޑިއިރަްށވުރެ 3މަ އޮތްގޮތަށް ޅުން ހަހުށަހެ އަޅުަގނޑު މި އެ އަުޅަގނުޑގެ 

 އްވުްނ އެދެން. ލެވާލީ. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްނައެ ވާހަކަ ދަންފެންނާތީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ދު ޙުސައިންން. ދެން މިއޮތީ މުޙައްމަދު ރަޝީ ނޯްޓކޮށްލައްވާ ފަލާްޙގެ ހުށަހެޅުދެން . ފަލާޙް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސައިން މަދު އްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައަލިފުށި 

ނޑަްށ ހީވަނީ އްރިރު. މުޤަ އްޔާ ޝުކުރި ބުރަދަނެއް ހުރި މުޙައްމަދު ފަލާޙް އެ ދެއްެކވި ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

އްިސ ގެން ގޮަގޑިިއރަށް ހަމަޖެހި 2މިހާރު ބައެއް ޕާީޓތަކަށް މިސާލަކަށް ވާހަކަކޮެޅއްހެން. އެހެން މި ދެންނެވީ 

ށް ވާހަކަދައްަކވަން. މެންބަރަކަ ޓެއް ކަންނޭނގެ ލިބޭނީމިނިންމެ ކަހަލަ ޕާޓީއަކަށް އެ ޕާޓީ  ހޫރީ ކަމަށްވަންޏާމުން ޖުމް

ނޑުމެްނ އެގޮ ހަމަ އިރު. ވަަރކަށް މިނިޓު 29ްއޔާމުން އެ ލިބެީނ ތިބި ޕާޓީައކަށް ެވއްޖެ މެންބަރުން 13ތަށް އަުޅގަ



  

ލިޭބއިރު މެންބަރުން އް މިންަގނޑެ ެމންބަރުން ބޮޑު ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ހެޔޮވަރުވަެރްއގެ ބޮޑު އެހެންވީމާ، މިއީ އަނެއްހެން

ހަަމ  އިމެ. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެުކގަވެސް ގޮތް  އެކަން އޮންނާނެ ގިނަ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. އެއީ ގިނަވީމަނިސްބަތުން 

ނޑުމެންެގ  އޮތް ބިލެއް އިރުން ހުށަހަޅުއްވާފަކާއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ މިސާލަކަށް ސަރު ނޫނީ އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން  އިނގޭތޯ. ދެން އެއާ މު ބިލަކަށް ވެދާނެއި ޮއތް ބިލެއް ހަމަ ވަރަށް މުހިންއްވާފަމެންބަރަކު ހުށަހަޅު

އިންނަނީ ތިން ހަތަރު  ނެގީމަ އެގެ ިއތުރުން އަނެއްކާ ދެން މިނިޓު 7ލިބޭ  ށަހަޅާ ފަރާތަށް އެހުވާހަކަދަްއކާލަން 

ޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރެޭވ.  ތެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށްލަން. ެއއީ މާ އެދެވޭ ގޮދެތިން މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާ މިނެޓް

ސެއްކޮށްލަން ސް އިދިޮކުޅ ފަރާތުން ބަހުހަމަ ކިރިޔާ ވެމަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ޕްރެކްޓިސްކުަރްއަވނީ  ،ދެން އެހެންވީމާ

މި ގެންުގޅުްއވާތަްނ ރުމުެގ ރޫޙެއް ވެސް ެއއަށް ަގޑި ުކޑަކު ބިލެއް އޮތަސްކަހަލަ ޤަރާރެއް އޮަތސް ނޫންނަމަ ބޭނުންވާ 

ނަޑކަށް އީ އެހާ އެދެވޭމި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅު އުސޫެލއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ދުކޮްށލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ަނއިފަރު ދާިއރާގެއަރުވަން ިމއޮތީ  ފުރުޞަތު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. ދެން އަުޅގަ

 ޝިޔާމަށް.

 

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދުބޭ، މަޢާފުކުރުއްވާތި އިނގޭތޯ. ރަޝީދުނީ މިހާރު ފުރުޞަަތކަށް އެ ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ުމޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު އާދެ!

ނޑު އެއަށް ކަމަށް ަވނީ ހުށަހެޅުްއވުމެއް ެއއީއެ ހުށަހެޅުްއވީ ދު ރަޝީ މަދު އަޙް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަމަ އަޅުގަ

ބޭއްވުނު  އިނުގަެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން ެވސް މިގޮތަށް ގަޑިއަށް ބަދަލުެގންނަން މިތަ ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

ޓުމުެގ މިޓީއެއް ހިފެހެއްާމ، ެއކަހަލަ ޔުނިފޯންވީަގިޑއިރަށް. އެހެ 2މެއްަގއި ވެްސ ނިމިގެން މި ދިޔައީ ހާ ބައްދަލުވުހުރި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން މިއޮީތ  އިގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ފޮނުއްވާފަމިކަހަލަ ިސޓީފުޅެއް ރައީސް  އިގޮުތގަ . ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއ ، ައވަސްކުެރއްުވމުގެ ނިޔަތުގައި. އެހެންވީމާ ހުގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާ ވެސްމަޖިލީ  ދެން

ބޭނުންފުޅުވާ  ކަންތައްަތކެްއ ނިންމެވުމަށް ގިނަދިއުުމގެ ކުރިން ވެސް ރިސެސްއަށް  މިހާރު ވެސް ދަންނަން.ކަންތައް 

ެއ  އެއީ ހުށަހެޅުްއވުމެއް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުހެންވީމާ، ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ. އެ

ނޑު ގަިޑއިރަށް ހުރިހާ ބިލަކަށް 2ހުށަހެޅުއްވުމަށް   .އެ ގަިޑއިރަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

 .ސަޢުދުޝުކުރިއްޔާ ޝިޔާމް. ދެން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:އިން ޙުސަ ސަޢުދު އިާރގެ މެންބަރުދާ ލިވިނގިލި

އެ ަބއެްއ ްއޔާ އި މިއޮތްގޮުތން ވެއްޖެހުށަހަޅާފަ ތުން ރަޝީދުމިއޮތްގޮ އިޅިފަމިހާރު ހުށަހެ ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ!

ަވކި ޤަރާރުތަކަކަްށ  ަވކި ގޮތަކަށް އިގަިޑއިރު އިނދެފަ 1 ގަޑިއިރު. އަެނއް ޤަރާރަށް 2ރުތަކަށް މި އޮންނަނީ ޤަރާ

ނޑު ހުށަހަޅަން އެ އެއް ހަމައަކުން މި ހުރިހާ އެއްޗަަކށް ވެސް ހަމަ އެހެތަފާތު އެބަވޭ.  ގަިޑއިރަށް  1ންވީމާ، ައޅުގަ

 ނިންމާލަން.  އިހަދާފަ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 މި މުބީން. މައިކް ޮއފްކޮށްލަދެއްވާ. ޢުދުސަ .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވު

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ މި ސާފު މުޤައްރިރު. ިޢއްޒަތްތެރި  ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! އަސްުލ ތޯ ްށލަންވެގެން ކިހިެނއްކޮއަުޅގަ

ނޑުމެ ކޮންމެ ބިލަކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށްމިކަން މި އޮންނަނީ.  ނަށް ންކޮންމެ ޤަރާރަކަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަ ނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު. އަހާނީތޯ ހަމަ ރައީސްހެން މިވަގުތަށް މިހެން ވަިކވަކިން  އޮންނަ  އިމިކަމަށް ކަ

 މިކަން މި އަހަނީ. އެއީ އެއްަޗކަށްތޯބިލެއް ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންތޯ  މަޖިލީހުގެ ނޫނިއްޔާމުން މި ޚާއްޞަ ވަކި ަގވާއިެދއް

ނޑު އެކަން ްއޗަކީއަނެކަ  ސާފުކޮށްލަން. . އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ޖިލީހުގެ ރައީސަށް އްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މަބުާނގޮުތން ކަމަށް ވެއްޖެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( 49ދުގެ ަގާވއިއަސްލު މި 

ނަޑއަޅާ ަވގުތުބިލަކާމެދު ބަހު ނޑު ސްކުރުމަށް މި ކަ ެމންނަށް މެންޑޭޓް އޮންނަނީ. ަކނަޑެއޅުމަށް ލަފާދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭްނޖެހޭ އިނގޭތޯ. ރަީއސް ެއްއސެވި ކޮންމެ ަވގުތަކުރައީސް ައއްަސވައިިފއްޔާ އެ ލަފަ އެީއ  .އެއް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އޭރުެގ ގަިޑއިރު.  3 އިއްމު ގޮތެއްގަހަމަ ޢާނީ ހުންނާ އިައޅުަގނޑުމެން ކޮށްފަ އިށް ކުރީގަމިސާލަކަ

ނޑުމެން ހުންނަނީ އިގަ އްހަމަ ައއްަސަވއިފި ކޮންމެ ަވގުތެ ވެސް ރައީސް  މި ކޮމިީޓއަށް  އިއަރުވާފަ  ލަފައެއް  އަުޅގަ

އްާޔ ގަާވއިދު ބުނާގޮތުްނވެއްޖެ ނުވަތަ މި ަމއްސަލަައކަށް މިހެން ހަދަން.  ނުވަތަ މި ޤަރާރަކަށް މި ބިލަކަށް ފެނެއޭ

( ގެ )ޅވަނަ މާއްދާ 49އެއީ  .ލަފާދިނުން ގެ ޒިންމާެއއް އެއީ ަރއީސް ެއއްެސވި ކޮްނމެ ފަހަރަކުއަޅުަގނޑުމެން 



  

ނޑަށް އެ ސުވާލު  ވީމާ، ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަންޖެހެނީ. އެހެންބުނާގޮތުން ކަމަށް ގެ ޖަވާބު އެރުިވއްޖެ އަޅުގަ

 މިރަށް.އަރުވަނީ ޢާ މި ފުރުޞަތުދެން  އިފަބަލާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރުއަޙްމަދު އިާރގެ މެންބަރު ދާ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ ވެސް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ކޮށްެލވޭތޯ ވި އެްއޗަކަްށ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވިދާޅު  އެ ޒަތްތެރި މުަޤއްރިރުޢިއް  ހަމަ އަުޅގަ

 3ަވގުތަކީ ގިަނވެގެން  ސްގެބަހު ތިދާޢީމިބުނަނީ އިބް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 77ގެ ަގވާއިދު ބަލާނަން. މަޖިލީހުގެ  ވެސް

 ހަމަ ެއއާނޫން. ދެން  މާއްާދއެއް  ރާ ަގިޑއިރު ދިނުން ލާޒިމުކު 3 ރު ކަމަށް. އެހެންވީާމ، މީގެ މާނައަީކ އަސްލު ގަިޑއި

 ނުވަތަ މައްސަލަައކާ މެދު މި ބަޔާންކުރަނީ ބިލަކާ މެދު  ގެ )ޅ(ަގއި މާއްދާ ވަނަ 49ެގ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

މެންބަރުންގެ ބަހުސްކުރުމުގެ، މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމުގައި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްަކން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދިގުމިން 

ނަޑއެޅުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފާ، ރަީއސަށް ލަފާ އެރުވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުތާ އަްށ ކަ

ނުޑގެ  ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވާފަ. ދެން އަޅުގަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއޮތީ އަުޅގަ

ނަކަން ެވސް މި ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކެމެކޭ މިީއ ހުށަހެޅުމަށްފަހު. ވާހަކަައކީ މިކަން ކުރަން ފެންނަކަން ވެސް ނުފެން

ނޑު މި މައްސަލަ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  ނޑުމެން، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ުކްއލި ގޮތަކަށް މި ރޭގަ ދެން އަޅުގަ

ވަރަށް ޮބޑަށް ގުޅިފައި އޮންނަ ކޮމިޓީ މި ބާއްވަނީ. ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ިއދާރީ މަސައްކަތާއި 

އެއް. އެންމެ ބޮޑު މެންޑޭެޓއް މި އޮންނަނީ މި މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި. އެހެންކަމުން، މި މަޖިލިސް އޮންނަ 

ދުވަސްވަެރްއގައި އަދި ާޚްއޞަކޮށް ކޮމިީޓގެ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ެއވެއިަލބަލް ވަގުެތްއގައި މިކަްނ 

ނުޑ ދެކެން. ކުރެިވގެންދިއުމަކީ މި  އީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހަމަ ެދޭވވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެްއ ަކމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޢާއްމު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ ކަހަލަ 

ކަށް އަމިއްލައަކަށް ކަެމއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ ބަެއއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ނޑު. ދެްނ އެހެންވީމާ، ކުރިން ވެސް  ކަންތައްތަްއ ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ ލަފާގެމަތީން ނޫން ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް މިދެންނެވި އުސޫލުން މިހުރިހާ ބިލަކަށް  އަދިވެސް ތަކުރާުރކޮށްލަން. ައޅުގަ

ނޑަްށ އެަބ އެނގޭ ަބއެްއ ބިލުތަކަކީ ަބއެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަްނ  ދެގަިޑއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ހުށަހެޅި ކަމަކީ އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ބިލުތައް. އަެނއްބަިއ ބިލުތަކަކީ ވާހަކަަދއްކަން ބޭނުންނުވާ ބިލުތައް. މި ކޮމިޓީގައި އަދި ކުިރއަށް އޮްތ 

ނޑަެއޅިގެން ދާނެ ބިލުތައް މި ކޮމިޓީ އަށް އައުމަކީ ހަމަ އެކަީށގެންާވ ތާނގައި މިއަްށވު ރެ ކުރުކޮށް ވެސް ަވގުތު ކަ

ނޑުމެން، އަުޅަގނޑުމެން ޕާޓީގެ ލެވެލްަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަނަގއިގެްނ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑގެ މަްއސަލަ ބުނަން ބޭނުންނުވާ ބިލެއް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ނުޑމެންނަށް ބައިގަޑިއިރަށް ހެދިަޔސް އަުޅގަ

އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަކީ މަސައްކަތް އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާފަިއވާތީވެ 



  

ނޑު ހުރިާހ އަޅުަގނޑު ވެސް ެދގަިޑއިރުެގ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ މިދެންނެވި ރޫޚަށް ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، އެގޮ ތުން އަުޅގަ

 ބިލަކަށް ވެސް ދެަގޑިއިރު ގިަނވެގެން ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިލީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ފަލާޙު. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު އެ ދެްއކެިވ ވާހަަކ އަށް ދަންަނވާލަްނ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ 

ނޑުމެންނަްށ މި އިއްޔެ ވެސް މިއަދު ެވސް ދެތިން ބިލެއް ހިނގައްޖެ ހަމަ އިނގޭތޯ. ހަމަ ބައެއް  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ހަމަ އެއްވެސް ޑިފޯލްޓުން ާވގޮތެކޭ. ބޭފުޅުން ހަމަ ވާހަކަނުދެއްކީމަ ހަމަ ވަރަށް ކުރުވެގެން ިހނގައްޖެ. އެހެްނވީމާ، 

ނަޑއަޅާކަށް ުނޖެހޭނެނޫންތޯއޭ ވަގުެތއް. ެއހެންވީމާ، މިސާލަކަށް، އެްނމެބޮޑު ޕާޓީެއއްެގ ގޮުތގަިއ  ކޮންމެހެން ކަ

 92ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތް ކަމުގަިއވާނަމަ އެ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލީމަ އެކަން އެ ނިމުނީނޫންތޯއޭ. އޭރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އޮތް 

ޓު އެމް.ޑީ.ޕީން ވާހަކަދަްއކާނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، އެއޮތީ ެއކަން ެއގޮތަށް ވެަފިއ ނޫންތޯއޭ. އެއީ ކޮންމެހެން މިނި

ޢާއްމު ކޮމިޓީން އެކަން ނުނިންމިއެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ެއ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ާވހަކަދައްަކއިގެން ނިމިފައި ހުރި 

ގެނެސްގެން ހަމަ ބިލެއް ކުރުކުރަންވީ ހަމަ ކޮންމެ ބިލަކަށް ތިންގަޑިއިރު ނޫީނ  ކަންކަމޭ. ކީްއކުރަންތޯއޭ މިޮގތަށް

ޤަރާރަރަކަށް ތިންގަިޑއިރު ޮއއްވާ. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިގޮތަށް ވަރަށް ކުރުުކރު މާއްދާތަކެއް ހުރި ބިލެްއ 

މެން ަކނަޑއެއް ނާޅަްނ މުއްދަތެއް. ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ވެސް. ހަމަ އެައކަށް ައޅުަގނޑު

ނޑަނާާޅ ހަމަ ދިޔަގޮތަށް ދިޔަތަން  އިހަކަށްދުވަހު ގެނައި ހަމަ ުއވާލާ ޤާނޫނެއް. އެއަކަށް ެވސް ހަމަ ވަގުތެއް ކަ

އަޅުަގނޑަށް ފެިނގެން ހިނަގްއޖެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ރައީސް، ަރއީސް ފޮުނވާފައި ިމއޮތް ސިީޓގެ ެއއް ނަންބަރު 

އްދާގައި މިއޮްތކަން ޮއވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޖެހިގެން މި އުޅެނީ. ރައީސް މިކަން ހުއްޓުވަްނވެގެން ވަރަށް މާ

ގިނަ ކަންކަން ކުރާ. ގަާވިއދު އިޞްލާހުކުރަްއވަން ުއުޅއްަވއިފި. ެއކިެއކި ގޮތްގޮތަްށ މަސައްކަތްކުަރްއވައިފި. އެ 

ދެން އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ މިކަހަލަ ގޮތެއް ހައްަދަވން މިކޮޅަށް ފޮނުވާފައި އޮތީ. ކުރެްއވި ހުރިހާ ކަމެއް ފެއިްލީވމަ 

ނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިކަން މިގޮތަށް ހުއްޓުވާކަށް ކޮންމެހެން މިއަށް އަނެކަތިކުރާކަށް. އެހެންވީާމ،  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގޑިއިރަށް. ޮކންމެހެން ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން  2ޓިކުން ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅުން ވާހަކަުނދެއްކީމަ އޭތި ބަދަލުީވ އޮަޓމެ

ގަިޑއިރަށް ބަދަލުެވފައި އެއޮތީ. އެހެންވީމާ،  2ވާހަކަދަްއކާކަށް ބޭނުންވާކަށް ނުޖެހޭނޫންތޯ މިއަކަށް. އެހެންވީމާ، 

އިރަށް. އެހެންވީމާ، ަގޑި 2މިނިޓަށް ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެބަ ޑިފޯލްޓުން ބަދަލުވީ  92އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ވާހަކަދައްާކއިރު 

 އެހެން އޮތް ކަމެއް ކޮްނގޮތަކަްށ، ކީްއކުރަންތޯއޭ މިކަން މިގޮަތށް ބަދަލުކުރައްވަްނވީ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތި ދައްކާ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމްކުރަން. އަދި 

 ެއއަށް ރިޢާޔަްތ ވެސް ކުރާނަން. ދެން މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.  އަޅުަގނޑުމެން

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް މީަގއި މި ފާހަގަކުެރވެނީ އިނގޭޯތ، ހަމަ މައިނޯރިޓީގައި ތިބޭ ބަޔަކު ނޫނީ 

ޒިޝަްނގައި ތިބޭ ަބއެްއގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލުމަްށ ޓަކައި ނޫނީ ފުރުޞަުތތައް ހަނިކުރުމަށް ޓަކަިއ އޮޕަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާތަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ޤަރާރެއް މިތާ މިއޮތީ ފަލަސްތީނު މައްސަލަިއގައި އޮތް ޤަރާރު. 

ނޑަކަ ށް ވިްއސަކަށް ދުވަސް ކުރިން ައޅުަގނޑަށް މެސެޖު ފޮނުވި މާދަމާ މި ޤަރާރު އެޖެންޑާކުރެއްވި ަކމަށް މީގެ ގާތްގަ

ނޑުމެން ދެންެނވިން ުއސޫލީ މައްސަަލއެޭކ  އެޖެންޑާކުރާ ވާހަަކ، މިއަދު. އެއާ ގުިޅގެން މަޖިލިްސގެ ަރއީސަށް އަުޅގަ

ށަހަޅުއްވާފަ. ރެކޯޑަށް ޓަަކއި މިއީ. އެއަްށވުރެ ކުރީަގއި އެަބ އޮތޭ ޤަރާރެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ހު 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަން އެނިގވަަޑއިގެންަފއި އޮންނާނީ ރޫލިން ޕާޓީގައި 

ތިއްބަާވއިރު. ދެން އެހެންވީމާ، ފަލަސްތީނުގެ ބިލު އަންނަްނވާނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްިވ، ަޤރާރު އަންނަންވާނީ ފުރަތަމަ 

ނޑަށް ލިބިފައި ހުށަ ހެޅުއްވި ޤަރާރަށްފަހުގައޭ. އެހެން ދެންނެވީމާ ދެން އިރުކޮަޅކުން މެސެޖެއް މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އޮންނަނީ މި އެޖެންޑާއިން ެއ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ ެނގި ވާަހކަ. އެހެންވީާމ، ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ކުިރއަށް 

ރާރު ވެްސ އެޖެންޑާ ނުކުރެވި މިހާތަަނށް ލަސްވެގެން އައިސްަފއި ނުގެންދަންވެގެން ލަްސކުރާތީ، ފަލަސްތީނުގެ ޤަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ނޫނީ އަޅުގަ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޞަތުތަކެއް އެންމެ ފުާޅ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުަގއި އަިދ މައިނޯރިޓީގައި ތިބިކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް އެ އޮންނަ ފުރު

ދާއިރާެއއްަގއި ލިބިދެވޭނެ ގޮަތކަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ިވސްނާވަަޑިއގަުތން އެއީ ހަމަ އެެދވިގެްނވާ 

ގޮތޭ. ސިޔާސީ ވިސްނުން ޮއންނާނެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިމައިދާނެއްަގއި. އެހެންނަމަވެސް ެއއާެއކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ވެސް ޖެހޭނެ ޤަބޫލުކުރަން މައިނޯރިޓީގައި ތިބޭ ބަަޔކަްށ  އެއްބަްސެވވޭ ހަމަތަކާއި އުޫސލުތަކެއް ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ދޭްނވާ ފުރުޞަތުތަެކްއ ވެްސ ރޫލިން ޕާޓީަގއި ިތްއބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްާނަވޑަިއގަންނަވަން ވެސް ވާނެ. 

ގޮތުން ވަކި ހަމަލާތަކެްއދޭން ނޫންކަން ވަކި ބަަޔކަށް.  ހަމަ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ސިާޔސީ

މީގައި ފްލޯރގައި ކޮންމެފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުނަސް ެވްސ ސިޔާސީ ވާހަކަތަެކއް މި ދެކެވެނީ އެ ބިލުަގއި އިންނަ 

ޅުން ވެސް ކުޑަުކޑަ މާއްދާއާ ގުޅޭ ެއްއެޗއް ނޫން. ކަން ހިނގާތީ، ެއގޮތަށް ހިނގާތީ ރޫލިން ޕާޓީަގއި ތިއްަބވާ ބޭފު

މިކަހަލަ ފިއްތުންތައް ހުރަސްތައް މައިނޯރިޓީަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް މި ކުރިމަތިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، 



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ެއގޮތަށް ގަޑިަތއް ުކޑަކޮށްލީމާ 

ޅި ޤަރާރަށް ވެސް، މިސާލަކަށް ފަލަސްތީނު، ހަމަ ޔަޤީން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަްނ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެ

ބޭނުންފުޅުވާނެ މިކަހަލަ މައްސަލައެްއގަިއ ަވކި ސިޔާީސ ފިކުރެއްނެތި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ގޮަތކަށް ހުރި 

ތުަގއި މަސައްކަތް ނުކުަރްއވައި ހަމަ މިއޮތްގޮތަށް ޮއެވ އެްއޗެހިތަކެއް ވަކި ޤަރާރަކަްށ ކުޑަކޮށްލުމަށް ޓަކައި އެ ނިޔަ

ދިއުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އެންމެ ބުއްިދވެރިގޮތް ަކމަށް ފެންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ އަތުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް އިހުތިޖާޖުކުރާނެ ފުރުޞަތެްއ ޖާގަެއއް  އަެނއްހެން ނެތް އަދަދު އޮތީތީ އެގޮަތކަށް ނިމިގެންދާނެ. އަުޅގަ

އަނގަބަހުން މިހެން ރެކޯޑަށް ޓަކައި ެއްއޗެއް ބުނެލުން ފިޔަވައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ މިކަން ހަރުއަޑުން 

އެގޮތަށް ނުނިންމައިދިނުމަށް އެދި މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ތިންގަިޑއިރު އޮތް ގޮތަށް އޮތަިދނުމަށް އެދި އެދެން. ވަރަްށ 

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެއަކު ތި ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މާދަމާގެ އެޖެންޑާ ނިކުމެފައި 

އި އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. މާދަމާެގ އެޖެންޑާަގއި އެބަ އޮތް ދެްނމެ ތި ރިޢާޔަތްކުރެއްިވ އިމްިތޔާޒު ފަޙުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަ 

އޭިތ އެބަ އޮތް މާދަމާގެ އެޖެންޑާަގއި. ދެން ިތ ވިދާުޅވީ ފަލަސްތީނުގެ ޤަރާުރ އަނބުރާ ގެންެދވި ވާހަކަ.  .އޮތް ޤަރާރު

ކުރިން ތިވިދާޅުިވ އިންތި، އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ  ތި އޭގެ ންޑާއިން ފެންނާކަށެއް. އެކަމަކު އެެއއް ނެތް މާދަމާގެ އެޖެ

 ކެވުނީމަ...ބަ އޮތް. ދެން ައޅުަގނޑަށް މިަވގުތު މި ހުރިާހ ވާހަކަތަެކއް ދެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ޤަރާުރ އެ

ނޑު ތި ހަމަ ހުރިހާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާނަން އިނގޭތޯ. ދެން  ވެސް ހަމަ ރައީސަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

ވެސް، ހަމަ  މަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްއެކަމަކު މިތާނަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އޮތް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ހަ

ނޑަްށ ފުރު ައޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީ އަްށ ، ޞަތު އަުރވާ ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ އެދިަވޑަިއގަތް ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް އަުޅގަ

ެގ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ތިން ހުށަހެޅުމެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

އަޅުަގނޑު ިމ  ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު. ހުށަހަޅުއްވައި ައލުފުށީ ދާއި

ދަންނަވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ާތީއދު، ހުށަހަޅުއްަވއި ާތއީދު ލިުބނު އޯޑަރުން މި ދަންަނވަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްަވއި 

 އަލިފުށީ ށަހަޅުއްވައިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ހުތައީދު ލިބިވަަޑިއގަތީ 

ިވ އިން ހުށަހެޅުއް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

 ހުށަހެޅުން. 

 

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަ



  

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ރު އަޙްމަދު ޢާމެންބަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

ނޑު ަނއިބު މުޤައްރިރުގެ ހަ މުޤައްރިރު ނުޑ އަުޅގަ އިިސއްޔަތުން ހަމަ އިދާރީ މައްސަލައެްއގައި އެހީތެރިވެދޭނަން. އަުޅގަ

ތޯ. ެއއީ ވެފަިއ ވެސް ހުށަހެޅުއްވީ އިނގޭ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދެއް ނުލިބޭ. ހަމަ އެއާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ސަޢުދު

 ކޯޑު ބައްަލަވއިލަްއވާ!ގޮތަކީ. ރެ އިންނަ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަދި ހަމަ އެހެްނ  ޅުމެއް ދެގަިޑއިރަށް ހުށަހަޅުއްަވއިބޭފުޅަކު އެބައޮތް ހުށަހެ މި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެއް 

ބޭފުޅުން  . އެހެންވީމާ، ތިހުށަހަޅުްއވާފަ ހެޅުން އަނެއްކާ ެވސް އެގޮތަށް ވެސްބޭފުޅަކު ހަމަ އެބައޮތް އެ ހުށަ

ނޑު ިމ ރާޟެއް ނުކުރައްވާ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ ސަޢުއްާޔ އިޢުތިބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ދަށް ނުވަތަ ޢާމިރަށް އަޅުގަ

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ވީމާ،ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކުރަްނ ނުވަތަ އެހެން

 ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު  އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު ތާއީދު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް މި ޢާމިރު ހުށަހެޅި  ކޮށްލަން. ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިްއޔާ. ކުރެއްވީ. އޯކޭ ޝު ށް މި ހުރިހާ ބިލަކަށް ތި ތާއީދުޢާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ެދގަިޑއިރަ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޝުުކރު އަދާކުރަން މި ަގއްޫދ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ުޝކުރިއްާޔ މިހާރު ދެންމެއަކު ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމި ޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަްށ މި ބޭބޭފުޅުން މި ކަންކަން ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ވެެދްއވާ އެހީތެރި ސްމޫތްލީ ގެންދެވުމަށް ޓަަކއި ތިދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް އަދި ަކމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ައޅުގަ

ާތއީުދ  ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ހާލު މިހާރު މި އޮތް ދެ

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއި  ،މަދު ފަލާޙްބުން ވޯޓަށް ައހާނަން. އެއީ މުަޙއްލިބުނު ތަރުތީ

މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ތާއީދުކުރެއްިވ ރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްއަލިފުށީ ދާއި މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވައި



  

ެވސް މާނައަކީ ދެ ޤަރާރާއި ދެ ބިލަށް ވެސް ތިންގަޑިިއރަށް ބަހުސް ބޭއްވުމަށް. ެއ  ސަލައެއްމި ހަތަރު މައް

 ހުށަހެޅުއްމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ޭބފުޅުން. 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ތި ވަރަށް ސާފުކަމާއެކު އިދާރީ ބޭފުޅުން ކައިރިއަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މުޤައްރިރު 

ނޑު ބޭނުްނވޭ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ކަމަށް ބަލަ  ކޭ. ނީ ތާއީދު ލިބުމުންތޯ އެހެން އޯވެސް ހަމަ ސާފުކޮށްލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިން ާތީއދުކުރެއްިވ ތާއީދު ކުރުމަށް މަދު ރަޝީދު ޙުއެހެންވީމާ، ފަލާޙް ހުށަހަޅުްއވަިއ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ މުަޙއް 

ޭބފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓު ެދްއވުމަށް  ތި ،އަޅުަގނުޑ އެ ހުށަހަޅުމަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތް 

ހުވަޫދ މި ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުަޤއްިރރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ކުޑަ ،ދެން ޢާމިރު ވެސް ޢާމިރު ންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހެޅުއްިވ ހަތަރު މައްސަލައަށް ވެސް ދެ ބިލާއި ދެ ޤާރާރަށް ވެްސ 

 .މި ތާއީދުކުރެްއވީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުއެއަށް ދެގަިޑއިރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް 

އެހީމަ  އާދެ! ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދެްއވުން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޭބފުޅުން ވޯޓު އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ

ކަމަށް  ބުނީމަ ދެވަނަ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެދެން އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ހަތް ވޯޓު ލި .ލިބިވަޑަިއގަތީ ދެ ވޯޓު

ދެ ގަިޑއިުރ ބަހުސް ކުރުމަށް ނިމިއްޖެ.  އަށް ވެސް އިުރ، ހަތަރު މައްސަލައަޅުަގނޑު ނިންމަން. އެއީ ދެ ގަޑި

އަށް ކިޔާަފއި އޮތުމާެއކު މި ކޮމިޓީ އަށް މިރޭ އެޖެންޑާ  5332އެހެންވީމާ، މި ކޮމިީޓގެ ސަްބ ކޮމިޓީ އަށް ެވސް 

ނޑު ޖަލްސާ ނިންމާލަން.  .الحمد هلل رب العالمينو ކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމާއެކު އަުޅގަ

________________ 


