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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  21މު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް`. 

ނޑު ދަންނަވާލަ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރެކޯޑަށް ން ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މާފަންނު ހުޅަނގު ޓަކައި އަުޅގަ

ދު ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ލަފާޙް، އަލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

މެންބަރު  ތްތެރިޙުސައިން، ނައިފަރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ، އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ 

ނޑު ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ދު ޢާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ މިރު އަދި އަޅުގަ

ިސޓީފުޅެއް. މި ސިޓީފުޅުގައި  ރައީސް މި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވެވި މަޖިލީހުގެކުރެވިފައި ވަނީ އެންމެ ކަމެްއ. އެއީ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(  85އާއި ަގވާއިުދެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  77މިއޮންނަނީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ިމ ، ޓީ އަްށ ހުށަހެޅީމެވެ. އެހެްނވީމާޓަކައި ިތޔަ ކޮމި އާެއކު މި ޮފނުވާ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމަށްއަށް މި ސިޓީ 

ވަސް. ވަރަްށ ދު  7ވަރަށް ސިމްޕަލް ިއޞްލާޙެއް.  މިއީ އިޞްލާޙާއި މެދު ގޮެތއް ނިންމަން މިއޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދުވަުހގެ  3ދުވަުހގެ ނޯޓިސް އޮންނަ ތަން،  7ދުވަހުގެ ނޯޓިސް.  3ުދަވސް އޮންނަ ތަން  7. އިޞްލާޙެކޭސިމްޕަލް 

އެކަާމ ، މިހާރު ގަާވިއދުގައި. އެހެންވީމާ ނޯޓިސް އަށް ބަދަލުކޮށްލަދިނުމަށް މި ދެ މާއްދާގައި ެވސް އޮންނާނީ

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން. ފުރަތަމަ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައް 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ނޑަްށ ހީވަނީ މަޖިލީހުންެގ ރައީސް މި ފޮނުްއވާފަިއ އޮތް ސިީޓގެ ެއ ވިދާުޅވާ ޝުކުރިއްާޔ  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ކައި އަިދ ސަރުކާރަށް ވެސް އަިދ ޓަ ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ޕްރޮސެސް އަަވސްކޮށް ކަންަތއްތަްއ ފަސޭހަކުރުމަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ފޮނުވާ ބިލުތައް ައވަހަށް ފާސްކުރުމަށް ޓަަކއި މި އިްޞލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. މީގައި ހަމަެއކަނި ބަަދލުވެގެން މި އަންނަނީ   7ގޮތުަގއި ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށް މި ، އަވަްސވެގެން އައުން. އެހެންވީމާ ުދަވހަށް 3ން ދުވަސް އިންނަތަ

ނޑު އެކަމަށް އެކަމަށް އިޢުތިރާޟް ުނކުރަްއވާ އިޞްލާޙު މި އޮްތގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް އެހެން ބޭފުޅުން ނަމަ އަުޅގަ

މަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ދުކޮށްދެއްވާނެ ކަތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ އަދި އެހެން ބޭފުޅުން މިކަމަށް ތާއީ

 ލުގައި ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.ހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު. މުޙައްމަދު ފަލާޙް.ޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

އްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަިދ މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ 

ެއއްވެްސ ެއކަހަލަ  ވާތީތޯ މި މައްަސލަ ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި ުއޅެނީ.ދެން މިއީ ކޮންކަހަލަ މަްއަސލައެއް ދިމާ 

ުދވަހަށް  7ދުަވސް އޮތް ތަން  3އިޞްލާޙު މި އޮތްޯތ؟ ހަމަ  ލިޔުމެއް ެއްއޗެއް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ފޮނުްއވާފައި އެބަ

 އި މު ކޮމިޓީން މިހެން ބަދަލުކުރަމުން ދާކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ އެހަށްލަދެއްވާށޭ ކިޔާފަިއ ފޮނުވާފަ. ވީމާ، ޢާއްބަދަލުކޮ

ނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ެވގެންތޯީހވަނީ މި ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، މި ކިހިނެއް  ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންހެން ައުޅގަ

ފޮނުވީ؟ ކޮންކަހަލަ މައްސަލަެއއް ދިމާވާތީތޯ؟ އެކަން ިލޔުމަުކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ އެްއޗެއް އަންނައިުރގަިއ 

 ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ލިބުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔުމަކުން ނެތް. ހަމައެކަނި ިއޞްލާޙު ފިޔަވާ އެްއޗެްއ ފޮނުއްވާަފއެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ފަލާޙް. ކި  ޝުކުިރއްޔާއާދެ! 

ޓަކަިއ ތިމަން އެަބ ފޮނުއްވަމޭ ިއޞްލާޙެއް.  ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ޕްރޮސެސް އަަވސްކުރުމަށް

 ޢަލީ ފަޒާދު.  މީތި ނިންމަވާލަދެއްވާށޭ. އަޙްަމދު ޝިޔާމް، ދެން

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނީ ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރަޝީދު ހުށަހެ ޝުކުރިއްޔާ  ޅުއްވި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނުޑ އެ ހުށަހެޅުމަްށ ތާއީދުކުރަން. ވޯޓަކަށް ޮގސްފައިހުށަހެޅުއްވުމެއް ކަމަށްވަނީ މިކަންތަކަށް ވޯޓެްއ  ނަމަ އަުޅގަ

 ނަގައި ނިންމާލުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢަލީ ފަޒާުދ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ކިޔުން ފުރަތަމަ ލީހަށް އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ވެްސ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ާތއީުދކޮށްލަން. ދެން ހަމަ މީގައި މަޖި

ުދވަހަށް ަބދަލެއް ައއީމަ ޔަޤީނުން ވެސް އޭަގއި މަަސއްކަުތގެ ސްީޕްޑ  3ދުަވސް އޮތް ތަން  7އިްއވުމަށްފަހު ކުރިން 



  

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ައވަސް  ވެގެން ދާނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ދުވަސްކޮށްލާަފއި އަެނއްކާ ބަޙުސް ނިންމާލާފައި ދެން  7ކިޔުން ިއްއވާފައި ލު މިހާރު ފުރަތަމަ މިތަނުގައި އަސް

ކޮމިޓީގައި ގޮސް އަެނއްކާ ަވގުތުތަެކއް ނަގާ. ވަރަށް ދިުގ ޕްރޮސެސްއެއް މިއޮތީ. ހަމައެކަނި މީގައި ކުުރކުރެވެްނ 

ޕްރޮސެސް އިންނަ މި މިާހރު ހަވަށް އެކަނި ދު 3ުދަވސް  7އޮތީ ވެސް ހަމަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މިއިންނަ 

އެ ދޭންޖެހޭ ަވގުތު ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރިޯޕޓް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވެްސ  ބަޙުސަށް ވެސް ހަމަ ބްތިދާޢީއިތެރެއިން. ެއއީ 

ާރ ދުވަސް ެއއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކު 3ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި 

 ގޮތުަގއި އެ ބަދަލުކުރުމަކީ ަމްއސަލައެއް ނޫން. އެހެްނވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މަޖިލިސް  .ފަޒާދު. ދެން ހަމަ ތި ވާހަކަ ރައީސް ވިދާޅުވި އިނގޭތޯ ޝުކުރިއްޔާ އާދެ! 

އް ނެތޭ ވިދާުޅވަނީ މި ދީފައި އޮންނަ ޕްރޮސެސް އާއި ވެސް ެއއްކޮށް މަސައްކަތެ ނާތީހުއްޓާލަން ޖެހޭ ވަގުތު އަން

ހި ވެސް ހުންނާތީއޭ. ދެން މިކަހަލަ ކަންކަމާއޭ ތިމަން މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު މް ހަމަ ނުވެގެން ނުގެނެޭވ އެއްޗެޓައި

 ވަނީ. މޫސާ ނިޒާރު.

 

  ން:ވާހަކަދެްއކެވުކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ލައިފިން. ަގާވިއދުގައި ވެސް އޮތް ގޮތުން އިޞްލާޙު ބަލާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި

 3، 7ނެތް.  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ގެނެސްފައި އޮތް އިޞްލާުޙަގިއ ވެސް އިތުރު އެހެން ެއްއެވސް ބަދަލެއް 77

ގުިޅގެން ިމއަންނަނީ ވެސް ހަމަ ދުވަުހގެ އަދަދު ބަދަލުވެަފއި މި  ވަނަ މާއްދާއާ 85އަދި  .އަކަށް ބަދަލުވެފަ

ްތ ގޮތަްށ އިންނަނީ. ދެން ހަމަ އެ ާމްއދާގެ ައކުރުތަާކއި އެ ަބއިތަްއ ހަމަ ހުރިގޮތަށް މިހާރު ވެްސ ަގވާއިުދގަިއ އޮ

، 10ށް ބިލު ހުށަހެޅިފައި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއްހެން ެއއީ. ެއއީ މަޖިލީހަ، އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ

ތްތައް ވެސް އަންނާނެ. ލަދިނުން ކޮންމެހެން ލާޒިމްނުވާ ހާ  ުދވަސް ކޮންމެހެން ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުމަށްފަހުަގއި 12

ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލު. ދެން މީގައި ދިމާވާނެ މައްސަލަ އަކީ ބޮޑެތި ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެން ، އެހެންވީމާ

ށް ތައްޔާުރވެވޭނެތޯ، އެ ދިރާސާކޮށްގެން ަބޙުސަ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މެންބަރުންނަށް 3ށް ބިލު ލިބިފައި މެންބަރުންނަ

ނޫންތޯ. މިއީ އަސްުލަގއި ުސވާލަކަށް ވާނެ މަްއސަލަެއއް. އެއް ުދވަްސ ދީފައި ވެސް ަބޙުސް ކުެރވިދާނެ. ެއކަމަުކ 

ތު ހޯދާ، އަސްުލ ވަރަްށ މުހިންމު ބިލުތައް ބަެއއް ފަހަރު، އޭރުން މެންބަރުންނަށް އެ ިބލަކާއި ގުޭޅ ބަެއއް މަޢުލޫމާ

ދުވަްސ  3، ވި މައްސަލަ އަންނާނެ. އެހެންވީމާމިދެންނެހުރިހާ ބިލުތައް ވެްސ މުހިންމު ޤާނޫނަކަށް ވަންޏާ. އެކަަމކު 

ން، ޚިޔާުލ އެއީ ެއގޮތުން މެންބަރުންނަށް އަދި ޕާޓީތަކަށް ަބއެްއ ފަހަރުގައި ޕީ.ީޖގައި ަމޝްވަރާކޮށްަލއިގެ



  

އެއީ އެންމެ ، ދިމާވާ ފަހަރު އާދޭ. އެހެންވީމާ އެްއގޮތްކޮށްަލއިގެން ބަޙުސަްށ އަންނައިރުަގއި ކަންތައްަތްއ ވެސް

ނޑުމެންނަށް އުފެދިދާނެ. އެކަަމކު އަނެއްހެން ބަލަންޏާ   3އެކަީށގެންވާނެ ވަގުތުޯތ، ނޫންތޯ ދެން އެ ސުވާލު އަުޅގަ

ބަދަލެއް މީގައި ިމއޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އަެނއްހެން މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ދުވަސް ވެސް ދެން، މިދެްނނެވީ 

 . ކަމަށްނެތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ތިއަށް ރައްދުގައި އެްއެޗއް، ޖަވާބެއް ދޭކަެށއް ނޫން. މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލު މިސާލަކަށް އާމިރު އިއްެޔަގއި 

ނަށް ލުމަށްފަހު ތަޅުމަށް ގެނައީމަ މިރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތް އިޞްލާެޙއް. މިތައި ޢާރު އެބަ އޮތް ޤާނޫނުއަާސސީގަމިހާ

ުދވަސް ީދފައޭ މިއޮތީ. މިއޮންނަނީ ޫނންތޯ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ  3ގުނަން ފަށަނީ އިނގޭތޯ. ފުަރތަމަ ކިޔުމަށް 

ދުވަސް. މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ކިތަންމެ ދުވަސް އަދި ފުރަތަމަ  3ބިލެއްަގއި ވެސް ފުރަތަމަ ކިުޔން އިއްވުމަށްފަހު 

ިއއްވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ބިލު ހުންނަކަން. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ބަޔަކަށް ަމއްސަލަެއއް ކިޔުން ނު

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލީ ސޮީރ . ދެން ތި ބޭފުޅުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ. ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ހަމަ އަޅުގަ

 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. މުޙައް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ތައް ފުއްދާލުމަށް ޓަކަިއ ުކއްލި އަށް ޖެހޭ ބޭނުންެވނީ އެ ހިނދުން ހިނދަށް ކުއްލިއަޅުަގނޑަށް މި ފާހަގަކުރެ

ދުވަހަށް  3 ުދވަސް 7ދުވަހަްށ،  7ުދވަސް  3 ުކއްލި އަށް ކަންތައްަތްއ ފާސްވެގެންދާ ތަން. ިމއޮތް އޮތުންކުއްލި

ން އަނެއްކާ މީތި އަނބުާރ އިޔާދަ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ބާޭއ ވެސް ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މަޖިލީސް ފަހު

ުކއްލި އަށް ނިންމާލަން ހުރި އެއްޗެހި ނިންމާލުމަށް ޓަކައި މިގޮތަށް ކަން ދާންވެަފއި އޮތް ވަގުތު ުކއްލި ޗުއްޓީ އަށް

ފުރޮޅާލަންޖެހޭ ވަގުތު އަނެއް އަތައް ފުރޮޅާުލން މިއީ ވަރަށް ބަލާއިުރ  ކުރީމާ ފަހުން އަނެއްކާ މީތި އަނެއް އަަތއް

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ދަށު ދަަރޖައިގެ ކަެމއް އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން ތިބޭފުޅުންގެ މިތާ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ކޮންމެ ކަމެއް 

ެމއް ކޮށްލާ އުސޫލު ގެންގުޭޅ ހަމަ އެ ހިނދުން ހިނދަށް ކަމެއް ބޭނުންވީމަ ކަ ވެސްވެސް ނިމިގެންދާނެ. އެހެންނަމަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ން ހަމަ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަެކއް ހާ ރަނަގޅެއް ނުވާނެހެން. މީގެކަމަށް ވަންޏާ މީގެ ނަތީޖާ އަޅުގަ

ކަށް މިވެިނ ކުރީގައި އެބަހުރި މިތާނގައި ބަެއއް ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން ައއިރުވެސް ިލޔެލާފައި މިސާލަ .ކޮށްފާނެހެން

ވި ިތބި މީހުންނަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންނޭ ކިޔާފައި ޙުކުމެއް ިއއްވާަފއި އެ ޙުކުމް ނިއިއްމިހާތަނަށް 

ނޑު ތަޖުރިބާ ކުރި ަކމެއްގެ ވާހަކަ މިދެންނެވީ. ވެސް ތަންކޮޅު ޤާނޫނުން ފޮހެލާފައި  އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ިމ އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މިހާރު އެބަހުރި ވަރަށް މުހިންމު ، ެމއް ނޫން. ވީމާތާއީދުކުރެވޭ ކަ އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑަްށ އެހާ



  

ނޑު ދަބައެއް ކަހަލަ ބިލު ންނަވާލަފާނަްނ ތައް މިތަނަށް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވިަފއި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ލެއް ހުށަހަޅުއްބާފައި މަންޓްރީ ްގރޫޕުން ގޮތެއް ނުނިމި އަޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރަކު އެބަޮއތް ބިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލަ

ވެސް. މިއަދު އެބައޮތް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަިއެވސް. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ އެްއޗެހި ރަސްލާފައި ހަލުވި  މިހާރު

ކޮށްލާފައި ގެންދިޔުުމގެ ނިޔަެތއް ކަމަށް ވަންޏާމު ެއއީ ެދރަކަމެއް އިނގޭތޯ. ދެން އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިއަށް 

 ހަކަ ދަންނަާވލަން ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދު ނުކުރާ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ޢަލި ފަޒާދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑުމެން   3 ދުވަހުގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރު ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީސް ރަސްމީކޮށް މިއޮންނަނީ 3އާދެ! މީގެ އަުޅގަ

ްށވަންޏާ އެހެންވީމާ، މިސާލަަކށް ހޯމަދުވަހު ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއަވއިފި ކަމަ .ދުވަހު. ެއއީ ހޯމަ، އަންގާަރ، ބުދަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެްއ ހަފްތާ އެބަ ލިބޭ. ެއއީ އަންނަ ހަފްތާ ޖެހިގެން އަންނަ ުދވަހު ގުނާ 3ވެސް އޭެގ  ފަިއ އަުޅގަ

ސަްށ އެ ދެވެނީ. މިސާލަކަށް ުދަވސް ނިންމާފައި އެ ބަޙު 3ސް އެ ވެ އެންމެ އަވަހަށް އިހަފްތާގެ ހޯމައިގަ

 ުދަވހު އެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވެްސ ހަމަ އެބަ ލިބޭ ހަމަ އަެނއްކާ  ބުދަ ،ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މި ތައްޔާުރވުމަށް ފުރުޞަތު އެްއކޮށް ދުަވސްތަކެއް. އެހެްނވީމާ، މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލަށް  އިވެސް ީވކެންޑާ

 .ވުރެން ގިނަ ދުވަސް އެބަވޭނީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ދެހަފްތާއަށްދުވަސް އި 7އެބަ ލިބޭ އަސްލު މިގޮތަށް އޮތަސް. މިހާރު 

 މިގޮތަށް އެ ދާތީ އެހެންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްތަކެއް އޮތް ކަމަްށ ންވީމާ، ހުށަހެޅުމަށް މާބޮޑު ބަޙުްއޔާ. މިއަށް މިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެއާދެ! ޝުކުރި

ނޑު ވޯަޓކަށް އަހާލާނަން. ަގއްދޫ ދާއި ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނުފެންނާތީ ހަމަ ޔޭސް އޯ ނޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޙްމަދު ޢާމިރަށް  .މަދު ޝިޔާމް..ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްރާގެ މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ނައިފަރު ދާއިމުޙައް

 ށް ދާނީ.ޞަތެއް އަުރވާފައި އަެންއކާ ކުރިއަފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ



  

ނޑު ވެސް އުޫސލެއްގޮތުން ހަމަ ޢާއްމު ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަސައް ކަތަށް ވަރަށް ބޮުޑ އާދެ! އަުޅގަ

ސް އްަގއި ެއކުލަވާލާަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީއެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ވެއެއްބާރުލުމެއް ެދވިގެން ވާެނ ރޫޙެ

ނޑު މި ހިތަށްއަަރނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ިމ ކޮމިޓީ އަށް ިއޞްލާޙެްއ  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  އަުޅގަ

ގެނައުމަކީ ވެސް މި ކޮިމޓީ އަށް ކުެރވޭނެ ކަމެކޭ.  ށް އެ ިއޞްލާޙު ބަދަލުދު ނުެގްއލޭ ގޮތަނުއްވުމުގެ ަމގްސަފޮ

ނޑު މިދަންނަަވނީ މި އިޞްލާޙު ފޮނުވި މަޤްޞަދަކީ ބައެއް އެްއޗެހިތައް އަވަްސކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި  .މިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ދެންމެ ހަމަ މޫސާ ނިޒާރު އެ  ވެސް ަބއެްއ  ވިދާުޅވި ފަދައިންދެން އަނެއްކޮޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑަށް މި ބިނާކޮށްފައި މިއޮންނަނީ ކޮންމެ  ކަހަލަ ބިލްތަކަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ައޅުގަ

ޖަހާއިރު ހުޅުވައިގެން ދެަގޑި ބައި ތިނެއް ޖަހާއިރު ހިނގާ އޮފީހެއްގެ ސިސްޓަމަކަށް ނޫން.  8ދުވަހަކު ހެނދުނު 

ނޑި ،އެހެންވީމާ ންނާއި މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ އެހެން މަސައްކަތްތާިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސިކު

ވިސްާނފައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެްސޓް ޕްރެކްޓިްސގެ މައްޗަްށ  މިކަހަލަ ަބއިވަރު ކަންތައްތަކަށް  ދާއިރާގެ ކަންތަކާ

 އެކުލަވާެލވިފައި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ އޮން ރެކޯޑަށް  ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީސްތައް މިއޮންނަނީ

ނުޑ ދަން ކަހަލަ  އްލު މިސާލަކަށް ތިން ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ަބއެއްނަވާާލނީ މިހާރު އެ އިޞްލާޙު އެ ޙަޓަކައި އަުޅގަ

ތަށްއަރަނީ މި އަުޅަގނޑު މި ހި . އެހެންނަމަވެސްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްބިލު

ތަކަށް ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލަކަށް ެއ ފުރުޞަތު ބޮޑެތި ބިލުވެސް މިސާ އިޞްލާޙުަގއި އެހެން ހާލަތްތަކުަގއި

ނުޑ ފަހަރެއްަގއި  އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ާވނެ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު ނިންމުމަކަށް.  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓު ވެސް ދޭނަން.ށް ތާއީދު ނުކުރާކަށް ނޫންކަވީމަ މިއަްއޗެއް މިތަނުގައި ސަރުކާުރގެ އެ ވެސް ދިނަސް  . އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވެސް މިދެންނެވި ނުކުތާ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި މިދަންނަވާލީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކީ އަުޅގަ

ނޑުތަކަާށިއ އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤަުއމުތަކުގަިއ ޢަމަ  ޮގތަށާއި މި ެއއްޗެހި ބަަލއި ލުކުރަމުންދާއައި.ޕީ.ޔޫެގ މިންގަ

ތަކުގަިއ ކުއްލިއަކަށް މި މުއްދަތު އެއްެޗއް ނޫން. ދެން ބޮޑެތި ބިލު ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ހަދާފައި އޮންނަ

ތުންެގ ރަްއޔި ރާ ކަެމއް ކުރަން.ޖެހޭނީ އެދުވަހު އެ ކު އޭނަވިޔަސް ުނވިޔަސް  އައިމަ އެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރު

ނޑު ނޑު ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަން ކުރާނެ. ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ބަލައިލާއިރުގަިއ އަޅުގަ  އަުޅގަ

އެއީ  .ތައް ހުށަހެޅީމަ އަނެއް ދުވަހު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީހާރު ބައެއް ކަހަލަ ކުޑަުކޑަ ބިލުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި

ނޑު ހަމަ އަިދވެސް އެްއފަހަރު މީގައި ަރއީްސގެ ކަންނޭނގެ ރަީއސްެގ އެ ިވސް  ނުންފުޅަކީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ނޑު ެވސް އެދޭކަްއޗެއް ހޯދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެފަރާތުން އިތުރު މިކަހަލަ އަނެ ކަމެއް. ވޯަޓކަށް  ކަން ހޯދުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ ޤައިމު ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ެއއްަޗކީ. ވެސް ވޯޓު ދޭނަން. އެއީ ހަމަ އަޅު  އަހައިފިްއޔާ އަުޅގަ  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު  ބަލައިގަންނަން. ދެން މިއޮތީ ހުށަހެޅުމަކަށް ހަމަ ވެސް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޢާމިރުގެ ވެސް ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

އަޙްމަދު ރަޝީދު ރު އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަކީ މި އިޞްލާޙު  ހުށަހަޅުއްވައި

ންަނވަން. ެއގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވުމަށް ދަ ގަތުން. އެހެންވީމާ،މިއޮތް ގޮތަށް ބަަލއި

 6އާދެ! އެހެންވީމާ، ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް  ،ނުގަންަނވާ ބޭފުޅުންފެނިވަޑައި ތަށް މިގޮ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އެހެންވީމާ،  ުނގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެްއވި ެއްއވެސް ޭބފުޅަކު ނެތް.ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވީ. އަިދ ފެނިވަޑައި

ިމއަދުގެ ެއޖެންޑާގަިއ އެހެން ކަމެއް  ޝުކުރިްއޔާ.. ކަމަށް ނިންަމން ފާސްެވއްޖެީމތި ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް 

ނޑު މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.  .الحمد هلل رب العالمينو ނެތުމާއެކު އަުޅގަ
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