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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ `.  ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިެގން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.  18އަުޅގަ

ނުޑ  ދެން، ޚްލޫފު މަދު މައަސްމާ ރަޝީދު އަދި އަޙް ތިއްެބވީބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާއިުރަގިއ މިއަދު ވަޑައިގެން  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި ކުރަން ަކނޑަައޅާފަިއވާ މަސައްކަަތކީ ށް އަނާރާ ނަޢީމް. އާދެ!އަދި އޭގެ އިތުރަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ޑު ކަންތައްތަްއ  ބެހޭ ޙައްޤުތަކާ ފޮނުވި ކުޑަކުދިންގެށް ރާފްޓުކުރުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހަމި އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދައށް ގެނެިއ އިޞްލާުޙ މިހާރު މިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  5ބެހޭ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު  ރައްކާތެރިކުރުމާ

. އެހެންކަމުން އެ ޕޮއިންޓްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮްށ އަލުން އަެނއްކާ މި ޤާނޫނު ންނަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވާފައަޅުަގނޑުމެ

މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކޮންެމވެްސ  .ތަންކޮޅެއް ައވަހަށްއެބަ  ފްޓްކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮނުވަންޖެހޭޑުރާ

ަވހަށް ފޮނުވާލަން މިޖެހެނީ. ފުށުއެރުން ހުރި މި ޤާނޫނަކަށްވާތީ މި ޤާނޫނު އަސްލު ތަންކޮެޅއް އަ  ގެވަރެއް 

ުހށަހަޅާލަން މިހާރު މި ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ  ންކަމުން، ައޅުަގނޑު ިމ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށްއެހެ

ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ. އަދި ހަމަ އެ މިހާރު މި ބިލުގެ މި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮްތ މި ސްކްރީނުން 

ރިއްޔާ ފޮނުވި ބިލަށް އެބައޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިގެން މި ފަރުމާކޮށްފަ

ރަށްވުރެ އަިދ އެ ިބލުގައި އަސްލުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީ ބުނާ ވަ ރު ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކުރަްއވާފަ. ެއއީފަރާތްޕުޅުން ހަތަ

އެހެންވީމާ، ެއ  ތް ކަމަށް ފާަހގަކުރަްއވާފައި އޮތީ.ތަންކޮޅެއް ފުާޅެވގެން ޮގްއސަ އޮވުެރ ކަށްވާ ސަރުކާރަށް ބާޑަންއަ 

ނޑުމެން މި ބިލު އަލުން އަނެއްކާ ފަރުމާކުރުމަށް އިްނޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޕޮއޮތް  އިފަފާހަގަކުރަްއވާ ޓަކަިއ  އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިއޮތް މަ އިމި ފޮނުއްވާފަކުރައްވާަފއި ފަހާގަ ނގޭތޯ. މިހާރު ސަރުކާރުން ދެންޝުކުރިއްޔާ އި ސައްކަތް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި  ށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ައޅުަގނުޑމެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮ

އޭގެ މާބޮޑު ޒިންމާއެްއ  ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމިއިރުަގއި މިހާރު ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުދޫދުން ބޭރުވެ ސަރުކާރަށް

ނޑު ހުށަަހޅަން ސަރުކާރުން މިހާރު ެއ ޙައޮންނަ ގޮތަކަށް  ޤީޤަުތގަިއ ނިމިގެން ޮގއްސަ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ބިލު ފާސްކުރަން.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ވާގޮތަށް މި ައޅުގަ

 

 މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 



  

 ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އެބަހުރި މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަެކއް  ޚްލޫފް މި ބިލުގައި ދެންމެ މަ

ނުޑ އުން މީދުކުރަނީ ދެން މިކޮޅުން ނިންމަވާ މައްސަލަތަްއ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ ނިމިގެންދިޔައިރު. އަުޅގަ

ާފ ހޯއްދަަވއިގެން ނިިމގެންދާނެ ލަެވސް ންދާނެ ކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް. ިމކޮުޅގެ ާޤނޫނީ ފަރާތްތަކުގެ ބެލިގެ

ނޑު ތާއީދުކުރަން މަ ކަމަށް. ދެން  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. ޚްލޫފްހަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ިމ ބިލު ތި އާދެ! ވި ވާހަކަ އެަބއޮތް. އަސްލުަގއި ޅުންނަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރަމުން ނުދެންނެބޭފު އަދި އަުޅގަ

 އްކޮށް ސިޓީފުޅު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުމާއެ ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ބިލު 

ލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅަށް ސެކައުން  ންޓަަކއި މި އަޅުަގނޑުމެން އެހި ށްހަމަ މި ބިލު އަލުން އަނެްއާކ ޑުރާފްޓްކުރުމަ

ނޑުމެންނަށް ސްކްރީނުން ތި ން. ކައުންސެއެހި  ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ބިލު ލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

އޮިވއްޖެނަމަ އެއްެވސް ކަހަލަ ތަޢާރުޟުވުމެއް އެއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބުނާ ގޮތަށް އެ 

ހުންނަވަނީ ބިޝާމް.  ރމަންޓް ފެތޭ ކަމަށް. ައދި ހަމަ އެހެންމެ، ރައީސް ޮއފީހުގެ ލީގަލް ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި މިރިކުއަ

މި ސްކްރީނުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  އިމި މަޝްވަރާކުރުމުން ވެސް ވިދާުޅވަނީ މިހާރު މި ޤާނޫނު ފަރުމާކޮށްފަ ބިޝާމްއާ

ތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ވަަރށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަިދ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ެއއޮ ގޮތަށް އެ

ހުރި. ޕްރީސްޫކލް ޤާނޫނާ ގުޅުން އެބަ ދެތިން ޤާޫނނެއް އެަބއުޅޭ. ެއއީ ޤާނޫނުތަކާއި މިދެންނެވި މިާއއި ގުޅުން ހުރި

ރާގެ ބައެއް ކަންކަމާ ުގޅުން އެބަހުރި. ބެހޭ ާޤނޫނުގެ މާއްދާތަކާއި ގުޅުން ެއބަހުރި. ތަޢުލީމީ ދާއި ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާ

ހާރު މިއޮތީ މި ހުރި ބައިތައް ބައްލަާވފައި ދެންއެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ދިމަދިމާލެއް ބައްލަވާފައި ުގުޅން 

 ކަމުން ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ މީގައި އެްއވެްސ މައްސަަލއެްއ ނެތް ކަމަށް. އެހެން . އެހެންކަމުން، އެޑުރާފްޓްކުރަްއވާފަ

އަނާރާ ތި ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް މިހާރު  އިނޑު ުއސޫލެްއގެ ގޮުތން ބަލައިގަންނަ މަޙްލޫފް ހުށަހަޅުއްވައަޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ ބިލު މި ބާއްވާފައި ައޅުަގނޑުމެްނ 

ެއގޮތަށް ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހުގައި ވެްސ  ވީމާ، އެހެންނަމަވެސް ށް. އެހެން މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓް ފޮނުވާ ގޮތަ

ނަޑކަށް އި  ނޑު ވާހަކަ ދަްއކާލަމުން ކުރިއަ މިނިޓު 15ތުރު ޚިޔާލުފުޅު ނެތިއްޔާ އަޅުަގނޑު ގާްތގަ ްށ ވަންދެން އަުޅގަ

 ރިފާޢު.ގެންދާނަން. އެހެންކަމުން، މިހާރު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ



  

މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ގޮތުްނ އެީކަގއި. އެހެންވީމާ،  އެ ރައީސް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލާފައި މިއޮތީ ކޮމެންޓްސްތަކަކާ

މީަގއި  ނާ އެންމެން އެއްބަްސވޭ އެބަމިކޮޅުގައި ިތބި ލީގަލް ބޭފުޅުން އިނާއްޔާމު ރައީސް އޮފީހުެގ ބޭބޭފުޅުންވެއްޖެ 

ާވގޮތް ނޫނީ އޭރުަގއި އެ ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުމަށް އެ ދެން އިތުރަްށ  އިތުރު ިއޝޫެއއް ނެތް ކަމަށް. ރައީސް ބޭނުންފުޅު

ވަންޏާމު  ވެއްޖެ ކަމަށްމައްސަލަެއއް ނުނުކުންނާނެ ގޮތެއް ކަމަށް މިހާރު މި މޮޑިފައި ކުރެވިަފއި މިއޮތީ. ެއހެން 

ނޑުމެން  ނޭނގޭކަން ނެތްއިތުރު އިޝޫެއއް  އެކަމަށް  ދުްއވާނުލާ.  ތަެކއްއިތުރަށް ަވގުތު ވީނިންމާލަންމިކަން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާ ފަހުން ގުިޅވަަޑއިގެންެނވިއާދެ!  ލް ނަސީްމ ަފއިޞަ ތިން ބޭފުޅުން އެއީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންެނވި  ތި ށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ. އާދެ!އަދި އިބްރާހީމް ނަސީރު އަިދ ނިޒާރު. ތިން ބޭފުޅުންނަ

ނޑުމެން މި ބި މިހާރު މި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތް ގޮތަކީ މިހާުރ  ލާގެން ކުރިއަށް މިދިަޔއީ. ދެންކުރިން އަުޅގަ

 ޤީކުރަން ފޮނުވީމަ ން ފާސްކޮށް ރައީސް އަރިަހށް ތަޞްބިލު ފަރުމާކުރުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ޕޮިއންޓް  މިހާރު މި ކުރިމަތިން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބިުލަގއި  4. އެ އްޮޕއިންޓެ 4އެަބއޮތް ފާހަަގކުރަްއާވފައި  ރައީސް

ހަމަ  އަދި އިއަޅުަގނޑު ވަނީ ަކއުްނސެލް ޖެނެރަލާ ޮގތުން މި ބިލާ ގުޅޭ . އަދި ހަމަ އެހެންމެހިމެނޭ ކަމަށްވަނީ

ނޑުމެންނަށް  އެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އޮފީހުގެ ލީގަލް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފަ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަ

ށް ފެތިފައި އަދި ބުނާ ރިކުއަރމަންޓަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެ ވާ ގޮތަށް މި ބިލު އޮތުމަކީ އެއީކުރިމަތިން އެ ފެނިވަޑައިގަންނަ 

ޑުރާފްޓެއް ކަމަށް ވަނީ. އޮްތ  ކާރުން ފާހަގަކުރަްއވާ ޕޮއިންޓްތައް ެވސް ކަވަރކުެރވޭ ގޮތަށްސަރު އެހެންމެ  ހަމަ

ތަށް ފާސްކުރުމަށް. ވަނީ ތާއީުދކުރަްއާވފައި މިގޮލޫފް ހުށަހަޅުއްވައި އަނާރާ ޚްއެހެންކަމުން، މިހާރު މި ުޑރާފްޓަށް މަ

ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅެއް މިކަމުގައި ކުޑަ އިުރޮކޅަކަށް މި އަރުވާލުމަށް މި  ވަޑައިެގންނެވީތީ ތިއެހެންކަމުން، ފަހުން 

 ބޭފުޅުންނަށް.  ތި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

ުކޑަކުދިންގެ  ،91/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއވާަފއި މިއޮތް ބިލު

ބެހޭ ޤާނޫނު ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން އަނބުރާ ރައީސް ފޮނުވާލައްވާފަ. އޮްތއިރުަގިއ  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމާ

ތާއީދުކުރެވިަފއި މިވަީނ އޮިރޖިނަލް ބިލު އޮތްގޮތަށް. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވޯޓަްށ އަހާލަން ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ 



  

 ހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް މަޚްޫލފް ތާއީދުކުރަްއވަިއ، މަޚްލޫފު ހުށަހަޅުއްވަިއ އަނާރާ ނަޢީމްމާނު މަޖިލީރު ޖަމީލު ޢުޘްމެންބަ

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ ެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލަން އިނގޭތޯ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ބިލު ފޮނުވާލަން. އެގޮތުން 

 ،91/9ށް ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ބިލު މިއޮތްގޮތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މި ބިލު ކޮމިީޓއަ 

ވަނަ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން.  8ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއާކތެރިކުރުމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި  5މާއްދާ. ވަނަ  5ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. އުނގެނުުމގެ ޙައްޤު.  މާއްދާ އަންނަނިވި

ބަޔާންކުރަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ުކއްޖަކަްށ ވެްސ ެއއްެވސް ތަފާތުކުރުެމއް ނެތި އުނގުނުމުެގ ޙައްޤު 

ސީ ލިބިގެންެވއޭ. މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިްނގެ ފަށާ ތަޢުލީމާއި، މެދު މަދުރަ

ބެހޭ ކަންތައްތަްއ އުނގަންނައިދިުނމަކީ އެ ކުދިންެގ މައިންބަފަިއންނަށާއި، ދައުލަުތގެ ަމއްޗަްށ  ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ

ލާޒިމުކަމެކޭ. އަދި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދު މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެްސ 

ން އިސްލާމްދީނަށް ބުނަނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއި ނެއޭ. މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ މިދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާ 

ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމަާށއި، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ޖެއްުސމަށް ބާރުއަޅައި ދީީނގޮތުން ެއނގުން ލާޒިމުާވ މިންވަރަްށ 

ވާެނއޭ. މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި މިބުނަނީ ގޮތް ދައުލަތުން ަހމަޖައްސައިދޭން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ުއނގެނެވޭ

ކުމެ އުޅެވޭނެ ތަންތަން އެ ވަގުތުަގއި ތައްާޔރުކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކަްށ ިޅވަރުކުޅެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުކުޑަކުދިން ކު

ބިލުތަކުގައި  އެވެ. ެދން މިއިންނަނީ މި ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާއެއް ގޮުތގައި މިއިްނނަނީ އެހެން ހަމަ  ތައްޔާރުކޮށްދޭްނވާނެ

ވެސް ހިމެނޭ މާއްދާއެއް. އެީއ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުާރ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ވޯޓަށް އަހަން. މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯުޓގައި ހިމެނުމަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮަތކަ ށް ޯވޓު ދެްއވުމަށް އަުޅގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރްއޔާ. ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން އެދިޔަީއ. މީ 

ވަޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތީކަމަްށ މިހާރު ދެންމެ އިވިވަަޑއިގެްނނެވި އަދި ކުރިން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނި

ބެހޭ ޤާނޫނު މި ކޮމިޓީން  ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ  ،91/9މި ޤާނޫނު، އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިގޮތަްށ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް ތި ފާސްކުރެްއވިގޮތަށް އަޅުަގނުޑމެން ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން 

 ތުމާެއކު ެވްސ އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މިގޮތަށް ބަލައިގަ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މަޖިލީހުގެ ހަމަ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީން އަދި އިތުރަށް ވެސް ހަމަ 

ްއސަލަެއްއ އޮތްތޯ ބަލާފައި މިކަްނ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ޭއގެފަހުގައި ހަމަ ަރއީސް އަރިހަށް މިކަންތައްތަކަށް މަ

 ފޮނުއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިތުރަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހު ވެސް ބައްލަވާފައި ޭއގެ ލީހުގެ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން، ކައުންސެލް ޖެނެރަލްމަޖި

މެން މިހާރު ބިލު ވެސް ވާހަކަެދއްކުމަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ގެ އެންެމ އިސް ބޭފުޅެއް، ބިޝާްމއާހުންނަ ލީގަލް ބައި

ނޑުމެން  ތިބޭފުޅުންނާ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މި ބިލު އަޅުގަ ހަމައަށް މިގެނައީ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ށް ފޮނުވުމަށް މި ބިލު ފާސްވެގެން ަރއީސް އަރިހަށް ފޮނުވާއިުރގައި ދެން އަނބުރާ ރިޕޯޓުގެ ގޮުތަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ކަމަށް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ކަންތައްަތއް މިހިރީ،  ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ބިލު މިހިސާބަށް ނާންނާނެ

ވަރ ކުެރވިފަ. އެހެންކަމުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުަރްއވާފައިވާ ޮޕއިންޓުތަްއ މިހިރީ ކަ 

ލް ޖެނެރަލާއި އަދި ލީގަލް ބޭފުޅުންނަށް ރިޕޯޓު މަޖިލީހުެގ ކައުންސެއަދިވެސް ެއއްފަހަރު އަުޅަގނޑު މި 

ދެއްކުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާނީ. ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. ވަރަށް ޕްރޮޑްކްޓިްވ 

ނޑު ދެކެން. ބިލެއް މި ނިންމާލެވުނީ. އެހެންކަމުން ދެން ކުރިއަށް ހުރި ބިލުތަކާއިގެްނ މީޓިންގެއއް ކަމަ ށް އަުޅގަ

 .الحمد هلل رب العالمينوކުރިއަށްދާނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

______________________ 

 

 

 

 


