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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މިއަުދެގ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުން ފެށިގެން ކުރިއަްށ ސަލާމްޢަލައިުކމް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ައއް `.

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް ހާ  ދަނީ. މިއަދު ަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ މަުޑއްވަީރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޒިރުއަުޅގަ

ގުަރއިޫދ ތ. އިން މަނިކު ދިންމަނިކު،ތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަ

 ރާގެ މެންބަރުން...ތިނަދޫ މެދު ދާއި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، . ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެންބަރު

ވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އީ ގަލޮޅު އުުތރު ޙިލްމީ،هللا ދު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް،ދާއިރާ  ގަމު ،هللاޢަބްދު

 ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ،ރިޔާޟްهللا ތޯ. އާދެ! ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދުވަަޑއިގެން ނެތް ދެއް

ނޑު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެްނ ، ޚަލީލް. އެހެންވީމާهللا ބަރު ޢަބްދުއަދި އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މި ފަށަނީ. މެންބަރުންނާ އެކު އަ 9، މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 9އްބެވި އެބަ ތި

ބޭފުުޅންގެ އަތްޕުުޅަގއި ޕްރިންުޓ  ނޑުެމންގެ އެޖެންާޑަގއި ތިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑ ައށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

އިުރގަިއ އެޖެްނޑާ ބަދަލުެވގެންދިޔައަދި ނެތްކަުމގައި ިވޔަސް ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޓަެމއްގެ ގޮުތގައި ކޮޕީއެްއ 

ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް ހޮވުުމގެ ކަންަތއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ތި އޮތީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ުމޤައްރިރެއްމި

ޔާމް، މެންބަރު. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުރިްނ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އިންެނވީ އޮނަރަަބލް ޝި

 ވަނީ މި  މި  މެންބަރު މަޢުރޫފް  ޢިއްޒަތްތެރި ކުޅޫދޫ ދާއިރާގެޝިޔާމްގެ ބަދަލުގައި މަޢުރޫފް، ކެނދި އެހެންނަމަވެސް

ނޑު މިހާހިސާބުން  ،ައޅުަގނުޑމެން ފުރުޞަތު ހުށަހަޅާލަނީ މިހާރު، ށް ބަދަލުކުަރްއވާފަ. އެހެންވީމާކޮމިޓީ އަ އަުޅގަ

ށް ގެންދިއުމަށް އް ކުރިއަސެކްރެޓޭިރއޭޓަށް ނަިއބު މުޤައްރިރު ހޮވުމުގެ ކަްނތަ ައރުވަނީފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑު 

 ޓަކައި. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މީދޫ  ،އާދެ! ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް ކުރިން މި ކޮމިޓީން ހޮއްަވވާފަިއާވ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު

 ރު އެހެްނ ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީ އަށްމަުދ ޝިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި މިހާދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ކޮމިީޓގެ ަނއިުބ ، ނުޑ ފައްޓާނަން. އެހެންވީމާއްޔަންކުަރއްވާަފއިވާީތވެ އެަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ ޢަ

 ލަން. ތާއީދުކުރުމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާކަމަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅައި  މުޤައްރިރު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންދޮން މަނިކު  އިންމަނިކުއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަގުރަތ.



  

ނޑު މި މަޤާމަށް `. ޢިއްޒަތްތެރި މު ހުށަހަޅަން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޢުރޫފް  ޤަްއރިރު. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި

  .ނަމަށް ތާއީދުުކރަން އަޅުަގނޑު އެ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  މިހާރު ތާއީުދ ލިބިފައިާވ، މަުޑކޮށްލައްޭޗ.ނެްތނަމަ އަޅުަގނުޑ  ހުށަހެޅުމެއް ތުރު އިއާދެ! 

އިންމަނިކު ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަތ.އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ނަމަ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާާލނަން. 

ޙިމްލީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ކޮމިީޓގެ ނައިބު هللا ގެ މެންބަރު ސަޢުދުހުށަހަޅުއްވައި ތިަނދޫ އުތުރު ދާއިރާދޮންމަނިކު 

ދެްއވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ވޯޓު މަޢުރޫފްކަމަށް ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މުޤައްރިރު

ހޮވިވަަޑިއގަތީ ކެނދިުކޅުޫދ  ށްރިރަކަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޮކމިޓީގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ކޮިމޓީގެ ނައިުބ މުޤައް

 ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް.  ކޮމިީޓގެ ރިާޔސަތާ ޙަވާލުކުރަންއަޅުަގނޑު  މަޢުރޫފް.ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް މިހާރު މިވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ 

ނޑު ފަށާަނން. ދެ ނޑުމެންގެ  ންމެންބަރު މަޢުރޫފް ހޮވިވަަޑއިެގންފަ. މަޢުރޫފަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ާޗއި ހޮވާ ތަެކއްޗާ ބެހޭ ތަެކއް ލަނުގވާ، 99/8ެދވަނަ އައިޓަެމްއ ގޮތުަގއި މިއޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާގެ

ނޑަެއޅުމާއި ބިލުޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ އި ޤާނޫނަށް ، . އެހެންވީމާންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުސުންގަޑި ކަ

ސުންަގޑި ަކނޑަެއޅުްއވުމާ ގުޭޅގޮތުން  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން ތި ބޭފުޅުންނަށްމިހާހިސާބުން 

. މާ ގުޭޅގޮުތން މަޝްވަރާކުެރއްވުމަށްށް ގެންދިއުއައިތުރުން މަަސއްކަތް ކުރި މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް. އަދި އޭގެ 

ބޭފުޅުންގެ  ތި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި ެއބަ އޮތްތޯ ބިލު؟ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ކަރުދާހެއް  ަތއް އިނގޭނެ ކަހަލަރުން ފާޅުކުރަްއވާފައި ޚިޔާލުފުޅުފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މެންބަ

 އެހީތެރިކަމެއް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެވަރަށް ބޮޑު  ވެސް ބައްލަަވއިލެްއުވމުން . އެހެންވީމާ، އެވެސް ހަމަ ހިމަނާފަ

 . ކަމަށް ފެނޭ



  

 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ން ހުށަހަޅާ ބިލަކަށްާވތީ އިތުރު ބަހުސްތަެކއް ނުންވަނީ މި ާޤނޫނަކުދަްނނަވަން ބޭ ` އަުޅަގނޑު

އޮްތ . އެހެންވީމާ، މި ަބދަލުކުރަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވުމަށްފަހު ސަރުކާރު އްއަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިއަްށ ދާކަށެ

ނޑި ަކނޑައަ ތަންތަން ދައުލަތައް ބަދަލު ނޑަށް ފެންނަނީ މީގެ ސުންގަ ޅާ މިއަދު މިކަން ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ހުށަހަޅާ ވާހަަކ  ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މީތި ނިންމާލައްވަން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު

 ން.ދަންނަވާލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އު

ނޑައަޅަން އެހެންނަމަވެްސ މީ ނިޑ ކަ ނީ އޮތް ގޮތަށް ނޫ ހަމަ އޮތް މާއްާދ  އިކުރީގަ އިގައަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ސުންގަ

ނުޑގެ ިވސްނުން ކުޑަކޮށް ތަފާތުޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ކުިރައށް ގެންދިއު އެއީ މިސާލަކަށް  .މާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ހި މިހާރު ބުނާގޮތުން ވެއްޖިްއާޔމު އެއް އަހަރު ދުވަްސވަންެދން ސަރުކާރުން އެ އެްއޗެިހ ދައުލަތުން އެ އެްއޗެ

ިވަޔސް ވެސް ޭއގެ ބަދަލެއް ުނެއއް ލިބޭ ދައުލަތަކަށް. ދެން  ނޫނިއްޔާ ދައުލަތުން އެ ެއްއެޗހި ގެންދެވުނު ކަުމގައި 

އެްއޗަީކ  ވާލުނުެވ އޮްތ ކަމަށް ވެއްިޖއްޔާމު އެގޮތުން ވެއްިޖއްޔާ އެްއ އަހަުރވަންދެން އެ ޙަ  މީަގއި ބުނާ އި،އޭގަ 

ުތގެ މީހެއްެގ ެއއްެޗއް އެއް އަހަރު ވިޔަްސ ވެްސ ދައުލަ . އެހެންނަމަވެސްދައުލަތުގެ އެްއޗަކަްށެވގެން މިދަނީ

ނޑު ޚިޔާުލ ތަފާތު. އެއީ މިސާލަކަށް އައްޑު އަތޮޅުގެ އެްއޗެއް ހއ. އެްއޗަކަށް ބަދަލުެވގެން ދިއު މާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

 އީ އެ އަހަރުާވއިރު ެވސް. އެއް  ެވސް އޮވެދާނެ ލައްގާފަިއ އޮްތ ކަމަށް ވެްއޖިއްޔާމު ވެިރ ފަރާތަށް ނޭނގި

އެހެން ކަމަްށ ވެއްިޖއްޔާމު އޭނަގެ ަޙއްޤެްއ ގެއްިލގެން ހިނަގއިދާނެ  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ގޮތުން

ނޑަށް ފެންނާީތ  ނޑަށް ހަމަ ހަމަ އެ ވާހަކަ ކަމަށް އަުޅގަ ނޑި ަކނަޑއެޅުމަށް އަުޅގަ ދަންނަވާލީ. އެކަމަކު ސުްނގަ

 ތާއީދުކުރެވޭ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު އިާރގެދާ ގުރައިދޫ.ތ

އަހަރު ތެރޭަގއި  1ވަރު ރިާހ ކަމެއް ތަރައްީޤވެފައި އިންއަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ިމައދުގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަނާ ހު

ޖެއްޔާ އެ ބަަޔކަށް އެނގެ ެއހާ މުހިންމު އެއްެޗއް އޮެވއް އެްއވެސް ތަެނއްަގއި އެްއެޗްއ ޮއވެޖިއްާޔ ެއ އަތޮުޅގެ 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ މި ައުޅގަައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއކު އޮންނާނެ ެއއްވެްސ ުއސޫލެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންކަމަށްވުމާ



  

ނުޑގެ ހަމަ ޚިޔާލަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ  ކުރަންވީ ކަމެއް ނޫންހެން މިކަމަކީ.ބަހުސް  ދެފަރާތުން އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

އަހަރު ތެރޭ އޮަތސް ނެތަސް މިކަމާ އުޅޭ މީހަކު  1ވި ގޮތް. މީގެ މާބޮޑު މައްސަަލެއއް ެނތް. ކުރިންވެސް ދެންނެ 

ނޑުމެން މިކަމުގައި ވަ  ތިރީހަކަށް މިދިޔަ  .ގައި ޮކށްފިންރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ރާއްޖެ ތެރޭވެސް ނޫޅޭ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް ބަލައިގެންފައި  އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި ވެސް އަހަރު 53 ގައި ވެސް އަދިއަހަރު ތެރޭ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ މިކަން  ނޑި ނިންމާފައި މިއަދު މި ސުންގަހަމަ ދިމާވެފައި ތިބި ބަޔަކަށްވާީތ އަޅުގަ

ހަކަށް މީިތ ވެްސ މާބޮޑު ބަހުސެްއ މިައކަށް ނެތް ކުެރވިފަެއއް. މިއަުދ ހަމަ ވީހާ ައވަ މަޖިލީހުަގއި  ނިންމަވާލައްވަން.

ނުޑގެ  މިހާރު މާލަން. މިއަދުނިން ނޑުގެ ާވހަކައަކީ. އެއީ އަުޅގަ  ުހށަހެޅުމަކީ.މި ނިންމާލަންވީއޭ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ފެންނާ  ނުއޮރިޖިނަލް ޤާނޫމި އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މިގޮތަށް ބަދަލުތައް އަންނައިރު 

ނޑަށް ވެސް ހީވަނީ މާބޮޑު ބަހުސެއް އޮތް ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ ކަހަލަ ގޮތަށް އޮތުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ . ދެން އަޅުގަ

ވަންދެން ެވްސ ފަހައްޓައިގެން އެަތއް ޒަމާނެއްދައުލަތަކުންނެއް ހި ގޮތެއް ވިަޔސް ކޮންމެއެއީ ކަމެއް ނޫންހެން. ދެން 

ނުވެސް ބެލެހެއްޓޭނެތާ ެދއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ޭސފް ގާޑްސްތަެކއް ގެންނަން  ސްއަދި މީހެއްގެ އެްއޗަކަށް ވިޔަ 

މިހާރު މިސާލަކަށް މީހަކު ެއއްެޗއް ެގއްލިގެން ފުލުހުަގއި މިސާލަަކށް ހުށަހަޅާފައި ޮއވެދާނެ.  .ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ

ކުރީމާ ނެ. މިދެންނެވީ ަވކިން އިޢުލާންޖެހޭ އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަެމްއ ސަރުކާރުން ބެލެންވާނެ ގޮެތއް އޮންނަން

ނުޑ  .އެމީހާ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މިސާލަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ެއއްެޗއް ގެއްުލނީ ގެއްލިގެން އަުޅގަ

 އޮތީ  ފުލުހަށް އެކަން ހުށަހަޅާފައި އޮެވއްޖިްއޔާމު ސަރުކާުރގެ ެތރެއިން އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ

ނޑު މި ޤާނޫނުގައިެއކަން ފާހަގަވާނެ. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.  އެ ހިސާބުންހުށަހެޅިފައި  އަނެްއ  އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.ނިންމާލަން.  ެއގޮތަށް. ބައި އޮތް ގޮެތއް ނޭނގޭީތވެ ިމދެންނެވީ އެ އޮތް ނަމަ ފަސޭހާވަނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ދާުޅވި ިޚޔާލުފުޅާ އެްއކޮށް ކުރިއަކުެރްއވިްއޔާ މުސްތަޤުބަލުގައި މަސަްއަކތް ކުރާއިރުަގއި ތިވިއަޅުަގނޑުމެން އިރާދަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ގެންދާނަން. ރިޔާ  ޟް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ވެސް ތާއީދު ިއޝޫ. ހަމައެކަނި ފާހަގަކުރެއްވި  ފައްޔާޟް އެންމެ ހަމަ ދެކޮށްލަން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ެއ  .ޝަރީޢަތަށް ެވސް މައްސަލަ ޮއވެދާނެދާ ެއްއވެްސ ދިމާލެއްގައި  ސަރުކާުރގައިުމގެ ބަދަލުަގއި އިޢުލާން ކޮށްލެއްވު



  

ކަން އޮވެދާނެ. އަދި ފުލުހުންގެ ތެރޭަގިއ ވެސް އެކަންކަން ބެލިގެން އެ ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އެ ވާންޖެހޭނެ ަކމަށް. 

ނޑު އިނދޭ އިނގޭތޯ  ގައި އެބަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 7ން ދެން މި ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމު ހަމަ އެކަމަށް އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ލަސްނުކޮށް އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާނެ. މި  ،ޑިފައިން ކޮށްފައެއް ނީދޭ. ލަސްނުކޮށް

އެ ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުަގިއ އޭގެ އެ ޓައިމް ފްރޭމް ަލސްވުމަކީ ެމއް އެްއޗެހިއަކީ ކޮބައި ކަ

މަސް ދުވަސް ވިޔަްސ  ދުވަސް ިވޔަސް ެއއް 7އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ 

ވަްނދެން ސްޓޯރޭޖް ބެހެއްޓުމަކީ ެއއް އަހަރު އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. ހިމަނަންިމއަށް މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އެ 

ނޑުމެން އެކަން ފާަހގަކުރަ ނޑު މަސައްކަތްހަމަ ނައިޓްމެޔަރެއއް އިނގޭޯތ އަުޅގަ ކުރި ާދއިރާަގއި ން. ކުރިން އަުޅގަ

ވެްސ ކުރެވޭނެ ކަެމއް. ރަނަގުޅ ކޮންޑިޝަންގެ ެއއްޗެހި ނު  އެލިބިފައި އޮތް ތަޖުރިބާގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެއއްެޗއް މިސާލަކަށް ބެލެހެއްޓޭނެ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ކުރިން އެފަދަ ެއއްިޗއްސާ ދޭތެރޭަގއި އެ ެއްއޗެހި ސް ނުވެ

ނަޑށް ވާފެނިއްޖިއްޔާ އެ ފައިާސއިން ނަމަވެސް ހެދޭނެ އިންތިޒާމެއް  މިސާލަކަށް  ފެންނަނީ.ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަށް ގޮތެްއ ނިމެންދެން. އެހެންވީމާ، އެ  ބަހައްޓާފައިަފއިާސ  ބައެއް މަސް އެްއޗެހި އެބަުހރި ވިްއކާފައި އެއަށް

ނޑުމެން  ވަންދެން ާބއްވަްނ ފާހަގަކުަރނީ އެ އެްއޗެްއ ެއއް އަހަރު ދުވަސްޤާނޫނަކަށް ބަދަލެއް ގެންނައިުރގަިއ އަުޅގަ

  ނެ ކަމަށް ފެނޭ.ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އީއޮންނަ އޮތުން އެ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދުމަނިކުއަޙު އަމީތު މަދުމުޙައް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑަށް ެދ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުެރވުނު. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ މެންބަރު ރިޔާޟް  .ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަކުރެްއވި އެ އަުޅގަ

، ދާނެވެސް ކުރަންޖެހި ގޮތަށް އަސްުލގައި އެއް އަހަރު ދުވަސް ދިގު މުއްދަތެއް ކަންނޭނގެ ސަރުކާރުން ޚަރަދުތަެކއް

ވެސް އޮތް  ޤާނޫނުގައި މި ފަހަތަށް އެބައާދޭ އިނގޭތޯ ކުީރގައިމި މާއްދާގެ އެންމެ  އި . ދެން މީގަބައެއް ޚަރަދުތައް

ެއ  ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހުފަރާތުން އެ ެއއްެޗއް ންނަނީ އަދި އެ އެްއެޗއްގެ ެވރިބައެއް ކަންނޭނގެ މިހާރު މިއަ 

އެ އެްއޗެއް ވާނީ ދައުލަތުެގ އެއްަޗކަށޭ. ޤާނޫނުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި އަެނއްާކ  އެްއޗަކާ ަޙވާލުނުވި ނަމަވެސް 

ނަޑަކށް މީގަ މި ތަންކޮޅު  އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ، އަނެއްހެން އިއެބުނަނީ ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑާލަން އިނގޭޯތ. އެއީ ޤާނޫނުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ދެން އަނެއް ކާ ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަ

 ނޯންނާނެ ނޫންތޯ އެއާ މެދުަގއި ޚިޔާލު ތަފާތު ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭނީ ދެއްތޯ. މިހާރު މީގައި 

އެއްޗަާކ އެ އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ފަރާތުން އެ އެްއެޗއް ހޯދުމަށްފުކޮށް އަިދ އެ އެްއޗެްއގެ ވެރިއެބަބުނޭ ވަރަށް ސާ

އެއާ މެދުަގިއ  ނިންމަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ނުވި ނަމަވެސް އެ ެއއްެޗއްވާނީ ދައުލަުތގެ ެއއްެޗކަށެވެ. އެވާލުޙަ

ނަޑއެޅޭ ގޮތް ޤާނޫނުން ކަހަލަ އެ ޤާނޫނުގައި ލިޔެަފއި ޮއތް އެްއޗަކާ ދޭތެޭރގަިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ނޫނީ  . ެދން މިކަ

ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. ނޫނީ މި ފަހު ސެންޓެންސް މިތަނަށް އައިމަ  މައްސަލަެއއް ދިމާވެގެން ނޫނީ އަނެއްކާ ޝަރީޢަތަށް



  

ކޮށްލަން. އެއީ ޤާނޫނުގައި ހުންނަ ހުށަހަޅާލަނީ ކިހިނެއްތޯވާނީ އެަބއި އުނިއަޅުަގނޑަށް މި އޮޅުންއަރާތީ އަޅުަގނޑު 

ނޑު...އެ .ހަމަ މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ދެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށްވަންޏާ..   ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

އެކަންެޏއް ނޫން  ްއޗެއްައޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މީަގއި ިމބުނަނީ ހަމައެކަނި ލަނުގވާ ަތކެ އާދެ!

ނޑިއެއް އޮވެދާނެ. މާވަހަރެއް ވެސް ޮއވެދާނެ. 355ލަކަށް ތެޭރގައި ހަމަ މިސާ ހޮވާ ތަކެތި ވެސް. އޭގެ ެގ ލާރި ބޮ

ގިނަ  އެކީަގއި ވަރަށް އެއްެޗްއ ވެއްޖެްއޔާމު ހަމަ އިޢުލާނުކުރުމާކަހަލަ އެހެންކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމު ޚާްއޞަކޮށް ރުފިޔާ 

ެއއްޗެހި ކިހިނެއްތޯޭއ އެ މީހުން ހުށަހަޅާނެ އެއީ ތިަމންނަ އެްއޗެކޭ ކިޔާފަ. އެެހންކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އެ 

ނޑަްށ  ސާބިތުކޮށްދޭނީ ޝަރީޢަތަށް ނުގޮސް. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިގެން ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއި ނެތް އެއްެޗއް ެވއްޖެއްޔާުމ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިސާލަކަށް ހަމަ މިދެންނެވިހެން އެއީ ކަ

އްޖެއްާޔމު އަގުހުރި ެއއްެޗއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ވަރަށްގިނަ މީހުން ހުށަހަޅާނެ އެއީ ތިމަންނަެގ ކަމަށް ވެ  އެ ހޮަވއިފި

ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ  އެްއޗެކޭ ކިޔާފަ. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު އޭތި ނިންމަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް ގޮސްގެން

 ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާމަދުމަނިކު ދު އަމީތު އަޙުމެންބަރު މުޙައްމަ މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ

 އަޅުަގނޑު ދެން އަނެއްހެން މާބޮޑަކަށް އިޢުތިރާޟުކުރަން ބަހުސަކަށް ދާން ބޭނުންވަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު ވާގޮތަކީ 

. މި ވަރަށް ކުރިން ހަމަ ތަކާއި ބައިބައިއެބަހުރޭ އެްއކަލަ ބޭކާރު ޖުމްލައް ކުރީގެ ލިޔެފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަ

ނުޑގެ އަސްލު ޕޮއިންކަލުނަ ށް ނޫން. ހިފާކަ ޓަކީ އަނެއްހެން މާބޮޑަަކށް މީގައިވަމުން ައއި ޤާނޫނެއް. މީގައި އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި މި އެކަމަކު މި ނުކުާތއަކީ އޮންނަނީ ޤާނޫނަކުން މިބުނަނީ މިގޮތަކަްށ  ީމގަިއ އަސްލު މި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

 ނީ ދެން ޝަރީޢަތަށޭ ދާނީ. މީގެ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިސާލަކަށް ދައުލަތުގެ ނިންމާފައޭ. އަނެއްކާ ޭއގެފަހަތުން މިބުނަ

ވުމަށްފަހުގައި ދެން ނިންމާނީ ޝަރީޢަތުންނޭ ބުނެއްޖެއްޔާމު އޭރު ޝަރީޢަތަށް އެްއޗެއް އޮވެަފއި އެއް އަހަރު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ މި ތަެކއް ޖުމްލަ ްއސުރެ ނަކަުލވަމުން އައިވަރަށް ކުރި އީ ދާންޖެހޭނެ. އެކަމަކު މި އަޅުގަ

ނޑަައޅާފަިއ  ީމގައި ޤާނޫނުން މި ކަންކަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މިހުންނަނީ ޙަޤީޤަތުގަ. ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުްއސުރެ ކަ

ކަމަށް ވަންޏާ ދެން  ކަމަށް ވިޔަސް ޭއގެ ޚިޔާލު ތަފާތުެވއްޖެ ކަމަކަށް ވިޔަސް އެ ނޫން ޚިލާފު އެ އަދި ޤާނޫނާ

. ެއކަމަކު މީަގއި މިހާރު އެްއވެސް އެްއޗެއް ކިތަންމެ ކުޑަ ެއއްެޗއް ނަމަވެްސ އިގޮއްސަ ނިންމާނީ ޝަރީޢަތުގަ 



  

އެބަޖެހޭ އަނެއްާކ  ދެން އަދި ވިޔަސް ވެސް އަހަރުވީމަ ަދއުލަތުގެ މުދަލަށް 1ދައުލަތަށް ނަގާފައި އޭތި އޮޮޓމެޓިކުން 

އެހެންވެއްޖެއްޔާމު މި އަސްލު ޢާއްުމ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހަޅައި ޝަރީޢަތުން އެކަން ިނންމަން އެބަޖެހޭ.

ކަމަށް ވާނަަމ ދެން ދާށޭ ޝަރީޢަތަށް.  ވަންދެން ދަުއލަތުގެ ޮއވެއްޖެއަހަރު  1ލަކީ އުސޫލެއް ނޫން އޮންނަންވާ ުއސޫ

ަކމަށް ވަންޏާ ެއ ނިމުނީއޭ  ވަންދެން ަދއުލަތުެގ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ޮއވެއްޖެއަހަރު 1ނިންާމ  އެކަމަުކ ޤާނޫނުން އެބަ

ކަން. މިއޮތީ ަދއުލަތުގެ ުމދަލަށްވެފައޭ. ދެން އަެނއްކާ އަދި އެބަ ދާންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް. އެހެންވީމާ، އަސްުލ އެ

ތަކާއި ބޭކާރު ބައިަބއި. ދެްނ އެްއކަލަ ބޭކާރު ޖުމްލައަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ުކރީގެ މި ޤާނޫނުތަކެއް އެބަުހރޭ 

ހަމަ ނިކުންނާނެ  ޖެހުމަކަށް ބޭއްވިދާނެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަުބން އަދިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންވީިނއަންސަށް، ހިތްހަމަ

ނޑާލުމަކުން މީގެ  މައްސަލަތައް ވެސް ހުރެދާނެ. މީގެ ޝަރީޢަތް މިސާލަކަށް މި ބޭކާރު ބަޔަކަށް ބަލާފަިއ މިބައި ކަ

ކުވެރިކަމާމެދު ސުވާުލ އުނިެވގެންދާ ޙައްޤެއް ނޯންާނނެ. އެއީ މާވަހަރެއް ވިޔަްސ މިސާލަކަށް އެ މީހެއްގެ މިލް

އުފެދިއްޖެއްާޔ ހަމަ ދާންވީ ޝަރީޢަތަށް. ޝަރީޢަތުން ނިންމާނީ ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އޮްތ 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެްއ  އެްއޗެއް އޮތް ގޮތަކަށް ބޭއްވުުމގެ ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނެތޭ. އަޅުގަ

ބަދަލުކޮށްލަންވީ ދެްއތޯ. އެައކުން އަދި ގެއްިލގެްނދާ އުނިެވގެންދާ ޙައްެޤއް އިޚުތިޔާރުކުެރިވއްޖެއްޔާ އެކަްނ ހަމަ 

ނޑު މި ނުކުތާ ފާަހގަކޮށްލީ. ދެން އަެނއްހެން  އޮންނާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ތަކެއް ހުރިކަމަށް ނެއްހެން ފުށުއެރުންފެންނަނީ އަ. އަޅުަގނޑަށް ނުމައްސަލައެއް ނޫން ޮކންމެހެން ބޭއްވުމަކުންމާބޮޑު 

 ވަންޏާ އެ ބޭްއވުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތްތާ ދެއްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ވެސް މީ  އާދެ! ޢަތުގެ ަބއި ތިީރގަިއ މިއޮންނަ ޝަރީ ގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަސްލުޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

އުނިކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު އެހިސާބުން އެ ޝަރީޢަތަށް ދިޔަޔަސް މި ޤާނޫނަށް ކޯޓު މަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަްތ 

ރީޙަ ޢިބާރާތުން އެ ދައުލަތުގެ އެްއެޗޭކ ވާނެ. އެ މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ޞަ ކުރާއިުރގައި އެ ަދއުލަތުގެ ެއއްެޗއްސަށް

ނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ހީވަނީ އަމީތު ދެންމެ ވިދާުޅިވގޮތަށް މި އަސްުލ ޢިބާރާތުގެ މައްސަލަެއއް ލިޔެފައި އޮތީމަ. އަުޅގަ

ވާީނ ދައުލަތުގެ އެްއޗަކަށޭ. އަދި އެ އެްއޗެްއގެ ވެރި ފަރާތް، ުފކޮށް މިބުނަނީ އެ އެއްޗެއް ވަރަށް ސާ މިއުޅެނީ. މީގައި

ނީ ޙަވާލާދީގެން. އެ އަދި އެ އެއްެޗއްގެ ވެިރ އެހެންވީމާ، އަސްލު ފުރަތަމަ ޢިބާރާތާއި ދެވަނަ ޢިބާރާތް މިއަންނަ

ނަޑއަޅަންޖެހެނީ ޝަރީޢަތުގެ ވެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ އެްއޗެއް ، ފަރާތުގެ ހޯދުމާއި، އެހެންވީމާ ސް ހަމަ އަސްލު ކަ

މަރުޙަލާއިން. އެ ެއގޮތަށް ިމ ދެ ޢިބާރާތެއްގެ ގޮތުަގއި ނެތި އެއް ޢިބާރާތަކަށް ބަަދލުކޮށްލާފައި މީތި އައިމަ 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަުޅާވނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



  

 :ވާަހކަދެއްެކުވން ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

ިވަޔސް ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ އަިދ ކިތަންމެ ކުޑަ ޤާނޫނެއް

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނުކުންނައިރު މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާފައި އެ ގެންނަންޖެހޭ  މީތި އަޅުގަ

ނަމަވެސް އަދި ެއހެން ގޮތެއް ވެސް މިހާރު  އޮތް އިޞްލާޙެއް ސްކޮށްފައިަގއި ފ99ާދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނޭ. މިއީ ބަ

ން ތެރެއި ވަރަށް ދުވަްސވެއްޖެ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން. ދެން އަމީތު އެ ާވހަކަދެއްކި ދެއްކުމަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގެ

މު، ްއޔާމުން ވާންެވއްޖެްއޔާއެ ދައުލަތުެގ ެއއްަޗކަށް އޭތި ބަދަުލވެއްޖެ  ންޖެހޭ، އިތުރުކޮށްެލިވދާނެހެންއޮންނަ

އެްއވެސް ފަރާެތއްެގ މައްސަަލއެއް ޮއވެއްެޖއްޔާމު މިކަންކަްނ ނިންމާނީ ޝަރީޢަތުންނޭ  މައްސަލަެއއް ޮއެވއްޖެއްޔާުމ،

ތަށް ދާކަށް ެވއްޖެްއޔާ ކޮންމެހެން ޝަރީޢަމަްއސަލައަކަށް މު. އެހެންނޫނިއްޔާ ްއޖެއްޔާއިނގޭތޯ. މައްސަަލއެއް އޮވެ 

އޭަގއި މަްއސަލަެއްއ  ރުކޮށްލަން ރަނަގޅުހެންބަަޔށް އިތު ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ، އެހެންވީމާނުޖެހޭނެ. 

ބާރާތް ފަށުވި ގޮތަކަށް ގެަނއީމަ ރަނގަޅުވާނެ. އޭަގއި މައްސަލަެއއް ޮއވެއްޖެނަމަ ގޮަތކަށް ޢި ހުރެގެން އޭަގއި

ހަމަ ވަރަްށ  ކަންނޭނގޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ގޮެތއް އެީއ ހަމަ ރަނގަޅު މިކަންކަން ނިންމާނީ ޝަރީޢަތުންނޭ. 

މާން ދައްަކވާފަިއ ހުރި ވާަހަކ ޖަމީލް ޢުޘްމެންބަރު ތާއީދުކުރެޭވ ައޅުަގނޑުމެންެގ ފްލޯރގަިއ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ 

އެމީހަކަށް ެއއްެޗއް އަހަރު ވިަޔސް ހައަހަރު ވިޔަސް އެީމހެއްގެ  3އިނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ އަކީ 

ވެސް އޭތި އި އްޓަން ހިނގި ޚަރަދެއް އެމީހާ އަތުން ހޯދާފަބަލަހަނެއޭ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން އޭތި ލިބެންޖެހޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ  ވީމަ އޭިތ އަހަރުގެ ަވކި ދުވަހެއް ީވމަ، ވަކި ގަިޑެއއްެއއީ  ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ  ކަމަކަށް ގޮތެއް ވެްއޖެއްޔާ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވާކަމަށްްށ ނޫނީ ދައުލަތަށް ބަދަލުއޮޓޮމެޓިކުން ސަރުކާރަ

ނޑަށް ފެންނަނީ އެ ބަލަހައްޓަްނ ހިނގާ ޚަރަދެއް ެއ ދައުލަަތށް ދައްކާފައި އެ، ނުދެކެން. އެހެންވީމާ މީހާއަށް  އަުޅގަ

ނުޑގެ  ންޖެހޭނެއޭތި ލިބެ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ޙާލަތު ތަންދޭއެްއކަލަ ވިސްނުން. އެއީ ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ގިަޔސް ހިނގައިދާނެ އިނގޭތޯ. ނފެނިފައި އޮތް އެއްެޗއްކަން ނޭ މުއެްއޗަކީ ެއއީ ހޮވާފައި އޮތް ެއއްެޗއްކަން ނޫނިއްޔާ

ވެސް އަޑުއަާހ ބަޔަކަށް ނުވާތީވެ އެްއ  ނޫން. އަދި އިޢުލާނު ެވސް ބަލާ ބައެއް އެއީ އެންމެނަކީ ގެޒެޓު

ނޑުމެންއެކަން އަޅުަގނޑު ، ހެންވީމާ ވެސް ެއނގިދާނެ އިނގޭތޯ. އެ އިގައަހަރުވުމަށްފަހު  ހިތަށްައރަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ  ތާއީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑު ފެންނަ ގޮތަކަށް  އަށް ސްކުރުމަށްފަހުގައި ދެން މެޖޯރިޓީބަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާފަިއ ދޫކޮށް ނޑުމެންގެ ަމއްޗަށް ަވއްތަރުަވއްތަރުެގ ލާިއރު ދެހިތަށްއަރަނީ މި އެްއޗެހި އަުޅގަ ން އަުޅގަ

 ވާނީ. ައޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ދޫކޮށްލަން އިނގިލި ދިގުުނކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށޭ

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ދެން އެާއ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެރި ިއ މި އިްނނަނީ އެ ެއއްެޗްއގެފަހުބައިގަމި އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިމހާރު 

ވާލުނުވުމުަގއި ހުރެދާނެ ބައިވަުރ ސަބަބުތައް. މިސާލަކަށް ދައުލަތުން އޭތި ގެްނގުޅެފަިއ ޙަ  ވާލުނުވީ.މިސާލަކަށް ޙަ

ން އެހެ، ެއއް އުޅެނީ ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާއޭނަ އާއި ދޭތެރޭގައި ދަޢުވާ  ރޭަގއި އޭނަ ިހތްހަމަނުޖެހިގެންދޭތެއޮތް ގޮތާ 

އެ މައްސަލަތަެކްއެގ ތެރޭގައި އޭނަ ކުިރއަށް   .ވެސް ހުެރދާނެ ކޯޓަށް ނުގޮސްއަދި އޭނަ  ހުރެއެކަން 

ަދއުލަތަށް އެ މުދަލެއް ނެގުުމގަިއ  ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަތަށް އެ،ގެންގޮސްދާނެ. އެހެންކަމަށްަވންޏާ އަ

ވަރަށް ބައިވަރު  ނޫނީ. ެއހެންތީ އެކަމުން ސާފުވެފައޮ ވެސް އެ  ޝަރީޢަތުން އެކަން ނިންމައިފިއްޔާމު ދައުލަތަށް

އިިފއްޔާމު ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. މިާހރު މީގަިއ މިއޮތީީކ މީހަކު ަމއްސަލަ ހުށަނާޅަ ަތއް ައއުަމކީިދއްކުރުން އިނގިލި

ގައި ނޫނީ އެ ރޭލަތަށް ވެފަ. އެހެންނަމަވެސް މީހަކު މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައި ެއއް އަހަރު ތެއޮޓަމެޓިކުން އޮތީ ަދއު

ޤާޫނނީ މައްސަލަތަކެއް އެމީހާ ހަމަ ވާލުުނވުމުަގއި ދިމާވެދާނެ ބައިވަރު ވަގުތު ތެޭރގައި ަޙވާލުނުީވ. އެ ޙަ

ދުގައި މިސާލަކަށް އެއްެޗއް ހަލާކުކޮށްފަިއ ވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ޤަޞްޙަވާލުނުވުމަށް. މިދެންނެވި އެތަނާ ޙަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މީތި އަދި ، ެއގޮަތށް ދެކިގެން. އެހެންވީމާ ނޫނީ އޭނަކުރެިވގެން އޭަނއަށް ަޝްއކުއެހެން . އޭއޮތީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އިރުުކރާކަމެއް އްެޖއްޔާ މިވަުރގެ ވެސް މައްސަލަެއއް ނުނިކުމޭ. އެހެންވެގައިމު  އޮތުމަކުން ހަމަ

 އެްއޗަކާ ދޭތެޭރަގއި ޢަމަލުކުރުން ރަނގަޅު ލަތުން އެގޮތަށް އެ އިޝޫެއއް އުެފދިފައި އޮތްޝަރީޢަތުން ނޫނީ ދައު

ނޑު ނޑަްށ މި މާބޮޑަށް ސާފުުނެވގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ނޫންހެން. ދެން އަދި އަުޅގަ ންނޭ މިއުޅެނީ އަދިެވސް އަުޅގަ

 ނޫން، ނޫން، ޫނން. އެހެނެއްނޫން ދެއްތޯ މިަވނީ. ލަކީ. ދައުލަތަށް ދެއްތޯ. އާދެ!ބަދަ ކޮބައިތޯ

 

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އެހެންވީމާ އިަގންނަވާތޯ؟މިހާރު މި ޑްރާފްޓްކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑަ

ނޑު އެގޮތަްށ ވޯޓަށް އަހާނަން އިނގޭތޯ ފާސްކުރުމަށް މިހާރު މިއޮތް  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާހިތްހަމަ ކަަމށް ވާނަމަ އަޅުގަ

 ގޮތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު އިރާގެދާ ގަމު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ެއކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ން އެެދން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާތއީދުުކރައްާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ ަމއްޗަށް ހިތްލާލަދެްއވުިމގޮތަށް ، އެހެންވީމާ

 9، ިރެވވަަޑއިނުގަންނަވާ. އެހެންވީމާދެ ބޭފުަޅކު ޯވޓުަގއި ަބއިވެ .ރަން މި ލިބުނީވޯޓު ިމ ފާސްކު 9، އެހެންވީމާ

ނޑު ބަލަން މީަގއި. އެެހންވީމާކަމަށް ައޅު ވޯޓުން ފާސްެވއްޖެ ކޮމިޓީ ވެްސ،  ގެމިހާ ހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެން، ގަ

، ކަެމްއ އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާތިން  ަގިޑ ބަޔާ ހިސާބަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމްަގއި އިތުރ15ުކޮމިޓީގެ ަވގުތު މިއޮތީ 

ނޑު ީއވާ އަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ބޭފުޅަކު. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު ތާއީދުކުރަްއވާ  ( އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ނޑު ނަޑއަޅުްއވަ ކޮމިޓީ ައށް އަންނާނަން ހަމަ ވެސް  މާދަން މެންމުޤައްރިރު އަުޅގަ  އިފިއްާޔ. ެއކަމަކު ގަޑި ކަ

ނޑުމެން ލިޔެފައި އޮންނާނެ ކޮމިޓީ  ވެސް އިގަާވއިދުގަ  ވެްސ އި ަގޑިއިރޭ. ދެން މަޖިލިސް ފްލޯރގަ 1އަީކ ގަޑި އަުޅގަ

ޓުކޮށްފައި މިވަނީ. ޓީގެ ަގޑި ލިމިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުލްކޮށް ބައިވެރިވާން ބޭނުން އިނޭގތޯ. އެހެންވެގެން ކޮމި

ވެސް މަސައްކަތް މި ކުރި ގޮތަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން  ވެސް އައިސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މިއަދު ންމާދަ

 މިތާ ހޭދަކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ތިންހަތަރު ގަިޑއިރު މަސައްކަތްކުރާނަން. ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިއަދު ކޮންމެހެން 

ނޑު  ނޑަށް ވަރަށް، އަުޅގަ ރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހަމަ ކޮމިޓީ ގަޑިއަށް ކޮމިޓީ ވަ ތިބެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާަނން.  ހަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ައއިސް ނިންމާލަދެއްވުން. މާދަމާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ަޓއިމް ކޮންމެވެސް މި އެދެނީ މި އީެޒޑު ބިލާ ބެހޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން  އަދި ާބްއވައިލަންއަޅުަގނޑު ިމއަދު 

ގެންދާނެގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްަލން ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިއަދު ވަގުތުކޮަޅކަށް  ލައިލެއް ހަދާޓޭބަ

ދެްނ އެއަްށގޮތެއް ނިންމާފައި  . ފަށާފައިސް އަދި ކޮމިޓީ ފައްަޓވާލަްއވާފައި މި އިންޓޯލް ިނންމަވާލައްވާފަނަމަވެ

 އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރިއަްށެގންދާ ގޮތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވޯަޓަކށް އަހާނަން  ނޑުެމންގެ ކޮމިޓީ މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގެ އިންަޓވަލް ކޮމިޓީ، ޯވޓަކަށް އަހާނަން އަުޅގަ

ޖަހާއިރު، ކޮންގަިޑއަކަށްތޯ ހަދަންވީ؟  11ަގނޑުމެން، ޖަހާއިރު އަޅު 11މާަނއަކީ  އޭގެ ގަިޑއަށްފަހުގަިއ،

ނޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ ހުށަހެ މަށް ޅިފައި އެޖެްނޑާ ކުިރއަށް ގެންިދއު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ހިންގަވާ އަުޅގަ

ގެ ާތއީދުކުރަްއާވ މިއަދުގެ ަވގުެތއްަގއި ކުިރއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި. މި ބޭފުޅެއް، ެއްއވެސް ބޭފުޅެއް



  

 ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ؟ އާދެ! ބޭފުޅެއް، ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންެނވިްއޔާ... ތާއީދުކުަރްއވާ

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.   އަމީތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކު މަދުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. .ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަތ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ބްރޭކަށްފަހުގައި ކޮމި އެޖެންާޑ  ،މަށްޓީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަށް ބާއްާވގޮަތށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަްށ އަށް ގެންދިއުމާލުމަށް ޓަކައި ކުރިނިން

އެޖެންޑާ ކުރިއަށް  ބޭފުޅުްނ މަޖިލީހުގެ ބްރޭކަށްފަހުގަިއ ކޮމިޓީ 3ބޭފުޅުން،  4 !ލަދެއްވުން އެދެން. ާއދެވާހިތްލަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ދެން ފަށާނީ. އެހެ 11މަށް ޓަަކއި ގެންދިއު ންވީމާ، ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖަހާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުެމން ބައްދަލުވުން، ކޮމިޓީެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލީ. މިަވގުތަށް ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން އަނެއްކާ ގަޑީަގިއ  އެއްކޮށް އިނގޭތޯ. މި ވެސް ފަށާނަން ކޯރަމް ލިބުމާ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

.ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ތިްއބެވީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް، ތ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން މި

މެންބަރު  އުތުރު ދާއިރާގެ ތިނަދޫ ރު ޢަލީ ފަޒާދު، އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަޙުސަ

 ،ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދު، هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ، ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

ނޑުމެން އެެޖންޑާގެ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު  ވަނަ ައއިޓަމަށް  3. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރިއަށް ގެންަދވާއިުރ އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ. ެއއީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނެގ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކު

ނުޑ ވިސްނާފައި އޮތްގޮތް ތި އި ފްރެންްޑސް އޮފް ދަ ކޮމިޓީއެއްއެހީތެރިވުމަށް ޓަކަ ނޑައެުޅއްވުން. ދެން އަުޅގަ  ކަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. ހަމަ ކޮމިޓީއާިއ ެއއްކޮށް ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުެޅއްެގ ޮގތުގަިއ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުުނ 

ނަޑއެޅުން. ެއހެންވީމާ، ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ނަޝީދު ކަ

 ދެން އޭގެ ކުރިައށް އަޅުަގނޑު އީވާ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ،ކަމަށްވާނަމަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު އެްއވެސް ކަހަލަ ިއޢުތިރާޟެއް ނެތް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ލަފާދެއްވަން. ެއީއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދަޢުވަތު ދޭކަށް ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅާހެން.  ވީ އެއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބިލް ޑްރާފްޓުކުރެްއވުމުަގއި ވެްސ ވަރަށްބޮޑު ދައުެރއް އަދާކުރެއް 



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ެއްކސްޕަޓީޒްއިން އިތުރު ކުރިެއރުންތަކެއް ލިބޭނެހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. ެއކަމަކު 

އަޅުަގނޑަށް އެބަ އުނަދގޫވޭ "ފްރެންޑް އޮފް ދަ ކޮމިޓީ" މިކަހަލަ ނަންނަން ކިޔައިގެްނ އިތުރު ޕްރެސިޑެންސެއް 

ނޑަްށ ހަމަ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށްސެޓްކޮށްގެން ދެން ގެންނަން. އަޅު  ވެސް ދަުޢވަތު ދެވޭނެ.  ގަ

އެހެންވީމާ، ހަމަ ދަޢުވަތު ދެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ އިތުރު ނަމެއް ެއކަމަށް ކޮންމެހެން ކެޓަގަރީއެްއ 

 ނުހިމަނާ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ  ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ނެތްޟުއެހެންވީމާ، މިކަމަށް އިޢުތިރާ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ފާސްީވ ކަމަށް އަޅުގަ

ފާސްިވގޮތަކީ  ބަލާނަން އިނގޭތޯ. ދެްނ ދެއްވި ިޚޔާލުފުޅަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން.

ދު އެހީތެރިވުުމެގ ުކރިއަށް ގެންދާއިރުަގއި މުަޙއްމަދު ނަޝީ .ެޒޑްެގ ބިލުއެސް.އީ ތް،އެުކ މަސަްއކައަޅުަގނޑުމެންނާއި 

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއި  މިހާރު ވަނަ އައިަޓމަށް އަޅުަގނޑުމެން  4 ގަތުމޭ ިއނގޭތޯ. އާދެ!ގޮތުން އަުޅގަ

 ށް ެގންދާނެގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމާކުރިއަށްދާނަން އިނގޭތޯ. އެއީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯްނގެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަ

މި ފުރުޞަތު  ކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ނޑުމެން ަމޝްވަރާޭޅގޮތުން ައޅުގަ ގު

ނޑު ގޮެތއްަގއި ޚިޔާލުފުޅުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއު ގުޅޭގޮތުްނ މެންބަރުންގެ ހުޅުވާލަން މިކަމާ މަށް. ދެން މައިގަ

 ުގޅޭގޮތުން.  ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމަސައްކަތް

 

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހެނދުނު އެއް ސެޝަން ދެން މެންދުރުފަ ހު އެްއ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ތަފާތު މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މަވެސް، ދެން އީވާގެ ޚިޔާލުފުޅު ެވސް ެއއްކޮށް ރޭަގނޑު ބާްއވަން. ދެން އެހެންނަ ސެޝަން ދެން އަދި ހަމަ އެއާ

ދުވާލު ދެއިރު ބާއްަވިއގެން ހީވަނީ އެބައުޅޭ. އީވާ ދެން ހުށަހަޅުްއވާނެ ކަންނޭނގެ ީއވާގެ ިޚާޔލުފުޅު. އަޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެންނަށް މީތި  ވެސް ނޑަށްކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެހެން. ދެން އިތުރުކުރަން ޖެ އަުޅގަ  ހިއްޖެއްޔާ ފަހުން ދެން ރޭގަ

ނޑަށް ެފންނަނީ ބަ މެންދުރުފަހު  އިގަޑީަގއި ާބއްވަން. ހެނދުނާ 2ދަލުކޮށްލާނީ. އެހެންވީމާ، ިމހާރު އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ބާއްވަން. ކިހިެނއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް.

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ  މަނިކު މަދުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  އީވާ ވިސްނުންފުޅު. އާދެ!އަމީތު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަްއވައިފި. އެހެން ބޭފުޅެއްެގ 

 ން. އަރުވަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ އެދެނީ މޯނިންގ ެސޝަންގައި ކޮމިޓީެގ ރަސްީމ އަ ޅުަގނުޑ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެްސ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ތި  ގެްނދިއުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ގަީޑގައި ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ބޭފުޅުން ދެން ވޯޓަކުން  ައުޅގަ

ނޑު އެދެނީ އެހެން ނިންމަވާ ކަމަށްވަންޏާ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  ނިންމާނެކަން ތި ގޮަތކަށް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ދެން އެއްވާަނކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެއީ އަނެއްކާ ަމޖިލީސް ނިންމާފައި އަނެއްާކ އަޅުަގނޑުމެން ައއުމުގެ 

ތައްަތކަށް ގޮތަށް. ދެން ފްލޯގެ ކަން ބަދަލުގައި މަޖިލީސް ގަީޑަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ަމސައްކަތް ނިންމޭ

ވީމަ. ކީ ވޯޓަށް އަހާނެ ގަިޑެއއް ނޫންއަޅުަގނޑުމެން ދާން ވެއްެޖްއޔާ ދެން ވަދެނިކުމެ އުެޅވޭެނތާ. ހުރިހާ ގަިޑއަ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ ެއްއވާނަކަށް މަޖިލީސް ަގޑީަގއި ކުިރއަށް ގެްނގޮސްދެްއިވއްޔާ. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޒް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނގޭތޯ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އީާވގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުުކރަން އި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އާދެ! ސަޢު ، هللاދުއާދެ! ސަޢު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ

ނޑު ހީކުީރ އަ ނޑުމެން މިދައްކަީނ ދެއިރަށްވީމަ ދެ ކޮމިޓީ ގަޑިމުޤައްރިރު އަުޅގަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ުޅގަ

ނޑުމެން އެ  ކޮންމެ އަެނއް އެްއގަިޑއިރާ އެްއގަިޑއިރާއި   ުދވަހަކު. އެހެންީވމާ، ޖުމްލަ ދެގަިޑއިރު ކޮންމެުދވަހަކު އަުޅގަ

ށަހެުޅއްވީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ުދވަްސ މިތާ ހޭދަކުރާކަށް ވެްސ ހީކުރީ ތި ހު މަސައްކަތް ކުާރގޮތަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ދުވަހަުކ  ެވސް ތިބެން އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ. ކޮންމެ ނޫން. އަނެއްކަަމކީ އަޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތް ތެޭރގަިއ އެަލރޓްކޮށް

ނެ. ައޅުަގނޑުމެން ަބޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ވެސް ކަންުކރަނީ ނުވާނެ. ހަމަ ވަރަްށ މިތާ ހައެއްަކ ަގޑިއިުރ ތިބެންޏާ ނުވާ

ނޑުމެންނަށް. އަެނއްކަމަކީ އެހެން ގަޑިަތކަށް  ހެންބޮޑަށް ދެގަޑިއިެރއްވަރު ނޑަށް ހީވަނީ މެކްސިމަމް މިތާ އަޅުގަ ައޅުގަ

ބަބަކީ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ނަހަދާ ނޫނީ މަޖިލީސް ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ނަހަދަން އަޅުަގނޑު މި އެދޭ ސަ

ނޑުމެްނ ޒިންމާއަކީ ހަމައެކަނި މި ބިލެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުެމން އެޓެންޑުކޮްށ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއޓެންޑުކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް  3އެހެންެވެގން މަޖިލީސް  ނެ. އަުޅގަ

ވެސް. އެ މަސަްއކަތަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވގުތު ދޭންެވެގން. އެހެންވީމާ، އެހުރިހާ  ނަނީލިމިޓުކޮށްފަ އޮން

 ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ސް މިއަށްދާ ަވގުަތށް ނަހައްދަވައިގަިޑއަކީ ވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ދުވަހުގައި ދެ ދަންފަޅިއަކަށް 3މި  .ދުވަސް ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ 3މަޖިލީސް އޮންނަ ދުވަހު އެއީ  އަުޅގަ

މާއި ދޭތެޭރގައި އިޢުތިރާޟުކުަރއްވާ ޭބފުޅަކު ނެތް ކަމަށް ވާނަަމ އެގޮތަށް ފާްސވީ ކަމަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއު

އާއި ދޭތެރޭގައި.  2332އެއީ މެންދުރުފަހުގައި ވެއްެޖއްޔާ،  ން ަކނަޑއަޅަން. މަޖިލީސް، އާދެ!އަޅުަގނޑުމެ

 ޅެއް... ތަންކޮ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު މަނިކު ޙުސައިންގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ތ.

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ  އަށް ފުރަތަމަ  02332އިން  0332ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަ ގަިޑ އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވަން  އަށް. އެ ދެ  02332ިއން  00ށަންވީ ސެޝަން. ދެން އެއަށްފަހު އަޅުގަ

 ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. 

 



  

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާޔޟަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. ރިهللا އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެުރވީމާ، ވިދާޅުވެެދއްާވ. ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ައޅުަގނޑު ތާއީދު ދެްނމެ ގުރައިދޫ މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ،އާނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެބައޮތްތޯ. ނެތްކަމަށްވާނަމަ ދެންމެއަކު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުެޅްއ  އެހެން ހުށަހެޅުމެއް

ނޑު  އިންތޯ އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިުޢތިރާޟު ނުކުރައްވާތީ ެއގޮތަްށ ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިން  00އަށް. އަދި އޭެގއިތުރުން  02332އިން  0332ނިމުނީ  ބަލަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ުކރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް. ދެން ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ ތަނެއް  02332 އަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން އެވެއިލައިރާދަ ގެންދާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަމުން ގޮތަކަށް ބަލާފައި ތި ބިލިޓީ ހުންނަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

އެއްކޮށް ކޮމިޓީގެ ަބްއދަލުވުން ވެސް މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން  އެޖެންޑާ މިހާހިސާބުން ނިމުމާ ދެން

ގަީޑަގއި  . ވަރަްށ، ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ވަަޑިއގެން ދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ. ޚާްއޞަކޮށް މިމިއަދު

ދަތިަތއް ވެސް ހަމަ ފަހަނައަޅުްއވާ ަވޑަިއގެްނ  ނަށް ދަތިތަކެއް ހުރި ކަުމގައި ިވޔަސް އެބޭއްވުުމގައި ަބއެްއ ބޭފުޅުން

 ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.  ދެއްވީތީ އެ

__________________ 

 

 

 

 


