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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް ބޭފުޅުން ލުވުމަށް ވަޑަިއގެންނެވި އެންމެހައިަވނަ ބައްދަ 14އްމު ކޮމިޓީގެ ލީހުގެ އާ`. ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ނެވި މެންބަރުންނަކީން ަވޑަިއގެހާޒިުރވެން. ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު ދަންނަވަ މަރުޙަބާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ތ.، އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ ސިނާން،

ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަުރ ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު  އަލިފުށީ، މަނިކު ދޮންމަނިކުޙުސައިން

މި ރިޔާސަތު  އަުޅގަނޑު ،މިއަދު މި ކޮމިޓީ  ފަޒާދު، އަދި ައޅުގަނުޑ، ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރު.

 .ްއޔަތުންސިއިގެ ހަމުޤައްރިރެއް ނައިބު  ކޮމިީޓގެ ަވޑަިއގެން ނޫޅުއްވާީތވެ އިރާއްޖޭގަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ބަލަހައްޓަނީ

ރައީސް  ވަގުތު ކަނަޑއެޅުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެއްގެ  4މި އޮތީ  އިގަ ޖެންޑާހުށަހެޅިފައިވާ އެމިއަދަށް 

ާޑކުރެވިަފއިާވ ންއެޖެ ބެލުމަށް ޓަކައި ތެއްކޮިމޓީއަށް ފެންނަ ގޮ މިގުޅޭގޮތުން  މަްއސަލައަކާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާ

ރައީސް  ނަން މި ސިޓީ. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެލާންނަވައިދަ ެއގޮުތގެ މަތީން . ައުޅގަނޑުސަލައަކާ ގުޭޅގޮތުންމައް

ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އްރިރު ޢާއްމު ޮކމިޓީގެ މުޤަ .އަށް ޓަަކއިގފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީ ރެކޯިޑން

 ގެ ދާވަނަ މާއް 94ގެ ދު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިރައްޔިތުން ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ރިފަށްއަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާ

ކަދައްކަން ލިބޭ ވާހަ މެންބަރުންނަށް ސްކުރުމުގައިބަހު މެންބަރުން މެދުބިލާ 4ވާ ން ތިރީގައި އެ ގޮުތގެ މަތީ ވާ)ޅ(ަގއި

ސަރުކާުރގެ ، އި މި އޮތީ ެއއް. މި ސިީޓގަ ސިޓީ ފޮނުްއާވފއިވާ  ކަނޑަައޅުއްަވއިދެްއވުން އެދި މިންފުރުޞަތުގެ ދިގު

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާފަިއވާހުށަހަޅުއް އަޙްމަދު هللاޢަބްދު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަރާތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއި

ީނ ގައި މި ވަ  2 ނަންބަރު އިޞްލާަޙކާއި،ށަހަޅާފައިވާ ހު ނޫނަށްކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާ ޯލކަލް ،2010/10

 ،78/66ނޫނު ނަންބަރު ގާ ވާފައިވާފަހުމީ ހުށަހަޅުއް ންައޒްހާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މާވަށުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ކާުރގެ ފަރާތުން މާވަުށ ހަަމ ސަރު އަދި އި،ކާހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙަ ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ކުލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރު

ުޑގައި ދުްއވާ ކަނ، 78/69ނޫނު ނަންބަރު ވާފަިއވާ ގާހުށަހަޅުއް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ 

ރުގެ ފަރާތުން މަޑަވެިލ ރުކާސަ މި އޮތީ  ގައި 4ކާއި ޞްލާޙައި ނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާވުމާ ބެހޭ ގާ ނދުތައް ދުއް އުޅަ

ބެހޭ އިންތިޚާބުތަާކ  ،2008/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ ފައިވާދު ހުށަހަޅުްއވާ މަދު ރަޝީމުޙައް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒް 

ގޮތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަނޑަެއޅުމާ ބެހޭ  ބިލުެގ ވަގުތު 4މި  ،ގެ ނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުޢާއްމު ގާ

ހުުޅވާލަން. ތަޅުން ކޮށްލުމަށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑު ރާ. ދެން އަުޅގަނޑު މި ކަމާމެުދ މަޝްވަހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .އަރުވަންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ރަޝީދަށް މުޙައްމަދުރާގެ މެންބަރު ދާއި އަލިފުށީ
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 އިބަންދު ދުވަހެއްގަ  ސް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންކައި ނަަމވެޓަ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ރެޯކޑަށް އާދެ!އްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

 އި ރަށުގަ  އިދި ބަންދު ދުވަހެއްގަވޭ. އަމެންބަރުންނަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަތިތަކެއް  ބޭއްވީމަ އެއްކޮމިޓީމިހެން ކުއްލި ގޮތަކަށް 

ށް އޮންނަ ހިނގާ ގޮތަ މަސައްކަތްަތއްވެސް މިތާނގެ އިދާރީ  ޖެހުނީމަބަދަލުކުރަން މެންބަރަކު ކޮމިޓީ ނޫޅުއްވާ

ވެދާނެ ސޭހަފުޅު ކަމަކަށްފަ އިމެންބަރުންނަށް ފަހަރުގަ ގެޕީ.ޕީ.އެމް. ވާތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކާ ދިމާވޭވަގުަތކަށް

.ޑީ.ީޕ އެމް ،އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް. ގޮތަށް އޮންނަހަމަ އެކަން ވާ އަނގަބަހުން ބުނެލީމަ ވެސް ހަމަ  ށްލާބަދަލުކޮ ކަންއެ

 ސުނު ފަހުންއްއިރުއޮ  މިރޭއަުޅގަނޑު ވެްސ  .އެާހ ފަސޭހައެއްނޫން އެ ގޮތަށް ކުއްލިައކަށްކަން އެ މެންބަރުންނަކަށް

 އެހެންވީމާ، . މެސެޖަކަށް ވެސް. ދެންނުހުރެހޭވެސް ވެސް ސަމާލުކަމެއް  އެހާ ވަރަކަށް ފޯނަކަށް ބަންދު ދުވަހެއްވީމާ

 ދެވުން ތަކުރާުރކޮށް އްނގައި އެެހން ނުހެށް އޮތް ތާއަކުރި. ނުދެކެން ުފވެރި ގޮތް ކަމަކަށްމިއީކީ އެންމެ އިންޞާ

އެ ވެސް އޮތް ކަމަށް ވީނަމަ ަގޑިއިރަށް  3ގޮތުން އެްއެޗްއ ދަންނަވާލަންޏާ ެއކު ަވގުތާ ގުޅޭއާ ހާއެކު އެދެން. ހަމަ އެއާދޭ

ޑަ އެންެމ ޑަކު އްނުދޭ ގިނައިރަކަށް ކުަވގުތު ދެމިގެނެ އެ ބިލުގެބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްަކވަނީ. އެހެންވީމާ،  ބޭނުން

 ރަްށވުރެންަގޑިއި 3 މަދުކޮށްލުމަކީ ނޫނީ އެއަށްވުރެން ގަިޑއިަރށް 1އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަންޏާުމން. 

މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  އިގަގަސްދު  ލިބޭ ވަގުތު ނަގާލުން. އެހެންވީމާ، ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ައޑުއުފުލަންމަދުކޮށްލުމަކީ އި

 ކޮމިޓީ  އިބަންދު ދުވަހެއްގަ  ކޮމިޓީއަށް  އަުޅގަނުޑ މިކަން ދެކެނީ ގެ ގޮތުަގއިބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގަވާ  ރައީސް

 ުޝުކރިއްޔާ.ަޑކުރަން މަސައްކަތްކުރުން ެއއީ. ބާއްަވއިގެން ަވގުތު ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންމެ ދި ފުރުޞަތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒާދަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުގަނުޑ ހަމަ އާދެ!

ފުރަތަމަ.  އެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ރަްއޔިތުންޓީއަކީ އްމު ކޮމިމަޖިލީހުގެ ޢާ ގެއްޔިތުންން ރަފަދައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ

އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް  އި ވެފަ ކޮމިޓީައކަށް ވާލުުކރެވިފަިއވާޙަ  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ މެންޑޭޓެއްބެހޭ 

ބޭްއވުމާިއ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ރައްޔިތުްނގެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާ

އެ ގޮުތެގ  ގެ ގަާވއިދުން ރައީަސށް ދެއްވާފަިއވަނީމަޖިލީހު ަރއްޔިތުްނގެ ަޑއެޅުމުގެ ބާރުތަކުގެ އެޖެންާޑ ކަނޖަލްސާ

ދުވަހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އާދިއްތަ ބުނާގޮތުން .އެމް.އެްސތައްވާ އެސްމިހާރު ލިބިފައި މަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މާދަމާ އްވުމަށް މި ޖަލްސާ ބެއެހެްނވީމާ،  ވާތީވެއިވާ ދުވަެހއް ކަމަށްޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމަށް ކަނޑައެޅިފަ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ގެންދިއުމަށް ަޓކައި ކޮށްހަލުވި ގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ަރއްޔިުތން ކަނޑައެޅިަފިއވާތީވެ

ގޮތުަގއި ހަމަ  އްމު ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްޢާއަޅުގަނޑުމެން މި  ދިނުމަށް ންޖެހޭ އެއްބާރުލުންދޭ ރައީސަށް

ިވގެންދާ ކުރެމަތިން ގޮތުގެކަންކުރެވިަފއިާވ  ހަމަ ކުރިން ވެސް ލެކޭ ެވސް އެއްފަދައިންއްމު އެހެން އުސޫޢާ
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ހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން މި ކަމާ ފާހަގަކުރާތީ އެ ވާ ވެސް ައޅުގަނުޑމެން ތްގެ ގޮުތަގއި މި މަސައްކަމަސައްކަތެއް 

ހަމަ ދިމާވެފައިާވ ދަިތ  މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ދަންނަވާލުމަށްރުންނަށް ދަންނަވާލި ކޮމިީޓގެ މެންބަ ގުޭޅގޮތުން

 ،އެހެންނަމަވެސް ފަށް އެދެން.ނިހާޔަތަށް މަޢާވަގުތު މުޤައްރިރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި އުނދަގޫތަކަށް

ނެ ހޭކުރަންޖެ އަޅުގަނޑުމެންކުރެވޭނެ ޮގތްގޮތަށް އެކަްނކަން ކުރުމަީކ  މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ

އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވައިލީ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ުފވައްމުަލކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ށްވާީތވެ ކަމެއްކަމަ

 ފަޒާދަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 94ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގަާވއިދުގެ އިޝުކުިރއްޔާ  !އާދެ

ބިލަށް ބަލައިލާއިރު މީގެ  4މަތިން މި ކޮމިޓީން ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަށް ފޮނުވާފަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ަގއިވާ ޮގތުގެ

ޞަފްޙާގެ  4މާއްާދ. އެއީ ދެން  9ޙާއެްއ. އެންމެ ބިލެއްގައި ތިން ބިލެއްގައި މިއޮތީ ދެ މާއްދާ. ދެން ކޮންމެ ޞަފް

 ބިލެއް. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލުތަކަށް ދޮޅުގަިޑއިުރގެ ަވގުތު ކަނަޑއެުޅމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވަން.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަ

 

 ތ.ގުރައިދޫ މދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  !އާދެ

ވުމާިއއެުކ ކެއް މިހާ ުކދި އިޞްލާޙުތަކަކަށް ިމހާ ކުދިކުދި ބިލުތަ ހުށަހެޅުއްވުން ެއއީ ވަރަށް ަރނގަޅު ހުށަހެޅުްއވުމެއްހެން.

 ޓު އެއީ ރަނގަޅު ވަގުެތއްކަށް ނުވާތީ އެްއގަޑި ތިރީސް ިމނިވަގުތު މާ ގިނަ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ބޭނުން ކަމަ

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުަރން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ދެން ކޮމިޓީގެ މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ހަމަ، ކޮްނ އި !އާދެ

 ދާއިރާެއއް؟ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ށް ޝުކުިރއްޔާ. ިބލުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައި އެބައިްނ ދެ އިޞްލާޙެއް. ތިން ބިލަަކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަަކ ވަރަށް ބޮޑަ

 .މި ދެކެވެނީ. ދެން ގިނަފަހަރަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ އެންމެ ލަފްޒަކުން ވެްސ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިދާނެ

އްުމ ޢާއް އޭަގިއ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ށް އަްނނަ ބަދަލު އެއީީކއެއެއިން ބިލަށް އަްނނަ އަސަރާއި ގާނޫނަ ކުކަމައެ

ން އެބަދޭ. ގޮތެްއގައި އަންނަ އެންމެ ލަްފޒަކުން ެވސް ެއއަށް ބޮޑު ބަަދލެއް ައއިސް ހަމަ ބޮޑު އަނިާޔވެރި ބިލަކަށްެވގެ

އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ ، ވީމާގޮތަށްދާ ބިލުަތކެއް. ެއހެންއްމު ގޮތެްއގަިއ ހުށަހެޅޭ ގިނަ ބިލުތަކަީކ އެޢާމިތަނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށްހެން މިހެން ހުށަހެޅޭ ކަމަކާއި އަދި ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ވެްސ 

ދަނީ މަޖިލިސް ފްލޯރ. އެހެން ކަމަކަށް ވެސް ބަސް ބުނެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން

ޓެއް ވެސް އެންމެ ންނަށް ލިބޭ ވަގުތުން އެްނމެ މިނިގަނޑުމެން ާތއީދެއް ނުކުރާނަން އަުޅގަނުޑމެއަޅު ، އެހެންވީމާ

ސިކުންތެއް ވެސް އުނިެވގެންާދ އުސޫލަކަށް ިމކަން ކުެރވޭކަްށ. ދެން އަުޅގަނޑަށް އިނޭގ މިހާރު ރައީސް ޔާމީުނގެ އަިދ 

ވާހަކަަތއް ބޮުޑ  ފްލޯރއިން ައޅުގަނޑުެމން ދައްކާ ބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކަށް އޮންނަނީ މަޖިލިސް ތި

ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ިމހާރު ލިބޭ ަވގުތުކޮުޅ ވެްސ  ބޭފުޅުންނަްށ ޗެލެންޖު ެވސް ނުކުެރވޭީތ ތި . ތިބިރަކަށްވެފަ

ންމާދާރު އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ އެންމެ ޒި، ރުޞަތު ހަނިކޮށްލުން. އެހެންވީމާކުޑަކޮށްަލއިގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ފު

ބޭފުޅުން ޗެލެންޖް ދެއްވުން  ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުައއްަސވައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތި

އްޔާމުން ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމަށް ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ޭއގައި ރަނަގޅު ޮގތަކީ. އަދި މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ މިއީ 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޮންނާނެ. އަދި އޭަގއި އެންމެ ރަނގަޅު  ކުުމގެ ފުރުޞަތު ތިއެ އިޞްލާޙު ދިފާޢުކޮށް ވާަހކަދެއް

ގޮތަކީ ަރއްޔިތުންނަށް އެ ަބސް އިްއވުން. ރަީއސް ޔާމީނުގެ ކޮންމެ ސިޔާސަެތއް އޮަތސް އެ ސިޔާސަުތގެ ދިފާޢުަގިއ 

ގަނުޑމެން މި ވާހަކަދައްކަން ެއޭދ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އަޅު ، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ބަސް ވިދާުޅވަން ތިއްަބވާނީ ތި

ގަނޑުމެންނާއި ިބލުކަން އަޅު ގާބަސް ބުނުމުގެ  ،ބިލުކަންގާފުޅުންގެ ެވސް ހުންނަންޖެހޭނެއޭ ބޭ ފަދައިން ތި

ވަގުތު ކުަޑކޮށްަލއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަގުުތކޮޅު ަނގާލަިއގެން ، މާބިލުކަން. އެހެންވީގާޗެލެންޖްކުރުމުގެ 

ޑު ހުށަހަޅަން އިޞްލާޙުތަުކގެ ކަން ކުރުަމކީ އެްނމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ކަަމކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ައޅުގަނއެގޮތަށް އެ

 ސަށް ދެ ގަޑިއިރު. ުޝކުިރއްޔާ. ޙުބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ޝުކުރިއްާޔ. އަލިފުށި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް މި އޮތި އޮތީ.  މެއް މިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ހުށަހެޅު !އާދެ

ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ( ވަގުަތީކ މެންބަރު  އަޑުނުާސފުކަމުން ގެ)ރެޯކޑިން ...ޢަލީ ފަޒާދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދޮޅުގަިޑއިރުކަުމގައި ކަނަޑއެުޅމަށް. ދެން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. އެހެންކަމުން، ދެން ދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި މިއޮތީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާުރ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ، ދެކުނު ާދއިރާގެ މެންބަރު ނިޒާުރ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އަދި އަލިފުށި 

ސް ވެްސ ދެ ަގޑިިއރަށް ހެދުމަށް. އެހެންކަމުން، ހުިބލުގެ ބަ 4ދުކުރަްއވާފަިއވާ މި ތާއީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުމަށް 

މަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ ހުރިހާ ބިލެއްގެ ވެސް ވަގުަތކީ ދަންނަވަން ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްަވއި ޙުަސއިންމަނިކު ދޮން 

 !ލަން. އާދެކަށް ވޯޓު ެދްއވުމަށް ދަންނަވާދޮޅުގަިޑއިރު ކަމަށް ކަނަޑެއޅުމަށް. އަޅުގަނޑު ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަ

އަުޅގަނޑަށް ދެވަަނ ލަން. ދެން އެހެންކަމުން، ކަުމގަިއ ދަންނަވާ ން ފާސްެވއްޖެޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިީޓގެ އަޣްލަިބއްޔަތު

 ހިސާބުން ކޮމިޓީގެ އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތްއަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ދެން މިހާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ ަކމަކަށް

ގުޭޅގޮތުން އޮތްނަމަ އަުޅގަނުޑ  ކޮށްލަން ކަމަކާކަމަށްވާތީެވ ައޅުގަނޑު މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުނަމަ އިތުރު ނުކުތާ ފާހަގަ

ކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު  ން ކަންތައްަތކަށް އަދި ަވގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ނެތްއިތުރަށް އެހެނިހެ

 ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އިޝާރާްތކޮށްފިނަމަ އަުޅގަނޑު އެ ފުރުޞަުތ އަުރވާނަމަ. އެހެން ނޫން

އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިަފއި ނެތުމާއިެއކު  !އާދެޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. މުބީނަށް އަ ބޭނުންތޯ؟، ކަމަށްވާނަމަ

އަޅުގަނޑު މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ނިމުންކަމަށް ކަނޑަައޅަން. ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި 

 ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ަދންނަވަން. މިހާ އިެއކު ޝުކުރުއެއްބާރުެލއްވުމަށް ވަރަށް އިޚުާލޞްތެރިކަމާ
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