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ާ

މިއިނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިވަގުތުާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަމައެކަނިާ އަޅުގަނޑުާ ޖަލްސ ގައިާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ޖަލްސ ގައިާ މިއަދުގެާ

ކޮމިޓީގެާމުޤައްރަރަކުާހޮވެންދެންާއެއީާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާކުރަންާއޮތްާކަންތައް.ާއެހެންވީމ ،ާ

 5ާާދިއުމަށްޓަކައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާއެާމަސައްކަތައިގެންާކުރިއަށް

ާ

އަޅުގަނޑުާާާމެންބަރުާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީ ނަންާ އިސްމ ޢީލްގެާ އިބްރ ހީމްާ މުޤައްރަރަކަށްާ ާކޮމިޓީގެާ

ާހުށަހަޅަން.ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާާ

ާ

ކޮމިޓީގެާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ހުށަހެޅުނީމާަާއ ދެ،ާ ނަންާ އިސްމ ޢީ�ީލްގެާ އިބްރ ހީމްާ މުޤައްރަރަކަށްާ ާާ10 

ާއަޅުގަނޑުާއެާނަމަށްާތ އީދުކުރަން.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

މިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދެންާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްާ މިހ ރަކުާ ކަމަކަށްާ ހުށަހެޅޭނެާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ  15އ ދެ،ާ

ާާހ  ބަރ ބަރު ހިމަނައިގެންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އަދަދަކީވެސްާ .12ާާޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާ

ާާ މ އްދ .33ާާާާދެންާކޮމިޓީގެާޖަލްސ ތައްާހިންގެވުންާމިއޮންނަނީ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައ33ާާާާިވަނަާ

ކޮމިޓީާ އެާ ބޭއްވޭނީާ ޖަލްސ އެއްާ ކޮމިޓީއެއްގެާ އެކުލަވ ލ ާ މަޖިލީހުންާ ހިމެނާޭާމިއޮންނަނީާ އެއްގައިާ

ާާ އެހެންވީމ ، ހ ޒިރުވުމުންނޭ.ާ މެންބަރުންާ ގިނަާ އެއްބަޔަށްވުރެާ ދެބައިކުޅަާ ހަމަވ ތ12ާާާީމެންބަރުންގެާ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާ ގައިާ )ހ(ާ މ އްދ ގެާ މިާ މިއިންނަނީާ ގައިާ )ށ(ާ ގެންދެވޭ.ާ ކުރިއަށްާ  20ޖަލްސ ާ

ބިއްޔަތުންނޭ.ާމިހެންާއޮންނައިރުާހަމަާކޮމިޓީއަކުންާނިންމަންޖެހޭާކަންކަންާނިންމަވ ނީާކޮމިޓީގެާއަޣްލަ

ާާ ރ42ާާިއެބައޮވޭ މ އްދ ގައިާ ާާވަނަާ ވަގުތު ބަލަހައް�ްޓަވާ  ނުދެވޭނެކަމަށް.ާާޔ ސަތުާ ވޯޓުާ އަޅުގަނޑަށްާ

ާާ އިނުމުންާމިވ ގޮތަކީ އެހެންާ ނުދެވޭނެކަމަށް.ާ ބޭފުޅަކަށްާ ބަލަހައްޓަންާއިންނެވިާ ރިޔ ސަތުާ 11ާާއެއީާ

އެ އޮތީ.ާ ވޯޓުލެވެންާ އެކަންާމެންބަރުންނަށްާ ދިޔަޔަސްާ ވޯޓަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ހެންވީމ ،ާ

ބޭނުންފުޅުތޯާ. ވިދ ޅުވ ންާ އެއް�ްޗެއްާ މުޢިއްޒުާ އެކަމ މެދުާ އ ދެ،ާ ހީވ ތީ.ާ  25ާނުހިނގ ނެހެންާ

ާ
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ާާމެންބަރުާާއުތުރުބުރީާާތިލަދުންމަތީ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ޝ ހީން.ާ 42ާޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ އަކާީާާ ާވަނަާ

އެއީ،ާމިާމަޖިލީހުގެާާވުންާ:ވ ހަކަދެއްކެާާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު އޮތްާމ އްދ އެއްހެން.ާ މަޖިލީހުގެާޖަލްސ ތަކ ާބެހޭގޮތުންާ ރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާ

ކޮމިޓީގެާރިޔ ސަތުާ މިާ މ އްދ އެއްާނޫންހެން.ާދެން،ާއަދިާ ބެހޭގޮތުންާއޮތްާ ކޮމިޓީތަކުގެާޖަލްސ ތަކާ 

ކޮންމެހެނާްާމިއަދުާބެލެހެއްޓުންާކޮންމެހެންާނ އިބުާރައީސްއަކަށްާއެގޮތަށްާމ ނަ  30ކުރެވޭާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންާ ލ ޒިމެއްވެސްާނޫން.ާމިާއަމީންޢ ންމަށްވެސްާމިާކޮމިޓީާޗެއަރކުރެއްވިދ ނެ.ާނޫނިއްޔާ 

ޗެއަރކުރ ނީ.ާ ކ ކުތޯާ މިވަނީާ ފެށިފައިާ ކޮމިޓީާ މިާ މިހ ރުާ ކޮމިޓީާ މިާ ނިންމިދ ނެާ އަމިއްލައަށްވެސްާ

ބޭ ވަކިާ ޗެއަރާ ނިންމ ފައިާ ކުރެވިދ ނެކަމަށްާއެގޮތަށްވެސްާ އެކަންާ ހަވ ލުކޮށްފައިވެސްާ ފުޅަކ ާ

ވަނަާމ އްދ އަކީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އ އިާގުޅޭާއެއްޗެއްާމ42ާާާިއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާއަދި،ާާ

ގޮތުގައާިާ މެންބަރެއްގެާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ މ ނަކުރަންޏާ  އެހެންގޮތަކަށްާ  35މ އްދާ 

ރައީާ މަޖިލީހުގެާ ޢަ�ައްބ ސްާހިމެނުނަސްާ މިދެންނެވީާ އަޅުގަނޑުާ ާ ނުދެވޭނެ.ާ ވޯޓެއްާ ސްއަކަށްާ

ކޮމިޓީތަކަށްާ އެާ މ އްދާ  މިާ އިންނެވިކަމުގައިވިޔަސްާ މިތާ  ގޮތުންާ މެންބަރެއްގެާ ގދ.ާ އިބްރ ހީމްާ

ރިޔ ސަތުގައާިާ މިއަދުާ ނޫނީާ ނުލެއްވޭނޭ.ާ ވޯޓެއްާ ޢަ�ައްބ ސްއަކަށްާ މ ނަކޮށްފިއްޔ ާ ހިނގ ކަމަށްާ

އި ޢަ�ައްބ ސްާ ާާއިންނެވީާ މިހ ރު މިދެންނެވީާ މަޖިލީހުގ42ާާާެބްރ ހީމްކަމަށްވެފައިާ މިބުނަނީާ ގައިާ

ނޫނޭ.ާ މީހެއްާ ވޯޓުދީގެންވ ނެާ ޙ ލެއްގައިާ އެ�ެއްވެސްާ މައްސަލައެއްގައިާ އެއްވެސްާ  40ރައީސްއަކީާ

ހޮވިވަޑައިގެންފައާިާ ގޮތުންާ މެންބަރެއްގެާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އިބްރ ހީމްާ ޢަ�ައްބ ސްާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ

އެގޮތަ އަޅުގަނޑަށާްާއޮތަސްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއަދަކުއެއް.ާ ނުދެއްވޭނެާ ވޯޓެއްާ މ ނަކުރައްވަންޏަކާ  ށްާ

ބަލަހައްޓ ނެާ ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނައްތ ލުމަށްޓަކައިާ ޝުބުޙަތަށްާ މީގައިާ ފެންނަނީާ

ާން.މުޤަ�ައްރަރަކުާހޮވިވަޑައިގަންނަވަންދެންާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓަވ ނެާބޭފުޅަކުާކޮމިޓީންާނިންމަ

ާ45 

ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަންާއަމީންޢ ންމުާކޮމިޓީގެާޗެއަރއަށްާމިވަގުތަށްާ.ާމެންބަރުާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީ

ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަމްޒ ާއަޙްމަދު

ާ

ާއ ދެ،ާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީ�ީލްާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެދެއްވަންާބޭނުން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ50 

ާާމްާއިބްރ ހީާާމ ލޭާމެންބަރު އެާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ 42ާއ ދެ،ާ އެއާީާާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

އޮތްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިސްމ އީލް އެކުލަވ ލެވިފައިާ ބައްލަވައިގެންާ ޖަލްސ ތަކަށްާ ާމަޖިލީހުގެާ
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މ އްދ އެއްކަމަށްާފެނެޔޭ.ާދެން،ާހަމަާމުޢިއްޒުވެސްާފ ހަގަާއެކުރެއްވިާފަދައިންާމިޖަލްސ ގެާރިޔ ސަތުާާ

އެހެންވީމ ،ާ ގަވ އިދު.ާ ނުބުނޭާ ވ ންޖެހޭކަމަކަށްާ ރިޔ ސަތަށްާ މަޖިލީހުގެާ ކޮންމެހެންާ ބެލެހެއްޓެވުންާ

ާާ އެ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުގ42ާާާެމިކަންާ ގޮތުންާ އެއްޗެއްގެާ އެބުނާ  މ އްދ ގައިާ  55ވަނަާ

ވޯޓުދެއްވުން އިންނަވައިގެންާ ރިޔ ސަތުގައިާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ރައީސްއަށްާ ދަތިފުޅުކަމަށްވަންޏާ ާާނ އިބުާ

ާރިޔ ސަތުާބަދަލުކޮށްލައިގެންާނަމަވެސްާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭާމިކަންާނިންމ ލަންާމިއަދާު.

ާ

މަޖިލީހުގެާާޙަސަންާާމެންބަރުާކޮޅުމަޑުލު ރައްޔިތުންގެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުާ

ރިޔ ސަތުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަފީފް މަޖިލީހުގެާ ހޮވިގެންާ އަޅުގަނޑުމެންާކޮމިޓީތައްވެސްާ ހޮވެންދެންާ ބޭފުޅަކުާ ރިޔ ސަތަށްާ ާ،60 

މަޖިލީހުގާެާ އެގޮތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލަހައްޓަވ ފައި.ާ ރިޔ ސަތުާ އަމީންޢ ންމުާ މަޖިލީހުގެާ އެބަހުރިާ

ހޮވެންދެންާ ބޭފުޅަކުާ ރިޔ ސަތަށްާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އަމީންޢ ންމުާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންާ އަމީންޢ ންމުާ

ާވެސްާތ އީދުކުރެވޭތީާއެވ ހަކަާދަންނަވަން.ބެލެހެއްޓުމަށްާއަޅުގަނޑަށް

ާ

 65ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާމެންބަރުާާއުތުރުބުރީާާތިލަދުންމަތީ ވަނީާ ޙަ�ަވ ލ ދެވިފައިާ ގަވ އިދުގައިާ 2ާމަޖިލީހުގެާ އިދ ރާީާާ އެއީ،ާ ާކޮމިޓީއަކަށް.ާ

،ާއަޅުގަނޑަށްާއެނގިފައިާއޮތްގޮތުގައިާވެއްޖިއްޔ ާާކޮމިޓީއ އި،ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީ.ާދެންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒު

އިދ ރީާކޮމިޓީގެާފުރަތަމަާބައްދަލުވުމުގައިާއިދ ރީާކޮމިޓީގެާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓ ނެާފަރ ތެއްާކޮމިޓީންާ

ރިޔ ސަތުާބެލެހެއްޓެވީާމަޖިލީހުގެާއަމީންޢ ންމު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނާީާ  70ނިންމަވަންދެންާ

ކޮމިޓީ މިާ ހަވ ލުކުރައްވައިގެންާާހަމަާ ރިޔ ސަތުާ ޢަމީންޢ ންމ އިާ އެއުސޫލުންާ އެގޮތަށްާ ހަމަާ ގައިވެސްާ

މަޖިލިސާްާ ކުރިއަށްާގެންދެވުންހެންާއެންމެާރަނގަޅުވ ނީ.ާއެއޮތީާޕްރެކްޓިސްއަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ

އަޅުގަނޑަށް އެގޮތަށްާ އޮތީމަާ ކުރިއަށްގޮސްފައިާ އެގޮތަށްާ ބަލައިގެންފައިާ ކޮމިޓީންާ ހީވަނީާާާއަނެއްާ

ާާ މ އްދ  މިާ ގޮތަކުންވެސްާ 42ާާާާހުރިހ ާ އެކިާގޮތްގޮތަށް ާާމ ވަނަާމ އްދާ  މަލުކުރުމަށްވުރެާޢަނ ކޮށްގެން

 75ާއެގޮތަށްާގެންދެވުންާރަނގަޅުވ ނެހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާމ ރިޔ ާާމެންބަރުމ ލެއަތޮޅުާ ގަވ އިދުގެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ 26ާއަޅުގަނޑުާ )ށ(ާ މ އްދ ގެާ ާވަނަާ

ރިޔ ސަތުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދީދީާއަޙްމަދު ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ މިއޮންނަނީާ ާގައިވެސްާ
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ބަލަހައްޓ ނީާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާހޮވޭާމުޤައްރަރެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާމިއީާާ

އިންނެވު ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ މީގައިާ ކޮމިޓީކަމަށްވ އިރުާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ އެއްވެސްާާދިރ ސ ކޮށްާ  80މުގެާ

އަޅުގަނޑަށާްާ އިންނަވަންޖެހޭނީާ އަމީންޢ ންމުކަމަށްާ ހަމަާ ހޮވެންދެންާ ނެތްކަންނޭނގެާ ހައިސިއްޔަތެއްާ

ާފެނޭ.

ާ

ކޮމިޓީގައިާމެންބަރުާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީ މިާ ގޮތުގައިާ ޤަ�ަބޫލުކުރ ާ އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ޙ ލެއްގައާިާާާރ.އަތޮޅުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާޠ ރިޤްާމުޙަންމަދު އެއްވެސްާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީާ ޙަމީދުާ ޝ ހީންާ މެންބަރުާ  85ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހުގެާނ އިބުާރައީސްއެއްގެާއެއްވެސްާހައިސިއްޔަތެއްާއޮވެގެނެއްާނޫން.ާހަމަާއަޅުގަނޑުމެންނެކޭާ

ހައިސި�ިއްޔަ މެންބަރެއްގެާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ކޮމިޓީގައިާ އެާ ހައިސިއްޔަތަކުންާ މާިާއެއްާ ތުންާ

ޤަ�ަބޫލުކުރެވެނީާއެންމެާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.ާ ކޮމީޓީގައިާ

ރަނގަޅުކަމަށް.ާ އެންމެާ ހަމަޖެހެންދެންާއަމީންޢ ންމުާރިޔ ސަތުާބެލެހެއްޓެވުންާ ގޮތެއްާ ވަކިާ ފުރަތަމަާ

 90ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އ ދެާ،ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ގަވ އިދަށްވެސްާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަދިާ ޚިޔ ލުތަކަށާ  ފ ޅުކުރެއްވިާ ތިާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ތިާ

މިާރިޔ ސަތެއާްާ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުާ ޤަ�ަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކަތައްާ ޙަވ ލ ދެއްވ ާވިދ ޅުވިާ

ބޭނުންވެގެންާމިތ ާއިނީކީާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާމިކަމުންާހަމަާރިޔ ސަތުާއަމީ�ިންޢ ންމ އިާ

ގޮނޑިއަށްާއަޅުގަނޑުާދިއުމަށްާދ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.  95ާޙަ�ަވ ލުކޮށްލ ފައިާއަޅުގަނޑުާއިންނަންވާ 

ާ

ގެންދެވިާާާާާާާާާާާާާާާާާާ ބަލަހައްޓަވަމުންާ ރިޔ ސަތުާ ފެއްޓެވިއިރުާ ގެންދަވަންާ ކުރިއަ�ަށްާ ބައްދަލުވުންާ )ކޮމިޓީގެާ

އަލްއުސްތ ޛު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުތުރުބުރީާ ރައްޔިތުންގެާާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާ ޙަމީދުާ ޝ ހީންާ

ާމަޖިލީހުގެާއަމީންޢ ންމ އިާރިޔ ސަތުާބެލެހެއްޓެވުމަށްާޙަވ ލުކުރެއްވެވިއެވެ.ާ(

ާ100 

އަޅުގަނޑ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކަންތައްާ މުޤައްރިރ ކުރުމުގެާ މަސައްކަތްކުރުމުގެާ މިާ ކޮމިޓީގެާ އ ދެ،ާ އ ދެ،ާ`.ާ

މުޤައްރި މިހ ރުވަނީާ ކުރިންާ އެނަންފުޅަށްާހަވ ލުވުމުގެާ އަދިާ ހުށަހެޅިާ ނަންފުޅެއްާ ރަކަށްާ

މ އްދ އަށްާާ އިޝ ރ ތްކުރެވުނުާ ކުރިންވެސްާ ގަވ އިދުގެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިފައި.ާ ތ އީދުތަކެއްވެސްާ

އެ�ެބަޖެހޭ.ާ އޮންނަންާ އެބަާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ހޮވުމަށްޓަކައިާ މުޤައްރިރަކުާ އެހެންވީމ ،ާ ރިޢ ޔަ�ަތްކޮށް.ާ
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ދަންނަވ ލ ނަން.ާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީ�ީލްާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާވޯ  105ޓަކަށްާ

އިސްމ ޢީލާްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭގޭާ ހައިސި�ިއްޔަތުންާ މުޤައްރިރެއްގެާ ކޮމިޓީގެާ

ާހުންނެވުމަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންާވޯޓުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ110 

ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާކޮމިޓީގެާމުޤަ�ައްރިރެއްގެާގޮތުގައިާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީ�ީލްާމ ލޭގެާޢިއްޒަތްތެރާިާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާރިޔ 

ހުންނެވި،ާ މެންބަރަކުާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ކަމަށްާ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވ ާ ހުންނަވަންާ މެންބަރުާ

ާާ ލިބުނީ މިާ ފެންނަކަމަށްާ ދ11ާާެއެހެންވީމ ،ާ ާާވޯޓް.ާ ގަވ އިދުގެ ގައ33ާާާާިން،ާ )ށ(ާ މ އްދ ގެާ ވަނަާ

ބުނ ގޮތުންާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކޮމިޓީއަކުންާނިންމަންޖެހޭާކަންކަންާނިންމ ނީާކޮމިޓީގެާާ

މިވަނީާާ އަޣްލަބިއްޔަތުކަމަށްާ ކޮމިޓީގެާ ބުނެފައިވ ތީާ އެހެންވީމ ،12ާާއަޣްލަބިއްޔަތުންނޭާ ާ.12ާާ115 

ނޫނީ ލިބިގެންާ ވޯޓްާ ހޮވޭނެކަމަކަށްާމެންބަރުންގެާ ބުނ ގޮތުންާ ގަވ އިދުާ މިާ މުޤައްރިރެއްާ ކޮމިޓީގެާ ާ

ކޮމިޓީގެާއިތުރުާމަސައްކަތެއްާމިއަދަކުއެއްާކުރިއަށްާާ ނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރާ 

ދެނާްާ މަސައްކަތްކުރ ނަންާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުގަނޑުާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ާ ކަމަކަށެއްާ ގެންދެވޭނެާ

ބޭފުޅުނާްާދިރ ސ  ދުވަހަކަށްާކޮމިޓީގައިާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާހުރިހާ  ބޭއްވޭާ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީާ

 120މިާކޮމިޓީާރޫމަށްާހ ޒިރުކުރެވޭތޯ،ާކުރެވެންާއޮތްާމަސައްކަތެއްާއަޅުގަނޑުާކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާއެހެންވީމ ާމިހިސ ބުން.ާ

ާ

ާ

ޝުކުރިާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ ާއ ދެ،ާ އިނގޭތޯ.ާ ާއްޔ ާ 32ާއަޅުގަނޑުާ ޙަ�ަވ ލ ދީާާ މ އްދ އ އިާ ާވަނަާ

މަސައްކަތްާާާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙްާ ކޮމިޓީތަކުގެާ ބުނ ގޮތުންާ މީގައިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ  125ާއެއްޗެއްާ

ގޮތުގައިާރައީސްާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ މައްސަލައެއްގެާ ހ ޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،ާއެކަންާ ގެންދިއު�ުމުގައިާމެންބަރުންާ ކުރިއަށްާ

މަޖިލީހުގާެާމަ ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށްާ އެގޮތަށްާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮވޭ�ޭ.ާ ހުށަހަޅަންާ ޖިލީހަށްާ

ާރައީސަށްާދެންނެވުމަށްާއަޅުގަނޑުާއެދެން.ާ

ާ

ވަޑައިނުގަންނަވ ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ޞ ލިޙްާ އިބްރ ހީމްާ  130ާދެންމެާ
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ވ ހަކަދެާ ބޮޑަށްާާއްކެވުންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒާ  ވަ�ަ�ަރަށްާ އަޅުގަނޑުާ އެއީާ ކުރުންާ މިކަންކަންާ ގޮވާ  ޓީވީންާ އިޢުލ ނުކޮށްާ ނަންާ ބޭފުޅުންގެާ

މީގައާިާ ހޮވުނުއިރުގައިާ މިއޮތީ.ާ ހޮވިފައިާ ކޮމިޓީާ މިާ މަސައްކަތުންާ ވަރަށްާ އެހެނީާ އެދޭކަމެއް.ާ

އިޢުލ ނުކޮ ރޭޑިއޯއިންާ ޓީވީންނ އި،ާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންގެާ މަޖިލީހުގައިވެސާްާވަޑައިނުގަންނަވ ާ އަދިާ ށްާ

ސަބަބަކަށްވަނީ،ާާ އެއީާ އިއްވ .ާ ނަންފުޅުތައްާ އެބޭފުޅުންގެާ އެގޮތަށްާ ރައީސްާ އެގޮތަށްާ އެވ ހަކަާ

ދެންާ ނުހޮއްވެވުމަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ އެފަދަާ ހޮވ އިރުގައިާ އިތުރަށްާ މަޖިލީހުންާ ކޮމިޓީންާ  135އަޅުގަނޑުމެންާ

ކަށްާވ ނެހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާއެއީ،ާމިހާ ތިބާމެންބަރުންނަށްވެސްާކޮންމެވެސްާކަހަލަާޢިބުރަތަ

ގެންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ މިއޮތީާ ބޭނުންވެފައިާ ބޮޑަށްާ

ބޭފުޅުންގެާވ ހަކަތައްާހަމަާވަރަށްާމުހިންމުާކަންނޭނގެ.ާއެއީ،ާާ އެހެންވީމ ،ާމިކަމަށްާއެއްބ ރުނުލައްވާ 

މި ނުވ ނަ�ަމަާސަ�ަބަބަކަށްވަނީާ ކުށްކަމުގައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުގަނޑުގެާ އޮތީ،ާ ޢަމަލުކޮށްފައިާ ހ ތަނަށްާ

 140މަޖިލީހުގެާއިދ ރ އަށްާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަނީާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ތައްާކޯރަމްާހަމަނުވެގެންާނުބޭއްވުނީމަ،ާާ

ާާ މަޢުލޫމ ތު އަޅުގަނޑުގެާ އިދ ރ އިންކަމަށްާ މަޖިލީހުގެާ ދެއްވަނީާ މަޢުލޫމ ތުާ ނޫންާމީޑިޔ އިންާ ދޮގުާ

ތަފްސީލުކޮށްދިނުން.ާާ ވަރަށްާ މަޢުލޫމ ތުތައްވެސްާ މިާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމުގައިވ ނަމަ.ާ

ރައްޔިތުނާްާ ޝަޢުޤުވެރިވ ާ އެކަމަށްާ ރައްޔިތުންގެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ މިކަމަކީާ ސަބަބަކަށްވަނީާ

މި އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ދޭާ އަހަން�ްމިއްޔަތުކަމެއްާ ވަރަށްާ އެކަނާްާާާމިކަމަށްާ ނުބޭއްވުނީތީާ ޖަލްސ ާ

 145ާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަގަކޮށްާއެބަާއަންގަންޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޑްރ ފްޓްކޮށާްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މަޖިލީހުގެާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުާ

މަޖިލީހުގައިާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިާ އެބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ހޮވުނީ.ާ މިާ އިއްޔެާ ކޮމިޓީާ ދިރ ސ ކުރ ާ

ނުވ ކަމަށް.ާާ ބޭނުންފުޅުާ ކުރެއްވުމަށްާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގައިާ މިާ ވިދ ޅެއްނުވޭާ ބޭފުޅަކުާ އެއްވެސްާ

ކަމަ ވަޑައިނުގަންނަވާ  އެބޭފުޅުންާ ނެތިާ ޢުޒުރެއްާ މަޤުބޫލްާ މަޖިލީހުގެާއެ�ެހެންވެއްޖެއްޔާ   150ށްވަންޏާ 

މ ނަކުރެވެނީ.ާާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވަޑައިނުގެންނެވީކަމަށްާ ގޮތުންާ ހުރަސްއެޅުމުގެާ މަސައްކަތަށްާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާމަޖިލީހުގެާރައީސަށްާދަންނަވައިގެންާބޭނުންާއެބޭފުޅުންގެާކައިރީާއަހައިގެންާ

ބޭނުންފުޅުތޯ މަސައްކަތްކުރަންާ ކޮމިޓީގައިާ އެބޭފުޅުންާާާއެބޭފުޅުންާ އެގޮތަށްާ ސ ފުކުރެއްވުން.ާ

އެހެންވީމ ،ާ އެާދ އިރ އިން.ާ އެާމަޤ މަށްާހޮވިދ ނެ.ާހަމަާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ބޭނުންނުވ ާކަމަށްވަންޏާ 

އެއީއަކީާ ތިބުންާ ކޮމިޓީއެއްގައިާ މަޖިލީހުގެާ ބަޔަކުާ ހުރަސްއަޅ ާ މަސައްކަތަށްާ  155މަޖިލީހުގެާ
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ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމަސައްކަތައިގެންާކުރިއަށްދެވެންާއޮތްާާއެކަށީގެންވ ކަމެއްވެސްާނޫން.ާއަދިާއެކަމަށް

ާކަމެއްވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ޢ ންމުގޮތެއްގައިާާާމ ލޭާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ މަޖިލީހުގައިާ ބޭނުއްވީާ ބަލައިލަންާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ކަމެއްާާާމިހ ރުާއިސްމ ޢީލްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހަމަާާާކުރައްވ ާ އަދިާ ދެއްވ ފައިާ މެންބަރުންނަށްާ ނޯޓިސްާ ޖަލްސ ތަކުގެާ  160ކޮމިޓީތަކުގެާ

ސުވ ލުކުރައްވ ާާ ކުރައްވައިގެންާ ފޯނުާ ގ ތްކުރައްވ ފައިާ ވަރަށްާ ވަގުތުޖެހުމުގެާ

ޖަލްސ  ހަމަނުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ކޯރަމްާ އެއީ،ާ ކުރެއްވުމުގެާާވަޑައިގަންނަވ ނަންތޯވެސް.ާ ކެންސަލްާ ާ

އެާ ހަބޭނުމުގައި.ާ އެ�ެހެންވީމ ،ާގޮތުންާ މިއަދު.ާ ގުޅުއްވިާ އަޅުގަނޑަށްާ އިދ ރ އިންާ މަޔަޤީންނުންވެސްާ

ވަޑައިނުގެންނެވޭނެކަމަށްާސަލ މާްާ ގުޅުއްވިާގުޅުއްވުމުގައިާ އެހެންާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުާބަލައިލަންާ

ކޮންާ ވަޑައިނުގަންނަވަނީާ ވިދ ޅުވެާ ވަޑައިގަނެވޭނެކަމަށްާ ބޭފުޅުންނެއްތޯ.ާ ކޮންާ ތިބީާ  165ާފޮނުއްވ ފައިާ

ާބޭފުޅުންނެއްތޯާސ ފުކޮށްާމިއަދުާޔައުމިއްޔ ގައިާލިޔުން.ާާ

ާ

މިާާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ މިހ ރުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކޮމިޓީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ގިނަދުވަާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޠ ރިޤްާާމުޙަންމަދުާ ވަރަށްާ މަސައްކަތުންާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީއަކީާ ކޮމިޓީއެއް.ާާބައްދަލުވ ާ އޮތްާ ހޮވިފައިާ ހުންާ

ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަންާ ކޮމިޓީގައިާ މިާ ހަމަާ ހީވަނީާ  170އަޅުގަނޑަށްާ

ދެއްވުނީސް.ާާ އިސްތިޢުފ ާ އެހެންނޫންނަމަާ މިވަނީ.ާ ހިމެނިވަޑައިގެންފައިާ ބޭނުންފުޅުވެގެންހެންާ

ހަރުކަށިާގޮތަކަށްާމިކަން މިދެންނެވީާއަޅުގަނޑުާބޭނުންވަނީާވަރަށްާ ތައްާފ ހަގަކުރަން.ާހަރުކަށިގޮތަށޭާ

ކަނޑައެޅިގެންާާ ޗުއްޓީާނުނަންގަވާ  ހަމަާއެންމެާއަވަހަށްާއޮންނަާޖަލްސ އެއްގައިާސަލ މްާވިދ ޅުނުވެާ

ހުށަހަޅަންާ މަޖިލީހަށްާ ޢައްޔަނުކުރަންާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ބަދަލުގައިާ ބޭފުޅުންގެާ ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 175ާރިއްޔ .ާާއަޅުގަނޑުާބޭނުންވަނީ.ާޝުކު

ާ

އެއްާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ތެރެއިންާ ކޮމިޓީތަކުގެާ އޮތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ ގަވ އިދުގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ކޮމިޓީ.ާއޭގެާއިތުރުންާވަގުތީާކޮމިޓީއެއްާހޮވުނުާގަވ އިދުާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީ.ާއަޅުގަނޑުާހަނދ ންވާ ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އެއަށްވުރެާާގޮތުގަާ ދިޔަ.ާ ނުބޭއްވިާ ހަމަނުވެގެންާ ކޯރަމްާ ޖަލްސ ާ އެއްާ ހަމަގައިމުވެސްާ ވެއްޖެއްޔާ  އިާ

ބ އްވަންާ ޖަލްސ ާ ހަމަގައިމުވެސްާ ކަމެއް.ާ އެކަށީގެންވ ާ ނުދިއުމަކީވެސްާ ނުބޭއްވިާ ޖަލްސ ާ  180ގިނަާ

ޤަބޫލުކުރެވިގެން މަޖިލީހުގެާރައީސަށްާ ހަމަނުވ ނެކަންާ ކޯރަމްާ ދިޔަާ ނުބޭއްވިާ އެހެންވީމ ،ާއުޅެފައިާ ާ.
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މ ާާ ނުހޮވުނީމަާ މުޤައްރަރުާ މަދުވެގެންާރައީސަކުާ މެންބަރުންާ ޖަލްސ ގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުާމިާ

ތަފ ތުާގޮތަކަށްާވިސްނަވ ފައިާއެހެންާގޮތަކަށްާޚިޔ ލުތައްާގެންގުޅޭކަ�ަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާވަކިާނުފެނޭ.ާ

ނިންމ ލަން.ާާ ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާޖަލްސާ 

ާ185 

މިއީާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާާފުވައްމުލަކު މިއަދަކީާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ވަޑައިގެންނެވޭތޯާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ޖަލްސ އަށްާ މިާ ބައްދަލުވުންކަމަށްވ ތީާ ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

ނުކުރައްވ ފައިާއަޅުގަނޑުމެންނ ާސުވ ލުކުރެއްވިާާމިއަދުވެސްާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީލްާއެާވިދ ޅުވިހެންާފޯ

މިއަދުާ ކުރެއްވުމުގައިާ ހަވ ލުކުރެއްވިާ އެގޮތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރީ.ާ ގޮތަކަށްތޯާ އ ދެވޭާ އިނގޭތޯާ

ބޭފުޅުންނެއްތޯާ ކޮންާ ތިއްބެވީާ ވަޑައިނުގެންާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ވިދ ޅުވެ،ާ  190ވަޑައިނެވޭނެކަމަށްާ

ހީ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންނޫންނަމަކާ ފ ހަގަކުރެއްވުމަކީާ ކަމެއްހެން.ާ ބޭނުންާ ވަރަށްާ ވަނީާ

ކޯރަމްާ އެބޭފުޅުންވެސްާ އިނގޭތޯ.ާ ނުޖެހޭނެާ އަންނ ކަށްާ މިއަދުާ ހިސ ބަށްާ މިހާ  އަޅުގަނޑުމެންވެސްާ

ހަމަވ ނެާގޮތަށްާވަޑައިގަންނަވަންާވިދ ޅުވެފައިާނެތްނަމަކ .ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާޢަމަލުކުރައްވަނީާކޮންާ

ާބަލައިލަންާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާބޭފުޅުންނެއްތޯވެސްާ

ާ195 

ކޮމިޓީގައިވެސްާާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ޑްރ ފްޓްާ ގަވ އިދުާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑަކީވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ންވީމ ،ާއެާާހިމެނޭާމީހެއް.ާއަޅުގަނޑުާވ ނެހެންާހީވަނީާއެންމެާގިނަާޖަލްސ އަށްާއައިާއެކަކަށް.ާއެހެާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދަންނަވ ލަން.ާ ބޭނުންވޭާ އަޅުގަނޑުާ ފ ހަގަކުރެއްވީމ ާ މުޢިއްޒުާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ވ ހަކަާ ޖަލްސ ގެާ

މަޖިލީހުގެާ އެދިޔައީާ ނޭޅިާ ފިޔަވަޅެއްާ ބައްދަލުވުންތަކުގައިާ އެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ

 200ފުޅުންާވަކިާބަޔަކުާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައާިާރިޔ ސަތުންާނޫނީާމަޖިލީހުގެާއިދ ރީާކަންތައްތައްާކުރައްވ ާބޭ

މީހުންނަށާްާ އަންނަާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކަމެކޭ.ާ ކުރެއްވިާ ދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތައްާ ބައެއްގެާ ވަކިާ

މަތިނާްާ ފަހަރެއްގެާ އެތައްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެފަހަރުވެސް.ާ ކަންތައްކުރެ�ެއްވީާ ނިކަމެތިކޮންނޭާ ވަރަށްާ

ދެއްކިންާ އެވ ހަކަާ ބަދަލުކުރަން.ާާާމިތ ނގައިާ ގެންގޮސްގެންާ މަޖިލީހަށްާ ނަންތައްާ އެބޭފުޅުންގެާ

ވަކާިާ އަޅ ނުލައްވ .ާއެއީ،ާ އެކަމ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާއަމީންޢ ންމުވެސްާއަދިާމަޖިލީހުގެާރައީސްވެސްާ

 205ޚ އްޞަާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންކޮޅެއްާވަޑައިނުގަންނަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހަމަާރެކޯޑަށްޓަކައާިާ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާއެކަން

ާ
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ކޮމިޓީގެާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިާ މިއޮތީާ ދެންާ މިއަދުާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވަންާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އިތުރަާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  ދެންާ އޮތްއިރުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންނަ�ަށް.ާ ލިބިފައިާ ގޮތެއްވިޔަސްާ ކޮންމެާ ކުރެވޭނާެާކޯރަމްާ ށްާ

 210އެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާނެތްތޯއޭާއަޅުގަނޑުމެންާމުޤައްރިރަކުާނުހޮވ .ާއެއީ،ާސަބަބަކަށްވަނީާމިހ ރާުާ

ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޖަލްސ ާމިހ ރުާކުރިއަށްާނުގެންދެވިގެންާމިއުޅެނީާޓެކްނިކަލާްާ

އެހެންާ ލިބިފައި.ާ އެބައޮތްާ ކޯރަމްާ އެހެނޫންާ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސާްާސަބަބަކ ހެދި.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވީމ ،ާ

ހަރުކަށިާއުސޫލެއްާނޯވޭ.ާ ކުރީގެާގަވ އިދުާހަދ ާކޮމިޓީއަށްވެސްާހަމަާބޭފުޅުންާވަޑައިނުގެންނެވީމަާމާ 

ލިބިގެންވާޭާ އިޚުތިޔ ރުާ ފުރިހަމަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވަޑައިނުގެންނެވިާ ހަމަާ މިއަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ

ވަޑައިނުގެންނެވުމުގަ އެއްޗެއްާާއެބޭފުޅުންާ ވަކިާ ނުވަތަާ ވަޑައިނުގަންނަވ ނެާ ފޯނުކޮށްލ ާ ހަމަާ  �215ައި.ާ

ފިޔަވަޅުތަކެއާްާ ހުންނަވ .ާއެާހަމަާވަކިާ އެބަާ ވަޑައިނުގަންނަވާ  ނުފޮނުއްވ ވެސްާ ވިދ ޅުނުވެާސަލ މްާ

އަޅުއްވ ފައެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމީގައިާޕަބްލިކްާއިންޓް�ްރެސްޓްާވަރަށްާބޮޑުާ

ހަމާަާކޮމިޓީ ކުރެވޭނެާ ދެންާ ނުހޮވާ  މުޤައްރިރަކުާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮމިޓީއަކީ.ާ މިާ އެކޭާ

މިާ އެހެނީާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ ޖަލްސާ  މިއަދުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނެތީތޯއޭާ މަސައްކަތެއްާ އެއްވެސްާ

 220ނުހޮވޭތީވެާާޖަލްސ އަކީާގަވ އިދުންާބޭއްވޭނެާޖަލްސ އެއް.ާކޯރަމްާމިއޮތީާހަމަވެފައި.ާދެންާމުޤައްރިރަކާުާ

ހިއެއްނުވޭ،ާާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ހުއްޓ ލުންާ ޖަލްސާ  ނުގެންދެވިގެންާ ކުރިއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ސަބަބަކަށްާވަނީާކޯރަމްާއެބައޮތްާޖަލްސ ގައި.ާއެ�ެހެންވީމ ،ާކަމެއްާފ ސްނުވުންާކަންނޭނގެާމީގައިާާ

މަސަ ބަލައިލ ފައިާކޮންމެވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާއެކަންާ ބެލުނާްާއޮތީ.ާ ކޮށްލެވޭތޯާ އްކަތެއްާ

ާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ225 

މިާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ހޮވިގެާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮމިޓީާ ދިޔަ.ާާގަވ އިދުާ ދުވަސްތަކެއްާ ދިޔަާ ނުބޭއްވިގެންާ ޖަލްސ ާ މަސައްކަތްކުރެވުނުއިރު،ާ ންާ

ގިނަާ ކަހަލަާ ހީފުޅުކުރައްވާ  ނުވަތަާ ޖަލްސ ތަކެއްވެސްާ ގިނަާ ވިދ ޅުވާ  އެާ އެ�ެހެންނަމަވެސް،ާ

ނ ޅ ކަމަށްާ ފިޔަވަޅުާ ދެންާ ތިއްބެވި.ާ މެންބަރުންާ ވަޑައިނުގަންނަވ ާ ނުދޭ.ާ އެގޮތަކަށްާ ޖަލްސ ތަކެއްާ

 230ާއެއްވެސްާކަހަލަާމަސައްކަތެއްާނުކޮށްާދޫކޮށްލައިގެންާރިޔ ސަތުންނ ާއަދިާސެކްރެޓަރިއޭޓުންާނުވަ�ަތަ

ފ ހަގަކުރަނާްާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ފ ހަގަކުރެއްވީތީާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ތިއްބެވީކަމަށްާ

ވިކަންާއެނގޭ.ާާރިޔ ސަތުންވެސްާމަސައްކަތްާކުރެއްވި.ާއަދިާސެކްރެޓަރިއޭޓުންވެސްާމަސައްކަތްާކުރެއްާ

ވަޑައިނުގަންނަވ ާާ ދެންނެވުނު.ާ އެދިާ ވަޑައިގެންދެއްވުމަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވަޑައިނުގަންނަވ ާ އެބޭފުޅުންާ
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ހ މަކުރަމުނާްާ މެންބަރުންނަށްާ ފޮނުވ ާ ޗ ޓްވެސްާ ނުވަތަާ ތ ވަލްާ ގޮތްތަކުގެާ ވަޑައިގެންނެވިާ ބޭފުޅުންާ

ގަވ އިދުާާާާގެންދިޔަ.ާއަދިާއެޅޭނެާފިޔަވަޅަކ މެދުާވ ހަކަދައްކ އިރު  235ދެންމެގައިާޙަމްޒ ވެސްާވިދ ޅުވިހެންާ

ކޮމިޓީާގަވ އިދުާހަދަމުންާދިޔައިރުގައިާމިާގަވ އިދެއްާނެތް.ާމިާގަވ އިދުގައިާއެހެންކަމުންާލިޔެވިފައިާާ

އެޅޭނެާާ މިކަހަލަާއޭރުާ ފޮނުވޭނެގޮތަށ ާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ ބޭފުޅުންގެާ މިއޮތީާއެާވަޑައިނުގަންނަވ ާ

ކަންތައްތައްާކުރި.ާތިާހުރިހާ އިތުރުާފިޔަވަޅުތަކެާ އްާނެތުމ ވެސްއެކީގައިާރިޔ ސަތުންާކުރެވެންާހުރިާ

ރެކޯޑަށްޓަކައިާާ އެގޮތަށްާ އެ�ެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނެ.ާ އެކަންާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 240ާފ ހަގަކުރެއްވީތީާއަޅުގަނޑުާހަމަާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވ ހަކަދައްކަނާްާާއްކެވުންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ މިގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ގިނައިރުވަންދެންާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އ ދެ،ާ

އެާ އިސްމ ޢީލްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭގެާ ކުރިންާ ދެން،ާ ކަންނޭނގެ.ާ ތިބެވިދ ނެާ

އަޅުގަ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ގުޅޭގޮތުންާ ޕޮއިންޓ ާ ކޮމިޓީގައާިާއިޝ ރ ތްކުރެއްވިާ ހަމަާ ނޑުމެންާ

ފޯނުންާ އެކަމަކުާ މަސައްކަތްކުރީމޭ.ާ ގުޅޭތޯާ ބޭފުޅުންނ ވެސްާ ހުރިހާ   245ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ

ގުޅުނީާާ އ10ާާާާެއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ތެރެއިނ10ާާާާްބޭފުޅުންނ އޭ.ާ ބޭފުޅުނ9ާާާްބޭފުޅުންގެާ

ވަޑައިގެންނެވެން ވަޑަ�ިއނުގަންނަވާ  ވިދ ޅުވިއޭ.ާ ބޭފުޅެކޭާާާވަޑައިގަންނަވ ނެކަމަށްާ އެއްާ ނެތްކަމަށްާ

ާާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދެންާ ޗުއްޓީގައ8ާާާާިވިދ ޅުވަނީ.ާ ދެންާ ނުގުޅޭ.ާ ބޭފުޅަކ ާ

ާ 2ާއެބަތިއްބެވިާ ާާ ސަލ މްގައިާ 3ާބޭފުޅުން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާާ ލިސްޓްގައިާ ދެންާ ބޭފުޅުން.ާ

ާާ މެންބަރުންގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ  މެންބަރާުާވަޑައިގަންނަވ ނެކަމަށްާބެލެވޭާ އަތޮޅުާ ށ.ާ  250ލިސްޓްގައިާ

ނުގުޅޭާާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއީ،ާ އޮންނ ނެ.ާ ހިމަނ ފައިާ ޙުސައިންވެސްާ ޒ ހިރުާ މުޙަންމަދުާ ލުބްނ ާ

މަޢުލޫމ ތާުާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކުާ ބޭފުޅެއް.ާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންގެާ

ާާ ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމ ތާުާލިބުނުގޮތުންާއެބޭފުޅ ާމިހ ރުާ ތަނަކަށްާފުރ ވަޑައިގެންފައިވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

ޙަމްޒާ  އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަތޮޅުާ ފ.ާ ޙަމްޒ ާ އޭރުާ ދެން،ާ މިދަންނަވ ލީ.ާ

މާިާ މިއަދުގެާ ކަމެއްާ ކޮންމެވެސްާ ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ   255އިޝ ރ ތްކުރެއްވިާ

ކުރެވި ޖަލްސ ގައިާ މިާ ޕޮއިންޓާ ބައްދަލުވުމުގައިާ ވިދ ޅުވިާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށްާ ދ ނެކަމަށްާ

ާާ ގަވ އިދު އަޅުގަނޑަށްާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އަޅުގަނޑަށްާ )ށ(26ާާާގުޅޭގޮތުންާ މ އްދ ގެާ ވަނަާ

ނޯންނ ނޭ.ާއެއީ،ާާ ކުރެވޭކަށެއްާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއްާ އިތުރުކަމެއްާ ގޮތުންާ މ ނަކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ

އްޓ ނީާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާތެ�ެރެއިންާހޮވޭާމުޤައްރިރަކުާހުންނަވައިގެނާްާކޮމިޓީގެާރިޔ ސަތުާބަލަހަ
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 260ނޫނިއްޔ ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީާކޮމިޓީގެާގޮތުގައިާމަސައްކަތެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއާެާ

އެާކޮމިޓީންާކުރ ާމަސައްކަތެއްގެާާ ކަމަށްވަންޏާ  ގޮތުގައިާާކޮމިޓީާކޮމިޓީގެާގޮތުގައިާމަސައްކަތްާނުކުރާ 

ވަޑައިގެންާާ މުޤައްރިރަކުާ ނުކުރެވޭނެާ މިތ ކުއެއްާ ކަންތައްތަކެއްާ އިތުރުާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ދެންާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ގޮތްާ މ ނަކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ނުކުތާ  އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތިއެއް.ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުމަށް ދީދީާ އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ އިތުރަށްާ މިއަދުާހީވަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ފަހުގައިާ

 265ާބައްދަލުވުންާނިންމ ލަން.ާ

ާ

ތިާާފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މިހ ރުާ ވ ހަކަާ ހުރިާ ދައްކަންާ އަޅުގަނޑުާ އިނގޭތޯ.ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާތް.ާާވިދ ޅުވެދެއްވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރަށްާއަޅުގަނޑުާދައްކ ނެާވ ހަކައެއްާނެާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާާ ނިންމ ލަނީ.ާ ބައްދަލުވުންާ މިާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމަާ  9:43ާ270އ ދެ،ާ

ވީހ ވެސާްާާ ބަލ ނަންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިރ ދުކުރެއްވިއްޔ ާ މިހ ރުާ ާމިނިޓް.ާ

ހ ޒިރުާ މެންބަރުންނަށްާ އަދަދެއްގެާ ގިނަާ ހިނެމިވަޑައިގަންނަވ ާ ކޮމިޓީގައިާ މިާ ވެވޭާއަވަހަކަށްާ

ފުރުޞަތެއްާހޯދިގެންާއެާފުރުޞަތުގައިާމިާކޮމިޓީގެާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީގެާބައްދަލުވުމެއާްާ

ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ވަޑައިގެންދެއްވިާ ކަމަށްޓަކައިާ ވަޑައިގެންދެއްވިާ ބޭއްވޭތޯ.ާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ

ާާ މަޖިލީހުގެާރައީސ އި، ޚ އްޞަާ އިޚުލ ސް�ްތެރިކަމ އެކުާ ނ އިބުާރައީސްގެާނަންފުޅުގައާިާވަރަށްާ  275އަދިާ

 އަޅުގަނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާާ

ާާ

______________ 

 


