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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ  އީ މިޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މި`. 

މުދައްރިސުްނގެ މުާރސަ ބޮޑުކުރުމާިއ ުގޅިގެްނ ން ެއކަްއޗަކީ ޕެޓިޝަެނއް. އޭގެ 2އި އެބަޮއތް ކުރިމައްޗަށް ައއިސްފަ

ސްކޫެލްއގެ  12ސްކޫލުތަކުެގ، ްސކޫލުތަުކގެ މަސައްކަތު މީހުންގެ މުސާަރ ވެސް ބޮުޑކޮށްދެްއވުމަށް ެއދި މާލޭގެ 

 ،މަިޑވަރާއި  އޮތީ އއ.ަރސްދޫ މަތިވެރިއާ، ވާ ޕެޓިޝަެނއް. ދެވަނަ އެްއޗަކަށްމަސައްކަތު މީހުން ހުށަހަޅާފައި

ހައުސް ވިޔަފާީރގަިއ  ވަރު ފިނޮޅު ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއގެ މަތީން ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ އަދި ުއކުޅަހުގެ ެގސްޓުއއ.މަޑި 

ޕެޓިޝަނެއް.  ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ެދއްވަން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަާރތްތަކަށް ރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައިހަ

ނޑުމެން  .ހުރި ވެްސ ެއބަ ހުށަހެޅުމުގަިއ މައްސަލަތަެކއް އެ ޕެޓިޝަން ، ލާއިުރަގއިމި ޕެޓިޝަނުން ބަލައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅިއިރުަގިއ  މި ޕެޓިޝަންބެލޭނެ ޕެޓިޝަނެއްތޯ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ކުރިން މިއީ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

ން ބަރަކު މެދުވެރިކޮްށގެވަަނ މާއްާދެގ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތީން ެމން 198ހުރި މައްސަލަތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ގޮުތެގމަތީން ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ  200. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅެން ޖެހޭނީ

ަގިއ )ނ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތީން ޕެޓިޝަނުަވނަ މާއްދާ  200ފަރާތުގެ ސޮއި ނެތުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑެްއަގއިސޮއިކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ ެތރެ  އީ މި އޮންނަންޖެހޭ. ޮކށްފައިޮސއިެވސް  އިން ެއކަކު އެއިން ކޮންމެ ގަ

 އެއާ  ން ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ޕެޓިޝަން.މަސަްއކަތު މީހުންގެ ުމސާރަ ބޮޑުކުރަ ،ސްކޫލުތަކުެގ މީހުންގެ މުާސރަ

  .ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ތި  ގައިދޭތެރޭ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ޝީދު އިބްރާހީމްބަރު އަޙްމަދު ރައިސްދޫ ދާއިާރގެ މެން

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ފުރަތަަމ ހުށަހެޅު ވެސް ޚިލާފަށް ފޮނުވާފަިއ  ދުތަކާ މުގެ ގަާވއިއްވުޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ސްއެޖެންާޑުކރެވިގެން ތިޔަށް ބަޙު، ަކންތައް. އެހެންވީމާ އެޖެންޑާ ެވސް ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ ެއއް އެްއެޗއްވީމަ އޮތް

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުަށހެޅިއްޖެއްޔާ އެވެ ކަމާ ބެހޭ  ސް ކުެރވޭނީ. އެހެންނަމަެވސް، ދެން އަުޅގަ

ތިއީ ފަރާތްތަކަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވާހަކަ އެެހން ދަންނަވާލެވިދާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ހެންވީމާ، އެއެ މެއްހެނެއް.ކަ ނިންމޭނެ އަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

މަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތެްއ ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީން ޢަތަނަށް އައިސްގެން އަުޅގަ ޝަނެއް މިޓިކުރިން މިފަދަ ޕެ މީގެ

ނޑުގެއެބަ ހަނދާން އާއަޅުަގނޑު  ނުޑ ހަނދާ ވޭ. ދެން އަޅުގަ ން ބަލިކަމަށް ނުވަންޏާ. އެއީ ފަލަސްތީނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމީ އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގަްނ  ދުވަހު  ދެން އެ .ގުޅިގެން ނދާންވަނީ. ފަލަސްތީނުގެ ކަމަކާހަ ވެސް އަުޅގަ



  

ނުޑ ހަނދާންވަނީ. އަލުން ެއއްގޮތަށް  ގަާވއިދާ ްނ ގޮތަށް ގެންދިއު  އެއެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަ

 ވެސް ދެން ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތެއް.  ރަނގަޅުވާނެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ތިއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:  

 އޮތްތޯ؟  އިތުރު ބޭފުޅަކު ެއއްެޗއް ވިާދުޅވާން އެބަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ ކުރީގައި  .ލަިއކުމްއައްސަލާމްޢަ ނޑުމެންވޭތުވެިދޔަ ތަނުއަުޅގަ ޕެޓިޝަން މި  ގައި ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މިކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަ ، ތަށް މިހެން އަސްލު ގަވާއިދަށްގޮ މި ތަނުން ކުަގއި އަުޅގަ

ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ހުރި އެއްޗެްއސަށް ބައްލަާވ އަދި  ހުށަހެޅިފައިހުށަނޭޅިފައި، ގަާވއިދުގެ ތެެރިއން  ،ގަާވއިދަށް

ނުޑމެން ހަމަ އެދެންނެވީ ގަާވއިދު ތެރެއަށް ނުފެތޭ ޕެޓިޝަންތައް އަ މި ،ހުށަނޭޅި ހުރި  ފަރާތާ  ޅުގަ

ގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން.  އަލުން ހުށަހަޅަން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގެންމަޝްވަރާކޮށް 

 ކުރިއްާޔ. ޝު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމު

އީދުކޮށް ިމ އަޅުަގނޑު ވެސް މުޤައްރިުރެގ ބަސްފުޅަށާއި އަދި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވި ަބސްފުޅުތަކަށް ތާ

 މަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ންިދއުހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެ ެއއްގޮތަށް ޕެޓިޝަން ގަާވއިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:  

ންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓަކަށް ދަމާތޯ، ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަ ވެސް އެއް ޚިޔާލެއް ހުރީމަ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 



  

ނޑަްށ ވެްސ ގަބޫުލކުރެވެނީ ދެންމެ ފެށުމުގެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ނޑުމެންނަށް  އަުޅގަ ކުރިން އަުޅގަ

ނުޑމެން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމައި ކޮންމެވެސް ގެން ކުރިއަށް ވަރަކަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލެވިއްޖެ. އަުޅގަ

 އިތުރަްށ ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި  ނޑަށް ބަލަެއއް ނުގަނެވޭ އަދި ތީގެގެންދެވިދާނެ ޕެޓިޝަނެްއ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ންދެވިދާނެ މަސައްކަެތއް އިތުރަށް. އެހެްނވީމާ، ިތއީ ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިތާނގައި ކުިރއަށް ގެ  ކަންތައްތަުކގެ

 ން. ައޅުަގނެޑއް ނުދެކެ ގޮތަކު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރީ ެޕޓިޝަނާރޭގައި ވެ ދޭތެ ޓިޝަނާމި ޕެ ގޮތަށް ކުރަން  ކުަރން ނިންމިކަން ދޭތެރޭގައި  ސް އަުޅގަ

ގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެކަމަކު މި ފަހު ...ވޯޓުއެައށް ސެއް ނެތިއްޔާ އިުތރު ބަޙު ،ނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާފެ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ކުރީަގއި، ކޮމިޓީ  ނޑަށް ަހމަ ފެނޭ އަޅުގަ ސްކުިރ ބަޙު އެއް ފެށުމުގެ ކުރިންޕެޓިޝަނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް އަެނކަތިކުރެވޭ ވެސް ލިޔެވެްނ  ޕެޓިޝަނެއް ނޫންކަން ވެސް ގޮތަށް އަުޅގަ

ދެންނެވުން އޮންނާނީ. އާދެ!  ނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ދެއްތޯ.ބެލޭ ންކުިލަޔން މިތަނައޮތް ކަމަށްވަނީ ިވއްޔާ 

ވެސް ހަމަ މިހެން އޮތީަމ  އެތި ވާންހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ތެެދއް. ރިޟް  ވާން، ތި ވިދާުޅވީރިޟް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޫން! ަގާވއިދަށް،  ވެސް ނުބެލޭނެ. މަޖިލީހުގެ މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ މި އެްއޗެއްއެހެންވީމާ، ނުބެލޭނެ. 

މިތަނާ ހިސާބަށް އަންނާނެ ގަާވއިދަށް ބަދަލު ގެންނަމާ ހިންގަވާށޭ.  ބައްަލވާ! ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީގައިްއވަރަމަޑުކު

ނޑުމެންނަށް ރެކޯޑު، މިއީ ޕެޓިަޝނެއް އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ިމތަނަށް ދެއްތޯ. އެކަމަުކ...  ބަލައި، އެއީ އަުޅގަ

މު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްވާަފއި މި ަގވާއިުދގަިއ އާއް ޑުމެން މި ނިންމަންވީ ދެއްތޯމާ، އަޅުަގނއެހެންވީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ފަރާތަކަްށ  މީތި އަނބުރާ އެ މިހެންވީމާޮފނުވާފައި  ެއއްކޮށް އިދާ އެްއގޮތްނުާވ ޕޮއިންޓުތަކާމިހިރަ ގަވާ

ނޑުމެްނ ވާށޭ. ކޮދެއް އަންަގަވއިފޮނުަވއިދޭން އިގެން މީތި ަރނގަޅު ކޮށްަފއި ްއވަ ފޮނުއްވާލަ ން ީމހުންނެއް؟ އަުޅގަ

ވާނީ ެދއްތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއއްޮކށް ލިޔުމަކުން ފޮނުވަން ިމއާ ގައިފޮނުވާއިރު  އަޅުަގނޑުެމން މު ކޮމިީޓއަށްއާއް

ނޑުމެން ގުޅާލާ. އެހެންވީާމ، އެހެްނވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ފެ ބާއްވަފާނެ ެދއްތޯ. ވާ! އޭަނއަށް ގުޅާލަދެއް ންނަނީ؟ އަުޅގަ

އަނބުރާ ، އޮތޭ. އެހެްނވީމާ، ިމ ގެންދަވާފައި  މީތި އެބަ މިހެންމިހެންވެގެންއްވާަފިއ އާދެ! އޭނައަށް ގުޅާލަ 

ިމ  އިފަދެްއވަިއގެްނ ރަނގަޅުކުރަްއވާބޭފުޅުްނނަށް ދެއްވާފައި  ވެސް އެ މި ޕޮއިންޓުތައް ގެންދަވާފައި މީީތގެ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  މު ކޮމިޓީއަށް ނުފޮުނވާ އެސީދާ މިަތނަށް. އާއް . ރަނގަޅުކުެރްއވީމަ ދެން ގެނެސްދެްއވާފޮނުއްވާށޭ

ުމ މާ، އާއްފޮނުވިދާނެ މި ޕޮއިންޓުތައް ރަނގަޅުކުަރއްަވިއގެން... އާނ! މި ފޮނުވަންޖެހޭނެ ގަާވިއދުން. އެހެންވީ



  

ޕެިޓޝަްނ އެ ން ކައިީރގަިއ މީހު ފޮނުވަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެއަނބުރާ އެކަމަުކ އޭތި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. މީެގ 

. ކޮންމެފަހަރަކު މި މީހުން ކަިއރީގައި ގުޅާލާފަިއ އެ  ތާ ދޯ!އެހެން ބުެނވޭނެދެްއވާށޭ ކޮްށގެން ފޮނުަވއިރަނގަޅު

 ޕެޓިޝަނާ 2)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް. ގަާވއިދު، ކޮންމެ...  މު ކޮމިޓީން މިއަންނަނީ އާއް

ނޑު މު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ވެސް އަނބުރާ އާއް  ޕެޓިޝަން 2ގޮތަކީ މި  މެން ކޮމިޓީން ނިންމި ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ެއްއގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވާަފއި ފޮނުވި ފަރާތުން  ހުރިހާ ޕެޓިޝަންތަކެއް ގަވާއިދާފޮނުވާފައި ދަންނަވަން މިހެން އަންނަ 

ތަނަށް ފޮނުވުމަށް ދެންނެވުމާިއ  ހުރި ޕެޓިޝަންތައް މި އެްއގޮތަށް  ން ބަދަުލކުރަްއވާފައި ަގވާއިދާމަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެ

ން އެއްގޮތަށް ނެތީމަކަ އި ކިހިނެްއެވގެންކަން ަގވާިއދާމި ޕެޓިޝަންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުކޮށްލާފައި އޭގަދެން 

އެހެންވެ  ނީ. މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުންނިންމާވެސް ފޯނުން ސާުފޮކށްލަ ދޭން  ެއއްއަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހުނީ. އެ

 މިހިސާބުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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