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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ޖަލްސާއަށް، މަޢާފުކުރައްވާތި! ފުރަތަމަ  2ވަނަ ދައުރުގެ  2މު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޢާއް `.

ނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިވަގުތު ކޮމިޓީައްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިވަނަ ޖަލްސާއަްށ ވަޑަިއގެން  2ދައުރުގެ 

ތްތެިރ ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ުކޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު، ނަިއފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

އްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު، ފެލިދޫ، މެންބަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް

ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ިނޒާރު، ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު  މެންބަރު؛

މުބީން އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. މި ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

. އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް މިއޮީތ މިހާރު ދެންނެވިފަ ތިބޭފުޅުންނަށް ވާނީގެ އެޖެންޑާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު

 ގޮތުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގެ ހިްނގާ ގަާވއިދެްއ އޮންނަން ާލޒިމުކުރޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ 

އި ުގޅޭ ުއސޫލުތަްއ ތައް އެކަަށއަޅާ އެަކންކަމާމަްސއޫލިްއޔަތުތަާކއި ބާރު ގެވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކޮމިޓީ 311

ާދގެ )ނ(ެގ ދަށުން އުފައްދާ ރައްޔިތުން ވަނަ މާއް 22 ގަާވިއދުއިެދއް އޮންނަންޖެހޭ. "އެކުލަވާެލވޭ ަގވާ ބަޔާންކުރުމަށް

މު ލީހުގެ ޢާއްވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖި 31މި ަގވާއިދަށް ިކޔާނީ. ދެން ކުރީގަިއ  "މު ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދުލީހުގެ ޢާއްމަޖި

ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުތަކުަގއި މިހާރު މަޢުލޫމާތަށް  ކޮމިޓީ ހިންގި ގަވާއިދު އަުޅަގނޑުމެން އަތުަގއި މިވަގުތު ެއބައޮތް ތި

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިއޮތް ގަވާއިދު ޓަ  31ކައި އެ ަގާވއިދު ހިމެނިފައިވާނެ. އަުޅގަ

ނުޑމެން ގަވާއިެދއްގެ ގޮުތގައި މިވަގުތު ގެންދަންވީ ނޫންތޯޭއ ވަނަ ރައްޔިތުން  ގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ގަާވއިދު އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ބައްލަވާލައްވާފައި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް  އޮތް ގަވާއިދު ތި މިހާރު އެ

. ން އަލުްނ ގެނެސް ފާސްކުެރވިދާނޭޭރގަިއ އިޞްލާޙުކޮްށގެވެއްެޖއްޔާ ކުިރއަށް އޮތް ެދހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެ

އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީއަކީ ބަިއވަރު މަސައްކަތްަތއް އަންނަ ކޮމިޓީއަކަްށވާީތެވ، ގަާވއިދެއް ފާސްކުރުމަްށ 

ާވއިދު ކަމަށް ގަ  އަލުންބަލުން ފަށައިގެން ގަާވިއދެއް ފާސްކުރުމަށް ަވގުތުތަެކްއ ނަގާނެތީެވ، މިހާރު އޮތް ަގވާއިދު އެއީ 

 ބޭފުޅުންަނށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ. ތި  ިއގެން ކުރިއަށްދާްނ ކިހިނެއްތޯއޭ ތިޕްޓުކޮށް ިމ ގަާވއިދާއަޅުަގނޑުމެން އެޑޮ

 ތޯ؟އެްއޗެްއ ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅު ރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށްބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް މިކަން ކު

 ން. މުބީ އާދެ!

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހާރު މިއޮތް ކުރީަގއި މިއޮތް ަގވާއިދު އެގޮތަށް އެޑޮްޕޓުކޮށްލަިއގެން މިވަގުތު އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށުން  އާދެ!

 . ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ކަމުގައި އަދި އަުޅަގނޑު ެއކަމަށް މުހިއްމު

 



  

 މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ވިަޔސް ަގވާއިދު ފާްސކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓަގިއ  ގޮތެއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މިބުނަނީ ކޮންމެ

ނޑު ދެކެން. އެގޮތަށް ެއކަން ފާސްވުމަށް ކަމެއް ނެކުރަންޖެހޭ . ކޮމިީޓގެ ވާއިދަްށ އެބައި ގެނެވޭނީފަހު ގަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަެއޅުން. ޮކމިޓީގެ ކޯރަމެއް ކޯރަމެއް ނޑަށް ީހވަނީ ަކނަޑއެުޅމަކީ  ކަ ވެސް  މިހާރުން މިހާރަށްއަުޅގަ

 4ގަާވއިދުަގއި މިބަޔާންުކރަނީ ކޯރަމެއްގެ ގޮުތގައި  ގެ ވެސްކަމެކޭ. ެއގޮތުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ

ެއޑޮޕްޓުކުރުމުގެ ކުިރން އެ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ އެ  ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ ގަާވއިދު ންމެުޅަގނޑު އެންވީމާ، އަމެންބަރުން. އެހެ

 އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. މެންބަރުން ކަމުގައި ހަމަ ބޭްއވުމަށް  4 ،މަދުވެގެން  4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް މި ަގާވއިޝުކުރިްއޔާ އާމި އާދެ! . ކޯރަމްގެ އަދަދެއް ަކނޑަައޅާފަ ވެސް އޮންނާނެ މިހާރު ދުަގއިރު. ައޅުގަ

ޓުކުރުމަށް މި ހުށަހަޅާލީ އެއާ މުޅި ގަާވއިދު އެޑޮޕް މި އަުޅަގނޑު  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި މުޅި 5އެއީ ޤާނޫނީ އަދަދު 

ޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ ވެްސ ހަމަ ބޭފުޅުން ވަކިން ހަމަެއކަނި އެ ާމްއދާއަށް ބަހުސްކުރަން ބޭނުންފު ވެސް އެުކގައި. ދެން ތި

ކަެމްއ. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ގެްނދަވަންވީ. މިހާރު ޤާނޫނީ  ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ިޑސްކްރަޝަންަގއި އޮތް އެއީ ތި 

ނަޑއެޅިަފއި ެއބައޮތް  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގައި. ެއއާެއއްކޮށް އެޑޮްޕޓުކޮށްގެން ގެންދަވާ ކަމަްށ  5އަދަދުވެސް ކަ

ނޑަށް އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓގައި ހަމަ ވަކިން ކޯރަމަކަްށ ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ކުރި  އަށް ެގންދަންވީ. އަުޅގަ

ބޭފުުޅން ހަމަ ބޭނުންފުޅު ގޮތެއް  ކޯރަމެްއ ވެްސ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، ތި ގ. ދެން ވޯޓިނ4ްއޮންނާނީ  އިބަލާފަ

 ހައްދަވަންވީ. ފުރަތަމަ ފުރުަޞތު ރަޝީދަށް. 

 

 އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ނަޑއަޅާފައި  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އިތުރަކަްށ އެ  ވާހަކަ ަދއްާކކަށް ނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ީމގަިއ ހިމަނާފައި އެަބއިން ކަ

ަގާވއިދު  މިއެހެންވީމާ،  .އެީއ މިވަގުތު އަދަެދއް ކަމުަގއި  ނާ އެކު.މެންބަރުން 4ހިމެނޭ  ވަނީ ކޮމިޓީަގއި

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެ ނަޑއެިޅގެން ދިަޔއީހެން. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ކުރިއަްށ ެއ ން އެޑޮޕްުޓކޮށްފިްއޔާމުން އަުޅގަ ކަ

ނޑު ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ.   ގެންދަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު. ނިޒާރު. އާދެ!

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ނުޑ ވެސް ހަމަ ރަޝީދު އެ އާދެ!  ކުރިން މީގެވިާދޅުވި ވާހަކައަށް ާތއީދުކޮށްލަން. މިހާރު ގަާވއިދު  ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ަވކިން އެ މަްއސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިަޔ ގަާވއިދު ކަމަްށވާތީވެ އިތުަރކަށް އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ހިޔެއްނުވޭ ޖެހޭނެހެން. ކަށް ބަހުސްކުރާ  އެ ުނކުތާ ގަާވއިދުަގއި  މިވިދާޅުވި ގޮތަްށ  ދެން އާމިރު އެއަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ މި ދެހަފްތާއަށް އޮންނަ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ދެހަފްާތގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން  މުބީން އެ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 ބަލާފައި ދެހަފްތާ  ންކަމާ ެބހޭ ގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމާނެ ކަމަށްމި ގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާިއ މިކަ

ނޑުެމންުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ، ހަމައަށް  34މިދެންނެވީ   މިހާރު އޮތް ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  ނިންމީމާ  . ޝުކުރިއްޔާކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރައށްދާނެހެން. އަޅުގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅީ މަްއސަލަ ެއްއ އުޭޅކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ތި ،ދުވަާހއި ހަމަައކަށް 34ޝުކުިރއްާޔ ނިޒާރު.  އާދެ!

ބޭފުޅުން އިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވާަފއި މައްސަލަ އެއް އުޭޅަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވަން ދެ ހަފްތާއެއް 

ަގއި ކޯރަމްެގ ދެން ައނެއް މައްސަލައި ން ގޯ ވިްތ ދިސް އިނގޭތޯ. ކޭ ވާނީ. އެހެންޫނނީ ހަމަ ވީ ކިހިނެއްތޯއޭ

 .ގަާވިއދު އެޑޮޕްޓުކުަރއްވަން ާތއީދުުކރައްވަނީ ތި. ފަލާޙްމި ގައި ހަމަ ސަލައި މައް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑު ހަމަ އްރިރު.މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ   ބޭނުންވަނީވިދާޅުވި އެްއޗަކަްށ ދަންނަވާލަން  މުޤައްރިރު ދެންމެ ައޅުގަ

ދެ ހަފްތާ ފަހުން  ކަަމށްވަންޏާއެޑޮޕްޓުކުރަނީ ަވގުތީ ެއޮޑޕްޓުކުރުމެކޭ. އެހެްނވެއްޖެ މި އަޅުަގނޑުމެން ދެ ހަފްތާއަށް 

ވެްސ  ވެސް. އިޞްލާޙެއް އޮތަސް ާވއިދެއް އޮތަސް ނެތަސްގަ ފާްސކުރަްއވަންވާނޭ މިޮކޅުަގއިއަލުންބަލުން މި ގަާވއިދު 

ަގވާއިުދގަިއ  ކޯރަމް މިއެްއކަލަ އެީއ ަވގުތީ އެްއޗެކޭ. ދެން އާމިރު ެއވިދާުޅވި ވާހަކަ އެހެންވީާމ، ވެސް.  ނެތަސް

 ޑޮޕްޓުކުރުމަށްފަހު ގެ މައްސަލަ ވެސް މި ގަާވއިދު އެ ކޯރަމްއެހެންވީމާ، އެއްޗެހި.  ހުރިހާ އިކޯރަމާ ހިމެނިފައި އެބަޮއވޭ

ހަފްތާ ފަހުން އަލުން އަނބުރާ މި ގަވާއިދު ފާސްކުާރގޮތަށް  ދެ ޙައްުލެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ،ށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަ

 ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުަގނޑަްށ ވެސް ފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ރިޔާސަތުން ހަމަ ވާހަކައެްއ ޝުކުރިއްޔާ ފަލާޙް. ހަމަ އެގޮތްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު.  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން .ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ ީވ ގޮތަކީ މި ަގވާއިދު އަުޅަގނޑުމެން ެއޑޮޕްޓުކުރަންީވއޭ. ބޭނުން ައޅުގަ



  

ވިދާޅުވި، ފަލާޙް ތި ވިދާޅުވި ގޮތް  ތިއިޞްލާޙެއް އޮިތއްޔާ ދެ ފަހްތާ ތެރޭގައި ގެންނަންީވއޭ. އެކަމަކު ދެންމެ 

ނޑުމެން ދެ ަހފްތާރަނގަޅު.  ނުޑ  އެއްވަންދެން މީތި ެއޑޮްޕޓުކުރިއަސް ަމއްސަލަ އެއް ެނތް. ދެ ހަފްތާ އަށްއަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އަލުން އޭރުން އެުދވަހަކުން ވަކި ތާރީޚެއް ކިޔަންޏާ ހަމަ ތާރީޚް ވެސް ލިޔެފައި އަންނަންވާނީ. 

ނޑައަޅާ ނީ ކޮންގުނާ ،ތާ އަށް ގުނާނީތޯވޯޓަށް އަހަން. އެހެންވީމާ، ެދހަފް ަފއި އެދުވަެހއް ހަމަ ގޮތަކަށްތޯ ވެސް ކަ

ިވޔަސް ގަާވއިދެްއ  ގޮތެއް ކޮްނމެމަސައްކަތް ގެންެދވޭނީ. ލިޔުްއވާލަްއވާފައި އެދުވަހަކުްނ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އެހީމަ 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ އެްއ ނުގެންދެވޭެނ. މަޖިލީހުގެ ގަ  މު ގަާވއިދެްއ ގޮތަްށ ެއީއ ޢާއް ާވއިދުނެތިއެއް އަުޅގަ

ވެސް  ބެލެވިދާނެ ކަަމށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ތަނެއްަގއި ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮމިޓީތައް ހިންގަން ކޮމިޓީތަކުަގއި

ރަތަމަ ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، ފުވަަނ މާއްދާގަިއ ބުނާތީވެ ަގވާއިދު  311 ،ވަކި ަގވާއިެދއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާތީވެ

 ފުރުޞަތު...

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެން މި  އާދެ! ނޑު ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ ނޑު ހަމަ މަސައްކަތަށް ފަހިކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންމި ކޮމި ަފހަރެއްގެ މަތީން ައޅުަގނޑުކޮމިޓީގެ މި ގަާވއިދަކީ ތިން  ޓީ ބަދަލުވެގެންދިަޔއިުރގައި ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ފެށުނީއްސުެރ  31ދެން އަޅުަގނޑަކީ މަޖިލީްސ ހަމަ މިދިޔަ  ޢަމަލުކުރަމުން އައި ަގވާއިދު.

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަ ވެސް  ފެށިގެން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެން މަސައްކަތްކުރި މެންބަރެއް. ދެން އަޅުގަ

ކަހަލަ މުހިއްމު އިޝޫ މިދެންނެވީ ކޯރަމްގެ ަމއްސަލަ ެއްއ ކަމަކަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ބައެއް ރެންޑަމްކޮށް ބަލާލާފައި 

ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަނީ ކަމަށްަވންޏާ އެއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ގަާވއިދު ފާސްކޮށްފައި ފަހުން 

ވެްސ  ތެޭރަގއި ގެެނޭވ ކަހަލަ ގޮތަށް ޮއެވއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ އަނެއްކާ  ގެވެނި މުއްދަތެއްމިއަށް އިޞްލާޙެްއ މި

ެދުވނީ. އަޅުަގނޑަށް ހިެޔއްނުވޭ މާ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް މި ގަާވއިދުގެ ަވކި މާއްދާައކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖާގަ

ވެ އޮންނަ ކުރާތީއިދެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމުރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާ 

ދު ފާސްކޮށްގެްނ ގޮުތގައި ބަލާފައި މި ގަާވއި ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގަާވއިދު ގަާވއިދެއް. އެހެންވީމާ، މި ަގވާއިދަށް ހަމަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަ މަށްކުރިއަށް ގެންިދއު  ން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ކޮމިޓީ ފެށުނުފަހުން އިތުރު ދެ ޝުކު އާދެ! ރިއްޔާ އާމިރު. އަޅުގަ

 އާއި ފުވައްމުލަކު هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުބޭފުޅަކު ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންފި. އެއީ 

މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދާ ދެބޭފުޅުން. ދެން އާމިރު ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން މިއީ ހަމަ ޖެނެރަލީ 



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންަނށް ވެސް ެއކަްއެޗއް އެބަ އެްއބަސްވެޭވ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ވޯޓަކަށް ދަންތޯ ނޫނިއްާޔ 

ނުޑ ދާނީ. އެންމެންނަށް ވެސް  އިބްދުއްރަހީމަްށ ފުރުޞަތު ދީފަކުރިން ޢަ ގެވޯޓަާކއި ނުލައި ނިންމާލާނީތޯ އޭ އަޅުގަ

ްއާޔ ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެ. ދެްނ އެބަ ެއއްބަްސވެވޭ މިހާރު ޮއތް ގަާވއިދު ެއޑޮޕްޓުކުރަން. ވޯޓަާކއި ނުލާ ެވއްޖެ

 ބްދުއްރަހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ޢާއްޝުކުރިްއޔާ. އަ އާދެ! މު ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އެހެން ކޮމިޓީތަުކގެ ުޅގަ

އެހެންވީމާ،  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ހަދާފައި ހުރި ގަާވއިދުތަކޭ. 31ގަާވއިދުތަަކކީ ވެސް މިދިޔަ 

ފަހަރެއްަގިއ ހުރެދާނެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފެށިގެން އަންނައިރު ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް  31 އެ ަގވާއިދުތައް މި

ނޑަށް ފެންަނގޮތަީކ މި ގަާވއިދު މިހާރު މިއޮތް .ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް. ެއއީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް  އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ތެޭރަގިއ  ގެމުއްދަތެއް މިހާރު ވަކި އިޞްލާޙެއް ގެންނަން މިއަްށ ކަމަށް ވިޔަސް  ން ބަލައިގަތްށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެގޮތަ

ދަންނަވާލަން މިއެހެން  އެ މުއްދަެތއްަގއި ފާހަގަކުާރގޮތަށް އޮންަނން.އެީކގައި  ޞްލާޙެއް ގެނެއްސަ އެ ިއޞްލާޙާއި

ކަންތައްތަކެއް.  ހަމަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭވެސް  ހާރަށްޖެހުނީ އެބަހުރި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ގަާވއިދުތައް މިހާރުން މި

ނޑު ކޮމިޓީއަީކ އަދި  އެގޮތުން މި ޢާއްމު ެގ ކޮމިޓީ  ޢާއްމުމި ގުޅުނީ. އެހެންވީމާ، މި  މު ކޮމިޓީއާއިއަލަށް ޢާއް އަުޅގަ

ނުޑ. ކޮމިޓީތަެކްއަގިއ  ގިނަ އެހެންނަމަެވސް، ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި މިތާ ވަރަށް ގަާވއިދު އެހާ ފަރިތަެއއް ނުާވނެ އަުޅގަ

ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް އެނގޭީތވެ  މިކަންކަން މި ގަާވއިދުަތއް ހެދިގޮާތއި  ވެސް  މަސައްކަތް ކުރެވިަފއި ހުރީމާ އަޅުަގނޑު 

ނޑައަޅަްނވީ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ައޅުަގނުޑމެން ކަ މިއަދުން ފެށިގެން މި  މިސާލަކަށް މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

އެ އިޞްލާޙެްއ  އެްއެވސް މެންބަރަކު މިއަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ ގެ ނިޔަލަށ13ްމަހުގެ 

 މެން ައޅުަގނޑު ހަށްމުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަތި ދުވަހުން ނޫނީ  ވަނަ 13ްއވާށޭ. ދެން އެދުވަހުން ދެކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވއި

ނަޑއަަޅއިެގން ކަހަލަ ޮގތަކަށް ތާފާސްކުރާ ކާއި އެީކގައި ިއޞްލާޙުތަ ބާއްވާނީ އެ  ފަލާޙް ވެސް އެހަމަ ރީޚެއް ކަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެންމެ އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދަން އަޅުގަ

 ވާނީ ދެން. ރަނގަޅު ގޮަތކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެ އަޅުަގނޑަށް، މެންނަށްޝުކުިރއްޔާ ޢަބްދުއްރަީހމް. އަޅުަގނޑު އާދެ! ންމެންނަށް އެކަްއޗެއްހެްނ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާރީޚަކަށް އެއްބަްސވެލާފަރެ ދި  ނީ. އެހެންވީމާ، އޮފްމިކިޔެ ނޑަށް ފެންނަނީ.  އިކޯޑުަގއި އަުޅގަ ާދން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮފްއަޅު  ލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!ކޮށްދި ރެކޯުޑ މަޝްވަރާ އެހެންވީމާ، އޮފް ރެކޯުޑަގިއ  ދި ގަ



  

ދުވަހަީކ  ވާ ބުދަ 13ޖުލައި މަހުގެ  ،ނީ މިމަހުގެޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްެވވެމަޝްވަރާކޮށްލެިވގެން އަ 

ހުށަހަޅާ އޮތިްއޔާ  އެްއވެސް ުހށަހެޅުމެއްއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ައލުން ބައްދަލުކޮށް މި ަގވާިއދާ ބެހޭ ގޮތުން 

ގަާވއިދު  މިހާރު އޮތް، ފާސްކުރާ ދުވަހަކީ އިދުފާސްކުރަން. އަދި ހުށަހެޅުމެއް ނެތަސް އަލުން ގަވާ  އޭތިއެދުވަހަކުން 

ވަސް. ދު  ވާ ބުދަ 13 މަހުގެ ޖުަލއި ،ުދވަސް ވާ ބުދަ 13ކަމަށް ހަދަން. އެހެންވީމާ،  އެދުވަސްފާސްކުރާ ދުވަހަކީ 

  ފުރުޞަތު، ިނޒާރަށް ފުރުޞަތު. ނިޒާރަށް އާދެ!

 

 ާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއި

ނޑު އެހެންެވގެްނ މިދަން އާދެ!  އިން ފެށިގެން...  22 އިނގޭތޯ. ތެރެއަށްދުގެ ނަވަން އުޅުނީ އެވާނީ ޢީއަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރު އާދެ! ރަނގަބީލު ޖެހީ. އެހެންވީމާ، ގޮސް އެ ވޯޓުަގިއ އެ ގައި ވޯޓަަކށް އަުޅގަ

ކުރިން  ގައި ޯވޓު އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގ3313ެބައިވެިރވެފައި އަންނަންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެްއގަިޑ، މިހާރު 

. ފަސްވަަރކަށް މިނިޓު . ހަމަ އިތުރަށް ފަނަރަވަރަކަށް މިނިޓޭ ވާނީމިޖެހެނީއަޅުަގނޑުމެން ތާރީޚަކަށް ެއްއބަސްވާން 

ނޑުމެންއެހެންވީމާ، ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވާން ޗެމްބަަރށް ގޮސްފައި  ކަން.ހުރި ކަން ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ދެން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވގުތު، ) ގެ...3343ނބުރި އެ ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މަރުޙަބާ ކޮމިޓީ ހުސް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ކޮިމޓީ މި ފަށަނީ އެއްބަސްވެފައި އޮތް ގޮތަށް ކާއަށް އަނެއް  ަގއި. ދެން 3345 ެވސް. ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔައީ ަގވާއި ނޑުމެން  ުދ އެޑޮޕްޓްކުރުމާއޭރު އަުޅގަ ބެހޭ ގޮުތން. މިހާރު އަޅުގަ

ޭއ ގަާވއިދު، މިހާރު އޮތް ަގާވއިދަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް އެންމެންނަށް ވެސް އެއްަބްސވެވުނީ ުދވަސްކޮެޅއް ދޭންވީ 

ނަޑައޅާފައި މި ނޑުމެން ކަ އޮތީ، މިހާރު  ހުށަހަޅަން އޮވެއްޖެްއޔާ ހުށަހެޅުމަށް. އެދުވަހެއް ކަަމށް އަޅުގަ

 4ނޑަެއޅޭނެ. ްށ ވެއްޖެްއޔާ ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ތާރީެޚއް އެބަ އޮތް ތި ބޭފުޅުން ެއއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަ

 އެއީ ކިހިނެއްވާނެޯތއޭ؟ ެއއީ ހޯމަ ދުވަހެްއ.، 2334ގަްސޓް އޮ

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެްނމެން ތާއީދުކޮށް، ެއގޮތަްށ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެއަށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ތާރީޚު އަުޅގަ

 އްަބސްވަން.އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން އެ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދު މިހާރު މި އޮތް ގަާވއިދު އަުޅގަ

ެއ ދުވަހު  ާވ ހޯމައޯަގސްޓް 4ެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެޑޮޕްޓް މި ކުރެވުނީ ިމއަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން އޮ

 އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައި އަލުން ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް.

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ބޭނުންވޭ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި. އެ އްިސއްާޔ އި އަދުވަހަށް އިޞްލާޙެއް ނަ އެއަށް ެއއްެޗއް އިތުރުކޮށްލަްނ އަޅުގަ

 އޮތް ގޮތަށް މީތި ކުރިއަށް ގެްނދަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕްްޓ މިއަދު މި ކުރަނީ އެދުވަހާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު. ރަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދު އެޑޮ

ނެތަސް. އޮތިްއޔާ ދެން އިޞްލާޙުތަކަްށ ހިސާބަށް. ދެން އެދުވަުހ ވޯަޓކަށް އަހާލާނީ އެްއޗެްއ، ިއޞްލާޙެއް އޮތަސް 

ނޑަށް  އަހަންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ެއހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން އަުޅގަ

މިކަމުގައި ެދްއވި ތި އެއްބާުރލުމަށް. އަދި އެބަ އޮތް ކުަޑކުޑަ އިޝޫެއއް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ އަްށ އަންނާެނ 

މުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ސިޓީތައް އަންނާނީ މި ސިޓީ އެއް. އާން 4ށް އަންނަ ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް. އެބަ އޮތް މިތަނަ

އަކަްށ މިޓީ ސިޓީ ެއއް ައއިސް އެބަ އޮތް. ތި ބޭފުޅުން ނިންމާލަދެއްވަންވާ ކަމަކީ އެ ސިޓީ އެ ގުޅޭ ކޮ 4ކޮމިޓީ އަށް. 

ނޑު ދަންނަވާނަން ފޮނުވާލުން. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ސުރުޚީތައް ދަން ނަވާލާަނން. ސުރުޚީތައް ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ޢާއްމުކޮށް މިކަން ފޮނުވާ ކޮމިޓީ ވެސް. އޭރުން ތި ބޭފުޅުން އެއްބަސްެވަވޑަިއގަންނަވާ ކަަމށް ވެއްޖެއްޔާ ފޮނުވާލާނަން. 

އޮންނަނީ  ފުރަތަމަ ސިޓީ މި އާދެ! އެހެންވީމަ، މިހާރު މި ސިޓީތަކާ ބެހޭ؛ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް  ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރ ކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ

ނީރުވީްކ އަސްލު އެ ގެއަށް ކިޔަނީ. ނީލްވިލް ޖަހާފައި މިއިނދީ. އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޙުމަދު ޙިސާން ގ.

ކަމަށް ވެސް. ފޮނުވާފައި އޮްތ ޕެޓިޝަނެއް އިނގޭތޯ. ާޢއްމުކޮށް ޕެޓިޝަްނ ދާން އޮންނަ ކޮމިޓީ ެއްއ  ވެދާނެ އެހެން

ބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވުނީ ކަމަށް. އާދެ! އްއޮވޭ. ތި ބޭފުޅުން އެ 

ނަނީ ފުވައްމުލަކު އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިާވ އޮން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުުވނީ ކަމަށް ނިންމީ. ދެން މި 

މައްސަލަތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދަިއދިނުން އެދި ފޮނުވާފައިވާ ިސޓީއެއް. އެހެންވީމާ، މި ސިީޓ ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ 

އެހެންވީމަ، ެއ  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން އަޅުަގނުޑ، އާދެ! އެއްަބސްެވވޭ ދެއްތޯ ެއންމެންނަށް.



  

ހަމައަށް  އޭގެ އަގު މިއަދާ ރުކާރުން ނީލަމުގައި ިވއްކާަލއި ދާްނދޫ ތުއްތުކަތީބުގެ ޮއޑިެއއް ސަ ތީ ގއ.ދިޔައީ. ދެން މިއޮ

 3132ޢަބްދުލްޙާދީ ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ވުން އެދިޭއގެ ައގަށްާވ ފައިާސ ލިބޭނެ ގޮްތ ހައްދަަވއިދެއް  ވެސް ލިބިފަިއ ނުވާތީ 

އެްއ. މި ސިޓީ ެވސް، ކުރީފަހަރު ވެްސ މި ސިޓީ އަިއ ޢާއްމު ކޮމިީޓ އަށް. އައިަމ އެފަހަރު ވެްސ  ފޮނުވާފައިާވ ސޓީ

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާލީ ަސރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ައށް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން 

ރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ސިޓީ ސަރުކާ

 ބުރީގެ އިމާރާތަީކ ަގާވއިދާ 1 ގަިއ ހަދަމުންދާން މިއޮތީ ުއުޑވިލާގެ/ޅ.ނައިފަރުފޮނުވުނީ ކަމަށް ނިންމައިފިން. ދެ

އީަސްށ އެ މައްަސލަ ބައްލަަވއިދެްއވުން އެދި ވާރޭވިލާ/ މޫސާ ރަ މަށް ބުނެޚިލާފަށް ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއް ކަ

އެޑްރެްސކުރަްއވަިއ ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީ. މި ސިޓީ ވެސް ަހމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުާކރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުާރ 

މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ޮފނުވާލެވިދާނެ ތި ބޭފުޅުން ެއްއބަސްވެަވޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެ 

 ހަތަރު، އާދެ! ފަޒާދް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދްފުވައް

ވަނަިއަގއި މި އޮތް ފުަވއްމުލަކު އަތޮުޅ  2ކަމެއް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު މި  4ހުށަހެޅުމެއް އޮތްއިުރ ނުވަަތ 

. އެ ސިޓީ ފޮނުވީ ކޮން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަ އަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިުނން އެދި ފޮނުވާފައިވާ އޮތް ިސޓީ

ފަރާތަކުން ކަން އެނގޭކަށް ނެތް. ތިން ފަރާތުގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް އެ ހުށަހެޅި ފަރާތް. އެހެންވީމަ، އެ ފަރާްތ 

 ވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާ ރަނގަޅު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފަިއާވ ލަނީ އިނގޭތޯ. ފުަވއްމުލަކު އަމި ބަލާއަޅުަގނޑު އަުތގައި އެބަ ޮއތް ސިޓީ. 

ފަލާޙު ޝަރީފް هللا ޢަބްދު ލަުކ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ ަރއީސް މައްސަލަތަކަށް ަޙއްލެއް ހޯަދއިދިނުން އެދި ުފވައްމު

ނޑުގެ އަތުަގއި އެބަ އޮތް. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަްށ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީ ެއއް. ެއ ސިޓީގެ ކޮޕީ ވެްސ އަުޅގަ

ލިބޭނެ. އެހެންވީާމ، އެ ސިޓީ ެވސް ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް  ވެއްެޖއްޔާ

އޮތީ  ފޮނުވުނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން އޭރު އޮތީ ނިންމާފަ. ހަމަ އެގޮތަށް އެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމިފައި އެ

ނޑަށް ދެްއިވ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމއަދުގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ތި ހުރި  ހާ ބޭފުޅުން ބައިވެިރވެަވޑަިއގެން އަުޅގަ

މިއަދުގެ ޖަލްާސ  ތުރު އެހެން ައއިޓަމެްއ ނެތަތީވެއެއްބާރުލުމަށް ޓަަކއި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މިއަދު އެޖެންާޑގެ އި

 .و رحمة هللا و بركاته والسالم عليكمނިންމާލަން. 

______________________ 


