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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާ ނަށް މަރުޙަވަނަ ަބއްދަލުުވމަށް ވަޑަިއގެން ިތއްބެވި ހުިރހާ ބޭފުޅުން 5މު ކޮމިީޓގެ މިއަހަރުގެ ޢާއް`. 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނައިފަރު ދާއިދަންނަވާލާނަން.  ޒިރީހާމިަވގުުތެގ ހާޒިރީ، ޓަކައި އަޅުަގނޑު  ށްދަންނަވަން. ރެކޯޑަ

ާރގެ އަލިފުށީ ދާއި ،هللاޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ،މަދު ޝިޔާމްމެންބަރު އަޙު

 ޤު،ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙުމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން،

މެންބަރު މޫސާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،މަދު ފަލާޙުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

ދާއިާރގެ  އަދި އަޅުަގނޑު ކެލާއަޙުމަދު އާމިރު  މެްނބަރުކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިޒާރު އިބްރާހީމް،

ިމ ދަންނަވާލަން ދެއްވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ނޑު ތިމެންބަރު ޢަލީ އާރިފް. މިއަދު އަޅުގަ 

ނޑަށް ފޮނުވާފައި އެބައޮްތ ސިޓީއެއް  ިމ  އެ ސިޓީ އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން.ދެން . ޖެހުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ައޅުގަ

ވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެދުން ސަލާމްފަހު ދަންނަވަމެ ،މު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށްޢާއް ،ސިޓީަގއި މިއޮންނަނީ

ސް ބިލުތަާކ މެދު މެންބަރުން ބަހު ނަވާަގއި ާވގޮުތގެ މަތިން ތިރީގައި މިދަންވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( 49ގަާވއިދުގެ 

ނޑައަަޅއިގަިއ މެންބަރުންނަށް ާވހަކަދައްކަ ކުރުމު ށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ެދްއވުމަ ވަން ދެޭވ ފުރުޞަތުގެ ިދގުމިން ކަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު  މް ފަލާޙު މެންބަރު އިބްރާހީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ -1. ވިދާޅުިވ ެއވެ

ސަރުކާރުެގ  -2ބެޭހ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.  ތަކެއްާޗއި ހޮވާ ތަެކއްޗާ ުގވާލަނ، 49/8ނަންބަރު 

 ،77/9ރިޤު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު މަދު ތާރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުފަރާތުން މަހިބަދޫ ދާއި

ެގއް ޭދގޮތުަގއި ސަުރކާރަށް ބޭނުންވާ ަބއެްއ ެއްއޗެހި ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ަކނަޑއެޅޭ އަޝަރީ

ރަޝީދު  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟުސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިފުށީ ދާއި -3އުވާލުުމގެ ބިލު. 

ރާެގ ރު ދާއިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާ -9. 2119ލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު ވާފަިއވާ ބަެއއް ޤާނޫނުތައް އިޞްހުށަހަޅުއް

އިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަްށ ރަ ިހއުމަން ،2119/9މެންބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

މް އިބްރާހީވަހީދު މަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުަޙއް ސްދޫތުލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  -5ލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. އިޞް

 އްމު ސޮއިބިލު. އަމީންޢާ އޮޑިޓް ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ،2117/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނަޑށް ވަރަށް ހެޔޮފުޅު ތި ސިޓީ އޮތްރައީްސގެ ފަރާތްޕުޅުން ފޮނުވާފައިވާ  ފައިކުރަްއވާ  ފުޅަކީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮންނަނީ ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވަކިވަކި ިބލަށް ދެއްވާނެ ދިގުމިން ވީހާެވސް އަވަަހކަށް އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާ ެދއްވާފަގަ ދޮޅު ފަށް އެދެން ޮކށްލަން މި ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ، ވަރަށް މަޢާ. މިހާ ައވަސް ިޑއިރު ހަމަ ކަ

ވެސް މި ބިލުތަކަކީ މިއަންނަ ހަފްތާ، ކުރިއަށް އޮތް  ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ  ށްުކއްލި ގޮތަކަށް ޮކމިޓީއަ އަޅުަގނޑު

ކުރަން ހުރި ބިލުތައް ކަމަށްވާތީެވ، ޚާއްޞަކޮށް ހޯމަ  ސްބަހު، ކުރަން ުހރި ބިލުތައް ކަމަށްވާތީހަފްތާގައި މަސައްކަތް

ާނގޮތުން ވެއްިޖްއޔާ މެންބަރުންނަށް ހަފްތާ ަގވާއިދު ބު ނަށްދުވަހުގެ ބިލުަތއް ކަމަްށވާތީެވ، ކުރީ ަބއިަގއި މެންބަރުން



  

ފޮނުވަންޖެހޭތީވެ،  ޕޯސްޓޭ މިދެންނެވީ ގެއަށް ންނޫނީފެށޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވަންޖެހޭ ޕޯސްޓުން. އެހެ

 ޅުންނަށް މި ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ.ބޭފު ިއގަތީމަ އަޅުަގނުޑ ތިއެދިަވޑަ އެކަން އަވަހަށް ކޮށްލަދިނުމަށް ރައީސް

ދަންނަވާލަން ޖެހުނީތީވެ. އެހެންެވގެން  ަގއިކުރު ނޯޓިސްއެއް އެދެން ފަށް އެކަމަްށ މަޢާއަދިވެސް ެއއްފަހަރު 

 . هللاޢަބްދު ރަޙީމްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލާލަން. ޢަބްދުއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރަޙީމް ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްފޮ

 ކަންތައްތަަކށް ބަލާއިރު ގަވާއިދު ތަންދޭމިއޮތް އްރިރު. އާދެ! މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާގައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤަ

މިއީ އަޅުަގނޑަްށ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތައް ުއވާލުމުގެ ބިލުތައް.މި  ކަމަށްވަންޏާ

ނޑަށް އަޅު ދެން މިއާ ދޭެތރޭގައި ޤާނޫނުތަކެއްހެން. ޅޭ އައުމާ ގުިޅގެން ުއވާލަން ޖެހިގެން އު އަސާސީ ހީވަނީ ޤާނޫނު ގަ

އެީއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ހެނެއް. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އޮންނާނެެގ ތެރޭގައި ސިޔާީސ ހިއެއްނުޭވ އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިހާރުވާތީވެ. ކަމަށް ޓަށް ޕޯ. ކޮމިޓީ ރިުއސޫލެއްެވސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭ  އެހެންވީމާ، މިަބއި އަުޅގަ

ަފއި ކާދައް މެންބަރަކު ވާހަކަ 1ޕާޓީއަކުން ކޮންމެ ންނަނީ ޓް ހުށަހެޅުނީމަ މިއޮރިޕޯ އެ ކޮިމޓީ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް.

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ  ޤާނޫުނތައް ުއވާލުމުެގ ބިލު ކިހިނެްއހޭ ވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ގެންދާގޮތަށް. ދެން އަުޅގަ

 މިކަމަކީ ، ތައް ނިމިގެންދާނެ. ެއހެން މިދެންނެވީރުން ވަރަށް އަވަހަށް ިމކަންތައްޔާ. އޭއްޖިއް ވި އެގޮތަށް ެއއްބަްސވެ

ނޑުމެން އެންމެ ގަކަމެއް ނޫން. ހަމަ އަޅު ން އޮތްސް ކޮށްގެން ވަކި ފައިދާެއްއ ވާއަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަހު

ހަލުވިކުރުުމގެ  ލީހުގެ މަަސއްކަތްތައް ވެްސ އަވަހަށް މަޖި އާޚިރުަގއި ުއވާލަންޖެހޭ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، ވީހާ

ނޑު ހުށަހަޅަން ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމާ ގުޅިގެން އު  މަޤްޞަދުގައި ނުތައް އުވާލުމުގެ ބިލެްއ ޤާނޫ  ވާލަންޖެހޭއަުޅގަ

ޕާޓީއަކުން މެންބަރުން ވާހަަކ  މިތާނގައި މަޖިލީހުގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކޮންމެަހމަ ، މަޖިލީހަށް އަތުވެއްޖިްއޔާ

ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ެވސް އި ތާނގަ  ރިއަށް އޮތްކު ކުރާ ގޮތަށް ަހމަޢަމަލު ޓާ ދޭތެރޭގައިއި ދެން ކޮމިޓީ ރިޕޯދައްކާފަ

ުޙ ޤާނޫނުތަކެްއ އިޞްލާ ބަެއއް ން މިއޮތީ ން. ދެން ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ދެނޑު ހުށަހަޅަގަ މި ކޮމިޓީން ނިންމަން އަޅު

 ފައި އޮތްދު ހުށަހަޅުްއވާާދއިރާގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ާދއޫ ނގޫފާރުސަުރާކރުގެ ފަރާތުން އުެއއީ ގެނައުުމގެ ބިލު. 

 ފައި މިއޮތީހަޅުއްވާހުށަރަީޝދު  އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލާއި ިރޔާޟުކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނަށް  ރައިޓްސް ހިއުމަން

މުޙައްމަދު  ންބަރު. ދެން ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

ެގ ަގޑިއިުރގެ ބަހުސް 1ޅަން ބިލަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަ 3 ވަނީ އޮިޑޓް. މިހުށަހަޅުއްާވފައި މި މްވަހީދު އިބްރާހީ

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ.  ވެގެން. އެހެްނވީމާ، މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާލަންފުރުޞަތު އިނގޭތޯ  އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

ކުެރޭވ ވެސް ހަމަ ޤަބޫލު މް ތިވިދާުޅވި ޚިޔާލުފުުޅ ައޅުަގނޑުކުިރއްާޔ ޢަބްދުއްަރޙީމް. ޢަބްދުއްރަޙީއާދެ! ޝު

ޭއެގ ެއއްަޗކަށްވާތީ  ީތެވ އައިވާން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟްއުވާލުުމގެ ބިލު. އެއީ ދެ ޚާއްަޞކޮށް ތި .ޚިޔާލުފުޅެއް

ނޑަށް ވާތީނޫން ކަމަށް ވެސް އެއްެޗއް ެވސް ހުންނާނެ  އެްއވެސް ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓަކައި ދަންަނވާލާނަން  ރެކޯޑަށް ދެން ފަހުން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކޮިމޓީ ފެށިއަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ގުިޅވަޑަ  މެންބަރު ޢަލީޢިއްޒަތްތެރި  އާމިރަްށ  ރުއިގެންފި. ކުޑަހުވަޫދ ދާިއރާގެ މެންބަފަޒާދު އަުޅގަ

 ރުޞަތު އަުރވަން. ނޑު ފުގަ އަޅު

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

ނޑު ކަްށ އުފެދުނު ސުވާލަކީ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތް މިހާހިސާބަށް ވެސް ކުއްިލއަ ފުރަތަމަ އެްނމެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ކޮްށގެން ެއއަށް މިދަނީ ޢަމަލުކުރަމުން. ދަނިކޮށް  އެްނޑޯސްގަާވއިދެއް  ން މަޖިލީހުގެ އައުއައިސްަފއި އަުޅަގނޑުމެ

ނޑަެއޅުމުގެ ކަމެއް ގަާވއި   ހިނެއްޖެހުނީ ކި ރަންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކު 49ދުގެ ކުއްލިައކަށް ބިލުތަކުގެ ވަގުުތ ކަ

، މަޖިލީހުގައިމި އަުޅަގނޑުމެން  ވާނަމަ . ދެްނ އެހެން ކަމަށްއިނގޭތޯ ނދަގުލަކީ ީމގައި އޮްތ އުކޮބައިތޯ  ވެގެންތޯ؟

ކުރާނެ ަވގުތު ބިަލކަށް ބަހުސްކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމަ އެ  މީތި ުނނެގިގެން ިމއުޅެނީ.އަޅުަގނޑަށް އަދި 

މިއީ ކިހިެނއްެވގެން އެހެންވީމާ، ވެސް މިތާނަގއި ެގންގުޅޭ ުއސޫލެއް ނޫން.  އިމުެއީއ ގަ ނަޑއެޅުމުގެ އުސޫަލކީކަ

މި މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް އަިދ  ގޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށްިދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނއް އަކަމެ  ކަެމއް އުޅޭ

ނޑުމެން އެްނޑޯސް ަގވާއިުދގެ ޢަމަލުކުރަމުން އައި   މަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަކީދެން ބިލުތަކާ މެދު ޢަ ކޮށްފަ.މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް، އެަވގުތަކަށް ންއެަވގުތަކު ވާނުވާ އަިދ މިގޮތަށް ގެންދާނީތޯ؟ މި ލަކާ މެދު ބި ކޮންމެއެހެންވީމާ،  އަުޅގަ

 ގިގެން މިއުޅެނީ.ނނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފަށަމުން ނޑުމެން އަތު ކަމަށް  ވެސް ދެންނެވިހެން ރަމްޟާން މަސް ރަނގަޅު ސުވާެލއް. އަުޅގަ ަގއި ވެފައި އަުޅގަ

ގަިޑއިރު ކޮންެމ  3ތަކަްށ ެވސް ތިމަންނަމެން ބިލުވިާދޅުވި  ޚާއްަޞކޮށް ަރއީސްއަދި  ،ބައިވަުރ މަސައްކަްތ ހުރީމަ

ގަިޑއިރު އެބަދެމުއޭ. އެހެންީވމާ، ޕާޓީތަކަށް މި ދޭންޖެހޭ  3ލަ ސޮރީ. ޖުމް ޕާޓީއަކަށް އެބަ ދެމުއޭ. މުިޅ ޖުމްލަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ބިލަކަށް ވެްސ މާގިނަ ަވގުތު ދޭންޖެހޭތީވެ ިއތުރަށް އަހަމަ ވަގުތުަތކުގެ ތެެރއިން ވެސް 

ވާހަކަދައްކާލަން ެވސް، ގިނަ ފަހަރަށް ކޮމިޓީ ހަމަ ކުރަން ހުންނަ މަސައްކަތް. މިސާލަކަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކަށް ެވސް 

 5ބިލަށް، ލިްސޓް ކުރަްއވާފައި އޮތް  5ރިޕޯޓު ވެސް އެބަުހއްޓޭ އެޖެްނޑާ ނުކުރެވިަފއި މިހެންވީމާ. ެއހެންވީމާ، މި 

ނޑައަ  ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޫން. ދެން ައޅުަގނޑުމެްނ މީގެފަހުން ޢަމަލުދެއްވާށޭ. ެއއީ އި ޅުްއވަބިލަށް ވަގުތު ކަ



  

ނޑަށް އެބައިން ަވރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް.  އެހެންނަމަވެސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމުގައި އަުޅގަ

އަސާސީއާ ތަޢާރުުޟާވ ކަމެއް ވެގެން ުއވާލުމުެގ އެއީ ީމގެފަހުން ވެސް އުވާުލމުގެ ބިލެއް އަިއއްިސއްޔާ، ޤާނޫނު

ނުޑމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޢަ ދޭށޭ. ެއ އިކުާރ ގޮތަށް ނިންމަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެއަށް ޢަމަލުބިލެއް އަިއއްިސއްޔާ އަުޅގަ

ކަނި. ބިލަށް އެ 5ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތީ. އަދި ތާއީެދއް ނުެއއް ިލބޭ. ދެން ބާކީ ހުރި ބިލުތަްއ، މި 

ތަކަށް ވެސް ޢަމަލުކުރާކަެށއް ނޫން ރައީސްެގ ސިޓީފުުޅގަިއ އޮތީކީ. އަމީންޢާއްމަްށ ފަހުން އަންނާނެ ބިލުމީގެ

ނަޑއަޅުްއވަ  5ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީފުުޅަގއި އޮތީކީ. އެހެްނވީމާ، މި  ދިނުން އަޅުަގނޑުމެންެގ އިބިލަށް ވަގުތު ކަ

 އޮތް ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ާއދެ! އާމިރު.އަސްލު މިއަދުގެ ޖަލްާސގެ ެއޖެންޑާގައި 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އާމިރު މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާުޙކުުރމުގެ މަސައްކަތް ވެްސ އާދެ! އަޅު  ގަ

ނޑުގެ ުބއްދިއަށް ވިސްނޭ ގޮުތގައި ޕީ.ީޖ ކުރަމުން ގެންއެބަ ކޮމިޓީއަކުން  ދޭ. ދެން މި މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ނޑު ލީޑަރުންނާ އެްއކޮށް ވާހަކަަދްއކާލަިއގެން އެުދވަހުން އެދުވަަހށް ވެސް ަޙއްލުކުރެވޭނެ ަމއް  ސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު ކޮމިޓީން ގަާވއިދެއް ފާދެކެނީ ްސކޮްށފައި ަގވާއިަދކުން އެކަްނ . ދެން މިއަދު މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް  ކުރުމަށްވުރެ ފަސޭހައިން ކުެރވެން އޮްތ ކަމެްއ ތަންކޮެޅްއ ބޮޑު ގޮތަކަށް މިކަން ކުަރން އުޅޭީތވެ

ތަކެއް އެބަވޭ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ ކޮންމެ ގޫެވގެން ިމއުޅެނީ. ޕީ.ޖީ ގްޫރޕްކުރަން އުނދަ ތަންކޮޅެއް ޤަބޫލު 

ނޑުމެންނަށް ގަާވއިުދ ލުޔަސް ޢަމަގޮތެއް ވި  ކުރަމުން އިނގޭތޯ. ދެން މިހާުރ މި މައްސަލަތަކަީކ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެެރއަށް ގެނެްސގެން ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ބޭނުންާވ ކަމެއް ވެއްޖެ ކަމުަގއި ަވންޏާ އޭގެ

. ދެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަްށ މިއީ ންދާ ގަވާއިދަކީމިހާރު ޢަމަލުކުރަމު ކުރެވިދާނެ ައއު ގަާވއިދު ިއޞްލާޙު ކުރެވެންދެކަށް

ތަކުަގއި ަވކި އަދަދަކަށް ެމންބަރުން ވާހަކަދެއްކުާމއި އަނެްއކޮޅުން ޮގސް އަެނއްކާ ބިލު ގޮާތއި  ވާހަކަދަްއކާނެ

މި ބިުލ  . އެހެންވީމާ، ޕީ.ޖީން އެދުވަހު ވާހަކަދަްއކާލާފައިޮއވޭ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕްތަކަށް ލިބިފަނުދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ 

މިކަހަަލ  އީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ަރއީސަށް އެބަ އޮްތ ކަންނޭނެގ އެ ފުރުޞަތު. ހަމަ ޕީ.ޖީ އެްއކޮށްލާފައި މި

ަވކި މިހެން ކޮމިޓީ ބަންދު މެ ބިލަކަށް ކޮންއަނެްއކާ މިހެން ހަދާލަންވީއޭ. ދެން މި ގަާވއިެދއް މީތީގައި މިހެން، ބިލެކޭ

ލައެއް ކަމަކަށް. މިހާބޮޑު މައްސަ ނޑަށް ހަމަ މީތި ޤަބޫލުނުކުރެވޭައނެކެތިކުރާކަށް. އަުޅގަ ދުވަސްތަުކގައި ބާްއަވއިގެން

ނޑުމެންެގ  އެ ލަފާދީފި އިދާރީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްއީސް ގޮވާލި ކޮންމެ ގޮވާލުެމއްަގއި ރަ ހަމަ ނަމަ އަޅުގަ

އްކާ އެކަން އެގޮތަށް ން ެއ ބިލަކަށް ވާހަަކނުދަދޭން ުހރި އެއްބާރުލުެމއްދީފައި އަުޅަގނޑުމެ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

ބިލަށް ވަކިން ގަވާއިެދއް ހަދާ އުސޫލެްއ  5. އެހެންވީމާ، މިހެން އޮތް ކަމެއްގައި ހަމަެއކަނި ކޮށްލާނަން

 ބަލައެއްުނގަނެވޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެީވ. ހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރީއސް ވިދާުޅވީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުްނނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ެއކަްނ ތިމަންނައަށް ކުރެވިދާެނއޭ.  އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ

ވާތީ ާޢއްމު ކޮމިޓީެގ ރުހުމަކާއިގެން ތިމަންަނ ޓުގެ ތެޭރގައި ިމއޮންނަ ކަމަކަށްާޢއްމު ކޮމިޓީގެ ެމންޑޭ ކުއެކަމަ

ށް މާގިނައިރު މިކަމަށް ބަހުސްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ގޮސްލަންެވގެންނޭ މިއުޅެނީ ިއނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑމެންނަ

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމަވާފަިއ ދެންނެވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މައްަސލަ ފޮނުއްަވވާފައި އޮތީމަ  ރަނގަުޅވާނެ. ައުޅގަ

 މޫސާ ނިޒާރަށް. ދެން މުޙައްމަދު.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ެވްސ ފުރަތަމައިނުން މި ޢަބްދުއްރަޙީމް އެ ނޑު އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ ވެސް އުސޫެލއްެގ  ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ސޮލިްޑ ވަރަްށ ވިދާުޅާވ ވާހަަކއަކީ ވެްސ  އާމިރު މިހާރު އެ  ކު ކުރެވޭ. ެއކަމަގޮތުން ތާއީދު  ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ނުނިންމާ އެގޮތަށް  ވާހަކަެއއްހެން. އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

ދަްށ މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން ެއކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި އެއީ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަގޮެތއްހެން. މިދެންނެވީ ގަާވއި

މުގެ ަވގުތުތަކަކީ މި ަތކެއް އަންނަން މިހާ ކައިރިވެފައި އޮްއވާ އަޞްުލގައި ބަހުްސކުރުވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިޞްލާޙު

. މި ކޮމިޓީގެ ެމންޑޭޓެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ެއއްވެްސ ގޮަތކަށް ބަދަލެއް ންމަންޖެހޭ އެއްެޗއް ޙަޤީޤަތުގަކޮމިޓީން ނި

ނޑުމެން ޮކމިޓީން ނިންމުން ކަންނޭނގެ ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނީ. ައޅުަގނޑަކަށް  އަދި އެ މާއްާދ ގެންނަންޏާ އަުޅގަ

ޅުަގނޑަްށ ހީވާގޮތުްނ ެއކަން އޮންާނނީ އެހެން އިނގޭތޯ. އެްއެވސް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ. އަ  ބަލައެއްނުލެވޭ.

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ މިއަށް. އާދެ! އަދުރޭ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ުއވާާލ  އެހެންވީމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޑިއިރު ހޭދަކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ދެން އެކަމަކީ ބަހުސްކޮށް ތިން ހަތަރު ގަދެން ގިނައިރު ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑު ނެތޭ  މެންގެކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވަންޏާ ކޮމިޓީން ނިންމާނީ. ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، ރައީސް ލީޑަރުންނާ ވާހަކަދައްކާަލމާ. އިޢުތިރާޟެއް. އެހެންވީާމ، އާމިރު ވިދާޅުިވގޮތަށް ޕީ.ޖީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ ހިނގާ ޕީ.ޖީ ލީޑަރާ އެވާހަކަ ަދއްކާފައި އެގޮތަްށ ނިންމާގޮތަށް. މިދެންނެވީ 

ބިލުތައް އެގޮތަށް ލަފާދިނީމަ ނިމުނީތާ. އެހެންނޫންތޯ. އާދެ! ދެން ދެން ހުރި ކޮިމޓީން ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ނޫނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ  އިޞްލާެޙްއ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނެއް .އިނގޭތޯ، ސޮރީ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުގައި ވަންޏާ އެއަްށ އަޅުގަ

ނޫނީ ޓޭ، މިނި 15ސީދާ  މިހެން ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން. ވަކި ަގޑިތަެކއް

ބައެއް ލަ ކުރަންޖެހޭ ކަހަބަހުސް އެހެން ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި. އެއީ އޭަގއި ހުންނާނެ ވަރަށް ބޮޑެތި ގަިޑއިރެްއގެއޭ 

ނޑުމެން ަވިކވަކިން ކަންނޭނގެ ވާހަކަަދއްާކލަން ފަސޭހަވާނީ.އެހެންީވމާ، . އިނގޭތޯ ޤާނޫނުތައް  އެއަށް އަުޅގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ތި ވިދާޅުވީ އިނގޭތޯ. މީ ހަމަ ރައީސް ެވސް ބޭނުންފުޅުވަނީ މި ބިލުތަކަށް ވަކިަވކިން 

. ނަޑއަޅުްއވަދެްއވާށޭ ވިދާުޅވެފަކަގަޑި އްސަވާފައި ފޮނުްއވާފަިއ އެހުރީ ވެސް އެ އެއްިޗްއސަށް ވަކިަވކިން ނަންޖަ

 މުޙައްމަދު. އަނެއް ދެން

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޅުްއވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުށަހެއެ އަުޅަގނޑު ެވސް ޢަބްދުއްރަޙީްމ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! 

ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ބިލުތަަކށް އެންމެ ރަނގަޅު އުޞޫެލްއގެ ގޮތުން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ުއވާލުމަށް، ޤާނޫނު 

ނޑަށް ން ޖެހިފައި ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނުބުނާގޮތުން އުވާލަ ބައެއް ތަކެއް މިއަދުން މިއަދަށް ކޮމިޓީން ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ

އަރަނީ ގަވާިއދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސްއކަތް ހިނގަމުންދާ ގަިޑއެްއަގއި މި ކޮމިޓީން މިހާރުން  ތަށްފަހަރު ހި

އެާއއެުކގައި އާމިރު  މަނަންޓް ގޮތެއް ނިންމާލާފައި ބޭއްވުން އެއީ ެއންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނޫނޭ. ހަމަރމިހާރަށް ޕާ

ސް މިކަހަލަ ުކޑަުކޑަ ަކމަކަށް ބަންދު ދުވަހެްއގަިއ ައއިސް ކޮށްލުމަްށވުރެ ހަމަ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުަމކީ ވެ 

ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނަށް އެ އިޚްތިާޔރު ދޫކޮށްލެއްވުން ެއއީ ނުރަނގަޅު ގޮެތއް ެވސް ނޫން އަުޅަގނޑަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން 

ނޑު ާތީއދުހުށަހެޅުމަށް  ެއއީ  ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ގެއަޅުަގނޑަށް އާމިރު .ޖީ ލީޑަރުންނާ ކުރަން. ޕީއަޅުގަ

އެާއއެުކަގއި  ބާރު ދޭން އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ނިންާމލުމުގެިއގެން މި ބިުލތަކަށް ވެްސ ގޮެތއް މަޝްވަރާކޮށްލަ

ރުން ތިބި ސް ޕާޓީތަކުގެ މެންބަމަވެނަނު ން ނުގުޅުމިއަދުގެ އެޖެންާޑާއ މުޅި ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެމުންދާ ކަމެއް،އަޅުގަ 

ނޑަެއޅުން އިނގޭތޯ. އެހެން އެުޅނީމަ  ވާގޮތަީކ މެންބަރުން އެ ތަމްޞީލުކުަރއްވަީނ މިނިސްބަތުން ވަގުުތ ކަ

މެންބަރުން ތިބީމާ އެމް.ޑީ.އޭ ައށް އެ ލިބެނީ މެންބަރަކަށް  5އެމް.ޑީ.އޭ އިނގޭތޯ.  ނޫނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ސާލަކަށްމި

ޓުވަރު މިސާލަަކށް މުޅި ޕާޓީއަށް. އެހެްނ މިނި 5ތުން ވާހަކަަދއްކާަލން. ގޮ ވަރަށް ކުަޑ ަވގުތުކޮެޅއް ބިަލކާ ބެހޭ

ބަލާއިރު ރައްޔިތުން ންޓޭަޝނަށް ވީމަކާ އެއީ ރެޕްެރޒެމިިނޓު 1މެންބަރުން ތިބޭއިރު މެންބަރަކަށް  5ވެއްިޖއްޔާ 

ރެ ުކޑަ މިންވަރެއް. އެހެްނވީމާ، ވޯޓުދީގެން ހޮްއަވވާފައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އެ ލިބެންވާ މިންވަރަށްވު

ނޑަ ތަެކއް ދިމާިވ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ކުރުކޮްށލުމުގެ ގޮތުން ދެން އިތުުރ ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުނދަގޫއެއީ އަުޅގަ

ނޑު   ނިންމާލާނަން އިނގޭތޯ.ހަމަ ވާހަކަނުދައްކާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު ތި އައީ އިނގޭތޯ. ކުރިްއޔާ. ދެވާހަަކއެއް އާދެ! ޝު އަރުވާނަން. ދެން ފުރަތަމަ ވާހަކައަކަށް ތި  އަުޅގަ

ތިމަން ތާއީދުކުރަްއވަމޭ ބިލަށް އޮތް ަބަޔށް ވިދާޅުީވ ޢަބްދުއްރަޙީމް ެއ ިވދާޅުވި ވާހަކަތަުކގެ ތެެރއިްނ މިއަދުގެ 



  

ވުމުގެ ކުރިން ބޭނުންފުޅޭ ބައްލަވާލަްއވަން ެއ ދެއްތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މީގެފަހުން ޢަމަލުކުރާނީ އެހެންނޭ ވިދާޅު

ނަޑއެޅުުމގަިއ  ،ބިލުގައި އޮތީ ކޯްއެޗއްތޯ ދެއްތޯ. އެހެން ތި ވިދާޅުވީ. ދެން އަނެއް ވާހަކަިއަގއި ޕާޓީތަަކށް ވަގުތު ކަ

ނޑުމެން މިތަނުން ަކނަޑެއޅިމާ އޭތި ގެއްލާލަނީ  3 މި އޮންނަނީ އެ ލާފައި މެްނބަރުންނަށް. ގެއްލާ 85ގަިޑއިރު އަުޅގަ

އެްއގައި ތިބި އަދަދުން ުގނަ ކުރީމަ އެ ލިބޭ އެއްޗެއް އަރުވަނީ މިހާރު އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑަްށ ޕާޓީ

ނޑަށް ީހވަނީ އިނގޭތޯ.  ހީވަނީ އެއަްށވުރެ ވަކި އިްނސާފުވެރި ގޮަތކަށް ަގޑިެއއް ނުއެއް ބެހޭނެހެން. އެއީ އަުޅގަ

 އާދެ! އާމިރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އާމިރު މަދުއަޙު މެންބަރު ާރގެދާއި ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން  ނޑަށް މިދެންނެިވ މަސައްކަތަށް ހަމަ ފަސޭހަކޮށްލުމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނ ޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން ގޮެތއް ނިންމަން. އެކަން ޙައްލުނުވުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ނޫން ކަމަށް ވަްނޏާ ކޮންމެ މައްސަލަެއއް . އެހެންއަޅުަގނޑު ެދކެނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނިންަމންޖެހޭނެ ކަމަށް

ަގވާއިދު އެކުަލވާލާ  ެއއް ނޫން. ދެން އަނެއް ކަމަީކ އައުކުރެވޭ ޕްެރކްޓިސްައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުމީ މިގޮތަށް ކުރުމަކީ 

ނަޑއެ ުޅމުގެ ކަންތަކަކީ މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ަގވާއިުދގެ މިހާރު މިއޮތް މާއްާދ ނިމުމަށްފަހު ވަގުތު ކަ

ނަޑއެޅުން.  ައއު މުންމިއޮތް ގޮތަށް ފާްސެވގެން އަިއއްސި ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހެއް އެކުެލވިގެން ާދއިުރގަިއ ަވގުތު ކަ

ނޑައަޅާަފއި އޮތް  ޔަތް ކޮށްފައި ަވގުުތ އް ނޫން. ެއއަށް އަލުން ރިޢާަވގުތަކީ އެއީ ާބވާލެްއވި ވަގުުތތަކެމިހާރު ކަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ. އެހެންވީާމ،  ނަޑއެޅުުމގައި ެވސް އެންމެ ކަ ނޑު ަވގުތު ކަ ނޑުމެން، އަުޅގަ ކުރިން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރަމުން އެއިެރއްަގއި އެ ނޑު ދިޔަ ހުރި ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ ހުރީ ކަެމއް. އޭރު އަުޅގަ

ަތކެްއ ައޅުަގނޑުެމން މަޖިލީހުގައި ގޮތްމިނިވަން މެންބަރެއްގެ ަހއިިސއްޔަތުން. ދެން އުސޫލީ ހަމަައކީ މިއޭ ކިޔާަފއި 

ނޑަށް ވެ ކުރަްނ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާތު ގެ ރައްޔިތުން  ބޭނުންވޭ، ސް އެބަ އިނގޭ އިންސާފު ހޯދަންނިންމާލާއިރުގައި އަުޅގަ

ހުންނަނީ މިތަނަށް. ހުންނައިރުގައި މިސާލަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވީީތވެ ވެސް އައިްއސަ މި ކޮންމެ މީހަކު

ނޑެްއ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން  އަޅުަގނޑަށް ވަގުތު ނުލިބުން. އެ ސިސްޓަމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ސް އަޅުަގނޑުމެން ފުޅާ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން އެބުާނހެން މެންބަރުން މަދުން ތިބީތީވެ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވެ 

ރުން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކު ވެރި ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ މަސަްއކަތްދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަާރކޮށްފައި ތަންކޮެޅއް ސުލްޙަ

ތަކެއް ވެސް އެބަ ުހރި. އެހެންނަމަވެސް އެ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ވާަހކަދައްކާނީ އިނގޭތޯ. ެއ ވިސްނުން

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކަ  ަގވާއިުދ  ޑޭޓް ކުެރވިގެން އަންނާނެ އެ ައއުވުެމއް އަިދ ވަކިން މެންމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުއި ވަގުތު ކަ

ކުރީަގިއ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް  ޭއގެ ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ ަވގުތުތަްއ،ނިމުމަށްފަހު. އެ އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

 ން ެއކަމުގަިއ ޙައްެލއް ހޯދަންންނާ ވާހަކަދައްކާަލިއގެގެންޮގއްސަ މިހެން ދިމާވާ މަްއސަލަތަކުަގއި ބޮޑަށް ޕީ.ޖީ ީލަޑރު



  

ހަދާނެ އެއްވެސް ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން ނޯންނާނެ. ނުކުރުން. ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ަވކިން ހަދައިފިއްޔާ މަސައްކަތް

މި  ހުށަހަޅާލަންހަމަ އަސްލު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ެއހެންވެގެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަމައްސަލަިއގައި ޕީ.ޖީ ލީޑަރުްނނާ ވާހަކަދައްަކިއގެން ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކު   ން.ރުމަށް އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. މިހާރު ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ވޯޓަކަށް އަހާނަ އަޅުަގނޑަށް ތާއީދު ިލބިއްޖިއްޔާޢަބްދުއްރަޙީމް. އާމިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ނޑު ވެްސ އާމިރު އެ ވިދާޅުވާ ވާާހކަފުޅުތަކަށް ތާއީދުއުސޫލެއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  ކުރަން. ގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވީ.  ދެންމެަގއި  އުޅުނު ަމއިަގނޑު ވާހަކަ ޑު އަސްލު ދައްކަންއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ އިގެން ގެންދިަޔއީމަ ނުގެނެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ޕީ.ޖީ ލީޑަރުން ނިންމަ  މި މިސާލަކަށް މި ކޮމިޓީއަށް 

ނޑުމެންެގ މެންޑޭޓަކާ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނަކަށް އަަރއެއެއަޅުަގނޑުމެން  އްުނގަނެވޭެނއޭ. ތަުނަގއި ެތދުވެ ބުނާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެ ަކށް ވެސް ނޯންނާނެ އިޚްތިޔާރެއްމަޖިލީހުގެ ރައީސަ. އެމީހުންނަކަށް ނޯންނާނެ އިޚްތިޔާރެއް ން ކޮމިޓީެގ އަުޅގަ

އެ މެންޑޭޓް އަމިއްލައަށް ނަންަގަވިއގެން ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުަރއްަވިއގެން ގޮތެއް  މެންޑޭޓްގެ ތެރެއަށް

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި އޯޭކ ޕީ.ޖީ ލީ، ނިންމާކަށެއް. އެހެންވީމާ  ޑަރުންނަށް ބާރުައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މެންޑޭްޓގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް  . އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ޫނންދީފައި ދެންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނޑު އެހެން ބައެއްގެ އަތް މަްއޗަްށ ދޫކޮށްލާކަށް އަޅުގަ މި  ނުނިންމާ. އެހެންވެގެްނ އަދިވެސް އަުޅގަ

އި ޟުވާތީ އުވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ވެއްިޖއްޔާ އެ ޤާނޫނަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުގެ ނަމުގަހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަ

ނުތަކަްށ ތި ވިދާޅުވިހެން އެ ޤާނޫހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރަން. ދެން އެހެން ޤާނޫނުތައް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޢަމަލުކުރާ 

އަދި ޭއގެ  އިބައްލަވާފަިއ އެ ޤާނޫނެްއގެ ިއޞްލާޙު ގެންނަވަން، އިޞްާލޙު ގެންނަވާ ޤާނޫނެްއގެ ޮބުޑ ކުޑަ މިނާ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ނޑައަާޅ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުގަ  ޒާތަށް ބަލާފައި ގަޑި ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ  ،ކޮށްލާފައިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އާމިރުހަމަ އަޅުަގނޑު  ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލެްއ  ވިދާޅުވާހެން ޕީ.ޖީ ީލޑަރުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ފްޯލގަިއ މައްސަލަ ނިކުންނާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

ކަށް އާމިރުެމން ޕާޓީން ވެސް އެ މައްސަަލ ޙައްލުވާނެ. މިސާލަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކޮށްފި ކަމަށް ނުކުރެވޭ. މިސާލަ

ްށ ދެން އޮންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމް މައްސަލަ. އަޅުަގނޑަމެންބަރުން ވެސް ޙައްލުވާނެ އެ މަްއަސލަ.  ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

 އަތުެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ފްލޯގައި މައިގެން މިތަނަށް ލީޑަރުން ނިން ޕީ.ޖީ ހީވަނީ އެކަންކަން ޙައްުލވާެނހެން

ނޑު އެހެންވީމާ، އާމިުރގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެން  .އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އާމިރު މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުމެތިއީ އާދެ! ތި ކަންބޮޑުވުން  ކޮމިޓީގެ ތަޖުރިބާގައި ހަމަ އެއްެޗްއ ން މި ނެތް ކަމެއް ނޫން. މިތަނުގައި އަޅުގަ

ްއޔިތުންެގ ވަަނ ރަ 17 މިދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ަވގުތު ބެހުމުަގއި އޭރު އެކުަލވާލީ ަވގުތީ ކޮމިޓީެއއް. 

. އެ ކޮމިީޓގައި ރެޕްރެޒެންޓް ކުރި މީހެްއ އެއްތީ ކޮމިޓީކުރި ގޮތަކީ އެކަމަށް ޓަަކއި ެއކުލަވާލި ވަގު މަޖިލީހުގައި ޢަމަލު

އަޅުަގނަޑކީ މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ކޮްނމެ ޕާޓީއަކުން މެންބަރެއް ނަގާފައި އަެނއްކާ މިނިވަން 

ނޑައެިޅއިުރގައި އޭރުަގއި ގަާވއިދުގެ  ގަެއއްނުޭދ ަވނަ މާއްދާގައި ޖާ  24މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ވަގުތު ކަ

ޖިސްޓްީރގަިއ ޓީގެ ރަ. އެ ާޕޓީއަށް މީހުން ބަދަލުވިެއއް ަކމަކު ޕާބޭނުން ންހަމަ ތަޖުރިބާއިން ހިއްސާކޮށްލައަޅުަގނޑު 

ެގ ންއަށް ޮސއިޮކށްފައި ހުރީމަ އަލްހާ ން އެމް.ޑީ.ޕީަވހު ދިމާވި މައްސަަލއަކީ އަްލހާހިމެނޭނެ ގޮތެއް. ދެން އެދު

އެހިސާބުން އެ މައްސަަލ ޕާކްކޮށްފައި ތަޅުމުން މި . ތޯދޭނީ ކޮންބަެއއް ނަށް ވަގުތު ހާމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަލް

ގަޕޯއަްށ  ފައި، ޢަލީ ރިޟާއަށާއިދީ ނިކުތީ މުޅިން އެހެން މައްސަލައެއް. އަލްހާނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަމުގައި ފުރުޞަތު

ސާބުން ޑީ.އާރު.ޕީ މެްނބަރަކު ޢަލީ ވަޙީދު ތެދުެވ . ެދން އެހިދީފައި ވާހަކަދެްއކުމުގަ މިނިވަން މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތު

ނުޑ ެއއްބަްސވިގޮެތއް ނޫނޭ ެއއީީކ ކޮމިޓީ  ނޑު ދެންނެިވން އަުޅގަ ގަ. މައްސަލަ ހޫނުކުރީ. އެދުވަުހ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލު  ިއން މައްސަލަ ނިކުމެދާނެ ތެރެތި ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރންއަކީ ތަޅުމުގެ  ކުެރވެނީ މިހާރުމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުގެ ުބއްދިއަށް ވިސްެނނީ މި ކޮމިޓީން ކުރީމަ ބޮޑޭވާނީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުްނގެ ކަމަށް ވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ކޮށްަލއިގެން އެކަްނ . ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންގެ ލެވެްލގަިއ މަޝްވަރާ އިނގޭތޯ ރުމަްށވުރެ މައްަސލަ ނިކުންނަލެއްލެވެލްަގއި ކު

ނިކޭްޓ، އެ ކޮމިޔު ޕީ.ޖީ ލީޑަުރންނަށްުޅވާ މައްަސލަ ރަނގަޅަށް ތި ވިދާކަމަށް ވަންޏާ ަތޅުމުން ކުރެިވއްޖެ 

ޕީ.ޖީ ީލޑަރުންނާއި ވިޕުްނގެ ބޭނުމެްއ ނެތޭ. ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނަށް  ވެއްިޖއްޔާއެއްބަްސެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެން 

ވެސް އެ މައްސަަލ  ނުންކަމަށް ވަންޏާމުން ހަމަ ޔަޤީ ހިއްސާކުރެިވއްެޖ އެއްބަްސެވގެން އެ ޕާީޓގެ މީހުންނަށް އޭތި 

ނޑުމެން ގަާވއިދު މި ޮއގަސްޓް ކުރިން  ގެމަހުެގ ވަކި މުއްދަެތއް ކުޑަވާނެ ިނކުންނަލެއް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ



  

ނަޑއަޅާފަގަާވއިދު ނިންމަ ވި އް . ނިންމާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ޓަަކއި ކޮމިޓީން އެކުަލވާލެން އެއޮތީ މެންޑޭޓް ކަ

ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ޢާއްުމ ަގނޑަްށ ގެންިދއުން ައޅުއެ އޮތް ގޮަތށް މިމިހާރު  ށްޗަރ ބަދަލުކުެރވެންދެކަމުޅި ސްޓްރަކް

މަޝްވަރާދިނުމުގެ ވަރަށް ވަުރގަދަ މެންޑޭޓެްއ އޮތް ކޮމިޓީެއއްކަްނ  އަކީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށްކޮމިޓީ

ކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ ޕްރެކްޓިސް

ސިކުނިިޑއަށް ވިސްޭނތީ އަޅުަގނޑު މިކަުމގަިއ ަގނޑުގެ މައްސަލަތަކަށް ފިނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ައޅުހަމަ 

މާ، . އެހެްނވީބާ ކުެރވިފަިއ ހުރީމައާއެކުކަންތައްތަެކއް ދިމާވެަފިއ އެކަުމގެ ތަޖުރިމިކުެރެވނީ. މި މިހާވަރަށް ވަކާލާުތ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއްބަްސެވވޭ، މިތަނުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  މި މައްސަލަތަކަކީ މިހާރު

ބޮޑު ތަޢާރުޟުވާ ބިލުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ . މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާށްކަަމކަ އެއް އެއްބަްސެވވޭ

 244އަސާސީގެ ޤާނޫނު .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ދަނީ  އެހެނެއް ނޫން އެކަން .ބަހުސެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ

ކުރަން ފަށާ ސާސީއަށް ޢަމަލުއަފައި އެ ބިލުތަކާ މެދު މި ޤާނޫނުމާއްދާގައި އެަބއިން ަވރަށް ސާފުކޮށް ބުނެވަނަ 

ކުރަމުން. އެ އަންނަނީ ގޮތްތަެކއް. މިހާތަނަށް ވެސް މި އަންނަނީ އަންނަނީ  ނެދުވަހުން ފެށިގެން ކަންތައް ުކރަންވާ

ެއކަމާ  ހަމަ ވެލިޑް ޤާނޫނެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން. އެކަމަކު އެ ުއވާލުމާ ހަމައަށް ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ ވެސް

ގުޭޅގޮތުން ެވސް ތަފާތު ވާހަކަތަްއ ތަފާތު ގޮްތގޮތަްށ ދެކެވެމުންދާތީ. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުތައް ުއވާލުމުގެ 

ނޑުމެްނ އެ ތަކަށްމައްސަލަ ކަމަށްވަންާޏ އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ޤަނޫނުތައް އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ  ސްވަނީއްބައަުޅގަ

ދުވަހު ޕީ.ޖީ.ގެ މަަސއްަކތް ރަނގަޅަށް ކުެރިވއްެޖ ކަމަށްވަންޏާ ެއ  ބިލުތަކުގަިއ މާބޮޑު މައްސަަލއެއް ނެތް

 24އެބައިން ގަާވއިދުގެ  ކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކަމަށްވަންޏާ، މި ރައް 

ޕާޓީ  ވިސްނުމަކަށް ތަާބެވ ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަްނޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ގޮތަަކށް ވަކި ވަނަ މާއްދާަގއި ވަކި

އްޖިްއޔާ މިތަނަށް ޕާޓީ އެހެންވެ ވަންޏާމުންކަމަށް  . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުެރިވއްޖެސިސްޓަމަކީ

ނޑަށް ހީވަނީ މައްސަލަ ކުޑަވާނެެވއް ސިސްޓަމޭ ނުކިޔާ. ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭީތ  ޖިއްާޔމުން އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް މިފެންނަނީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ހު ޝުކުރިއްާޔ. ނޑުމެން އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ށަހެޅުއްވި މިހާރު އަުޅގަ

ދު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީެދއް ނުއެއް ލިބޭ. ވުމަކަށް ތާއީހުށަހެޅުއް

  ޢަލީ ފަޒާދު. އަޅުަގނޑުމެން،

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 



  

ނޑުމެން ވެސް ދެއް  ޢަލަިއކުމް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންއައްސަލާމް ކޭ ވާހަކަ ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނކަންނޭ ވެސް ޤަބޫލު ެއބަ ކުރެވޭ ނަށްއެންމެން ގެ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ޓީއަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރަކާއި ބާުރ ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް އެީއ ކޮމިގެ ދަށުން މި މާއްދާެގ )ޅ( ވަނަ 49ގަާވއިދުގެ 

ނޑުމެން އެ ޒިންމާތައް ނެގުުމގަިއ ފަސްޖެހޭ އަޅުގަ  ވަންޏާ ހަމަ  ކަމަށްނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. އަދި އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނ ކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ  އެ ޖީ ލީޑަރުންނާ ހަވާލުކޮށްލެްއވީމަޕީ.ހަމަ ހުރިހާ ަކމެއް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ގިނަވެ ނުވަތަ ރަސްމީ ދި އަނޫން.  އެއީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތެއް އަޅުގަ

ެވސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް އައިސްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންތައްަތްއ އި ގަޑި ނޫން ގަޑިތަުކގަ

ބަންދު ނަށް ބަލާފައި މި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާަހކަތަުކގައި އެއީ ކުޑަ ބޮޑުދެން މުޤައްރިރު ނިންމާއިރު އަުޅަގނޑު 

ނުޑ ހަމަ ޢަދެން . އަސްލު މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަުކގައި  ދުކުރަން. ބްދުއްރަޙީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގަާވއިދުގެ  ހަމަ ހުރިހާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާީތވެ 49އަދި އަުޅގަ

. ހުރިހާ އެހެންނުންތޯ މަޝްވަރާ އޮންނަން ޖެހޭނެޮކމިޓީގެ  ވެްސ މިިއ ޖެންޑާ ތަުރތީބު ކުރުމުގައެްއޗެއް ވެސް އެ

 ކަންަތއް ގެއީ. އަދި މި އިދާރާގެ ހަމަ އިްސކޮށް މިތިބަ މުވައްޒިފުން ކޮމިޓީ މި ކަމަކަށް ބާރު ދީފައި އޮތް ކޮިމޓީ މި

ނޑުމެންނަށް ހަަމ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީ މިއީ. އަޅުގަ ކޮށް ހުރިހާ ތައް މުރާޖަޢާމިތަނުގެ ކަންތައް ވެސް ބަލައި

 ކުިރއަން ގެންދެކޭނެ އެަބއި. ސް ހަމަ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނަށް ދޫކޮށްލީމަ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށްހުރިހާ ކަމެއް ވެ

ލީޑަރުން .ޖީ އެހެންނަމަވެސް ޭއގައި ަމއްަސލަތައް ނުކުންނައިރު އޭަގއި ިޒންމާވާނެ ފަރާތެއް ނޯންނާނެ. މިސާލަކަށް ޕީ

މު ކޮމިޓީން ކުރީަގއި ނިންމާފަިއ މަްއސަލަެއއް ދިމާާވއިރު އެީއ ޢާއްއްުލޮކށްފައި ނުވަަތ ޭއގެ އެއްބަްސެވގެން ކަެމއް ޙަ

ނޑުމެން ބަލަންވީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ހަމަ ނެތް ނިންމުމަކަށްވީމަ އަނެއްކާ މައްސަލަތައް ބޮޑުެވގެން ދާނެ. އަޅުގަ

އިތޯ ބަލަިއގެން ކުިރއަްށ ކުަޑވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބަ މީގެ އެންމެ މައްސަލަ

 ކުރިްއޔާ.ޝުއެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ކަން. އަޅުަގނޑު ަހމަ ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ންގެންދިއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ . އަޅުަގނޑަށް އަހާލަން ބޭނުންވެސް ލިބިފަދު ވެސް ތާއީ ށަހެޅުމަށްޝުކުރިއްޔާ ޢަލީ ފަޒާދު. މިހާރު ދެ ހު

ނޑަށް ހަމަ ހުުމގެ ކުރިން ވަރަްށ ފަސޭހައިން ވޯޓަށް އެ ވޯޓަށް އެހުމުެގ  ންމާލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ހަމަމިކަން ނިއަުޅގަ

އޮްނނަ ބާރެއް. ދާއިމީ ބާރެްއ. ކުރިން ދެންމެ ޢަލީ ފަޒާދު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިްނ މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި 

އޯކޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ުހށަހެޅުއްީވ، މަޑުކޮށްަލއްަވއްޭޗ. އާމިރު ތި ދާއިމީކޮށް ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނަށް ދޫކޮށްލަންތޯއޭ 

ކުެރވިގެން ހުރިހާ ރެކޯްޑގައި މަޝްވަރާ ވަންދެން ވަރަްށ ބޮޑަށް އޮފް ދިމެންނަށް މިހާރު ަވރަށް ގިނައިރު އަޅުަގނޑު

ނުޑމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް  ޓީއަކަށްޕާ ެއއްަބސްެވވުނު އެއްަބވަްސވުމަީކ ވޯޓަކަށް ނުގޮސް އަުޅގަ



  

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮްށ  ،77/9މަށް މިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ެވގެން ުއވާލަންޖެހޭ ކަޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟު 

ނަޑއެޅޭ އަެގއް ދޭގޮުތަގއި ސަރުކާރަށް   1ލުުމގެ ބެހޭ ބިލަށް ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާ ނެގުމާހި ބަެއއް އެްއޗެ ބެނުންވާކަ

ނަޑއަާޅނީ. ދެން އޮތް އަނެއް އެ ސް ކުރުމަށް. ދެން އެ ޕާޓީތަކަށް ގަިޑއިރު ބަހު  9ލިބޭ ވަގުތު އޭގެ ތެެރއިން ކަ

 ދުބިލަށް ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނާ ވާަހކަދައްަކއިގެްނ ރައީްސ ގޮެތްއ ނިންމެވުން މި ކޮމިޓީން ލަފާދެއޭ. ެއގޮތަށް މިއަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު  ެވވުނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވީީތވެ ތިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްަބސް

މަޢާފަށް އެދެމުން ބަރަކާތްތެރި  ނަވަސްކޮްށ ދަންނަވާލަން ޖެހުނީތީދަންނަވަން. އަދިެވސް ެއއްަފހަރު ވަރަށް ނުތަ

 ވަބަރަކާތޫ. هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުސަލާމްދެމުން ވަކިވެލަން. ވައް އެތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދުވަހަކަށް 
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