
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  6 ކޮމިޓީގެ ޢ އްމު  

  4502 ޮއގަސްޓް 50

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީއަްށ  6`. ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 

ނޑު ރެކޯ  ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު -1ނަން. ޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލާމިވަގުތު ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީ އަުޅގަ

މަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙު، ަމދު ޝިޔާމްފް، ަނިއފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުއަޅުަގނޑު ޢަލީ އާރި

 ޙައްމަދު ފަލާޙް،މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މު، ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އަލިފުށި

ރާެގ އަދި ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫމަދު މުބީން، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު

ހިނގާ އެހެން ަގއި އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް، މި ގަޑީ މަދު އާމިރު މިވަގުތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު. އަޙު

ނޑު ދަންނަާވލަވެސް  ނަވާފަިއވާކަން ޖެހިވަޑަިއގެންަނވަން ވަަޑއިގަންކޮމިޓީއަކަށް  ނޑުމެންެގ ން. މިއަދު އަޅުއަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން މަަސއްކަތެްއ.  ދެ ކުރިމަތީގައި ިމއޮތީ  ފައިކޮމިީޓ މި ދައުރަށް އެކުަލވާލާމި ފުރަތަމަ މަސައްކަަތކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ެގ  99ަގާވއިދު ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ގޮުތގެ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމުގައި ކޮމިޓީ ހިންގާނެ

 11ދަށުން، މަޢާފުކުރައްވާތި. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ކޮިމޓީގެ ަގވާއިެދއް ހަދަންޖެހޭތީވެ އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި 

 ކުރީ ެއޑޮޕްޓް ހިނގަމުންދިޔަ ަގާވއިދުވަނަ މަޖިލީހުގައި ާޢއްމު ޮކމިޓީ ހިނގަމުންދިޔަ، އެ ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން 

ގަސްްޓގެ ނިޔަލަށް އެްއެވސް އިޞްލާޙެއް ވާނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވަން އޮ 4އެަވގުތަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައޮން ަވނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ނުަވަތ  4. އިޞްލާެޙއް ނެތް ނަމަ ކަންކުރާނެ ގޮތް ެވސް ނާނެ އަުޅގަ

އޮންނާނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ިއ ގޮެތއް ނިންމަން އަުޅަގނޑުދުވަހު ާބްއވާ ބައްދަުލވުުމގަ 4

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެްސ ދަންނަވާލަން. އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެްއ 

ވިދާުޅވެދެްއވުމަްށ  ގައި ހުރި ގޮތެއްޅުން ވިސްނުންފުޅުނުވޭ. އެހެންވީމާ، ކަންކުރާނެ ގޮތެއް ތި ބޭފު ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް

 އަޅުަގނޑު ފްލޯ ހުޅުވާލަން. ޫމސާ ނިޒާރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު! އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އެއްވެސް ބޭފުަޅކު ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނުވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ޢާއްމު ކޮމި ންގުމުގެ ަގާވއިދުގެ ގޮުތަގއި ޓީގެ ހިހުށަހަޅަން މި ގަވާއިދަށް ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށް ކުިރއަށްދާން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މަދު ރަޝީދުއަޙު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނިޒާރު ތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ިޢއްޒަ، ންނަވާލަން ބޭނުންވީ މޫސާ ނިޒާރުދަޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ެވސް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަށް މިއަށް ިއޞްލާޙެއް ފޮނު ފުޅަކުހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ެއްއވެސް ބޭ އްވާފައި ނެތީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަްށ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުނުވާތީ ކަމަށް އަދި ަވުގތު ނެތިގެން ނުފޮނުއްވި ނަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީތި ދިގުލާ ދެމުމަށްވުރެން މީތި އަޅުަގނޑުމެން އެޑޮޕްްޓކޮށް  މާނަކުރެވެނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީދުކޮށް އެކަން ެއގޮތަށް ނިންމަން ހުށަހެޅި ވާހަަކ  ނިންމާލެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ މުބީން މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑަކަށް ވެސް ދެން އެހެން  އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެްސ ޢާްއމު ކޮމިޓީ ހިންގުމުެގ ަގާވިއދު ބަލާލިން. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފުރު ޞަަތކަށް އެދުނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ އަޅަިއގަންނަވަުރގެ ކަމެއް ފާަހގަެއއްނުކުެރވުނު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ތާއީދު ެވސް ލިބިއްޖެ މިހާރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުބީން. އަޅުގަ

ރު ގުޅިަވޑަިއގެންފި. އެހެންވީމާ، ރެޯކޑަށް ޓަަކއި އެ ވާހަކަދަްއކާލާފައި، އެހެން ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ބަހުްސކުރެޭވ މިހާ

ނޑަށް ދޭހަވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ  މައްސަލަިއގައި އިޝާރާެތއް ުކރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމުްނ އަޅުގަ

އްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު ގަ ހުށަހަޅުއްވައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

ނޑުމެން މި އެޑޮޕްޓްކުރުމަށް ތާީއދުކުރައްވާަފއިވާ ކުރެްއވުްނ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ގަާވއިދު އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ދޭހަވީއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ަބލައިގަންނަކަ އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ . ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ީވކަމަްށ އަޅުަގނޑު ނިންމައިފިން. މި ގަވާއިދު ެއޑޮޕްޓް އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާނަމަ ވޯަޓކަށް ނުގޮސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  99ވަނަ ނަންބަރުގައި މި ބުނާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  2 ގެޝުކުރިއްާޔ. ދެން އޮތް މަްއސަލައަކީ އެޖެންޑާ 

ނޑުމެސިޓީއަމިއްލަ ފަާރތްތަކުން ފޮނުވާ  )ނ(ގެ ދަށުން ނަށް ންތަްއ ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީެއއް ަކނަޑއެުޅން. އެއީ އަުޅގަ

އަމުުރގެ ދަށުން ބައްޕަ ނިޔާވުމާ ގުިޅގެން ަސރުކާރުން އަތުލާފަިއވާ ގޯީތެގ  ައކީ ކޯޓުހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ

ހާރު ދޫކުރަމުންދާ އެހެން ގޯތިތަކާ އެްއވަރަށް ބޮޑުކޮށްދެްއވުމަށް ނައިފަރުން މިބަންާޑރަ ގޯތި ޅ.ބަދަލުގައި ދެްއވާފަިއވާ 

ނޑު ތިއިސްމާޢީލް މަލަސް/ޅ.هللا ޢަބްދުއެދި   ނައިފަރު ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިޓީ. ދެން މި ސިޓީ ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެމން ކަންކު ޓަކައި ކިޔާ ބޭފުޅުންނާ ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް އެ ހަމަ ރާ ގޮތަކީ ވެސް ލަފާނަން. އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މި ސިޓީ ނޑަައޅާލުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފޮނުވަން އެންމެ  ފޮނުވާލާނެ އެ ކަމަކާ ގުޭޅ ކޮމިޓީއެއް ކަ

 ތި ސަރުކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން  އަޢުލާކަން ބޮޑީ

 ރަޝީދު. !ވިދާޅުވެެދއްވާ. އާދެ ބޭފުޅުން



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަޙުމަދު

ނޑުމެން ތި ބަހުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   ށް ފޮނުަވއި ކޮމިޓީއަކަ ކަމަކާ ގުޅޭސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތީތި ހަމަ އެއަުޅގަ

 އް ނެްތ ކަންނޭނގެ.މެބޭނުދިގުކުރުމުގެ  ނިންމާލުންހެން މީގެ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ. ދެން މި ބަޙުސް

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ތާއީދުުކރަން. ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ަގއްދޫ އާދެ!  ރަޝީދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިްއޔަތު އަދާުކާރ ނޭ. އެހެންވީާމ، ސަރުާކރުގެ މަސްއޫފެއެއްރާެތއް ނުޝުކުރިްއޔާ ޢަލީ. އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އިޝާއާދެ! 

ނިންމީ ފޮނުްއވަން  މިޓީއަށް ފޮުނވުނީ ކަމަްށ ނުވަތަމިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަކީ އެްނމެ ގުޅޭ ކޮމިޓީައކީ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮ

ނޑު. އާދެ!ކަ އޮްތ މައްަސލައަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ުޝކުރިްއޔާ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެން  މަށް ނިންމަންތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީެއއް.  ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީެއއް. މި ސިޓީ އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީއަށްރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ިކޔާލާ ނޑަށް ފޮުނވާފައި އޮތް ސިޓީފުެޅއް. މި ސިޓީފުޅު އަުޅގަ ހުގެ ަނން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީއިދާރާއިން އަުޅގަ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފަށް،ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 9މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވަހު މަޖިލީހުގެ ދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭްއވޭ ުދވަސް

ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖައްސަމުން ގެންގޮސްފަިއވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ. ެއގޮތުން އެކަްނ  ގެދުރުގަީޑގެ ސައިފޮދާއި މެން

 6ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވެފައިވާ އެއްބަްސވުންކަމުގަިއވާ ސައުޓް ީބޗާެއުކ  ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި ފަރާތް

އިޢުލާނުކުރެިވ ހޯދުމަށް އެ މަަސއްކަްތކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޖަަނވަީރގައި 22ތު ހަމަވެ ިނމިފަ އެވެ. އަދި މާރޗްގަިއ މުއްދަ

ފަރާތަކުން ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ވީމާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި  4އިޢުލާނަށް  އެ

ފަރާތެއް ކުރާނެ އެކަށޭނަ ޙަވާލު  ޓަކައި އެ މަސަްއކަތް މުވަްއޒަފުންގެ ސައިފޮދުގެ ަކންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް

ނަޑއަުޅއްަވއި އަންަގވަ ޓަކައި ހުށަހަޅާފަިއާވ  މަަސއްކަތްުކރުމަށްސިޓީއާެއކު މި އިެދއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ކަ

ނިންމެވުންތައް ފޮުނއްވިަފއިވާެނ ާވހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިޙްތިރާްމ ކޮމިޓީެގ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި އިދާރާެގ ިއވެލުއޭޝަން 

އެ އެހެންވީމާ، މީގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަާކއި ައޙުމަދު މުޙައްމަދު. ޖުަލއި އަމީންޢާއްމު.  22ދެްނ ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

ނޑުމެއެްއޗިހި ިއވެލުއޭޓް  ނޑު ހިތަށްކުރެވުުނ ޮގތްތަކެއް މީަގއި އެބަހުރި ައުޅގަ އަރަނީ އަދި ންނަށް އައިސްފަ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ކަން ވެްސ ކޮށްފަިއ އޮންނާެނ ގޮ މި ތަކީ ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީެއއް ނަގަީނ މީގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިވެލު  ބޭފުޅުްނގެ  ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، ތި ަޓކައި ުނަވތަ އެނަލަިއޒްކުރުމަށް އޭޓްކުރުމަށްމައްސަލަ އަުޅގަ



  

މަުދ . އަޙުއްާސކޮށްލަދެއްވުން އެދެންމިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ އެްއވެސް ކަހަލަ ިވސްނުންފުޅެއް ހުރިްއޔާ ހި ،އެްއވެސް

 ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މަދުއަޙު  މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ސްކުރަންެވއްޖިއްޔާ ތަންޮކޅެްއ އެންމެން ބަހުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ސަބް ކޮމިޓީެއްއ ޢާއްމު އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ދިގުލައި ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެހެންޏާ ވެސް ކުރަްއވާ ގޮތަށް 

ކަމަށް. ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް  ހޮއްަވވަިއގެން ެއކަން ކުިރއަްށ ގެންދެވުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް

 ދެކޭތީ އެއަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

 

 ން:ދެްއކެވުވާހަކަ އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ސަްބ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނަޑށް ވެސް ހީވަނީ މިކަހަލަ މަސައްކަެތއް ރަނގަޅަށް ބަަލއިލެވޭނީ  އާދެ!

ނޑު އަދި ރަކޮމިޓީއެްއގެ ތެރެއިން ަވގުތު ލިބިގެންހެން. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު ތި ހުށަހެޅި  ޝީދު ވެްސ ގޮތަށް އަޅުގަ

އަރަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮންެމ  ން. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަ 

ނޑަށް ހީވަނީރަނގަޅުވާެނހެން ބޭފުޅުން  3ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީެއްއ،  3ޕާޓީއަކުން މި ދެންނެވީ   .އަޅުގަ

ނޑު ޖޭ.ޕީެގ  2މުޤައްރިރާ ދެން ކޮންމެވެސް  ނޑު ުހށަހަޅަން އަޅުގަ ބޭފުޅަކު ކޮންމެވެސް ެއއް ޕާޓީއަކުން. އަުޅގަ

ނޑަށް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. ހީވަނީ ރަޝީދު ރަނަގޅުވާނެހެން، ފަރާތުން މުބީން. ދެން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ ސަބް ކޮމިޓީެއއް ައޅުަގނޑުމެން ނަގަީނ.  3ތި ވިދާޅުވިހެން  ރު. އާދެ!ޒާޝުކުިރއްާޔ ނި އާދެ!

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭ.ޕީ، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ބޭފުޅެއް 3ކަމާއި އަދި އެ  މެންބަރުންނަީކ އަދަދު 3އެހެންވީމާ، 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތްޕުޅުން މީަގއި  އެހެންވީމާ، .ދުަމދު ރަޝީން މުބީން އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުން އަޙުކަމަށް. ދެން އެގޮތުން ޖޭ.ޕީ

ޭބފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ  3އިން މި ންވީމާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޙުސަރަމްޒުކޮށްދޭނެ ބޭފުޅެއްގެ ނަްނފުޅު. އެހެ

ނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯްޓ ސަބް ކޮމިޓީއަކަްށ މި މަސައްަކތް ފޮނުވައި އަދި ވި ަވޑަިއެގންނެވި އެންމެ ައވަހަކަށް އަުޅގަ

ބުރާ ގެންނާނެ ނއަ ނިންމާ އާއި އަިދ ސަބް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް  ބެކްކުރެްއވުމަށް ައޅުަގނޑުެމން އެދޭ ވާހަކަ

ނޑުމެން ޑިސްކަސްކޮށްލުން ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ. މި ކަމަކީ ވަރަށް އަވަހަށް   ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.މުއްދަތެއް ވެސް އަުޅގަ

ެއ ދެވެނީ އަސްުލގައި ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ ނޫންކަން ެވސް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭީތ ެއ ްއކޮޅު ފަރިަސއިފޮދު  ވެސް މިހާރު

 .ެވސް ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އާދެ! ނިޒާރު ވާހަކަ



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ވަނަ  3ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި އޮތް ލިޔުމުގެ  އެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން މި އެސްޓިމޭޓް ނިންމާފައި

އަލަށް  ވިއިރުަގއިގޮތް ބަޔާންކޮށް ފޮނު ބޭފުޅުން ނިންމި  އެބައޮތް ކަންނޭނގެ އެ ންނަންބަރަށް ބަލައިލީމަ ފެންނަ 

ބަްސވުން ެއއްކުެރވެންދެން މިހާރު އެގްރީމެންޓްކޮްށފައިވާ ފަރާތުގެ  އެގްރީމެންޓްފަރާަތކާއެކު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ 

ބޭފުޅުން ސަޖެސްޓްކުރައްާވފައި އޮތްގޮެތއްހެން އެއީ.  އެ ކޮމިޓީއަށް މުއްތަދު އިތުރުކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޫން މިހާރު ވެސް މި ދަނީ. މިހާރު ވެސް  އެއް. ގަާވިއދާ ޚިލާފަކަށް އެހެންވީމާ، ދެން ތި ވިދާޅުީވ ރަނގަޅު ވާހަކަ

ނޑަށް ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމައިގެްނ އަ ގޮތުން ވިއްޔާ މިކަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދާ  ފެންނަމީގެން ޅުގަ

ނޑުމެންކަންނޭނގެ.  ޚިލާފަށޭ ވިދާޅުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ މިހާރު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮށް ވަކި ގްރޫޕެްއ ވެުލއޭޓްމި މަސައްކަތްތައް އިސަޖެސްޓްކުރަްއވާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު މިހާރު ކޮމިޓީ އަށް 

ނަޑއެޅެންދެ ނުޑމެން ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް މުްއދަތެއް ހެދިދާނެ. ދެން އަުޅަގނޑު ހަމަ ައވަްސކޮށްލުމުގެ ކަ ކަށް އަުޅގަ

ުދވަސް ވެސް  3ގޮތުން ދަންނަވަން، އަުޅަގނޑަށް ހީވާގޮތުން އެންމެ ގިަނވެގެން ހަފުތާެއއް ގިނަތޯ. ަމސައްކަުތގެ 

 ނ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާކަންހާވަރު ނިމިފައި އޮތް މަސައްކަެތއްނޫންތޯ މިއީ. އާއެހެންީވމާ، ނގެ. ރަނގަޅު ކަންނޭ

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ... 3ދެންނެީވ.  އެހެންވެގެނޭ   ދުަވސް އަުޅގަ

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ މުބީން މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑު  އާދެ! މޫސާ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ަގއި. 12މަޖިލީހުގެ ަރސްމީ ދަތުރެއްަގއި އިރާނަށް ުފރަންޖެހޭ އަުޅގަ

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދާންޖެހޭނީ. ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ނިޒާރު ކަންނޭނގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެހިއްޖެ ޖައްސަވަން މޫސާ ނިޒާރު އިންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް މުބީންގެ ބަދަލު ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން  އާދެ!

ނުޑމެންނަށް އޮފް ދަ ރެކޯޑް  މުބީން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަަޑއިގަންަނވާތީެވ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

މައި ކޮމިީޓއަށް ދުވަހު  ާވ ބުދަ 13ސަބް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ނިންމާ  ލުމުަގއި ކޮށްލުުމގައި މި ނިންމުނީމަޝްވަރާކޮށް

ޚިޔާެލއް އިތުުރ ކަެމއް ނެތީމަ، އިތުރު  ގެއެެޖންޑާަގއި މިއަދު ދެން ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ނިމިއްޖެ. 

 ސައިން.އާދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު ވެސް އެހެން ބޭފުޅެްއގެ،



  

 

  ވުން:ާވހަކަދެއްކެ  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

އެނގިަފިއ އޮންނަ ގޮތުން މިހާރު މިތާނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެޑިކަްލ އެަލވަންސް، ޑަށް އާދެ! ައޅުަގނ

މެޑިކަލް އެަލވަންސޭ މިދެންނެވީ މިއޮންނަ އިންޝުއަރެްނސަށް އިނގޭތޯ. އިންުޝއަެރންސް އޮންނަނީ ެއއިރެްއގަިއ 

ނޑަށް މަޢު ކަމަށް މަޖައްސާ ގޮތަށްއޮންނަ އެންމެ މަތީ ޕެކޭޖަކުން އެލައިޑުން ހަ ލޫމާތު ލިބެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޖެްއ ތަޢާރުއެލަިއޑުން އެއަްށވުރެ މަތީ ޕެކޭ މަވެސް މިހާރުއެހެންނަ ފު ކޮށްގެން އެބަ އުޅޭ. އުޅޭއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނަނީ އެ ޕެކޭޖް ނޫން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން އޮ ތް ނެތް ގޮތެއް އަުޅގަ

އުޅޭ  އެ ޕެކޭްޖ އަލުން ތަޢާރަފުެވގެން މުންސާފުކޮށްލާފައި ނިންމާފައި ޮއތީ އޮންނަ އެންމެ މަތީ ޕެކޭްޖ ކަމަށް ވަންޏާ

 އެރީ ހަމަ ހައިލައިޓް ކޮށްލާނަމޭ އިނގޭތޯ.ންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ހިތަށްޕެކޭޖެއްގެ ތެޭރގައި ލިބެ

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ެއކަން އޮންނަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބުނާ ަމސައްކަެތއް އެީއ މާލިއްޔަތު 

ވާލުކުރެވިފައި އޮންނަ މަސަްއކަތެއް. ދައުލަތުގެ އެންެމ ގައި ނޫނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ޙަކޮމިޓީގެ އިސްތަށިފުޅު 

ނޑައެޅުުމގެ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމެއް. މަޖިލީހުން އޮންނާނީ  އާއި އިސްވެރިްނގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި މުސާރަ ކަ

ސައިން އެ ދެންމެއަކު މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ޙު ދެްއވަންވީލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކޮށްަފ. ދެން އިދާރީ ކުދިން ބައްލަވައިމާ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްަޗާކިއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އިންޝުައރެން ސް ޕެކޭޖް މިހާރު އަޅުގަ

ފު ުކރެވުނު ޕެކޭޖާ، ދޭީތގެ ތަފާުތތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ސް ިއން މިހާރު އަލަށް ތަޢާރުއެލައިްޑ އިންުޝއަރެން

 އެއްޗެއް  ނިޒާރު މުސާ ެދން އޮންނަ ދުވަހަކަށް ގެނެސްދެްއވުން އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީ އޮންަނ ދުވަހަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 ވިދާޅުވާން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ހިތަށް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަން  ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަަރނީ އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންެނވިއްޖެ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ެއސްިޓމޭޓުން މި ނިންމާފައި އެ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެ 3މިހާރު ޑޭޓެއް ަކނަޑއެޅީ.  މުއްދަތަާކ  ބަ އެވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ބުާނ ގޮތަށް އަުޅގަ

ސޫލެްއެގ . އެއީ ކަންނޭނގެ ދެން މީގައި އުފުޅުންނަށް ދަންނަަވން އެބަ ޖެހޭބޭ ދޭތެރޭގައި ވެސް ެއއްބަްސވެފައި އެ

ނުޑމެން ކޮމިޓީން،  ގޮތުން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ މިދެންނެިވ ވެސް އަުޅގަ



  

ހެދެންދެކަ.  ދެން ކުރާ ބޭުފޅުންނަށް،ގ މަސަްއކަތްޭކޓަރިންމިހާރު ެއއްބަްސވެލަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. މިދެންނެވީ  ގޮތަށް

 .އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ނަމަވެސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ަފއި އޮތް މަަސއްކަތް ސަބް ކޮމިޓީން ނިމި، ވާލުކުރެވިނަށް ޙަމެންއާދެ! ތީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަެއޅެންދެން މިހާރު ސައިފޮދު ދިނުމާއި ނުދިނުމާމެދު ގޮތެއް  އެބަ މައި ކޮމިޓީން ނިމެންދެން ވަިކގޮތެްއ ކަ

ނޑު ހަަމ، އާދެ! ރަޝީދު.ނިންމަންޖެހޭ  . އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮެތއް ިވދާޅުވޭ. އޭރުން އަުޅގަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ ޭއގަިއ މުހުލަ ިމ ތެއް. ދެން މީަގއި ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް މޫާސ ނިޒާރު ެއ ވިދާުޅވީ. މީަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ،  އަދި ދިރާސާކުރާއިރު މިއަްށެވގެންދާނީ ކިހިނެއްކަން ެއއީ އަިދ އަުޅގަ

ސްކޮށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމަށް ވަންޏާ މިކަން ކޮންޓިނުއަ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ހުއްަޓއެްއ ނުލެވޭނެ. މަޖިލިސް ހިނގާ

ނޑައެޅުުމގެ ބަދަލުގައި މިކަން ނިމިގެން އަލަށް ބަޔަކު ހޮވިގެން އެމީހުންނާ  އެހެންވީމާ، މީގައި ވަކި މިވެިނ ތާރީޚެއް ކަ

މުން ެއއޮތް ވަންޏާަގވާއިާދ ެއއްގޮތަްށ ދާކަމަްށވާ ކަމަްށ އެީއ އެ ާދގޮތަށް  ވެސް ވާލުކޮްށގެން ހިނގަންދެން ިމހާރުޙަ

 ހުށަހަޅަން. ސް ކުަރން އަޅުަގނޑު ެއކަންގޮތަށް އޭތި ކޮންޓިުނއަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު   އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް އެކަން ކުެރވެމުން އެ ދާގޮތަކީ ެއއީހެން. އެހެންވީމާ، އަޅު ރިއަށް އެ މަސައްކަތް ެއގޮތަށް ކުހަމަ ގަ

 ލަފާެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. ގެންދިއުމަށް، އިދާާރއަށް

  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ބޭފުަޅުކ  މޫސާ ނިޒާރު އެ ާތއީދުކުެރއްިވ ގޮތަށް ެއްއވެސް މުަޙއްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ.

ނަމަ ޮގތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަުޅަގނޑު ވާަހކަެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު ސޮއިފޮދު އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާ

ޗްގައި ޮކންޓްރެކްޓް ހަމަވިފަހުން އެ ލިބޭ ސައިފޮދު އެ ލިބެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިދީފައި ރމާ 6ދެމުންދަނީ 

ހުގެ ރައީސް ކުަރއްވާ ކަމެއް. ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ެއއްވެސް ަބހެއް އޮެވގެން ހިނގާ ކަމެްއ އޮންނަ ބާރެއްގެ ދަށުން މަޖިލީ

ނޑުމެން މިއަދު ގޮެތއް ނިމެންދެން، ނިންމަދޭން އެބަ ޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް  ނޫން އެއީކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ޅުއްވީ އަލަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯޒަލްތަްއ މަދު ރަޝީދު ތި ހުށަހެޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޙުފަސޭހަފު

ންަދވާ ފަރާތަށް ެއ މަސައްކަްތ ވެސް ސައިފޮދު ދެްއވަމުން ގެ ހުށަހެޅި، ިއވެލުއޭޓްކޮްށ މިކަްނކަން ނިމެންދެން މިހާރު

އްވީ. ެއ ވާލުކޮްށގެން އެ އުސޫލުން މިހާރުވެސް ދެމުގެންދާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. އެައށް ތި ތާއީދުކޮށްދެޙަ

. ދެން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާރު މޫސާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ެކޔޮދޫހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވީ 

ބޭފުޅުން އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ފާްސީވ  އެކަމަށް އިޢުތިރާޟު ކުަރއްާވ ތަނެއް ނުެއއް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ

އެހެންވީމާ،  .الحمد هللو .ޮއތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމިފަމަން. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ މިކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިން

الحمد وއިތުރު މަސައްކަތެއް ުނވަތަ އިތުރު ޚިޔާލެއް އެހެން ބޭފުޅަކު ނެތަތީވެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން ނިމުނީ ކަމަށް. 

 .هلل

__________________ 


