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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ަޓކައި މި  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރެކޯޑަށް 7އްމު ކޮމިީޓގެ ޢާ`. 

ނގު ދާއިރާގެ ޑު ދަންނަވާލާނަން. މާފަނުން ހުޅައަޅުަގނ ުރވަަޑއިގެންނެ ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައްވަގުތު ހާޒި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ޢަލީ އާރިފް، އަލިފުށި 

 އަޙްމަދުބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ނައިފަރު ދާއިާރގެ 

މެންބަރު މޫސާ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، މަރުޒޫގު އަޙްމަދުތެރި މެންބަރު ޔާމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްޝި

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަުހވަދޫ ާދއި މަދު މުބީން،ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދޫ ާދއިނިޒާރު އިބްރާހީމް، ބިލެތް

ގައްދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދު، ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މަދު އާމިރު،އަޙް

ނޑަށް ދަންނަވާަލންޖެހުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުަގނޑަށް ފޮނުވާަފއި އޮްތ  މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. މި ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

ނޑު ތި .ސިޓީއަާކ ގުިޅގެން ރަްއޔިތުްނ  `.ދަންނަވާާލނަން.  ކައިޓަ ބޭނުމަށްމި ޅުްނގެ ބޭފު މި ސިޓީފުޅު އަުޅގަ

މު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު އަދި ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޢާއް

ކުރުމަށް އެކުަލވާލެވުުނ ދަންނަވަމެވެ. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ އިްޞލާޙު

އެ މަސައްކަތް  ރަްއވަމުންނެވެ. އެެހންނަމަވެސްކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކުގެންދަވަނީ އެ ގަާވިއދު އިޞްލާޙުކޮމިޓީން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާ އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަދި އިއާ އަދި ނިމިފައިނުވާތީ

މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ރައްޔިތުންެގ ޓަކައި  ތްތައް އެންމެ އެދިެވގެންވާ ގޮތެްއގައި ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށްމަސައްކަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިޞްާލޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ އިޞްލާޙުތައް މި ސިޓީއާއެުކ 

 ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިންމަަވއި  ވަަޑއިެގންނެވި އެންމެ އަވަސް ފޮނުވީމޭ. ވީމާ، އެ އިޞްލާުޙތަކުގެ މަަސއްކަތް ވެ 

މަސީޙް މުޙައްމަދު، هللا . ޢަބްދ4162ުޯއގަސްޓް  61ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. 

 އި ނެ. މިހާރު ބެހިފަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުްނގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި އިޞްލާުޙތައް ހުންނާ

ނޑު މި މަސައްކަތް ރަީއސް އެދިވަަޑިއގެންފައި އޮްތ ހުންނާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަދެއްތޯ  ށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ގަންނާނަން. ދެން، މި އިޞްލާޙުތައް މިހިރީ ހަމަ ޒުަނޔާެއކު މިރޭ މަސަްއަކތް ފަށައިގޮތަށް ކުެރވޭތޯ ތި ބޭފުޅުްނެގ އި

ނޑު މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ތިބޭފުޅުންގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި.  އި ތިތަރުތީބުކުރެވިފަ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު  އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ހުޅުވާލަން. މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ފްލޯރއެްއޗެއް ވިދާުޅވާން 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށީ

ގަާވއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް  ،ަރއީސް ެއބައޮތް މިކަމަށް އިޞްލާޙު  އިއި ވިދާުޅވެފަމި ސިީޓގަ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ!

ތަޅުމުަގއި ވަިކ ގޮަތކަްށ  ކާ ޙަވާުލކުރަްއވާފަިއ ވަނިކޮްށ،މި މެންޑޭޓް ަވކި ބަޔަ  ދެންކޮމިޓީއެްއ ނެންެގވި ވާހަކަ. 



  

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މިކަންަކން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ނޑު ދެކެނީ އިންސަލްޓަންެޓއް ލުމަކީ އަޅު ނިންމާ ކޮށްއަުޅގަ  ގަ

ނޑުމެން މީގެ ތެރެއިން ހަަމ  މެދު ވިސްނާަވޑަިއގެންފައިގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމާ  އަުޅގަ

 ފައިބާނަންވީތޯ އަތްބާނަންވީތޯ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އާމިރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ނޑު ގޮތެްއގަިއ މިހިރީ މިހާރުން މިހާރަށް ގަވާއިުދ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ެއ ިވސްނުފުޅު މައިގަ

ނޑަށް  ހުގައިއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް މަޖިލީއިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެ  އަަވސްުކރުމަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް މަޖިލީހުގެ އެ ތި އެ ކޮމިޓީގެ  ީޓގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް. ދެންވިާދޅުވި ކޮމި ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަމާއެކު ދަންނަވަން ކެރޭ މި ދައުރު ތެރޭގައި ނުނިމޭނެ ކަމަށް. އަދި  އީމަސައްކަތް އެ   އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިީޓެގ އެ މަަސއްަކތް ނިމެނޭ ކަމުގެ އުން އެހާ އަވަހަށް މީދެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް ނުފެނޭ. އަދިވެސް ހަމަ އިތުރަށް  މަސައްކަތަކަށް މާ ބޮޑު ހުރަހެއް މިކަމުން އަތުވެދާނެ ކަމަަކށް އަޅުގަ

 ތައްތަކަީކ ވެސް ކޮމިޓީ ތެރެއިންރަމުންދާ ގަވާިއދުގައި ހުރި ކަންމަލުކުމިހާރުން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ޢަ

ތަޅުމަށް ވެސް އެކިެއކި ބޭފުޅުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން  ތަޅުމަށް އައުމަށްފަހު ޖިލީހުގެއިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަދި މަ

ތަށް ލުކުރަމުންދާ މަސައްކަމިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީާމ، 

އި ވަރަށް ސާފު ބަހުްނ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގަ ވެޓަކަިއ ރައީްސެގ ވިސްނުންފުޅު ފޮނުވާަފއިާވ ެއއްަޗކަށްވާތީ  ފަސޭހަވުމަށް

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުުކރު އެބަ ބުނޭ ގެ މަތިން މު އުސޫލެއްމުގެ މެންޑޭޓެއް މި އިންނަނީ ޢާއްއަޅުގަ

ކޮންމެ  މު ޮކމިޓީއަށް ދީފައި އޮންނައިުރ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ފުރުޞަތުކޮމިޓީއަށް. ޢާއް ޢާއްމު

މު ވެސް އިދާރީ މޭޒުން ވެސް އަދި އަމީންޢާއް އަދި އޭެގ ތެރެއިން .މު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެމެންބަރަކަށް ވެސް ޢާއް

ތައް މި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށް މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

 އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި އޮންނަނީ. ދެން، ހަމަ މެންބަރުންގެ އެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތަކަށް އެކަހަލަ މެންޑޭޓެއް 

ނޑަްށ ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙުތަކަ ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަނަމަވެސް ބޭފުޅުންނަށް ނޑު ެވސް ދެންމެ އަޅުގަ  ކީއަޅުގަ

ނޑަްށ ނެއްހެން ސިޔާސީ އެްއވެސް ަކހަލަން މާކަ ބޮޑު އަބަލާލައިފި ގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ކުރެވޭ އެ އިޞްލާޙުތަކަްށނުވާތީފާހަގަ އިދާރީ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަށް އޮތް އިޞްާލޙުތަކެއް ގޮތަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން  ކަމުންފާހަގަކުރަނީ. އެހެން ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މި އިޞްލާޙުތައް މިގޮތަށް ފާސްޮކށްދިނުމުގައި އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ުނދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން.  ހަމަ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ޮއތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު ޙުސައިން ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ނަންގަވާފައި ދެން އެ  އާދެ! މި ދެންއަކު، މުޙައްމަދު

ނޑު ހަމަ މަޢޫލުމާތަށް  އި އޮތް ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާވާލުކޮށްފަވަކި ކަމެއް މަޖިލީހުން ޙަބޭފުޅުންނަށް  ޓަކައި  އަުޅގަ

ނިންމަވާަފއި ގެންަނވަން އޮތީ އިްއޔެގެ ކުރަން ޫނނިއްޔާ މަސަްއކަތް  ައސްލު ރިޕޯޓް ބެކްދަންނަވާލަން އެ ބޭފުޅުން 

ވެސް  އާމިރު މަޖިލީހުގެ ދެންމެއަކުދެން  އި ނެތުމާއެކުއެކަން ެވފަ ެވަވޑަިއގެްނފަ. އެހެންނަމަވެސްނިޔަލަން އެއްބަސް

ްށވާތީ ޓަކައި ަރއީސް ގެންނެވަން ބޭނުންފުޅުާވ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަ ކުރުމަށް ވިދާޅުވި ފަދައިން މަސަްއކަތްަތއް ހަލުވި

 ޝިޔާމް. ކި ޕޮއިންޓް ފާހަަގކޮށްލީ. ެދންވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

ނޑު ވެސް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަ ލަިއކުމް. އާދެ!އައްސަލާމްޢަ ކަފުޅަްށ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަމުން.ކުރާ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ފަލާޙް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް މި އަަވސްކުރަްނ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ގެން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީމަ ބައެއް ަކންކަން އެބަހުރި މިސާލަކަށް، މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެ

މި ގަވާއިދު އިޞްލާުޙކުރަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ވެސް. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން އެ ބޭފުޅުން 

ލިބޭ ކަހަލަ ގޮަތކަްށ އިޞްލާޙު ވެސް ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުގެ ުޗއްޓީދިމާވާ ގޮތަށް  އެބަ ބޭނުންވޭ ސްކޫލް ބަންދު ޗުއްިޓއާ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮ ނޑުމެން މި ފާސްކުރާއިރުަގއި ެއވެްސ ޑަށް އެދިލައެބަ. އަުޅގަ ން މުޤައްރިރު އަރިހުން އަޅުގަ

ކާ ނިއްޔާ އަނެއްނޫ މު ކަމެއް ކަމަކަށްާވތީ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ އެހެންސްކޮށްލަދިނުން އެއީ ވަރަްށ މުހިންފާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ުނވެދާނެ، މި އަހަރު ތެރޭަގިއ ނުވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވެްސ 



  

ޝުކުރިއްާޔ މު ކަމަކަށްވާތީ ދަންނަވާލީ. ފާސްކޮށްދެއްވުަމކީ ވަރަށް މުހިން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ މީގެ ތެރޭގަިއ އޭތި ވެސް

 .އިދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ނޑުމެން ހަމަ ނޯޓްކޮށްލައިފިން. ޢާވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ފަލާޙް. ތި ޕޮއިންޓް ވެސް އަޅުގަ  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

ނޑު ކުޑަ އެްއެޗއް ދަންނަފަލާޙުގެ ވާހަކައަށް އަ  ދެންމެ ވާލަން. ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުްނ ޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްަގިއ ތި ވިދާޅުވި ނޑުމެން ވަރަށް ފުާޅ އިޞްލާުޙގެ މަސައްކަތަީކ މި ޢާއް މިދަނީ. މައިގަ މު ކޮމިޓީން އަުޅގަ

އެއް ޤާނޫނުތަެކްއ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެްސ ވަނީ ބަ ދާއިރާެއއްަގއި ކޮށް އެކަމާ ުގޅުން

އިާލއިރު ކޮމިޓީން ފާސްވެގެންދާނެ ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ގެނެވިފަ. އެހެންީވމާ، މިހާރު ކޮމިޓީގެ ރޫުޙ ޮއތް ގޮތަށް ބަލަ

ކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ ލާއިުރގައި އެ ިއޞްލާޙު މިދެންނެވިހެން ސްކޫލް ޗުްއޓިއާ ދިމާވާ ގޮތަށް ެއ މަސައްކަތް ބަލައި

ނަޑކަށް ހީއެްއ ނުވޭ އެ މަސައްކަތް އެ މަސައްކަތްތައެންމެހައި  އް ުކރަމުން އެބަދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރިޔަސް މި އަހަރުގެމިސާލަކަށް މި ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް އެހެން ުކރަމުންދަނިކޮށްމާއްދާގެ 

ނޑުމެން ގޮތަކަްށ ަކނޑަެއޅިދާނެ ކަމެްއ ކަސަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އެަކން އަމިސާލަކަށް، މި މަޖިލީހުގެ ިރސެ  މަކަށް ުޅގަ

ކުރަން ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަ ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން އިްޞލާޙުއިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އެއީ ހަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޮގތަށް އެކަން  ޭއގެ ކަންތައްތަެކއް އިޞްލާުޙކުރެިވގެން ކުެރިވގެންދާނީ. އެންމެ އެދިެވގެްނާވ އަުޅގަ

ހަމަ ގަވާއިދަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި  އޮތްހެން. ދެން ށް އަުޅަގނޑަށް ހީއެއްުނވޭ ހުރަހެއްއެހެންވީމާ، ެއކަމަކަ

ގެން ކޮމިީޓން ހަމަ މަސައްކަތްތަކެްއ އޮންނާނެ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ެއ ފުރުޞަތުކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް 

 ވެސް އްކަތް ވެސް ކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޭއަގއި ުޗއްީޓ އެންމެ ފުރަތަމަކުރުން. ކޮށްގެން އެ މަސަ 

ނުގައި އެވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ. ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫ

ހޯދުމުގެ ނިޔަުތގަިއ  ޗުއްޓީ  ސްކޫލް ޗުއްިޓއާ ދިމާކޮށް  . ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުކުެރވިފަ

މަޖިލީހުގެ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙެއް. 

ނޑަްށ  ައދި މިހާތަނަށް ގިނަ މެންބަރުން ެއގޮތަށް އޭިތ ހަމަޖެހިގެންދިއުމަށް ހަމަ އެއްވެްސ ޚިޔާލު ތަފާުތވުމެއް އަޅުގަ

ުރގައި އޭިތ އޮތް ކަމެއް ނޫން ިއނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ޭއަގއި މިދެންނެވިހެން ގަާވއިދު އިޞްާލޙުކުރެިވގެންދާއި އިނިފަފެ

ގައި ވާހަކަ ެދކެވިަފއި ެނތީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެއބައޮތް ކޮމިޓީ ތެޭރގައި އެ ރޫޙު މީދުކުރެވޭނެ ކަުމގެ އުން

 ޓަކައި ދަންނަވާލީ.  ލޫމާތަށްށްވާތީ މަޢުކޮމިީޓގެ ހިމެނޭ މީހަކައަޅުަގނޑު މިތާ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަާވއިުދ އިޞްލާޙުކުރަން މި ނެގި  ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުުޅގައި ތި ވިދާުޅވި މި ޝުކުކުިރއްޔާ ޢާމިރު. ދެންމެ އާދެ!

 ޕާޓީއެއް ހިމެނޭ ކޮމިޓީެގ ވާހަކަ ދެއްތޯ. ޢަލީ ފަޒާދު. ހުރިހާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  ފުވައްމުލަކު މެދު

ނުޑގެ  ދެން ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑގެ މި ފަލާޙު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާީއދުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިހުށަހެޅުމަކީ މިރޭ މިއޮތް އިޞްލާ ގާރަ ދުވަހު ހަމަ މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ނުވަތަ އަން ޙުތައް އަުޅގަ

އަނެއްހެން ހަމަ ވަރަށް ކުަޑުކޑަ އިޞްލާެޙއް  އެއީ  އިނޭގތޯ. އެްއކޮށް މިޓީ ބާްއވަންީވ އިޞްލާޙުތަކާވެސް މި ކޮ

ނޑުމެން މި ހަފްތާއޮންނަްނވާ ގޮތަށް ހަމަ ޑުރާފްޓު ހަމަ މިގޮތަށް ެއއީ މާއްދާ ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ.   ކޮްށެގން އަުޅގަ

 61މި މަހު  ށްކޮމިޓީ މަސައްކަތް ލަސްވާ ކަން އެބަ އެނގޭ. މިސާލަކަ ެދން މިސާލަކަށްތެރޭގައި އޭތި ގެންނަންވީ. 

ނުުކރެވި އެ ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ރަންޖެހޭ ދުވަސް. އެހެންނަމަވެސްއަކީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްކު

 ތެރޭގައި އެޖެންޑާކުުރން އިނގޭތޯ. އޭތި ެއގޮތަށް މިރޭގެ އެޖެންާޑގައި އޭތި ނުހިމެނޭތީވެ ހަމަ މި ހަފްތާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

މި ކޮމިޓީގަިއ  ދެން އެ އިޞްލާޙު މިހާރު ވާހަކަ ށް އެއަށް ތާއީުދކޮށްލަން. އެއީ އަޅުަގނޑު ވެސް ކުަޑކޮ

ނޑަްށ ހީ ދެކެވެމުންދިޔަސް ާއ ތޯ ބަލާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ުޗއްޓީވަނީ ކުޑަކޮށް ގިނަ މެންބަރުން ޚިޔާލު އެއްގޮތްއަުޅގަ

 ތަފާުތވެދާނެ. ރޯދައާ ދިމާލަށްތޯ؟ނޫނީ މި ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލު  ،ނޫނިއްޔާމު ޙައްުޖ މޫސުމާ ދިމާކޮށްތޯ ،ދިމާކޮށްތޯ

ނޑަށް ހީަވނީ ގިނަ މެންބަރުންގެ ކުޑަކޮްށ މަޝްވަރާ ނޑު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެގ ކޮށްލަންޖެހޭ ޕޮއިްނޓެއްހެން ެއއީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް  މާލަކަށް ދިޔަސް ވެސް. އެކަމަކުކޮންމެ ދި  މައްސަލަެއއް ނެތް މިސާލަކަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އެ ކަން ކުޑަކޮްށ ގިނަ މީހުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުވަތަ ކޮން ދުވަސްވަެރއްތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ގިނަ މެންަބރުން. ޝުކުރިއްޔާ. ގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭކާލައި ވާހަކަ ދައް   ޕޮއިންޓެއްހެން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރަތަމަ ފައްޓަވަމުން ފަޒާދުެގ ވާހަކަ އަށް ާތއީދުކުރަމުން. ފަލާޙް.



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ނޑު ަދންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ނޑު ވެސް ަހމަ މިގޮތަށް ވަކި  އަުޅގަ މެންޑޭެޓއް އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން އެ އިވާލުކޮށްފަމަޖިލީހުން ބަޔަކާ ހަ ކަްނ ޮއްއވާ ެއކަން ކުރުން އެީއ އަުޅގަ

އަެނކަްއޗެްއ އެްއވެސް މިރު ވިދާޅުވެއްޖެ ސިާޔސީ ތަށް ކުރަމުން ގެންދިއުމަީކ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިގޮ

އޮްތ  އިވާލުކޮށްފަ ހަނެތި އިޞްލާޙެއް ނެތޭ. އަދި އަކުެރއް ިވޔަސް ފިއްެޔއް ވިަޔސް މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓެއް ވަިކ ބަޔަކާ 

ނޑުމެން ހަމަ ވަންޏާ އެއީ ކަމަށް ާވލުކުރީ ވެސް ހަމަ ެއގޮތަށް ބޭފުޅުންނާ ހަ މު ކޮމިޓީގަިއ އޮްއވާ އެޢާއް އަުޅގަ

ނެޑއް ެވސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މި އިޞްލާުޙތައް ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެ  ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އޮްއވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ން މި ކުރިއަށް ޅުންކުރެ އައްސަވާަލްއވަވެސް ފެނޭ ހަމަ މިތަނުގައި ދެން ތިބި ބޭފު ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ދަން ފެނޭތޯ ނޫނީ ނުފެނޭތޯ. އެއީގެން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. .އިނގޭތޯ ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަެކއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ންޓެއް އެކަން ެނގޭނެ އިނގޭޯތ. ޢާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ފަލާޙް. ޕޮއި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ކުޑަހުވަދޫ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ... ސޮރީ! 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ނޑު އާދެ! ރާ މީހެއް އިނގޭތޯ. ފަްށ ލޯބިކުނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް އިންޞާކުރިން ވެސް އެ ދެން ހަމަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ދެން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެނޭ.  އެްއގޮަތށް ހަމަ ގެންދިއުން އެއީއުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާ 

މަްށ ވެސް ވިދާޅުިވ. އެހެންކަ މެންބަރު އާމިރު އެ ކޮމިޓީގަިއ އިންނަވާ، އިންނަވާފައި މުްއދަތަށް ނުނިންމުނު ވާހަކަ

ނޑު ހިތަށްވިޔަސް ެވސް އަ  ،ވާހިނދަކުނުބުނުއް އެއްެޗއް އަރަނީ އެ ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުވާނެ ކަމަށް  ުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލިސް  ،ހިނދަކުނޫނީ މި ކޮމިޓީއަށް އޭިތ ފޮނުވާ ނުލަްއވާ ނޑުމެން މީތި ކުރިއަށް ގެންދިުއމަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެ ނޑިއަށް އެބައާދޭއުސޫލުތަާކއި ޚިލާފުވާ ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުގަ އެހާ  . ދެންއިނގޭތޯ ެވސް ވަރަކަށް ސިކު

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ  ވީނަމަވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުންމަޖިލިސް މުސްކުޅި ދުވަސްީވ މެންބަރެއް ނޫން ކަމުގައި 



  

ނުޑ ކަމެއް ކަމުަގއި އަ ކީ ބޭނުންތެރިހަމަ ިމ އުސޫލުތަެކއް ހިފެހެއްޓުމައެހެންވީމާ، އެގޮތަށް.   ދެކޭތީ ހަމަ އެ ކޮމިޓީުޅގަ

ތަށް ވާތީ ެއގޮޅުަގނޑު އެދޭ ކަމަކަށް ން ދޫކޮށްލާފައި ބޭއްވުން ެއއީ އަ އަށް މި މަސައްކަތް ވަކި ެއްއޗެއް ވިާދޅުވަންދެ

 ކުރިއަށް ނުގެންދަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.. ޢާޝުކުރިއްޔާ ރަޝީދު މިރު،ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

ސް ކުރެވެނީ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުުމެގ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރެއަށް ނޑު ހަމަ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ބަހުއާދެ! އަޅުގަ 

ގަކުެރްއވި ނުކުާތ ގުިޅގެން ކަމަށްވާީތ ެއ ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ އަދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަ

ވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެންއސަ. އެންމެ ބޮޑު އެއް މަްއސަލައަކީ ކޮމިޓީތައް ބެހިފަިއ އަޅުަގނޑުމެން 

އެ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަމަ ފުދޭ  ދެން މެންބަރަކު އެކުލެވޭ ކޮމިޓީެއއް އެ ކޮމިޓީއަކީ.އޮތް ގޮތުން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން 

ެއއްަކލަ ހުށަހެޅިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިާހ  ީޕޑްަގއި ެއބަދޭ. އެހެންނަމަވެސްސް ވަރަކަށް ބާރު

އަދި ޓޭބަލް  ނާއިއިންސާތަކުންާނއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާޕާޓީތަކުން ވެސް އަނެްއކާ ަކމާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި މުައއްސަ

އިވަރު ިއޞްލާޙުތަކެއް އޭގެ ތެޭރަގއި ެއބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޮފީހުން އެިކއެކި ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބަ

ްނވާނީ މަޖިލީހުގެ ކަމުގެ ިސގްނަލް އަޅުަގނޑުމެވިފަިއ އޮްތ މުއްދަަތށް ނުނިމޭނެއޭެގ މަސަްއކަތް މިހާރު ެއ ޓާގެޓްކުރެ 

ނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެ ޅު ށް އަ. އެހެންވެގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ފޮނުވި ކަމަރައީސަށް ދީފަ  ވެނީ.ގަ

ދެން މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުތަެކއްގެ ވާހަކަ ބައެއް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ވާަހކަ ކުިރން އިޝާރާތްކޮށްލާފައި އޮތީ. 

ނޑަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ. އެއީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިަޔސް މި މަސައްކަތް ކުރުމަކުން  ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީންކަމާ ެއއްކޮށް  އެ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތަށް އެޭޅނެ އެްއވެސް ހުރަހެްއ ވެްސ ނެތް. އަދި ހަމަ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މިހާރު އެ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަކަށް ުއޅޭ ނަޝީދު ެވސް ހަމަ އެހެން ކޮމިޓީތަކުަގއި 

އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރްއވާީތ  ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަްތކުރަްއވާ އަދި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިރިޔަކިިރޔާ ކޮމިޓީަގއި ކޯރަމް ހަމަވެެގން މަސައްކަތް ހަމަ އެޖެންޑާގައި ކޮމިީޓގެ ކޯލްކުރާ ކޮންމެ 

ންނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ތެރޭގަިއ ދުވަހަކު ކޮމިޓީތައް ބާްއވަމުން އެބަ ގެންދޭ. އޭގެ މަސައްަކތް ހަމަ އެބަ ގެންދޭ. އެހެ

ނޑުމެންަނށް ދަންނަވައިފި. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ގެނެއީ.  އެެއއް ނުނިމޭނެ. ނުނިމޭނެކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލީ.   އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. މުީބން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އާމި

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ އައިސްަފއި މިހިރީ ވަރަށް  އާދެ، ައޅުަގނޑު ެވސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މީގައި އަުޅގަ

ގަންަނވާ ޭބފުޅެއް ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ މަދު އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީަގިއ ބައިވެިރެވވަަޑއި

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ. ވަރަްށ ބައިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ ނުނިމި ހުރި ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި މިހިރީ އޭގެ ކޮންޕޯނެންޓުކޮޅެއްޯތޭއ ހަމައެކަނި. އެހެންވެއްޖެ  އަދި މި އަޅުގަ

ކަމަށްވާނަމަ މިއީ ދެން މަޖިލީސްގެ ރަީއސަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް މުހިންމު ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ދެްނ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަީނ އެގޮތަށް އައިސްަފއި ހުރި ކަމަށްވާނަމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނޑުމެންނަްށ ލިބިދޭ ބާރު  ނޑު ސާފުކޮށްލަން އަނެއްހެން އަުޅގަ ތަކުގެ ތެރެއިން ފުށުނާރާކަމެއްތޯ އެކަން ދެން އަޅުގަ

 ބޭނުންވަނީ. މި ކިހާވަރަކަށްތޯ މުޤައްރިރު މިކަމަށް ތަރޯވެ ިއންނެވީ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްކަތް ަޙވާލުކޮށްފައޭ އޮތީ. އާދެ! ޕޮއިންެޓއް މިބޭފުޅުން މިއަށް ކުރަްއވާ ނަްނގަވާ ޮޕއިްނޓަކީ ބަޔަކު މީހުންނަށް މި މަސަ

ދެން އެހެން އޮތުމަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގއި އޮްނނަކަމެއް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އިނގޭތޯ. ެދން އެ ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކުރެުވނު މަސައްކަތް މިދެންނެވީ މި ސިލެކްޓު ކޮމިޓީ ނޫނިއްާޔ 

މިޓީ އިނގޭތޯ. ދެން ސިލެކްޓު ކޮމިޓީއޭ ދެންނެވުނީ މަޢާފުކުރައްވާިތ އެއީ އިނގިރޭސި ބަހެއް ވަގުތީ ކޮ

 61ބޭނުންކުރެއްވުނީމަ. ސިލެކްޓު، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އޮތް ެއއްަބސްެވވަަޑއިގެންފައި އޮތް 

ނައަޅާ ދިަޔއިމަ ރައީސަށް މިހާރު ވެސް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ އޯގަްސޓުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަާޅ ދިޔައިމަ، އެ މުހުލަތު ފަހަ

ނޑުެމން މިހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ަބއިވަރު ެއއްޗެހިތަެކއް ވެްސ  ދަތިކޮށް ހުރި ބައެްއ މާއްދާތަްއ އިނގޭތޯ. މިއަދު އަުޅގަ

އުުޅއްވަނީ. ެއއަކާ ގުޅުން ހުރި ހުރި. މި ބޭފުޅުން މުޅި ގަވާިއދު ފޮތް އެއްކޮށް އެްއކޮޅުން ައނެއްކޮޅަށް ނަންަގވަިއގެން 

އެްއޗެއް ކަމަކަށް ޢާމިރު އެބަަޔށް ޖަވާބު ދެްއވައިފި. ރަނގަުޅ. މުބީނުގެ ުސވާލުގެ ެއއްބަިއގަިއ ވިދާުޅވި އޭެގ ތެރެއިްނ 

ނޑަށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮތުން މިއީކީ ޭއގެތެރެއިން ައއި އެތިކޮެޅއް ނޫން. ޢާމިރު ހަމަ  އައި އެތިކޮެޅއްތޯއޭ. އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން ހަމައެކަނި އެ ޖަވާބު ދެއްވަން.  މަރުޒޫގަށްއިންޓަރރެކްޓުކޮށްލާަފއި ދެން 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ



  

ނޑުމެން އެ ކޮިމޓީގެ ތެރެއިން ައއިސްފަ މިއީ ހަމަ އެއްގޮަތކަށް !އާދެ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް  އޮްތ... އެ އިވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއކޮށް ނިންމާލެވިގެން ނޫނިއްޔަކާ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުެރިވގެން ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން އެކުެރވޭ 

ހަގަކުެރވޭ ބަެއްއ ވެސް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ވާގޮަތކީ މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފާ ކަމެއް ހަމަ ގައިމު

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވިފަިއ ޙުަގާވއިދުގެ ރޫ މު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ެއއީ މަޖިލީހުގެއްޢާނުކުތާތައް  . ެއގޮުތގެމަތީން ައޅުގަ

އޮތް އެްއޗެއް ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ދެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބައިތައް ވެސް 

އެހެން އިޞްލާޙުތަެކއް މިބައިތައް އުިނެވގެން ނުވަތަ މިއަްށވުރެ ބަިއަވރު އަދި ދާއިުރގައި އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަދި 

މަވެސް، އެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް. އެހެންނަ ވެދާނެ .ނޫން މަކީ ވެސް ނުާވނެކަމެއްއުވެގެން ދި

ނަޑްށ ވެްސ މިހާރު މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ައވަހަކަށް ލިބޭނެ  ނިމިގެން ހަމަ ގައިމު ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެ މަަސއްަކތް ނުނިމޭތީ. އެހެންވެގެން އަސްލު މި ކޮމިޓީއަށް އައިސްަފއި އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

 ދެކެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަްށ މިކަން ޝުކުިރއްާޔ އާމިރު. ދެންމެގައި މުބީުނގެ ުސވާލުަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ އަުޅަގނޑަށް ކިާހވަރަ !އާދެ

ވެސް ަގވާއިދަށް ިއޞްލާޙު ލެވޭނެ. ގަވާއިދު ފޮތް  ވެސް ކޮންމެއިރަކު އެނިގގެންހެއްޔޭ. ައޅުަގނޑުެމން ކޮންމެ މީހަކަށް

ެވސް ކޮންމެކަމެްއ ކޮންމެ  ބުނާގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ކޮންމެއިަރކު

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއެްއަގއި ހިނގަމު ނޑު މި  ންދިަޔައސް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ހުރަހެއް އަުޅގަ ނެތް. ދެން އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް  ށްގަންފައި ނެތުމާއި އެކު މަރުޒޫ ފުރުޞަތެއް އަުރާވފައި އެހެން ބޭފުޅަކު އިތުރަްށ އެދިވަަޑިއގެ މަރުޒޫގަށް

ނޑު ބަލާނީ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން  ޔާ ކުރިއަށްދާން. ކުިރއަށްދާން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަކމަށް ވެއްޖެއް އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 . ގުމަރުޒޫ

 

 މަރުޒޫގު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑަށް ފެނޭ ަވގުތީ މަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އަުޅގަމުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ުހށަހެޅުއުސޫލެްއގޮތުން ައޅުަގނޑު ެވސް 

ނޑުމެން ުކރިއަށްދާން. ނުވަތަ އެކޮމިޓީގެ އިޒު  ބޭފުުޅންނަށް މި ހުށަހަޅާފައި އެ  ަނއެއް ހޯދަން މިކަމުގައި އަުޅގަ

 ެއްއކޮށް ކުރިއަށްދާން. ޝުކުިރއްޔާ. ބޭފުޅުންގެ ވެސް އިޒުަނއަކާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މިއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ހޯދާކަށެއް ުނއެަނއެބޭފުޅުންގެ އިޒު ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އެ  އާދެ! ްއޖެހޭނެ. އެކަމަކު މިތަނުން އް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަފާތު ޚިޔާލުަތކެއް ހުރިކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މިތަނުން މީތި ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ މިތަނުން ނިންމައިގެން 

ލަކަށް ވޯޓަކުން. ެއގޮތަްށ މިގެންދިޔައިމަ ޭއގެ މައްސަލަ އެއް ނޯންނާނެ. މިތަނުން ދެން ނިންމެން އޮންނާނީ މިސާ

 ދެން... .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްެވވޭ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މިތަނުން ކުރިއަށް ގެންދަން. ޝިޔާމް

 

 ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް !އާދެ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޓީފުޅެްއ ފޮނުއްވާފައޭމިއޮތީ ސި  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ،އަުޅގަ

 މަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީމަސައްކަތްތައް އަަވސްކުރުމަްށ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޕްރޮޑެކްޓިވިޓީ ރަނގަުޅކުރުމަށް ކަ

ސިޓީފުުޅގައި ވިދާުޅވެފައި ެއވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ކޮމިޓީ ވެްސ  އަދި ެއގޮތަށް އެ

ނޑަށް ފެނޭ މާއްދާއިން މާއްދާއަށް ވަިކަވކިން ނުނަންގަާވ ދެން މާގިނަ އެއްޗެހިތަެކއް އަވަްސކޮށްލު މުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  ނެތް. އެހެންވީމާ، އެްއކޮށް ަނންގަވާ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ެވސް ައވަސްކޮށްލުމަށް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

 މަށް. ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް އެްއކޮށް ޯވޓަށް އެއްެސވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތިޕޮއިންޓު ެވސް އަުޅަގނޑު ނޯޓުކޮށްފިން. ދެން ރަޝީދު !އާދެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ާވއިދުާވހަކައެއް. ެއއީ ސަބަބަކީ މިާހރު ގަ އަުޅަގނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ ެއއް އާދެ!

 މިއާ ކޮމިޓީއަށް ުހށަހަޅުއްވާ ނަންަގވާފައި މަަސއްކަތް ކުަރއްވަމުްނގެންދެވި ނަމަވެސް ެއއީ އަދި  ޓަކައި ވަގުތީ

ނޑު ވެސް މު ކޮމިޓީއަކީ މި ަގވާއިދުަތްއ ޤަބޫލެްއނުކުރަމޭ. ސަބަބަކީ ޢާއް ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ސަްށ މަސައްކަްތ އިޞްލާޙުކުރުމާިއ މީގެ މެންޭޑޓު މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ލިިބފައި އޮތް ކޮމިޓީ. ދެން މަިޖލީހުގެ ރައީ

 .މަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ މިހިނދުން މިހިނދަށް ބޭނުންވާ މަދު ކަންތައްތަކެއްގެ ވާަހކަ މީގައި މިހިރީކުރިއަށް ގެންދިއު

ނޑުމެން މިކަން ކުރިކަމުގައި ިވޔަްސ  ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ވާހަަކއެއް މުޅި ނޫން. ޭއގެމާނައަކީ މިއީ އަދި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކު އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން އަންަނއިރުަގއި މިއަށް ރަނީ. ވެސް ރިޢާަޔތްކުރެިވގެން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނާނެ ކަމެއް ކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލެްއނުފުށުއެރުމެއް އަން އެހެންވީމާ، ެއއީކީ މިއަށް

ގޮތަްށ މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުްނ  އިްއެވވިމިރު ކުރީގައި ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ނޫނީ ރިޔާސަތުން ހަމަ ޢާ

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާގޮތް ކަ  މަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މި ގޯތުރޫކޮށް ގެންދެިވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢާ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ހަމަ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަްނބޮޑުވުންތައް މިހިރީ އާދެ! މަޖިލީހުގެ  އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ންދާ ވަގުެތއްަގއި މިކަންުކރަނީ.ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ޮކމިޓީއަކުން ެއ މަސަްއކަތް ުކރަމު

ނޑު ރޫހަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް  މައިގަ

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް އުނދަގޫ  އް ނޫން އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސްމިޓީ އެކޮންމެހެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކޮ

ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް ހުށަހަޅަން  ކަންތައްތައް ުނވަތަ ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން ވެސް އެ

ދިނުމަކީ އެއީ މި ޮކމިޓީގެ މެންޑޭޓު. އެހެންވީމާ،  ން ޙައްލު ހޯދައިދިނުމާއި ނުހޯދައި. މި ޮކމިޓީމިއީ އޮންނަ ކޮމިޓީައކީ

މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް މިކަންކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުަގއި މިއޮތީ މި ހުށަހަޅާފައިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތު މި އިޞްލާޙުަތްއ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް މިއަކުންނެއް މާބޮޑު މައްސަަލތަކެއް ައޅުަގނޑަށް ފާހަ  ަގެއއްނުކުރެޭވ. އެހެންނަމަވެސް ކިޔާލިއިުރަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ އެަބއިން ުކޑަކުަޑ އިޞްލާޙެްއ ގެންނަންޖެހޭ. މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަިއ ގޮެތއް ނޫްނ 

އިްޞލާޙު ގެނައުމަށްފަހު އެ ިއޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ވަކި ތާރީޚަކުންނޭ ބުެނ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް

ެއއީ ހަމަ އުނިކުރުމަށްފަހު  2ވަނަ ނުކުތާއެއް ގޮތުަގއި ތިރީަގއި  4 އީ ހަމަ މި އިޞްލާޙުގެ އަށްޑިހަބަޔާންކުރުމޭ. އެ

ކަމަކަށް ނުވާީތވެ ހަމަ މި ކަމެްއ ޑުވުން އޮތް ދެން މީގެ މިހުރި ކަންތައްތަކަކީ ައޅުަގނޑަށް މާބޮޑު ަހމަ ކަންބޮ

ނޑުގެ ަމްއސަލަ އެއް ނެތް. ައޅުަގނުޑ  އިޞްލާޙުތައް ވަިކވަކިން މާްއދާއަކުން ގެންދިޔަ ކަމުަގއިވީ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަަމ ތާއީދުކުރަން ިޝޔާމް އެ   ވެސް ހަމަ އެ ިއޞްލާޙުތަްއ އެްއކޮށް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ޕޭޕަރުގެ  ުއޅޭ. އެންމެ ކަރުދާހެއް އެބަ 3މި އިޞްލާޙުގެ ޑްރާްފޓުގެ  ޅި ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންނަމަވެސްހުށަހެ

ނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  2މިއިންނަ   ވަނަ ނުކުތާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ހަމަ ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 

 އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ައޅުަގނޑު ވެސް މީތި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންާދ ކަމުަގއިވާނަމަ ދެން މީެގ ަވކި ޕޮއިންެޓއް މިހާރު ައވަހަށް  އާދެ!

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާންީވ ކޮްނގޮތެްއތޯ ނިންމަންވީ ކަންނޭނގެ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރަން. ދެްނ  ނުނަގާ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ ބައެްއ އަ ޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މީގެ މުޅި އެއްކޮށް އަހާނުލައި މީގައި އެބަހުރި އަުޅގަ



  

މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހުރި ބައެްއ ތަންތަންކޮޅު އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، މުޅި ެއއްޗަށް ނާހާ 

ނޑު ދެކޭތީވެ އެމިހެން ވަކިވަކިން އަހާލުން ބުއްދިވެރި ކަުމގަ  . ޝުކުރިްއޔާ. ވާހަކަ ހަމަ ހުށަހަޅާލީ އި އަުޅގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށްބޮޑު އުސޫލީ މައްަސލަ އެއް ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެޭވ  ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާސްކޮށްލަން  .ހިރީ އިޞްލާޙުަތކަކީ ަހމަ އެްއވެްސ މައްސަލަ އެްއ ނޫން އިނގޭތޯމީގަ މި ހަމަ އަުޅގަ

ިއ ވެސް ނެތް. ހަމަ ރާސްލާފައި ގޮސް އެހުރި ުކދިކުދި ކަންތަކާއި ެއކުގަ  ބަލާއިރު ހަމަ އެއްވެސް ުހރަހެއް

ކަށް މީގެ މެންޑޭުޓ ބަޔަ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަކިހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަ  ނިންމާލަންވީ. އެހެންނަމަވެސް

ދެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ެއ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަވާލަ ވާލުކޮށްފައި އޮްތއިރު މިއިން ހައެއްކަ އިޞްލާޙު ވެސްޙަ

ނޑުމެން  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވަިކގޮތަކަށް ނިންމާފައި .އުސޫލުތަާކއި ތަޢާރުޟުވެ މިަކން ނިންމާލެވޭނެހެން އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް  އޭގެ މަްއޗަށް އަރަިއގަތުމަކީ އެއީ ރަނގަުޅކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ކުރިއަށް ނޑުމެން އެކަމަށް އިންކާރުކުެރވޭތީ ައޅުގަ ގެންދަްނ  ލިބިހުރި މަދު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ަބއިވެިރއެއްުނވާނަން  ެވސް ތި ވިޔަސް ނިންމެވި ކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރާނަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

 މިއަކުެއއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢާ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަށްއެްއކޮށް  ވަރަށް ހިތާމައާ ވެްސ އެހެން ަބެއއްެގ މެންޑޭޓަކަށް ނޫން މ  އަުޅގަ

ށްފައި ތަޅުމުން ފާްސކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓ އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރާ ކޮމިޓީން މާދަމާ ެއކަްނކޮ

މިޓީއަްށ ލިބިގެްނވޭ. އާނ! މިހާރު މަޖިލީހުެގ ސް ޭއގެ އަނެއްުދވަހު މުޅި އެިތ ބަދަލުކުރުމުެގ ބާރު މި ކޮނިންމިޔަ

ރައީސް ވެސް އެބައޮތް އެަކމަށް އަޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންަޓީކ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޢާޔަްތކޮށްފައި އެަބއިނޭ މަޖިލީހުގެ، 

ނޑު ވާހަކަދަްއކަވަން ޙަޤީޤަތުަގއި، މަޖިލީހުގެ ރަ އެްއގޮތަކަށް އީްސެގ ެވސް ނުދަންނަވަމޭ އެހެނެއް. އެހަށް އަޅުގަ

ނޑު މި މެންބަރަކަށްވާތީއާ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ ވާހަކަ، މަޖިލީހުެގ ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި  ެއއްކޮށް ައޅުގަ

އެހެން ، ށްފައި އޮތް ސިޓީަގއި. އެހެންވީމާއެބަހުރި ހަނދުމަފުޅު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންާދކަން މި ބަޔާންކޮ

ވެސް ޭބނުންވާ އިޞްލާޙުތަަކކަށްވާީތ  މަވެްސ މިހާރުން މިހާރަށް އެ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިންބަޔާންކޮށްފައި އެހެންނަ



  

ނިންމުމާިއ މިކަން މި ކޮމިޓީ އަްށ ފެންނަ ގޮތަކަށް ، އި އޮްތ ފޮނުއްވުެމއް. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުްއވާފަ 

މެންޑޭޓް މި ކޮމިޓީއަކުން ގެއްލިގެންެނއް ނުދޭ. އެއީ  އެ، މިޓީ އަށް ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާނިންމުމުގެ ބާރު މި ކޮނު

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ިމހާރު މިއޮތީ ދެގޮތަކަށް މި ާވހަކަދެކެވެނީ. ދެން ޢާއްުމ  އެހެން ބޭފުޅަކު އެިދވަަޑއިގެްނފައި ނެތް އިނގޭތޯ.

އެީއ ކޮންމެ  ލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުންޑޭުޓގެ ތެޭރަގއި އޮންނަ ކަމެްއ މި ކޮމިީޓގެ ސޮރީ، މަޖިކޮމިޓީގެ މެން

ނޑަކަށް  ވަގުަތކު ނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް އަްނނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ ވިަޔސް އިނގޭތޯ. ެދން އެއަކުން އަުޅގަ

ވެސް ތަޅުމަށް. ތަޅުމުން އެންޑޯްޒވެެގްނ  ތި އެނބުރި ދާނީވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ދެން މިތަނުން ފާސްކޮށްގެން މީ

މި ކޮމިޓީގަިއ ، ގެންނެއް ނުއެއް ދާނެ. އެހެންވީމާވެސް ގަާވއިދުގެ ބަޔަކަްށ ހިމެނި ނޫނިއްޔަކާ މި ބަދަލެއް ގަިއމު

މާއްދާއަކުން ކުިރއަްށ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ އެްއ ވިސްނުމަކީ ފަހަރަކު މާއްދާއަކުން

ގެންދަވަން ދެންމެއަކު މުބީން ވެސް ވިދާޅުވި ވާހަކަ. ދެން ައނެއް ވިސްނުމަކީ ެއއްފަހަރާ ުކރިއަށް ގެންިދއުމުގެ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތަކަށްވާތީ ކުރަްނ  ނަށް މި ކޮމިޓީން އެހެން ބަޔަކާއަނެއް ވިސްނުމަކީ މިއީކީ ައުޅގަ

ންނަ ކަމެއް ގޮތަށް ވާހަކަ. ތިން ގޮތަކަށް ވާހަކަ މިއޮތީ. ދެން ދެންމެއަކު ފަލާޙް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އޮތީމަ ފަލާޙަށް ނުފެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ގެ ެމންޑޭޓް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން އެހެން ބަޔަާކއި ަޙވާލުކޮށްފަިއ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ މި ކޮމިޓީން މީ

ނޑު  ނުޑ ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ އޮތީމަ މި ކޮމިޓީން މި ިއޞްލާޙު ގެންނަން ފެނޭތޯ ޯވޓަކަށް ައއްަސވާލެްއވުން ައުޅގަ

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުްނ އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށި ދާއިރާގެ

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް. ާތއީދުކުރަން ފަލާޙު އަޅުަގނޑު

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 ެދއްވުން އެދެމޭ. މި އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް މި ފާސްކުރަން މި ކޮމިޓީ އަށް ފެނޭތޯ މި ވޯޓަކަށް އަްއސަވާލަ

 



  

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ނޑު ތާއީދު ފަލާޙުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު.

 

 ލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ކުޑަކުޑަ ނުކުާތއެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަސްލު ަޙޤީޤަތުގައި އެއީ ގަާވއިދު ެއުކލަވާލުމަށް ކޮމިޓީއެއް ފުރަތަމަ ހަމަ 

އެކުަލވާލީ މި ކޮމިޓީ ވުޖޫދަށް ނާންނަނީސް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި ކަންނޭނގެ. ެއއީ ެއއްކަލަ މިހާރު ެއ 

ސް ކޮމިޓީ އެްއ މި ދުވަހު ހަމަ މި ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ދިޔަީއ. އޭރު މި ދާއިމީ އެއްވެ އޮތް ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ނިން

ނޑުމެންނަްށ ، ހުން މި ކޮމިޓީ ައއީ. އެހެންވީމާއޭެގ ފަ، ނާދޭ. އެހެންވީމާ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓަގއި ޮއތް ކަމެއް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަ  ބޫލުކުރަނީ. މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮަތށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ދެންމެ ތި ދެ ބޭފުޅުން ނެންގެވި ަމއްސަލަ ެވްސ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ަޢލީ ފަޒާދު. އަުޅގަ

ުދގެ އަޅުަގނޑު ރިޢާޔަްތކުރާނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ަގވާއިުދގައި މިހާރު އޮތް ަގވާއި

ން ވަނަ ާމއްދާަގއި މިއޮންަނނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓް. ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ މަސްއޫިލްއޔަތަކީ އަންނަނިވި ކަްނކަ 42

ގައި މި ަގވާއިދަށް ެއްއވެސް އިޞްލާެޙއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ އެކަމެއް ކުރުމޭ ކިޔާފައި އެަބއޮތް )ށ(

ނޑުމެން އެްއެވްސ ދިރާސާކުރުމުގެ ވާހަކަ ވެްސ އެބައޮތް. ދެ ނުޑ ހަމަ މި ޕޮއިންޓް މި ގެނައީ އަުޅގަ ން އަޅުގަ

ނޑީގައި އިނދެގެން ަގވާއިދާ ޚިލާފު ކަެމްއ  ،ގަާވއިދާއި ޚިލާފު ކަމެއް ނުުކރާކަން ނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މިތާ މި ގޮ އަުޅގަ

ނޑު މި ގެނައީ. އާމިރަްށ ވަނަ މާއްދާ އަޅު  42ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަން ، އެހެްނވީމާކުރާކަށް.  ގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ހަމަ އެއްޗެްއ  ންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާދެންމެ މާފަންނު އުތުރު، ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

. ހުށަހެޅުނީމަ ކޮމިޓީގައި މި މަސައްކަްތ ކުރާނެތޯ ތީ މަްއސަލަެއއް ުހށަހެޅިފަމިއޮދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ކޮމިޓީ އަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ އެ ހާނުކުރާނެތޯ ވޯޓަކަށް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި  ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ އަުޅގަ ލަތުގައި. ެއއީ އަުޅގަ



  

ސަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ރައީމެންޑޭޓް. މީގައި މަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭނެ. ދެން ކޮމިޓީން ފެންނަ ގޮތުގެ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މިހާރު، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ބަެއއް ކަހަލަ ބާރުަތްއ  ކޮމިީޓގެ، އަުޅގަ ެވސް އަުޅގަ

ޓީ އަްށ ކޮމި އަޅުަގނޑުމެން ްސކިޕްކުރުްއަވން އެކަހަލަ ރޫޙެްއގަިއ މި ާވހަކަ ދެކެވެނީ. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. މިއޮތީ މި

 އެ  . އެހެންވީމާ،ބެހޭގޮތުން ލާޙުަތކާމި ކޮމިޓީން މި ދެކޭ ގޮތް ީމގެ އިޞް، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ

ނޑު މި ދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙުތަުކގެ މައްސަަލެއްއ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ވަްސކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިލަްއވާފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ނެތީތީވެ މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް އަ

އިޞްލާޙުތައް ިމގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް އަޅުަގނޑު މަްއސަލަެއއް ނެތް. ދެން މި އިޞްލާޙުަތކުަގއި މައްސަަލއެއް ހުެރއްޖެ 

އި ތަންކޮެޅއް ކޮންކްރީޓް މަަސއްކަތެްއ ިމ ބެހޭގޮތުްނ މައްސަލަިއގަ  އިޞްލާުޙގަިއ އެ ހުރި ޢިބާރާތާ ކަމަށްވަންޏާ އެ 

ރިރަށް ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީގަިއ ކުެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ގެންދެިވއްާޔ ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑު ހަަމ މުޤައް

ނުޑގެ މައްަސލައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާނަން އިޞްލާޙު، އެހެންވީމާ ަގިއ އެހެން އަޅުަގނުޑ އެދެނީ. އަޅުގަ

ވެސް. ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ އިޞްލާޙަކުން އިޞްލާަޙކުން ގެންދަން ހުށަހަޅާފައި އަނެްއކާ އަނެއްަބއި ފަހަރުފަހަރު 

ނޑުމެންނަށް މިރޭގެ ަމސައްކަތް ވެސް ތަްނކޮޅެްއ  ވިދާޅުވަީނ ެއއްކޮށް ގެންދަަވން. އެހެން ނަހައްދަވާ ައޅުގަ

ްއޔާހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނީ. ކަހަލަ ގޮަތކަށް ެވއްޖެ ންދެވޭނެ ބިނާކުރަނިވި މަަސއްކަތެްއ ޮގތަށް ގެ

އެހެންވީމަ، އެ އިޞްލާޙުތަުކެގ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވާ އިޞްާލޙެއް ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ެއ އިޞްލާޙު ނުފެންނަ ކަމަށް 

ކަމަށް. އެވަރު  ފެންނަނުވަތަ ފާސްކުރަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެ އިޞްލާޙު ފާސްކުރަން 

 އެޓްލީސްޓް މިއިން ކުެރވެންޖެހޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީަވނީ ދެން މިހާ ތަފާތު ކަހަލަ ންނަށް އިޙްތިހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅު ދެން އަޅުަގނޑު އާދެ! ރާމްކުރާ ހާލުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުމެްއ ނޫން. މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ  ގޮތަކަށް ދަންޏާ ކޮންމެހެނެއް އެންޑޯްޒކޮށްގެން ގެންދާކަށް 

ނުޑ ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ދެން މަޞްަލޙަތު ހުރި ގޮތަކީ މިސާލަކަްށ  ވާހަކަތަްއ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު މިރޭ އެއް ގޮތަކީ ވޯޓަ ްށ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޝްވަރާެއއް ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

އަހާފައި މިކަން ކުރުން. ނޫނިއްޔާ ުނކޮށް ރަނގަުޅ ގޮްތ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފެންނާީތވެ، 

ނޑަށް ހީވަނީ އަުލން މިހާރު މީގައި ހުރި ސެންސިޓިވްޓީ ނޫނިްއޔާ މި ބޭފުުޅންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުިރގޮތް  ހަމަ އަޅުގަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން. ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން. އެގޮތް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ރައީސަށް ދަންނަވާލަން މި މަސައްކަތް

ނޑު ހަމަ އިތުުރ އެއްކަލަ ބުނާހެން އެހެން ބަޔަކާއި ަޙވާލުކުެރވިފައި އޮްތ  އަނެއް ޯއކޭ ކަމަށް ާވކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަހާލެިވދާނެ ރައީސް އަ ރިހުގައި މި ކަހަލަ ވިސްނުމެކޭ ހުރީ. މެންޑޭޓެކޭ. ދެން މިސާލަކަށް އަޅުގަ



  

ނުޑ  ނުޑގެ ވަރަށް ކްލިއަރ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ކްލިއަރ ނުވާީތވެ އަުޅގަ އެހެންކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން މި ކަހަލަ ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެ ްއޔާ. ބޭނުމެއް ނޫނޭ އެގޮތަށް ދާކަށެއް. އެހެންވީމާ، ރައީސަށް ައުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީ ކޮންވީންކުރާ ގޮތަށް އަެނއް  ނޑަށް ދެއްަވއިފިްއާޔ އަލުން އަޅުގަ ދެން ރައީސް އިތުރު ލަފައެއް އަޅުގަ

 ނިންމާލަން، ޢާމިރަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ވިދާޅުވިހެނެްއ މި ޮކމިޓީން މި މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް ނިންމެންވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނަޑކަށް އިނގޭތޯ ހަމަ ނުފެނޭ ތި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމެންވާނީ އިޞްލާޙުތަކެްއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދުނު އެއްވެސް ނުކުތާެއއް 

ްއ ނުވޭ. މާއްދާެއްއގައި ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަދި ހަމަ ފާހަގައެއް ުނވޭ. ައޅުަގނަޑށް ހަމަގައިމު ވެސް ފާހަަގއެ 

މައްސަލަ ެއއް ހުރިކަން ވެްސ ހަމަ މިއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަެދއްެކވި ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ިވދާޅުވެއްޖެ މިައކު ެއްއވެސް 

ނޑު ވާަހކަައީކ އިޞްލާޙު، ާމއްދާއަކުން  މައްސަލަ ެއއް ނެތޭ އިނޭގތޯ. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ސް އިޞްލާުޙކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުާތއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާފައި ދެން މާއްދާއަކުން ވެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިީޓަގިއ ވޯޓަށް އަހަިއގެން ވެސް ެއކަން ކުެރވިދާނެ. އެހެްނވީމާ، ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ މިކަމަށް ޓަކަ  އި ކޮމިޓީެއއް ނަގާފައި އޮތް ކަން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު މި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެކަން އިންފޯމް ކޮށްފައޭ މަސައްކަތް އެހިސާބަށް ނުނިމޭނެ  ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

އެހެްނވީމާ، މި ކަމަށް. އެހެންެވގެން މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތކެްއ މިއޮތީ. 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ އިޞްލާޙާއި ނުެފންނަ އިޞްލާޙު ނިންމާލާފައި  އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ވަރަށް ިސމްޕަލް ކަމެއް. ނިންމާލާފައި ހަމަ ރިޕޯޓް ފޮނުވާލީމަ ނިމުނީ. ދެން އެއީ އަުޅގަ

 ޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްލަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަނީ.މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިކަން ކުަރން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޯކޭ. ޢާމިރު ތިއީ ެވސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތި ޕޮއިންޓް ވެސް ނަގައިފިން. ދެން ޝިޔާމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު ެއ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު މި ސުވާލު އާ

ނޑުމެންގެ މެންޑޭޓްަގއި އޮތް ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންވީތޯ ނުކުރަންވީތޯ، އެ ުސވާލު ދެން މި  ކުރެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮީތ ކުރެވެނީ. މި ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ގެންދަންވީތޯ ނޫންތޯ . މިއޮތީ އަނެއް މަޖިލިސް ރައީސް ެވސް އަުޅގަ



  

ޙަވާލުކުރަްއވާަފއި އަޅުަގނޑުެމންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މީގަިއ 

ން. އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ކޮންެމ އަނެއްކާ ސުވާލު އުފައްދާފައި އަނބުރާ އަނެްއކާ ރައީާސ ހިސާބަށް މި ކަންތައް ގެންދަ

ގޮތެއް ވިޔަސް މަޖިލިސް ައަވސްކުރަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަންތައްތައް މި ކޮމިޓީންތާ ކުރައްވަންޖެހޭނީ 

ނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ،  ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ އިތުރު ަވގުތެްއ ެއ ބޭކާުރވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ.އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފަލާޙް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑުމެން ގަވާއިދު އިޞްލާުޙކުރަން  ނޑު މެންޑޭޓް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ `. އަޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ަނގަންީވ ކަްނނޭނގެ އިތުުރ ކޮމިޓީ އެްއ ނަގާފަިއ ކޮންމެ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރެއް ލާފައި އެހެން އަ

ނޑުމެން އެ ަވގުަތށް ކޮމިޓީ އޮތްހާ ހިނދަކު  ކޮމިޓީއަކަށް ަޙވާލުކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ، ެއީއ އަުޅގަ

ންާނނީ. އެީއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލުކރާ އުސޫލަކީ. އެހެން ެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން އެ ެމންޑޭޓް އަެނއްކަިތވެފައޭ އޮ

ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަވާލުކޮށްފަިއ، މިސާލަކަްށ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނެިގއިރު ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއ 

ޓީ އެއް ނަަގއި ޙަވާލުކުީރ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އެއް އޮންނާނެ ކަން ޢާއްމު ކޮމިޓީ ނަގާނެ ކަން އެނގިއެނގި ޮއއްވަތާ ކޮމި 

އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެން ވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަގުތު އަޅުަގނޑުެމންގެ މެންޑޭޓެއް ނޫނޭ. އެއީ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އެއަށްފަހު އެ ކޮމިޓީ  ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރުމަށް ނަގާފައި އޮތް ކޮމިީޓއެްއގެ މެްނޑޭޓް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން މެންޑޭޓަށް ބަދަލުވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އުވާލު މަށްފަހު ދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މެންޑޭޓް ކަަމށް ވަންޏާ އެ ކޮމިޓީ އުވާާލފައި ރައީސަށް ދަންނަވާފައި އުވާަލއްަވއި ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަން ުއޅެންވީ. އެއީ ކަންނޭނގެ އޮްނނާނެ ގޮތަކީ. އެހެން ނޫނިއްޔާ  މެންޑޭޓް ައވަހަށް ނަަގއި ައުޅގަ

 މިހާރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން މެންޑޭޓެއް ގޮތުަގއި އޮންނާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުބީން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންބިލެތްދޫ ދާއިރާ



  

ނޑުގެ ވާހަ ނުޑގެ ވާަހކަފުަޅކަށް، އަުޅގަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކަައަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! އަުޅގަ

ނޑު މެންޑޭޓަކާދަން  ނޑު މެންޑޭޓާ އަުޅގަ. ފިއަދިެވސް ޝިޔާމްގެ ާވހަކަފުޅުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަްއވައި ނަވައިފި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންޑޭޓާއި ދޭތެރެއަކު ނޫން މުޅިން މި ސުވާލު  ނޑުމެން މި ސުވާލު އުފެދެނީ. ދެން އަޅުގަ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ސުވާލަށް އެ ކަމަށް  އުފެދެނީ. މިހާރު އެހެން ކޮމިޓީ އެއް މިކަމަށް އެކުލަާވލެވިފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫެލއްނުުކރަން ކޮންމެހެން މާ ގިނަ ކުރަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގަ. މިއީ ެއއް ވެސް ހާލެްއަގއި ައޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  ބަހުސްތަކެއް މިކަމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް މިއީ. ދެން ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވީ ެއީއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. ދެން އެ ބޭފުޅުންެގ މަސަްއކަތް ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ނުނިމޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަަގއިގެން  މުޅި އެތި މި ަވގުތު އެ ބޭުފޅުން އިޞްލާޙުކޮށްަފއި އޮތް ހިސާބުން ފެށިގެން މުޅި އެިތ އަުޅގަ

ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ ކޮމިޓީ ދެމިއޮވޭތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ތާރީޚަށް  .ނޫންތޯއޭތޯ ކުރިއަށް ގެންދަންވީ

ނޑު އެަބ ބޭނުންއަހަުރގެ ޓަރމަްށ ދެމިގެންދާ ކޮމިޓީެއއް 1ނުނިމުނީމަ. ެއއީ މުޅި މަޖިލީހުގެ  އެކަން ވޭ ތޯ ިތއީ. އަުޅގަ

 އެކަން ސާފުކޮށްލަން ެވސް މިހާރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

ނޑު ވެސް ހިތަްށއަރަނީ މީަގިއ އުސޫލެއް ގޮތުން ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުރި މައްސަލަަތކަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަ ުޅގަ

ހުިރ އްސަ އަޅުަގނޑު ވެސް މާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން އައި 

 ޅުވި ގޮތަށް ބައެްއ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތިކަންތައްތަެކއް ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ. ދެން މުޤައްރިރު ކުރިން ވިދާ

މަސައްކަތެއް ހިނަގމުންދަނިކޮށް މިހެން އަންނާތީވެ. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިުރ  ކޮމިީޓއެްއގެ ތެރޭަގިއ ހިނގާ ވިދާޅުވާ

ެގ އޭރުްނ ކުރިން ވިދާުޅވި ގޮތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މަޝްވަާރއެްއ އޭެގ އަހާލަިއ ފަހަރެްއގައި ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް އެ އިޝޫ ދިމާވުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ކަމެއް.  ަޙޤީޤަތުގައިއެހެންވީމާ، ކޮންސެންސަސް ރަނގަޅު ވެާދނެ ކަންނޭނގެ. 

ވާލުކުރެވިަފއި ބޭރުވަނީކީ ނޫން. އެެހންނަމަވެސް މަސައްކަްތކުރަްނ ބަޔަާކއި ޙަ އަޅުަގނޑުމެން މެންޑޭޓުން ުމޅިން 

މި ކަހަލަ މަސަްއކަްތތަކެއް އަންނާތީ ދެއްތޯ. ެއީއ އުފެދޭނެ ުސވާލެއް. ދެން  އޮްއވަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ

މުޤައްރިރު އެގޮތަށް އެހެން ، ކަމުގަިއ ވިޔަސް ވެސް. އެހެްނވީމާނުވި  ން ދެން ގަވާއިާދއި މުޅިން ޚިލާފުއަނެއްހެ

ނަޑށް ހީވަނީ ރަނަގޅު ކަެމްއ ފައިކޮށްލެްއވުން. ަލްއވާފައި މި ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަެއްއ ވިދާުޅވުން ވެކްލެރި ސް އަުޅގަ

 ނަމަވެސް. ުޝކުރިްއޔާ. ގެ ަވގުތުކޮެޅއް ނަންަގވާފައިނކަންނޭ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރަށް ފުރުޞަތު ދީފައި ނަ ުފރުޞަތު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢާވަ 41މިރަށް މި ދެނީ މިހާރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޢާ

 ންމާނަން މިކަމުގަ.އަޅުަގނޑު ދެން ގޮެތއް ނި

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން އެ ކުރެއްވި ސުވާަލށް ހަމަ ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން. މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށް 

ވެސް ކޮމިޓީ އެއް އެކުަލވާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  67މިދިޔަ 

ނުޑ ހަނދާނެއް ނެތް. ކޮމިޓީގަާވއިދު ެއކުލަވާލުުމގެ ކޮމިީޓއަކަށެްއ ކޮމިޓީަގއި އަޅު  ން އޭގެ ޑެޑްަލއިނެއް ަކނަޑއެޅީ. ގަ

ޚަށް އޭިތ . އެކަމަކު އެ ތާރީެއއީ ކޮންމެ ބިލަކަށް ެވސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ

ނޑައަޅާގިނަފަހަރަކު ނުނިމޭ. މަދުފަހަރެއްަގއި ނޫނީ  ތާރީޚަކަށް ނުނިމޭ. އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތ  އެ ކަ

އެ ދުވަހަށް އޭތި  ،އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން ޓަރގެޓް ކުރި ދުވަސް ެއއީ. ެއ ދުވަހަކަށް އޭތި ނުނިމޭ. އެހެންވީމާ

ނޑު ަކއިރީ ިވދާޅުވި. ދެން ފަލާނުނިމޭނެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މުޤައްރިރު އަޅު  ހިއްސާ  ޙް ވިދާޅުވި މަޖިލީހުގެ ރައީސާގަ

ނޑު ެވސް އެކަުމގަިއ ހިއްާސ ކުިރން. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓަކާިއ ހަމަ ެއއްވެްސ  ކޮށްފައޭ. ޚުދު އަުޅގަ

ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކުންެނއް ެއ ވަރަކަށް މިކަމުން ތަޢާރުޟުުވމެއް ނެތް. އަދި މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް، މި ިއޞްލާޙު

ނެ އެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުުކރުމާ ހަމައަށް ދާންދެކަށް. ކޮމިޓީ ުއިވގެނެއް ވެްސ ނުދާނެ. އެ ކޮމިޓީ ހަމަ ދެމިއޮްނނާ

އެދެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ އެހީީތވެ ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ، އެހެންވީމާ

ނުޑގެ ހަަމ ދެޖަވާބު  ން. ދެން މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ ކޮމިޓީގެ މެްނޑޭޓެއް ދީފައި އޮްއަވއި މިކަން ކުރަން. އަުޅގަ

ނިންމީމަ ން ހަމަ މިކަން ކުރުމަށް ފެންނަ ކަން ނުފެން ކަން ަކށް ނެތޭ ހުރަހެއް. މި ކޮމިޓީވަރަށް ސާފު ޖަވާބަކީ އެކަމަ

 ެމއް ނެތޭ.ނާުޅވާޭށ. އެައކު ގުޅު ނިމުނީއޭ. އެާއއި މިއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ވަރަްށ ގިަނ ޭބފުޅުން،   ށްފަހު()ަވގުތުޮކޅަކަ ...ފުރުޞަތު ދީފީމޭ. ދެން 41އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ދެން އަުޅގަ

ކޮށް، ޢާޔަތް ން ދެްއކެވި ވާހަކައަށް ރިއި އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއި އެކި ބޭފުޅުދެން ޮއން ދަ ރެކޯޑްގަޔާ  އާދެ! ތެންކިޔޫ ފަލާ.

ނޑު މިރޭ، އަޅުަގނޑު މިރޭ ސުވާލު ކަމުގެ މިކަމުގެ ބާވަތުން ނޫނީ  އެކި ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުަތއް ހުރިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ައދި ރައީސާއުފެދޭތީވެ އިނގޭތޯ. ސުވާުލ އު ވާހަކަ ިހއްާސކޮށްފައި މިހެން މިހެންނޭ  ފެދޭތީވެ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މި ކަހަލަ ޚިޔާލު ހުރީ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިވސްނުން



  

އެްއކޮށް އަޅުގނޑު މިރޭ ޖަލްސާ މި  ިއސްގެން ުއޅޭތީވެ އެހެން ކޮމިޓީެއއްގެ ވާަހކަ ވެްސ ދެކެވޭީތއާތަފާތުވުންތަކެއް އަ

 ަރއީސާ އަސްލީ. ނިންމާލަނީ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި، މާަނއަކީ ަރީއސް އޮިބވި

ނޑުމެން ެގންނަން. އެހެންވީމާ، މިހިސާުބން މިރޭ މި ޖަލްސާ ނި މުނީ ވާހަކަދަްއކާފައި އަނބުރާ މި މަސައްކަތް އަުޅގަ

 ކުަރން.ކަމަށް އަޅުަގނޑު އިޢުލާން
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