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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުަމށް ވަޑަިއގެންިތއްބެވި ހުރިހާ  23ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ . بسم هللا الرحمن الرحيم

ވަގުތު ވަަޑިއގެންތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ، ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރެގ  އަށް މި ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރު އަދި މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، މެންބަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ިޢއްޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީ ،މުބީން

 މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި ެކޔޮދޫ ާދއިރާގެ ، މެންަބރު ޢަލީ ފަޒާދު ޒަތްތެރިިޢއް ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ، ރަޝީދު

ނޑު، މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ، މޫސާ ނިޒާރު ިއބްރާހީމް އަލްއުސްާތޒު  ،އަދި އަުޅގަ

 94އިުދގެ އެޖެންާޑގައި ޮއތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާކެލާ ދާއިރާގެ. މިއަދު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައި، ކޮމިީޓގެ  ޢަލީ އާރިފު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރުން. މި އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޭމޒުކޮޅުން އަިއއްސަ 

ގޮތަްށ  ވި ވަަނ މާއްދާެގ )ދ( އަންނަނި 94އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. މި ހުަށހެޅުމުގައި މި އޮންނަނީ ަގވާއިުދގެ 

ޕާލިމެންޓްރީ ސާރވިސަްސގަިއ ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންެގ  ،ދާެގ )ދ(ވަނަ ާމއް 94އިޞްލާޙުކުރުން. ަގވާއިުދގެ 

ޖެހޭ ބަދަލުތައް ަދށް ގެންނަންސާރވިސަސްގެ ގަާވއި ށް ލަފާދިނުމާއި ޕާލިމެންޓްރީތައްތަުކގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަން

 ކޮމިޓީ އަށް ، ގޮތަކަށް ޭބފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ތި، ބަދަލުތައް ގެަނއުން. އެހެންވީމާ ދިރާސާކޮށް

ނޑު ހުށަހަޅަންގޮތަ ންނަވާފެނިވަޑަިއގަ  . އަޙްމަދު ަރޝީދު. ކަށް ިމކަން ނިންމަދެއްވުން އެދި ައުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ނުޑ މި އިޞްލާޙުކުރަން ޮފނުއްވާފަ މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަްނ  ،ގޮތަށް މީތިިއ އޮތް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 އިމި މާއްދާ ލިޔެފަ އިކުރީގަ ެއއީ ؛ އޮތީ އެހެްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސްއަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ 

އަީކ  މީގެ މާނަ، ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ މާ ތަފުސީލުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީ އަށް އޮންނަ

ނޑު ، މަކޮށްދޭ މާއްދާއެއް. އެހެްނވީމާކަން ހާވާ އިތުުރ ބާރުތަކާއި އިނާޔަތްތަެކއް ލިބިގެން އަށް ވެސް މި ކޮމިޓީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ހަމަ ފްލީ ތާއީދުކުރަން މި އިޞްލާޙުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސާ ނިޒާރު.މޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ޢުތިރާޟެއް ކުާރކަށް ބޭނުމެްއ ވެސް ދެން އި ިއ އޮތް އިޞްލާުޙގެ ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ހުށަހެޅިފަ

ނޑުމެން ހީވަނީ މިކަން ނުވޭ ުކރާ ސަބަބު، ީމގެ ރޭޝަނަލް  . އެހެންނަމަވެސް މި ާބަވތުގެ ކަްނކަން ކުާރއިރުަގއި ައޅުގަ



  

ނޑަްށ ހީވަނީ.  ހެންެމއްކަ ދެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެްއވުން އެއީ އެޓްލީސްޓު ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ރިޔާސަތަްށ  އިއެްއވެްސ އެކަހަލަ ެއްއޗެއް ަބޔާންކޮށްފަ ީމގައި، އެހެންވީމާ ނެތީމަ އަުޅގަ

އުޭޅ ސަބަބު ނޫީނ ވަންޏާ މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން ކަމަށް އޮތް އިރަށް އެނގިަވޑަިއގެންފަމުޤައްރި ،ލާނަމޭއިދަންނަވަ

 ،ވިޔަސް  ކަމެއް ނޫންއެށް އަންނާެނ ހެޔޮ ބަދަލެއް ވިޔަސް އަިދ ވިސް އަސަބަބުން ޕާލިމެންޓްރީ ސާރ މިކަމުގެ

ނޑުމެންނަށް ދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަ އަޅުަގނުޑ  ެދން ހުށަހެޅުމަށްށް ރަނގަޅު. އެކަހަލަ ކޮންެމވެސް މަޢުލޫމާތުކޮޅެްއ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއާޔ.  .ދެކޮޅެއް ނަހަދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލީމަ އެނގުނީ  ،އާދެ! ދެންމެ މޫސާ ނިޒާރު ތި ވިދާޅުވީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަަކފުޅެއް. އަުޅގަ

ބައި ހިމަނައިގެން އެ  ންނަމަވެސް ގަާވއިދުަގއި ނެތީ. ގަވާިއދަށް އެން އެކަން ކުރަނީ. އެހެއި ޢާއްމު ވެސް ކޮމިޓީކުރީގަ 

 ަގާވއިދުަގއި ނެތް.، މަސަްއކަތް ހަމައެކަިނ ކުރަނީ އިކުރީގަ ، ލިބިގަތުން ނިޔަތަކީ. އެހެންވީމާ އަށް ބާރު ހަމަ މި ކޮމިޓީ

ނޑަށްކަމަށް އަ ކަމެއް މިހާރު މެންޑޭޓަށް އިތުރުކުރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓުަގއި ނެތް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ދެން  ުޅގަ

 އޮތީ  ޖަމީލު ޢުޘްމާން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 94ގޮތަށް ގަާވއިދުގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި

އޮތީ ޕާލިމެންޓްރީ  އިޞްލާޙުކުރަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. )ދ( ގައި މި ދ( އަންނަނިިވ ގޮތަށްދާގެ )ވަނަ މާއް

ށް ލަފާދިނުމާއި ޕާލިމެންޓްރީ ތައްތަުކަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަސާރވިސަްސގައި ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުންގެ ކަން

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ނައުބަދަލުތައް ގެ ،ސާރވިސަްސގެ ަގާވއިދަށް ެގންނަށްޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް  ން. ިމއަށް އަުޅގަ

 މި ކުރަމުން ައންނަ މަސައްކަތްތައް މިއީ. ސަބަބަކީ މުޤައްރިރު ތި ިވދާޅުވިހެން މިހާރުވެސް މި ކޮމިޓީގައި

ނޑުމެންގެ މި ގަވާ   ށް މަސައްކަތްތައް ންނަދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 . ޝުކުރިްއޔާ. ވާނެގެްނދަން ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ކުިރއަށް އެކު ފަސޭހަކަމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކަްށ  އާދެ! އެހެން ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުވާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޢަލީ ފަާޒދު.  ކަަމކަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅުއްަވއި، ގެމަނަފުށީ މެންބަުރ ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ަގއްދޫ، ނެްއ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާތަ އިޝާރާތެއް ކުރަްއވާ

ޢިްއޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ  ،އަދި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްަވއި ދާއިރާގެ ޢިއް



  

 ގޮތަށް  އޮތް ިއޞްލާޙު އޮތް  މި ހުށަހެޅިފައި ާވހަކަފުޅުގައި. ނުކުަރްއވާ އިކަމުގަ  ވެސް އިޢުރިތާޟެްއ މި މެންބަރު

އެގޮތަްށ ، މާއޮތީ. އެހެންވީ މި އިލިބިފަމި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައި ާތއީދުވާހަކަފުޅުަގިއ ފާސްކުރުމަށް 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަ ތޯ ޯވޓަފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ވޯޓުަގއި ކަްށ އަޅުގަ

ކަމަށް ނިންމަން. މިއަދުގެ  ސްވެއްޖެބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާ

الحمد هلل و. ންކަމަށް ދަންނަވަ ހިސާބުން ނިމުނީ ެއކު މިއަުދގެ ޮކމިޓީ މި އި އިތުރު މަސަްއަކތެއް ނެތުމާއެޖެންޑާގަ 

 .العالمين رب  
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