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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިޖުތިމާޢީ ކޮިމޓީގެ . رّب العالمين هلل الحمد`.  މިައދު މި ފެށިގެން ކުރިއަްށ  ވަނަ ބައްދަލުވުން  2އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އި ުމލަކުގަތިްއބެވި މެންބަރުންގެ ތެރޭަވޑަިއގެން  ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާިއރުގައި މިއަދު ދަނީ.

ށިދޫ ާދއިރާގެ ކާ، هللاބްދުބާރީ ޢަޢަބްދުލްއަދި ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ނަސީރު

ހިތަދޫ ، هللاޙައްމަދު ޢަބްދުމު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

هللا ޢަލީ ނިޒާރު އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ހޮޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  އާދެ! ރިފާޢު އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ  ދަންނަވާލީ ނުޑމެން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުމަށް މި ދަންވަނަ  2އަޅުގަ  އެްއވެސްނަވާލީ އަޅުގަ

. ކުރުމަށްފަހުގަަގވާއިދު ފާސް  މުގެ ަގާވއިދު، އަސާސީހިންގު މި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތެްއ ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ 

މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ  ޢިއްޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި

ވަރަށް ބޮޑަށް  ހެިދފައިވާވަނަ އަހަރު  2202. އެ ަގވާއިދަކީ ަގވާއިެދއްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިވާ 

ނޑުމެްނެގ މި ކޮމިޓީން ކުރާ ކަންތައް ހުރި ބާރުތަކާއި ކޮމިޓީއަށްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި މި  ތަކާއި އަދި އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ  ގޮތެްއަގއި ާޚއްޞަ  އަދިގަާވއިދެއް. އެކުެލވިގެްނވާ  ހާ ެއއްެޗއް ތަފުސީލުކޮށްމެންޑޭޓާއި މި ހުރި

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮމިޓީގައި އިންަނވަިއގެން ވަަރށް  އެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އިދު ފާސްކުރުުމގަިއ ެއމަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ބޮުޑ ފަރުމާކުރުމާއި ިމ ގަވާ މި ގަާވއިދު އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުރަްއވާ 

ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ެއއް އޮެވގެން އަދި ހަަމ އެހެންމެ އެންމެ ފަހު އިޞްާލޙަށް ދަންދެން ވެސްޙިއްޞާ

ނޑުމެންއިޞްލާޙަށް ދަންދެން ވެސް ހިމެނިގެން  ގަވާއިދެްއ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންނަ ފަރުމާކޮށް ފާސްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، އެހެންކަމުންއޮތީ. ންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި މިއަދު މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ފެންނަ އިޞްލާޙަކަްށ  ގެންނަންދެިކވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮތަކާިއ އަިދ ހަމަ ެއހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މެދު އެ ގަާވއިދާ

ގެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އިމަސައްކަތާފާސްކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ދެން  އިދު ހުގައި ވެސް މި ގަވާ ފަ

ނޑު މި ްފލޯ ހުޅުވާލަނީ  އަިދ  ކޮށްލަްއވާޚިޔާލުފާޅު ެބހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ގަާވއިދާއެހެންކަމުން އަުޅގަ

ަގއި އަދި ުކްއލިއަކަށް ފާސްނުިވކަމު މިއަދު ނޫނީ ގަާވއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އުނިއިތުރެއް  ާވއިދު ފާސްކުރުމަށްގަ

މަސަްއކަްތ ނަަމވެްސ މި ަގވާއިުދގެ ނަންަގަވއިގެން  އަދި ވަގުުތ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަްށވަންޏާ ަވގުތުޮކޅެއް ވެސްވީނަމަ

ޓްުކާރ ޓަކައި އެޑޮޕް ންގުމަށްކޮމިޓީ ހި ސްކޮށް އަދި މި ގަވާއިަދކީ މިފާ އަޅުަގނޑުމެންލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ

ނޑު ފްލޯ ހުޅުވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ  .ގަާވއިދެްއގެ ގޮުތގައި ހެދުމަށް އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވނީ ޤައްރިރު. އާެދ!ޝުކުރިއްާޔ މު ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް  ިތ ވިދާުޅިވހެން މި ަގވާއިދު އަުޅގަ

ނޑުމެ ވީހިނދު ތައްޔާރުކޮށްަފއި އޮތް ގަާވއިަދކަށް ނޑުމެންނަށް ންނަށް މި ގަވާއިދު ެއޑޮްޕޓްކުރެމިއަދު އަޅުގަ  ވި އަުޅގަ

ންޏާ ބިއްޖެ ކަމަށްވަފުރުޞަތު ލި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ އަށް ެޅއް ނަގަިއގެން މިހޭ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ވަގުުތކޮހަމަޖެ

ނޑު ިއގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތާ   ން.ހުށަހަޅާލަ އެ ޚިޔާލު ކުރިއަށްެދވޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަްށ ންނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެއަޅުގަ އުޅުނީ އެ ވާހަކަ.  ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އާދެ!

ނޑުވަންޏާ  ފުތާގެ މުއްދަތެއް ލިިބއްޖެ ކަމަށްހަ 3ހަފުތާ ނޫނީ  2މިހާރު   މެންއިޞްލާެޙއް ިމސާލަކަށް އަުޅގަ

މެންނަށް ަގވާއިުދ ދުން ފެށިގެން ވެސް އަޅުަގނޑުއަގެެނވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް މި ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތާފި ކަމަށް ވަންޏާމުބަލައިގެން ހުށަހެޅުމަށް  އެހެންވީމާ، އެ .ިއގެން ކުިރއަށްދެވޭނެން އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަްށ ވަގުތުކޮެޅއް ބޭނުންވާ  ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އާދެ!

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް  އެހެންަކމުންފައިސަލް ނަސީމް ތި ވިދާޅުވީ.  އާއި ރިފާޢު ޖަލްސާތަކުްނ އަޅުގަ

އެހެންކަމުްނ އަމާުޒުކރެވިގެންދާނެ.  ބިލުތައް ފާސްެވގެން މި ކޮމިޓީއަށް ބިލުތައް މި ކޮމިޓީއަށް އަންނައަޅުަގނޑުމެން 

ނަޑަކށް ތެރި މެންބަރުން ބައްލަވާެލއްވުމަށްޒަތްގައި ޢިއް އަޅުަގނޑަށް ޚިޔާލުކުެރވޭ ގޮތު  ދުވަސް ނޫނީ  7 ހަމަ  ގާްތގަ

ބައްދަލުވުމެއްަގއި  ނޫނީންނަ ޖަލްސާއެއްަގިއ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި ދެން އަހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ނަންަގާވފައި 

ނޑު  ން ކިހިނެއްބާއޭފާސްކޮށްލު ނުޑމެން ޖެހޭ މި ބަލާއަޅު  ޮކންމެގޮތެއް ިވޔަސްހިތަށްއަރާ. ާވނީ އަޅުގަ ލަން. ގަ

ނޑުމެން ވެސް އެ ގެންނަން ބޭނުންާވ އިޞްލާޙެއް ނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ތި ވިދާުޅިވ އޮވެދާ ބަލައިލާފައި އަުޅގަ

ހާ ދުވަހެއްތޯ ވިދާޅުވީމަ ައޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލާފައި އެބަިއ ކިދެން  .ައޅުަގނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޗެއް

 ބާރީ. ތޯ. ޢަބްދުލްނިންމާލާނީ އިނގޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ދުަވސް ކަމުަގިއ  7ަވކި މުއްދަތެއް  މި ގަވާއިދަށް ިއޞްލާޙެއް ގެަނއުމަށްޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ 

ނޑުމެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ 02އެ ކުރިއަްށ އޮތް  ދުވަސް ނަމަވެސް ދީފައި 02 ވީނަމަވެސް ން ކޮމިޓީެގ އަުޅގަ



  

ނަޑއެޅުން. ޖަލްސާއެއް ބާްއވާނެ ތާަވލެއް ވެސް ަގވާއިުދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ެއއީ މިާއއެީކގަިއ ކަ

ނޑަށް ފެނޭއިޞްލާޙުވެ  ދުވަހަކަށް ިމ  މިވެނި ނޭޓްކުެރވިމެންބަރުންނަށް ވެސް ކޮމިޔުހުރިހާ  ގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

 ިމއަދު ވެސް ވަަރށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އެއީއެޖެންޑާކުެރިވގެންދާނެ ަކމަށް.  ަމށްގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައު

ކުރިއަްށ  އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ ގޮތަކަށްހެންވީމާ، އެ މިތަނުގައި ނުތިއްަބވާތީވެ

 .ޝުކުިރްއޔާދެްއވަން. ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ޖެންޑާކުރެވި އަދިއެ ދުރާލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވުން.  ކޮމިީޓގެ ތި ވިދާުޅވިހެން ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއް

ެގ އަދި އެބޭފުޅުން ފުޅާއިފުޅާއި ޚިާޔލުމިކަހަލަ މުހިއްމު ކަމެއްަގއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ލަފާއެއީ 

ނޑުމެން  ގިނަ މެންބަރުންނަށް ހަމަޓް ބޭނުންވާނެ މި ަގާވިއދަށް. އެހެންކަމުން އިމްޕު ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެނަށް ދެވިދާނެ 2ނުވަަތ  ހަފުތާއެއް ކި ުދވަހެްއެގ ލައިެންއ ދެވިދާނެ ވަެޑޑް ،ހަފުތާއެްއގެ މުއްދަުތ ދީފައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ހުށަހެޅުމަށް. ެއއަްށފަހު  ޓަށްމި ކޮމިޓީެގ ސެކްެރޓޭރިއޭކަަމށް ވަންޏާ  ލާޙެއް އޮތްކުރީަގއި ިއޞް

 އަންނަ ޖަލްސާއެްއގައި ގޮތެއް ނިންމާލެވިދާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނުޑ ވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ންގެ ވާހަކަފުޅަށް ވެްސ ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުމި ިއ ދެން ގަފްލޯއަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ ގޮތެްއގަ ލަހަމަ ޖުމްދުކުރަން ތާއީހަމަ  ެއންމެ ޖަލްސާއަކުން އެންމެ . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ީށގެްނވާ ކަމެކޭ. މުމަކީ އެކަކޮށް ނުނިބައްދަލުވުމަކުން މިފަދަ ަގވާިއދެއް އިޞްލާޙު

 02 ގޮތެއްަގއި ލަަގއި ެއއް ޖަލްސާ ބާއްވާަފއި ޖުމްަޓކައި ތަންކޮެޅއް ައވަސް މުއްަދތެއް ރުމަށްމަސައްކަތް ައވަސްކު

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ނެ ނިމޭޖަލްސާައކުން ނަމަވެސް މިކަން  2ތެރޭަގއި  ދުވަސް ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ  2ިވޔަސް  ސާއަށް ވަަޑއިނުގެންެނވުނު ކަމުގައި ޖަލް  އްއެ  ހަމަ ބޭނުންާވ ކަމަކަްށވާތީވެ ޝާމިލުވުން 

ގައި އުުޅއްވާތީ އަޅުަގނުޑ ޖަލްސާއަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިެގންދާނެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޗުއްޓީ 

 މިހެން މި ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާާލނަންޢިއްޒަ ތެރޭގަިއ  ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރަމަޟާން މަހުގެ. އަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުމަށް އަޅުގަ

ދުވަހެއްަގއި ވެސް މި އިންނަނީ  . ކޮންމެމަންޑޭ އެންޑް ވެނިސްޑޭޖަލްސާ ބޭއްވެން މި އަންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް



  

ނޑުމެން އެޮލޭކޓްކޮށްފައި ހުންނަ . އެއީ ކޮމިީޓގެ ރޫމްތައްށްއަ 00.01ން އި 02.01  ރަމަޟާން ނަށްގޮތުން އަުޅގަ

ހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެމާދަމާއަކީ މުޅިން ފްރީ ދުވަހެއް.  ެއހެންނަމަވެސްމަހު ލިބިފައި އޮތް ވަގުތު. 

ޓީ މެންބަރުންނަށް ކޮމިދަންނަވާލަފާނަން،  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް

 ންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭނެ ދެން އެހެމާދަމާގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ަވޑަިއގެންދެްއުވމަށް.  ދަންނަވާލަފާނަން

ެއހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ލިބިގެންދާނީކީ.  ނަށްކަެމއް އަުޅަގނޑުމެ އްބާރުލުމެއްނެތީމާ ކިހާވަރެއްެގ އެ މަޖިލިސް

ނޑަ ވަންޏާ އިގަންަނާވ ކަމަށްން އެދިވަޑަ މެންބަރު ްށ ދަންނަވާލެވިދާނެ މާދަމާެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުަމކަށް ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މިއޮތީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް. މި ، މެންބަރުންނަށް ދުވަާހއި  ހޯމައެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

. ނޑުމެންނަށް ރޫމް ލިބިފަ ވަނީ އަުޅގަ މިޑީަގއި ށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އެ ގަ އަ 02ން އި 00ދުވަހުގެ  ބުދަ

ބޭފުޅުންނަކީ އެއް ކޮމިޓީެއއްުވރެން ގިނަ ކޮމިޓީގަިއ  ކްލޭޝްެވގެްނދަނީ. އަނެއްކާ ތިއެހެންނޫނިއްޔާ 

އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް.  ވާތީ ތިބޭފުޅުން ވަަޑއިަގންނަވަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

ދީފައި މިއޮތީ.  ޓައިާމ އެްއޗިހި ކޮށްފައި ިމއޮތީޮބޑަށް އެޖެސްޓް ކޮމިޓީއެ ހުރިހާ ވަގުަތަކށް ބަލައިގެން އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތު ،އެހެންކަމުން  .އަރުވާލާނަން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު ހަމަ އިުތރުކޮށްލަންވެގެން ފުރުޞަުތ ދެންމެ މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އްރިރު ތި ދެންނެވި ވާހަކައަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑަްށ ލަފާކުރެވެނީ އިދާރީމޭޒުން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މެންބަރުންނަށް  މި ހޯދީ. އަޅުގަ

ންނެވީ އަދިވެސް މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މިތަނަށް އެޓެންޑްވެވޭނެ ގޮަތަކށް އެ ޖަލްސާ ފަރުމާކޮށްދެއްަވން. މިހެން މި ދެ

ނޑުމެްނ  ނޑަށް ޚަބަރު ލިބެނީ. ވަިކގޮތެްއ ނިންމާލަން އަޅުގަ ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި އުުޅއްާވކަމަށް އަުޅގަ

ންމާ ވިސްނާއިުރގަިއ މި ދެންނެވިެހން މީހުން ނެތި ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ހާޒިރުވުމެްއ ނެތި ނި

ނޑު އެދެން ެއ  ނިންމުން އެހާ އިންސާފުވެިރ ކަމަށް އަުޅަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، އިދާރީމޭޒުްނ އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުންނަށް ގުޅުއްަވއި އެ އެޓެންްޑވެވެން ތިބި ބޭފުޅުން ހަމަކުރައްަވއިގެން އެފަދަ ައަވސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން. 

ޅުން ވެސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. މިކަމަށް ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ބޭފު

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުންާވނެ ވިސްނާލައި ރަނގަޅަށް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެލާ ހަދާނެ ވަގުތުކޮޅެއް. އެހެްނވީމަ، ހަމަ 

 އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

  ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް



  

ނޑައަޅާ ަވިކ މުއްދަތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނުދޭހެން  ނޑަށް ހީަވނީ އަދިވެސް ކަ ދުވަްސ  02ޝުކުރިއްާޔ އަުޅގަ

 ރަމަޟާން މަސްކަން އީދުވަްސ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މިދަނީ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނެ މި 00ނޫނީ 

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތައް ހޭަދކުރަން އެބަޖެހޭ ވެސް.  އެހެންވީމަ، ބައެ  މިކަހަލަ ްއ ފަހަރަށް އަޅުގަ

ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  20ވެސް. ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ގިނަެވގެން ތިން ހަފްތާ، ނޫނީ ތިން ހަފްތާ  ކަންތައްތަުކގައި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ދެން ނެވިދާނެ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ހުރިހާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ދެން މީގައި އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ފޮނުވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުންގެ ކަންތައްަތއް އޮންނަ ގޮތުން ވަަޑިއގެން... ެއީއ 

ކިހާ އަދަދެއްެގ  އީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭކަެމއް ކަމެއް ނޫން އަދި ެއއް ހަފްތާ ފަހުން މާދަމާ ބޭއްވިަޔސް. މި

މެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ެއއްވެްސ ކަ ހާޒިރީއެއް

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އަންގައިފިކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ 

ޏާމުން އެއޮތީ ހުށަހަޅުްއވަްނީވ ވަން ކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުެރވުނީހެން ދެން. އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑު ހުށަހަޅަ  ހަފްތާގެ މުއްދަތު  3ން އިޞްލާޙުތަކާިއ ެއއްޗެހި ވަިކ ޑެޑްލައިެނއްެގ ކުރިން. ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ

  ޓަކައި. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް  ދިނުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  ވިދާުޅވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަބަދު ނަސީރު އިުނންމަފުރަތަ ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވި އެްއޗަކަށް. އަޅުަގނުޑ ދެ

ގެ ނެތް ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ެއކަހަލަ މަޖިލީހު ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަކު ސަލާމުގައި ނޫނީ ވަަޑއިގެން 

ީއ އެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް 022ެވސް % ނޫނީ ބަލިވެގެންވެސް އަދި ައމިއްލަ މަސައްކަުތގައި ވެސް މަސައްކަުތގައި 

ނޑު މި ކުރަން  ހަމަ ވަރަށް ނާދިރުކަމެއް އިނގޭތޯ.  އެހެންމަވެސް ވީާހވެްސ ގިނަ މެންބަރުން ތިބުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ައސްލު މައްސަލަެއއް ނެތް  އުޅޭ ކަންަތއްތަކަށް ރަނަގުޅވެގެން ދާނެކަެމއް ކަުމގައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ވިއްޔާ އަދި އެއަްށވުެރން ވަގުތުޮކޅެއް އިތުުރކޮށް ވެސް ނޫނީހަފްތާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަބޫލުކުރައްވަންޏާ ތިން

ނޑުމެން ިމ ަގވާވެސް ެދވިދާނެ. ނަމަވެްސ ައޅު ނޑު މިއަުދ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވޭ އަުޅގަ އިދަށް އިޞްލާެޙއް ގަ

 އި ޕްޓްކޮށްލާފަމިއޮތް ގަާވއިދު ެއޑޮ އިދެން ވަގުތީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިއޮތް ކުރިމަތީގަ ގެންނަން

ނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ހުޅުވާލާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އަޅުަގނޑުމެން ތިން ހަފްތާައށް އަުޅގަ

ިޚޔާލުފުޅެްއ ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އެ ޚިޔާލުފުޅަާކއި އަދި އެ ބަދަލެއް ގެނެްސ  ،ބޭނުންފުޅިއްޔާ

ރިއޭޓް ޝިާފއަްށ ރައްދުކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ދެން ޖަލްސާއެއް ޓޭޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީެގ ސެކްރެއަ

ނޑު ބޭނުންވޭ މިއަުދ  އިބާއްވާަލއިގެން ނިންމާލެވިދާނެ އެަކއްޗަކަށް ހަދާލަިއގެން. އެެހންނަމަވެސް އޭގެ ކުރީގަ  ައޅުގަ



  

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި ޢަ މިއޮތް ަގވާއިދު އަނެއް ަގާވއިދު ފާސްވަންދެން މިހާރު މަލުކުރަމުން މި ދިޔަ ައޅުގަ

 ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު.  ޓަކައި ތި މަލުކުރަުމން އައި ަގާވއިދު ަވގުތީ ގޮތުްނ ތަންފީޛު ކުރުމަށްޢަ މަޖިލީހުގައި ވެސް

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިހާރު ރިފާޢުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް. هللا ސް ތާއީދުކޮށްފިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަކނަޑއަާޅ މުއްދަތެއްގަ  އިޞްލާުޙ  އިއަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ެގނެވެންދެން ނޫނީ ތިން ހަފްތާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަށްގެނެވެންދެން ަގާވއި  ޔާ. ކުރިއްމިހާރުން މިހާރަށް. ޝު ދު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ެވސް  އަޅުަގނޑު  އި މި ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލާފަހަމަ ޖުމްލަކޮށް ތާއީދުކުރަން ވެސް ކުުރކޮށްލެވޭޯތ ބަލާނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ނަގައިގެން މި އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޑު ހަމަ އެދެން ކުރިއަށް ދާން. ދެގަާވއިދު  އަޅުގަ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އް ދުރާލާ މިއަުދގެ މި ޖަލްސާއިން ވެސް ިމވެިނ އަނެއްާކ ވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް ަތންކޮޅެ

ރުން އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ނުކުންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ނަ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނީ. އޭދެން އޮން ދުވަހަކު

ލާ ިމއަދުން ނޭޓް ކުެރވޭނެ އަދި ަތންކޮޅެއް ދުރާއެހެން ޭބފުޅުންނަށް އިންފޯމަލީ ވެސް ކޮމިޔުިއ ތިއްަބވާ ކޮމިޓީގަ

ނޑު ެއހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޤައްރިރު ފެށިގެން ވެސް ކޮމިޔު ނިކޭްޓ ކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ތް ގޮތާއި ުނވަތަ ވަގުތަށް ަބލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ވިދާޅުިވގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސއެއް ާބއްވަން ތަން ލިބެން އޮ 

ވަރަށް އެދެން މިއަދު މި ޖަލްސާއިން ދެން އޮންނާނެ ބައްދަލުވުމެއް އަދި އެއް ބައްދަުލުވން އޮތަސް ދެ ބައްދަލުވުން 

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލަދެއްވުން.އޮތަސް ދެން ބައްދަލުވުން އޮްނނާ  ނެ ދުވަހެއް އަުޅގަ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އެ ދުވަެހއްގެ ަބްއދަލުވުން ނިންމާލާއިރުގައި ޖަލްާސ ނިންމާ، އަޅުަގނޑުމެން ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި އާދެ! ތި ވިދާުޅވީ 

ވާލާފައި ދެން ބައްދަލުވުން އޮންނަ ދުވަހެއް ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ ނިންމާލަމުން 

އޮންނަނީ ހަފްތާއަކު، ިމހާރު މި އޮތީ ރޯދަ މަސް މުން ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމތީގައި ނިންމާލަ ބައްދަލުވުން

. އެހެންވީަމ، ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަސް ގޮތެްއގައި ޖަލްާސތައް ބާްއވަން ޢާއްމުއޮންނަނީ ވެސް  ނިމުމަށްފަހު

ނޑުމެން ހިނާގ އެއްބަްސވަމާ މިގޮތަށް އެއްބަްސެވވިދާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގާވއިުދ މި ގަ

އި ތިން ހަފްތާގެ ަވގުތު ދިނުމަށްފަހުގަ ޓަކައި ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ދިނުމަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް



  

ން ގޮެތްއ ނިމިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން ޖަލްސާއަކަށް މި އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެން

 ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ެއގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޯވޓަކުން ނިންމާލެވިދާނެ މި ގަާވއިދުގެ ކަންަތއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ސާފުކޮށްލަ  އިއިުރަގއި މުއްދަތު އެ މުއްދަެތއް ދީފަހަފްތާ ދޭ 3މުޤައްރިރު  ެގ ން ބޭނުން އެ މުއްދަތުއަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެހެން  . އެނިންމާ ދުވަހެއްނިންމަނީތޯ ެއ ގައި ތެރޭ ނިންމާ ދުަވހެއް އެނގުނީމަ އަުޅގަ

ނިންމާ  ިމވެނި ދުވަހަކުއޭ ގަާވއިދު ޓަކައި. ވީާހވެސް ގިނަ މެންބަރުން މިތަނަށް ގެނައުމަށްލޮބީކުރަން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުެމންނައެހެން ޖަލްސާ އިންނާނީ. ނިކުެރވުނު ކަމުގަިއ  022ނޑަކަށް %ށް ހަމަ ގާތްގަވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ވީނަމަ ންބަރުން މިތަނަށް ކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މެލޮބީ  02ހީަވނީ ގާތްަގނޑަކަްށ % އަުޅގަ

ހަފްތާވަނީ ކޮން  3ވާއިދު ނިންމާ ދުަވހެއްގެ ގަ  މި ވަންޏާ އެ ލް ކަމަކަށްމާ، ެއީއ ޕޮސިބަ. އެހެންވީގެނެވިދާނެ

 .ދުވަހެއްތޯ ބައްަލވާފައި އެ ދުަވހެއް އެްޑވާންސްކޮށް..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަސްލުަގިއ ބާރީ، ތި ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް އިނގޭތޯ. އެހެންކަމުން އަޅު ވެގެންދަނީ ހަފްތާ ފޯލް 3ގަ

 0ހެންކަމުން ޢީދަށް ފަހުގައި ދެން އެންމެ ައވަހަށް ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހަކަށް ޢީދުގެ ތެރެއަށް. އެ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަސް ކަމަްށ  0އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ. އެއީ  ވަނަ ދުވަސް ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީ ރޫމް ލިބޭނެ. އ0332ެވަނަ ދުވަހުގެ  0ހެދިދާނެ.   0332ވަނަ ދުވަހުގެ  0ންވީމާ، ހެަގއި އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ވަގުތު ެއއީ. އެހެންވީާމ،  ކަމުގައި ބެލުން. އެކަމަކު

 އެ ަގޑިއަށްފަހު ތަންކޮޅެއް ަލސްކޮށްލާފައި ބާްއވަން ހަދާނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ބުރަވަނީ ދެ ހަފްތާއެްއގެ މުހުލަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް  މިހާރު ވަގުތަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

ޖުލައިވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މި ގަިޑއަްށ  32ވާ ބުދަ ދުވަހު ހަމަ މި ގަޑިއަށް.  32ފަށައިގަނެޭވވަރު ކުެރވޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ެޙއް ދެވެން އޮްތ އިޞްލާހަމަ އަލުން މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާަލން. ދެން އޭެގ ކުރިން ހަމަ ަގނޑު އަޅު

 ޓޭރިއޭޓް ފޮުނވާލާ. އެ ދުވަހު ވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިެގންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.ސެކްރެ

 



  

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 އަޅުަގނޑު ސަޕޯޓް ކުރަން ރިފާޢުގެ ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންކަމުން ވޯޓަކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އިތުރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ އިތުރު އެހެން މައްަސލައެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ 

ޕްޓް ކުރުމަށް ޓަަކއި. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި . މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެޑޮތޯއަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށްދާނީ އިނގޭ

ތާއީދުކުެރްއިވ އިޞްލާޙު އިން ގޮތަްށ ެއ ބާރީ  މެ ހުށަހަޅުއްަވއި، ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްަވއިމެންބަރުންނަށް ދެން

ންދިުއމަށް ޓަކައި ދެ ހަފްތާގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް، ގަާވއިދު އިޞްާލޙުކުރުމުގެ ކަންތައް ގެ

ގޮތަކަށް.  ކުީރގައި ައޅުަގނޑުމެން އިޞްާލޙުތައް ފޮނުވާ މުއްދަތުދީފައި އެދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްާވގޮތަށް. އޭގެ

އެގޮތަށް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު  ފާއަށް ފޮނުވާގޮތަށް. އެހެންކަމުންޝިޓޭިރއޭޓަށް، ސެކްރެއެހެންވީމާ، 

ޖަލްސާ ބާއްވާނެ މި ން އެ ދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެްނ ދެ ހަފްތާ ފަހުން އިޞްލާޙަށްފަހު ން ފާސްެވގެިއއްތިފާޤު ނަންގަވާ.

 ޖަހާއިރަށް. 00 ހަމަ ކަމަށް. އެއީ ދެ ހަފްތާ ފަހުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ގޮތެއަދި މުޤައްރިރު މިއެިތ ބަލައިގަތު އް ނިންމާލަން ހަމަ މިތަނުން. މިވަގުތަށް މަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންާދނީތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، މިަކމަށް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރެްއވުްނ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 އެދެން.

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ނޑު ވެސް އެ ުހށަހެޅުމަށް   ކުރަން މި ބަލައިގަތުމަށް މިހާރު މިއޮތް ަގވާިއދު.ތާއީދުއާދެ! އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ބޭނުންކުރަމުން ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގައި، އިޖު 07އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

އިޞްލާުޙ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން ފާްސުކރެވެންދެން ޢަމަލުކުރުމަށް އަލުން ނޑުމެންެގ މި ަގވާއިދު ަގވާއިުދ އަުޅގަ އައި

 ދާއިރާގެ  އިަހވަންދޫ ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުޢިްއޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިރާގެ ޓަކައި ހުށަހެޅުްއވީ، 

ރެްއިވ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ އެ ތާއީދުކުهللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ުޝކުރިއްޔާ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ިމއޮތް އިޞްލާޙު ގެންނަން  ދެްއވުމަށް. ގޮތަކަށް ވޯޓު



  

ނޑުެމން ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް ފާސް ނޑުމެންގެ، އަުޅގަ ވެ ތަންފީުޛ މިއުޅޭ ަގވާއިަދކީ އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދެއް ކަުމަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ނިންމެވީ. އެހެންކަމުން  ކުރެވެންދެން އަުޅގަ

އެގޮތަށް ކުިރއަށްދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ 

ްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް. އެއީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ތެރޭގައި އެބަ އޮތް ޢިއްޒަ

ބޭފުޅުންނަކީ  މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން އެބަ ބޭނުންވޭ މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން. އެ

 އެީއ، އެން.ޖީ.ޯއ އެއް. އެހެންކަމުން އެޤާނޫނީ ކަންތައްތަކުަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާެއއް 

ބޭފުޅުންގެ ސިޓީއެއް ފޮނުވާަފއި އެބަ އޮތް މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑައަުޅއްވާފަޑޭޓެއް  ވަނަ ދުވަސް. އެހެންކަމުްނ  01ބޭފުޅުން ވިާދޅުވެފައި އޮންނަ ޑޭަޓކީ  . އެވެސް އެބަ އޮތް ކަ

ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ެއަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑ އެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެން މިދަންނަވާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ކުރީަގއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ނޑު  ައޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިފައި އިން ސިޓީ ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ.  ޚިޔާލުފާޅުކުރަން ފެއްެޓވުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 

 (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެންނާ މި ބައްދަލުކުރަނީ. 01ރު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްްސ އިން މިހާ އާދެ!  ވަނަ ުދވަހު ދެއްތޯ އަުޅގަ

 01ޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުވާލާފައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އަ

ނޑު މިހާރު މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެދުވަސް ދަތި ނޫން  ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ދޭން. އެއީ އެހެންނޫނީ ައޅުގަޝަެނއް ިރއެކްވެސް އޭގެ  ކަމުގައި ވަންޏާ މިހާރު

ވީވަަރކަށް އޭގެ ނެގެިޓވް ކްރިޓިޒަމް އަންނާނެތީެވ އިސް ބައްދަލު ނުވެ ގިނަ ދުވަސް ތަކުން ރިކުއެސްެޓއް އަޖަމްޢިއްޔާ

ެވްސ  ށް ހީވަނީ ވީހާއެހެންވީމާ، އޭގެން ސަލާމަތްުވމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ވާން އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑަ

ނޑުމެން މާ ބިޒީވާނެ.  އަވަހަކަށް އެކަން ކޮށްލުންހެން އެންމެ ބުއްދިވެރިވާނީ. އެއީ ކުިރއަށް އޮތް ތަން އަޅުގަ

. މިވަގުތު އަދި މޭޒުމަތީގައި ބިލެއް ވެްސ އޮންނާނީ ވަގުތު ނުދެވޭގޮްތވެފަބިލުތަކާއި އެްއޗެހި މިތަނަށް އައީމަ ދެން 

  . އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ.ގެނެތް އަޅުަގނޑުމެން

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 



  

ނުޑ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްްސ އިން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަްށ އެޑްރެްސކުރަްއވާ ފޮނުވާަފިއ އޮތް ސިޓީ އަުޅގަ

ޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ަމސީهللا ކޮމިޓީ އަށް ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަުލވުމަކަށް އެދި ޓްރާންސްޕޭރެްނސީ މޯލްޑިވްސް އިން މި 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ރިވިޔުކޮށް މިކަމާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީަގއި ައުއ  2223ދަނީ 

ލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ިމަކމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތަްއ ޤާނޫނެއް އެކުަލވާ

ނޑުމެްނގެ ޕޮޒިޝަން ޕޭަޕރ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާ ޙިްއސާކޮށްލުމަށް ބޭނުންވެ ެއވެ.  ޙިއްސާކޮށްލުމަށާއި އަދި އަުޅގަ

ގައި ބައްދަުލވުެމއް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް ވާ ބުދަ ދުަވހުގެ ވަގުެތއް 2200ޖުލައި  01ވީމާ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާެއކު 

ނޑުމެން ގުަޅންޖެހޭ ވާހަކަ. އިޙްތިރާްމ  އެދި ދެންނެވީމެވެ. މިކަމާ ުގޅޭގޮތުން ދެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުގަ

 . ުޝކުރިްއޔާ. 2200ޖުލައި  2. 0031ަރމަޟާން  0ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް، އިޖުިތމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދެ ޢިްއޒަތްތެރި ންމެ އިިވވަަޑއިގެންެނވީ ޓްާރންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ިއން އަުޅގަ

ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް އެދިވަަޑއިގެން ފޮނުްއވާަފއި އޮތް ސިޓީ. އެހެންކަމުން، ދެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން  މެންބަރުންނާ

 އިގަންަނވާ ގޮެތއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރި ފަިއސަލް ނަސީމް 

ވަނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް  01އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ 

ނޑަްށ ހީވަނީ  މަްއސަލަެއއް ފުށުނާރާ ގޮތަށް މުޤައްރިރު ަހމަ ވަކި ަވގުތެއް ނިންމެވީމަ އަޅުަގނުޑގެ ެނތޭ. އަުޅގަ

އަވަހަށް ނިންމާލުންހެން ބުއްިދވެރީ ދެންމެ ެއ ވިދާުޅިވގޮތަށް. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ފަސްުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް 

ފާޑުފާޑު ވާހަކަެދއްކުން އޮންނާނެ. އަދި ފަހަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރާެނ ކަންތައްތައް އަންނާނެ. 

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު 

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ވީހާެވސް އަވަސް މުއްދަެތއްަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ހަމަ މި އޮތް ޑޭޓަށް ބޭއްވުމަްށ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެދެން. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

ގައި މި 00322ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 01އެހެންީވމަ، އެ ބުދަ ދުވަހު،  އަށް ވަނީ ބުދަ ދުވަހަކަށް. 01އެހެންވީމަ، މިހާރު 

ކޮމިޓީ އޮންނަ، އެއީ މި ކޮމިޓީ އޮންނަ ދުވަހެއް ކަމަށް، ގަިޑއެއް ކަމަށް ހަދައި އެ ަގޑި އަށް ޓްރާންސްޕޭރެންީސ 

ނޑުމެން ބާރުމޯލްޑިވްސް ބޭފުޅުންނަށް ކި އަޅާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ޔާ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އެކަމަކުވަަޑއިގެންެނވޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ނާދިރު ކަމެއް ކަންނޭނގެ. ދެން  އަުޅގަ

މަށް ވަންޏާ ދެންމެ . އެހެންކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކައިނގޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނީ

ފައިސަލް ނަސީމް އެ ހުށަހަޅުއްަވއި މުލަކު އަތޮޅު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް ވޯޓަށް. އާދެ! 

ނޑުމެން މިހާރު  ރެންސީ މޯލްޑިވްސްެގ ޖަހާއިރަށް ޓްރާންސްޕޭ 00ވަނަ ދުވަހު  01ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

. ެއހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ބަާލނަން މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކުރާނީ ބޭފުޅުންނާ

ވަނަ ދުވަހަށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް  01ދަންނަވާލެވޭތޯ. އަދި ރިމައިްނޑަރެއއް ވެސް ދޭނަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، 

ހަކަ ދަންނަާވލަން. އެހެންކަމުން، އިތުރު ތައްޔާުރވެ، ހުރިހާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ފައިލްޮކޅަށް ިމ ސިޓީ ދާނެ ވާ

ެއއްޮކށް މިއަދުެގ ބައްދަލުވުްނ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ  މައްސަލަެއއް ނެތުމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ތި ދެއްވި އެއްބާރުލެްއވުމަށް. ުޝކުރިއްޔާ. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 


