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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެންގެ މިޭބއްވޭ މިޓީއިމްތިޔާުޒ ކޮ އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޮކމިޓީއަކީ ބައްދަުލވުމަކީ ކޮމިީޓ  . މިއަދު އަުޅގަ

ޒިރުެވ ަވޑަިއގެންނެވި ދު ކޮމިީޓއަްށ ހާމިއަ ވާލާނަންގޮުތގެ ގަާވއިދު ާފސްކުރުން. ޭއގެ ކުރިން ދަްނނަނެ ހިނގާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބޭފުޅުން. 5ލަިއގެން  އިަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ އަޅުަގނޑާ ށް މިވަގުިތ ހާޒިރުވެބޭފުޅުން. ކޮމިޓީއަބޭ

ނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގެ ހުރި ޞަކޮށް ބާ ދަންނަވަން. ޚާއްއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަހާ ޢިއާދެ! އަުޅގަ

ެގ ނޑުމެން ކޮމިޓީ ޝާހިދަށް އަޅުގަ هللا ނަރަބަލް ޢަބްދުއޮ  ހުގެ ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،މަޖިލީ ޅުަގނޑުމެްނގެއަ

ޅުޫދ ޒިރުވެ ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހުމިީޓއަށް ހާއަދު އިމްތިޔާޒު ކޮންނަވަން. މިބާ ދަފަރާތުން މަނިކުފާނަށް މަރުޙަ 

ނޑު އި މަދު ޝާހިދު،އްރި މެންބަރު މުޙަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ދު، މަދު ރަޝީބަރު އަޙުސްދޫ ދާއިާރގެ މެންއަދި އަޅުގަ

ޒުހާން މަދު އަރި މެންބަރު އަޙުމާވަށު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު،ގައްދޫ ާދއި

ރި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރު އުުތރު ދާއިންވޭހެ ޔާމީން،هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުރާެގ ޢިއްޒަތްތެއަދި ވެލިދޫ ދާއި ފަހުމީ،

ސައިން ޝަހުދީ. އެހެންވީމާ، ތިަޔ އިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުއަދި ހަނިމާދޫ ދާ ޝާހިދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

އިމްތިޔާޒު ހިނގާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމަްށ  ،ބުވެތި މެންބަރުންގެ އިޒުަނފުޅާއެކު ައޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީލޮ

 އިދު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ަގވާ

 

  :އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވންހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ނޑުމެން މެންބަރުން ވަކިންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނު  ވަނަ  01ގަާވއިދުގެ  މި، ވަނަ  01ޚާއްަޞކޮށް  ން އަޅުގަ

ެވއްޖެނަމަ އެކަން އެފަރާތަކަްށ ންކުރަން ބޭނުޒިރުވާ ފަރާެތއް ހާަގއިމާއްދާގެ )ހ(ިމ ގައި މިއޮތް މާއްދާގެ )ށ(

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަްނ މިކަން ދުވަދެދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންނަގަންވާނޭ.  ހާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ވެސް ކޮމިޓީެގ އި ވަަނ މާއްދާގަ  01އިތުރަށް ީމގެ  އެްނމެ ރަނގަޅު އަދަދެތޯ. އަދި އޭގެ މިއީ އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. 

ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ޓަކައި  މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްބޭނުމަށް ނުވަތަ ކޮ

އް ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަާކއި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީން ތަގުޅުން ހުރި ލިޔުން ދިނުމަށާއި

ންވީމާ، ކަމަށް. އެހެ ދޭންޖެހޭނެ އިޖާބަ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 7 ގިަނެވގެންއެފަރާތަކުން މިފަދަ އެްނގުމަކަްށ  .އެންގިދާނެ

ނޑަށް ފެނޭ.  މުމާްއދާ ބައްލަވާލުން ވަރަށް މުހިއް  ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެ ދެ  ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު މުަޤއްރިރަށް އިނގޭތޯ. އަޅު  ޝުކުރިއްޔާ ބާ ދަންނަވަން އަދި އިްމތިޔާޒު ކޮމިީޓގެ ނާއިުބ ޙަމަރުގަ

ިއޝަރާތް ކުރަްއވާ ވިދާުޅިވ ައޅުަގނޑަށް ބާ ދަންނަވަން. އަދި ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރަށްވެސް މަރުޙަމުޤައްރި



  

 01 ގަާވއިދުގެވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން މި ބަސްފުޅުތަކަށް ވެސް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދެންމެ 

ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ދުވަސް މި މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ފަރާތެއް ހާޒިރު 1އޮންނަ  ަގއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ނޑުމެން ގަ މައްސަލައި ެއެވ. މި އަންގަްނވާނެލިޔުމަކުން ުދވަސް ކުރިްނ  1އެފަރާތަކަށް  އި އަުޅަގނޑަށް ހީވޭ އަުޅގަ

ޒިުރކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ކުއްލި ުކ ހާޤީޤަތުަގއި އިމްތިާޔޒު ކޮމިީޓއަށް ބޭފުޅަޙަނެހެން. އެީއ ިވސްނާލަން ޖެހޭ އިތުރަށް

ބެހޭ  މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒާ ންބަރުންގެ އިމްތިާޔޒާއި ޙާލަތެއް އަުތވެދާނެ. އިމްިތާޔޒު ކޮމިީޓއަކީ މަޖީލީހުގެ މެ 

ނޑިަވޅުތައް ހަމަ ގައިގެން ެއކަންތައްތަުކަގއި ހަމަ ވަރަށް ކުއްލި ހާލަތެއްަގއި ބޭފުޅަކު ތައް.މައްސަލަ މު ނަންޖެހޭ ދަ

ނޑުހަމަ ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އޮތީ. މި ކޮމިީޓަގއި ައޅުަގނޑު ޤަސްަފއި ވަނަ މަޖިލީހުަގއި އައި 07ވެސް  މެން އަުޅގަ

މި މުއައްސަާސގެ  ގެޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ެއއްކިާބ ކޮށްފައި ބޮޑަށް ވިސްނުްނ ގެންގުޅެން

އަްށވުރެ ލަތެއްގައި އެ . އެހެންވީާމ، ެއގޮުތން ބޭފުޅަކު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާޓަކައި ކުރުމަށްޒުަތއް ރައްކާތެރި މްތިޔާއި

ނޑަށް ތާީއދުކުރެވޭއަވަހަށް ހާޒިރު  ން މަޢުލޫމާތު މުކުރެވޭ. އަދި ހަމަ ެއއާެއީކގަިއ ލިޔުެނ ގޮެތއް އޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  ންއްގެ ތެޭރަގިއ ހޯދެމުއްދަތެުވރެ ކުރު ދުވަހަށް  7އި ވެސް ހޯދުމުގަ އަދި ޖެހޭނެ. ދެން ވަކި މުއްދަތެއް އަުޅގަ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް ދެއް ނުކުރަން. ދަންނަވާކަށް ޤަޞް ރަށް ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބައަޅުގަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ދުތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ. ަގނޑަށް ފެންނަޅުނިންމާލާފައި އަނެއްާކ ދެން އޮންނަ އެއްޗަކަށް ދާން އަ ގޮތަށް އެއޮތްރު އެ މާއްދާ އާދެ! މިހާ

 ނިމޭނީ ދެއްތޯ. ެއއްަޗކަށް ފަހު އެއްެޗއް އޭރު 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ނޑު މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ  އޭަގިއ ބެހޭ ގޮތުން  ކޮށްލެްއވި މާއްާދއާފާހަގަ  މެ އެދެންެއއަށް ެވސް  އަުޅގަ

ނަޑއެ  ަގނޑަށް ހީވަނީ އެީއ ރަނަގޅުށް ބަަލއިފިއްާޔ ައޅުކަދުވަްސ ެއްއގޮތަ 1ހަކަ. ުދވަހުގެ ވާ 1ޅިފަިއ މިއޮންނަ ކަ

އެހެްނވީމާ،  ވެްސ.ިއ ކުރަންޖެހޭ މީހެއް ހުރެދާނެ ރާއްޖެއިން ބޭުރގަސަބަބަީކ ބަެއއް ފަހަރުގައި ހާޒިރު  .ގެނކަންނޭ

ކޮށްފިއްާޔ  މިައށްވުރެން ކުރު އެ ުމއްދަތު ނޑުމެންކުރަންޏާ އަުޅގަ އްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުރާ

ަފހަރެއްަގއި ވެދާނެ އޭަނ ނައައުަމކީ އަނެްއކާ ންަގިއގެން ުނކުރެވުމަީކ ނޫނިއްޔާ އޭަނއަށް އަފަހަރެއްގައި ހާޒިރު

ނޑަށް ީހވަނީ ެވސް. ވީ ކުށްވެިރވާ މައްސަަލއަކަށް ެއއީކީ ގޯްސކަމެއް ދުވަުހގެ މުޚުލަތު އޮތުން  1މާ، އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް ާތއީ ނޫންހެން.  ބައިންދަން. ީމަގއި ދުވަސް  1ދުކުރަނީ އެ އަޅުގަ

 



  

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޤަބޫލު ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު  ތުގައި ިދގު މުއްދަތެއްޤީޤަދުވަުހގެ މުއްދަތަކީ ޙަ  1ކުރަީނ އާދެ! އަުޅގަ

ކަމަްށ  ވިދާޅުވި ހާލަތުވި މެދުވެރިވެދާނެ ދަތު ކުޑަޮކށްފައި ދެން އެނޯޓިސްގެ މުއް ގޮތަްށ އެ އިން ބައޮތޭ. ދެން އެއެ

ިއ ގޮތެއްގަ  މު ލެވިދާނެ މިސާލަކަށް. ދެން ޢާއްވެސް އެއް  ވާނަމަ އިސްތިސްނާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާކަމުަގއި

ލަތްތަުކަގއި ެއކަމާ ގުޭޅ އިސްފަރާެތްއ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާފަދަ މު ޙާމެން މައްސަަލެއއް ދިމާވާއިރު ޢާއްއަޅުަގނޑު

ކުުރވާ ހާލަތާ ުގިޅގެން ެއ ޖަވާބުދާރީ އިުރ އެ ރިވާޒިރުުކރަން ބޭނުންވަނީ. ެއ ޙާލަތު މެދުވެޑުމެން ހާފަރާތެއް އަުޅގަ 

ކަމެްއ ހިނގާނީ އެހިާސބަކުން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ މި މުއްދަތު ފަރާެތއް ހުރެެގން އެފަރާތެއް ވާނެ 

ނޑަށް ރަނގަޅީ ވެސް ޙަ ވުރެަގޑިއިަރށް 12ދެން ކުޑަކުރަން.  ރުްނ މި މުއްދަތު ކުޑަެވއްޖިްއޔާ. އޭޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

އިމްިތޔާާޒ އިމްތިޔާޒްަތއް، ންގެ މެްނގެ މަޤްޞަދަކީ މެންބަރުސިލުވާނީ. އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޤްޞަދު ހާ

ހަށް ހައްެލއް ހޯދުން. ެއހެންވެއްޖިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަށްވުރެން ައވަހަށް ހުރި މައްސަލަަތކަށް އަވަ ންގުޅު

 ގޮތެއް ިނންމިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ.  ޕީރިއަްޑގައިނޯޓިސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. މިލުކުރެވޭތޯ ހައް މިހާރު އޭގައި އެހެން ގޮތެއް  ކަށް ދަންނަވަންޏާ އެފަރާތަކަށް ސާލައަުޅގަ

ކަހަލަ  މާއްދާގެ އެތަންކޮުޅަގއި އެހެން ލިޔެލެވޭ މިވެނި ދުވަެހއްަގއި އެނުވަތަ ލިޔުމަކުން އަންގާލާ މިވެނި ތާރީޚެއްގެ 

 ގޮތެއް ދޯ.

 

 :ދެްއކެުވންއިން ޝަހުދީ ވާހަކަހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

މަދު ރަޝީދު އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމް ުކރަން އެދެއްކި ވާހަކައަށް. ދު ދެއްތޯ. އަޙުޤީޤަތުގައި ރަޝީޙަ

ނޑުމެން މު ކުއްލިއަކަްށ އް ހަމަ ކަމަށްވަންޏާ އިމްތިޔާޒާ ުގޅޭކަމެ އްދަތު އިތުރުކޮްށފިއަޅުަގނޑަށް މީަގއި ފެނޭ އަޅުގަ

 ންޖެހޭޒިންމާވާ ނޫނިއްޔާ ކު ފުރަިއެގންނާނީ. އެހެްނވެއްިޖއްޔާ އެބޭފުޅަގެ އަންނކަންނޭ ކަުމގައި މާވާ ކަންދިމުކޮށް ޢާއް

ނޑަހަމަ ވީހާވެސް ކުރު ތީމާ އޮވެސް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތެއް ފުރައިގެން  ށް މުއްދަތެއް އޮތުން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ަގޑިއިރު މީަގއި 12ހަމަ  ފެންނަނީ. ދެން ތިދަންނަވާ އިޞްލާޙާ އެއްކޮށް  އޮތުން އަުޅގަ

 

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއި

ނުޑމެން ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވާލާއަޅު  ތަނާއި ވަގުތާއި ތާރީޚާ  ފައިަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނުޖަހާ އަޅުގަ

 ކަށް. ޭދކަހަލަ ގޮތަ ވުމުެގ ނޯޓިސްއަކަށް އެވާބުދާރީ ބަޔާންކޮށްފައި ޖަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިބަލަނީ. އަދި އިތުރު ޚިޔާުލފުޅެއް އެަބއޮތްތޯ އެހެން  ހެޅުނީ ދެމިހާރު އެ ހުށަ އާދެ! ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

 ބޭފުޅެއްގެ.

 

 ދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަުޙމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ ވާހަކަ

 ކުރަން. ތާއީދު ހެޅުމަށްހުށަމީންގެ ރި މެންބަރު ޔާއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ތާއީއާދެ! ދެން އަޅު ނޑުމެްނގެ ހަނިމާގަ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. އާދެ! ކުރިން ހުށަހެޅުމެއް ުދ އަހާލާނީ އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް، ހުށަހެޅި  ންއެހެންވީމާ، ކުރި ފަހުން ހުށަހެޅި އެއްަޗކަށް ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ. އޮތިއްޔާހުށަހެޅިފައި 

ދާޅުވި އެތި މެ ތިވިައއީ ދެއްޯތ. ދެންތަންކޮޅެއް ފަހުން  ަޗަކށް މިހާރު ދެންމެ ތިވިދާޅުވީދު ލިބިފައި އޮތް ެއއްތާއީ

ނޑުމެން މާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންވީމާ، ހަނިފަހުން ހުށަހެޅިފަ ރި ތްތެޢިްއޒަ ގެައޅުގަ

ނޑު އެކަަމށް ދު ކުރަްއވާފަިއވަނީޝާހިދު ތާއީهللا މެންބަރު ޢަބްދު . އެހެންވީމާ، އެެއއްޗަށް ޯވޓަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

  . ދެވަނަ އެްއޗަަކށް އަހާނީ.އެހެން ެއްއޗަކަށް އަހާނީ ލިބިއްޖެއްޔާދު ނުތާއީ  އަށްއަހާނަން. އަހާފައި އެ 

 

 އްެކވުން:ޔާމީން ވާހަކަދެ هللا ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެ

 ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެންނަން.އަޅުަގނުޑގެ 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި މާއްދާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބަލާނީ މި

ނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން. ކުރެޝާހިދު ތާއީދުهللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތް  އްވި ގޮތަށް ެއކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު 

ެވސް ގޮެތއް ހުށަހަޅައިފިން.  ންފި. ދެން އަުޅަގނޑުއޭެގ ފަހުން މެންބަރަކު ގުިޅަވޑަިއގެގެ. ނކަންނޭ ރަނގަޅެްއ ނޫން

ނޑުއޭތި ައޑުެއއްެސެވންޖެހޭ ސް ބޭފުާޅއަށް ވެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ  ގޮތް. ވެސް ހުށަެހޅި އަޅުގަ

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިއޞްލާޙު ކުރުމުެގ ކުރިއަށްދާ އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގެ ހިންގުމުގެ ަގވާއިދު މި މިހާރު ަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅު

ނޑުމެންނަށް އާދެވިފަިއ މިާވ ހިސާބުން ަގްއދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ގެންދިއުަމށް މިހާރު ސައްކަތް ކުރިއަށް މަ އަުޅގަ

ނުޑ ދުތާއީއަސްލު މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް  ނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަ ކޮްށލަންވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އިމްތި ވެްސ  ކަމަށްވަންޏާ އެބޭފުޅަކަށް ކުރާރުޒިޒު ކަންތައްތަުކގަިއ ބޭފުޅަކު ހާޔާޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ކޮށްލަންވެގެްނ  ޓަކައި ަވގުުތކޮޅެއް ދެްއވަންޖެހޭނެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ހަމަ ހައިލައިޓް ވުމަށްޖަވާބުދާރީ

 ޞަތަކަށް އެުދނީ. އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢާއްފާހަގަކުރެއް ރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޢިއްޒަތްތެ ކަންކަން އޮންނަގޮތަްށ އެމުކޮށް ވި ނުކުތާައށް އަޅުގަ

ދެން ފަހުން  .އޭިތ ހިނގާނީ ދު އެ ގަީޑގަިއ ކުަރްއވާ ބޭފުޅަުކ ކުެރއްވީމަލާއިރު ހުށަހަޅުްއވާއިުރގަިއ ތާއީބަ

ނޑު  މިދެންނެވިހެން އަދި އަނެްއކާ ދެވަނަ ެއއްެޗްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅުްއވީ. އެކަމުްނ ގޯހެކޭ ނޫން އަުޅގަ

ިއގެން ޒިރުވެވަޑަ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އެ ހުށަހެޅުއްިވއިުރގައި މަނިުކފާނު ހާ . އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ ވަނީކީމިދަންނަ

 ނު ހުށަހެޅުމަށްވަނީ ތާއީދު ލިބިފަ. އެހެންވީމާ،ހުށަހެޅު . އެހެންވީމާ، ކުރިން އެނެތީމަ އޭތި އެހެން އެދިޔައީ

ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު ދު ނުލިބިއްޖެއްޔާ އޭގެ ެދވަނަ ެއއްަޗކަށް ދެވޭނީ. އަޅުަގނޑު އެއަށް އެހީ. ދެން އެއަށް ާތއީ

ކަ ދައްަކިއގެން އްދަތު ކުޑަކުރާގޮތަށް ަވކިވަެރއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ އޭތި ވާހަޭއަގއި ގަިޑއަްށުވރެ މުގެ މާއްދާ އެ

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސް ކޮށްެގން އެ ކުޑަކުރާނީ ކިހާ ވަގުެތއް ކަމާިއ، ދެން ކުޑަކުރީމަ ދިމާވާނެ އުނދަގުލަާކއި ެއ 

ނޑުމެން އިތުރަށް  ކުޑަކޮށްިފއްޔާ ިދގު ނުކޮށްފިްއޔާ ދިމާވާނެ އުނަދގޫތަާކއި މި އެްއޗެއްސާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް މީގެ އެންމެ ވާހަކަދަްއކާ ވީ އެންމެ ރަނގަ ޅަކަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު ގޮތެއް ބަލާފައި ެއޮގތަށް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާގައި އެ އިޞްލާޙުަގއި އެގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރާ 

ނުޑމެން އެކަމާ ދެވަނަ  ފަހަރަްށ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހާ ގޮތަށް އަދި ނިންމާފައި ހުަށހަޅާނެ. ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަ

އުނދަގޫ ެއްއޗެއް އިނިއްޔާ. ދެން ޢާއްމުކޮށް އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކަަލ 

ގިނައިން އަންނަީނ  އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީަގއި ުއޅުނު މީހެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އިމްިތޔާޒު މައްސަލަަތއް ޢާއްމުކޮށް އެހާ

ރެއް ކަމާއި ކިހާ ދުވަެހއް ކަމާއި އޭގެ މަްއސަލަތައް ހިނގާފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި ަޙއްލުވެފައި ހުރި ގޮތްތަކާިއ ކިހާވަ

ނޑުމެންގެ އަދި ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ޙައްލުނުވާ ގޮތްތަާކއި އެ އެްއޗެއްސާ ބެހޭ މާބޮޑު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަުޅގަ



  

އްސަށް އިތުރަށް ވާަހަކ އެއްޮކށް މިހެން އިޞްލާޙުކުރެވޭ ެއއްޗެ  ބޭފުޅުންނާންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ތިއަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނު

ނ ދައްކާލައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓ ޑުމެންގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވި ފަދައިން ބަހުްސކޮށްލާ ައޅުގަ

އްތައް ހަރުދަނާކޮްށ ހިނގަންޖެހޭނެ އެއްވެްސ ސިާޔސީ އެްއވެސް ކަހަލަ ފިކުރަަކށް ނުވާގޮތަށް މުައއްސަާސގެ ކަންތަ

ނޑައެޅިަފއިާވ  މިތާނގައި ތިއްެބވި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންޑޭޓު ތެރޭގައި ކަ

ނޑުމެން ހުންނަންޖެހޭނީ. ެއކަން ކަންތައްތަްއ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމުގެ ިފކުރެްއގަިއ  ޖެހޭނީ ެވްސ އެކަން ކުރަންައޅުގަ

ތުރު ިއޞްލާޙެއް ޤީޤަުތަގއި. އެހެންވީމާ، ދެން އިތުުރ ފާހަގަކުރެްއވޭ އިތުރު މާއްާދ އެއް އިއެގޮތަށް ކަންނޭނގެ ޙަ

ދެން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ތާއީދު  ދާން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އާދެ!އިގެން ކުރިއަށް އިނިއްާޔ އެކަމާ 

ނޑު ނޑުމެންނާމެންނަށް ޭއތި ލިބުނުގޮތަށް އަނެކަިތކޮށްލާފަިއ ފަހުން އަޅުގަ ހަމައަށް އަންނާނީ. ކީކޭތޯ؟ އާދެ!  އަުޅގަ

 އާދެ!

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން  ޝަޙުދީ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި  ގެ ތެރެއިންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ައުޅގަ

ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއ ހުރިހާ ފިކުރުތަކެ ހުށަހެޅުމާއި މި އް އެްއކޮށްލަިއގެން ީމގަިއ ޙައްލެްއ ނެރެވޭނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި  ގަިޑއިުރގެ ނޯޓިސް ދިނީމަ އެކަމާ ބެހޭ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މިތަނަށް  12އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ލިޔާނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ރަޝީދު ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ. ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

ބަރު ހުސްވެފައި އޮތީ މިސާލަކަށް ަހމަ އައި.ސީ.ޔޫަގއި އޮތީ، ބޭފުަޅކު ަރށުގައި ނެތީ ުނވަތަ ޚަވިދާުޅވިހެން އެ އެ

ނޑުމެންނަށް މީގައި  ހާލަތްތަކެއް އޮންނެވީ އެހެންނޫންތޯ. ވަަޑއެއްުނގެންނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އަޅުގަ

ފަދަ އުޒުެރއް ދިމާވެގެްނ ވަަޑއިނުގެންެނވިއްޖެނަމަ ޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ޤަޫބލުކުރާވިޒަެނއް ލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އަޕްރޮ

ބަރު ޚަކޮމިޓީން އެ ފުރުޞަތު އެރުޭވނެ. ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ދެ ދުވަސް ދީގެން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއއްކަލަ 

ޔަީޤންކަމެއް ނެތް. ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް.  މުގެ އެްއވެސްހޭއަރާނެ ކަހުސްވެފައި އޮތް ބޭފުޅާ އެ 

ދުކުރި ބޭފުޅާ ހުންނެވީ ހައްޖަށް ވަޑަިއެގން. ދެ ދުވަސް ދީގެން އެބޭފުޅަކު ކަމާ ބެހޭ ގެންނަން ޤަޞް މިސާލަކަށް

ނޑުމެން އޭނައަށް ަވޑަެއއްުނގެންނެވޭނެ. ހަމަ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ިނންމާފައި ވަޑަިއގެންނެވޭ ނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިންމަމާތޯއޭ މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެންމެންެގ މިދެންނެވީ ހަމަ އެންމެންގެ އިއްތިފާޤުން އެއްބަްސެވވޭ 

އެީކގައި ަވޑައިުނގެންނެވޭފަދަ ހާލަތެއް ހަމަ އެއާ ަގޑިއިރަށް ބަދަލުކޮްށފައި 12ގޮތެްއގެމަތީން ނިންމަމާތޯއޭ 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މުއްދަތެއް އަރުވާނީ. ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ؟  ލާން.ނަމަ އިސްތިސްނާ ދިމާވެއްޖެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެވިދާުޅވި ގޮތަށް އެކަްނ ދު ޝާހިهللا ބަރު ޢަބްދުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެންެމ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެން

މާއި މެދު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އެކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އުގެންދި

 ދެ!ކުރިން، އާ ތާއީދުކުަރއްވާ ކަމަށްވަންޏާ ވޯޓު ދެްއުވން އަތްޕުޅުހިތްލަވާލަްއވާ. ރަނގަޅު. އޭގެ  އަށްކަމަށްވަންޏާ އެ 

 މައްސަލަ އެއް ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެ

ަގޑިއިުރެގ  12ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ އެ ިޚާޔލު ބަދަލުކުރެވުނު ދެގޮތަށް ަބލާފައި އެ 

ޯތ ހާލަތެއްަގއިތޯ ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ނޯޓިސް ދީފައި ެއކަމަކު ކަުމގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި އެމީހަުކ އޭރަކު ހުރީ ކޮން

ނޑަްށ  ބަލިވެތޯ ެއއަށް ބަލާފައި ެއއަްށ ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި އެމީހަކަްށ މުއްދަތު ދޭގޮތަށް އޭތި އިްޞލާޙު އޮތުން އަުޅގަ

ރަނގަޅު މުޙުލަތެއް ދީގެން ެއކަން  ރަނަގުޅ ގޮތެއްހެން. އޭރަކު ކޮމިޓީައށް ފެންނަ އެންމެ ހީވަނީ ެއއީ އެންމެ

ނުޑގެ ކުރިއަށް  ކޮމެންަޓކީ.  ގެންދާނީތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރީގައި މި މަޖިލީހުން ވެސް މި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދު ވަރަށް ބޮޑަްށ  މީގައި އަުޅގަ

ދެ! މިއީ ކުީރެގ ތީ. އެހެންވީމާ، އާވިސްނަވާަފއި ކަންނޭނގެ ެއބޭފުޅުން ވެސް ަގވާއިދު ާފސްކުރަްއވާފައި ިމއޮ

 މިއީ. އައު ްޑރާފްޓެއްތޯ މިއީ؟  ގަާވއިދު ދެއްތޯ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުަރއްވާަފއި އޮތީ ، އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލާނަން އިމްތިާޔުޒ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުެރިވފައި

ގާ އުސޫލުން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ބޭފުުޅން ހާޒިރުކުރުމާއި ކަންތައްތައް މަޖިލީސް ހިން

މަސައްކަތްތައް ހިްނގުމަށް ފާސްކުރަްއވާފައި އަދި ކޮމިޓީައށް ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރަްއވާފަިއ އެބަހުރި އެްއަގޑިއިުރެގ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާެއކަމަކު ވެސް ިއނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ހިނގާފައި ުހރީ. އެހެންވީމާ،  ނޯޓިސް ދެްއވަިއގެން ގޮުތގަިއ  އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ހާޒިރުކުރަންޏާ މުއްދަތެއް އަރުވަންޖެހޭނެ. ފުރުޞަތެއް އަރުވަންޖެހޭނެ އެ ަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު ވެްސ 

ކަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ފުރުޞަތު އަރުވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ިއޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ. އެބޭފުޅަ



  

ނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ  ނޑުމެން  އި ގަިޑއިރު ލާފަ 12އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދެން އެހެން ހާލަތެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެންމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަ ށް ކޮމިޓީން އެ ފުރުޞަތެއް ެއރުވޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އުސޫލެްއ ތައްޔާރުކޮށްލާފައި ދެން ސެްކރެޓޭރިއޭ ޓުން ޑްރާފްޓެއް ތައްާޔރުކޮށްލައްަވިއގެން ގެންނެވީމާ، އަޅުގަ

ގެންނަވާ ޑްރާފްޓު ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގިއ ނިންމާލެއްވީމަ ނިމުނީ  ގޮތުން މިކަމަށް ެއއްބަްސވެފަިއ ދެން އެ

 ށަހަޅަން. ނޫންތޯ. އެގޮތް ައޅުަގނޑު މިހާރު ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ތާއީުދކުަރއްވާ ބޭފުޅުން

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަުޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ާތއީދުކުރަން އެ ހުށަހެޅުމަށް ިއނގޭތޯ.   ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެކަން ެއގޮތަށް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ރަނގަޅު އާދެ! . އެހެްނވީމާ، ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ުޝކުރިްއޔާ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުްނ  ބޭނުން ވޯޓަކަްށ އަހާލަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު

ނޑަށް  ...މާ، ދެން. އެހެންވީުކރާގޮތަށް ފާސްވެފަ އޮތީ އެގޮތަށް އިޞްލާޙު އެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު މީތި އަދި މި ގަާވއިދު ދެއްތޯ ބައްލަވާަލއްވަން ގެންެދވުން. އޭރުން ައޅުަގނޑަށް  ފެނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ައންނަ ނެހެން. އެހެންވީމާ، މަސަްއކަތް ެގންދެވޭ ދުވަހަކު ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހައިްނ އަުޅގަ

 އޮންނާނެ އެހެން ދުވަެހއް، އާދެ! ކޮމިޓީ ،އެހެންވެ އެކަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ދެން އަންނަ، އެހެން ދުވަހަކު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. 

 

 :އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވންހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ނޑަ ނޑުމެން  01މުގެ ކުރިން ށް ފެނޭ އަދި ނިންމާލުއާދެ! އަުޅގަ ަވނަ މާއްދާގައި މިއޮތް ކަންަތަކށް ވެސް އަުޅގަ

ުދވަހުގެ  7ވަނަ މާއްާދގައި ިމއޮްތ ގިނަެވގެން  01ހަމަ ވިސްނާލާފައި ކުޑަކޮށް ާވހަކަދައްކާލާފައި ނިންމާލަން. ެއއީ 

 ރާފްޓު ތައްޔާރުކޮށްލަިއގެން ައންނައިރު ފަސޭހަވާނެ. ުދވަސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އޭރުން ދެން ޑް 3ބަދަލުގައި 

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

 އަޅުަގނޑު ާތއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވޯަޓށް ހު ކިހިނެއްތޯ ވާނީ މިއަށް ވޯޓަްށ އަހާލުން. އެހެންވީމާ، ތި ޅުވާލާފައި ދެންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  01މައްސަލަ އެއް ނެތް. ޝުކުރިްއޔާ. އެހެްނވީމާ،  ހެޅުމަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް. އާދެ!ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ

ނޑުމެންގެ އިތުރު ނޑުމެން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައޮތީ އަޅުގަ  މި އިޞްލާޙު ވެސް އެ . ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އަންާގނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ތިޔަ ނަ ުދވަހެްއ ޖަލްސާ އެއް އޮން

 އެހެންވީމާ، އެހެން ދުވަަހކުން ބައްދަލުވަން މިއަދު ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން...

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދުވަސް ދެއްތޯ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ،  7ހަމަ ޚިޔާލެއް ހިއްސާކޮށްލަން. މިހާރު މިއޮތްގޮތުން  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ކުޑަ

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރަން. އެހެންވީމާ،  މީގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތައް ޢާއްމުކޮްށ އަޅުގަ

ބަންދު ހުކުރު، ހޮނިހިރު ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި  ވަންޏާމުން އޭގެ ކަމަށް ނޫން އެހެންދުވަސް  3ރަސްމީ 

ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާ ކަމަށްވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ދަތިފުޅުވެދާނެ. އެހެންވީމާ،  މިސާލަކަށް ބަންދު ދުވަސްތަކެއް އޭގެ

 މެންބަރުންގެ ވިސްުނންފުޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ އޮތީ ،ދުވަސް ެއގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން ކިހިނެއްތޯ 3ރަސްމީ 

 ކައި.ހަމަ އެ ޚިޔާލަށް ޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު.  އާދެ!  ޢިއްޒަތްތެރި ޝާހިދަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން އަުޅގަ

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ ާޤނޫނުތައް މާނަކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި  އާދެ! ނޑައެޅިަފއި ުދވަސް  3އަުޅގަ މާނަކުާރ އުސޫލު ކަ

އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ މާނަ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫުނގަިއ ެއއޮތް ގޮތަށް ަގާވއިދަށް ގެނައިމަ ރަނގަުޅވާނެ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެްނގެ ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލަނީ އެ އާދެ! ދުވަހަކު ދަންނަވާލާނެ  ހެންޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީާމ، މިއަދު އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން. ަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


