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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ ސްޫލކު ކޮމިީޓގެ ހިންގާ ަގވާިއުދ  މި އިކޮމިީޓގެ މި ބައްދަުލވުމަށް އެޖެންާޑގަ އާެދ، މިއަދު ސްލޫކު`. 

ނޑުމެން؛ ރައްޔިތުްނ  ދެން އަނެއް ހިންާގ ަގާވއިދު ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަުޑ ރަނގަޅުތޯ؟ ފާސްކުރުން. ދެން އަުޅގަ

 ނައުމަށްލާޙެއް ގެއިޞް ބޭފުޅުންނަށް މެންބަރުންނަށް ތި ވާއިަދށްވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ގަ  17 މަޖިލީހުގެ؛

ެލއްވުމަްށފަހު ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބައްަލވައި ހުރިހާމި ގަވާއިދު  ށް ވަްނޏާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަ

ންނާނެ. އޮޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދު ކޮމި ތުން މަޖިލީހުގެ ސްލޫކުަރއްޔިވަނަ  17ަގއި މިހާރު މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅު

 14ންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަޑަިއގަ ނިތި މެންބަރުންނަށް ފެ އުމަށްގެނަ  ޞްލާޙެއް އި ްއވެސްަގވާއިދަށް އެ  މި ،އެހެންވީމާ

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން  ލިޔުަމކުން ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމުން ގެންނަން ތެޭރގައި ދުވަހުގެ

 ކޮމިޓީެގ ހިންގާ ގަާވއިދަށް ގެްނނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް  އާދެ، ސްލޫކު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .އިނގޭތޯ

ކޮމިޓީެގ  ،ލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެ ނަމަހާކުެރ ލަތުން އަންނަިނވި ހާ އެަބއޮތް. އެއީ  އިޓުްނ ހުށަހަޅުއްާވފަރެޓޭރިއެސެކް

މަޤާމުން  -ދިނުން، )ހ(ުޢފާ. މަޤާމުން އިސްތ1ި .ހުސްވާނެ ެއވެ މަޤާމު ގެ ަނއިބުގެމުޤައްރިރު މުޤައްރިރާއި

 ޤައްރިުރގެމުކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރު ނުވަތަ . )ށ( ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ދިނުންއިސްތިޢުފާ

 ސޮރީ. .އަދި އެބައޮތް އިނގޭތޯ ވަނަ މާއްދާގެ؛ 6ޭއގެއިތުރަްށ  އަދިމަޤާމުން ވަކިކުރުން. ނައިބު މުޤައްރިރު 

ވެސް މި ކަރުދާސް  ބޭފުޅުްނނަށް ތި ހެންވީމާ،އެވަނަ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރުން.  6.1 ތުރުންއޭެގއި

ާވ ވަަޑިއގަންނަފެނި ،ކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޞްލާެޙއް . އެހެންީވމާ، މިއީ ތިލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

ނޑު ަގސްތު . ވޯޓަށް އިނގޭތޯ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހަންަގއި މި ކުރަނީ ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ނޫނިއްޔާމި ިއޞްލާޙު ފާސްކުރަން.  ވަންޏާ ކަމަކަށްބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ  ތި އި،ފައަހާ ތިބޭފުޅުން ކުރެ

ނޑުމެން. ކޮށްލަން އިނގޭތޯދޫ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނޑުމެން ސްލޫކުަގާވިއދަށް އަޅު މިހާރު އަޅުގަ  ގަ

ތެރޭަގއި މެންބަރުން ެއ  ހުގެުދވަ  14ެގންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ  ަގާވއިދަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

ހިންގާ  ކޮމިޓީ ވަހުެގ މުއްދަތެއް މި ދިނީ. އޭގެއިތުރުން ސްލޫކުދު 14އޮތީ އިނގޭތޯ.  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވުން މި

ވަަނ  6.1 އެބައޮތް. ެއއީ އިހުށަހަޅުއްވާފަބޭފުޅުން  ފެންނަ އިޞްލާޙެއް މި ގެންނަ ޓަށްސެކްރެޓޭިރއެ ގަާވއިދަށް

އަންނަިނވި ތިރީގައި މި ވާ ާމއްދާތައް ިއތުރުކުރުން. މި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުރީ  -2. ރުންގެ )އ( އުިނކުމާއްދާ

 .ހުސްވާނެ އެވެ މަޤާމު ގެ ނައިުބގެމުޤައްރިރު  ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރާއި ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަހާކުރެ ލަތުން ހާ

ހުސްވާނެ  މަޤާމު ެގ ނައިބުގެމުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ،ލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެ ނަމަހާކުރެ ލަތުން އަންނަނިވި ހާ

 މަޤާމުން  -. އެއީ ފުރަތަމަ އެއްަޗކަށް އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. )ހ(ދިނުން، )ހ(ޢުފާމަޤާމުން އިސްތި  .އެވެ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  -ދިނުން. )ށ(ޢުފާއިސްތި  ވާހަކަ އަކީ މުޤައްރިރު

ން. ވާހަކަ އަކީ ަވކިކުރުން ދެ .ނިންމުން ންމަޤާމުން ވަކިކުރަނައިުބ މުޤައްރިރު  ޤައްރިރުގެމުނުވަތަ 



  

އިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުގެ ސުޫލުކ ކޮމިޓީގެ ހިްނގާ ަގވާ ، 6.1)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ުފރަތަމަ އެްއޗަކީ 

ނަ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރުން. ވަ 6.1އެ ަގވާއިުދގެ ، ތެރޭގައި މި އޮތީ ފުރަތަމަ މި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑަްށ ވެްސ؛ އަޅުަގނޑަްށ ވެސް  ނަޑށް ހީވަނީ ދެން މި އިޞްލާުޙތައް ހަމަ ވަރަްށ އަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނޯޓިސްކުރެވިަފއި ހުރި ބައެއް އިޞްލާޙު މީ. އެއީ މިސާލަކަށް މުޤައްރިރު އިސްތިޢުފާދިނުމާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަަކއެްއ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިސާލަކަށް މަޤާމުްނ އޭަގއި ނެ ތްކަްނ، އެއީ ެދއްތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން މީގަިއ ެއކަމަކު އަުޅގަ

ލާންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެން، މުޤައްރިރު  ްއތޯުރގަިއ އިސްތިޢުފާދޭނެ ގޮެތއް ދެ އިސްތިޢުފާދިނުން އޮތްއި

ހަޅާނީ ލިޔުމަުކންތޯ، އަނގަބަހުންތޯ؟ ނޫނިްއޔާ މި ކޮމިޓީ އަށް ތޯ ނޫނިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ތޯ؟ އިސްތިޢުފާ ހުށަ

ވަނަ  17)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، ދެން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ސުލޫކު ކޮމިޓީެގ ހިންގާ ގަާވއިދު 

އިލަްއާވފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ރަނގަޅަށް ބައްލަވަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ މި  14އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ ލިޔުމަކުން 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން މި ހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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