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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ  އާދެ!`.   ބަރުންގެ ސުލޫކު ަގވާއިދާމިއަދު މި ބާއްވާލީ މެންުލުވމެއް ބައްދައަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް އެބަހުރި ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ޓަކައި. 

ނުޑމެންނަކަށެ މައްަސލަތަކެއް. ެއކަމަކުރުންގެ ސުލޫކީ މެންބަ ނޑުެއއް މައްސަލަ އްއަުޅގަ ހުށަނޭޅޭހާ  މެންނަށްައޅުގަ

 ނީކީ. ދެން ދަ  އެކަން ުކރިއަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ނޫން މި ެނއްހިނދަކު އަނެއްހެން ޖަލްސާއެއް ބާއްަވއިގެން

ްއވާފައި ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙެއް އަިދވެސް އޮްތ މި ގަާވއިދު ރަނގަޅަށް ަބއްލަވާލަ ބޭފުޅުންނަށް މި ސުލޫކު ތި

ނޑުމެން ައނެކަމަށް ދެކެން. ދެން  މު ަކމެއްންންކަމާިއ މަޝްވަރާކޮށްލުމަކީ މުހިކަމަށްވަންޏާ އެ ކަ އް ކަމަކީ އަުޅގަ

ފަހަރަށް އެބަ މައްސަލަ ދިމާޭވ  ަގއި އަޅުަގނޑުެމން ޙަޤީޤަތުގައި ބަެއއްމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތަްއ ބޭއްޭވއިރު

 ން ުކރިއަށް ގެންެދވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް މެންބަރުންނަށް ބައެއްއަެނއްހެން މިކަނގި ނޭމެންބަރުންނަށް މާ ދުރާލައި 

ނުޑމެންނަށް ޙަޤީ ކަމަކުއެ ރަށް ވިސްނިވަަޑއިގަންަނާވތީ ވެސް.ފަހަ ލިބޭ މިންވަރާއި ކޮމިޓީއަށް  ޖާގަ ޤަތުގައި މިއަުޅގަ

ނޯންނާތީ އެ ކުރިއާަލިއ ްއެވން ސާތަކެއް އެހެން ބޭލްނެތި ޖަ މެއް އްހެން މައްސަަލއެއް މިާސލަކަށް، ހުށަނޭޅި ކައަނެ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގެނީ އަންގާލަން. ދެ ޖަލްސާއެްއ މިމަސް ތެރޭގައި ެވސް ކޮްނމެހެން ވެސް ހަމަ ން އަސްލު އަުޅގަ

ަގވާއިާދއި ސުލޫުކ މި ސުލޫކު ކޮމިީޓގެ މި ހިންގުމުގެ  ބޭފުޅުން ދެން ތިކަމަށް ފެންނާތީ  މުންހިބޭއްވުން މު

 ތި ، ވުުމގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާމި ަބއްދަލުން ަޙޤީޤަތުގައި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލު އްސާގަާވއިދާިއ މި ެއއްޗެ 

 ޏާ އެކަމާންހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ހުރި ކަމަށްވަފާ މީގައި ލަްއވާފައި ވާބޭފުޅުން ގަވާއިދު ރަނގަަޅށް ބައްލަ

 ޭބފުޅުން.  ތި، ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާމަޝްވަރާކޮށްލުން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ފާޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.   ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު() ހަަގކޮށްލަން ޭބނުން މިވަގުތަީކ ައޅުަގނަޑށް...ައޅުގަ

ނޑަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީގަިއ ގަވާއިދަށް އިޞްލާެޙއް ގެްނނައިރުަގއި  ފެނޭ އެ ބަދަލުތަކަށް ބަލައިލާފައި އަުޅގަ

އެބައޮތްތޯ ވަކި ުދވަހެއްެގ އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ެވްސ ނިންމާފައި އޮންނާނެ މީގައި އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަން. 

ނޑު ކަންމަންޖެހޭކުރިން މި ނިން ެއ ޢާއްމު ގަާވއިދަށް އަންަނ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން  ވީމިދެންނެއެހެން . އެއީ އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަތު ކަމަށްވަންޏާ  ބަރުންނަށް ފެނިދާނެ. އެހެންވެއްޖެމެންއަޅުަގނޑުމެން މި ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެންނަން 

ނޑު ެއވާހަކަ، ށްުވރެ. އެހެންވީމާއެ ެނގުމަފަސޭހަވާނެ އަލުން ތަނަވަސްކޮށްދީފައި އޮތީމަ   ފާަހގަކޮށްލަން.  އަުޅގަ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ން ބޭރުގައި ކުރާ ހުމަޖިލީމަޖިލިސް މެންބަރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މި ނެއްހެން އައަނެއްހެން މާބޮޑު ގޮތަކަށް ނޫނަސް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމަށް މި ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

މުޙައްމާގެ ފާޑެއްެގ ދިމާވީ މި ފަހުން  މި އެއީ މިސާލަކަށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށްގަާވއިދުގެ އެްއޗެހި ހިމެނިދާނެތޯ. 

ނޑުމެންޅޭ. ދެން ފޮޓޯތައް ވެސް ހަަމ މީޑިޔާަގއި އެަބއުުޖވާ ކުުޅނީ ދޯ. އެ އެްއކަލަ ކޯްއޗެއްތަ.  ނަށް ރައްދުވޭ. ައޅުގަ

ނޑުއެ ، ހެންވީމާކިޔާ. އެވެްސ  ން ފާޑުބައެއް މީސްމީހު  ަގއި ެއކަން ކުރުން މެންގެ މި ލެވަލްޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ

. ނީމި ދައްކައެއްެޗްއގެ ވާަހކަެއއް ނޫން އްދަ ހުދީނީ ގޮތުން ކުރުން އަޅުަގނޑަށް އެހާ ރަނަގޅެްއ ނޫން. ދެން 

ނޑުމެްނގެ  ައޅުަގނޑުމެން މި ލެވަލްގައި ތިޭބއިރުަގއި، މާއެހެންވީ ހުން އެބަ އެމީޢިއްޒަާތއި އަބުަރށް ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަެދވިދާނެތޯ ، އެހެންވީމާއްދު އެަބ އާދޭ. ރަކުރާ ކަމަކުްނ އެބަ މީހުންެގ  މަޖިލީހުން ބޭރުގަިއ އަުޅގަ

ކަމަށްވަންޏާ އެހެން ވެއްޖެ . ހަމަ އަނެއްހެން ޚިޔާލެއްލިސް މެންބަރުން ކުރާ ކަންކަމަށް. އެއީ ދެން ޖިމަ

ދުުރވުމަށް  ަކންކަމަށް ވެސްސަމާލުވާން ނުވަތަ އެ  ށް މައެކަހަލަ ކަންކަމެނިދާނެ މީަގއި ހި  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

  ލީ.މި އަހާަގިއ ހަމަ އެ ހަމަ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގުޅިފައި އިންނަ ކަމެްއވީމަ  މެންނަށް އެންމެންނާއަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން ހަމަ ބޭނުން ލަން ސާފުކޮށްއަޅުަގނުޑ  ީވޑިޯއއަކުން ފެންަނ ކުން ނުވަތަ އަލިސް މެންބަރަކު ފޮޓޯމަޖި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސުލޫކީ މަންޒަރަކަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ  އެއީ އެްކަޝނެއް ނެގިދާނެތޯ.  ،ޢަމަލެއް ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ނިޑޔާރަުކ ވެްސ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ފެނުނީމަ ެވސް ރީތިކޮްށ ކުެޅފައި އޮްތ ފިލްމު  ެއއޮތްސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ނޑުމެންފަދަ  އަދި، އެހެންވީމާ. ނުވާކަމަށް ނިންމައިފި ވެސް އެއީ ކުްށެވރިކޮމިޝަނުން  އިންޓަރނަލް މިވަރުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖަޒުބާުތ ކުޅެފައި އޮންނަ އެހާ ރީތި ފޮޓޯއަަކށް ނުވަތަ  އެފަދަކުން ޓީއަކޮމި ފިލްމަކަށް އަޅުގަ

 ުޝކުރިއްާޔ. އޮޅާލެވިދާނެތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ނޑުމެންގެ މި އަުޅގަ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ދޭ ކަންނޭނގެ ނުތަނެއް ގަާވއިދު ހީވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެންބަރަކު ކުރާ ކަމަކަށް  މަޖިލިސް ނުޑމެންނަށް އެހެން ށްޔަަވޅު އެޅުމަކަފިއަުޅގަ ނޫނަސް . ދެން އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން  ކަމަކާމަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ކުރާ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީ

ހަޅުއްވަިއގެން. ެއގޮތަށް ރައީސް ހުށަ ނޫނިްއޔާ ޅުއްަވއިގެންހުށަހަ މެންބަރަކުމިތަނަށް އެ މައްސަލަ  ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނީ

ނޑުމެކު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ަގާވއިދު ތަނެއް ނުދޭ ހުށަނާޅުއްވާހާ ހިނދަ މި ކޮމިޓީ އަށް ެއއްެވްސ ންނަކަށް އަުޅގަ

ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރަމުންދާ  މަޖިލީހުގެން އަނެއްހެން ތި ވިދާޅުވިހެން ބޭފުޅު ެދން ތިހާޒިރުކުރާކަށެއް. ންބަރަކު މެ



  

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ގަވާއިދު  ،ެތްއގައި ވަގު  71. ކުރެވިފަޞްލާޙުވަނީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް އިޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ ދެން  އާދެ!ފާހެއް ނުކުރެވޭ ެދއްތޯ. . ގެެނވިފަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ގަާވއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ވަނަ 

ކަމަށްވަންޏާމުން ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ތިބަލާފަިއ ެއ އަްނނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގަާވއިދު ހުގެ މަޖިލީ

ހަމަ މެންބަރުންނަށް  ،މި ފާސްކުރުން. އެހެންވީމާ ހަމަ ލަސްކޮށްލެވިދާނެމި އަދިެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ީމަގއި އޮތީ. 

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާ

. އަޅުަގނޑު ާތއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަންހުށަހެޅުމަށް  ހެޅުއްވި ށަކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ބާރީ ހު

 ކޮށްލުމަށް ދޯ. ގުިޅެގން މަޑު އިޞްލާޙާދު ނިމެންދެން މިއަށް އިމަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ގަވާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއި

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން ކުޑަ ބަދަ، އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފިން.  ލެއް އަުޅގަ

ނޑުށް އިޞްލާޙެއް ގެެނެވންދެން ަގވާއިދަމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ގެންނާނަން.   ވެސް އަޅުގަ

ކުރިއަށް ން މިހާރު ނޯޓެއް ގޮތު ން. އެހެންނަމަވެސްންދާދުކުރަން މިހާރުގެ މިއޮތް ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމުތާއީ

ދު ބަލަިއގެްނ ގަާވއިކުެރވިފައި ޮއތް ކުރީގެ މަޖިލީހުގައި އެ ިއޞްލާޙުތަކެއް ވަތަ ނުއިޞްލާޙުކުެރވިފައި 

ނޑު ހު  އަޅުަގނޑުމެން ނޑު ށަހަޅަން. މަަސއްކަތް ުކރިއަށް ގެންދަން އަުޅގަ ދެން އަންނަ މަހަކު، ހަމަ  އެ ދެން އަުޅގަ

އެ ވިދާޅުވިހެން ކޮންމެވެސް  އެހެންނަމަވެސްބައްދަލުކޮށްަފއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. މަހެއްގައި ެވސް 

ނޑުކޮންމެެވސް ޤާނޫނެއް ަގވާއިެދއް ޮއންނަންޖެހޭ ގަާވއިދަކަށް އެބަޖެހޭ  ކަތް ކުރިއަްށ މެން މަސައްއެބަ އަޅުގަ

 ދިއުމަށް ޓަަކއި. ޝުކުިރްއޔާ.ގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މިއޮތް ގަާވއިދުަގިއ ައޅުަގނޑު މިާހރު މި ، އެހެންވީމާ ތަށް މިކަން މި އޮތް ގޮއަޅުގަ

 71އަށް ޯވޓަށް އަހަންވީ ނޫންތޯ. މި ނަ ގޮތަށްންފެކުރިއަށް ގެްނދަން  މިކުރާކަށް ނޫން. ފާސް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ،

  ލީހުގެ، ނުބެލޭނެ ދެއްތޯ. ރައީސާއި އެކަމާ މަޝްވަާރކޮށްލެއްވިންތޯ؟ވަނަ މަޖި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ަގާވއިދާ ަބއި ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް އެރަސްމީކޮށް ން ވާހަކަދަްއކަަވިއގެ ސްޕީކަރާއަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން މުޤައްިރރަށް 

 ގޮތުން.  ބެހޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ހެންވީމާ،އެ އާދެ! ގަވާއިދު ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ފާްސކުރުމަށް މި މެންބަރުންގެ އެދިލެްއވުމުގެ މަތިން އަުޅގަ

މިއަުދ މިހިސާބުން ، އެހެންވީމާދެން  ްށ ގެންދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން.ކުރިއަވާހަކަދަްއކަިއގެން ެއކަން  ރައީސާ

 ނިންމާލަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުްނ  މިއަޅުަގނޑުމެން 

___________________ 


