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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުލުވން އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ. މިއަުދގެ ބައްދަ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަން މުއަްއސަސާގެ ކަންަތއްތަކާ`. މިނި

ތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަ ައއްޑޫ މީދޫ އަކީ؛އަދު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީގަންނައިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން މިފަށައި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓެގ  ،އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ،ގުރައިޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޟާކ. ،މަޢުރޫފް ނާއިބު މުޤައްރިރު ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

ހުރިހާ ފަހުމީ.  ިއމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މާފަންނު އަދި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންަބރު ޔާމިންއަދި 

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ގިަނ  މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މިއަުދގެ ބައްދަލުުވމަށް އަޅުގަ

 ކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްލައި ފަހުގައި ދެން ކޮމިޓީ އަށް އައިސްފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަ ދުވަސްތަެކއް ވުމަށް

 އެހެންވީމާ، ތި .ށް ގެްނދާނެ ގޮތެއް އިންތިޒާމް ކޮްށލުން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމުެގ ބޭނުމަކީމަސައްކަތް ކުިރއަ މި

ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަްއ. އެހެންވީމާ، މި  އައިސްފައިބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި މިހާރު ހުންނާނެ ކޮމިޓީ އަށް 

 ތައްހުރި ަމއްަސލަތައް ނިންމާނެ ބިލު މަސައްކަތްތަުކގަިއ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ިމ އަިއސްފައި

އަށް މަޝްވަރާ ކޮށްލާފައި ދެން ކުރި މުގައި ސުްނގަިޑއެއް ެއްއޗަކާ ދޭތެރޭަގއިއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެްނދިއު

  ވަަޑއިގަތުން ކިހިެނއްތޯ؟

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކ.ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހުށަހަޅާލަން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  !އާދެ އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހަޅާލަން. މިޤާނޫނު ުއވާ ،77/6ނަންބަރު   ލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ފަދަިއން އެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް އެ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 ދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަެއޅޭ  ،77/6ޤާޫނނު ނަންބަރު  އެއީ އަޅުަގނޑު މި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން. ޝަރީަޢތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

ނޑަކަްށ  ވާލުމުގެ ބިލު.މާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އުއަެގއް ދޭގޮުތގައި ސަރުކާރަްށ ބޭނުންވާ ބައެއް މި އެއްޗެިހ ނެގު އަޅުގަ



  

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރާކަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މިޤާނޫނު އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން. ެއހެންވީމާ، މިހާރު 

ވެސް ޖަސްޓިސް  މިހާރުއެަބ އެހެންވީމާ، ހައި ކޯޓުން  .އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނޫން. ހައި ކޯޓު އެބައޮެތއް ނޫންތޯ

ނޑައެޅިފަހައި މިނިސްޓްރީ ނެތަސް  ޤާނޫނުގެ ނަާމއި  ޮގތުގައި ތި . ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާކޯުޓ އެބައޮތް ހަމަ ކަ

އި އާ  ވަނަ މާްއދާގައި ބުނާ ވާހަކަ 04އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .ބުނާ އެްއޗަާކ ވަރަށް ތަފާތު ތި ޤާނޫނުގައި

އަޅުަގނޑަށް ެވދާނެ ކަމަށް ލަތްތަކެއް މެދުވެރި . އެފަދަ ހާމުޅިން ތަފާތު ވާހަކަެއއް މިޤާނޫނުގައި މިބުނާ ވާހަަކއަކީ 

 މީހަކު ިވއްކަން ުއޅޭއިރުަގއި އޭތި ދައުލަތަށް އެްއޗެއް ހުންަނ . އެއީ މިސާަލަކށް ކަލްޗަރަލް ވެލިއު ތީޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޫން އޭތި އަަގކަށް ެވސް ބޭނުންާވ އަދި އޭނަ . ނެބޭނުންވެއްޖެ ކަުމގަިއވާނަމަ ެއމީހަކަށް އެހެން މީހަކަށް ނުިވއްކޭ

ނޑަައޅާ ގޮތެްއގެއެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން  ވިްއކޭނީ. ހަމަ ހައި ކޯޓަށް މަތިން ސަރުކާރުން އެ  ހައި ކޯޓުން ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ތި .އެްއޗެހި ިވއްކުމަށް މަޖުބޫރު ުކރެވިދާނެ އަދި ިތ  .ހަމަ މުހިންމު ޤާނޫނެއް އީއެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ބޭއްވުމަށް އަޅުަގނުޑ  ދުވަހެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތަށް ހަމަ ޤާނޫނުގެ ބޭނުން ޖެހޭނެ 

 . ހުށަހަޅަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ިމހާރު މި ކޮމިޓީ އަށް ައއިސްަފއި ހުރި މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭަގއި ނޑުމެން އެންމެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

އް ނިންމަން ކުރި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ރިޟާ މި ހުށަހަޅުްއވަނީ ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އަިއއްަސ ފަހު ޑޭޓެއް މި މައްސަލަތަ

ފަސޭހައިން ނިންމާލެވޭނެ ކަހަލަ، މި ދަުއރުގަިއ ވެްސ ނިންމާލެވެެނ  ހުރި މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަހުއްޓޭ ވަރަށް

ނޑުމެން އޮފް ށްލާށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ މައްސަލައެއް. އެއީ ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނެއްގެ ބާޠިލްކޮ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އެީއ މިހާރު މިއާދެވުނީ މައިަގނޑު ދެ ޚިޔާލަކަށް. ދަ ރެކޯޑުަގއި ވާަހކަދައްކާލާަފިއ މި ޚިޔާލުތައް އެްއގޮތް ކޮށްާލފައި 

ރިޟާ ހުށަހަޅުއްަވއި ވަޙީދު، ތުލުސްދޫ ދާއުރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވަީނ މިހާރު މިއޮތް ކޮމިޓީއަްށ 

އެހެންވީމާ، ދެން ޢަީލ އަިއއްސަ މިއޮތް ގޮތަށް ހަމަ މި މާއްދާ، ޤާނޫނެއް ދެްއތޯ އެއީ. ޤާނޫނު ބާޠިލްކުރަްނ. 

ޅުއްވަނީ އެ ުއވާނުލުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ޚިޔާލަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ ދެއްތޯ. ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހަ  ޙުސައިން 

 ވީމާ، އަދި...އަހާފައި ގޮެތއް ނިންމާނީ. ޢަލީގެ ެއއްަޗކަށް ނުލިބޭދެއްތޯ. ެއހެން

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ތާއީދުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، ޢަލީގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރޮޒައިނާ ތާއީދުކުަރްއވައިފި. އެހެންވީމާ، ދެ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ދެ ޚިޔާލުފުޅަށް ވޯޓަށް 

ންވީމާ، އުލެއްަގއި މި މައްސަލަަތއް ގެންދަން. އެހެސް ޑިމޮކްރަޓިކު މާޙަވެ އަހާނަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުންަވނީ ވީހާ

ނޑު އަހާނީ އެއީ ޑިމޮކްަރސީ އުސޫލުން ގަާވއިދުެގ  .ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޚިޔާލުފުޅަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ  ރަންކުޅުަމށް މިހާރު މި ޤާނޫނު ބާޠިލްއުސޫލުން. އެހެްނވީމާ، ރިާޟ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެ

ވެސް ައވަހަކަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވާލަން. އެހެންވީމާ،  ވީހާ ،ކޮށްފައި ައވަހަށްގޮތަްށ ފާސް އެ އޮތްން އްވުހުށަހެޅު

އެެހންވީމާ، ޢަލީ ޙުސައިން  . )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(0ން އެދެން. ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ދެއްވުފެނި

ޙުސައިންގެ ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅުއްވަނީ އެ ޤާނޫނު ެއގޮތަށް ބާޠިލް ނުކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، ޢަލީ

ނޑަށް އެބަ އިުރޝާދު ދެއްވާ އެ ހުށަހެޅުމެްއ  .ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން.. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިދާރީމޭޒުން އަުޅގަ

ހަން އޮންނަނީ ދެން އަ ަގވާއިުދގައި ެމންބަރުން ތިއްބެިވއްޔާ ާބކީ ފުރަތަމަ އެ އޮންނަ ހުށަހެޅުެމއް ހުށަހަޅާފައި ދެން 

އެއަށްފަހުގައޭ ދެން އޮންނަ  ތާއީދު ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޯވޓު ފެންނަ ގޮތަކަށް ދޭށޭ.ނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖެހޭ

ނޑުމެން ، މާ. އެހެންވީްއޔާށް އަހަނީ. ދެން އެއްވަރު ެވއްޖެހުށަހެޅުމަކަ ށް އެބަ ވޯެޓއް ލީ ވޯޓުގެ ކުރިއަދެންމެ އަޅުގަ

ނުޑ  މާ، ތި. އެހެންވީގެންނަންޖެހޭ އެބަ ގަާވއިުދ ބުނާ ގޮތުން ބޭފުޅުންެގ ިއޒުނަޔާެއކުަގއި އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވާފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ރިާޟ  0ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

ރިޔާސަތުން ގޮެތްއ  އިދިޮކޅަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަނާ ބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. އެހެންީވމާ، ހެޅުއްވުމާހުށަ

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑު މިފަހަރު ނިންމާނީ މިކަން ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަ .ނިންމަން ޖެހިފައި މިއޮތީ ުޅގަ

. މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިމުނީ. ދެން ހުރި އިތުރު ނިންމާފައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވ ގޮތަށް ބާޠިލް ކޮށްފަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދެމައްސަލަތަކަށް  ކެވިަފއި އޮތް ގޮަތށް އިންތި ޑޭޓެއް ދެމާ މިއަްނނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަުޅގަ

ހަފްތާ ތެރޭގައި ނޫނީ އެހާކަްށވަރު ޑޭެޓއް ނޫނީ ތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި ނިންމަން. އޭރަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ 

މިއޮތް ބޮޑު ުކރަން ވެސް.  ސައްކަތްން މަދުވަހެއްނުދުވަސް ތިން  ޑޭޓު ބަލާފައި ޖަހާލެވިދާނެ. ހަފްތާއަކު ލިބޭނީ ދެ

ނޑުމެން ޚިޔާލު މިހާރު އެހެންވީމާ،  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މި...  ނުން. އެހެންވީމާ،އެްއޗެއް ނުނިމޭނެ އެއްގޮްތ މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިޚޔާލު ެއްއގޮްތ ކޮށްލެވުނީ  ފުރަތަމަ މިހާރު ދެން އަްނނަ ދައުރެްއގެ ކޮށްލެވުނީ. ރިާޟ މިހާރު އަުޅގަ

ުޅަގނޑުމެން ތައް ތަޅުމަށް ނިންމާފައި ފޮނުވާލާ ގޮތަށް. ދެން އޭަގއި އަފްތާ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ބިލުތިން ހަ

ނުޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ެވސް މަޝްވަރާ ކޮށްަލއިގެން  ކުރުމުގަިއ. ދެންދެން ެއޖެންޑާ  ތަރުތީބެއް ގެްނގުޅޭނީ  އަުޅގަ

ސެޕްޓެމްބަރަށް  7މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އައި ނަންފުޅުަތއް ެއއީ  ދެން މިއޮތީ ށް. އޯކޭ. އާެދ!ގެންދާނީ ކުރިއަ

ނޑު އެ އިނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ހަމަ ކުރީގަ ޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިއަްށ ައއި މައްސަލަތައް ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު މިބަލަނީ މިކަން  ށްފަހު(މާ ހިނގާ. )ަވގުތުކޮޅަކަމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެްއތޯ ޚިޔާލު މަޝްވަރާ ކޮށްލަގެންދިއު ައޅުގަ

 ލޫމާތާއި މި ކަންކަމަށް ކުރުމަށްމާިއ މި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުންޑާ ކުރުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުއިދާރީ ގޮތުން މި އެޖެ



  

އެ އިޚްިތޔާރު  ސެޕްޓެމްބަރަްށ ނިމޭ ވަރަށް ކުރިއަްށ ެގންދިއުމަށް 7ެއއްބަްސުވމެއް މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަމަށް ނިންމާފައި  ުކރެވިއްޖެއަޅުަގނޑުމެންަނށް ލިބުނީ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ވިސްނުން އެްއގޮތްއިދާރީގޮތުން 

 މިއަދު މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

_______________ 


