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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަްށ  20ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ `. 

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ؛އަކީ ން. ކޮމިޓީ ފަށާއިރު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީމެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަދި  ،ކަ

އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. ޒު ފަހުމީތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ިބލުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީއަްށ  ގެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެއޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީ  އާދެ! މިއަދު އެޖެންާޑަގއި މި

ނުޑމެން ،އައިސްަފއި ކޮމިޓީގެ މަަސއްަކތްތަކުގެ ތެރޭަގއި. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމުމުގެ ދޭތެރޭގަިއ ވާނީ އަުޅގަ ކޮމިޓީަގއި ހުރި މަސަްއަކތްތަކާކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި މިާހރު 

ނޑު ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުތަޞައްވުެރއް އެކުަލަވއިލެވިފަ ވެސް މި  . ދެން އެ ދުވަހު ވާހަކަދެކެވުނު ގޮތަށް އަުޅގަ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ،މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއެގންފިން ކުރިއަްށ ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރާނަން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވު

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިއެންމެ ފު، ރޮޒައިާނ އާދަމް ވެސް. އެހެްނވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލާނަން މި ރަތަމަ އަޅުގަ

ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް. ދެން މި  ،ބިލުގެ މަސައްކަތް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ބިލަކީ މިއީ. ދެން  ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް މި ލާޙުވަނަ މާއްދާއަށް އިޞް 8ގާނޫުނގެ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

ވީމާ، ފުރަތަމަ މި ބިލު އް އިތުރުވެަފއި ެވސް. ެއހެންހުރި ބައެއް ައކުރުތަކާއި ާމްއދާތައެ ބަދަލާ އެްއކޮށް ދެން އެބަ 

ނުޑ  ،ގެންދިއުމުގެ ކުރިންކުރިއަށް  މިދެންނެވި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފަހަރަކު ބަޔަކުން ބަޔަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ައދި މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި  ،ގުޭޅގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން ިމ މަސައްކަތާ އިްއޒަތްތެރި

 ވަންޏާ ކަމަށް ފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވާނަށް އެްއވެްސ ކޮމިޓީގައި ކަެމއް ހިއްސާުކރައްވަން ެއްއވެސް ބޭއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅަށް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ލާނަން އިނގޭތޯ. އިހަށް އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން މުޅި ކޮމިޓީއަްށ ދަންނަވާލަން ވާހަކަފުެޅްއ  ން ިބލާތްތެރި މެންބަރުން ބިލު ބައްލަަވއިލަްއވާފަިއ ދެއިްއޒަ

ތުލުސްޫދ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ަބ ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ.އޮތިްއޔާ ެއ ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު ދޭނަން. ވަޙީދު އެ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލުގެ ގޮުތަގއި ކޮންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ެއ  ިއ،ދައްަކވަފުޅުގުޅޭގޮތަކުން ެއކަމާ ގުޅޭޮގތުން ވާހަކަ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް މާއްދާއަކާ  ނުވަތަ ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ެލއްވުމަށް ވެްސ ިމ ބިލު ބައްަލވައި ެދވުން. ެއގޮތުްނ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ބޭފުޅެއްެގ ޚިޔާލުފުޅު މި ޮކމިޓީއަށް ހޯއް

ނޑަށް  ން. އަދި ޭއގެ ފަހުގައި މި ބިލާފުރުޞަތެއް ލިބު ުގޅޭޮގތުން ވާހަކަދެއްކުން. ދެން ެދވަނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ
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ނޑަްށ ފެންނަނީ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަ ކުން ކުރިއަށްގެްނޮގސް މީތި ނިންމެވުން. މި ދެ ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ތަށް އޮތީީތ ދާނެ ގޮތަކީ. އެހެންެވގެން އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު އެގޮގެންފެންނަނީ މި ކުރިއަށްގެންދަން އެންމެ ފަސޭހަވެ

 . ުޝުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 8ގާނޫުނގެ  ؛ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ބިލު  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެދެން އިނގޭތޯ. އްާޔ ޝުކުރި  އާދެ،

ލާުޙ އޮންނަނީ ިއޞް ގުޭޅގޮުތން އަސްުލގައި އޮތް ާމއްދާއަަކށް މި އޮންނަނީ، މި ޕާޓީތަުކގެ އަދަދާ  ވަނަ މާއްާދގަިއ މި

ގެ އަދަަދކަށް ބަދަލުވެގެން އަންނަ ައއުމެްއގެ މައްޗަށް. ދެން ތި 3000ތަން  އޮތް 10000ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެއީ 

ތެއް ވެސް ބަލާފައި ބިުލ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮ، ށް ވެސް ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާވިދާޅުިވ ގޮތަ

ޔާލު އެްއގޮތްކޮްށގެްނ ލަްއވާފައި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ ެއއްަޗކަށް ބަލާފައި ައޅުަގނުޑމެން ޚިބައްލަަވއި

ށް ވެސް އަިދ އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަ، ގެ މީގައި ުބްއދިވެރީ. އެހެންވީމާ ވީވަަރކުން ކުިރއަށްގެންެދވޭތޯ ބެލުން ކަންނޭނ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޚިޔާލުފުެޅއް އޮިތއްާޔ ހިއްސާކުރުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.  އަޅުަގނުޑ ބައްަލވައިަލއްަވިއ،

 ންބަރު ވަޙީދު އަނެއްާކވެސް ފުރުޞަތަކަށް ެއބަ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ. އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 .އީއަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާެލއް މި، ފެނޭ އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނަމަ އަޅުަގނޑަށް

ތަނަށް ގެންނަވަިއ  މެން މި ބިލުގެ މި މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމުަގއި އިެލކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިއަޅުަގނޑު

ނޑު ހުށަހަޅަމޭޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލުން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ މި އިޞް އިލެކްޝަންސް  ،ލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން. އަުޅގަ

ކޮށްފައި ދެން ޭއގެ ފަހުން ނުޑމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ޚިޔާލު ަބދަލުިއ، އަުޅގަަތނަށް ގެންނަވާފަ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މި

ނޑު ހުށަހަޅަމޭ. މިއަްށ އިްސލާޙުތަކެއް ގެނައުން. ކިހިނެއް އަޅުަގނޑުމެން ެއީއ ތޯއޭ ވާނީ އެ ގޮތް؟ ައޅުގަ

ކޮށް ރުމިޝަންގެ މެންބަރުން މިތަނަށް ހާޒިއިލެްކޝަން ކޮ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެތީވެ 

ނޑަށް ެފންނާތީ ދަންނަވާލީ ގެންކޮށްލުން. އެހެންވެ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ ގުޭޅޮގތުން މަޝްވަރާތަކެއް  . އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮީތ  މިހާރު މި، ކެއް ވެސް އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ޚިޔާލުތަ، އެހެންވީމާ

ނޑަށް ވެްސ އަޅުދެން . ތިޔާޒު ވެސް ާތއީދުކުރަްއވާފަ މްއި  ވަޙީދު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވަިއ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަ

ވިސްނުމަކީ ކޮބަިއކަން  އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ،ފެނުމުގައި އަނެއްހެން ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއް ކަންނޭނގެ ތިއީފެންނަ

ނޑުމެން ދެން އޭރަްށ އެ ބޭފުޅުން ، ބައްލަަވއިލެްއވުން. އެހެންވީމާ ދެން މުިޅ  ވެސް ވިްސނުން ބަލައިލާފައި ގެއަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން  ޮގތަކަށް. އޭރަށް ެއއް ދުވަހަކުން  ވަިކވަކި މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިއަްށގެންދާ ،ބިލަށް

ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  އިމްތިާޔޒު ތާއީދުކުެރްއވި  ނިންމައިލެވޭނެހެން ބިލު. އެހެންވީމާ، ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްަވއި،

ދިަޔއީ މި ބިުލ ިއއްތިފާޤުން މި ފާސްވެގެން ކޮމިޓީގެ، އެހެންީވމާރުން ވޯޓަށް އަޅުަގނޑު. ވަޙީދު؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ގޮތުން އެ މީހުންގެ  ބެހޭ ލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ެވސް ބައްދަލުކޮށްލައި، މި ބިލާދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަ

އްވުމަށް ތުން އެކަން ދެން އޮންނަ ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިދެގޮ  އިދާރީ، ރި ގޮތެއް ބަަލއިލަން. އެހެންވީމާޚިޔާލު ވެސް ހު

ބައްދަލުވުމުގައި ިމ  ގޮތަށް މިައދު މި ބައްދަލުކޮށްފައި ކުރިއަށްގެންދާ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންނާ

ށް ބާްއވާފަިއ މިއަދުެގ ގޮަތށް ދެން މި ބިލުގެ މަސަްއކަްތ އިހަ ެއގޮތަށް ކުިރއަށްގެންދާ، ފާސްވެގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ

 ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން. ގެމި ކޮމިޓީ
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