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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ މި ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި   52`. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ތިއްބެވީ   މި  ހުޅަނގުމިވަގުތުގައި  ލަޠީފް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން  ފޮނަދޫ 

ސިރާޖުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާގެ    ،މޫސާ  އުތުރު  ، ޙަސަން  ހެންވޭރު 

މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް  ނިހާދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ  ،  މުޙައްމަދު 

ޑުމެން ފައްޓަން މި މަސައްކަތެއްގެ  އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. މިއަދު އަޅުގަނ

ފަދައިން   ދަންނަވަމުންދާ  ވެސް  ކުރިން  އެއީ  ސިޓީތައް.  ބައެއް  ހިއްސާކުރެވޭ  ކޮމިޓީއާ  ހިމެނެނީ  މި  ގޮތުގައި 

ކޮމިޓީއާ   ފާހަގަކުރެވޭ  ދެމުންދާއިރުގައި  ޖަވާބު  ސިޓީތަކުގެ  ޢާއްމުކޮށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވާ ޒާތުގެ ސިޓީތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މި ގެންނަނީ. އެގޮތުން ހުރި ބައެއް ސިޓީތަކުގެ  ހިއްސާކުރަން ބޭނުން

ބިލުގެ   ގާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  ޢާއްމު  އެއަށްފަހުގައި  ޑިސްކަސްކޮށްލާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން 

ތުގައި އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން  މަސައްކަތްކުރާނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެއްކަމެއްގެ ގޮ 

ބޯޑަށް ކްލެމެންސީއަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް   ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކުން ކްލެމެންސީ  އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް   އެބަކުރޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޝަކުވާ  ލަސްވާކަމުގެ  ލިބުން  އޮ  24ޖަވާބު  އެބަ  ތް... ފަރާތަކުން 

ހުށަހެޅީމަ   ފޯމުން  ހުށަހަޅާ  އެ  ގޮތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އުސޫލުގައި  އެ  އެދޭ  ކްލެމެންސީއަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ފަރާތަކުން މި ކޮމިޓީގެ   24އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާތީވެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ މި ކޮމިޓީއަށް އެބައޮތް 

ކޮ މި  ގެނެއްސަ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ސަމާލުކަމަށް  ވަރަށް  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންކަމުން  ހުށަހަޅާފަ.  މިޓީއަށް 

ހުށަހެޅީމާ   ޓަކައި  ކްލެމެންސީއަށް  ފަރާތްތަކުން  ތިބޭ  ހައްޔަރުގައި  ޖަލުތަކުގެ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އެއީ  ކަމެއްހެން. 

ހުންނަންޖެހުމަކީ އެހެން  ނޭނގި  ވާނުވާއެއް  ނުލިބި  އިޖާބެއް  އަދި    އެކަމަށް  ދެން  ކަމެއް.  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ  އެ 

ކަނޑައެޅި   ގޮތްތަކެއް  އެކަމާއިމެދުގައި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ހިއްސާކޮށްފިނަމަހީ  އެކަން  ކޮމިޓީއާ  މި  އަމުދުން 

މި  ހުށަހަޅާނަން  ޚިޔާލުފުޅަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރާ.  ކަމަށް  ބެލެންޖެހޭނެ    އެކަން 

މެންބަރު ނިހާދަށް   ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  ގޮތެއް  މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ  މައްސަލައިގައި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ
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ސިޓީ އައުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑަށް    24ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  

ކްލެމެންސީ   ވެއްޖިއްޔާ  ލިބޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ޖަލުން  ވެއްޖިއްޔާމުން  ލިބޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ތެރެއިން  ބޭރު 

ޖަވާބު ފޯމަށް  އެ  ހުށަހަޅާ  ފޯމު  އެ    3ނުލިބި    ހަމަވެގެން  ހުށަހަޅާ  ފޯމެއް  އައު  އަނެއްކާ  ދިޔައިމަ  މަސްވެގެން 

އެކަމާ   ތާށިވެފަ.  ތިބީ  އެ  ބަޔަކު  ކުދި  އެތައް  ބޭނުންވާ  ނުކުންނަން  ރަނގަޅުވެގެން  ތިބި  ޖަލުގައި  ހާލަތެއްގައި 

ހުންނަ ލާފައި  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގުޅިގެން  މެންބަރާ   

ބޯޑު   އެ  ނުބޭއްވެއޭ.  ބޯޑެއް  ކްލެމެންސީ  ޖަވާބަކީ  ލިބޭ  ދެއްކީމަ  ވާހަކަދައްކައިފީމު.  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  އެތައް 

ތިބޭފުޅާއަށް   ލިބޭނީ. ދެން އަޅުގަނޑު އެދުނިން  އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް  ބޭއްވިގެން ނޫންތޯއޭ ނިހާދުއޭ މިއަށް 

ހައިސިއްޔަތުން މަޤާމު  ހައިސިއްޔަތުން ތިތަނުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްގެން    ތި  ބޭފުޅެއްގެ  މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ހުންނަވާ 

އިހުތިޖާޖުކޮށްލަ   ދެކެމޭ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެބަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޙައްޤުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ނަމަވެސް 

ރައީސް އެތަނުން ނިންމަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް  ދެއްވާށޭ. އެތަނުގައި ކަން މި ހިނގާ ގޮތަކީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ  

ނިންމަވަނީ އެ ބޭފުޅާގެ އިންނަވާ އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީހެއްގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަމެއް  

ރައްޔިތުންގެ   ސަބަބުން  އެހެންވުމުގެ  ބާއްވާ.  ނުއެއް  ބޯޑެއް  ލިބެނީ.  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް  ތެރެއިން  ކުރައްވަނީ 

ނިކުތުމަށް ޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މި   ލެވިފައިވާ ކުދިން  ޖަލަށް  ރަނގަޅުވެގެން ކުދިކުދި ކުށްކޮށްގެން 

މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން   މެންބަރު  ބޯޑުގެ  މަޢުލޫމާތު. މި  ލިބޭ  ހަމަ  އެޅިފަ. މިއީ  ހުރަސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުންނަނީ 

ހީ  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ސުވާލުކުރިޔަސް  ދާނެހެން.  ސާފުވެގެން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  މި  ވަނީ 

ކިހިނެތްތޯ ބަލާ ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި   ކުރިއަށް ދާގޮތް، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދަނީ  މަސައްކަތް 

ބޭފުޅާ   ހުންނަ  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ  މި  ހާޒިރުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިތަނަށް 

އިތުރަށް   މަޢުލޫމާތު  އެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އެންމެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ފެންނާތީވެ   ސުވާލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހާޒިރުކޮށްގެން  މިތަނަށް  ބޭފުޅާ  އެ  ފެންނާތީވެ،  ދާނެކަމަށް  ސާފުވެގެން 

 ރިއްޔާ.  އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ   އެބަ  ފުރުޞަތަކަށް  އެބަ  މިވަގުތު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 ޙަސަން ލަޠީފް.  
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 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޢާއްމު  ޝުކުރިއްޔާ   ގުޅޭގޮތުން  ކްލެމެންސީއާ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު. 

ތެރެއިން   ރައްޔިތުން މި އެ މީހުންގެ ކްލެމެންސީގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް އޮޅުންފިލުވަން ސާފުކުރުމަށް އެދިގެން އޭގެ 

ކޮމިޓީއަށް   މި  އަދި  ނުލިބިގެން  ޖަވާބު  ބޯޑުން  އަދި  ބޭ  24ކްލެމެންސީ  އެއީ  ހުށަހެޅުއްވީމަ  ޝަކުވާ  ފުޅަކު 

ކޮމިޓީއަށް    24ޕެޓިޝަނެއްހެނެއްނޫން. ވަކިވަކިން   މި  އަދި  މާނައަކީ  އޭގެ  ހުށަހެޅުއްވީމަ  ކަންބޮޑުވުން  އެ  ބޭފުޅުން 

ރަށް  ހުށަނާޅާ ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު ބައެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ވަ 

އެ   ނިހާދު  ދެންމެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ބޮޑުކޮށް 

ނޫން.   އެކަންޏެއް  މެންބަރު  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އެ  މަޖިލީހުން  މި  ވިދާޅުވިހެން 

އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑާއެއްކޮށް  ކްލެމެންސީ  އެ    އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކަން.  ވާހަކަ  ކޮމިޓީން  މި  ވާހަކަދައްކާލަން. 

ދަތިތަކެއް ވެސް އޭގައި. އެހެންވީމަ،   ހުރެދާނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. އެއީ ފަހަރެއްގައި 

ކީއްވެތޯ މި ލަސްވެގެންދަނީ ޖަ  ވާބު ނުދީ.  އެ ކަންކަން ސާފު ވެސް ކޮށްލާފައި އަދި އެ ބޭފުޅުން އަރިހުން އަހަށް 

ޖަވާބެއް   ކޮންމެވެސް  ނުކުރަން.  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑެއް  އުޒުރެއްކަމަކަށް  އެއްވެސް  ދެން  އެއީކީ  ނުދިނުން  ޖަވާބު 

ދެވެންވާނެ. ދެން އެހެން ނޫން ކަމަށްވަންޏާ އެ ބޯޑު ނުހިނގަނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމަ، އެކަންކަން  

ކޮމިޓީއަށް ގެނައުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެނީ. ދެން އެއީ ހުށަހެޅުމެއް    ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން

ކޮމިޓީއަށް   ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ބޭފުޅުން،  ބޯޑުގެ  ހުށަހަޅަން.  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  ކަހަލަ  ބޭނުންވާ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުތު ކޮމިޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އާދެ!  

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދެ މެންބަރުން ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ވެސް އިއްޒަތްތެރި  

ޙަސަ ކްލެމެންސީ  މެންބަރު  ކަމަށް  މުހިންމު  ކޮންމެހެނެއް ވެސް  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް  ލަޠީފުގެ  ން 

ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް ބައްދަލުކުރުން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ  

ކު ކަމަށް ވިޔަސް އަދި މުޅި ކްލެމެންސީ ބޯޑާއެކު ކަމަށް ވިޔަސް.  މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އެ ބޯޑުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަ

މި   ލަޠީފް  މެންބަރު ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވީ  މި  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމެއްގެ  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

މެން ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުއްވުމެއް.  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ  ބޯޑާ  ކްލެމެންސީ  އެގޮތަށް  މުޅި  ބަރުންނަށް 
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އިއްޒަތްތެރި   ކުރެވިދާނެ.  މަސައްކަތް  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ ދެންމެ ޙަސަން ލަޠީފް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  ވާހަކަތައް  ދެއްކެވި  އެ  މެންބަރުން  ދެ  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

އަޑުއަހައިފިން.  މީހުންނަށް    ކަނުލާ  އެ  ވިޔަސް  ކުށްވެރި  އެއީ  މިއީ.  އިޝޫއެއް  ސެންސިޓިވް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި 

ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އެބަވޭ. އެއީ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ފޯމުތައް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅީމަ އަދި ސިޓީއެއް  

އައުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއެއް ނޫން  ސިޓީ މިތަނަށް އަދި  24ހުށަހެޅީމަ ވެސް އެއަށް ޖަވާބު ނުލިބި 

މިއީ   ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެ.  ފޯމުތަކެއް  ހުންނާނެ،  ސިޓީތަކެއް  ގިނަ  މާ  އެ  އަދަދަކީ.  އޭގެ  އަސްލު 

ސާފުކުރުމަށް   ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ނުދެވި  މައްސަލަތައް ނުބެލި ނުވަތަ ޖަވާބު  ޓަކައި  ކިހިނެތްވެގެންތޯ މި 

ފަރާތުން   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އެކޮޅަށް ފޮނުވާފައި ހުންނެވި މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ބޯޑު ނުބޭއްވޭ  

އަޅުގަނޑުމެ ބޯޑެއް  އެހެންވީމާ،  ޒިންމާތައް  ކަމަށް.  އަދާކުރަންޖެހޭ  ބޭފުޅު  އެ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އައްޔަނުކޮށްފައި  ން 

ކަމެއް.   ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ނުދެވުމަކީ  ޖަވާބު  ފޯމުތަކަށް  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް،  އެ  އަދާނުކުރެވިގެން 

އިން ހަމަ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޙަސަން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ދެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަ

ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްގެން  މިތަނަށް  ބޯޑު  ކްލެމެންސީ  އެއީ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލަޠީފް 

 ސުވާލުކޮށް މި ކަންތައްތައް މި ހިނގާގޮތް އޮޅުންފިލުވާލުމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބަ   ފުރުޞަތަކަށް  އިތުރު  ލަޠީފް  ޙަސަން  ޒަރީރު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 
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އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްލަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ    އަޅުގަނޑުމެން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ އިދާރީ ގޮތުން

ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން. އެއީ މި އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ މިހާރު ވެސް ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި އެދެން ނުވަތަ އެ  

އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް އާންމުންނަށް ސިޓީތަކަކަ  ބޯޑުގައި އެދިގެން  ކްލެމެންސީ  މަޢުލޫމާތު  ދާގޮތް  ށް  މަސައްކަތެއް 

އަޅުގަނޑުމެން  ރިކޯޑްސް  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މިހާރު  ކޮމިޓީން  މި  ކަންނޭނގެ  ހުންނާނެ  ދެވިފައި  ޖަވާބު 

މަޢުލޫމާތު   ވެފައި ހުރި ގޮތެއްގެ  ކޮންބައެއްތޯއާ. ދެން އެ ސިޓީތަކަށް  އެއީ  އާއި  ސިޓީތޯ  ކިތައް  އެއީ  ބަލާލަންވާނެ 

ކްލެ ބަލާލަން  އަލުން  ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ވެސް  ހާޒިރުކުރައްވައިގެން  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  ދެން  ބޯޑުން.  މެންސީ 

މިވެނި   ނުވަތަ  ސިޓީ  އަދަދުގެ  މިތައް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވެސް،  ވިޔަސް  މިހާރު  ނޫނީ  ދެންނެވިޔަސް  ސުވާލު 

އޭގެ ހުށަހަޅައިގެން  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  ދެވިފައޭ  ޖަވާބު  މީހުންނަށް  އެ  ހުންނާނީ  މިހާރު   މަޢުލޫމާތު  ބައެއްގެ ސިޓީ 

ސާފުކުރެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ކްލެމެންސީ ބޯޑުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވި ފަހުން އެކަން ކުރައްވާފައިތޯ ހުރީ  

ބޭފުޅުންނަށް  ކޮށްލާފައި އެ  ކަން ވެސް  މިހާރު ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ  އިދާރީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާލެވޭނެ 

  ފުރުޓްފުލްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބައްދަލުވުން ގެނެދެވޭނެ ކަންނޭނގެ.ދަންނަވާލިއްޔާ ތަންކޮޅެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވަރަށް ގިނައިން ތި ވިދާޅުވި  

ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން ކްލެމެންސީ  

ވެސް ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  އަދި  ވެސް  ބޯޑުން  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އައިސް  މިހާރަކަށް  ދެން  ގެންދަން.  ހިއްސާކުރަމުން   

ނުވަތަ ޕެރޯލް ބޯޑުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅީމާ ތިމަންނަމެން 

މިހާރު ދެއްވާ ޖަވާބު ކްލެމެންސީ  ބަލާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހެން އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރާ ސިޓީތަކަށް  

ބޯޑުން. އެ ފަރާތްތަކުން ތިމަންނަމެންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޢާއްމު  

ވާހަކަދެކެވުނު   މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  ގެންދަވަނީ.  ދެއްވަމުން  މިހާރު  ޖަވާބެއް 

ގުޅިގެން    ކަންތަކާ މައްސަލައާ  މި  ބޯޑާއި  ކްލެމެންސީ  އޮތީ  މި  އާދެވިފައި  އެއްބަސްވުމަކަށް  ގުޅިގެން 

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ނުކުރައްވާ.  މިކަމަށް  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް. 

ކް ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ކަމެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ބައްދަލުކުރާ  ހީވަނީ  މި  ބައްދަލުކުރުން.  ބޯޑާއި  ލެމެންސީ 

އެބަ   ފުރުޞަތަކަށް  އެއް  ދަންނަވާނަން. އަދި  މެންބަރުންނަށް  ކަނޑައަޅާފައި  ގޮތުން  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހެއް 

އެގޮތަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދިވަޑައިގަންނަވާ...   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ނިމުނީ.  އެހެންވީމާ،  މި 
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ދެން އެބައޮތް އިތުރު ސިޓީއެއް ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޢާއްމު ފަރާތަކުން ފޮނުވާފަ. އަޅުގަނޑުމެން އޮފް  

ހިނގާނީ.   ބަޙުސް  މި  ޑިސްކަސްކޮށްލެވުނު )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރިކޯޑުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންމެ  އާދެ! 

ދިވެހިރާއް އެއީ  ފަރުހީޒާއާ  މައްސަލައިގައި،  ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ  ފަނޑިޔާރު  ޢައްޔަނުކުރެވުނު  ކޯޓަށް  ހައި  ޖޭގެ 

ގޮތަކަށް   ޢަމަލުކުރާނެ  ފަރާތަކުން ފޮނުއްވެވި މައްސަލައެއް، ސިޓީއެއް. އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ޢާއްމު  ގުޅޭގޮތުން 

 ރު މޫސާ ސިރާޖު.ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ   އަޅުގަނޑަށް  އައިމަ  ޝަކުވާއެއް  ބާވަތުގެ  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން ތި ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތެއް ސާފުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން  

ވަނީނަ އޮތްކަމުގައި  އައިއްސަ  ޝަކުވާއެއް  ބާވަތުގެ  ގޮތެއް  އެ  އޮތް  ޢަމަލުކޮށްފައި  އެކަމުގައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މަ 

އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްލުން މުހިންމު. އެހެންވީމާ، ސިޓީގައި އެ ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  

 ލިޔެގެން އެކަން ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މިކަމަށް ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި  

ޢަމަލުކުރާނީ.   އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ތާއީދުކުރައްވާތަން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ދެން  އެޖެންޑާގައި  އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްވަނަ  ގާނޫނަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  ޢާއްމު  އޮތީ  މި   

ރައްޔިތުންގެ   ދަންނަވާލާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދިޔަގޮތް  ކުރިއަށް  މިހާތަނަށް  ބިލު  މި  އެއީ  ބިލު.  ގެނައުމުގެ 

ންގޮއްސަ. އަދި އާންމުންގެ  މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ މިހާރު މި ބިލާ ބެހޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެ

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު އެކި ފަރާތްތަކުގެ، މުއައްސަސާތަކުގެ ވެސް ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ.  

ދިޔަގޮތަށް   ޢަމަލުކުރަމުން  ބިލުތަކަށް  އެހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރުގައި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި 

ތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރަން.  ދައުލަ

މިވަނީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އިޢުލާނުކުރެވިއްޖެނަމަ   މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި  މި ބިލުގައި މައިގަނޑު 

މުއްދަތެއް  ވަކި  މަޖިލީހަށް  ހެދުން.  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތަށް  އޮންނަ  ވެސް  ދައުރެއް  މަޖިލީހުގެ  ހުށަހަޅަން.  ތެރޭގައި  ގެ 

ދެން   ފާހަގަކޮށްފަ.  އޮތީ  މި  ބިލުގައި  މި  ވާހަކަތައް  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  މިކަހަލަ  ދިނުމާއި  ބަޖެޓު  އަދި 
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ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އިޢުލާނުކުރާ  ނުރައްކަލެއް  ކުއްލި  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ކުއްލި ނުރައްކާ   ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ  އޮވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން ކުރައްވާގޮތަށް 

ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ދިރާސާކުރިއަށް ދާއިރުގައި މި ބިލު މިހާރު  

ރަ މިވާ  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުގެ  ރުހުން  ހުށަހެޅި  މަޖިލީހުގެ  ގޮތަށް  އޮންނަ  މިކަމުގައި  މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް  އްޔިތުންގެ 

މިސާލަކަށް   އެހެންވުމާއެކުގައި  މިވަނީ.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބިލު  ބޭނުމުގައި  ހެދުމުގެ  ހިމެނޭގޮތަށް  ވެސް 

ޞިއްޙަތު ޢާއްމު  ގޮތަކީ  ހެދިދާނެ  ތެރޭގައި  ބަދަލުގެ  ގެންނަ  ބިލަށް  މި  ނުރައްކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުއްލި  ގެ 

އިޢުލާނެއް   ކުރައްވާ  ހަމަ  އޮތްގޮތަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކުރައްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެއީ  ވެސް  އިޢުލާންކުރުން 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  އާދޭ  އެބަ  ގޮތަށް  އޮންނަ  އޮޓޮމެޓިކަލީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެ  ގޮތުގައި ހެއްދެވޭނެ. އޭރުން 

މޭރުމަށް  ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެ  އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޤަރާރު. އެހެންވީމައާ 

މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި  ބިލު  އެއީ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަމަށް  ފުރހަމަވެގެންދާނެ  މާ  މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެނަމަ  ބިލުގެ  މި 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ. އަ ބަޙުސްގައި ވެސް  ގޮތަށް  މި  ދާއިރުގައި  ވެސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބިލު   މި  ގޮތަށް  ކަނޑައެޅޭ  ނުރައްކަލެއްކަން  ކުއްލި  އިޢުލާންކުރައްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިދެންނެވީ  ގޮތަށް  މި 

ބަދަލުތަކެ  މާއްދާތަކަކަށް  ހުރި  ގާނޫނުތަކުގައި  މިދާ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  އަންނާނެ.  ފަރުމާކުރެވިއްޖެނަމަ  އް 

ކޮން   ފުށުއަރާނީ  އަންނާނީ،  ބަދަލު  މާއްދަތާކަށްތޯ  ކޮން  ދެން  އޭރުން  ބަލާލެވިދާނެ  ގޮތުން  އިދާރީ  އެހެންވީމާ، 

މާއްދާތަކެއްތޯ އިދާރީ ގޮތުން ފާހަގކޮށްލައްވާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށްލެއްވީމާ އެ ބަދަލުތައް އެ ބިލުން، އެ  

ގޮތަ ގެނެވޭނެ  އެ  ޚިޔާލުފުޅަށް  ގާނޫނުން  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  ކަށް 

އެއްވަނަ   ގާނޫނަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  ޢާއްމު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުޅުވައިލާނަން. 

ހިންގިއިރު  ބަޙުސް  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  ދިރާސާ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  ކުރެވުނީ  އިޞްލާޙު  މި  ފާހަގަ  މި  ގައި 

މިހާރު   ގެންނައިރުގައި  މިގޮތަށް  ދެން  ގެނައުމަށް.  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަފްޙޫމަށް  އޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

އިދާރީ   ބަދަލުތައް ވެސް ފާހަގަކުރުމަށް  އަންނަންޖެހޭނެ  ދެން  ބަދަލުކޮށްފިނަމަ  އެގޮތަށް  ގާނޫނުގައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ންކަން ފާހަގަކޮށްފައި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުމަށް. އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކުގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ބޭފުޅުން އެ ކަ

ކަންތައްތަކުގެ   އެހެނިހެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ކަމެއް  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ކަމަށް  ނިންމާލެވޭނެ 

ކަމެއް  އިތުރު  ފާހަގަކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ބައްދަލުވުން    ތެރޭގައި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް 

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެކުގައި.  ޖެހޭތީއާ  ގަޑި  ވޯޓު  ތެރޭގައި  އިރުކޮޅެއްގެ  ނިންމައިލާނީ 

 މެންބަރުންނަށް. މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.
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