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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  ހުރިހާ   2022`.  އިއްޒަތްތެރި  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ކޮމިޓީަގއި   މިަވުގތު  ބައްދަލުވުންތަކަށް.  އަހަރުެގ  މި  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް 

ދާއިރާ އިހަވަންދޫ  އަޅުަގނޑު  ތިއްބެވީ،  ނައިބު ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ކޮމިޓީެގ  ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ެގ 

މުޤައްރިރު، މަޑަވެލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، ފުނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ކެނދި އަދި  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  ޝާހިދު،  ކުޅުދޫ މުޙައްމަދު 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ. މިއަދު ކޮމިޓެީގ މަސައްކަތްތައް، މިއަހަރު އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  

ކަމަކަށް މިއޮތީ ކޮމިޓީަގއި އެބަހުރި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިެގން ނުނިމި ހުރި ބައެއް ބިލުތަކުެގ މަސަްއކަތް. ައޅުަގނޑު  

މިއަހަރު ނިންމައިލެވޭނެ  އުއްމީދުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  ބިލުތަކެްއެގ  ިގނަ  ދައުރަކީ  ފުރަތަމަ  ެގ 

ދައުރެއް ކަމަށް. ެއޮގތުން، ިމ ސުންަގޑި އިތުރުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ބިލުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ބިލުތަކުެގ  

ކޮމިޓީން ޮގތުން  މަސައްކަތެްއެގ  ފުރަތަމަ  އިތުރުކުރުން  މިއޮތީ  ސުންަގޑި  ފުރަތަމަ  ފާހަަގކޮށްފަ.  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑު   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުޅިވަރު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު. އެއީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

ތުރުކުރަން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު. އެ ބިލުެގ ސުންަގޑި މިހާރު އޮތީ ފަހަނައަޅާ ޮގސްފަ. އެހެންވީމާ، ސުންަގޑި އި

އެބަޖެހޭ މި ބިލަށް. އަދި ވާނުވާ ނޭނޭގ އެްއޗެއް ިމއީ. ދަުއރުެގ ނިޔަލަށް ޖަހާފައި މިއިނީ. ކޮން އިރަކު މި ދައުރު 

 ؟ ނިމެނީ

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ިއޞްލާޙަ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އަދި  އިްއޒަތްތެރި  ިވޔަސް  ޕޮލިސީއަށް  ސަރުކާރުެގ  ެއއީ  ކީ 

ޕޮލިސީ ނޫނަސް، އަމިއްލަ ެމންބަރަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް. ެއއީ ކޮމިޓީަގއި ހިންެގންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް.  

އް  އެއީ އަދި ސަރުކާރުން ޕޮލިސީ އަންނަންދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެވޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެ 

ނުކުރަން. މިހެން މި ދެންނެވީ، ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބިލު އެހެން ބާްއވަިއެގން ތިބޭތާ ސަރުކާރުެގ  

ޕޮލިސީ އަންނަނީއޭ އަންނަނީޭއ، ނައަންނާނެ. ދެން، މަޖިލީހުެގ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވި،  

އައި ކޮމިޓީއަށް  ނިންމަން  ބުއްދިވެރި  ބަހުސް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ބޭއްވުން  ޕާކުކޮށްފައި  ކޮމިޓީަގއި  މަ، 

ބިލު   އެ  ކަމަކަށް.  ބާއްވަންޖެހޭ  އެކަން  އެހެން  ނުކުރަން  ވެސް  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނުވާނެ.  ކަމަކަށް 
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ޤަތުަގއި. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ބިލެއް.  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް. ެއއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ބިލެއް ޙަޤީ

ސަރުކާރުން  އަދި  ފަހުން  މިނިސްޓަރީން  ދެން،  ތިބޭތާ.  ބާްއަވއިެގން  އޭތި  ދުަވސްވެއްޖެ  ިގނަ  އަހަރަށްވުރެ  އެއް 

ހުށަހަޅާފައި އޮތް   މެންބަރަކު އަިމއްލައަށް  މިއީ އަމިއްލަ  ކަެމއް.  މުޅިން އެހެން  ހުށަހަޅަންޏާ، އެއީ  ބިލެއް  ފަހުން 

 . އެހެންވީމާ، މި ބިލު ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބިލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަކު... )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އޮން ދަ ރިކޯޑުަގިއ  

ފާހަަގކޮށް ކުޅިވަރު  އަޅުަގނޑު  ބިލުތަކަކީ،  ހުރި  ކަނޑައަޅަންޖެހިފައި  ސުންަގޑި  ައޅުަގނޑުމެން  މިވަުގތު  ލާނަން. 

ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު. ޖަނަވާރު ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ  

ޔާތަކުެގ ބިލު، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލު، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް. ޖަމުޢިއް

ކާބޯތަކެތީެގ   ބިލު.  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  ކާބޯތަތެކި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  މިއޮތީ  ދެން  ބިލެއް. 

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ސުންަގޑި  ބިލަށް  ހަތަރު  މި  ބިލު.  ޮގތަކަށް    ރައްކާތެރިކަުމެގ 

ބިލު،   ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ  ޞިއްޙަތު،  ޖަނަވާރު  ކުޅިވަރު،  އިނޭގ.  އެބައުޅޭ  ބިލެއް  ހަތަރު  އެދެން.  ހުށަހެޅުއްވުން 

 . )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  30ކާބޯތަކެތީެގ ބިލު. ޖަނަވާރު ޞިއްޙަތު އެޕްރީލް 

 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ

މާރިޗް  ެއއީ  ސުންަގޑި  ބިލަށް  އެ  ކުޅިވަރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރުެގ  އަށް. ދެން ޖަނަވ30ާއަށް. ކާބޯތަކެތީެގ ބިލު ެއއީ އެޕްރީލް  28އަށް. ދެން، ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު ފެބުރުވަރީ  15

 އަށް. ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް. 30ބިލު އެޕްރީލް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު.

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ   ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  ހުށަހަޅުއްވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، 

ޢުތިރާޟުކުރާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތުމުން، ެއޮގތަށް ފާސްވީކަމަށް ައޅުަގނޑު ނިންމަން. ދެން،  ސުންަގޑިތަކަށް އި

މަޖިލިސް   އަޅުަގނޑުމެން  މިއޮތީ،  ނިންމާފައި  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީަގއި  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު  މިއަދު 

ރަށްރަށުަގިއ ހުރި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުތައް،  ޗުއްޓީއަށްދިޔައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަިއ އޮންނާނެ އެކި  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ   އަދި  ކައުންސިލުތަކާއި  ހިންުގމުަގއި  ސެންޓަރުތައް  ޔޫތް  ދަންނަވަނީނަމަ  އަނެއްހެން 

ޖަމުޢިއްޔާތަްއ   އެ  ސަބަބުން  ކްލޭޝްތަކުެގ  ބައެއް  އުފެދޭ  ދޭތެރޭ  އެސޯސިއޭޓާ  ޔޫތް  ހުންނަާވ  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި 

މަށް އުނދަޫގވެ، އޭެގިއން ނެރެންޖެހޭ އައުޓްޕުޓް ނުނެރެވި، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ށ. ފުނަދޫެގ އިޖުތިމާޢީ ހިންުގ

މަރުކަޒު ހިންުގމާ ހަވާލުވެަވޑައިެގން ހުންނެވި ބޭފުޅާ މިކޮޅަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއަކާ ުގޅޭޮގތުން މަސައްކަތްތަކެއް  

މަސައްކަތުެގ ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގވަރމަންޓް ކުރެވިފަ.  ލޯކަލް  ބައްދަލުކުރިން.  މިނިސްޓްރީއާ  ޔޫތް  ތެރެއިން   

ހުށަހަޅައި،   ހުށަހެޅުންތަކެއް  ިގނަ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  ައދި  ބައްދަލުކުރިން.  އޮތީރިޓީއާ 

ައޅުަގނޑު ޮގތެއް  ސީދާ  މަްއސަލައިެގ  އެ  މައްސަލައިަގއި.  އެ  ވަނީ  ދެކެވިފައި  ނިންމަން  ވާހަކަތަކެއް  މިއަދު  މެން 

ެއއޮތީ   މިހާރު  ޚުލާސާއެއް  ބައްދަލުވުުމެގ  ކޮމިޓީ  ބޭްއުވނު  ުގޅޭ،  މައްސަލައާ  ަގސްތުކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު 

ސެކްރެޓޭރިއެޓްެގ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފަ. ތިބޭފުޅުން ވަޓްސްއަޕް ްގރޫޕްަގއި އޮންނާނީ ޝެއަރކުރެވިފަ. މިއަދު މި  

ބޭފުޅުން ފާސްކޮށްދެއްވުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި މައްސަލަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ެގންދިއުމަށް  ސަމަރީއަށް ބައްލަވާފައި ތި

ދިޔަ   ދިރާސާކުރަމުން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް  ޓަކައި. 

މި ޔޫތު  އޮތޯރިޓީއާއި  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކޮމިޓީން  ުގޅިެގން  ކޮމިޓީ މައްސަލައާ  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު  ނިސްޓްރީއާ 

މެންބަރުންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް އޮންނާނެ ސަމަރީއެއް ތަްއޔާރުކުރެވިފަ. އެ ސަމަރީއާެއކު މި ސިޓީ 

ކޮމިޓީަގިއ   އަޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވުމަށް  އެމްޕަވަރމަންޓްއަށް  ކޮމިޔުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓް  ޔޫތް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތިބޭފުޅުންނަށް  ވާހަ ދޭތެރޭަގއި  ފޮނުވުމާ  ސިޓީ  އޮތްޮގތަށް  އެ  ޑްރާފްޓް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ކަދެކެވިފައި 

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާުގން  

ވީމާ، މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމުނީކަމުަގިއ  މި ސިޓީ ފޮނުވަން ފާސްކުރެވިއްޖެ. އެހެން

އަޅުަގނޑު ނިންމީ. އެހެންވީމާ، މިއަދަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމައިލެވުނީ. 
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ދަލުވުން މި ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ބައް  2022އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ  

 ޝުކުރިއްޔާ ވަޑަިއެގންދެްއވި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް. 
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