
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ ދެ   ކޮމިޓީގެ   ޕެޓިޝަން   

 

1920  ންޖޫ 26  

 

 

 

(5 )ކޮމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

09:30 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލިގެ މަޖި ތުންރައްޔިވަނަ  19



1 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިމ  ،ސަބަބުން ޕެޓިޝަންގެ މި  ،ވެސް ކަަމށް އަޅުގަނޑު އް ލިބޭނެޔެ ަވރެއްެގ ލު ްށ ކޮންމެވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކަ

 ށް ކަމުަޤއްރިުރ ފާހަގަުކރި ކަމަ މެވާހަކަ ދެން އެ ،ބޫލުުކާރތީގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނެލިމައްސަލައިގެ ސަބަބުން 

އަޅުގަނޑަށް ފެންާނީތ ކަމަްށ  މައްަސލައެްއ ނެތް ނޭޅިޔަސް ްށ ހުށަމެއް ގޮތައިތުުރ ހުށަހެޅު ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ ،ވާތީ

 ދަންނަާވލީ. ވާަހކަ  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 !ތާއީދުކޮށްދެްއވާކޮންމެވެސް އެްއ ބޭފުޅަކު 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަނުޑ މަށް އަޅުވުއްޅުހުށަހެ އްވިހެޅުގެ ހުށަޢުޝިފާ އިހަވަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 ރަން. ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ސީިރައްސ  ވަރަށް ހެން. މި ަމއްސަލަައކީ ތަންކޮޅެއް ގިނަ  ދުވަސް  10، އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އަޅުގަނޑަށް

 . އަޅުގަނޑު ޝިާފޢު އިނގޭތޯ ުކރުކޮށްލާނަން އޭތި ދުަވހަށް އަޅުގަނޑު ވަަރކަށް 5އާދެ!  'ވެފައި ކަށް މައްސަލައަ

ނީ މަޝްަވާރ ގާނޫ އަށްއެ މައްަސލަ ،ޑުމެން ޖެހޭނީ މި ކޮމިީޓަގއި ވޯޓަކަްށ ދާން އަޅުގަނއެއްކޮށް ޅުމާހެހުށަ  ހެންއެ

އޮްތ  ދަންނަވަން. މީގައި އެބަށްމަމެންބަރުންގެ ސަމާލުކައަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވާތީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ވެްސ ގެނެއްސަ. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުްނެގ  ގެ ވާހަކަ މަތު ސަލާ މީ ޤައުިއ އިުރގަށަހެޅުްއވިްނ ހުޝަޓިޕެމި 

ޭވ ޅުމެއް އެބަގު ވެސް  ، ެއ ފަރާތާ. އެހެންވީމާވޭއޮއެބަ 241 އޮވޭ.އެއް އެބަ ތުގެ ކޮމިޓީަޤއުމީ ސަލާމަ އިމަޖިލީހުގަ

ތަނަށް އަޑުއެހުމަްށ  މިެވސް ވި ފަރާތް ހުށަހެޅުއް ،ޓަށްގަނޑު އެދެން ސެކްރެޭޓރިއެއަޅު ،. އެހެންވީމާއިގަމީ

 ވެސް އަޑުިއވޭނެެހން  ފުޅުންނަށްގޮތް ެއ ބޭ ހުށަހެޅޭނެ ،ދުއިޑު އެދެމޭ މި ގަވާއަޅުގަނޒިރުވެފައިވުާމ އެއްކޮްށ ހާ

 މަށް.އްވުދަންނަވާލަދެ

 

 :ޒުން ާވހަކަދެއްެކވުންމޭ އިދާރީ

ވެްސ  ޝަނެއް ކޮންމެ ޕެޓި -)ހ(. ތްގޮ ޕެޓިޝަން އިބާރާތްކުރާެނ ނަވާލަނީ ަމ އަޅުގަނޑު މިދަންއާދެ! އެންމެ ފުރަތަ

 ހާ މަޖިލީ  ،މަތީން ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ތަކާއިބާރާތްކުރަްނވާނީ އެކަށީގެްނވާ ރިވެތި އިބާރާތުން ދިވެހިަބހުގެ އަދަބު
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ނަމާއި އެްޑރެސް އަިދ  ގެ ުފރިހަމަ ޅާ ަފރާތުހަހުށަވެްސ ެއ ޕެިޓޝަން  އްގައި ޝަނެކޮންެމ ޕެޓި -. )ށ(ށޭމުޚާޠަބުކޮ

ގެެތރެއިްނ މަދުވެެގްނ އޭ ،ގިަނ މީހުން ނަމަ ޝަނެްއ ހުަށހަޅަނީ އެަކކަށްވުރެ ޕެޓި -ނަންވާެނއެވެ. )ނ(ސޮއި އޮން

 ،ނަމަ ގަނޑު ހިމެނޭގިނަ ރެ ގަނޑަށްވު އެއްގައި ަޝން. އެ ޕެޓިގައި ސޮިއކުރަންވާނޭއެކަކު އެ ޕެޓިޝަނެއް 

. ވާނެެއވެއިުކރަންސޮ ސްވެ  ގައިކޮންމެ ގަންޑެއް  ން ެއކަކު އެއިންކޮށްަފއިވާ ފަރާތްަތކުގެ ެތރެއިސޮއިއި ޕެޓިޝަންގަ

ްއ ހުށަހަާޅ ނެެއ ޕެޓިޝަ ށް ލީހަރަްށ މަޖިރާތްތަކުެގ އިތު ފަ ުނވަތަ ިމ މާއްދާެގ )ށ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަފރާތް -)ރ(

ަތ އް ުނވަބަޔާނެސިޓީެއއް ނުވަތަ  ޝަނަކާއެކުޓި. އެްއވެސް ޕެެއވެނެއްަގއި ސޮއިުކރަންވާނެޝައެ ޕެޓިވެސް  މެންބަރު

ަޙުތ ލަޞްއެއްެވސް މެންބަަރކަށް އޭާނގެ އަިމއްަލ މަ -ޅ(. )ެއވެގެންނުވާނެ ވެްސ ލިޔުެމއް ހިމަަނއިން އެފަދަ އެހެ

ެއ ވެްސ  އިގަ އްޝަނެކޮންެމ ޕެޓި -ކ(). ޅޭނޭެއއް ނޭޝަނެްއ ހުށަޕެޓިމިްއަލ އަނާެގ  ނުވަަތ އޭއޮތް ކަމެްއގެ 

.  ުފރުޞަތުމުގެޓިޝަން ހުށަހެޅުޕެ ވަނީ ދެން މި. ެއވެރަންވާނެކު ހާމަގޮތް  ޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭޕެޓި

މަޖިލީުހެގ  ކޮށް މެންަބރުން މެދުވެރި -ހ(؛ )ންނަނީ ެދ ޕޮއިްނޓެއް. އެއީއޮ ގައިފުރުޞަތު   ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ

 މެންބަރުން " ؛ލަންށް އެވެ. ދެން ާފހަގަކޮޔިތުންަނށް ލިިބގެންވެޞަތު ރައްމުެގ ފުރު ޝަްނ ހުށަހެޅުޕެޓިތަކަށް ޓީމިކޮ

ްސ މަޖިލީުހގެ ރައީސަްށ އެކަމެއްެގ ނޯޓި ،ން ބޭނުންނަމަޅަ ހަމެންބަރަުކ ޕެޓިޝަްނ ހުށަ -ށ(އިނގޭތޯ. ) "ރިކޮށްމެދުވެ

ީނ ޅޭ ޝަްނ ހުށަހެއް. ޕެޓިވަނީ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭެނ ދާއިރާތަ ދެްނ މި ވެ. ނެްއ ހުށަހެޅިދާނެއެ ދިނުމަށްފަހު ެއ ޕެޓިޝަ

މިީޓެގ ސަމާލުކަަމްށ ބެޭހ ކޮ ޖިީލހުެގ ކަމާ ތުން ރައްޔިތުްނ ދެކޭގޮްތ މަކަމަާކ ގުޅޭގޮ ތެރެއިން މުެގ ްނކަނިވި ކައަންނަ

މަޖިީލހަްށ  ގޮތުްނ ނުވަތަ  ޅޭ ލަާކ ގުއިާވ ބިހުަށހެޅިފަފައިާވ ުނވަަތ ތަޢާރުފުުކރެވިމަިޖލީހަްށ . ގެނައުމުެގ ބޭނުމުގައި

. ގުޅޭގޮތުން ކާހިމެނޭ ކަމަޙަތު ލަޞްވަތަ ޤައުމުގެ މަނުޔިތުންގެ ރައްގޮތުން ނުވަތަ  ގުޅޭ ފައިވާ މައްސަަލއަކާހުށަހެޅި

 ޓެއްަގއި  ކޯރުޢީ. އެްއވެސް ޝަމަކަށްވެގެންނުވާނޭތެެރއިްނ ކަޅާ ޕެޓިޝަނަކީ ތިީރގައި މިވާ ކަންކަމުގެ ހުށަހަ

 ހޯދިދާެނ ކަމެްއ. އް ެރއިން ަޙއްލެދާިއރާެގ ތެގާނޫނުގެ  -2ކަމެއް.  ާރގަިއ ހިމެނޭ ަޝރީޢަތެއްެގ ދާއި ނގަމުންދާހި

ީލހަްށ ލިއްޔަަތކީ މަޖިއޫ ކޮމިޓީގެ މަސް ލިްއަޔތު. ޕެޓިޝަންއޫގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ ިމ ކޮމިޓީެގ މަސްދެން އަޅު

ކަންކަްނ ނިގެންވާ މެޕެޓިޝަނެއްގައި ހި -)ހ(ވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމެގޮތުން ޅޭގު ހުށަހެޅޭ ޕެޓިޝަންތަކާ

 -ދުން. )ނ(ހެކިތަްއ ހޯ ގޮތުން ހޯދަންޖެޭހ އިތުުރ ބަޔާންތަކާއި އިތުރު  ޅޭގު ކަމާ -ބަލައި ދިާރސާކުރުން. )ށ(

 -ން ބަޔާންުކރުން. )ރ(ނެ ކަންކަޓަކައި ުކރެވިދާފާަހގަކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ އިޞްލާޙުުކރުމަށް  ގައިޓިޝަންޕެ

 ޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެ ޓަކައިމަށްނުދިނުނގިޔަހިގައި ންކަން މުސްތަޤްަބލު ކަވަުތގެަފއިވާ ބާގަކޮށްޕެޓިޝަންގައި ފާހަ

ޯޕުޓ ންކަމުގެ މަްއޗަށް ކޮމިޓީގެ ރިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ)ރ( އަށް އިން  މި މާއްދާގެ )ހ( -ބ() ކުރުން.ބަޔާން

ިލއްޔަތުެގ ތެޭރަގިއ އޫމަސްޓީެގ ިމ ކޮމި ،ށްލަން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮހުށަހެޅުން. ެއހެންވީމާ ހަށް ތައްޔާރުކޮްށ މަޖިލީ

 ކަމަށް މި  ބެލޭނެ ަތއްނި ޕެޓިޝަންކަން. ހަމައެކަވާމުގެ ބަިއ ހިމެނިަފއިނުެބލުަސލަތައް އްމަަވރަކަށް  ވެސް ހަމަ އެއް

 . އިނގޭތޯއޮތީ 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ެގ ކޮމިޓީ ދި މި އަ ވާއިދާ ގަ މީެގ ީޝދު މޫސާއަށް އިްބރާހީމް ރަ ޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީން . އަޝުކުރިއްޔާ

ިދ ދެްނ އަ ޅާލަދިނުމަށް. ށަހައަށް ހުފަިއ މި ކޮމިޓީ ރަނގަޅުކޮށްލާ، ން ފޮނުާވލަދޭނަންމެއަޅުގަނޑު  ލިއްޔަތުތައް އޫމަސް

ެއ  ،ވެސް ރާތަށް ެއ ފަ ،ގުޅުންހުރި ކަމަކަްށ ވާތީވެ ޤައުީމ ަސލާމަތާ ،ުކރިންވެްސ ދެންނެިވ ފަދައިންމިއީ 

ށް އަޅުގަނުޑ ! ޝިފާޢައާދެ ؛އެއް ނެތިްއޔާލަމައްސަ ފޮނުވާނަން. އިތުުރ ން ސިޓީޅުގަނޑުމެވެސް އަ އަށްކޮމިޓީ

 .ފުރުޞަތު ދެން އިނގޭތޯ

 

 ްއކެވުން:ދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެމުޙައްމަރާެގ ވަންދޫ ދާއި ހައި

އެްއެޗިހ  ަގވާއިދާ ގޮތުގެށަހެޅޭނެ ޕެޓިޝަން ހުމި  ށްކޮއްމުއާކަމަކަށް މިާހރު  އެރީ ެއއްއަޅުގަނޑު ހިތަށް

ޕެޓިޝަން އަސްުލ  ،ކަމަކަށް ދެްނ އަނެއް  ޅަަކށްފަހު(ވަގުތުކޮ) ؟ޯތއޭބަލްޓުްނ އެެވއިލަސައިވެބްއަޅުގަނޑުމެން 

ެނ ނުފޮނުވޭ ؟ބާއޭކަްށ ފޮނުވިދާނެހެްނ ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަ ހެންށަހަޅާނީށް ފުިރހަމަކޮށްފައި ހުރަނގަޅަ

 ކޮމިޓީއަކާ އެހެްނ  ރަނީ ުލކުބޫގަޅުގަނުޑ މިކޮޅަށް ލިބުނީަމ ކަމަށް އަ އި ، ރަނގަޅުކޮށްފައެހެންވީމާ ދެއްތޯ.

 .މަލާތްކުރެވޭީނ ދެއްތޯމީތި މުޢާއަޅުގަނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ވެއްޖެ  ްއވާފައިށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ިއހަވަންދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުކުރިން ހު

އްޒަތްތެިރ ެގ އިރާމެންނަށް ކެޔޮދޫ ދާއި ވަނީ އަޅުގަނޑު ިއ މިށްފައަދި ެއކަމަށް ތާއީދުކޮ ށް.ގާނޫނީ މަޝްވަާރއަ

ިތ ބޭފުޅުންނަްށ  ހުށަހެޅިފަިއވާތީމެްއ ހެޅުށަހު ،ން، އަޅުގަނުޑ ވޯޓަކަްށ އަހަެއހެންވީމާއިްނ ޤާސިމް. މެންބަރު ޙުސަ

މަްށ އިނގޭޯތ.  ފޮނުވާލުްށ އަނުބރާ އަމިްއަލ ފަރާތަ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަުހ(ށް. )ނުމަފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދި

ޙަޤީޤަތުގައި ޕެޓިޝަންަގއި ހިމެނޭ ކެަޓގަީރއަކަްށ މާ ލީއި ނަށް ބަލަ މި ޕެޓިޝަ މެންނަށްއަޅުގަނޑު )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

މިަކްނ ށް އަނބުާރ ތަ ަފރާހެޅުއްވި ހުށަޕެޓިޝަްނ  ގައި ، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންީމ މިކަމުއެހެންވީމާ ފެތޭ.ނު

އެްއކޮްށ  ފަރާތަށް ހަމަ ލެޓަރއާ ެވސް އެ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ޕެޓިަޝންގެ ގަވާއިދުން. ވާލަފޮނު ކުރުމަށްރަނގަޅު

 ޞަުތ ދެން.ށް އަނެއްާކ ފުރުލަން. ޝިފާޢަފޮނުވާ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާޢު ވާ އިހަވަންދޫ 
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 މި ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ކަމަކީތިކަމަށް ދެ ހުަށހެޅުމެއް އެބަ ބޭނުްނވޭހެން މި ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

 ެޖހޭ ިއ ގޮތެްއ ނިންމަން އެބަިމއާ ދޭެތރޭގަ ތޯޯތ ނޫންހަަމވޭޕެޓިޝަންަގިއ ހިމެނޭ ޝަރުތުތަްއ  މެންބަރުން އެ 

ްޞލާޙުކުރުަމްށ  އިދެން މީތި  ވަްނޏާ  ކަމަށް  ތުތަްއ ހަމަނުވާޝަރު ގެ ނޑުމެން އޭޅުގައަތޯ. ދެވަަނ ކަމަީކ އިނގޭ

 ނޭނެގ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. އަނބުރާ ފޮނުާވލަން ކަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލާިއރުގަިއ އިްއ ބަލަ ތަތްއިބާރާނެ ޅޭއް ހުށަހެޝަނެއަިދ ޕެޓި ،ލާިއރުއި ބަލަ ދަށްއަޅުގަނޑަށް މި ކޮމިޓީެގ ގަާވއި

ކަމަށް.  ގަާވއިދަށް މި ޕެޓިޝަްނ ނުފެތޭ ޅޭނޭށަހެޓިޝަްނ ހުޕެ ،ންހަަމ ދެކެނޑުމެންނަށް ރިޔާސަތުން އަޅުގަ

ެއ  ފުޅުންބޭ އެ އިލާފައި އަނބުާރ ފޮނުވަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މީގަިއ  ުކރީ ތުސްގައަޅުގަނޑު ިމ  ،ވީމާއެހެން

 . ން. ޝިފާޢުދާމިކަމާއިގެން ުކރިއަށްއަވަަހަކށް  ލިބޭހާއަދި އެ މެންނަށް ރެްއވީމަ އަޅުގަނޑުކުރަނގަޅު

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާޢު ވާ އިހަވަންދޫ 

ގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނ އަޅުގަނޑުމެންމީތި މި ހުށަހަޅަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގައި ، ންވީމާއެހެ

ްނ ހުށަހެިޅ ފަރާަތްށ ޝަޕެޓިފުށުއަރާީތ  ޝަން ރުތުަތކާއި ޕެޓިނަންޖެޭހ ޝަޕެޓިޝަނެްއގަިއ ހުން އި،ބެލުމަށް ަބލާފަބެލި

 .ޅުމަށް ފޮނުވާލުމަށްހުަށހެ އަލުްނ މި ކޮމިޓީއަްށ ޕެޓިޝަންފަިއ އިޞްލާޙުކޮށް

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: އަޙްމަުދ ސަލީމް ންބަރު  މެހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ 

ގާނޫީނ ކޮްށލެއްިވ ދޫކަްނ ތި ކޮބައި ނޭނގެ ންޖެހޭނެ ކަންވަ އްޓަކަިއ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެދެޑަށްކޯޑަށް ހީވަީނ ރިގަނއަޅު

ރުަޞުތ ެއ ފު ؛ށްގެ ކޮމިޓީައކަޑުމެންޅާކަށެއް އަޅުގަނއިްޞލާޙުކޮށްފަިއ ހުށަހަ  ،ތަކަކީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީސަބަބު

، ވެސް ުނކުރެވޭނެ. ެއހެންވީމާ ެޏއްމެއް ހަންވެސް އޮންނާނެ ދެއްތޯ. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކައަބަދު

 . ކަމަށް ަކއި ވިދާޅުވެދެްއވަންޖެހޭނެށްޓަރިޖެކްޓުކުަރއްވާ ސަބަުބ ރިކޯޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ،ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ ފޮުނވާލަންެޖހޭ ގާނޫނީ ސަބަެބއްޝަން ޓިމި ރިޕޯޓު ުނވަތަ މި ޕެ އަޅުގަނޑު

ޯތ.  އިނގޭރާތީ ްނ ފުށުއަޓިޝަިމ ޕެ ތަކާގަާވއިދު ޖިލީހުގެ ންެގ މަތުަރއްޔި ،ށްދުތަކަފައިާވ ގަާވއިހުށަހަޅާ ޓިޝަންގައިޕެ

، އަނބުރާ ފޮނުާވލުމަްށ ލަން. އެހެންވީމާގެ ސަމާުލކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާޒަތްތެރި މެންަބރު، އިއްއެހެންވީމާ

ޅުގަނުޑ ، އަހެންވީމާތޯ. އެ އިނގޭ ށްމާ އެްއކޮދުއެ ގެޒަތްތެރި މެންަބުރންިތ އިއްވޯޓަކަށް ދާން އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ 
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ްށ ގަާވއިދަ ،ާވލައިނުފޮއެ ަފރާތަށް އަނބުރާ  ،ނުމަށްވޯުޓދި ޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށްވެްސ ފެނިވަ ކު ކޮންމެ ބޭފުޅަދެން އެ

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޓުދިނުމަށް. ވޯވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށްފެނި ދާންއަށްމެން ުކރިއަޅުގަނޑު މާފެތިގެން އައި

ާދ ގަވާއިއަޅުގަނޑުމެން  ،މަޅުެވގެން އައީރަނގަ ކަންަކން ންނެވިހެްނ މި ކުރިންވެްސ ތާއީުދ ލިބިފައިވަީނ މިދެ

އަޅުގަނުޑ އަިދ އެްއ  ިއގަންނަވާނަމަ.ޑަ، ެއގޮތަށް ފެނިވަދާން. ެއހެންވީމާއައީަމ ުކރިއަށް އެއްގޮތަްށ ފެތިގެން 

 . އަށް އިނގޭތޯން މުޣްނީފުރުޞަތުދެ

 

 ުވން:މުޣްނީ ވާަހކަދެއްކެންބަރު ޢަބްުދލްތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ މެ

ާވހަަކ ކަންނޭނެގ  ލާ އިއަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން ފޮނުވަ ފޮުނވާކަށެއް. ތިާރ އޭއަނބު  ގަނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވޭޅުއަ

 ބުނެވޭނީ. 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ަހަމ  ންވެއްޖެއްޔާ ނުހުށަހަޅަން ބޭ ރާތުންދެން އެ ފަ ،އިޕެޓިޝަން ފޮނުވައިލަ  ކޮޅުން މިމެން މިއާދެ! އަޅުގަނޑު

ރުންނަްށ މެންބަ ތްެތރި ، އިއްޒަުފރުޞަުތ އޮތްކަން. އެހެންވީމާ ،ްށ ތިބިކަންތައްާޔރަ ތަނުންޑުމެން މިއަޅުގަނ

ދޭނަން.  އަދި އެއް ފުުރޞަތު އަޅުގަނޑަށްއާދެ! . ނުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންަނވަންދިޓު ވޯނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކަށް ފެ

 .  ޝަހީމަށްރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ

 

 ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން:هللا ެގ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދެއްިކއްެޖ ވާހަކަވެސް  ކޮށްތަންކޮޅެއް ދިގުމެންނަށް ދެން އަޅުގަނޑުރި މުޤަްއރިރު. ދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެއާ

 ވެސް މި  އްހިމުކަން މުެވގެންއުޅޭ ގޮތަކީ ކަމުގެ  ާހރު މިމި އަްސލު މީތި. ކުޑަކޮށްކުޑަަވރަށް ހަމަ  ކަންނޭނގެ. މިއީ

 މިއީ  ،ތަކީގޮއުޭޅ ވެގެން ވެްސ އެަބ އެނގޭ. ދެން، އެހެންނަމަވެސް، މި  އެންމެ މެންަބރުންނަށް ކޮމިޓީގަިއ ތިބި

 .ނޫން ހަމަާވ ޕެޓިޝަނެއް ީކ އަިދ ޝަުތރުޝަނަޓިމިޓީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ޕެޝަން ކޮޓިޕެ

ްނ ެވގެންކަ ހަމަުނވާނީ މިހެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަންެގ ޝަތުރުހަމަނުވާކަން ، އެ ފަރާތަށް ންވީމާއެހެ

އްުނޭވ ހިއެ ހިސާބުން އަޅުގަނޑަކަްށ  ތޯ. އެގޭކޮމިޓީން މި ފާސްުކރީއޭ އިނގެ އަޅުގަނޑުމެންފޮނުވަން  ދީބަޔާންކޮށް

 ްނ އިނގޭތޯ.އޭިތ ފާހަގަކޮްށލަހަަމ ނޑު ޖެހޭހެނެއް. އެީއ ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަްށ ުކރަންްށ މިއަދެން އިތުރަކަ

  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ެއކި އިބާރާތުްނ  ،ތޯއިނގޭާވހަކައެްއހެން  އެއްދެކެވެނީ މި ހަމަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

  ށް.ޝިފާޢަޑު ހަމަ ުފރުޞަތުދެން ޔަސް. އަޅުގަނރެއްވިކުބޭނުން

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާޢު ވާ ވަންދޫ އިހަ

 ޕެޓިޝަން  މިާސލަކަށްތޯ. ީވ ދެއްކަްނނޭނގެ ދަންނަވަންތަްނކޮޅެއް ސާފުކޮްށ ހުށަޅުމެއް  ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ

ޅާީނ ހަޝަނެއް ހުށަޓިޕެ - )ނ(ރާނެ ގޮުތގެރާތްކުޓިޝަންގެ ިއބާޕެ އިގަ ގަވާއިދު ހުށަހަޅަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން 

ިއ ގަޓިޝަން. އެ ޕެކުރަްނވާނޭެތރެއިން މަދުެވގެން އެަކކު އެ ޕެޓިޝަންގައި ޮސއިއޭގެ ،ނަމަ ގިނަ މީހުން ވުރެ އެކަކަށް

ަކުކ ންމެވެސް އެ ކޮެރއިން ތެ  ގެއިކޮށްފައިވާ ަފރާތުގަިއ ސޮއެ ޕެޓިޝަން ،މަނަ  ގިނަ ގަނޑު ހިމެނޭއެއްގަނޑަށްވުރެ

އާިއ މި މާއްދާގެ )ށ(ަގިއ ޕެޓިޝަން ފުށުއަރާތީ އިްނޓާޕޮ އެ. ުކރަންވާނޭއިއެއިން ކޮންމެ ގަނޑެއްަގއި ސޮ

ވެްސ ެއ  ނެްއ ހުށަހަޅާ މެންބަރު ެއ ޕެޓިޝަ ށްމަިޖލީހަ ،ތުރުންރާތް ނުވަަތ ފަރާތްތަކުެގ އިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ 

؛ މުެގ ފުރުޞަތު ްނ ހުށަހެޅުޓިޝަޕެ ،ެވސް ފުށުއަރާީތއާއި މާއްދާއާ  އޮތް ފަިއ ންކޮށް ބަޔާރަންވާނޭ ކުޝަންގައި ޮސއިޕެޓި

ެވޭއ ްށ ލިބިގެން މުެގ ފުރުޞަުތ ރައްޔިތުންނަޓިަޝން ހުށަހެޅުޓީަތކަށް ޕެުހގެ ކޮމީދުެވރިކޮްށ މަޖިލީމެ މެންބަރުން  -)ހ(

 ން ލު އަ  ،ވުާމއެކު ފައި އޮްތ ޕެޓިޝަނަކަށް ުނކޮށް ހުަށހެޅިރަުކ މެދުވެރިންބަެއއްވެްސ މެ ކީ އޮތްއިރުަގއި ިމ ޕެޓިޝަނަ

 ޑު ހުށަހަޅަން.  ކަމަށް އަޅުގަނ ފޮނުވާލަން ފެންނަޕެިޓޝަން ުބރާ މިޝަން އަނޙުުކރުމަށް ިމ ޕެޓިން އިޞްލާމިކަންކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

 ައރުވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ފުރުޞަތު

 

 ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ިރ މެންބަރު އެ ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުމަށް. ެމ އިއްޒަތްތެނޑު ތާއީދުކުރަން ދެންއަޅުގަ

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

، . ެއހެންވީމާ އަހަންމަށް ވޯަޓކަށްޅުހުށަހެޅި ހުށަހެސާބުން ތި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުްނ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިހި

ވަޑައިގަންނަާވ ނަްށ ފެނިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންށް އިހުށަހެޅި ހުށަެހޅުމަ ރި މެންބަުރ އެ އިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެ 

، ިމ ވީމާޖެ. ެއހެންއާދެ! ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއް (ކޮޅަކަށްފަހުތު )ވަގުއެދެން. ނުމަްށ ދިވޯޓު ގޮތަކަށް

 ިމ ނަމަ ންދާގޮތަށް ހުށަހެޅިގެއްތުތަކާ އެލާނީ މިެދންނެވި ޝަރުއިނުވަ  ފަރާތަށް ފޮށަހެޅިހުއަޅުގަނޑުމެން ޕެޓިޝަން 
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އެްއވެސް މެންބަރަުކ ހިސާބުން  މި، ކަމުގެ ޔަޤީްނކަމާ އެްއކޮށް. އެހެންވީމާޓީން ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ ބަލާނެކޮމި

 ޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ވަރަށް ބޮ .އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ ކޮމިޓީ ިނންމާލަން، ފައިުނވާތީކަށް އެދިތަފުރުޞަ
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