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 ޙްމަދު ސަލީމް{ އަދާއިރާެގ މެްނބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ދެްއކެވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ކަމު `.   ކޮމިޓީ    ަގއިދަނޑުވެރި  އަޅުަގނޑުމެން  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  ބެހޭ  ޕެސްޓިސަިއޑާ  ބޭނުންކުރާ 

މިއީ  ބާްއވަނީމި  ބައްދަލުވުމެއް   މި   5ކޮމިޓީެގ  .  ފަށަން  މަސައްކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ބަްއދަލުވުން.  ވަނަ 

ދިރާސާ ާމއްދާތައް  ބިލުެގ  އަޅުަގނޑު  ަގސްދުކުރަނީ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ެގންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  މިކަން  ދެން  ކުރުމަށް. 

ކިހިނެއް ލަފާފުޅެްއ  ތިބޭފުޅުންެގ  ެގންދާނީބޭނުން  އެކަން  ކޮމެންޓުތަްއ  އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ؟ ތޯ  ވަރަށްިގނަ  ހުރި 

ލިބިފަ ވެ  .ލިޔުމުން  މުއައްސަސާތަކުން  ެއކިެއކި  ބައްދަލުކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އަނަގބަހުންވެސް  އަދި  ެއބަހުރި  ސް 

ވާހަކަ ރިވިުއކުރުމުެގ  ފުޅުވަރަށްިގނަ  އެ  ކިހިނެއްތޯ  ައޅުަގނޑުމެން  އެކުަގއި  އެއްޗަކާއި  މިހުރިހާ  ވިދާޅުވެފަ.  ތައް 

ެގންދާނީމަސައްކަ ދެން  ؟ތް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެނުގނީމާ  ހުރިޮގތް  ވިސްނުންފުޅު  ބޭފުޅެއްެގ  ދެތިން  ދެން 

 ޮގތަކަށް ެއއްބަސްވާން އެހިސާބުން އަހާލެވިދާނެހެން. ޚައިތަމް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

މު ިއއްޒަތްތެރި  މިއޮތްޮގތްއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ފެންނަނީ    ، އަޅުަގނޑަށް 

 ށް ބަލާލާފައި އެ ދޭއްޗަ  ތީ ކިހިނެްއތޯއޮތްޮގތް ބަލާލާފައި ދެން އާއްމުންވެސް ފޮނުވާފައި އޮ   ފޮނުވާފައިމިނިސްޓްރީން

އަޅާކިޔާލާފައި ކުރިއަށްެގންދަން. ދެން އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ޚިޔާލާއި ެއްއޮގތަށް.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 !އާދެ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

މާއްދާއެ ކޮންމެ  ފެނޭ  ޑިސްކަސްކޮށްފައަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ަވކިަވކިން  އިންކޯޕަރޭޓު   އިއް  ކޮމެންޓްސްތައް    އެހުރި 

ން. ން ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ދާކޯޕަރޭޓުކޮށްެގން ވަކިވަކިިއންތޯ ނުކުރެވޭނެތޯ ބަލާފައި ކުރެވެން ހުރި ެއއްޗެހި  ނެކުރެވޭ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ، ނާޒިލް.  

 

 ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

އްކަތް  ސަމަމި  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން މީތި ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއެގން ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން  

ވެސް   އަށް  ސުންަގޑި  ،ކޮށްލަން ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން  ހީވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތްކުރާއިރު 

 ދަންނަވާލީ.   ެއވާހަކަ އަޅުަގނޑުއެހެންވެ އެޮގތަށް މަސައްކަތްކޮށްލަން.  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

އައާދެ މިހާރު  ،  ފެނޭ  ބައްދަލުކޮށްފައިޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ކުރިއަށްެގންދާއިރުަގއި  މި  ދެން ،  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޭނޭގ   އެްއޗައަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަންނޭނގެ ހުރިހާ  ނާދެވެނީ  ކަންނޭނެގ.  ހާޒިރު    ށް  ެއކަމަކު  ނުެވވުނީ 

މައްސަލައެއްމި  އްޙަތާއި  ސިއާއްމު   ކެމިކަލްެގ  އާއްމު  މައްސަލައަކީ  މައްސަލައެްއ.  އްޙަތާއި  ސި.  ހުރި  ުގޅިފައި 

ައޅުަގނޑު  ގައިމައްސަލައެއް   ުމެގދަނޑުވެރިކަ މިއުޅެނީކީ.  ނޫން  ނުރައްކާވެދާނެތީ ސި ރަްއޔިތުންެގ  މެން  އްޙަތަށް 

ފިޔަަވޅުތައް    ށްއެކަމަ ފާހަަގކުމިބަލަނީ.  ެއޅެންހުރި  މިހާހިސާބަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އަދި  އްުމ އާ އަޅުަގނޑުމެން  ރޭ 

ިއދާރާ އެްއވެސް  ބެހޭ  ލަފައެއް ޞިއްޙަތާ  އެފަރާތެްއެގ  މިއަކަށް.  ެގ  ނުހޯދާ  ބަލިވީމީަގއި  ެއއް  މީހުން    . ވަރަށްިގނަ 

ިއއްޔެވެ މިހިސާބަށް. އެހެންވީމާ،  ވަނީ  ެގއްލުންވެފައި  މި ކެމިކަލުެގ ސަބަބުން އެކިއެކި  މީހުންނަށް  ސް  ވަރަށްިގނަ 

މިނިސްޓްރީ ވަޑަިއެގންނެވި  މިނިސްޓްރީ  ރއެްގރިކަލްޗަ  ،ފިޝަރީޒް  ތިމަންނަން  ދުވަހަކުެވސް  ބުނީ    މެން ބޭފުޅުން 

މިކަުމެގ ތެރޭގައި  ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ  ތިމަންނަމެންެގ  ނެތޭ  މީހަކު  ހުރި  ހޯދާފައި  މިހާރު    .ތަޖުރިބާއެއް  އެހެންވީމާ، 

އި ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  އެކުލަވާލާއިރު  މި  ލިބިފަދެން  މިހާރު  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ބައްދަލުކުރެ ތުރަށް  ހުރީ   ްއވި އި 

އަޅުަގނޑައަދާއިރާ ކަމަށް  ޙަިމކަމަށް    ވޭަގބޫލެއްނުކުރެ  ށްކުން  ލިބޭނެ  މި   އެއީހުންނާނެހެނެއް.  ކޮމެންޓެއް  އްލެްއ 

ރަށް އެފަރާތުެގ ލަފާ ހޯދަން އިތުއެހެންވީމާ،  އްޙަތާ ުގޅޭ އެްއޗެއް.  ސިާއއްމު  ކެމިކަލާ ބެހޭ އެްއޗެހިތަކެއް ިމއުޅެނީ.  

  ން ވަން. އާްއމު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ފަރާތަށް ކެމިކަލާ މިބާވަތުެގ ތަކެތިޑަށް ފެނޭ ސިޓީއަކުން ނަމަވެސް ދަންނައަޅުަގނ 

ކޮބައިތޯ ެގއްލުމަކީ  ހުރި  ލިބިފައި  ނަަމވެސް  ؟ މިހާތަނަށް  ލިޔުމަކުން  އެ  އެްއކަމެއް.  ހުށަހަޅާ  އަޅުަގނޑު  އެއީ 

 ެގންނަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާވަށު ދާއިރާެގ  
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 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ިއއްޒަތްތެރި މު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ސަބަބު ކިޔާލީމާ އެބަ އެނޭގ ވަރަށް    ެގއްރިރު. މި ބިލުޤައާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

ކުރަ ސަރުކާރުން  ބޭނުމަކަށް  މުޓެކްނިކަލް  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ކަމެްއކަން.  އްރިރު  ޤަްއވާ 

މިނިސްޓްރީ ނަންަގވާފަިއ  ކޮމިޓީެއއް  ޮގތަށް ސަބް  ގާ އާ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ޓެކްނިކަލް ތަންކޮޅެއް  ބިލުެގ  މި  ތުން 

ވާ ވަރަށްިގނަ  ބޭފުޅުން  ފަންނީ  އެާއއެކުަގިއ  ދެއްވުން.  ރިޢާޔަތްކޮށްލަ  ވާތީ ކަންތައްތަކަށް  ދަްއކަވާފައި  ،  ހަކަފުޅުތައް 

މު މައްސަލަތައް އިންސަރޓް ކޮށް ނިންމަވާފަިއ ދެން މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާލާނީ  އްއެބޭފުޅުން ހުށަހެޅި މަިއަގނޑު މުހި

ިމ  ،  ންޓަކަށް ަވކި ދުވަހެއްެގ ތެރޭަގއި. އޭރުން މި ބިލު ތަންކޮޅެއް އަަވސްވެދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީކޮމެ

 .އް ޮގތަށް ހުށަހަޅާލީހެޅުމެހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމެއް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ޮގތަކާ  ެގންދާނެ  ލިބިފައި މަސައްކަތް  އީދުވެސް 

  ޔަ މެންބަރު ވެސް ތިމަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ާމވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އްވުންމިވަނީ. ނާޒިލު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅު

އެވިދާޅުިވ    ،ލާއި އެކުަގއި. އެހެންވީާމ، ެއވިދާޅުވި ޮގތަށްޞީތަންކޮޅެއް ތަފު  ދެން އެއީހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންނަމަވެސް،  

 ޮގތަށް ެއއީ ެއއް ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ނޯޓުކުރީ. މިއަށް އިތުރުކޮށްލަްއވާ.  

 

 ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

މު ޝުކުރިްއޔާ  ހުށަހެޅުމަޤައާދެ،  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސަޢީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަޢީދު،  ދެންމެ  ށް އްރިރު. 

ެގނެސްެގން ބަޔަކު  ވެސް  އެކަމަކު  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  ެގނެސްެގން  ،  އަޅުަގނޑު  ބައެއް  އެްއެވސް 

ކަމެއް ކުރަން  ދާހޯސުވާލުކޮށް ނޫނީ މަޢުލޫމާތު   ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ކޮމިޓީ އެއްކޮށް ބައްދަލުކުރާ    ޏާކަހަލަ 

ހުށަހަ  ކުރިއަށްެގންދަން  ޮގތަކަށް ނަަގިއެގން އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ޅަން. 

ހަމަވާޮގތަށް   ޅު ބައްދަލުކުރުމަކީ އަދި ކޯރަމްބޮޑު ކޮމިޓީ އެއްކޮށް މިދުވަސްކޮއެއީ  މިކަންކުރަން ފަސޭހަވެެގންދާނެ.  

  ރިއަށްދާތީެވ. ެގ މަސައްކަތްތައް ކުހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއް  ،ބައްދަލުކުރަން އުނދަޫގ ކަމަކަށްވެދާނެ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ނާޒިލު ތަފާތު  ޚިޔާލު  ހުށަހެޅުމާއި  އާއި އަޅުަގނޑުެގ  ަގބޫލުކުސަޢީދުެގ  އަޅުަގނޑު  ބިލެްއެގ  .  ިމވަރުެގ  ރާޮގތުަގއި 

ޚިޔާލު   އެންމެންެގ  ބޭނުންވާނެ  އިންވޯލްވްމަންޓު  އެންމެންެގ  ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާއިރު 
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ޅުަގނޑަށް   ކުރިއަށްެގންދަން އަބޭނުންވާނެ ކަމަކަށްވާތީވެ، ެއންމެން އެ އިންކްލޫޑުވާ ޮގތަކަށް މި ބިލުެގ މަސައްކަތް

 ޔާލުކުރެވެނީ.  ބޮޑަށް މި ޚި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، މި ަމއުޟޫޢުއަށް ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑު އިހަށް މަޑުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ދެ ހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ. އެއީ  

ދެވަނަ   މަސަްއކަތްކުރުން.  ކޮމިޓީެއްއެގ  މަ ސަބް  އެކުަގއި  ކޮމިޓީ  މުޅި  އިނޭގތޯ.  ހުށަހެޅުމަކީ  ސައްކަތްކުރުން 

 ؟، ދެ ތަފާތު ޚިޔާލެްއ އައިމާ މި ދެ ޚިޔާލަށްވުރެ ތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ ނާޒިލުއެހެންވީމާ

 

 ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ސަބް   އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީ  އެއްކޮމިޓީ އާދެ،  ވަރކްކުރިއަސް  ވަޑައިެގންނެވޭނެ. ހެންއެ  ގައިޮގތަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް   

މު ދެން  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ނޯންނާނެހެން  މައްސަލަެއއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  އެޮގތަށް  ޤައޭެގ  އެ  އްރިރު 

 ޑުމެންެގ ިވސްނުމަކީ. އެއީ އަސްލު.  ރަނަގޅު. ަމސައްކަތް ހަލުވި ސްޕީޑެްއަގއި ެގންދަން އަޅުަގނ ވުންފާހަަގކޮށްދެއް 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

މި ދެ ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު   ވެ މިދެންނެވީއަޅުަގނޑަށް ސާފުެވއްޖެ. އެހެން

އަހާނަ އެކުލަވާލާ ސަބް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.    ންވޯޓަކަށް  ކޮމިޓީއެްއ  ކުރުމަށްފަހު ސަބް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއަކުން 

ަމއި ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުަގިއ ތަޅުމަށް ެގންދާޮގތަށް އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަދި ެއއަށް ިއ،  ހުށަހަޅަމައި ކޮމިޓީއަށް  

ފަހުން މިއައި އެޑިޝަން ބޭނުން  ބައްދަލުކު،  އަޅުަގނޑު އިތުރުކުރަން  އިތުރަށް  އެކިއެކި މުއަްއސަސާތަކާއި  ރާ  އެއީ 

، އެޮގތަށް  ުއވަތު ދީެގން އެކަން ކުރިއަށްެގންދާޮގތަށް. އެހެންވީމާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މުޅި ކޮމިޓީއަށް ދަ

ހި އަތްޕުޅު  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ދެން  އެދެން.   މިހާރު  ދެކެނީމިލާލަދެއްވުން 

ކަމަށް.   ފާސްވީ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވީމާ،  އެހެންމިޮގތަށް  ވަރަށް  ނުދާނަން.  ވޯޓަކަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގތަކަށް  ދެވަނަ 

 ޖޭ ފޯ.  އާދެ! ބައިތޯ ސަބް ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާނެ މެންބަރުންނަކީ. ދެން ވިދާޅުވެ ދެްއވާ ކޮ

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

.  އްރިރު ވެސް ހިމެނޭޮގތަށްޤަމެންބަރުންެގ މި ކޮމިޓީއެއް ސަބް ކޮމިޓީައކަށް މު  5ހުށަހަޅާލަން މި  ަގނޑު  ައޅުއާދެ،  

މު ހަމަ  މެންބަރަކަށް  ފުރަތަމަ  މައްޗަންޮގޅި ޤައެންމެ  މެންބަރަކަށް  ދެވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކުނު އްރިރު. 

ސޮރީ.  ؟ އޭ ބޮންޑާ ނެތްތޯ؟ ، ބޮންޑާ މީ ކޮން ދާއިރާެއއްޚައިތަމްެގ ނަން. ތިންވަނަ މެންބަރަކަށް މާފަންނު މެންބަރު
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މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ާއދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  މަޢާފުކުރައްވަްއޗޭ އިނޭގތޯ.  

ދާއިރާގެ  އުތުރު  ގައްދޫފުވައްމުލަކު  ދެން  މެންބަރު އިރާެގދާ .  ދެން   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަމަ ޒާހިރު.  މަހިބަދޫ   

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް. މެންބަރު ވެސް އެ ަވޑަިއަގތީ. ދެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަބް   ޕާޓީތަކުން  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ.  ސުވާލެއް  އަޅު އަޅުަގނޑު  އެއީ  ހިމެނުއްވުން  ވެސް  ަގނޑު  ކޮމިޓީަގއި 

   ...ތުަގއިަގބޫލުކުރާޮގ

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

 މިހާރު ހިމެނިއްޖެ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ތި ހުށަހެޅުމުަގއި އެބައޮތް ދެއްތޯ؟ އާދެ، އެބައޮތް ދެއްތޯ

 

 ދެއްކެވުން: ޙަމީދު ވާހަކަ ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

 އާދެ! އާދެ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ.  

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

އެންމެން ހުރިހާ  މުވެސްއާދެ،  އާދެ،  އަށް  ،  އްރިރުޤަ.  މުެއއްވަނަ  ދާއިރާެގ  ޤަިމއޮތީ  ހޯރަފުށީ  ނަން.  އްރިރުެގ 

. މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު. ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފެނި މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވުަމށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެދެން. އެ  ދެްއވުން  ވިދާޅުވެ  ޮގތެްއ  ވަޑައިަގންނަވާ 

  !އާދެ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

 ން.  އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަ ށްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުއން: 

ތާއީދުލިބިހުށަހެޅުްއވުމައެ  އެހެންވީމާ،   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނާޒިލް،  ށް  ހުށަހެޅުްއވުމެއްތޯ  ކުރިއަށް  ؟ ައއު  އާދެ، 

 ! ވަޑައިަގންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެީއ  މެންބަރުންެގ ބަދަލުަގއި އިތުރު އަދި ެއއް މެންބަރަކު އިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގ  5އެ ހުށަހެޅުމުެގ  

މަސައްކަތް   ބިލެއްެގ  މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ 

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު  ދެއްވި   ކުރަމުންދާއިރު  ލަފާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބޭފުޅާއަށް  ޮގތުން  ލީަގލް  ލީަގލް، 

 ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް ޓަކައި އެވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކަމަކު  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  އޮތީމާ  އެދިވަޑަިއެގންފައި  ފްލޯއަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ 

 ޕެވުން އެދެން އިނޭގތޯ. އާދެ.އްފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ނުހި މި ަގތުުމެގ ޮގތުން ތަނާޒިލުެވވަޑައި

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ތުޅާދޫ    ޙަޤީޤަތުަގއި. ެއއީވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހިފީ ހަމަ ވާހަކަދައްކަން  

ހިމެނޭޮގތަށް މެންބަރު  ބުރަކޮށް    ދާއިރާެގ  ވަރަށް  ާގނޫނާއި އެބަ  އަޅުަގނޑު  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  މަސައްކަތްކުރަން 

ާގނޫނުެގ ސަބް  ފަނޑި ދެ  ާގނޫނު  ބެހޭ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޔާރުންނާ  ޖުޑީޝަރީ    ަމސައްކަތްއެބަ  ޓީަގިއ ވެސް  ކުރަން 

އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ އެ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުވާން ހަމަ އުނދަޫގވާ މިންވަރަށް    ކޮމިޓީަގިއ.

ވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ  ނެްއކާ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އެބަ ހިނާގ. އެހެންއެބަހުރޭ. މިއަދުވެސް ޭއެގ ދޭއްޗެއް އެބަ ހިނާގ. އަ

ހިޔެއްނުވޭ   އަޅުަގނޑަކަށް  ވާހަކަ  މާބޮޑަކަށް  ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް  ާގނޫނުތަކުެގ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެއއީ  ދެވޭނެހެނެއް. 
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 ސަބް ކޮމިޓީަގިއ  އަޅުަގނޑު މިކިޔަނީ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ާގނޫނު. އެ ދެ ާގނޫނުެގ ވެސް

 ތްކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަނާޒިލުވާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަންވެެގން ައސްލު. އަޅުަގނޑު އެބަ މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރު ތި  ހެދޭނެޮގތެއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެ  އިތަނާޒިލުެވވަޑައިަގތީމާ ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގަ 

އަޅުަގނޑު   ދަންނަވަންޏާ  އެއްޗެއް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައަށް  ބިލު    3ވިދާޅުވި  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އުޅެން.  ކޮމިޓީަގއި 

އެ ލެއްވީ. އަދި އެހެން  ވެސް ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް    މިހާރު އެބަ ހަދަން. މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް ައނެއްކާ

  . އިޙްތިރާމުކުރުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރީ   އެއަށް  ، އެ ހުށަހެޅުއްވީމާ ައޅުަގނޑުއޮތްކަމެްއަގއި އެހެންނަމަވެސް

ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ލޯޑުހިފާފައި  ވީދޭަވރަށް  މިތިބީ  ހަމަ  މިހާރު  ބަލައިފިްއޔާ  ލޯޑަށް    އަށް މަސައްކަތުެގ 

  ތްތެރި މެންބަރު އެތާނަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށްށްބޮޑު ފުރިހަމަކަމަކަށް ވާނެ ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަލިބޭ ވަރަ

ހުށަހެޅުއްވީމަ ދެން  ާއއްމުޮގތެއްަގިއ  ދެން  ބުނުން.   ވަންޏާ.  އަޅުަގނޑުމެން  އާނއެކޭ  ދެން  އުސޫލަކީ  އޮންނަ 

ވޯޓަކަށް    ށް ަގބޫލުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އަޅުަގނޑުމެންނަ

އިނޭގތޯ.   މަޑުކޮށްލަްއވާ!    6މެންބަރުން،    6މެންބަރުން،    6މިދަނީ  ޮގތުަގއި    އެ  މެންބަރުންެގ  6މެންބަރުންެގ 

 ދަމަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ދެން އިތުރު... އާދެ، ޝިޔާމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަ

ފުރުޞަތަކަށް   މެންބަރުން    މި  އެދުނީއަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީެގ  ވީމަދެ  ކޮމިޓީެއްއ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ދެން   ،6 

އަޅުަގނޑު  ހަމަ  މެންބަރުން   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  ނާޒިލް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  އެންމެރަނަގޅު. 

ވަނަ ދުވަހުން   12ރަށް ކުރަންޖެހޭ.  ން ައޅުަގނޑު އެބައޮތް ދަތުރެއް ިއނޭގތޯ ރާއްޖެއިން ބޭރުޭއެގއިތުތާއީދުކުރަން.  

ޗައިނާ  21ފެށިެގން   އާދެ،  އިނޭގތޯ.  ދުވަހަށް  މަސައްކަތް  ސްކޮށް.  ސީރިއަ.  އަށް ވަނަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

 ފުލްޓައިމް އޭެގކުރިއަށް ހަމަ ދޭނަން ހަމަ ފުލްކޮށް އިނޭގތޯ. އާދެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުން އަޅުަގނޑު    .ކުރިއަށްދަނީ  އްން ކޮމިޓީއެޙުން މެންބަރުންެގ ރޫވަރަށް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. ދެ 

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއާ މެދުަގއި ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓު    6ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން.  

އެދެން.   ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުދެއްވުން  އަޅުަގނޑަށް  ވަރަށް  އެޮގތަށް  އާދެ،  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  .  ވޯޓުދެްއވީއެ  ން 

އަޅުަގނޑު ވެސް ނުލަމެއް ނޫންތޯ ވޯޓެއް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ ؟ ވޯޓުލާންޖެހޭތޯމީހަކު  ހިމެނޭ    ވޯޓުެގ
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ހު ށަހެޅުމުަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދާނީ ދެންމެ އެ 

މަ  6އޮތް   ކޮމިޓީން  ސަބް  ކޮމިޓީއަމެންބަރުންެގ  މަިއ  ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށްފަހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން   ށްސައްކަތް 

މިހާރު  ކަނޑައަޅުއްވާ.  ތިބޭފުޅުން  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  މުއްދަތެއް  އެބައޮތްތޯ  ދެން   ރިޕޯޓުކުރާނަން. 

އަވަހަށް މިކަން  ރޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  ނިންމާލުން  ިއނޙަ  އޮތް ކީ  ދެން  އޭރުން  ޭގތޯ. 

 ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ަމއި ކޮމިޓީން މުއްދަތެއް ވެސް މީަގއި ކަނޑައެޅުއްވުން. އާދެ! 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަކި ބިލަށް    މިކަމަށް  މި  އެބައޮތްތޯ  ެއްއ  އެްއވެސް    މިސުންަގޑި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ނޫނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

 އެކަހަލަކަެމއް. ؟ އާޖެންޓު އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮތްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ސުންަގޑި.  ކަނޑައަޅާނީ  ކޮމިޓީން  ސުޙަޤީޤަތުަގއި  އަދި  ކަމަށް ނަށް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  ންަގޑި 

އޮކްޓޯބަރަށް ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،   20އޮކްޓޯބަރ.    20  އާދެ، ؟ކީކޭތޯ؟ އެބައޮތްތޯނެތް.    އަޅުަގނޑު ހަނދާން

މަސައްކަތް ސަބް  ުގތު. އެހެންީވމާ، މި  އޮތް ވަހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައި  އެ  އޮކްޓޯބަރަށް    20

މިތަނަށް އަންނަން ކިހާ މުއްދަތެއްތޯމިޓީން ނިކޮ ހަފްތާެއްއ  ؟ ހަފްތާއެއް؟ ންމާފައި  ހަފްތާއެއް ރަނަގޅޭ.  ރަނަގޅޭ. 

އާދެ! ެއްއވެސް ބޭފުޅެއް އިދިކޮޅެއް ނަހައްދަވާ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ؟ ޮގތަށް ފާސްވީތޯ

ވުން ައޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާނީ ވީމާ، މިއަދުެގ މި ބައްދަލު މި ބަލަނީ. އާދެ! އެހެން

 ސަބް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ބާކީ އޮތް ަވުގތުަގއި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. 

 

_______________ 


