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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ލާމަރުކަޒީ  ތިއްބެވީ    39`.  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގެ  މިވަގުތު  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އުނގޫފާރު  

މުޤައް  ނައިބު  ކޮމިޓީގެ  އަދި  މެންބަރު  ޙުސައިން  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ވަޙީދު،  މުޙައްމަދު  ރިރު 

ނިޔާޒު   ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުމާލެ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ފިރުޝާން، 

ހިންގުމަށް އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  އިދާރާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ސަރުކާރުން    ކޮމިޓީގެ 

ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މި ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން    9ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ނުވަތަ  

އިއްޔެ ހުއްޓި އޮތް ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ވޯޓަކަށް  

ވޯޓަ ރިޕޯޓަށް  މުޅި  އެއީ  އަހާފައި  އަހާނީ.  ގާނޫނު    27ށް  ބުނެވިދިޔަ  ކުރެވިފައިވާ  ނަކަލު  ތިރީގައި  މާއްދާ.  ވަނަ 

ގާނޫނުގެ   ވަކިކުރުން  16ނަންބަރު،  މެންބަރުކަމުން  އުނިކުރުން.  )ބ(  މާއްދާގެ  ސިޔާސީ    -ބ() 116؛ ވަނަ 

ފަރާތްތައް އިންތިޚާބުވިއިރު ނި އިންތިޚާބުވާ  ސްބަތްވި ޕާޓީން ވަކިވުން ނުވަތަ  ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލައިގެން 

ދެއްވުން   ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އުނިކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  ވަކިކުރުން.  ޕާޓީއަކުން  ނިސްބަތްވާ  މީހަކު  އެ 

އިތުރު   ދެން  ފާހެއްނުވި.  އުނިކުރާކަށް  އެހެންވީމާ،  ލިބުނީ.  ވޯޓެއް  އެންމެ  ވޯޓުން،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން. 

އަހަންޖެހޭނެތޯގޮތަކަ ވޯޓަށް  އަދި  ބޭއްވުމަށް  ؟ )ށް  އެގޮތަށް  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ރޫލިންގ   ދެން  ރޫލިންގއެއް.  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  އޮތް  އެބަ  ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާއާ  މި  ދެން  މި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޗެއް ނޫން. ރޫލް މިގޮތަށް އޮންނަހާ ހިނދެއްގައި. ދެން  އޮތަސް މާއްދާ އޮތުމަކުން އަނެއްހެން އެއީ އިފެކްޓިވްވާނެ އެއް 

މާއްދާ   އެ  އެހެންވީމާ،  މާއްދާ.  މިހާރު  ގޮތަށް  ޗޭންޖުކުރެވޭ  ވެއްޖެއްޔާ  ބަޔަކު  ބޭނުންވާ  ބަޔަކު  ޗޭންޖުކުރަން  އެ 

ފާސްކު ރިޕޯޓް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނެވުނު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓަށް  މުޅި  އޮތީ  ދެން  ނިމުނީ.  ރުމަށް  އެގޮތަށް 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   މި  އަދި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފިރުޝާން.  އާދެ!  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ، 

ވަނަ އިޞްލާޙު. އުނިކުރުމަށް    27ވަނަ މާއްދާ. އެއީ    116ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ    27އަލުން ވޯޓަކަށް މި އަހަނީ  

،  2، 1އްވުން އެދެން. އާދެ! ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން، ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެ

އަޅުގަނޑުމެން،    5.  5،  4،  3 އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  އަޣުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ    4މެންބަރުންގެ 

ށް މުޅި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް މި  އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮ

އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި   އަހަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ، ދެން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުވުމާއެއްކޮށް އިއްޔެ 
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ރިޕޯޓު   އަހަނީ.  ވޯޓަށް  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  މުޅި  އިޞްލާޙާއެކު  ގެނައި  މާއްދާތަކަށް 

ފެނި ތިއްބެވި،  ފާސްކުރުމާމެދު  އެދެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ވަޑައިގެން  ދެއްވުން  ވޯޓު  ގޮތަކަށް  ވަޑައިގަންނަވާ 

،  2،  1ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ރިޕޯޓް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އިޞްލާޙުތަކާއެކު. އާދެ.  

ނޫ 5،  4،  3 އަޣުލަބިއްޔަތުން  ރިޕޯޓު،  މި  އިއްތިފާޤުން  އެހެންވީމާ،  .  ފާސްވެއްޖެ.  ރިޕޯޓް  މި  އިއްތިފާޤުން  ން. 

މި   ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  ފޮނުވާނަން. މި  ތަޅުމަށް  ރިޕޯޓް  މި  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ބައިވެރިވެވަ ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފާސް.  އިދާރަކުރެއްވިއްޔާ  އިޞްލާޙުތައް  މި  ގެނެވުނު  ޑައިގެން  ގާނޫނަށް 

ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ   ބިނާވެށި  ދެއްވީތީ. ދެން އިތުރަށް ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު ބިލެއްގެ މަސައްކަތަކަށް މި އޮތީ 

އެބައޮތް.   ބައްދަލުވުމެއް  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ދެން  މަސައްކަތްކުރަނީ.  ކޮމިޓީއަކުން  ޖޮއިންޓް  ގާނޫނުގ 

ބޭފު ތިއްބެވި  ކޮމިޓީން  ވަޑައިގެންދެއްވެން  މި  އުފައްދަނީ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ވަޑައިގެންދެއްވިއްޔާ.  ރަނގަޅު  ޅުން 

ދިރާސާކުރުމަށް، ހުރިހާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް އިއްޔެ ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުގެ ސަޖެސްޝަން، ސަޖެސްޓްކުރަނީ ކޮންމެ  

ކޮ  2ކޮމިޓީއަކުން   މި  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ތިބުމަށް.  މީހުން  މީހުން  ދެ  ބައިވެރިވާނެ  މިޓީން 

ތިބީމަ   އެންވަޔަރަންމަންޓުގައި  މެންބަރުން  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ. 

ވަޑައިގަތުމަށް. އިނގޭތޯ.   ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޓީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު 

ކޮމިޓީން    އެގޮތަށް މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮށްފާނަން.  ވެސް  ސަޖެސްޓް  އަޅުގަނޑު 

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަންވީނު.   ކޮމިޓީގައި  މިއަދުގެ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެވެސް  ގެންނަން  ހިސާން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުގެ 

އިތުރަށް  މި ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމަށް، އެންވަޔަރަންމަންޓް  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނަން އަދި   ވަޙީދު 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ބިލަށް  މި  މިއަށް،  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  މުހިންމު  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  މެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޓީ 

ކު  އެކަން  އެގޮތަށް  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ދިމާލެއްގައި  ހުރިހާ  އެބަ  ކުރައްވާ  ރަން.  ކޮންޓްރިބިއުޓް 

ނިމުނީ.   މިހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅު.  ބޭއްވުން  އެގޮތަށް  ވޯޓު  ތިބޭފުޅުންގެ  އިނގޭތޯ. 

ޖަހާއިރު، އެހާ ގިނައިރެއްނުވާނެ. ހަމައެކަނި އެ މަސައްކަތް އޮތީ. ވަޑައިގެންދެއްވައިފިއްޔާ   2ވަރަށް ރަނގަޅު މިއަދު  

  ބައްދަލުވުން.  އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ނިމުނީ މި 
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