
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  8ކޮމިޓީގެ  ގަވ އިދު 

  2015 ޮއގަސްޓު 26

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަވާއިުދެގ  ޮކށް ހިންގުމުގެިއންސްޓިޓިއުޓުތައް ރަޖިސްޓްރީ ޓަރޝަރީ)ކޮމިޓީ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނެތް( 

ނޑުމެން ޮކމިޓީ ބޭއްވީމައްސަލަ. ދެން މި ގަާވއިދު އިްއޔެ އަުޅަގނޑުމެންނަ މެންބަރުން  .ށް ލިބުނީމަ އިއްޔެ އަުޅގަ

ނޑު  ބައްލަވާަލއްވަން ހަމަ ފުރުޞަތެއް އެުރވުމުގެ ގޮތުން މިއަދަށް ކޮމިޓީ ލަސްކޮށްލީ. އިއްޔެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީދަންނަވާލި ފަދައިން ދުވަސްކޮޅެއް  ނުބޭއްިވ  މަސަްއކަތެއް ނެތިފައި ކޮމިޓީގެ ވަންދެން އަުޅގަ

ފައި ފޮނުއްވާ އެދިއާއްމު ގަާވއިދުތަުކގެ ގާނޫނުަގއި ހިމެނުމަށް ކީ މަޖިލީހުގެ ދިޔައީ. ގޮސްފަ ިއއްޔެ ައއި ގަާވއިދަ

. މި ގަާވއިދު ހިމަނުއްވަން އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ައއު ަގވާއިެދްއގެ ގޮުތގަިއ އްސަރުކާރުން އޮތް ަގާވއިދެ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން އެކަްނ ނިއެކަ  .ގަގާނޫނުތަކުގެ ޖަދުވަލު  ންމާފައި މަޖިލީހުގަިއ ންކުރެވޭނީ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ސް ނިމޭއިރުގައި މި ަގވާއިުދ މިދައުރު ނިމިގެން މާދަމާ މަޖިލި . އެހެންވީމާ، ެއބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީއިގެންދަންނަވަ

ނޑުމެންނަށް އެ ޚަބަުރ ހިމެނޭނެގޮތެއްވޭތޯ މަސަްއކަތް ކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވެގެން އަޅުަގނޑު މެން ިއއްެޔގައި އަުޅގަ

ދެން ިމއަދު ، ބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއިމެން އިފުރަތަމަ ކޮމިޓީ ބާްއވާފައި ަމއްސަލަ ދަފްތަރުކޮށްފަ  މަލިބުނީ

ނޑުމެން  ންވީމާ، ދަންނަވާލީ. އެހެ އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ގަިޑއަށް އަުޅގަ

މިހާހިސާބުގައި މައްސަލަ މިއޮތީ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އެއްެޗއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ނޫނީ 

 ؟ވަގުތުޮކޅެއް ަނގާނީތޯ ކޮމިޓީގަނުރަސްމީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްށ ކިޔާލާފައި ވާނީ. ދެން އަޅުަގނޑަ އި މިނޑު ވެސް ފުދޭވަރަަކށް މީތި ބަލައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ 

ގަިއ  1ްށ މީތި ޖަދުވަލު ާއއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަގޮތަށް ފޮނުވާފައި މިވާ ްނ ފެންނަގޮތުގައި މިހާރު އޭ.ޖީ

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ވާހަކައަކީ ހިމަނަން މަޖިލީހަށް ފޮނު، ހިމަނާ  އެާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ހަމަ ވަން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހެޅުއްވުމެއް ގޮތަށްތޯ ތި ހުށަހެޅުއްވީ؟ޔަ ތި

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 .އާދެ! ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ



  

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢުމަރު މެންބަރު ރާގެދާއި މަނަދޫ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  ޅުަގނޑު ޙަސަން މުފީދު ހުށަހެޅިއަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑަށް  ދެން ފަ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުއަޅުަގނޑު ވެސް ހުށަހަޅަން ުއޅުނީ ޙަސަން މުފީދު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް އަޅުގަ

 އާދެ! ތާއީދުކުރަން. ނިމިއްޖެަކންނޭނގެ. ހީވަނީ އެ މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހަމަ މި  ން.ދަންނަވާލަ ވަގުތުތަފާތު ހުށަހެޅުއްވުމެއް ނުވަަތ ތަފާތު ޚިޔާލެއް އެބައޮތްތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ކަމަްށ ވިދާޅުވެަފއި. އެހެންވީާމ،  ،ވަނީ އޮބްޖެްކޝަނެއް ޒްފައްޔާ ަގއި އިްއޔެަގއި މި ކޮމިޓީ

ނޑުމެްނގެ ޔައުމިްއޔާއަށް ަޓކައި ިމވަގުތު ވެސް ދަންނަވާލީ. ޑީ.ޑީ  .އެކަން ހަމަ އަުޅގަ

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ަގވާއިެދއް ައޅުަގނޑުމެން އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ޝުކުރިއްާޔ  އަުޅގަ

ނޑަްށ ؛ ގައި މިއާ ދޭތެޭރގައި ވިސްާނނުލާމި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް މިހާރު ކުޑަުކޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭ އާދެ! އަުޅގަ

އަރަިއގެްނ  އަތަށް މެންދުރުިއ އޮތްކަމަށް. އެކަމަކު ިއއްޔެ ވެސް އެނގޭ ަބއެްއ ބޭފުޅުން އެވިާދޅުވަނީ މި ަބއްލަވާފަ 

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ މިއީ ؛ހަމައެކަނި ބަލާލުން ހެސްކިޔާފައި މަަސއްކަްތ ގަިއ ދާއިާރއާ އެޑިުޔކޭޝަން  ކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި  ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނެއް ިމކަހަލަ  ލުތައް އުޅޭތަާފތު ޚިޔާމި ވެްސ ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑިވަެޅްއގައި މިފަދަ ގަާވއިދެއް ސަރުކާރުްނ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންދާ ރާއްޖެއެްއަގއި އަމުދުން މިކަހަލަ ދަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  ހެއްދެވުން އެއީ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ގަވާއިދާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ން މަޖިލީހުގެ ފުލޯއަށް މި ފޮނުވާލާއިުރ އެންމެކުޑަމިނުން މިކަންކުރާ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަިއގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކު

ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާ  އިމޭޒާ ހަމަައށް ގެނެސް އެ އަުޑއަހާލާފަިއ އެއާ މި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލާ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހޯދާ 

ނޑަށް ީހވައި ފިކުރުކޮށްފަ ނީ ިޑމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެްއަގއި އެންެމ ރަނގަޅަށް ެއކަންކުެރވޭނެ ގޮތެއް ނިންމުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ވަރަށް ހިތާމައާ އެްއކޮށް ހަމަ ޕީ.ޖީ މަޢާފުކުރައްވާ އޭ.ޖީ  ،ގޮތްހެން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ނުކުަރން ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލެްއ ފޮނުއްވީތީވެ ހަމަ މި ތާއީދުުކރައްވާަފއި ނިންމަވާލާތަން. އެއީކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫެލއް

 ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކުާރނެކަމެއްނެތް. މާތްކަލާނގެއާ ަވކީލު މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިައދު. ޝުކުރިއްޔާ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއާދެ! މީގައި ިއއްެޔގައި އަޅު  ްށލިން. އެއީ މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ހިއްސާކޮ އްގަ

ގާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްެވއްޖެ ކަމަށްވަނީ. ދެން ހަޔަރ އެޑިޔުޭކޝަން ކައުންސިުލަގއި މި މައްސަލަ އޮވެފަިއ ހިނ

ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަން ކައުްނސިލުން އެ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި އެީމހުން މި ގަާވއިދު ހިންގަްނ 

ޕްރަިއވެުޓ ނަމަވެސް، އޭރުަގއި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަީއ އެޑިޔުކޭޝަން ބޭނުންވީ. ދެން އެހެން

މިހާރު  އިން ެވސް. ހަމަ އެގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރމަށްއުފެއްދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ސްއިންސްޓިޓިއުޝަން 

ކަތް އެބަ ކުިރއަށްދޭ. އްދުމުގެ ަމސައްމަޝްވަާރކުރަމުން އެބަދޭ ގާނޫނެްއ ެވއްދުމަށް. އެ ގާނޫނު ވެ  ެއކުސަރުކާރާ

ގާނޫނު އެ ެއހެންނަމަވެސް،  ވަނީ.މިކަމާ ގުޭޅޮގތުން ގުޅިފައި ކަމަށް އޮތީ މިހާރު ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރއާ އި ސަރުކާރާ

ުހންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިގެން އެބަ ުކރުމުގެ އުސޫލުަތކެއް ކޮންޓްރޯލު ވެސް ކޮންެމެވސްކަހަލަ ކޮލިޓީ  އަންނަންދެން

ހަވާލާދީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ،  އިއެޑިޔުޭކޝަނާހަޔަރ ކޮޅަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް މި

ނުޑ ެއވާހަަކ ދަންނަވާލާފައި އޮތީ. ދެން އަޅުަގނުޑ ތިބޭފުޅާގެ ިތ ވާަހކަފުޅަށް  ބަރާބަރަށް ހަމަ އިްއޔެަގއި އަުޅގަ

 ވިދާުޅވާނަންތޯ؟  އެއްބަްސވިން. އެހެން ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑު ހަމަ ައޅުަގނޑު ދެންނެވި އެްއޗެްއ  !އާދެ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުތަކުރާރުކޮށްލާނަން. މިހާރު މީގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަިނ ބަލާލު ވެސް ގަބޫލުކުރަން މީަގއި  މެންމަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަަޔރ އެޑިުޔކޭޝަނުގެ ަބއެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މީގެ ސްިކލްޑުގެ މީހުންނަކަށް ނުވާނެ. ނުވާތީވެ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އެބޭފުޅުންނާ އެީކގައި ިމކަމާ ހިއްސާކޮށްފަިއ ވާނީ. ދެން ައނެއްކާ މިކަމަީކ ދާއިމަށް 

މިހާރު ިމކަމާ ގުޭޅގޮތުން ބިލުތަެކއް އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅާ ުއސޫލުތަކެއް ވެސް ނޫން ކަްނނޭނގެ. 

ހުއްޓުމަކަްށ އަންނާތީވެ މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމާ ނުލާ ނުވަތަ ވަކި މި ތައްޔާރުކުެރިވގެން އެދަނީ. މިއީ މިވަގުތަށް 

ށް ގެންދަންޖެހޭތީ އެކަމަށް ޓަަކއި މަގުފަހިުކރުމަށް ޓަކައި މިަވގުތަށް އުސޫލުތަކަށް ހަމަނުޖެހި މިކަން ކުރިއަ

ކޮންމެ މީހަކީ ، ނަވާލީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޭޅ ފިޔަަވޅެއް ގޮތުަގއި ދެކޭީތވެ ެއވާަހކަ ދަން

ނޑުސްކި ކޮންމެ މެން ދެކޭގޮުތގައި މީަގއި ކިޔަްނ ލްޑެްއގައި އެންެމ ޕަރފެކްޓު މީހާއަށް ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ  ެއ ކިތަންމެ ަވގުތެއް ެނގިައސް އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަްށ މީތި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިަޔސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީހުންގެ ލަާފ ހޯދައިގެން ހަމަ ެއ ، އެބޭފުޅުްނގެ އިުރޝާދާ އެްއކޮށް ސްކިލްޑު މީހުންނަށް ނުވަންޏާ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަުނގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި އެބޭުފޅުންނާ އެކީަގއި ކުަޑކޮްށ އުސޫލުން އަ ުޅގަ

 ހިއްސާކުެރވިފައި ވާނީ މިކަންަތއްތައް. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ އެހެން ޚިޔާލުފުޅެއް ނެްތކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު އޮތް ހުށަހެޅުމަށް  ނަވާލަން ކަމަށް. މުފީުދ ވޯޓަްށ ދަންއަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަާވ  ހުށަހަޅުއްވާ އުމަރު ތާއީުދކުރައްވާ އަދި ޭއގެ މައްޗަށް ަލތީފު ވެސް ތާއީދުކުރަްއަވއިެގން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަކީ މުފީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. ެއއީ މަޖިލީހުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮގތެއްގެ މަތީން މި މައްސަލަ 

ޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ވާހަކަ. އެގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ނިންމުމަށް މަ 

ޝުކުރިއްޔާ. މި ވޯުޓ  ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަަމށް.ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުުޅން 

މިޓީގައި. އެއީ އުމަރު، ައޒްހާން، ޑީ.ޑީ، މުފީދު، ލަތީފް، އިންތި. ބޭފުޅުން ކޮ 6ދެއްވޭ ގޮތަށް ތިއްެބވީ މިަވުގތު 

ބޭފުޅުން ނިންމެވީ ވޯޓު ދެްއވީ މައްސަލަ  4އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދެންނެވުުމން އަޒްހާން، އުމަރު، ލަތީފް، މުފީދު މި 

ނޑު ވަކިން ޯވޓަށް ދެން ނެވީމާ ވޯޓު ދެއްިވ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ދެން ފެނިވަޑައި ނުގަންަނވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް ފެިނވަަޑއި ނުގަންަނވާ ކަމަށް  2ބޭފުޅުން. އެީއ އިންތިއާ ީޑ.ީޑއާ. އެހެންވީާމ، އެ  2ބޭފުޅުންނަކީ 

ނުޑ  4ވޯޓު ދެްއވި ކަމަށް ރަޖިސްްޓރީކުރެވިފަ ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ވޯޓު ދެްއވި އެ  ބޭފުޅުން ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރިޕޯުޓ  ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން. ީޑ.ޑީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިްއާޔ. އަުޅގަ

ތައްޔާރުކުާރއިުރގައި ވޯޓު ނުެދއްވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނައިދޭނަން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ، ގޮތެއް ނިންމާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ  ދެން ދެން މަޖިލީހުންތާ

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ގޮތެްއ ނިންމުން. އެކަން ދެން  އެޖެންޑާަގއި އޮތީ ހަމައެކަނި މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެއހެންކަމެއް ނެތް. މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅު ން އެހެންކަމެއް މިހާރު ކޮމިޓީން ނިންމެވީ. ެއޖެންޑާގައި އަުޅގަ

ނެތްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެންެމ އަހާލީމަ ވިދާުޅވީ. އެހެްނވީމާ، މިަވގުތު ދެން ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މި 

 ނިންމާލަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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