
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  15ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞ ދީ 

  2015 ޮއގަސްޓު 10

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން  15`. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުން މިާހހިސާބުން ފެށުނީ. މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ކުރަމުން  މަޝްވަރާ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަުކ ބެހޭ ގާނޫނަށް  އްގަުމ ދަތުރުފަތުރާގެންދާނީ އެ މަިއގަ

އަދި މެންބަރު މޫސާމަނިކު،  ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ،އެއީ ގޮތުން. ފަިއވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ހުށަހަޅުއްވާ

ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޝީވިުލފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިާޔޟް ރަެއއީ  ޔާޟް ރަޝީުދ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ؛ރިއިތުރުން އޭގެ 

ނޑުމެން ިމއަދު ފަށައިގެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ.  މެދުަގއި ައޅުަގނުޑމެން އިޞްލާޙާ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

އެ ދެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާުޙެގ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ  ގެ ފައިލްކޮޅު ބައްލަވައިެލއްވީމާތި ބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަށް އެކިެއކި  ،އިތުރުން އިތުރުން . އަދި އޭގެ ތައް އޮްނނާނެފޮނުވުނު ކޮމެންޓުދާއިރާތަކުން އަުޅގަ

ފައިލްޮކޅުަގއި އޮންނާނެ  ،ފަހުަގއި ތި ބޭފުޅުންގެ ފަސޭހަފުޅަކަށް ތަްއޔާުރކޮށްަތއްޔާރުކުރުމަށްެޑއް ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ގްރި

އި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެސް ހަމަ ހަމައެއާެއކުަގއި، ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަފަ. ހިމެނި

ނޑުމެން ސިފަިއގަިއ ެޑއްެގ ގްރި ފައިްލގައި އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، އެ ެއއްެޗއްސަށް ވެސް ރިާޢޔަތްކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭ، އެހެންވީމާމަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެްނދާނީ.   ންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާނަން ފުޅުމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާނަން  ގޮތުން. މީގެ ކުިރން އެއްމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ  ނުޑމެން އަޅުގަ ފަހަރަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަންނަނީ މުގެ ވާހަކަތަެކއް އުދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކުިރައށް ގެންދި އަޅުގަ

އުމުެގ ވިސްނުެމއް ކުރިައށް ގެންދިކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ެދކެވިަފއިވޭ. އެެހންވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތީން  ނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ދެ މެންބަރަުކ ގޮތެްއަގއި މި ދެ ބިލަކީ ވެސް ދެން އިްއޒަތްތެރި  ދެން ޚާއްޞަ. އަޅުަގނޑުމެން ގެންގުޅޭނީ

ގޮތް ެބލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެްސ  ހުރި ރުގެ ވިސްނުންސަރުކާ  ،ސް އެްއކޮށްވެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަކަށް ާވތީއާ

ނޑު ަދންނަވާލަން. ދަންނަވާލަމުން ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްގެންދާ ވާހަކަ ތި ކުރަމުން  ،އަުޅގަ

ތުްނ ގޮުގޅޭ ިރއަށް ގެންދިއުމާފުރުޞަތުއަރުވާނަން ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުހަމަ އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ހަމަ ކޮދެން )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  ވާހަކަދަްއކާލަން. ދެ ލާނަން މިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަަވއިމީގައި އަުޅގަ

ބިލެއްގެ މަސައްކަތްތޯ އެކުަގއި މީގެތެރެއިްނ ކޮން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ބިލު އޮތުމާ، ވާހަކަެއއް. ެއއް ވާހަކަައކީ

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ހުރި މާއްދާއެއް އަނެއް ބިުލގައި އެއީ ނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދާ ަގއި ގެންދާ ބިލެއްއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލި ދެވަނަ ވާހަަކއަކަށް ކުރިން އެއް ވާަހކަ.  އެއީކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. އިންކޯޕަރޭޓު ވެސް އަުޅގަ

މު ވާހަކަަތކެއް އެބަ ބުނޭ. މުހިއްވަރަށް ބިލުަގއި  މި ފައި،އަމިއްލަ މެންބަރަުކ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަކަށް ވެ  ،ފަދައިން

ތެޭރަގއި ކޮށް އެބައޮތް މީގެމަދަނީ އަދަބުތައް ވަރަށް ގިނަ ޮގތުން ޖިނާޢީ އަދަބުތައް، ގުޅޭ  ަތކާޚާއްޞަކޮށް އަދަބު

ސާބަށް ހި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނާ އެންމެ އުހާ އެހެންވީމާ، މީގައި ސީދާ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ހިމެނިފަ.

ނޫނީ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިުރަގއި އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  ދާނެ.ވެެގން މު ކަމަކަށްވަރަށް މުހިއް



  

އެީއ ނޑު ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ ެވްސ  ލަންނުން ކޮމިޓީގައި ހުރިތޯ ބަލައިވެސް ފަރާތްތަެކއް ހާޒިރުކުރުމުގެ ވިސްއޭގެ ކުރިން

އަށް ގެންދާއިުރގަިއ އެޓަރނީ ޖެނެރަލުން ފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ފަދަ ބިލެއް ކުރިގޮުތން  ބޫލުކުެރވޭއަޅުަގނޑަށް ގަ

އިުތރުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ކަހަލަ ބިލަކަށް. ދެން ހަމަ އޭގެމި  ންޓެއް އޮތުންމު އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމެވަރަށް މުހިއް

ތަންޮކެޅއް ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަފުޅުތަްއ  ،އިްޞލާޙުތަކުގެ އިތުރުންފޮނުއްވާފަިއ މި އޮތް ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑއިގެްނ މި 

ސަމާލުކަމަށް އެހެންވީމާ، އެވެްސ ހަމަ ކޮމިޓީގެ  ބޫލުކުރެވޭ.ވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަ  މު ކަމަކަށްވުަމކީ ވަރަށް މުހިއްވިދާޅު

ނޑުމެންނަށް މި މަޝްވަރާކުރެުވނުއެހެންވީމާ، އަޅު )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( . ޓަކައި ދަންނަވާލީ މި ނުރަސްމީކޮށް  ،ގޮތަށް ގަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީއިތުރުން އަދި އޭގެ  ،ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގޮތަށް  މަޝްވަރާކުެރވުނު

، ހެންވީމާއެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނަވަން އިނގޭތޯ. ގެންދެއްވުމަށް އެިދ ދަންވަަޑއި ސަރވިްސގެ ބޭފުޅުން މިކޮަޅށް 

 ިވއްޔާ  ކަމަށް ވަނީދެން ޚިާޔލު ތަފާތުވާ ބޭފުޅަކު އިްނނެވި  މިއާ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްަބސްެވވުނީ

ނޑުމެންނަށް މި އެއްަބސްެވވުނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ކޮމެންޓަށް ފޮ ނުވުމަށް. ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. ައޅުގަ

ވިްއޔާ ކުޑަ ތަންކޮެޅއް  ކޮމެންޓަށް އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމަށް ވަނީ އެހެންވީމަ؛ ލިބުމުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓު

ނޑުމެން ަވގުުތ ބޫލުކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާ، އަންނަ ހޯމަ ުދވަހަށް އިނގޭތޯ. ަކމަށް ގަ ނެއިތުރަށް ަވގުތު ދޭންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާހޒިރުކުރަ ނީ. ދެން ވަގުުތ ދިނުމަށް ފަހުގައި އެޓަރނީ ޖެނެދޭ ކޮމިޓީއަށް  ،ޖެހިއްޖެއްޔާންަރލް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޚިޔާުލ  ގޮތަށް ލާ ވެސްޖެހިއްޖެއްޔާ ދަންނަވައި ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 ން.ކޮމެންޓުތަކާ އެްއކޮްށ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެރކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ. 

 ހުރި ކޮމެންޓުތަކާ  އިތުރުން ދާއިރާތަކުން ލިބިފައިއަދި އޭގެ އޮތް ދެ ބިލާއި ނަށް މިހާރު އައިއްސައަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އެަޓރނީ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވާލަން އިނގޭތޯ.  ނޑުމެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާއެްއކޮށް އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަމިހާރު މި ވާހަކަދެކެވުނު މައު ށް މި ނިންމުނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް އަނެއްކާވެްސ ޟޫޢުގައި އަުޅގަ

ންނަށް ފޮނުވާފަިއ އޮތް ދެ ބިލު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެއިތުރުން ނުވާލަން، ޮކމެންޓަށް. އަދި އޭގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ފޮ

ޅުްނ ފުއެ ބޭ ނިޔަލަށް ޒު އިނގޭތޯ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެފާއި ދުވަހާ ހަމައަށް،ޅުަގނޑުމެން ދޭނީ މި އަްނނަ ހޯމަ އަ

ށް ދަންނަވައި އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެަޓރނީ ޖެނެރަލައޭގެ ދެން  ދެްއވުމަށް.ކޮމެންޓް ފޮނުއްަވއި

، އެދި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ވުމަށްދެްއަވއިގެްނ މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއް  ކަމަށް ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ލާނަން މި ވެސް

ބޭފުޅުން ދެއްވާ  ލާނަން. ތިމެން ނިންމައިމިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުއެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން 

 ދަންނަވަން. ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އެއްބާރުެލއްވުމަށް

___________ 

 


