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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަުޅގަނޑު ަވރަށް އުފަލާއިއެކު މި ކޮމިޓީައށް ވަޑަިއގެންނެވި ގިނަ  ވަރަށް`. 

، ވަރަށް ަބުއ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަނުޑގެ ޮކމިޓީއަށް ވަރަށް ައއު ެއކަަމކު އަުޅގަނޑަށް ބޭފުޅުންނަކީ 

އަށާއި، ަވއްެޑ އަޅުގަނޑު ދުލެއް ވެްސ ންނަވަން. ޚާއްޞަކޮށް ފާރިޝް މައުމޫންވެސް ދަ އެބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ

ވަރު. އަެނއްާކ ނުކުރާނެ ކަންނޭނގެ ވަްއެޑ ދުވަހަކު ވެސް. ެއއީ ައޅުގަނާޑއި ދިމާކުރަން ފެއްޓެވިޔަސް އެ

ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ، ފެއްެޓވިަޔސް ެއވަރު. އެހެްނވީމާ ތްދެްއވާ ދިފާޢުކޮށް ދެއްވަންއަޅުގަނޑަށް ނަސޭޙަ

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދެްނ އަރީފަށް ވެސް ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

ން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ. ޓިޝަން ކޮމިޓީ ޝަެނއް ައއިމަ ޕެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީއަކީ ޕެޓި

ސް ގަާވއިދު މިހާތަނަށް މިއަދަކަށް މިހާރަކު އެްއވެސް ޕެޓިޝަެނއް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެ

ްނ މެުކރަންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑުެއއްފަހަރު މަދުވެގެން ބައްދަލު ވެސް މަހަކު ްއޔާ ކޮްނމެ ކޮމިޓީއެއްއޮންނަ ގޮތުން ެވއްޖެ

ތޯ ސުވާލުކޮށްލާފައި ބޭފުޅުންާނ ބައްދަލުކޮށްލާފައި ެއއްެވސް މައްސަލައެއް އޮތް، މި ބައްދަލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ށް ގެންދަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މިޓީަގއި އަުޅގަނޑުެމން މި ކުރިއަކޮ ހަދަންވެގެްނ މި މަޝްވަރާކޮށްލައި 

ހިސާބުން ކަމެއް ވިދާުޅވެލަްއވާ. ދެން ކޮމިޓީ ނިންމާލާނީ އެހާ ނުންފުޅިއްޔާއެްއވެސް ބޭފުޅަކު ެއއްެޗއް ިވދާޅުވަން ބޭ

 ނެތިއްޔާ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު 

ބަރުންނަށް ވެސް . އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ޖަލްސާވީމަ ހަމަ ހުރިހާ އެހެން މެންއިނގޭތޯ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު 

އަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަޅުގަނުޑ 

ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވީީތވެ ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެްނ މި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މުޤައްރިރަށް ވެސް 

ބެހޭ  ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތަކީ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކާމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ކަމަށް ައުޅގަނޑަށް 

 ގޮތުން ދިރާސާކޮށް ވާހަަކ ދައްކާލުން. އެއީ އަުޅގަނޑަްށ ބޭރު ތެރެއިން ޚަބަރު ިލބޭ ބައެްއ ޕެޓިޝަންތައް 

ޅުންފިލުާވލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުްނވޭ. ހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހަށް ވާކަމަށް. އެކަމަކު އޭގެ ޙަޤީޤާަތކީ ކޮބައިކަެމއް ހަމަ އޮ

 އެހެންވެ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ޕެޓިޝަންގެ  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޭބރުތަނުން މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނާއި އެްއޗެހި، ޕެޓިޝަން އަޔަސް

ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ެއއްޗެހިތޯ ބަލާފަިއ އެއް  ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ަގވާއިދާގަާވއިދު އޮންނަ ގޮތުން މަޖިީލހުގެ 



2 

 

މީގެ ކުރިން ވެސް ގެންނަީނ. އެކަމަކު ައޅުގަނޑު އޮްނނާނެ މިހާރު ވަރަށް އެދިފައި އޮންނާނެ ޕެޓިޝަނެއް 

ހެދި  ައކާދެއްވާށޭ. ޭއަގއި ހުންނަ ކުޑަކުޑަ މައްސަލަޅައިފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ގެނެސްހުށަހަ

ޝަން ެގނެސްދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ، ޕެޓި، ޝަން ބޭރުކޮށްލާކަށް. އެހެންވީމާނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުެވއޭ ޕެޓިއަޅުގަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދެން އޮތްތޯ ބަލާފައި  އްގުޅައިެގން ޕެޓިޝަނެ އަޅުގަނޑު ތިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ

 ޗެހި ގެެނޭވތޯ ބަލާނަމޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ހަރެއްގައި ޕެޓިޝަްނ ކޮމިޓީއަށް އެ އެއް އަންނަ ފަ

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު މަ

 ނަޑށް އޭަގއި ލަފާކުެރވެނީ ތި ވެގެން. އަުޅގަމުޤައްރިރު ވިދާުޅވި ާވހަކަފުޅާ ގުިޅގެން އެްއޗެްއ ސާފުކޮށްލަންދެންމެ 

ޭއގައި ހުންނަންވާ  ނޫނިއްޔާހަމަނުވެގެން  މި ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ނައިސް ޝަރުޠުމީގައި  ވިދާޅުާވގޮތުން މިހާރު

މިތަނަށް އައުމަށްފަުހ  ނޫނިއްޔާ ލްކޮށް ައނބުރާ ފޮނުވާލައްވަނީތޯގެން މަޖިލިސް އިދާރާއިން އެ ބާޠިސިފައެއް ނުހުރެ

 ނިންމަވާފަިއވަނީ.ނޫނިއްޔާ މިތަނުންތޯ ގޮތެއް ނިންމަނީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިޝް މައުމޫން އެ  އިމިހާތަނަށް ނިންމާފައި އޮންނާނީ އެގޮތަށް. ދެންމެގަ 

 ކަމަށް ައޅުގަނޑު ެއއީ ތެދު ޚަބަެރއްތޯ ބަލާފައި އޮތް، ލިބިވަޑަިއގަންަނވައޭ. އެހެންވީމާ ވިދާޅުީވ ބޭރުތެރެއިން ޚަބަުރ 

ިރންގ ލެޓަރ ނެތި ސިޓީއެއް ވެސް ައއިސްދާނެ. ެއކަހަލަ ހަރަށް ޕެޓިޝަނެކޭ ކިޔާފައި ަކވަބަެއއްފަ އްާޔ؛ވަނީެވއްޖެ

 އެްއޗެއް ވެސް ައިއއްސަ އޮތްޯތ ބަލާނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވުން:ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު  މަތިވެރި

ބެހޭ ގޮތުންނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ވެްސ  ުސވާލު ދެންނެވީ އަެނއްހެން މިހާރު ހިނގާ ކަމަކާ  އަޅުގަނޑު މި

ހަމައަށް ނޫނިްއާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  އަިއއްސަ އެބަހުރިކަން. ކޮމިޓީއާ އެނގިފަިއ އެބަހުރި މީގެ ުކރިން

މައްސަލަ ނެތި ެއ ކޮމިޓީއަށްފަހު އަުޅގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުޫލމާތަކީ  ޕެޓިޝަން ވައްދާަފއި އެބަހުރި. ދެން މި

ނުބަލާ ގޮތަްށ  ނެއް ނެތޭ އަިއއްސަކާ. އެހެންވީމާ، އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހެނީއޭ ނޫނިއްޔާހަމަވާ ޕެޓިޝަ ޝަރުޠު

ްށ ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް އަގަނޑު މިދެްނނެވީ ެއގޮތަށް ޝަރުުޠ ހަމަނުވާ ކަމަށް އެހެންވީމާ، ކުރިނިންމަނީއޭ. އަޅު 

ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން އަިދ  ކަނޑައަޅަނީ މި ކޮމިީޓއަްށ އައިްސގެން މި ކޮމިޓީންތޯއޭ ނޫނިއްޔާ މަޖިލިސްގެ އިދާރާަގއި މި

ނޫނިއްާޔ ރައީސް ނަމަވެސް މި ބޭފުޅުންތޯއޭ. ދެން ހުންނަވާ އެ ބޭފުޅާ ނަަމވެސް  އްމު ވިަޔސް ނޫނިއްާޔ މިއަމީންޢާ

 ލަން. ސާފުކޮށް އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް އަންނާނެ މިހާތަނަށް އޮތީ ައއިއްަސ. ހަމަ ގަާވއިދަށް ނުފެތޭ ެއއްެޗްއ ރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މި ކޮމިޓީވަ

ން ފަރާތަށް ައނބުރާ ފޮނުވާލަނީ ކޮމިޓީ ައއިްއަސ އޮންނަނީ. އަިއއްސަ އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވީނަމަެވސްކަމުގައި 

އޮންނަންޖެހޭ  ެޑއްަގއި ޮސއިނރާ މިހާތަނަށް ފޮނުވާލާފައި ހުންނާނީ އެ އެްއޗެހި ަރނގަޅުކޮްށގެން ކޮންމެ ގައަނބު

ގަނުޑގައި އޮންނާނެ ގޮތަށާއި،  ިރންގ ލެޓަރ އޮންނަ ޒިންމާާވ ބޭފުޅެއްގެ ސޮއި އެަކވައްޔާ. ކަމަށް ވަނީެވއްޖެ

 މިހާހިސާބަށްވާލުޮކށްފައިވާނީ. ފަރާތްތަކަށް ޙަ ޑުެމން އެގަާވއިދަށް ފައްތާފައި ފޮނުާވލަދޭށޭ ކިޔާފައި އަުޅގަނ

ން ފޮނުވާލި އެއްޗެހިތައް އެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް އަލުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފަހުން ވެސް ބެލިން އަޅުގަނޑު މިތަނު

ސްޮކޅުެގ ެއ ވާލުކޮށްެގން މިހާ ހިސާބަކަށް އަިދެއއް ނެތް އިތުރަކަށް އަިއްއސައެއް. އެުދވަޙަވާލުކޮށްފިންތޯ. ޙަ 

އްުމ ރައްޔިތުން ވެސް އަނބުާރ ނުފޮނުވަނީ ކަމަށް ވެދާނެ. އަުޅގަނޑު ފަހުން ވެްސ ނޑު ކެނޑުނީމަ ޢާފޯރިގަ

ދެންެމ ، ރާ އަިއއްސިތޯ. ނާދޭ. އެހެންވީމާއް އަނބުއްކަެތއް ނެީތމަ ބަލައިފިން ެއއްވެްސ ެއްއޗެއެްއވެސް މަސަ 

ށް އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ތިކަހަލަ އެއްެޗއް އަނބުރާ އަިއއްސަ އޮތްޯތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިޝް ވިދާޅުވި ގޮތަ

ލާނަމޭ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެދން އަންނަ ކޮމިޓީއަކަށް އެ ެއއްެޗއް ޮއވެއްޖެ ކަމަްށވަނީ ަލއިބަލަން ވެސް އަުޅގަނޑު ބަ

 ތަނަށް ގެނެއްސަ ަގވާއިދާނީ. މިކުރަބޭފުޅުންނެއް ނޫން ކެންސަލް ވެސް ގެންނާނަމޭ. އެއީ ފަަހރެއްަގއި ވެސް އެ

އެ ހުށަހެިޅ އަލުން  ،ެއްއގޮތަށް އޭތި ހުށަހަޅަން އިދާކުރަނީކީ ވެސް ނޫން. ގަވާ ތަށް ެއއެްއޗެހި ނެތީމާ ެކންސަލްއެްއގޮ

 އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުާވލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ފަރާތަށް

 

 ދެއްެކވުން:ވާަހކަ އިބްރާހީމް ދުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

ގަނޑު ކޮށްލިން ސުވާެލއް. ެއ ސުވާލުަގއި އަޅު ވެސް އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރާ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުވަހު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަފއިވާނެ، ދަންނަވާލަދޭން ބޭނުންވަނީ، ވިދާުޅވެދެްއވަްނވީ ިމ  ދަންނަވާފައިވާނެ އިނގޭޯތ،

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަންށޭ. މިތަނަްށ  އިރު އޮީތ ހުރި މައްސަލަތަކާށް ގޮވާލި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ވަނަ ކަމަީކ . ދެމި އަިއއިރު އެނިގއްޖެ ނެތްކަން. ކީްއެވގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް މި ޮގވާލާއިުރގަިއ ދޮގު ހަދަނީ

ކީ ކޮބައިތޯ. އަދި ގަާވއިދުަގއި ެވސް ލަތެްއަގއި ކޮމިޓީ ބާްއވަންޖެހޭ ގާނޫނީ ނުވަތަ ހަމައަމަސައްކަތެއް ނެތް ޙާ

މައްސަލައިަގިއ  މިހަމަ އެހެނެއް ނެތޭ. ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ށް ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ލިުޔމަކުން އަނެްއކާ މިއަުދ މިއަދު އަނެްއކާ އަލުން ަރއީސަ އަޅުގަނޑުމެން

އިސްތިޢުފާ ދެއްވަންޏާ ދެއްވުމަީކ  ؛ކުރަމާ ހިނގާށޭ ނުވަތަ ވޯޓަކަށް އަހާލަމާ ހިނގާށޭއަޅުގަނޑުމެން ފާސް

ކޮމިީޓ ބޭއްވުުމގަިއ އަުޅގަނުޑ އެެދނީ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ، )ަވގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާމައްސަލަެއއް ނޫން. 
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ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ މި އްޔާެވްއޖެ އިއްތިފާުޤވާ ކަުމގައިއެކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން  މި

ކުާރ ވާލަެދްއވާށޭ މަސައްކަެތއް ނެތް ޙާލަތެއްަގއި ަވގުތު ބޭކާރުފަރާތުން އެ ސިޓީ މިހާރު ފޮނުވިފައި އޮތީ. ދަންނަ

ްއވާލަދޭށޭ. ްއޔާ ބާކޮމިޓީގެ މަަސއްކަެތއް އޮެވއްޖެ ތަނެއްކަމުަގއި މިތަން ނަހަދާށޭ. މިތަނުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް

ނުބާއްވާ ކަުމގަިއވަންޏާ އެމީުހންނަށް ކޮމިޓީ އެލެވެންސް ެއއީ ޙައްޤު އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ ބާއްވާށޭ. މަަސއްކަެތއް 

މިތަނަށް އެހެން ކޮމިޓީއެއް މިގޮތަށް ، . އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާނެތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއސަލައެއް ނޫނޭ

ންނަވައިފިން. ވާަހކަ ވެސް ދަ ބާއްވާށޭ. ދަންނަވާލަދެއްވާށޭ މުަޤއްރިރު. ޝުކުރިްއޔާ. އެއެްއވެސް ކަމެއް ނެތި ނު

ރާތުން ނުވަތަ މިތަނުގެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ޖަވާބު ރައީްސގެ ފަ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(  ކޮބައިތޯ ޖަވާަބކީ؟

 ހަކަ ޮގވާލާނަން. އެކަްނ ބަހައްޓާތި ހަނދާނުގައި.ވާ އްމުގެ ފަރާތުން ނައިްއސިއްޔާ މަޖިލިސްގެ ަލއިްވަގިއ މިއަމީންޢާ
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