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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު މި ފަށަނީ.  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ނުޑ މި ވާހަަކ ަދންނަވާލަން. ދެން މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމަށް ޔައުމިްއޔާއަށް ޓަކަ  އި ދެން އަުޅގަ

ފަރެސްމާތޮާޑ  އާިއ، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އިބްރާހީމް ރިޟާހާޒިރުެވވަަޑއިގެން މި ތިއްބެީވ 

ނެތް ެދއްތޯ އަދި. ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ، ދާއިާރގެ މަްއޗަންޮގޅި ދެކުނު ،އިދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ލަޠީފާ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،އި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާ ،ޔާމީނާއިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާ ދެްނ ކެންދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިާނއި  ،އާއި  އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ

ބައްދަލުވުމުަގއި މިއަދު ހާޒިީރގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވަީނ  މި އިތުރަށް ައޅުަގނޑު . ދެން އޭގެމެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

ފެށޭއިރުަގއި. ދެން މިއަދު ބަްއދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްޮކޅުަގއި އޮންާނނެ. މާގިނަ ކަންތައްތަެކްއ 

ފުރަތަމަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއޮީތ މި ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގެ ަގވާއިުދ ހަމަ މެްނ މިއަދަކު ނެތް. ައޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން އިޢުތިރާޟެްއ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިންސުރެ ވެްސ ދެން ވަރަށް ިޢއްޒަތްތެރި ތަޖުރިބާ ހުިރ 

ވެސް އޮންނާނެ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ދެއް މިބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން ެއކުަލވާލާފައި އޮތް ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ަގާވއި

މިީއ ގަވާއިދަކީ މި . އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުގަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަަށއިގަންނަ ކުރިއަްށ ގެންދަން ގަާވއިދެްއގެ ގޮުތގަިއ ނިންމާލަދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅީ. 

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ބަދަލެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލެއް ވެސް ގެންވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ  ފަހުން އަޅުގަ

ކަމަކަށް ހިންގާ ަގވާއިދު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް އެްއވެސް އިޢުތިާރޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ 

 އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެންގެ ެއްއެވސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ެއޮގތަށް ކުރިއަ ނޑު ވެސް ފެންނަނީ. އެއީ ށް ގެންދިއުދެން އަޅުގަ ން އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެންނަންޖެހިގެންގަވާ  ނޑުެމން ފުދޭ އިދު އަުޅގަ ވަރަކަށް ރަނގަޅަްށ ގެެނއްސަ އަުޅގަ

އޮތް ަގވާއިެދއް މި ކޮމިީޓގެ ގަާވއިދު އޮންނާނީ. އަދި ހަމަ އިންޓަރިވއު ކުރުުމގެ ޕްރޮސެސް ވެސް މި ކޮމިީޓގަިއ 

ެވސް އެގޮތަށް ގެންދިއުމަްށ  ހަމަޖެހިފައި ވަރަށް ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް. އެހެންވީމާ، އެހަމަ ކުރީަގއި އޮންނާނީ 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

 ެވގެން.ދުކޮށްލަންއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމގެ ވާހަކަުފޅަށް ތާއީ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާއިުދ މިއޮތް ގޮތަށް އެންޑޯްސ ވެސް މިއޮތް ގަ  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމ މިހާރު

ކޮށްގެން ކުިރއަށް ދިއުމަށް ައދި މި ކޮމިޓީން ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއއްަސ މިއޮތް އެންމެ މުހިއްމު 

ނޑައެޅުުމގެ ަމސައްކަތް އެބަ އޮތް ަހވާލުވެ.  މަސައްކަތަީކ ެއކިެއކި މުައްއސަސާ، ތިން ުމއައްސަާސއަަކށް ބޭފުޅުން ކަ

އިތުރަށް ސަޕޯޓިްނގ  އެއާ ގުޅޭ ޑޮިކއުމަންޓްސްތައް ވެސް އިންޓަރވިއު ފޯމެާޓއި އަދި ޭއގެ، އެހެންވީމާ

ހުރި ގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތަކަްށ  ޑޮކިއުމަންްޓގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންުކރާ ޑޮިކއުމަންޓްތައް އެ

ކަމަށް. ދެން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެްސ  . ދެން އެްއވެސް އިޢުތިރާެޟްއ ނެތްއެ ހުށަހެޅުްއވީޚިޔާލުފުޅު 

ކޮށްދެއްަވއިފި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އެހެންވީމާ، އެހެން ބޭފުޅަކު ޢިއުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް 

ނޑުމެން  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިގޮތަށް ކުރިއަށް ދާން ވިސްނުންފުޅު ހުރި ކަމަށް ނިންމާ  ހަމަ  ނުގޮސް އަުޅގަ

ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖެހީ ކަމަށް  ކުރިއަށްދާ ގޮތަކަށް. ދެްނ ޮކންމެހެން ރެކޯޑުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވޯޓުަލއިގެން މި 

ބޭއްވުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް ަކންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އިޢުިތރާޟެއް ނެތިްއޔާ ެއކަން ެއގޮތަށް. އިންޓަރވިުއ ފޯމެޓް 

ހުރި ގޮތަށް. ަގވާއިދު ވެްސ  އެ  ގެ ނޭ ކަރުދާސްތައް ވެސް އެބޭފުޅުންވެސް މިއޮްތ ގޮތަށް. އަދި ަމޢުލޫމާތު ހިމެ

ދެްނ މިހާރު އޮތް ގަާވއިދާިއގެން ުކރިއަށް ފުރަތަމަ ދާގޮތަކަށް. ެއގޮތަށް ނިމުނީ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު އިޢުލާނު ކުރަން. 

ހާރު އިއްޔެ ދެން ޢާއްމު އުސޫލުގެ މަތިން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުން މި ކޮމިޓީގައި މި

ނޑު އޮންނާީނ ފްލޯއިން ފޮނުވި ނަންފުޅުތައް އެިކއެކި މުައއްސަާސއިން  މުހިއްމު ދެތިން މަސައްކަތެްއ އޮތީމަ އަުޅގަ

 އެލާ ހަދަން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށް، ތަންތަނަށް ްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮތްތޯ ބަލައިއެ

ގެ ގޮތުްނ ކުރިން ވެސް ުއސޫލެއް  . ެދން ކޮންމެހެން ކޮމިޓީއަށް އަިއސްގެނެއް ނޫން މީގެސިޓީތައް ވާނީ ބޭރުކޮށްފަ

ައއީމަ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ދެން މުޤައްރިާރއި އިދާރީ މޭާޒ ުގޅިގެން  އެހެން މަސައްކަެތއް

. ތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންެދވިފަ ކަ ވީމާ، އެ އުސޫލުެގ މަތިން އެ މަސައްކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް އޮްނނަނީ. އެހެން

ނޑުމެންނަްށ  ދެން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އާިދއްތަ، ހޯމަހާ ތަނުގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

ަގނޑު އެދިފައި އޮންނާނީ. މިކޮޅަށް ލިބޭވަުރވާނެ. ދެން އަވަްސ، ވީހާވެްސ ައވަސް ްޕރޮސެސެްއގައި ގެންދަން އަޅު

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ނިންމޭ ގޮަތކަށް އިންޓަރވިުއ ޑޭަޓކާ  އެހެންވީމާ، އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްޯތ  ދޭތެރޭގައި ވެސް މަްޝވަރާޮކށްލާފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް އަޅުގަ

މިހާރު އެއްގޮަތކީ ެއްއޗެހި ލިބުނީމަ އަޅުަގނުޑ  ުހރީ އިންޓަރިވއު ޑޭަޓކާ ގުޅޭޮގތުން. ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު

ެއއްކޮށް އެުދވަހު ވެސް ތި  ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލާ ގޮތަކަށް ހެދިދާނެ. މިކޮޅަށް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ލިބުމާ

މެއް ނިންމާގޮތަށް ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެން ފައި ދެން ހަމަ ވަގުތުން އިށީންދެލާފައި ޓައިބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލާ



  

އެއްކޮްށ އިދާރީ މޭޒުން އިނގޭނެ.  ދީފިއްޔާ އެގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް މިކޮޅަށް ލިބުމާުރ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިޚްތިޔާ

 އެނގުނީމަ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާފައި ދެން ޑޭޓެްއ ނިންމާލެވިދާނެ ހަމަ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މަޖިލީހުގެ ގަޑީަގއި އެހެންނޫނިްއޔާމުން އެ ގަޑިން ވަގުެތއް ނުލިބޭ ކަމަށް 

ނޑަްށ، ރޯދަ މަސް ވީމަ އިންޓަރވިުއގެ ޕްރޮސެްސ ގެންދަން. ދެން މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހަކަްށ ރޭގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް ހައްދަވައިެދއްިވއްޔާ ރަނގަ  މާލޭގައި ތިބެވޭނީ.ޅީ. އޭރަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއީ ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްވަނީ މަޖިލިސް އޮންނަ  އޮތީ. ފުޅެއް ލިބިފައި މިއިންޓަރިވއު ޑޭޓަކާ ގުޭޅގޮތުްނ މިހާރު ޚިޔާލު

ވަގުެތްއގަިއ ނޫނިއްާޔ މަޖިލިސް އޮންނަ ުދވަހެްއގަޭއ މިކަން ކުިރއަށް ގެންދަން. ޭއރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަްށ 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫދެން ބައިވެިރވެލެްއެވވޭނެއޭ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ރަނގަޅު ޚިޔާުލފުޅެއް ކަންނޭނގެ. 

ވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަނެއްހެްނ  މެންބަރު ޔާމިން އެކަމަށް ތާއީދު ވެސް ކުރަްއވާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މި

އިޢުތިރާޟެއް ނެތިްއޔާ ކޮންމެހެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެން ވޯޓަކަށް ގޮްސގެން 

ނޑު ފަސޭހަ ަގޑިެއްއގައި.  ލިސް ަގޑީަގއިމަޖިހަމަ ސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ހުރީ ވެ ނޫނިްއޔާ ދެން ޭރގަ

ނޑުމެން  މިދުވަސްކޮޅު ހުންނަ އިޖުތިމާޢީ ބައެްއ ކަހަލަ ކަންކަމަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކޮށް ަގޑިެއއް ަކނޑަައޅާފައި އަުޅގަ

ދެނީ. އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތު . އެހެންވީމާ، އާިދއްތަ ދުވަހު ލިބޭެނ ކަމަށް އިދާރީ މޭޒުންންނިންމާނީ އެހެންނު

ނޑު ވަިކވަކިން ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާފައި ދެން ހަމަ ކޮންމެވެސް  އާދިއްތަ ދުވަހު ލިބުމާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކަމަށް މިކަން ވެސް ނިންމަީނ  ގަިޑއެްއ، ރަސްމީ ަގޑީގެ ތެޭރގައި ނިންމާލާނީ އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ހެންވީާމ، މިައދު އެޖެންޑާަގއި އިތުރު ކަެމްއ ނެތް. މި އިނގޭތޯ. އެ

ަވޑަިއގެންދެްއވި . އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއޮތީ ރާސްތާ ތަނަވަސްކުެރވިފަ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަށް 

ނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ޢި  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އިދާީރ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިންތިާޒމްކުރި ގޮތަށް ކުިރއަށް ދިއު ުމގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަުޅގަ

 މޭޒު ތްރޫކޮށް އިޝާރާތްކުރަުމންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން މިއަދު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.
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