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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން މި ބާއްވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ  ވަނަ  11ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  `. މިއަދު އަުޅގަ

މި މި ވަޑައިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ށް މި ބައްދަލުވުމަ  .ބައްދަލުވުން

ަވރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށްވާތީއާ އެުކގައި ފަހު ފެށޭ ބައްދަލުވުން ޗުއްީޓއަށް

 ކެންދޫ  ،މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްރިުރ 

ނޑިތީމު ،ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނު  ،ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަ

މައްޗަްނގޮިޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ،ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 ދާއިާރގެ  ތުލުސްދޫ ،ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުޢިްއޒަތްތެތެރި  ދާއިާރގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ،ސިނާންهللا ބްދުޢަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓ  ވަޙީދު އަދި އޭގެ މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ނޑު. އަުޅގަ އިތުރުްނ އަޅުގަ

ުނގަންނަވާ. މިވަުގތު ބައިވެިރވެަވޑައިއަދި . ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު ށް ެގންދަންވީހެންއަމިހާރު ފަށައިގެން ކުރި

އެުކގައި މަަސއްކަތް ކޮމިީޓގަިއ  ވަރަށް އަވަހަށް ައޅުަގނޑުމެންނާދެން އެ ދެ މެންބަރުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޑު ކޮމިޓީއެއް ާބއްވަން ކޮމިީޓގެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން މިއަދު އަޅުގަމަށް އިޝާރާްތ ލިބެމުންފައްޓަވާނެ ކަ

ފުރަތަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފަހުގައި މަަސއްކަތް ފެށުަމށް ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީަގއި މި ުޗއްީޓއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ން ކޮމިޓީ އަށް އެގޮތު .މަސައްކަތް ރާވާލުުމގެ ބޭނުމުގައި ަސއްކަތްަތކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލައިއައިސް މިކުރި މަ

ޤާޫނނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިގނައިން މިހުރީ އެކިއެކި އެއީ  ފޮނުވިފައިވާ ބިލުތަެކއް އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް

ނަޑއަޅާމި . އެހެންވީމާ، އެ މަސައްަކތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތްތަެކއް ހުރީ އައިްސފަ ނޑުމެން  ލައިސުންގަޑި ކަ  އަުޅގަ

ހެންވީމާ، ތަކަށް އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ މަަސއްކަްތ މިހުރީ ކޮިމޓީ އަށް ައއިސް. އެއެ އެކިެއކި ުމއައްަސސާތަުކެގ ޤާނޫނު

ކޮށް މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ އްކަތް އެ އިޞްލާުޙތައް ދިރާސާތަުކެގ މަސައަޅުަގނޑުމެން އެ ބިލު

ނޑަށް ހީވަނީ  ވީމާ، އެ މަސައްކަތްތައް އެެހން. މުއައްސަސާަތކުގެ ޚިޔާލު ވެްސ ހޯދާލުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްހެން އަޅުގަ

ނޑައަުޅއްަވއިއެ  އިތަކަށް ސުންގަިޑއަކާ ބިލުއަދި  ވެސް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް ރާވާަލއި ަލއްވާ ތިބޭފުޅުްނ  އްޗެހި ކަ

 ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީ ހައްދަވަންޏާ ކޮމިޓީ ނޫނިއްޔާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެުކަގއި މަސައްކަތް ކޮށްލަިއގެން

ނޑު ކުޑަޮކށް ބަލައިލިން  ތަކުގެ މަސައްކަތް މިދެންނެީވ ރިން މި ކޮމިޓީގައި މިކަހަލަ ބިލުމީގެ ކުވެސް ދެން އަޅުގަ

ދެން  ގެންދަާވފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތްޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގަނަުއމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެއް މަސައްކަ

ވާފައި ހުރީ މިކަހަލަ ލުއި މަސައްކަތް ހަމަ ކޮމިޓީަގިއ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްލާފައި އެ މާޒީ އަށް ބަލާއިރުަގއި ބޮޑަށް ގެންދަ

ންނަ އަލީަގއި ގެ ކުގެފެންނަ ބަދަލެއް އެ މަޢުލޫމާތުތަ އޮންނަ އިޞްލާޙެްއގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔާތް ކޮށްފައި އެ ގެންނަން

ނޑުތިބޭފުޅުން ދެން  ގޮތަކަށް އޮތީ ގެންދަވާފަ. ެދން އެހެންނަމަވެސް މެން ގެންދާނެ ގޮތެއް މިހާރު މަސައްކަތް އަޅުގަ

މަސައްކަތް ވެސް އެަބއޮތް އްސަސާއަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރުމުގެ ދެން އޭގެ އިުތރަށް ދެ މުއަ ނިންމަވާނީ.



  

ނުޑ ނުރޭވީ ދެން  އައިސްފަ. އެހެންނަމަވެސް އްލިައކަްށ ޗުއްޓީެއއްަގއި ތިބެފައި ކު މިހެން މިައދަށް އެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވާީތ  އަޅުަގނޑުމެން ފަށަން ފަށަިއަގންނަ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަށް އެ މަސަްއކަތް ހެދީމަ ކަމުނުދާނެހެން އަޅުގަ

ށް ގެންދާ ގޮތަކަށް އްކަުތގެ ތެރެއަށް ވަދެފަިއ ކުރިއަފުރަތަމަ އައިސް މިހެން ެއއްކޮށް އިށީނދެލާފައި މި ަމސަ

ނުގެންދިަޔއީ. އެެހންވީމާ، ބިލުތައް ކުރިއަްށ  ންމެހެން އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށްވިސްނުން ގެންުގޅެފައި އެ ކޮ

ކަމެްއ  އެހެންވީމާ، މީގެ އިތުރުން ެދން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކާލަންޖެހޭ .މުަގއި ތިބޭފުޅުން..ގެންދިއު

 ަލއި ށް ައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ ދައްކާޗައަދި ައއިސްފައި ހުރި މަސައްކަުތގެ މައް  އިތަކާ އޮތިްއޔާ މިދެންނެވި ބިލު

ރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ބިލުތަކުެގ ބަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންހަދާލާފައި ކުރިއަ

ނޑުެމން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއު  މުގައި މި ޚިޔާލުފުޅެއް އޮިތއްޔާ އެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވިސްނުމުަގއި މިއޮތީ މަޢުލޫމާތު އެ މުއައްަސސާތަކުްނ އިނގޭ ތޯ. ދެން މިދެންނެވި ގޮތަށް ދެން އަުޅގަ

ނޑައެޅުން. އެހެްނީވމާ، އެކަާމ ދޭތެރޭަގއި ފުރަަތމަ އަުޅގަ ނޑުމެން ޑޭޓެއް ކަ ނޑުމެން މަްޝވަރާ ސާފުކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ! އާދެ ލަ ދެއްތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބަކޮށްލަމާ ހިނގާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް އަޅުގަ

 އަރުވާނަން. 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެން ެވސް  މީގެ ކުރީަގއި ތަުކގެ ބިލުެއކި  ،ވާލުކޮށްލަނީބިލުތައް ޙަ މިޓީގައި ހަދާގޮަތކީ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ކޮއަުޅގަ

ސަްބ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމައިގެން ަމއި ކޮމިޓީ އަށް ގެނައިމަ  ކޮށްފައިސަްބ ކޮިމޓީތަކާ ޙަވާލު  ކުރަންއްކަތްމަސަ

ނޑަށް ހީވަނީ މަސަްއކަްތ ެއ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި  ނިންމާލަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނ ކުރިޔަްށ ގެންދިަޔއިމަ. އެގޮތަްށ މަސަްއކަތް ލަިއގެން މިޓީތަްއ ެއކުލަވާޑުމެން ސަްބ ކޮއަވަްސވާނީ ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވީ މުޤައްރިރު އެއްކަލަ މިނިަވން މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާީރ ހަގަކޮށްލަން ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާ

ނޑުމެން އޮންނާނީ ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް ަނގާ ފަިއ ކޮންމެ މުއައްސަާސއަަކްށ ކުރުވުމުެގ ގޮތުން ވެސް ކުީރގައި އަުޅގަ

މިހާ ހަމައަށް މަޖިލީސް ފެށިގެން ށް ނުދާތީ މި އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަްތ ކުރިއަ ރެސްޕޮންސިބަލް ކުރުވާ ގޮތަްށ.

ބެލުމަށް ަޓކަިއ ގޮތް ށްދާ ސަސާެއއްގެ މަަސއްކަތްަތއް ުކރިއައެްއވެސް މުައއް އަނެއްހެން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  އިރުއި އަ

ނޑުމެން ކުރިއަ ކަންތައް  މުައއްސަާސެއއް ައދި ހާޒިރެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އެ އެްއވެސް ށް ގެންދަްނ ވެްސ އަުޅގަ

 ޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރު މަދު ޙުސައިނަށްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް   ޞަތު އަރުވަން.އަުޅގަ



  

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނުޑމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ކުރަމުްނ ކުރިން ވެސް މަސައްކަތް  ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މީގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަލަްއވާފަިއވާ ކަމަށް ވިދާޅުބައްލަވާމުޤައްިރރު ގެންގޮސްަފއިވާ ގޮތް  ަވން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ މުޅިްނ ވީމަ އަުޅގަ

ެބހޭ ކޮމިޓީގަިއ މަސަްއކަތް  ވާހަަކއަކަށް ުނވާނެ. އަދި އަުޅަގނޑާ އެީކގަިއ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ އައު

ނޑުގެ އުޚްތުކުރަްއވާފަިއވާ ޢިއްޒަތް ރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ ެދންމެ އެ ތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ކޮމިޓީ އަދި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ  ގެ މަސައްކަްތ ހަލުވިކޮށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައިވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ

ހުރުމާ އެކީަގއި އެ ކަންކަމަށް ފުދޭވަަރކަްށ އަމާޒުކޮށް ފޯކަސް ކޮްށގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި  މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑު ހުށަހަޅަން ިމ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީތަކެްއ  ަލވާލާފައި އޮންނާނެ. ދެން މިފަހަރުސަބް ކޮމިޓީތަެކއް އެކު ވެސް އަުޅގަ

ދި ސަބް ކޮމިޓީތަކުން އަ ގަމުން ގެންދާ ގޮަތށްތައް ހިންއުފައްަދވާފައި ެއ ސަބް ކޮމިޓީތަކުން މަސައްަކތް .އުފައްދަން

މެއް ފުލް ކޮމިޓީން ނިންމަމުންގެންދާ ގޮތަށް. ސަބް ކޮމިޓީއަކީ ފުލް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓްކޮށް ކަންތައްތައް، ހުރިހާ ނިންމު

ހަމަ ޓެކްނިކަލީ މަސައްކަތްކުާރ ބައެއް. އެ ކުރާ މަަސއްކަްތ އެންޑޯސްކުރަމުން ގެންދާނީ ފުލް ކޮމިޓީން. ދެން މިހާރު 

ނުޑގެ ޚިޔާަލީކ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ ކު ިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކަށް ވިްސނާލާއިރު އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އަންަނ އޮތުމާ އެީކގައި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހަތަރު ފަސް ބިލެއް ވީހާ ައވަހަކަްށ 

ނިންމާލެވޭތޯ ފުލް ކޮމިޓީ ަމސައްކަތް ކުރުން. މީެގ ތެޭރގަިއ އެންމެ ބިލެްއ ނޫނިއްާޔ ޭއގައި ާމގިނަ ވާހަކަތަެކއް 

ބިލެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ނުވަތަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ހިމެނިފައިވާ

ބައްދަލުވުން ބާްއވަިއގެން ެވސް މި ބިލުތައް ނިންމާލާފައި ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ދެން އޭގެ ފަހުން 

ނޑަށް ފެންަނނީ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިެހން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ސަބް  އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަކީ  ކޮމިޓީތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ެއ ކޮމިޓީތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. އަދި ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ބިލުތައް ބެލުން އެކަންޏެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އެ ވިދާުޅވި ފަދައި ން އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކާ ބައްދަލުކުރަން. އެބައިމީުހން ކުރަނީ ކީއްތޯ، ނުކުރަނީ ކީއްތޯ، ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ނުލިބިގެން ނުވަތަ  09މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  09ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް ޓީވީން ައުޑ އިވޭއިުރަގއި 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ކަްނބޮޑުެވގެން އުޭޅއިރު ޤާނޫނުއަސާސީން ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ ނުލިބިދާނެތީ އެކަމާ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގަިއ ކުރުމަށް އޮތީ ކޮން ޕްލޭނެއްތޯ؟ ކޮންމެ މިނިވަން 

ނޑުމެން ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެކަނި އެ  ކަްނ ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް، ކުރަްނ މުއައްސަާސއަކާ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  5912ތިބި ބަޔަކަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ޕްލޭނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި 

އެބައިމީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ދަްއކަން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަްނކަން 



  

ރުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވިެހން ސަބް ކޮމިޓީތައް އުަފްއދައި ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ުމއައްަސސާތައް ބަހާލަިއގެން ކު

މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަްއ ބަލަމުން ގެންދިއުމާއި އަދި ހަމަ އެއާއެކުަގއި މި ބިލުތައް މި އޮކްޓޯބަރު މަސް 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހުސްވުމުގެ ކުީރގައި މި ފުލް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް  ނިންމާފައި ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އަޅުގަ

 ދަންނަވަން، ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުަޙއްމަދު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީަދށް އަުޅގަ

 .ޙުސައިން

 

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ުކރުކޮށްލާފައި ދަންނަވާނީ ދެންމެގައި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ޑިތީުމ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން އަދި ކަނ

ނިންމަން އެންމެ ރަނގަޅު ެއްއ  އި އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކޮށްަލއި. މި ޙަޤީޤަތުގަަގނޑު ވެސް އެއަްށ ޤަބޫލުކުރަމޭއަޅު

ންމާނީ. އެ ކޮމިޓީތަކުގެ ކަމެއް ކަން ނޭނގޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންކަހަލަ ސަބް ކޮމިޓީތަކެއްތޯ އަޅުަގނޑުެމން ނި

މި މިނިވަން  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި ކޮމިޓީ ވާހިނދު، ވިހެން މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާތެރޭގައި ދެންމެަގއި އެ ފާހަަގކުރެއް 

ރެއިްނ ބައްދަުލކޮށްެގން އެ މިނިވަްނ މުއަްއަސސާތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކަކީ މަޖިލިސް ތެ މުއައްސަސަަތކާ

މު ނޑުމެން ތައްާޔރުކޮށްލުމަކީ އެއީ މުހިންމަޝްވަާރކޮށްލުމުގެ ޯފރަމެއް އަުޅގަ މަކީ ކޮަބއިތޯ އަހައިކޮށްދެވިދާނެ ކަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުެރވިގެްނ  5102ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 މިީޓން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން މި ކޮ ރޭގައި މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ އެ ބަޖެޓާ ދޭތެ ،ދާހިނދު

ވަރަްށ  ގެްނދިއުމަކީ ވެސް އެއީ  ތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާތަކެްއ ކުިރއަށްށްގެން އެ ނެެރވޭ ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިބައްދަލުކޮ

ނޑު ެދކެންމުހިން ުކގެ މި މިިނވަން މުއައްަސސާތަ . އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައިމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް ފުޅާ ގޮެތއްަގއި މިކަން ފަސޭހަވާނެ ހުރިހާ މަގެއް ތަަނވަސްކޮށްެދވެން އޮތް  މަޖިލިސްގައި އޮންނަ ކޮމިޓީްނ ވީހާ

ވެސް ހަަމ  ދިނުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހަނދާގެން އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް މިންވަރަކަށް ތަންވަސްކޮށް

މިއަދަކީ ޗުއްޓީަގއި  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެެކން. ދެން  މު ކަމެއްްށ ގެންދިއުމަކީ އެއީ މުހިންއެއް ނަަގިއގެން ކުރިއަކޮމިޓީ

ތިބުމަށްފަހު އައި ދުވަސް ކަމަށްވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެން އެ ބައްދަލުވުމުަގއި ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއ ހޭދަވެފައިވާތީ މިހާރު ހުރި 



  

ނޑުމެން އެކަމަށް ަތއްޔާުރެވގެން މިއަދު ަތއްޔާުރވާންބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަ ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގަ  މަސައްކަތްތަކާ ީވ އި އަުޅގަ

ނުޑމެން މަސައްކަތްތައް ބަހާލައިެގން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް ދެން  އޮންނަ ކޮމިޓީއަކަށް އަުޅގަ

ގަުޅވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ ރަނ ލީމާެއކަން ފާހަގަކޮްށ އެކަން ފާސްކޮށް ގައި ޕްލޭނެއް ރާވައިަލއިގެންދާނެ ގޮތު 

 ފާހަގަކުރެވޭ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު އިތުރަށް ދެން މި މަޝަވަރާގެ ވާހަކަފު   ޅެއްބޭނުންފު ޅު ދައްކަާވކަށްއިތުރު މެންބަރަކު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ތަފާތުވުމެއް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު  .ނުވޭހެން

އަދި ރޮޒައިނާ ވެސް ފުރަތަމަ އެ  މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވަިއ އަދި ވަޙީދު ވެސް ތާއީުދކުރަްއވައިމެންބަރު 

ނެތް  ތަފާތުވުމެއް ވިޔަސް. އެހެްނވީމާ، ޚިޔާލު ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި އަދި ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތަގއި ނައިަކމަށް

ނުޑގެ މައްސަލަެއއް. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް މި ކަމުގައި. އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ެވސް  އަުޅގަ

 ން މުހިންމު ކަމެއް. ދެން ުކރަ ގެންދިއުމަކީ އެއީ އެިކ ދާއިރާތަކުެގ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށް އި ބިލުތަކުގެ މަސަްއކަތާ

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ވެސް މުޙައްމަދު ޙުަސއިން  އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާަލކީ ވެސް

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ެވސް މި ދެތިން ހަތަރު ބިލަކީ ހަމަ މާއްދާއެއް ިއޞްލާޙުކޮށްަލން އަިއއްސަ އޮތް ކަމެކޭ. 

މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަންކަްނ  ިވއްޔާ މިއްދެ ޖަލްސާއަކުން ހަމަ އިރާދަކުރެ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑުެމން އެޖެންޑާކޮށްަލއިނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮްނމެ ދުވަހަކު ވެ މި  ން ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ާބއްަވއިގެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިދާ ނުންވާ އެއަށް ބޭ ރީ ގޮތުން އެކުލަވާލާަނން. ދެންމަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ މި ތާވަލެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަ ނޑުެމން ވީހާ ައވަހަކަށް ެއއްކުރާަނން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ިއއްސަ އޮތް މަޢުލޫމާތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުގައި ތި ވިދާޅުިވ ގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ ލު ތަފާތުވުމެއް ނެތްހެން. ދެން ަގއި ޚިޔާ ބިލުތަކުގެ މައްސަލައި 

ހެން މިހާރު އިއެކުެއކުގަ  ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތާ ގެްނދާނީ. ދެން  ސައްކަތްތައް ކުރިއަށްމަގެްނ ލައިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ބަހާ

ނުޑމެން ކޮންދެ މުއަްއސަސާައކަްށ ބޭފުޅުން ޢަ އެބައޮތް މެވެސް ދުވަހަކަށް އްޔަންކުރުން. ެއ މަސައްކަތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެން ވީހާ އަަވހަކަށް މި މަސް ނިމުމުގެއެޖެންޑާކޮށްލައި  އެ އިދާރީ ުކރިން އެކަން ވެްސ ނިންމާލެޭވތޯ އަުޅގަ

ހެން. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަދި އަޅުަގނޑަށް ީހވާނީ މިކަންކަމުގައި ިޚޔާލު ތަފާތުމެއް ނެތްލަން. އެހެްނވީމާ، ގޮތުން ރާވާ

މެންދުރު ލިބެން މި ފަހު( ގަޑީަގއި ހަމަ. )ވަގުުތކޮޅަަކށްއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ގަޑި ލިބޭ ވަގުތެއް ކިހިނެއްޯތ. މި 

ނޑުމެން ކަށްއަންނަނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މާގިނައިރެއް ނުނަގާނެހެން މިކަން ނިންމާލާ . އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަޅުގަ

ަގިއ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުެރވުނު މައްސަަލއިމިހާރު މި  ގެންދާީނ. ދެން އެޖެންޑާކޮްށގެން މި ބިލުތަކުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް



  

ނޑަށް ީހވަނީ އިތުރަްށ އެބައޮތްތޯ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނަޑއެިޅގެން ތާރީޚެއް ނުއަޅުަގނޑު ދެްއކި ވާހަކައި  އާދެ! ވިޔަސް އެ ވާަހކަ ގެންދިަޔ  ދެންނެވި ކަމުގައިގައި ދެން ކަ

ނޑަށް ދެންނެުވނީ ކަމަށް ބަލައިގޮތުން އަ އޮކްޓޯބަުރގެ ނިޔަލަށް މިހާރު  10ގެން މި އިންނަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ުޅގަ

ނޑަެއޅުން ެއބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިއަ ުދެގ މިހިރަ ބިލުތަކުގެ ސުންގަިޑ ހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި ކަ

ފަިއވާ ހަތަރު ބިލުެގ ސްޖަލްސާއިން ނިންމަވާ ެއއް ަކމެއްގެ ގޮުތގައި މިހާރު މި ކޮިމޓީން ބައްލަވަން މި ކޮމިޓީއަްށ އައި 

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ނި އޮކްޓޯބަރު ކަމުގައި ަކނަޑއަޅައި 10ސުންގަިޑއަކީ  ންމަން މި އެ ުސންގަޑި އަށް އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްަވއި  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުިރއްޔާ.ލެްއުވން ކޮމިޓީން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ވަން މުއައްސަސާތަކުެގ އަޅުަގނޑު މުޙައްމަދު ޙުސަިއންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެިކ މިނި

ނޑުެމންނަށް ހަމަ މިއަދު ވެސް  ނޑައަޅާ ސަބް ކޮމިޓީތައް ވެސް އަުޅގަ ކަންތައްތައް ދާއިމީ ގޮތެްއގަިއ ބެލުމަށް ކަ

ނޑުމެން އެކަން ކޮށްފަ  ނަޑށް ހީވަނީ، ކުީރގައި އަުޅގަ އޮތް ގޮތަކީ ހަތަރު މެންބަރުންެގ  އިއެކުަލވާލެވިދާނެހެން އަުޅގަ

ސަބް ކޮިމޓީތަކެއް ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މެންބަރަކު ލާފައި އެީއ އެ ކޮމިޓީތަކަކީ އެްއވެްސ  މައްޗަށް ެއކުލެވޭ

ނިްނމުންތަކެއް ނިންމާ ކޮމިޓީތަކެއް ނޫން. ހަމައެކަނި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް ކުރިން  ތަކެއް ަނގައިޑިސިޝަން

އެ  އިދަންނަވަންޏާ ވަކި މުައްއސަސާއަކާ ަބއްދަލުކޮށްފަ، ފާހަގަކޮށްލެްއވިހެން ޓެކްނިކަްލ މަސައްކަތްތަެކއް މިސާލަކަށް 

ކަމާ އެކަންކަްނ  އީ ކަމާއި އެ ހުރި ދަތިަތކަކީ މި އީމުއައްސަާސއަކުން މިހާރު ުކރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަަކކީ މި

ައޅުަގނޑަްށ ގާލުން އެ ކޮމިޓީތައް ނަ، މަސަްއކަތަަކށްވާނީ. އެހެންވީމާ  ފާހަގަކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުން ކޮމިޓީތަުކގެ

، އްކަތް ފެށޭނީ. އެހެންވީމާައވަހަށް ބައްދަުލވުމުގެ ަމސަ އެ ކޮމިޓީތަކުްނ މުއަްއސަސާަތކާއޭރުން  .މުހެންހީވަނީ މުހިން

 އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލުފުޅަށް ރޮަޒއިާނ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ސުްނގަޑި ަކނަޑއެޅުމު 

 މިޓީތަކުގެ ަމއްސަލަ ވެސް. ދެން ވެްސ ކުަރއްަވއިފި ާވހަކަފުޅުގައި. ޭއގެ އިތުރަށް އެ އިޝާރާްތކުރެްއވި ކޮ ތާއީދު

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ވޯަޓކުން ނިންމާލާފައި ބޭއްިވއްޔާހެން ރެޯކޑްަގއި ރަނގަުޅވާނީ ޚިޔާުލ 

ޮރޒައިނާ ާތއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް މިހާރު  މުޙައްމަދު ޙުަސިއން ހުށަހަޅުއްވައިފާތުވުމެއް ނެތަސް ވެްސ. އެހެންވީމާ، ތަ

... )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އޮކްޓޯބަުރގެ ނިޔަަލށް ކަމަށް މި ކޮމިޓީން 10 ރި ބިލުތަކުގެ ސުންގަިޑއަީކ އެއީހު

ސުންގަިޑއަކީ އެއީ ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގެންަނވާ މެންބަރުން މި... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ! ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ނޑުމެންނަށް ިލބިފައި ވަރަށް ފަހުން އެަބއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީްނ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހޭ. އޮފީހުން އަުޅގަ

 ދެްއވަންީވނޫންތޯ.އިދާރީން ިކޔާލަ ތޯ. އަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފައިކޮޅުަތކުަގއި ނޯންނާނެ ދެއް

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލް އޮފީސް، މާލެ ދިވެހިާރއްޖެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގނޑު ދަންަނވާލާނަން ިއނގޭތޯ. ޕްރޮއަޅު

ނާނު ވެ. ބ.ތުޅާދޫ، ގުލްބަހާރުގެ/ އަދުވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ، މަސީޙަށްهللا ލް ޢަބްދުރައީސް އަލްފާޟި

ނާނު ޙުސައިްނެގ ަގއި އަދުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައި ޙުސައިން މި އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

ރަީއސްގެ ގޮތުަގއި ހުންނަވަިއގެން  ޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްދެކޮޅަށް ޓެްކްސ އެ ވަކާލާތުކުރެްއވުމަްށ ދައުލަތާ ފަރާތުން

ވަަޑއިގަންަނވަމުންގެންދާީތ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައިމެވެ.  އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހީމް އަީރފް

 އަސްލު އަރީފް މީގެ ޢިބާރާތް އޮތީ. އަސްލު އަފީފް އަސްލު ނަމަކީ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ސިޓީ ފޮނުްއވާފަ. ދެން  އެހެންވީމާ، މިކަާމ ގުޭޅ ގޮތުން ދެން، އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެބަޮއތް މި

އެހެންވީމާ،  ެއއް ޮފނުވާނަން. ދެންއަޅުަގނޑު އެހެން މެންބަރުންގެ ފައިލްޮކޅުތަކަށް ވެްސ އެ ސިީޓގެ ކޮޕީ

ނޑުމެ . އީ ނޭނގޭ މިކަށް ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަމެއް ކަންން ގޮެތއް ކޮންމެވެސް ވަރަމުސްތަޤުބަލުގައި ިމއަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުން  އެހެންވީމާ، މިކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ވެސް އަުޅގަ

އްސަލަ މި ކޮމިޓީެގ ށް މާ ފަސޭހަފުޅުކަމަކަށްނުވާތީ މި މަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކުޑަކޮށް  ދެން ޙަޤީޤަތުގައި.

ނޑު މި ހިްއސާކޮށްލީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަޙީދު.   ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ފޮނުާވފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގެ ސަާމލުކަމަށް ގެންނާނީ ެއކަމުގެ މެއް މި ކޮމިީޓގެ ނުވަަތ މަޖިލީހުުކން ތިފަދަ ކަމި ޕީޖީން ތިފަދަ ސިޓީއަ

މަކަްށވާތީ ކަމަށް. އަދި އެކަން ބޮޑު ކަ ޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީކުޑަބޮޑުމިނެއް ބައްަލވާފައި ކަން އަ

ށް ަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މަޖިލީހައަޅު ށް ފޮނުވި ކަމަށްން މި ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ މަޖިލީހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދިގެޙަ

ނޑަްށ  މަުކ.ކަ ކޮިމޓީއަށް ައއިްއސަ އޮެތއް ުގޭޅ ކޮމިޓީއަކީ މީ ކަމަްށވާތީ އޮތީ. މިކަމާފޮނުވާފައި އެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމުގައި މި ތި އޮްތ ފެންނަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހަމަ އެދިވަޑަިއގެންފައި އޮތް ގޮުތގެ މަްއޗަށް ތި 

ކޮށް މި ށް ފެންނަ ގޮތަކީ ތިކަން ތިގޮތަށް ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންޙައްލުކޮށްދެްއވާފައި މަޖިލީހަ

ނޑައެޅިަފއި ޮއންނާނެ ކުރީގައި ސަރުކާުރެގ  ޖަވާބުދާރީވުން. ެއއީށް ހަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ ގަާވިއދެއް ވެސް ކަ

ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަުކގަިއ މީހުން ދައުލަތުންކުރާ ޒާތުގެ ަބއެއް ަދުއވާކުާރ  ނުވަތަ ބައެއް ުމއައްަސސާތަުކގައި ތިބޭ

. އެހެންވީމާ، އެ ަގވާއިދު ވެްސ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފަ ކުން ނުކުރެވޭދިއުން ެއއީ ވަކި ލެވަލަ  ން،ދެކޮޅަށްދާކަ

ންމެ ބޭފުޅެއްެގ، ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ ކޮ ަގވާއިުދ ވެސް ހޯދާފައި ތި މައްސަލަ ނިންމާއިރުގައި އެއަޅުަގނޑުމެން 

ެވސް ސާފުވެގެންދާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ޔަޤީނެއްނޫްނ  ފައިލްކޮޅު ތެރެއަށް ލެްއވީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ

ވެސް އެއީ މަޖިލީހުން އޭގެ ބެލެނިވެރިކަން ދިނީމަ ނޫނިއްޔަކާ ެއ  މިއިން ކޮންމެ ގަވާއިދަކީ ެވސް، ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ

ތަްއ އެބަ ހުރި. ަބެއއް ގަާވއިދު ނެ ަބެއއް ޤާނޫނުތައް އެބަ ހުރި.ގަާވއިދަކަށް ުނވަތަ އެ ޤާނޫަނކަށް ޢަމަލެއް ނުކުެރވޭ

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ބައްލަވައިދެްއވަންވީ މީތި، ވަކީލުން، ދައުަލތުގެ ދެން މަޖިލީހު  ފުންގެ ގޮތުަގިއ މުވަްއޒަން އަޅުގަ

ފަދަ މަްއސަލަތަކުަގއި ަވކާލާތުކުރަން ދިއުމުގައި އެ ަގވާއިދަކީ ިމ ވި ބޭފުޅުން އެބެތިބި ވަކީލުންެގ ގޮުތގައި ިތއް

ނޑުމެންނަށް ތިއަށް  މަޖިލީހުން ބެލެނިވެރިކަން ދީފައި އޮތް ގަާވއިދެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވެސް ބަލާލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އަސްލު ނޑުމެންނަށް ބަލައިލާފައި ފުރުޞަތެއް. ދެން އެކަ، ގޮތެއް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ ގޮތެއް ކަ ން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ެވއްެޖއްޔާމު ދައުލަުތގެ އެފަދަ ބާަވތެއްގެ ކަމެްއގައި ޕްޮރސެިކުއޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕީ.ޖީ 

މެން ައޅުަގނޑު ،ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އެހެންވީމާ ތިފަދަ ކަމެއް ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނީ އެކަން ކުރަން ރަނގަޅުނޫން

ނޑަްށ ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ، މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް  މުއެއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތިއާ ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް  . ޝުކުރިްއޔާ. ނިންމުމަށް ދޫކޮށްދިނުން ރަނގަޅީ ތައްޔާުރވުމަށްފަހުގައި ދެން ައޅުގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑަށް ހީވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ ވަޙީދު. މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ޭބފުޅަކު އެަބ އޮތްތޯ ެއއްވެސް. ދެން އަުޅގަ

ވެސް  މިކަން އަދި އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީން އެތަނުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު

 ކަމެއްތޯ. މިެދންނެވީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ އޮފީހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކޮށްލެވިދާނެހެން ތިއީ ކިހިނެްއ ކިހިނެއް ހިނގާ



  

ެވގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވާ ބޭފުަޅކު ކަމަށް ވިަޔްސ މީގައި ކޮންކަހަލަ ދަތިފުޅުަތކެއްތޯއްކަމަށް ވިަޔސް ވެސް އަދި ފޮނު

 ަކމަށްވަންޏާ. ޢަލީ.  މި އުޅެނީ. ސާފުކޮށްލެވިދާނެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންފުޅުވާ

 

 އިން ވަހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މީގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ 

ޯކޓަށް ވަަޑއިގެންެނވުން. މިއީ  މި ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މަޤާމުަތކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރަން

ދެވި ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ މަޤާމެއްަގއި ދައުަލތުން މުސާރަ، ސިމްޕަލް އިޝޫއަކީ. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި މި އަންނަ

އުޅޭ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުަޅުކ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ޕްރޮސެިކުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެކޮަޅށް ކޯޓަށް ވަަޑިއގަތުން މި

ސްޕްރީމް ކޯޓުްނ  ޤާނޫނެްއ ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް އިޝޫައކީ. ދެން ރާއްޭޖގަިއ ވަކީލުން ެރގިއުލޭުޓކުރާ ވަކި

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮންނަ ގަާވއިދެއް އެބަ ޮއވޭ. ނޑަށް، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކާރ ، އެހެންވީމާ ކަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ، އަުޅގަ

ނޑުމެ ކަެމއް އެބަ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެީއ  ިފޔަވަެޅއް ކޮންެމވެސްދު ކޮންމެވެސް ން މިީއ މިކަމާ މެގޮތުަގއި އަުޅގަ

ކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީން  ،ލިއްޔަތު އަދާކޮށްަފއިމަސްއޫޤާނޫނު ނެގެހެއްޓި ޤާނޫނުައސާސީ ނެގެހެއްޓުުމގެ ެއ 

ނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީމަ ނަޑއަޅާފަިއ ހުންނަ ފަރާތުން މިކަން އަުޅގަ ޖެހޭ މި ކޮމިީޓގެ ން އެބައަުޅަގނޑުމެ ކަ

ނޑުމެން ނަށް ދޭންޖެހޭ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އަދި އެޕީލް ފަރާތުން އެ ގަވާއިުދަގއި އޮްނނަ އެއްެޗއް ބަލައި އަދި ައުޅގަ

ށް ނުވަތަ ެއ ބޭފުާޅއަށް އެ ބޭފުާޅގެ މަޤާމުގެ ން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިިބއުނަލަށް ައޅުަގނޑުމެ ޓްރައިބިއުނަލަ

އްސަސާތަާކ ބެހޭ މުއަ  ެރވޭނެކަން ނުވަތަ ނުކުެރވޭނެކަން ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން، މިިނވަންހައިސިއްޔަތުން ކު

އަޅުަގނޑު އެކަްނ ، ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތެއް އެންެގވުަމކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ

 ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒު.އިމްތިޔާ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިކަމުގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ބައެއް އެހެން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން

ކުެރވުމަށް  ލަތާ އިިދކޮޅަށް ަވކާލާތުއްސަސާަތކުަގއި ތިއްަބވާ ަވކީލުން ދައުތުން ދައުލަތުެގ މުއަމި ޤާނޫނީގޮ

ލުން އެއީ ެއއް ކަމެއް ގޮުތގަިއ ން މި ކޮމިޓީން ރަނގަޅަށް ބަލާވަަޑއިގަތުުމގައި އެ އުސޫލު ޮއތް ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެ

 ދެކެން. ދެން ހަމަ އެއާެއުކގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިކަން މިގޮތަށް މި ސުވާލު ވެސް މި އުފެދެން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ



  

މިސާލެއް ގޮތުަގއި އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އުފުލި ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އުފުލުނު 

 ދަޢުވާއެްއަގއި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ނޫނިއްޔާ އެ ދަޢުވާގެ ތެރެައށް 

. އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި ީލގަލް ޕްރޮފެޝަނަްލ ކަހަލަ ކަންތައް ދިމާވެފަވަދެ ވަނީ ވަކާލާުތކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑިޔާރުްނގެ ރޯލު އި އްޔަންކުެރްއވުމުގަޢައްޔަްނކުރެްއވުން، ަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހ ލޯޔަރުން ޢަނިސްބަތްވެ ވެސް  ެވްސ ފަ

ނިޑޔާރުންެގ ްއޔަންކުރަން މިއޮތް އިންތިޢަ އެބަ ޮއވޭ. ެއއީ ލޯޔަރުްނެގ ތެރެއިން މި ލޯޔަރަކު ޚާަބކާ ގުިޅގެން ފަ

ވަރަްށ ، ނިންމުމަކުްނ ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ެލވޭގޮތް ޕްރޮފެޝަންގައި އުޅުްއވާ ބޭުފޅުންނަށް ވޯޓު

މި ުއސޫލުތައް ނިކަން ރަނަގޅަށް ، ހިނގާގޮތާ މެދު މިވަނީ ުއފެދިފަ. އެހެންވީމާގިނަ ުސވާލުތަކެްއ މިކަން 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ދފެނެގަތުމަކީ ާއއި މިކަްނ  ވެސް ެދކޭތީ ެވސް ކުރަންެޖހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު  އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހިއްޖެ ގޮތް ަބލައި ބަލައި، މިކަން ހިނގާ  ކަމަށް ދެކެން.  ސާފުކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ، އެހެންވީމާޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ އިންިތޔާޒު.  ުޑމެން އެ ަގވާއިދުތަާކ ެއއްެޗހި މެންބަރުންނަށް ލިބޭގޮތަށް އަުޅގަ

ޔާމީްނ  ވެސް އެޖެންޑާކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުަރށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް މިކަން ، އިދާރީގޮތުން ފާއިޒް. އެހެންވީމާ

 އެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ފުރުޞަތަކަށް. 

 

 ކަެދއްެކވުން:ޔާމީން ވާހަهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ނޑުމެން މި  އިވެސް ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޭއރު މި މައްސަލައިގަ  އާދެ! އަުޅގަ އަުޅަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަޢުޔެއް ކަމަށް މި  ކަމެއް މުނެރުމަކީ ވަރަްށ މުހިން ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތެއް އެްނގުމަީކ ނޫނީ އޭގައި އަުޅގަ

ވެްސ ދިމާވެްއޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އޭުރ  އިތަނުގަ  އޮތް ލަތަކުގަިއ. އޭރުން ކުިރއަށްފާހަގަކުރަނީ މިކަހަލަ މައްސަ 

މިކަްނ ، ހަމަ ރިފަރކޮށްލަން. އެހެންވީމާ ވެސް އި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ޮއންނާނެ އެހެންނޫންތޯ އެހެން ަކންކަމުގަ

މަ އެީއ އޮްތ ވެސް ހަ ންނަަވއިގެްނ ެއ އޮޅުންިފލުމަށްގޮތް ޕީ.ޖީ އޮފީހުަގއި ދަ އިތުރަށް ދިރާސާކޮްށ އަދި މިަކން ހިނގާ

 ވެްސ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން.  ެއކަން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަ

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާ 



  

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މި މައްސަލައިގަ  ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަީއސް އަފީފް  އިޢިއްޒަތްތްތެރި މުޤައްރިރު، ައޅުގަ

މަސަްއކަތް ެއ  ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާމު މިކަމަކީ ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅާ އެ ތިވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެ މަަސއްަކތް އެހެން ކުރަްއވާ

ނުޑމެން މިކޮޅުން ަވކި ގޮތެއް ިނންމައިގެ އްލެއް އޮްތ ން ސިީޓ ެއއް ފޮނުަވމަކުން އަދި ޙަ ގޮތަށް ކުެރްއވުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަ އްސަސާަތކުެގ ެތރޭގަިއ ހަމަ ތަމްސީލްކުރަްއވާ ންޖެހޭ ސަރުކާރުެގ ެދން ހުރި މުއަކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ސައްކަްތ ކިހިނެއްތޯ ދަނީ. ައޅުަގނޑަށް އަުޑއިވިަފއި އޮްތ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ ގޮތުން ހަމަ ދިމަދިމާލުގައި މި މަ

މިދަންނަވާހެން ، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާމި މަސައްކަތް ެއބަ ކުރައްވާ އެކި ބޭ، މަން ޕްރެކްޓިސްެއއް. އެހެންވީމާމިއީ ކޮ

ވިަޔސް ުއސޫލުތަްއ  ގޮތެއް ެއީއ އެ ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ކޮްނމެ ޓެކްސް ޓްަރއިބިއުނަލްެގ ރަީއސް އެކަން އެ ކުރެްއވުން

ކަމަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޕީ.ޖީ އެ  ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުންނާއި ނިޔާކުރާ ގޮތުން ހޭޖެހޭ

ވެސް  ކަންކަން ހުރީ. މިއްސަސާަތކުަގއި ކިހިނެއްޯތ އެއަދެން ހުރި މު އެ ފާޅުކުެރއްީވ. އެހެންނަމަވެސްކަންބޮޑުވުން 

 ލަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އެހެން ދިމަދިމާލުގައި ހުރި ޤާނޫނީ ވަކީލުންތައް، އެހެން ކޮމިޓީން ހަމަ ބަލާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަށް އެިކއެިކ  އްސަސާަތއް ތަމްސީލުކުަރއްވާ ަބއެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުންމުއަ ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް ކޯޓަށް ާދކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތަކުން ވެސް މައުނަީކ  އްލަކަށް މީގައި ހުރިހާރު ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މީގައި ދާއިމީ ޙައޮތީ ޚަބަ ފަރާތްތަކުން

ނޑައެިޅގެންޙަ ނޑުމެންނަށް ކަ ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ކަމަށް އަޅުގަ  އްލަކަށް އާދެވެނީ މިކަހަަލ އުސޫލެއް އަުޅގަ

 މަށް ގެނެސްދެން. ހަމަ މިކަން އަުޅަގނޑު މުޤައްރިުރގެ ސަމާލުކަ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލު މިހިރީ އިތުރަށް މިކަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަގަށް  އިއާދެ! މިކަމުގަ  ދެން މި ސިޓީފުޅާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކޮށްލާފަިއ ވެސް މީގައި ަބއެްއ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މިކަން ބާއްވާފަ، ވިްސނުންފުޅެއް ހުރީ. އެހެންވީމާ މިކަމާއިގެން ކުިރއަށްދާ  އިމިއަދު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑު ގައިތުރަށް އެޖެންޑާކޮްށގެން ދިރާސާކުރެވޭނެ މަަގކުން އަުޅގަ ސްދުކުރަނީ. ދެްނ ން ކުރިއަށް ގެންދަން އަުޅގަ

ނަޑއެުޅއްިވއިުރގަިއ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން، ނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމެއްގައި މި ބިލުަތއް ަވކި ޑޭޓެއް ކަ ކުރިްނ އަުޅގަ

ހުރި ޤާނޫނުަތކުަގއި މިހުރި މާއްދާތަކާ ުގޭޅގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި  އިއަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން މި އައިސްފަ

ނޑުމެން ކޮިމޓީ އަށް ގެނައުުމގެ ކުރިން   އްސަސާަތކުގެ ބަެހއް ހޯދުން އެއީ ތިބޭފުޅުންގެމުއައެ ބިލުތައް އަުޅގަ

ކަމެއްތޯ. އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކޮޅުން އިދާރީގޮތުން ދަންނަވާލައިގެން.  މު ޚިޔާލުފުޅުަގއި ކިހާ މުހިން

ސް މި ދެނީ. ދުވަ ދުވަެހއްވަރު. ދެން ޢާއްމުކޮށް ތިން ދުވަހެއްވަރު ބޭނުންވާނެ އެހެންނޫންތޯ އެއް އެހެންކަމަށްވަންޏާ ދެ

ނޑުމެން ނިންމާނީތޯ؟ އެހެންވީމާނޫނިއްޔާ އަޅު  ތި ޭބފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީކިހިނެއްތޯ އެހެންވީމާ،  މިކަން ، ގަ



  

ވެސް ިވސްނިފައި އޮތީމަ ކިހިނެއްޯތ ތިބޭފުޅުން ސިޓީއެއް މާދަމާ  ކުރަން ވަަރކަށް މާދަމާ އެޖެންޑާ ކޮންމެވެސް

 ޯހދާލަން ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ.  ށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުަވރަކަ ފޮނުވާލައިގެން ކޮންމެވެސް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ކުޑަުކޑަ ކަެމއްގަ  ނޑުމެންދާގޮތް ޮއޅުންފިލުވާިމކަން  އިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ މި  ލަމުން. މިހާރު އަޅުގަ

ތޯ؟ ންކިހިނެއްތޯ މިދަނީ. އެބަ ޓީވީން ދައްކަމު ަދނީކޮމިޓީން މިއީ ލައިްވކުރާ ކޮމިޓީއެއްތޯ. ކުރިއަށް މި

ައޅުަގނުޑމެން މެންބަރުންނަށް އެކަން  މައްސަަލެއއް ނެތް. އެކަމަކު ކުރުމަކުންނެއްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ލަިއވް )

ގޮތުގައި ޭއގެ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. ކުއްލިއަަކށް އެހެން ބޭފުޅުން ގުޅާފައި  ރާއެނގިލާފައި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު

ގުން ކަންނޭނޭގ އެނވެސް ރަނގަުޅވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން ަކއިރީަގއި ބުނެލުމަށްވުރެ އޭގެ ހުރިާހ ގޮތަކުން

 ލީ. ވާހަކަ ދަންނަވާ ހަމަ އެ، އެހެންވީމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އްަސސާތަކުގެ މި ބިލުތަކާ ުގޅޭގޮަތށް އަޅުަގނޑު މި ގެަނއި ނުުކތާގައި ީކކޭތޯ، ވަޙީދު. އެހެންވީމާ، އެހެން މުއަ 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން  ން ބޭނުންވަނީ ައބަދުެވްސ ފާހަގަކޮށްލަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވުޖޫދުކުރަން ެއކަންކަމާ ުގޭޅ  އި ްއސަސާތަކާހިނދު، އެކަންަތއްތަކާ ގުޅޭ ުމއަ ބޭނުންވާ އެ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

ތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުަމކީ އެއީ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު  ފަރާތްތަކާ އެީކގައި މަޝްވަާރތަކެއް ކޮށް ޚިޔާލު

 ލިއްޔަތްަތކުގެ ތެޭރަގއިންދާނެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްއޫގެނައުުމގައި ލިިބގެްނދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުަޔކަށް ެވގެވުޖޫދަށް 

ވެްސ އެ ބަޔަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނެްއ  ވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެކޭ އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް

ުހރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކު  ޔަކު ވުޖޫދަށް ގެނުވަން ޭބނުންވާ އެކަމަާކ ގުޅުންހެދިގެންދާއިރުަގއި ނުވަތަ ެއބަ

ނޑުމެން  މަޝްވަރާކުެރވިގެން ދިއުން. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން އަުޅގަ

ނޑު ކުރުމުގައި ނުވަތަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުަގއި ނުވަތަ  މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދު އުވާލުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން އެ މިންގަ

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންެވގެން އަ  ކަމަށް  ކަމެއް މުއެއީ މުހިންގެންގުޅުަމކީ  ލީ. ޅުަގނުޑ ެއވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާއަުޅގަ

 ކުރަން ފެނޭ. ހިއްސާ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން އެ މުއައާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު  އްސަސާތަުކން ( އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އިގޮތުން މި އައިސްފަ ވެސް މިކަމާގުޅޭ ހުރި އިޞްލާުޙތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ ގޮތެއް އަުޅގަ

ްނ އެ މަޢުލޫމާތާ އެކުގައި ތި ބޭފުޅު، ލަ ގެނައުުމގެ ކުރިން. އެހެންވީމާސާފުކޮށްލާނަން ކޮމިޓީ އަށް އެ މައްސަ

ނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  ނަޑއެުޅއްވި މި ތާރީޚަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަޅުގަ ކަ

، ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑކޮށްފަިއ ހުރި މަސައްކަތްތައް މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންވީމާ

 އެބަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިގަންަނވާ!އިނާ އާަދމް ހުރިހާ ބޭފުޅުން، ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ެއ ކޮިމޓީތައް ެއކުލަ ލުުމގެ ކަންަތކުަގއި ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުެވ ވާމުޤައްރިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އިދާރީމޭޒުން މިހާރު ނިންމަވާލައްވާީތވެ. ކޮންއިަރުކންތޯ މި ކޮމިޓީތައް އެ ވެސް  ކުލަވަިއލާނީ. އަޅުގަ

 ކޮމިޓީ އެއް ިވދާޅުވީމަ.  އިންޓްރެސްޓެޑް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަންނޭނގޭ އެ ބޭފުަޅކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ  ންނަ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ތެޭރގައި އެކަްނކަންމާދުރުނޫން މުްސތަޤްބަލެއްަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި އަ، އެހެންވީމާ

ވެސް  ވާހަކަ ދަންނަަވމުން މިއަދު މި ކޮމިޓީ އަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ، ނިމިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ

ނޑު އިޚްާލޞްތެރިކަމާ ޒިރުވަަޑިއގެންދެއްވިހާ  ވެސް ޝުކުރު އެކު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ރަމުން އަދި ކޮމިީޓގެ ަމސައްކަުތގައި މިހާތަނަށް ައިއސް ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނިންމުމުގައި ތި ބޭފުޅުން ވީހާ އަދާކު

 މަސައްކަތް ނިންމުމުެގ ވިސްނުންފުޅު ގެންުގޅުްއީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އިވެސް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގަ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ލަންކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާ އަދާކުރަމުން މިއަދުގެ
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