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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިވަން ުމއައްަސސާ ކޮމިޓީެގ މިއަުދގެ ަބއްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

ނޑު ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛އަކީންނަވަން. މި ވަގުތު ކޮމިޓީެގ ހާޒިރީމަރުޙަބާ ދަ  ވެސް އަުޅގަ ކަ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ކެންޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް 

ރާގެ އަދި ވެލިދޫ ދާއި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު

ވަން. އާދެ! މިއަދު ން ރަޝީދު. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމި

ނަޑއަޅާފައި އޮްތ  ،ތަންކޮޅެއް ުކއްލި ގޮަތކަށް މި ބައްދަލުވުމަކަށް ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން ކުީރގައި މި ިބލުތަކަށް ކަ

ނުޑ ހިތަށްއެރީ ބިލުތަުކގެ މަސަްއކަތް އަލުން، މިއަދަށް އެބަ ހަމަވޭ. އެހެންވީމާޑޭޓް  ނިންމުމަށް ޑޭޓެްއ  އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން މިހާރު އައިސްފައި ހުރި  ،އެކަމަށްނޭ ޑޭޓު ހަމަވާއިުރގައި. ދެން އެހެންީވމަ އެއް ކަމަކަށް ޖެހޭކަ

ނަޑއެޅުންމަސައްކަތްތައް ނިން ެއއް ކަމެއްެގ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުުމގެ އެއް ބޭނުމަކީ. ެއީއ  މާނެ ޑޭޓެއް ކަ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  ؛މަސައްކަތް މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮެތއް  ައންނަ ހަފުތާގައި ފެށޭއިރު މި އަލުން އަުޅގަ

އަލުން  ،ގޮތުން މި މަސައްކަުތގައި އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ފަސޭހަވާނެތީވެ ލާފައި އޮތިްއޔާ އޭރުން އިދާރީރާވައި

ނޑުމެން ިއށީނދެގެން ގޮތްތަކެއް ނިްނމުމުގެ ބަދަލުގައި.  ނޑުމެންނަށް އަޅު  އަނެއް ކަމަކަށްއަނެއްކާ އަުޅގަ ގަ

މިހާރު އަންނަ މަގުމަތީގައި އެބަ އުޅޭ ހިއުމަން  ،އެއްބަްސވުމަކަށް އާެދވިއްެޖްއޔާ ހަމަ މަސައްކަތަށް ފަސޭހަވާނެ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅުންކޮޅަކާިއ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންަނ 

 ީމގައި ، ތޯ ެއއީ؟ މެންބަރުންގެ ަކންތަކާ. އެހެންވީމާމީާރގެ ބޯޑު ދެއްޒު؟ ދެން ކޮންަތނެއްތޯ ފާއި ،ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި 

ނޑުމެންނަށް ވިސްނުން އެއްގޮތްކޮށްެލވިފަިއ  ވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި ހަމަ ފެށޭ ތަނުން އަންނާނެ. އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  ަގނޑުމެްނ އިދާރީއެްއކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި އަޅު އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މިކޮޅަްށ އައުމާ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަސް  ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ހަމަ ވަގުތުން މަަސއްކަތް ފަށާ ެވވިފައި އޮތިްއޔާ ގޮަތށް. އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ން މި ދެ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށްލު، ކަތް ފަށަިއަގނެވޭނެ. އެހެްނވީމާއި ެދން ހަމަ މަސައްއިތުރު މީޓިންއަާކ ނުލަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑަ މިއަދުގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަުޅގަ އެޅުމަްށ ުހރި ބިލުތަކުގެ މަަސއްކަްތ ނިންމާނެ ޑޭޓެއް ކަ

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ  ދަމާހިނގާ. ދެން ަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ މަސައްކަުތގެ؛ ދަންނަވާީނ ައޅު ،ފެށޭއިރުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން. ނިންމައިކޮންެމގޮތެްއވިަޔސް ބިލުތައް ނި ޓަކައި ތަސްވީރު ރީިތކުުރމަށް ކިހިނެއް؟ ލާފައި ންމަންވީއޭ ައޅުގަ

ނޑުމެން  .ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް  ބިލުތައް އަލުން އަނބުރާ މިކޮޅަށް އައި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ބިލު އާޭދތާ. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ބިލުތައް ވީ   ވަރަކުްނ ނިންމާފައި ފޮނުވާލަންވީވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ގެްނގުޭޅ ، ްއކަތެްއ ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާކަންނޭނގެ. އޭރަށް ކޮމިީޓގަިއ މާ ގިނަ މަސަ ެއގޮތަށް ިވސްނުން އަުޅގަ
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. ލާފައި ނިންމަމާަގނޑުމެން ހިނގާބަލަ ާވހަކަދައްަކއިބިލުތަކަށް ޑޭެޓްއ އަޅު، ެވސް ދަންނަވަން. ދެން އެހެންވީމާވާހަކަ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ބެހޭ  ފައި ޮއތް ކަރުދާހުގަިއ އިނގޭތޯ. މިިނވަން މުައއްސަސާތަކާ ލިބި މިހާރު ބަެއއް ބިލުތައް މި ހުރީ، އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑކަށް ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ނިންމަ 31ގެ ކަރުދާހުގައި އެބަ އޮތް ކޮމިޓީއަށް އަންނަ ބިލުތަކު   5ން އެބަ އޮތް ގާްތގަ

ނޑަށް ފެނޭ ކޮްނމެ ގޮތެްއގަިއ ިވޔަސް މި އެހެްނވީމާ،ލާޙެއް އެބަ އޮތް. އިޞް މަސް.  1ކުިރއަށް އޮތީ  ،އޮތީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑެނުވަތަ އަޅު ،މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މާ، ޮއގަސްޓުއެހެންވީ އަީކ  15މަހުގެ  ޑްަލއިނެއް ދީފަިއ އޮގަސްޓުގަ

ލާފައި ބާއްވަން. ނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމައިޑެޑްލައިން ކަމަށް ހަދާފައި ެއ މަސް ނިމެންވާއިރަށް އަޅުަގނޑަށް ފެ

ނެވިހެން އެފިސިއަންީސއަށް މީހަކަށް ދެން . އަޅުަގނޑުމެންގެ އަނެއްހެން ތިނީސާފުކޮށްލާފައި ބާއްވަންޖެހޭ 

ނޑުމެން މަސައްަކތްކޮށް ނިންމައިވަަރށް އަޅު ުނވާނެލުކުެރވިގެންސުވާ ނޑު ގަ ލާފައި ބާއްަވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ހަމަ  ނީ. ދެން އެހެންވީމާ،ގަބޫލުކުރަ ގެ ކުރިން 15ޖުލަިއގައި މި ހުރި ހުިރހާ ބިލުތަކެއް  31އަުޅގަ

 . 15ގެ ކުިރން ނިންމަން. ޑެޑްލައިނެއްގެ ގޮތުަގއި 15އިނގޭތޯ. އޮގަްސޓު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ޢަލީ ޙުސައިންގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން.  ،އަޅުަގނޑު 

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

  ުޅަވން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ؟ ދޫކޮށްލީ؟ވަޙީދު ވެސް އެްއޗެއް ވިދާ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑުމެމުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ނޑު ވެްސ ދެންމެ ބަލައިލިއިރުގައި އެބަ އޮތް އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ލާޙެްއ ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތަެކއް. ާޤނޫނުއަސާސީގެ އިޞްބަލަންޖެހޭ އަދި ނިންމަން ރަންޖެހޭ ފުދޭވަރަކަށް؛ފާސްކު

ނޑަށް ފެން، ދެން އެހެްނވީމާ ވެސް އެބަ އޮތް. ނޑަކަށް އޮގަްސޓު މަސް. އެހެންވީމާއަުޅގަ ، ނަނީ މި ފެށުނީ ގާތްގަ
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ނޑަށް ، ން ަފހަރެއްަގއި ނުނިންމިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެއުޅެގެގެ ކުިރއަށް މި ނިންމަން 15ހުގެ މަ އޮގަްސޓު އަުޅގަ

ދިގުކޮށްލައިފިއްޔާ.  މުޅި މަހަށް ރުޞަތު އޮންނާނޭވެސް ނިންމިއްޖެްއޔާ ފުގެ ކުރިން 15ފެންނަނީ އޮގަސްޓު މަސް 

ަވގުތަކީ ވެްސ މަހުގެ ކޮންމެ  ންމާ ގޮތަށް އޮެވއްޖެއްޔާ އެއީ ޮއގަސްޓުެގ ކުރިން ނ30ިއެހެންވީމާ، ޮއގަސްުޓގެ 

ނުޑ ހު، ގެ ކުރިންވެސް. އެހެްނވީމާ 15އަިދ  .މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ނިންމިާދނެ ަވގުތަކަށް ބެލިދާނެ ށަހަޅަމޭ އަުޅގަ

އްޖެއްޔާ ެވސް ނިންމަން ޖެހިގެ ކުރިން 15މަހުގެ، ކީކޭތޯ؟ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގެ ކުރިން. ޮއަގސްޓ30ުއޮގަްސޓު 

ުހށަހެޅިފައި ހުރި ގާނޫނުތަުކގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ައޅުަގނުޑ  އީގެ ކުރިން. އެ 30ހަޅަމޭ ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ، ހުށަ

 ހުރި. ދަށް ބަލާފައި ފުދޭަވރަކަށް އެބަފާސްކުރަން ހުރި ޖެހިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ އަދަމިހެން މި ދެންނެވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުތރު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ، އެހެންވީމާށް ެދއްތޯ؟ )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަ 30ށްނޫންތޯ؟ ޢަލީ ވެސް ހަމަ އެގޮތަ

ދެން ވަޙީުދގެ ޚިާޔލަކީ ވެްސ މަހުގެ ނިޔަލަްށ  ހުށަހަުޅއްަވއި، ޮރޒައިާނ އާދަމް ތާއީުދކުރަްއވަިއ،ވަންޏާ ޢަލީ ޙުސައިން 

 ަކމަށް... ެއއްގޮތް ދެ ޚިޔާލު އެ ދެ ޚިޔާލަކީ، ޙުސައިންމެންގެ ވެްސ. އެހެންވީމާ ނިންމުންތާ. ޢަލީ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ން. އަޅުަގނޑު ިމ ގެ ކުރިްނ ނިންމަޮއގަސްޓު  15އޭގަިއ އޮްނނަނީ ؟ ދެއްތޯ ުކރިން ނިންމަން ގަްސޓުއޮ 15އެއީ 

 30ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް އޮތީމާ  ޔަްސ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ މިހާކުރިްނ ވިޔަސް އަދި ފަހުން ވި ޮއގަސްޓު 15ހުށަހެޅީ 

 އޮގަްސޓުގެ ނިޔަލަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ، މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން( އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ދެއްތޯ؟ އޯކޭ. ) ވެސްޢަލީ  އަޅުގަ

ރޮަޒއިނާ ވެސް، ވަޙީދު ވެސް އަދި ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް،  ؛ނަށްއެއްބަްސެވވުމަކަށް މި އާދެުވނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ފަސް ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގައި ހުރި ހަތަރު މި ޮއަގސްޓަށް 15ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން 

ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ،އްވާޓަކައި. ދެން އެަކން ކުރުމަށް އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އިްސކަން ެއބަ ދެ ނިންމުމަށް

ން. މަސަްއކަތް ނިންމަވެސް ަފހަރު ނަމަވެސް ބާއްަވިއގެން  ފަހަރު ނަމަވެސް، ދެ ވެސް ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތައް ެއއް

ނޑު އިދާީރ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ދަންނަވަން.  އިދާރީ، ދެން އެހެންވީމާ ޮގތުން އެގޮތަްށ ކުިރއަށްދިއުަމށް އަުޅގަ

ނުޑމެން އޮފް ދަ ރެކޯޑުގަިއ ، ކަމަށް ބަލާފައި އައިޓަމް ނިމުނީ ހިސާބުން މި މި، އެހެންވީމާ ދެން އަޅުގަ

އަންނަން މިހިރަ ކޮމިޝަންތަކަށް ބޭފުޅުން ލުމުގެ  ތޯ ކުރިއަށްލާފައި ހަމަ ެއއްަބސްވުމަކަށް އަންނަްނވީނޫންވާހަކަދަްއކައި
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ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ، ބާްއަވއިކޮށް އިތުރު ޖަލްސާއެއް ނުެއއް ކަންތައް އިދާރީ މަަސއްކަތް ހަމަ އައުމާ ދެްނ އަުޅގަ

ނުޑ  ،ގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ިކހިނެއްތޯ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ސާފުކޮށްގެން ހަމަ ފެށޭ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އުމަން ރު ހިމިހާ، އެހެންވީމާހުޅުވާލަން. ެއކަމަށް ވެސް ެއއްބަސްވެލާަފއި އޮިތއްޔާ ފަޭސހަވާނެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

އައުުމގެ މަގުމަތީގައި މިހިރަ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މީރާގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރަން

ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  އިދާރީ ޓީގެ އިތުރު ޖަލްސާެއއް ނުބާްއވައިެއްއކޮށް ކޮމި ނަންފުޅުތައް ހަމަ އައުމާ

ވާަހކަައކީ ދިރާާސކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީން  ،ބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި އެ ެމން

 ގޮތުން ހަމަ ައއުމާ އެ މަސަްއކަތް ެވްސ އިދާރީ، . އެހެްނވީމާވެލަްއވަނީގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިއްތިފާޤު  ފަށާ

ނޑު ދަންނަވަމުން، މިއަދުގެ ކޮމިޓީެގ އެްއކޮށް އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމެވު މަށް އަޅުގަ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީބަ

_______________ 

 


