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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަލުވުން. މި ސަސާ ކޮމިޓީގެ ުފރަތަމަ ބައްފަހުގައި މިއަދު މިނިަވން މުއައް`. އަުޅަގނޑުމެން ަބންދަށް

 ނަށް . މި ބައްދަލުވުމުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވަނަ ބައްދަލުވުން 31އްަސސާ ކޮމިޓީގެ އަދަލުވުން. މިއީ މިނިވަން މުބައް

ންަނވަނީ ވަޑަިއގަ. ކޮމިޓީަގއި މިަވގުތު ބައިވެިރވެ ދަލުވުމަށްބާ ދަންނަވަން ބައްރަތަމަ މަރުޙަވެސް އަޅުަގނޑު ފު

ފަރެސްމާތޮޑާގެ  ޙުސައިން ޝަހުދީ،ރި މެންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ސް ޢަލީ މައުރޫފް،އިބު ރައީ ކޮމިޓީގެ ނަ

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ދި އަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަީޙދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން،ދާއިރާ

ތަްއ އޮތީ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެެޖންޑާކޮށްފައި ފުރަތަމަ މި

ލްކޮުޅަގިއ މަސައްކަުތގެ ލިސްޓެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައި ހޭގޮތުން. ދެން ކޮމިޓީގައި ހުރިކުރިއަށް ގެންިދއުމާ ބެ

ނޑު މަަސއްކަތްތަްއ. ދެން މީގެއޮންނާނެ. މިހާރު އަޅު ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގައި ހުރި މަިއގަ ތެރެއިން އެންމެ  ގަ

ނޑު ކޮމިޝަނާ ސަރވިސް ފަހަތުގައި މިއޮތް ސިވިލް މެން ކޮމިޓީަގއި އޮްތ މައްސަލަ. މިހާުރ ުގޅޭޮގތުން އަުޅގަ

ވީާމ، ަސ އޮތީ. އެހެންއްވާހަކަެދއްެކވުން އިޝޫ މިހާރު ނިމުމަކަށް ގޮ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާ ޅުަގނޑު ސިވިލްއަ

އިގަންނަާވ ޅުންނަށް ފެނިވަޑަބޭފު ނިންމާލަން. ތިދެން ވަިކގޮތަކަްށ  މަސައްކަތްމި ޓީން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމި

 އަިއސްފައި އޮްތ މައްސަލަ މިހާރު އިޝޫއަަކށް ނުވޭ. އެކަމުން މިހާ މިނިސްޓްރީ އާއި ިސވިލްމި ގޮތަކަށް 

 ނޑުެމންގެ މާބޮޑު ދައުރެއް ނެތި.ައޅުގަ  .އްލަަކށް ގޮއްސަ އޮތީޔާ ޙަ ގުޅިެގން އިރާދަކުރެއްިވއް ޅުންނާސަރވިްސގެ ބޭފު

 އޮތީ ދެ މައްސަލަެއއް. ެއއީ އެއް  ޖެްނޓްކޮށް ނިންމަން މިއޮތް އެންމެ އަރަވގުތަށް ިނންމަން ދެން މިވަގުތުން މި

އޮްތ ފޮނުއްވާަފިއ އްަޔންކުރެވުނު ބޭފުޅުްނގެ ތެރެިއން އެބަަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޢަ މައްސަލައަކަްށ ހިއުމަން

ން ން ލިބިގެންވާ ބާރުއްޔަންކުރަން. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށް ގާނޫނުރައީސަާކއި ނައިބު ރައީސް ޢަ

ކަމަށްވަންޏާ  ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވެސް އަަވހަކަށް ތި ްނީވމާ، މިކަން ވީހާ. އެހެއެބައޮތް ފޮނުއްވާފަ

 މިދާނެންވެސް ނިއި ެވސް ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކޯރަމް އެަބޮއތް. އެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުމުގައި މިވަގުތު ކޮމިީޓގަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚި އިންޓަރގްރިޓީ މިއޮތީ ގޮެތްއަގއި  ޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތްކަމަށްވަންޏާ. ދެން މައިގަ

ވެސް އި މައްަސލައާ ދޭތެރޭގަ  ުހރި ނަންފުޅުތަކުގެ ަމއްސަަލ. އެހެންވީމާ، އެ  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާަފއި

ނޑު ޚިޔާލު މި ދަްށ އިތުރު ެއއް ބައްދަުލވުން ުކރަނީ އަދި މިއަދުން މިއަ އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންާމފައި އަުޅގަ

ގެ ކުރިން ބާއްވާަފިއ މިހެން ކޮމިޓީގައި މަޖިލިސް ފްލޯރއަށް ދާން އަވަސްކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް  2:30

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާަލން މި އެޖެންޑާަގއި މިހިރަ މަށް. އެހެންވީމާ، އިކަ ނިންމާލަން

 މު ކަންތަްއތަކުގެ މަްއޗަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ޅުަގނޑު މި ަހއިލައިްޓކުރި މުހިއްއަ ކަންތައްތަކާ
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ަމށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްގެ މަޤާ ޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ހިއުމަންޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ޝިފާޤު  ފާތު، އަލްފާޟިލްޏ.ފުވައްމުލަކު އިބު ރައީސްކަމަށް ޟިލާ އަިއމިނަތު އީނާޝް. އަދި ނަހަބަރުގެ، އަލްފާހ.

 ނޑު ހުށަހަޅާލަން. މުފީދުގެ ނަންފުޅު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޮއތްގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމަށް.  ަސ އޮްތ ދެ ނަންފުޅުށަހަޅުއްވައިިފ ކޮމިޓީއަްށ ައއިއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ހު

ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ަގންނަވާ. އެހެންވީމާ، ޙުސަިއނަޙުސައިން އެަބ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައި އެހެންވީމާ، 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ނޑު ތާއީދު މެންބަރު ހުށަހެޅުއިްއޒަތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ   ކުރަން.އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

  

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަރުވާަފިއ  އެހެންވީާމ، ވަޙީަދށް ފުރުޞަތެއް. ވަޙީދު އެބަ އިޝާާރތްކުރަްއވާ ،އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތްކަމަްށވަންޏާ

  .ނިންމާލަން ަކން ކޮމިޓީން ވަކިގޮަތކަށްނޑު ގަސްދުކުރަނީ މިއަޅުގަ 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ވަޙީތުލު

 އިބު ރައީްސގެ މި މައްސަލަ މިހާރުރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީާސއި ނަ ަގނޑު ުސވާލަކީ މިހާރު ހިއުމަންއަޅު

ކޮްނއިރަކުތޯ؟ ކޮމިޓީއަށް އަިއއްސިތޯ؟  ކޮމިޓީއަށް އައީ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފްލޯރއެްއގައި އަދި އިންކަަމށް.

އެ ސުވާލު  ކޮށްފައި ފޮނުވައިފިތޯ މިކޮޅަށް؟ ހެނދުނު ފްލޯރއިން އަނެކަތި ކޮންއިރަކުތޯ ކޮމިޓީއަށް ައީއ؟

 .ފުރިހަމަވީމާ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ރެްއވި ކަންތައް އޮޅުްނ ފިލައިފިކަމަށް އިދާރީ ދު ސާފުކުގޮުތގައި ދެން ވަޙީ ބޫުލކުރާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަ

ނަންފުޅު  2ވާަފއި އޮތް އްދުނު ލިބިވަޑައިގެންަފއޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ފޮނުނމިއަދު ހެ  ބުނަނީ ބޭފުޅުން އެ

ްށ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ނަންފުޅު ކޮމިޓީން އެގޮތަ ދު ކުރައްވާފައި މިރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ޙުސަިއން ތާއީ

ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ފޮނުއްެވވި  ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 
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ވަަޑއިުނގަންނަވާ ދެއްތޯ. ވޯޓު ނުލާ. އެހެންވީމާ، ދިޔައީ. ވަޙީދު ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ  ނަންފުޅުތައް ފާސްެވގެން މި

އިދާރީ ބޭފުޅުން ުކރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.  ންވީމާ، ެއގޮތަށް ރިޕޯޓް ނިންމަވައިޔައީ. އެހެދި އެގޮތަށް ނިމިގެން މި

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އިތުރު ިއއްމިހާރު އަޅު ނޑު ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބައިވެރިވެ ގަ ވަަޑިއެގންނަވައިފިކަން އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން މިވަގުތު ރެކޯޑުަގއި ފާހަގަކުރަން. އަުޅަގނޑުގެ އަޚް ކަ

 .ދަންނަވާލާނަންމި ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑިއގެންފި. ދެން އިތުރު މެމްބަރަކު ގުޅިވަޑަިއގަތުމާ ގުޅިގެން ައޅުަގނޑު ިއތުރަށް 

އަށް ައއިސް ހުރި މައްސަލަަތްއ ފަހުަގއި މި އިށީންދެލީ ކޮމިޓީން ކޮމިީޓގައި މިއަދު ޗުއްީޓއަށްއަޅުަގނޑުމެ

ކަމަށް ފެންނާތީ  ލާ މިހާރުން މިހާރަށް ނިންމަން ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިއަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށް ބަލައި

ދެ ކަމެްއ  އެކަންކަުމގެ މައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އިށީންދެލީ. ދެން ނިންމަން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި

އިޓްސް ކޮމިަޝނަށް ރައީސަާކއި ނައިުބ ރަ އެީއ ހިއުމަންފާހަގަކުެރވުނީ.  ޖެންްޓކޮށް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރ

ދިޔައީ. ކަން މިހާރު ކޮމިޓީން ނިމިގެން މިއްޔަންކުރުމަށް ޮފނުވާފައި އޮތް ދެ ނަންފުޅުގެ ކަންތައް. ދެން އެރައީސެއް ޢަ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ިނންމައިފިން. ދެން މި ކޮމިޝަނަށް  ޓަރގްރިޓީއޮތީ ިއން އެ ދެ ނަންފުޅު ހަމަ ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

ން އެ ކޮމިޝަނު .މި ސަރުކާރުން ފޮނުއްެވވީގެ ނކަންނޭ މަދު ޙުސައިންގެ ބިލެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް 

ނޑުމެން އިދާރީގޮތުްނ ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަމަ  އެކުަލވާލުމަށް ފޮނުވާފައި ުހރި ނަންފުޅުތައް. ދެން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހުރިހާ  އެއްކޮށް އިދާރީ ނަންފުޅުތައް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ލިބުމާ ގޮުތން މިދަނީ ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު ގާތްގަ

ނޑުމެްނނަށް މިކަން ނިންމުމުގެ އި މަޢުލޫމާތެއް ސާފުވެފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ަވުގތެއްގަ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން ަބއްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީން އަެނއް   އް ނެތް ން އިޢުތިރާޟެހެފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

މު ަގއި މުހިއް 2:30އަޅުަގނުޑމެން  ވަގުެތއް ހޯދާފައި ދެން މެންދުރުފަހު އެބައޮތް ކަމަށްވަންޏާ މިއަދު ރަނގަޅު 

ނޑު ގަބައްދަލުވު ނޑަކަްށ ސްދުކުރަނީ އެ ބައްދަލުވުން ބާްއވާލަންމެއް. ޭއގެ ކުިރއަށް އަޅުގަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން އުޅޭނީ.، ބޭފުެޅްއގެ އްނުވޭ އެްއވެސްހިޔެ އް. އެހެންވީމާ، އެއީ ނެއް ޮއތްހެރާޟެއިޢުތި މިކޮުޅަގއިތާ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެން ބަަލމުން ދިޔައިސަރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ ކަ ކަމަކަށް. ދެން ސިވިލް 2މައިގަ މޭ. އެކަންތަްއ ެމއް އަުޅގަ

ނުޑ ދެންނެވީ ނިމުމަކަްށ ގޮްއސައޭ އޮ ނޑަކަށް އަުޅގަ މައްސަލަ އޮތީ  އެދެފަރާުތން ތީ. މިހާރު ގާތްގަ

ފަރާތުން ދެފަރާްތ  ހުރި އަނެއް ލައާ ގުޅުންމަްއސަ ނެވި ފަރާތުންނާިއ އަިދ އެމައްަސލަ ގެން ކުރަްއވާފަޭއ. އެ ޙައްލު

. މިވަގުތު ނެތޭ ނުޖެހުމެއްގޮތަކަށް ިނންމަވާފަ. ދެފަރާތުގެ ހިތްހަމަ ަވކިމިހާރު މައްސަލަ އޮތީ ވަަޑިއގެން ދެއިށީން

ނޑުެމން އެޖެންޑާަގއި ދެން މިހެން  ަގނޑު ބަަލއިފީމޭ. އެހެންީވމާ، އެކަންއަޅު ކުރުމުގެ ބަދަލުަގިއ ލިސްޓުވެސް އަުޅގަ

ވަނަ  3ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ބޭނުމޭ  ވެސް ތި ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށްންމެވެސް ގޮަތކަށް ނިންމާލަންވީކޮ

 ކަމަކަށް. 
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 މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ިއބްރާހީއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރަ

ނޑަށް ފެންނަނީލައި ަމއްސަ ވިވިދާޅު އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި މިހާރު ދެ ފަރާތުން  ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މައްަސލަ އިތުރަށް މި ކޮމިޓީްނ  އެއްބަްސވުމަކަށް އާދެިވ ނިމިފައި އޮތް ކަމުަގއި ވާނަމަ ދެން އަުޅގަ

 ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލަން.  ކުރިއަށް ނުގެންދަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ތާއީދުދެންމެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ  ކުަރން. ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ވެސް އެބަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑު ޅި ތާއީއާދެ! ހުށަހެ ދުކުރަން. ދެން މަްއސަލަ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮީތ ެވސް ތާއީ ުދ ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ނިންމާލާއިރު އިތު ކޮމިޓީން މަށްވާތީވެ، މިކަން ފަރާތުން ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ

ޔަޤީންކުރާ  ަކމަށް ކޮމިޓީން ުމގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަްއވަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެލިޔެކިއު

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ،ފައިހުށަހަޅާށް ދަންނަވަން. ެއއީ ސަުރކާރުގެ މިނިސްޓްރީައކުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ވާހަކަ

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ެއއްބަސްުވމަކަށް އައިސް ސުލްަޙވެރި  ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަެއްއ އެ ފަރާތް، އޭަގއި

 އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުން ސް ކޮމިޓީއަށް ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކަން ތުަގއި ނިމިގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަ ގޮ

 ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.  ެދއްވާނެންވީމާ، އެގޮތަްށ ހަމަޖައްސަވައި. އެހެއައިސްފަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަކަްށ  އެކޮމިޓީަގއި މަދު ޙުސައިން އެހެންވީމާ، މިކަމާ ުގޅިގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 ށް ޔަތްކުރާނެ ކަމަމެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގިއ ރިޢާވެސް އަޅުަގނޑު  ވެސް އަދި ކޮމިޓީން އިދާރީ ބޭފުޅުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވަނީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ ދަންނަވަން. ދެން އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް 

ނެތޭ. މިހާ  ލިސްޓު ޮބޑުުކރާނެ ކަމެއް ގެން އެމައްސަލަ ދެން ކޮންމެހެން ކޮމިޓީގަިއ ލިސްޓުަގއި ާބއްަވއި މި

ފަރާތަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމަންވީއޭ. ދެްނ  ދާރީ ގޮތުން ފޮުނވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ދެ އި ފައިހިސާބުން މިކަން ނިންމާ

ވޯޓު  . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންދުކުރަްއވާފައި މިއޮތީޢުރޫފު ތާއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ
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ދިަޔއީ. ެއހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ން ެއގޮަތށް ފާސްވެގެން . އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުދެއްވުން އެދެން

ހިފަނީ. އެއީ އިތުރު  ނިންމަން މި އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ އެއަށްފަހުގައި އެގޮތަށް ެއކަން ނޯޓުކުރެްއވުަމށް ދަންނަވަން. 

ނޑުެމން  ކުރިއަށް ގެންދަން ނެތީމާ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިީޓަގއި ކަމެއް މިަވގުތު އަުޅގަ

ގެ ކުރިން އަދި ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމއް 2:30ކޮށްލެވުނު ގޮތަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލު ބަދަލު 

ޓީއަށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ކޮމި މަށްފަހު ހުރި ނަންފުޅުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅާަލިއ ހަމަޖެއްސެވުހުށަހެޅިފައި 

 .الحمد هلل رب العالمينوކޮމިޓީ ނިންމާލީ.  ދަންނަވަމުން މިހާހިސާބުން މި 

_____________________ 


