
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  12 ކޮމިޓީގެ  އައްސަސ ތަކުގެ ކަންތައްތަކ  ބެހ  މިނިވަން މު 

2019އެޕްރީލު  32  

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނަށް ބަމެންރި އްޒަތްތެއި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންނެވި ބެހޭ  ގެ ކަންަތއްތަކާަސސާތަކުއްމިނިވަން މުއަ`. 

ތެރި މެންބަރު ތްތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަހި ؛މިޓީއަށް ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ވަގުތު މި ކޮ ދަންނަވަން. މި ޝުކުރު

ގެ ދާއިރާފުނަދޫ  މީ،ހުޒް ފަ ޔާބަރު އިމްތިއްޒަްތތެރި މެންެގ އި ރާނު އުތުރު ދާއިލަމް، މާފަންމުޙައްމަދު އަސް

ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. މިއަދު  ފުށީިވލު ،ޅުގަނޑުއަދި އަ ޢަލީ ސަލީމް ބަރުްއޒަތްތެރި މެންއި

ކު ރަބަމެން ޝަނަށް ކޮމިގްރިޓީނެޝަނަލް އިންޓެ ،ވެގެން ެޝޑިއުްލކޮށްލީވަން އްމެއް އަުޅގަނޑު ބާ ވުލުބައްދަ

ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް މާކްސް ރވިުއގެ ކަންތަާކއި އަދިޓަ އިން ގެންދިއުމުަގއިށް އަޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއްޢަ

ލަށް މިހާރު ޔަސް، މި މަހުގެ ނި ޓަކައި. އެހެންނަމަވެގެންދިުއމަށްށް އައުގެ ކަންަތއް ކުރިވި ރޓައިން ،ފަހުމަށްޅުކަނޑައެ

ހަމަޔަްށ  ، އެ ުދވަހާ. އެހެންވީމާލްސާ އޮންނަ ދުވަސްހުގެ ފަހު ޖަމި މަޖިލީީއ އެސް ދުވަ ހޯމަ ނަމިއަން ؛މި މަސް

ރވިުއކުރަްނ ޓައިން ންނާބޭފުޅު 26 ،ނުފެންނާތީވެކަމަށް ެވސް  ކުރެވިދާނެ ކަމެއްމި މަސައްކަތް ނިންމުމަކީ 

ނޫނުަގއި ވަކި ދުވަހަކަްށ ގާމެންނަށް އަޅުގަނޑު އި މިކަންކޮށްލާފަރާވަތުން މަޝްގޮ ބެހޭ ، މިކަމާއެހެންވީމާއެބަޖެހޭ. 

ރި ، އިްއޒަތްތެމާކޮށްލުމަކީ ވެސް ކުެރވިދާނެ ކަެމއް. އެހެންވީޑު ށް މަފަހުގެ ތާރީޚަކަ ްއޔާކަމަށް ވެއްޖެ ނިންމަން ނެތް

ޝަނުަގިއ ކޮމިއެ ، ކުރިން މާވީންށްލަން. އެހެކޮހިއްސާ އަޅުގަނޑު ވެސް  ކައި ހަމަ މިކަންޓަމާތަށްލޫޢު މަގެރުންމެންބަ

، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާހޮވަން .ނީޖެހެމި  ޔަންކުރަންރު ބޭފުޅަުކ ޢައްގެން އިތުޅިގު ިދނުމާފާހުންނެވި ބޭފުޅަކު އިސްތިޢު

 ށް އްޔާ މިކަން އެގޮތަކަމަށް ވެއްޖެ ނެތް ނޫނީ އެއްވެސް މައްސަލަެއއްގާންނާނެ މުން ނުކުލުމިކަން ޑިލޭކޮށް

، މާވީޅު ކުަޑވީމަ. އެހެންދެންނެވީ ވަގުތުކޮ މި . މިހިރީމިހާރު ގެ ވިސްނުން އަޅުގަނޑު ދަން ކަމަށް ގެންށް އަކުރި

ޒަތްެތރި މެންބަރުން މިކަމުގަިއ ން. އިއް ބަލައިލާނަ އަުޅަގނޑު ނޫންތޯ ކުރޭތޯރާޟްތިޢުތްތެރި މެންބަރަކު އިްއޒައި

 އަރުވާނަން. ރުޞަތުލަމަށް ފުސްރި މެންބަރު އަ ން. އިއްޒަތްތެބަަލިއލަ ހިނެއްތޯކި ވެސް ދެކެނީ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މް މަދު އަސްލައްރު މުޙަބަރު ދާއިރާގެ މެންހިތަދޫ އުތު

ތާގައި މަޖިލީހުގެ މެންނަށް ދެން މި ހަފުއަޅުގަނޑުމަްއސަލަެއއް ޫނން.  މުގެްނ، ނުކުރުޑިޭލކުރު ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަ

ނެ. ސްއަށް ދާސެވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް ރި 29ހުން ފަމާދަމާ ދެން ކުރާނީ. ދެން އޭގެ ،އޮތީ މިމަސައްކަތް 

، ރަށް ގިނަ ވަގުތު ދާނެ. އެހެންވީމާވަ ންްނޓަރވިުއކުރަރަނގަޅަށް އި މީހުންނާ 26 މެންއަޅުގަނޑު، ންވީމާއެހެ

 ލަިއގެން ހަމަ އިވަސްއަުރވަ މެން ދެން އަައޅުގަނޑުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   އޮތްއެއްުނވޭ މިހާރު މިހިކަށް އަޅުގަނޑަ

 ށް ގްިރޓީ ކޮމިޝަނައިންޓެ އްޞަކޮށް ނެޝަނަލް ން ޚާ ވަކި ؛ކަހަލަ ކަެމއްމި ،ނަުމގަިއ ުކރުމަށްވުރެ ގެކަމުކަމެއް ކުރި 

 ،މާވީއެހެން. ކު އެހެންނޫންތޯއެރިކަމާތްތެހާނަޒާ ވާނީކުރަން މެން ވެސް އެކަންއަުޅަގނޑުންކުރާއިރު ޔަމީހަކު ޢައް

. ދެކެން އަުޅގަނޑުކަމުގައި  އްކަމެ ށް ގެްނދިއުމަކީ މުހިއްމުއަރިހަމަސް ވެސް ފުސެ މުޅި ޕްރޮ ންގެމެއަޅުގަނޑު
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 އްމަޖިލީހެ އާ ،އޮއްަވއި ރުގެ މުއްަދތު ހަމަވާން މިހާ ގާތްވެފައިވެސް ދައު ލީހުގެމަޖި ރު މި ރަށް މިހާއިތުއޭގެ 

 މެން ކޮންމެހެން މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޑުގައަޅުން ހީވަނީ އަެނއްހެށް އަުޅގަނޑަ ،އެކު ވެސް އިންތިޚާބުވެފައި އޮތުމާ

ވެްސ  އުފެދޭ ގޮަތށް އެކަން ކުރުމަްށވުރެ އަދި އެވަރަށް ަވގުތުަލއިގެން އެކަމުަގއި ުސވާލުއަުރވާވަގުތު ައވަސް

 ނަށް މެންައޅުގަނޑުމުއްދަތުގައި  އޮތް މިމިހާރު  .ގައިދެޭކގޮތު އަުޅގަނޑުކަމަކީ   އެއްޑުން އެންމެ ބޮނުލިބު

، އެ ންވީމާހެނެ. އެނަމަ ނިންމަންވާ ން ނިންމާށް އެކަހިސާބަ ސްގެން ހޯމަ ދުވަހާގެން ރިޕޯޓް ގެނެ އިނިންމައިލަ

 އެ މައްސަލަ.  ދަންނަވަިއލީަކންބޮޑުވުމެއް އޮތީމަ ވެސް ގެ އަުޅގަނޑު ؛ޝޫއި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . މީހުރު އިމްތިޔާޒް ފަބަތެރި މެންތްއިްއޒަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުފަ  އިމްތިޔާޒްންބަރުންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމާފަ

ރު ބަ މެންއަދި ެދންމެ އިއްޒަތްތެރި ،ގޮތަށް ވެސް ދެންމެ އިުރޝާދުދެއްވި ރިރުޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މުޤައް

ްއެގ ދެދައޮތީ ވަރަށް ގިނަ އަ ރަން މިމެން އިންޓަރިވއުކުއަޅުގަނޑު ، ފަދައިންއަސްލަމް ވެސް އެ ވިދާޅުވި 

ގެ ޕްރޮސެސް ހަމަ ރިވއުކުރުމުއަބަދުވެސް އިންޓަމެން މި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު. ދެން ބޭފުޅުންނާ 26. ބޭފުޅުންނާ

 ންނާ ބޭފުޅު 26 މުންދިޔަީއ. ދެންރަރަނގަޅަށް ަވގުތު ނަަގއިގެން ިމހާތަނަށް އެކަން ކުހަމަ ވަރަށް ގެންދާއިުރގައި 

ްނ ނިންމައި އަދި ރިޕޯްޓ ޭރގައި އެކަތެ ހުގެދުވަ  ކުޑަ ދެތްއޮ މެންނަށް މިނޑުގަ އަޅު ރިވއުކުާރއިރުަގއި ންޓައި

ކަށް އަުޅގަނޑަ  އްހެނެނެވިދާކުރެވޭނެ ހިސާބަށް ދެ ސްިއން ފާލޯމަޖިލިސް ފް ،ވައިފޮނުައށް ފްލޯ  ހުގެތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީ

 ކުރުްނ  އެކަންންުރވާލަިއގެހާ އަވަސްއަކޮންމެހެން އެދެދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  އޮތްން މި، ދެ ވެސް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

ރަނގަުޅ  ،ނަމަ ަކން ކުރާއެކު އެކަމާތްތެރިހާމެން ނަޒާައޅުގަނޑު ވެދާނެ. ހަމަ ޅު ގޮތަަކށް ނުއެީއ އެންމެ ރަނގަ

 ނޑުއަޅުގަ ،ކަމަށް ފެންނާތީ އްދިވެރި ގޮތެ ގައި އެކަން ކުރުްނ އެއީ ބުއްސެސްެއއް ހިންގުމަށްފަހުރޮއު ޕްރވި އިންޓަ

 ކަަމށް ދަންނަވައިލީ. ސް ހަމަ އެގޮތަށް ރުހޭވެ

 

 ފަހު(ކޮޅަކަށް)ވަގުތު 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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އަދި  ރިފާޢުهللا ޢަބްދު އަދި ނިޒާރުޢަލީ  ންބަރުިއއްޒަްތތެރި މެ. އިލީމި ދައްކަ  ނުލައި ދެން މި ވާހަކަ ރެކޯޑާދެން 

. އެބަ ވަަޑިއގަންނަވާބަިއވެރިވެ މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި  ޝިޔާމް ެވސް އަޙްމަދުރު ިރ މެންބަތްތެރާގެ އިްއޒަނައިފަރު ދާއި

 .ށްމަ ލީ ސަލީޢަރު ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަފުނަދޫ ދާއި ވާނަންއަރުފުރުޞަތު މިހާރު އަޅުގަނޑު
 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްލީ ސަލީޢަރު މެންބަރާގެ ފުނަދޫ ދާއި

އްެކވި ދެއެ  ،ގުނުކޮށްށް އިތުރަްށ ދިޅަގެ ވާހަކަފުމީހުއި އިމްތިާޔްޒ ފަސްލަމާރު އަބަރި މެންޒަތްތެހަމަ އިއް  އަޅުގަނޑު

ގެ ްތވާ ގޮތުްއގޮއެ ދާޤްޞަމަ  ެއ ވާހަކަަތކުގެ ގެ ންއެ ބޭފުޅު .ދުކުރަންާތއީ އަޅުގަނޑުިއ ގަޓީ ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ ކޮމި

 އިންޓްސް އެ ޕޮރު ވެވެސް ތާއީދުކުރަނީ. އަދި އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރި އަޅުަގނޑުން ގެންދިއުމަށް މަތީ

 ހަގަކޮށްލީ. ކަން ފާުޑަގއި އެ ވެސް ރެކޯ އަުޅގަނޑުންކަމަށް ތާއީދުކޮށް ، އެ ކަކުރަްއވައިފި. އެހެންވީމާފާހަގަ
 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ްސ ވެ ނިންމަން މެންައޅުަގނޑުރީޚަކަށް މި ނިންމުނީ. މިއީ ވަިކ ތާ މެންނަށްއަުޅގަނޑު އެހެންވީމަ މިހާރުއާދެ! 

ން ހޯމަ ދުވަހުރިސެސްއަށް ، ނިމުނީމަ މަސް މި މަޖިލީހުގެމި ނޫނު ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ޫނން. އަދި އިްއޔެަގއި ގާ

ނިންމުމެއް މިންން ނިށްގެަވރާކޮމަޝް  ސް އެީއ މި ކޮމިޓީއާވެނިންމުމަކީ ތަށް ނިންމިގޮ  ދާ ގެން ރިސެސްއަށްފެށި

 ދެން ކަމެއް ކުރާ ޖާގައެްއ ނެތް. ރާނެ ކުށް މި މަސައްކަތްމެންނަގަނޑުއަޅު ރޭގައި ތެތުގެ ، މި މުއްދަމާނޫން. އެހެންވީ

މި  ައޅުގަނޑުއެގޮތަށް މަ އެހެްނވީ  ،ެއކުސް ޖެހޭނެތީއާވެ ނަގަން މަށްކަީށެގންވާ ަވގުތު މިކަޔާ ހަމަ އެއްވެއްޖެ ކަމަށް 

މިކަން މިގޮތަްށ  ،ފުޅަކު ނެތް، އިޢުތިރާްޟކުރާ ބޭން. އެހެންވީމާލަތަށް ފަސްކުީރ ކަމަށް ދަންނަވާގޮމައްސަލަ މި

ރާ ބޭފުޅަުކ ކުތިރާޟްްށ އިޢުގޮތަށް އެކަން ކުރުމައެއް  ހުށަެހޅުމާ އެ ،ގޮތަށްދެންނެވި  ދޭތެރޭގައި. އަދި މި ސްކުރުމާފަ

ންމަންޖެހޭ ށް ނިލަމަހުގެ ނިޔަ ލާނަން. ދެން އޮތީ މިއި ނިންމަމި މައްސަލަ އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުގައި އެކު ނެތުމާ

 5 ،ބިެލއްގެ  4އޮތް  ،ތަކުގެ މަސައްކަތް މެން މިހާރު ަވނީ މި ބިލުއަުޅގަނޑުލުތައް އެބަހުރި. ެއއީ ބައެއް ބި

ީނ ވަމެން އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ނިންމަން 30 ،ންދަންގެއަށް އެޖެންޑާކޮްށގެން ކުިރއަށް  30މަހުގެ  މައްސަލަެއއް މި

 ެތއްަގއި ނޫނިއްޔާ މިއަުދގެ ަވގު ލާފައި މާދަމާ ހެނދުނުއިަބލަ ހުރި ގޮތްތް މިހާރު ކަ، މި މަސައް. އެހެންވީމާނިންމާފަ

. ވެސް ދާނެ ބިލެއް ވަހަށް ނިންމި އަ ކޮޅެއްންތުގެ ބިލަކީ މިއީ ތަދުމައިން ޤާނޫނީ ޚިތެރެޓީތައް ބަލައިލާފައި ީމގެކޮމި

ކުރިން  މައިގެހޯ މިއަންނަ  ،ރިންކުލުތައް އޭގެބި މި  ޏާވަން މޭ ކަމަށްއް އެގޮތަށް ނިތަރި ބިލު އެހެން ހު ،އެހެންވީމާ

ތައް ލުރު މި ބިހާއެއްުނވޭ މިހި ކަށް ައޅުގަނޑަ ސް، ށްލަން. ދެން އެހެންނަމަވެކޮ ކަތްސައް މި މަ ކަމަށް ވަންޏާ މޭންނި

 މި  ، އިތުރަށްވީމާހެނެއް. އެހެންފޮނުވިދާނެ ންރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެ މި ހުތައްޔާރުކޮްށގެން އިގެން ރިޕޯޓްވެސް ނިންމަ

ކަމަށް ވަންޏާ މީގެ އެއްެވސް ބިލެްއެގ  މިއަންނަ ހޯމައިގެން ފެށިގެން ރިސެސްއަށް ދާ، ފެށިގެން ންއިމަހުގެ ހޯމަ

 މިކަމަްށ މަޝްވަރާކޮށްލަން އިތުރު ައޅުގަނޑު، ވީމާއް ުނވާނެ. އެހެންއެހަދާކަްށ ފަސޭންގެމަސައްކަތް ކުިރއަށް 
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. ންާބއްވާނަ އަުޅގަނޑުުލވުެމއް ދަގެ ބައްޓީކޮމިއްޔާ އްޖެތެއް ވެ ލުވުމެއް މާދަމާ ނޫނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަގުދަބައް

އެކަުމގެ  ،އަށް ވެްސ ަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭތީވެފްލޯ އިތުރަށް  ން ވެސް މިހާރުރުބަތެރި މެންތްއިްއޒަ

ުތ ވަގު ރު މިދަން. މިހާގެންއަށް ކުރަނީ ެއގޮތަށް ކުރިތުސްގަ  ައޅުގަނޑުެއއްކޮށް  ތީއާދާވެސް  ންކުަރއްވަމުރާތްއިޝާ

މުގެ ކުީރގަިއ ލުންމާނި އަުޅގަނޑު، މާއިންނެވި. އެހެންވީ ޒާރު ވެްސ ކޮމިީޓގައި އެބަރި މެންބަރު މޫސާ ނިއިްއޒަތްތެ

  އަރުވާނަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.ޞަތުރުފު
 

 :ވާހަަކދެއްކެވުންމް މަދު އަސްލައްރު މުޙަބަރު ދާއިރާގެ މެންހިތަދޫ އުތު

 ،ދެ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ާފހަގަކުރަްއވާ ދެ ބިލެއްބޭނުންވާ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަން  ސަރުކާރުން ވެސް

ރަށް ރިޤައްމުޓީގެ ގުޅޭގޮުތން ކޮމި ނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު. ދެން މިކަމާ ގާކަށް ބާރު ލިބުމުގެ ބިލާއި، ތަކޮމިޝަން

ެއއްކޮްށ  ސްޕީކަރާހުގެ ލީމަޖިމި  ގެ ވެރިންނާއިކުނީ ާޕޓީތަވާ އަުޅގަނޑުއްސަލަ މަމި  ،ގަންަނވާނެއެނިގވަަޑއި

 ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކާ ވިދާޅުވެަފިއ މިކަމާ  ސްޕީކަރު އޮތީގެއަދި މަޖިލީހު ފަ.ށަހަޅާހުމަށް ެވްސ ންނަ ބައްދަލުވުއޮ

ެއީއ  ،ތެެރއިންއޭގެ، މާއެހެންވީކަ. ދެްއވާނެ ވާހަގޮސްެގންކުިރއަށް .ދުވަސް ކުރިން ދެ މީގެ ެއއީ ؛ގެންކަދަްއކައި ހަވާ

 ،މި ދެ ބިލު ނިންމައިލެވެންޏާ ލުުވމެއް ބާްއވަިއގެން ވެސް ނޭ މިއަދު ަބއްދަފެށް އަުޅަގނޑަ ،ްނވީމާޓީ. އެހެމި ކޮމި

ންނަނީ. މި އޮ ޖެހިފައި ގެ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މަސައްކަެތއް ކޮށްލަން މަތުގެ ބިލުދުޫނނީ ޚިގާން ޚާްއޞަކޮށް ހަމަ ވަކި

، މި ދެ ބިލު އެހެންވީމާ .ަގއްޖެނހިގެންވެދުވަސް  ޑަށްބޮހާރު ވަރަށް މިމިޓީަގއި ރެިވ ކޮސް ުނކުވެ ންދެން އެކަ

ްސ ވެ  ، ރިޕޯޓު މިއަދުޔާ ހޯމަ ދުވަހަށްއްޖެ މެންނަށް މިއަދު ވެސް ނންމާލެވިއްއަުޅގަނޑުށް މިސާލަކަ

ވިދާނެ. ވެސް ކުރެ ންޑާއެޖެވަހަށް ފޮނުވަިއގެން ހޯމަ ދު ށް ހީވަނީ މެންބަރުންނަށްއަުޅގަނޑަ ޔާ އް ޖެއްލެވި އިފޮނުވަ

ސް ވެހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޓީގައި  ައޅުގަނޑު އެކު އެކަން ކޮށްެދއްވާތޯ، ޭއގައި ފުރުޞަެތއް އޮތުމާއެހެންވީމާ

 ދަންނަވައިލީ. ޝުކުިރއްޔާ. 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެން މި  މަސައްކަތް މި  ނަންލާރާކޮށްވަމަޝް މިައދުވެސް  ގެ ރައީސާހުމަޖިލީ ުޅގަނޑު، އަހެންވީމާއެ

، ެއ މާ ވީދުވަސް. އެހެން ރުގެ އެންމެ ފަހުދައު  މިކީހައަންނަ ހޯމަ ދުވަ  ގޮތުްނ. ދެން މި ބެހޭ ގެންދިއުމާއަށް ކުރި

ދެްނ އްޔާ އްޖެ. ނުނިމޭ ކަމަށް ވެނަންލާއިނިންމަްއޔާ މަށް ވިކަ މެންގެ މަސައްކަތް ނިމޭއަޅުގަނޑުދުވަހަށް 

 އަުޅގަނޑު ، ިމއަދުގެ ަބއްދަލުވުްނ މިހިސާބުން . އެހެންވީމާންނާނެގޮތަކަްށ އެކަްނ އޮ އޮތްބުން އެ ސާހިއެ

 މް.ޢަލައިކު ސަލާމްވައްނިންމައިލާނަން. 

_______________ 

 




