
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   16  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2020 މޭ 2  

 

 

 

ކޮންފަރެންސިންގ ވެބް   –މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް   ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 11:10 

   

 ސް ލިޖި މަ  ގެތުންރައްޔިވަނަ  19



 2020  މޭ  2                                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  16ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

1 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓީމްސް   މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ފެށުނީ. މިއަދު  ބައްދަލުވުން މި 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ފައްޓަމުން  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  މެދުވެރިކޮށް. 

ލައިވްކުރެވެމުން އަރުވާނަން  ސަމާލުވެވަޑައިގެން  ހަނދުމަފުޅުކޮށް  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަކަށްވާތީވެ  ދާ 

މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން   އޮތީ މިނިވަން  އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްފައި މި  މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. މިއަދު 

އްލަވާ ދިރާސާކުރަމުން ގެންދިޔަ  ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީގައި އެއީ އެ ކޮމިޓީން ބަ

ބިލެއްގައި މި ކޮމިޓީގެ ދައުރު އޮންނަ ނޫނިއްޔާ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާއެއްގެ ކަމަކާ ގުޅިގެން  

ސިޓީފުޅެއްގެ   އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  ކުރައްވާފައި  އިޝާރާތެއް  އެކަމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ނޫނިއްޔާ  ލަފައެއް  ކޮމިޓީގެ  މި 

ކޮމިޓީގެ  މަ ޖުޑީޝިއަރީ  ކުރީގައި  މީގެ  އޮތީ  ދެން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ސިޓީފުޅު  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އްސަލަ. 

އިތުރުކުރުމުގެ   ޑެޑްލައިން  ވެސް  އަނެއްކާ  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  މައްސަލަތަކުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޑެޑްލައިން 

ން އެހެނިހެން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނީ މި ދެންނެވި  މަސައްކަތް ނޫނިއްޔާ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ދެ

މެންޑޭޓުގެ   ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އެދެނީ  މި  ސިޓީގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާ  މިނިވަން  ސިޓީއަށް. 

މަޑުކޮށްލައްވާ.   ކަމެއް،  އާތެރޭގައިވާ  ގޮތެއްގައި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖުމްލަ  ބޭފުޅުން  އެ  މި    ދެ!  ކޮމިޓީއަށް  މި 

އިންތިޚާބު   އިންތިޚާބުތަކުގެ  ކައުންސިލް  ލޯކަލް  މުވައްޒަފުންގެ    2020ފޮނުއްވާފައިވަނީ  ކުރިމަތިލި  އަށް 

އެ   އެދޭތީވެ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  ބުނެވިދިޔަ  ބާޠިލުވުމަށް  ސަސްޕެންޝަން 

ތެރޭ މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  މުވައްޒަފުންނާ  ބޭފުޅުން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޖުޑީޝިއަރީގައި  އެއީ  ދާއިރާ  ހިމެނޭ  ގައި 

އޮތީ.   ތިބުމާމެދުގައި މި ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް މި އެދިފައިވަނީ  މަޤާމުގައި ދެމި  ބޭފުޅުންގެ  މެދުގައި އެ 

އިގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިދޭނަން މި މައްސަލަ 

ބޭފުޅަކު   އަދި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ގެންދިއުން  އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން  ޗެޓުގައި  ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް.  ގޮތެއް 

އިއްޒަތްތެ ގެންދަވާ  ކުރިއަށް  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  ނިހާދަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ނުގަނޭ.  ރި  އެދިވަޑައި 

 މެންބަރު.   

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ގާނޫނުގެ   ފާސްކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  މި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ތިބި   ސަސްޕެންޝަނުގައި  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  މި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފާސްކުރިއިރުގައި  ގާނޫނު  ސަބަބުން 

އިމުކުރުން އެއީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ސަސްޕެންޝަން  މީހުންނަށް އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލެވޭނެ ކަހަކަ އުސޫލެއް ގާ

އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ސަސްޕެންޝަން އުވި އެ ވެރިންނަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް.  

ވެ  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޖުޑީޝިއަރީގައި  ސުވާލަކީ  މި  އަޅުގަނޑުގެ  ސް  ދެން 

ވާހަކަދެކެވުނު   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުސޫލުން  މި  މީގައި  ހަމަ  ދެން  ފުރުޞަތުގައި.  މި  އާދޭތޯ  ސަސްޕެންޝަން 

ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި ކަންބޮޑުވުން   ގޮތުން  ބެހޭ  މީހުންނާ  ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

އްލު ހޯދައިދެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ޙަ

ޖުޑީޝިއަރީން   ވެސް  ކުރީގައި  ފާސްވުމުގެ  އަދި  ވެސް  އައިއިރުގައި  ފާސްވެގެން  ގާނޫނު  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކުން އެ ސަސްޕެންޝަނަށް ބަޔަކު   ދޫކޮށްފައި ތިބީކީއެއް  ގޮތަށް 

ނޫނީ   ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުގެ  އޮންނަ  ހެދިފައި  ކުންފުނިތަކުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ލާޒިމުކުރާތީއެއް  ގާނޫނަކުން 

ކުރެވޭ   ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ  އޮންނަ  ހެދިފައި  ތެރެއިން  އުސޫލެއްގެ  އޮންނަ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމުގެ  ޖުޑީޝިއަލް 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެނޭޖުމަންޓަކުން އެ ވާދަކުރީމަ އެ ފުރުޞަތެއް އެ ބަޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ   ކަމެއްގައި. އެކަމެއް އެއީ

ދެން   ގޮތެއް.  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮބައިތޯ  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

ޓީއަކަށް މި އޮތީ. އެ ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު އެދޭތީވެ  ކޮބައިތޯއޭ، ކީއްވެގެންތޯ މި ވަރުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އަނެއް ކޮމި

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަމަލުކުރާނެ   މެދުގައި  ގޮތަށް ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ  ވިދާޅުވި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ ތި 

މީހުން ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމާއެކު ދެން ވަކިވާންވީ ގޮތެއް. ދެން  ގޮތެއް އެބައޮތް ގާނޫނެއްގައި ލިޔެފައި އެ  

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތް  އުޅޭ  މި  މިހާރުވެގެން  އެޑްރެސްކުރޭ.  އެބަ  އެކަމަށް  ބިލުގައި  އެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު 

ތިޚާބު ނުބޭއްވިވާތީވެ އަދި  އާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ލަސްކުރެވި އިން  19-އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ. އެއީ ކޮވިޑް

މުސާރައެއް ނުހިނގާ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި   ގޮތް  ދެން ވާންވީ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ ވީއްލިފައިވާ  މީހުންނަށް  އެ 

ނެތް.   ވަގުތު  މި  ފުރުޞަތު  ވާދަކުރުމުގެ  އިންތިޚާބެއްގައި  އިން  ކުރިމަތިލާފައި  ދެން  މީހުންނަކަށް  އެ  ހުންނަނީ. 

ޒީފާއަށް ނުނިކުމެވި. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ  އެހެންނަމަވެސް، ވަ
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މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ދެންނެވި ބިލު މި އޮތީ އައިއްސަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް. މަޖިލީހުން އެ މަސައްކަތްކުރަމުން  

ވިދާޅުވި ކުންފުނިތަކާ މެދުގައި ވެސް   އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ކުންފުނިތަކާ މެދުގައި ގާނޫނެއްގައި  ދިޔަ. ދެން ތި 

ވަކި ގޮތެއް އެ މީހުންގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އަންނަ ގޮތަކަށް ވަކި އޮތްހެނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަން ވެސް އެބަ  

މެދުގަ  ގޮތަކާ  ހަދާނެ  އެ މީހުންނާމެދުގައި  ކުރިމަތިވާތީވެ  ކަން ވެސް އެބަ  ތި ބިލުގެ  ފެންމަތިވާތީވެ، އެ  ވެސް  އި 

ނޭނގޭ.   ރަނގަޅަކަށް  މާ  އަޅުގަނޑަކަށް  ލަފާކުރެވެނީ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އޮތް  ވާހަކަދެކެވިފައި  ތެރެއިން 

ގަވާއިދެއް.   ޖުޑީޝިއަރީގެ  އެބައޮވޭ  ގޮތުން  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ޖުޑީޝިއަރީގައި  އެހެންނަމަވެސް، 

މި   ގަވާއިދު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  މުވައްޒަފުންގެ،  މި  2011ޖުޑީޝިއަރީގެ   .

ގޮތުގެ   ހުންނަންޖެހޭނެ  ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޖުޑީޝިއަރީގައި  އެ  އެބައޮތް  ގަވާއިދުގައި 

ސިޔާސީ  މުވައްޒަފުން  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  އެބައޮވޭ  ބަޔާންކޮށްފައި  ބައިވެރިވުމާ  ތަފްސީލުތަކެއް  ހަރަކާތްތަކުގައި   

ބެހޭގޮތުން ބޮޑު ބާބެއް ލިޔެފަ. އެ މީހުންނަކަށް ސިޔާސީ ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ.  

ގަވާއިދުގެ   އެ  ބަޔާންކުރޭ  ސާފުކޮށް އެބަ  މާ  އަދި  އެއްވެސް    243ދެން  ސިޔާސީ  )މ( ގައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ގެ 

އުޅެމަކުންނެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ  މަޤާމަކަށް   ކަމެއް އިނގޭތޯ އެއީ އެ ދާއިރާގައި  ކުރިމަތިލުމަކީ ނުކުރެވޭނެ 

މުވައްޒަފަކު،   ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އެއްވެސް  އެގޮތަށް  މުވައްޒަފުން  ސުވާލަކީ އެ  އުފެދޭ  ވެސް  ހިތުގައި 

އޮ އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް އެނގިގެން  އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ތީކީއެއް ނޫން 

ޚާއްޞަ   އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލް  ލޯކަލް  ކުރިމަތި  އިންތިޚާބަކަށް  ކުރިމަތިލާފައި  ބަޔަކު  މީހަކު،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 

ޢަމަލުކުރެވިފައި  މިހާރު  މެދުގައި  މީހުންނާ  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކިހިނަކުންތޯ  ގޮތެއްގައި  އޮންނާނީ   

ވަކިކުރެވިފައިތޯ މިހާރު ވެސް ވާނީ. އެއީ ކުރިމަތިލުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވަންޏާ   މަޤާމުން  ޖުޑީޝިއަރީގައި. އެއީ 

ނޫން އެ   ކަންނޭނގެ ވާނީ. ސަސްޕެންޝަނެއް  ވަކިކޮށްފައި  މަޤާމުން  އެ މީހަކު  ބޭފުޅަކު  ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން އެ 

މައްޗަށް   ކަމެއް. ސިޔާސީ  މީހެއްގެ  މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައިވާ  ކަމެއް،  ނުކުރެވޭނެ  އަންނަނީކީ، އަންނާނީކީއެއް. މިއީ 

އެހެންވީމާ،   ކަންކަން.  މި  ވާދަކުރުމާއި  އިންތިޚާބަށް  އަދި  ބައިވެރިވުމާއި  ގޮތުން  އަމަލީ  ހަރަކާތްތަކުގައި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނެ ތެރެއިން  ޖުޑީޝިއަރީގެ  މިހާރު  ނޭނގޭ  އެމީހުންނާއިމެދު  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގޮތެއް   

އިނގޭތޯ. އަދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅަކަށް ނޭނގެ. އެކަމަކު މިއީ މި ދެންނެވި މިނިވަން މުއައްސަސާ  

ޖުޑީޝިއަރީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ   ޖުޑީޝިއަލް ސެކްޓާރގައި  ފޮނުވަނީ  މި  މި ސިޓީ  ކޮމިޓީން 

މީހުންނާމެދުގައި  ތެ އެ  ކަމަށްވަނީނަމަ  ތިބޭ  ކުރިމަތިލާފައި ބަޔަކު އެހެން  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުރެއިން  ފެންނަ  މެންނަށް 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކުރަނީ.  މި  ފާހަގަ  މި  ސިޓީގައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބަޔާންކުރުމަށް 
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ދަންނަވަން އުޅުނު އެއްޗެއް    އަޅުގަނޑުގާލެއްވުން ބޭނުމަކީ އަސްލު.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި މަޝްވަރާ ހިން

 ސާފުވެވަޑައިގެންނެވިތޯ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ؟؟ނިހާދު 1ޕާޓް    8:54

އޮއަޅުގަނޑައާދެ!   ހެދިފައި  ޖުޑީޝިއަރީގައި  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން،  ސާފުވެއްޖެ.  މި  ންނަ  ށް 

ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން   އެފަދަ  ގަވާއިދެއް އެއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތެއްގައި ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ 

އޭނާގެ   އަނެއްކާ  ފަރާތަށް  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ  އެ  ދެން  ގެއްލިފަ.  އެވަނީ  ވަޒީފާ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ހިސާބުން  ނިކުންނަ  އެ 

ފެށިގެ ދުވަހުން  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ  ދިމާވަނީ.  މިހާރު  މި  ގޮތެއް  ދެރަ  ވަރަށް  ނުވޭ.  ބާޠިލެއް  އަދި  އިންތިޚާބެއް  ން 

މި   ތެރޭގައި  ސިސްޓަމްގެ  ޖުޑީޝިއަލް  ދެން  ގުޅިގެން.  ކޮވިޑާ  ލަސްވަނީ  އިންތިޚާބު  ނުވޭ.  ބާޠިލެއް  އިންތިޚާބެއް 

ށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން  މެން ގާނޫނައަޅުގަނޑުއިންނަ ގޮތުން އެ ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މަޤާމު ގެއްލޭ.  

ދައުރުގައި.   އެ  އެހުރެވެނީ  އެކީގައި  ޓިކެޓާ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ހަދައިފި  ގޮތެއް  އިޔާދަވާ  އަނބުރާ  މަޤާމު  އެ 

ތީގައި   ނިންމަން  އަޅުގަނޑުށް  އަޅުގަނޑައެހެންވީމާ،  ގޮތެއް  ނޫނިއްޔާ  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މެންގެ 

ކުރިއަށްގެންދަން  އަޅުގަނޑަ ހޯދާލުމަށްފަހު  ޚިޔާލު  މަޝްވަރާގެ  އަދި  ބޭފުޅުންނާ  ތިއްބެވި  ދެން  ނުފެންނާތީވެ  ށް 

 މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަ ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  އެހެން  އިންތިޒާރުކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޅު 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބަލާލަން.  ޚިޔާލުފުޅު  ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންބަރުންގެ  މި  ވަގުތު  މި  ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ  މެން 

ތަން   ހާލަތުގައި  އާންމު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަންތައްތަކެއް  މަސައްކަތަކީ  ގޮތަކަށް  ނޫން  ގޮތް  އޮންނަ 

ކުރަންޖެހިފައި މި އޮތީ. އާންމު ހާލަތެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަހީ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ މެދުގައި މިހާރު މި ކޮމިޓީ، މި  

ގޮތްތަކަކަށެއް   ނިންމެވި  އެ  ދިރާސާކުރަމުން  އެ  ބިލުގެ  އެ  ގާނޫނު  އެ  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާ  މިނިވަން  ދެންނެވި 

ނުކުރެވޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި  އަ ވެސް އަމަލެއް  މަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއިމެދު 

ހަރަކާތްތަކަށް   ސިޔާސީ  އެއީ  ނުކުރެވޭނެ.  ވެސް  ފަރާތްތަކާއިމެދުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ޖުޑީޝިއަރީގައި 

ދަކުރެއްވުމަށްފަހުގައި އެ އަންނަ ސަސްޕެންޝަނާއި މި ކަންކަން  ނުކުތުމަށްފަހުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އިންތިޚާބަށް ވާ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި    އަޅުގަނޑުއެ ނުހިނގާ ގޮތަށް ހެދުމާއި މި ކަންކަމެއް އެހެންނެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  
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ޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި  ޖުޑީޝިއަލް ސެކްޓަރގައި ޖުޑީޝިއަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ސި

ސުލޫކީ   ހުންނަންޖެހޭ  މީހުންގެ  އެ  މީހުންގެ  އެ  އަދި  އިންޓަރގްރިޓީ  މީހުންގެ  އެ  ސަބަބުން  އުޅުއްވުމުގެ 

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވެވޭނެ ކަމެއް ނޫނިއްޔާ ކޮމްޕްރޮމައިޒްވެވޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ  

ވާދަކޮށްފައި އެހާ  މަޤާމުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި  ޖުޑީޝިއަރީގައި  އަނބުރާ  އަނެއްކާ   

އެ   ދެންނެވިހެން  މި  ހާލަތެއްގައި  އާންމު  އެކުގައި  އެހެންވީމައާ  އެހެންނޫންތޯ.  ނުވޭ  ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  ޤަބޫލުކުރަން 

މިހާރު  މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ނުކުރެވޭނެ.  ހާލަތަކަށް،  ކަމެއް  ޚާއްޞަ  އޮތީ  މި  ކުރަންޖެހިފައި   

ޚާއްޞަ ގޮތަތަކެއް އިމަރޖެންސީ ކަންތައްތަކެއް މި ގެންނަން މި ޖެހެނީ. ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާގައި އުޅެމުން 

މުސާރަ   އުވާލެވި  ސަސްޕެންޝަން  އެ  އަނބުރާ  އަނެއްކާ  ވީނަމަވެސް  އައިއްސަ  ސަސްޕެންޝަން  ކުރިމަތިލުމުން 

ނެ ގޮތެއް އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން، ބޭއްވި އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލެވި އަދި ދެން ވާނެ ގޮތެއް ވަންދެން ދެން  ހިނގާ

އެ މީހުންނަށްވާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މިއަދު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި އޮތް  

މި އެދެނީ. އަދި އެ ކޮމިޓީން އެ ބިލަށް ދިރާސާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މި  ސިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން  

މަސައްކަތްކުރާ   ތެރޭގައި  ޖުޑީޝިއަރީގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ހިންގަވަނީ. 

އެ ބޭފުޅުންނާމެދު ކިހިނެއްތޯ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް، މި ދެންނެވީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކޮށްފައިވާނަމަ  

މުއައްސަސާ   މިނިވަން  ބޭނުންވަނީ،  މި  ބަލާލަން  ބޭފުޅުން  އެ  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ވާންވީ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ހަމަ  މިވެސް  ބޭނުންފުޅުވަނީ. އަދި މި ސިޓީއަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ނުދިނުމާ  ކޮމިޓީން ބައްލަވަން މި 

 ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެ ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރަން  އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް 

 ؟ ލާޒިމުވަނީކީއެއް ވެސް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތީތޯ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މުޤައްރިރު ވެސް ތި   އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް  ކުރިއަށްދާނެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމުގައި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިއީ 

ޢަމަލުކުރާނެ   އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތުގައި  މި  ތިބީ.  މި  ހާލަތެއްގައި  ކަހަލަ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  ވިދާޅުވި 

ފަރާ ޚިޔާލެއް ހޯދުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫން  ގޮތެއް. އެ މުވައްޒަފުން ބަލަހައްޓާ  ތުން އަޅުގަނޑުމެން މިއީ އެ ފަރާތުގެ 

މި   ހުށަހަޅާލަންވެގެން  ހުށަހެޅުން  އެ  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްލަން  ކަމެއް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ. 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ އި  ޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުގެ ފުރުއްޒަތްތެރި 

އިންތިޒާރުކޮށްލަމުން.    މި ހުށެހެޅުއްވުމެއް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަނީ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު 

އެބައޮތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ.  ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ. އަދި މިވަގުތު  

 އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަންވެގެން.   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް ޖުޑީޝިއަރީ ޝުކުރިއްޔާ  ކުރާ  ގައި 

ވަކިވެގެން   ކުރިމަތިލީމަ ލެވެނީ ވަޒީފާއިން  އިންތިޚާބަށް  ގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިން  އަޅުގަނޑަށް  ފަރާތްތައް 

ކަމަށް   އޮތް  ހިނގާފައި  ތަފާތުކޮށް  ކުޑަކޮށް  ގޮތާއި  ހިނގާ  މި  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް 

 ރަނގަޅަށްތޯ މި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މި އިނދީ.   އީ އެ އޮތީ. އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޭނގެ   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވިދާޅުވެދެއްވީމަ  އެހެން  ސުވާލު  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މި  އެކައްޗެއް  ވެގެން  އިނގޭތޯ.    ވެސް  މުވައްޒަފަކު  ޖުޑީޝިއަރީއުޅޭ  އެއްވެސް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންނާ  ގެ 

މެދުގައި   ބޭފުޅަކާ  އެއިން  ލުމަށްފަހުގައި  އަދި  އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ނޭނގެ  ވެސް  ކުރިމަތިލާފައިވޭތޯ 

  ދެން ތި ގެ ތެރެއިން ޢަމަލު ކަމެއް ގޮތަކަށް ކުރައްވާފައިވޭތޯ ނުވޭތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ.  ޖުޑީޝިއަރީ

ފަދައިން   ބަޔާންކުރެއްވޭ  ޖުޑީޝިއަރީވިދާޅުވި  ވަރަށް ސާފުކޮށް  ގަވާއިދުގައި  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  ގެ 

ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އެބައޮތް  ދައެ ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެއްވޭނޭ ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. އެއީ ސިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ވާ
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ސާފުކޮށް ޙަ   . ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ސިޔާސީ  އެ  އެބަވޭ  ބާބެއް  ބޮޑު  ވެސް  ކަމަށް  ބައިވެރިނުވެވޭނެ  ރަކާތްތަކުގައި 

އެއީ   ކުރައްވައިފިއްޔާ  ކަމެއް  ނުކުރެއްވޭނެ  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކޮށްފަ.  އުސޫލުގައި  ގަވާއިދު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއްގެ  ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ  ވަކި  ވަޒީފާއިން  ފެންނަނީދެން  އަމުދުން ސިޔާސީ     .ންނަށް  އަދި 

ސިޔާސީ    ،އިންތިޚާބުތަކަށް ވާދަކުރައްވައިގެން  އަދި  ވާދަކުރައްވައިފިއްޔާ  އިންތިޚާބުތަކަށް  ކަހަލަ  މިދެންނެވި 

އުޅުއްވުމަކީ  ހަ ޢަމަލީގޮތުން  ގޮތުގައި  ޖުޑީޝިއަރީރަކާތްތަކުގައި  ކަމެއްގެ  ވެގެންދާނެ  ކޮމްޕްރޮމައިޒް  ކަންކަން  ގެ 

ދެއަޅު އިއްޒަތްތެރި  ކޭގަނޑުމެން  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތް.  އޮންނަންޖެހޭނެ  އެކަން  ހާލަތުގައި  ޢާއްމު  އެއީ  ނަމޭ. 

އާއި މި ކަންކަން ސާފުކޮށްލަން ކިހިނެއްތޯއޭ    މެންބަރު ނިހާދު ވެސް އެ ހުށަހަޅުއްވީ މިގޮތަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭތޯ

އަޅުގަނޑުމެން   ސާފުކޮށްލުންމެދުވެރިވެ  ޖުޑީޝިއަރީ ވާނީ  ކަންކަން  ކުރަންވީ    .ގެން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ 

ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ނޫންތޯ.  މި    ކަމެއްތޯ  ފަދައިން  އިންތިޚާބަކަށް  ޖުޑީޝިއަރީވިދާޅުވި  މުވައްޒަފަކު  ގެ 

ގަވާއިދާ ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކުރައްވަނީ  އެ  ބޭފުޅަކު  އެ  ޢަ  އިވާދަކޮށްފިއްޔާ  ޚިލާފު  އެފަދަ  އުސޫލާ  އެހެންވީމާ،  މަލެއް. 

ބޭފުޅަކު މިވަގުތު އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ބަހައްޓަވާފައިވާނެ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް  

މެންބަރުންނަށް  ޤަ އިއްޒަތްތެރި  ސާފުކޮށްލެވިދާނެ.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކުރަންޏާ  ނުކުރެވޭ.  ބޫލެއް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ކޮމިޓީގައި އެ ނިންމުން ނިންމާނީ.  ވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ފެނިވަޑައިގަންނަ

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ދެން ސުވާލަކީ    .ވަކިވެފައިވާ ކަމަށްޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަޒީފާއިން  

ޙައްލު ކަމަށް  ދިމާވެފައިވާ  މި  ސަރވެންޓުންނަށް  ސިވިލް  ހޯދިދާނެތޯއޭ  އޭރުން  ޙައްލެއް  މިއަށް  ގޮތަށް  އެއީ  ؟ ހޯދޭ 

ތާއީދުކުރަން ހަމަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ދެން  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  މި  އެކަމަކު  ސުވާލެއް.  އުފެދޭ  ހަމަ    . އަޅުގަނޑު 

ހޯދިދާނެއަޅުގަ މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން   .ނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  ދެން  ގުޅޭގޮތުން  އެއާ  ހޯދާފައި 

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  އެހެން  އަދި  އެއީ  ސަރވެންޓުންނަށް  ޤަނިންމުން  ސިވިލް  ބޫލުކުރެވެނީ 

ތިބުމާ   ފަރާތްތަޖުޑީޝިއަރީ ސަސްޕެންޝަންގައި  ތިއްބެވި  ވަޒީފާއިން  ގައި  ކުރިމަތިލާއިރުގައި  އިންތިޚާބަށް  އް 

ހާލަތު   ތަފާތު ދެ ކަމެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، މި  އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެބައޮތް.  ވަކިވާންޖެހޭތީ ވަކިވުމާ  ދެން 

އަޅު ރަނގަޅުވާނެހެން.  ދިޔައިމަ  ކުރިއަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  ގޮތެއް  ގަނޑު  ޢަމަލުކުރާނެ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ބޫލުކުރެވެނީ  ޤަވެސް 
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ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވަންޏާ ބައިވެރިވެވެނީ އެ މީހެއް އެ ހުރި ވަޒީފާއިން  ޖުޑީޝިއަރީ

 ބޫލުކުރެވެނީ.  ޤައޭރުން ތަފާތު ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  .ވަކިވުމަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ސަންސެޓް  ގާއާދެ!  ގެނެސް  ބަދަލެއް  ކަހަލަ  ގާނޫނަށް  މި  ގާނޫނެއް  ނޫނެއް 

ލުން އެއީ  ންނެވީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާދިރާސާއެއް ކުރެވެމުން މިދަނީ. އެހެން ކުރެވޭއިރުގައި މިދެ

ނެތް ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ސިވިލް ސަރވެންޓުންނަށް އަދި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއިމެދު  

ދެން އަޅުގަނޑުމެން    ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މަޝްވަރާކުރެވި އެ ބިލުގައި ލިޔެވޭއިރުގައި މިކަން ފެންމަތިވީމަ

ޖުޑީ މިއޮންނަނީ  ތެރޭގައި  ޖުޑީއަޝިމެންޑޭޓުގެ  އެހެންވީމާ،  ލިޔެގެން  އަޝިރީ.  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ރީން 

ޖުޑީ ވާދަކޮށްފައިވޭތޯ  އަޝިސާފުކޮށްލުން  އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި  ރީ 

މީހު އެ  ވާނަމަ  ކޮށްފައި  ޖުޑީއަދި  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯއަޝިންނާމެދު  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ތެރެއިން  ވަޒީފާއިން  ؟ ރީގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ސާފުކޮށްލެއްވުމަށްފަހުގައި  މި  ސާފުކުރަން.  ކަންކަން  މި  މިގޮތަށް    ބިލެއްވަކިކުރެވިފައިތޯ 

ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުކުރެވޭއިރުގައި އެއީ އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިއްޔާ ވިސްނާ 

އެ   ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ 

އި  ތާއީދުކުރައްވާފައި ވުމުން އަޅުގަނޑު އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ޚިޔާލުފުޅެއް ފާހަގަނުކުރައްވާތީއާ އެކުގަ 

ގަސް ދަންނަވާލަން  ޖުޑީ ކުރަން.ދުވޯޓަކަށް  ސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވައަޝިއޭރުން  ސާފުކޮށްލުން.    އި ރީއަށް 

އަޅުގަނޑަށް   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ  އިތުރަށް  ތައްޔާރުކުރާއިރުގައި  ބިލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުން 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ؟ ޑު އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި ވޯޓަކާ ހަމައަށް ދަންތޯވޭ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނކުރެ ފާހަގަ

މި ވޯޓަކަށް މިވަގުތު މި ދަންނަވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އަދި އިއްޒަތްތެރި  

ޖުޑީ މުވައްޒަފުން ލޯކަލް  ރީގެ ތެރޭގަ އަޝިމެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން  އި މަސައްކަތްކުރާ 

ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރައްވާފައިވޭތޯ އެކަން ސާފުކުރުމަށް އަދި ވާދަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެއިން  

ޖުޑީ މެދުގައި  ވަޒީފާއިން  އަޝިބޭފުޅުންނާ  ކިހިނެއްތޯ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  މިގޮތަށް  ނޫނިއްޔާ  ރީން  ވަކިކޮށްފައިތޯވަނީ 

ނުކޮށްތޯވަނީ ވަކި  ޖުޑީ  ،ވަޒީފާއިން  ސާފުކޮށްލެއްވުމަށް  ކަންކަން  މި  އެ  އަޝިސަސްޕެންޝަނެއްގައިތޯ  ރީއަށް 

ބޫލުފުޅު ކުރައްވަނީނަމަ ވޯޓު  ޤަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން. އެގޮތަށް  ލްއަޝިޖުޑީ

އަޅުގަނޑު އެދެން. ދެއްވުމަށް  ޖެއްސެވުމަށް  ޔޭސް  ބޭފުޅުން  ވިދާޅުވާ  އާއެކޭ  ކަމަށް  އެ  އަހާލާނަން.   
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ވަނީނަމަ،   ހުންނެވި ކަމަށް  ބޭފުޅަކު  ބޭނުންފުޅުވާ  ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  އިތުރަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ން ކަމަށް މި ވޯޓު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު އޭރުން ކްލޯޒްކޮށްލަ

ބޭނުންފުޅުވި  ޤައަޅުގަނޑު   ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ވޯޓުގައި  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ބޫލުކުރަނީ 

މެންބަރު  ބޭ އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް.  ވޯޓުދެއްވީ  ހީމް  ޝަهللا ޢަބްދު ބޭފުޅުން 

މެންބަރު    ،ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،    ،ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ،   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވޯޓު ދެއްވީ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަ

ފާސް އެއީ  ލިބިފައިވާތީވެ  ކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،    5ވީ.  ވޯޓު  އަދަދު.  ފާސްވާ  ކަމުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވޯޓަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެގޮތަށް އެ ސިޓީ ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ފޮނުވާނީ. ދެން އޮތް މައްސަލައަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ  

މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތް    ކަމެއް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ގޮތުން  އޮތް  ހާލަތު  ބާއްވާ  ވަގުތުގެ  ފިޒިކަލްކޮށް  ކުރީގައި 

މި މީތި  ތަފާތުކޮށް  އިސްކޮށް    ބޭއްވުމާ  ކުރިއަށް  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްތައް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ދަނީ. 

ކުރިއަށް ރައޮޕްރި މަސައްކަތްތައް.    ޓައިޒްކޮށްގެން  ބެކްލޮގްވަމުންދާނެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަނީ. 

އެބަޖެ އެ  ހުރި  އަދި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދާން.  ކަނޑައަޅަމުން  ސުންގަޑި  ހޭ 

ހަމަވެފައިވާ   ސުންގަޑި  މައްސަލަތަކާއި  ހުރި  ކައިރިވެފައި  ހަމަވާން  ސުންގަޑި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ 

އަ ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަޑި  އިތުރަށް  ސުންގަޑި  މުއްދަތު  އިތުރު  ނިންމަން މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮމިޓީން  ޅުގަނޑުމެން 

  ލާނަން ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ އަނެއްކާ އިއެކުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވަ  އެބަޖެހޭތީއާ

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް ލިޔެވޭ ވަކި    .ވެސް ސުންގަޑި އިތުރުކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މުއްދަތު 

ކޮވިޑް  މުއް މި  މިސާލަކަށް  ނިމެންދެން  ޖެހޭ  19ދަތެއް  ޖަހަން  ލިޔެވޭ.  ނުއެއް  އެހެނެއް  ނިމެންދެން.  ހާލަތު  ގެ 

ގޮތްތަކަކަށް    އް،މުއްދަތެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ލިޔަންޖެހޭ.  ތާރީޚެއް  ވަކި 

ހިއްސާކޮށްލަ އަޅުއިވާހަކަފުޅު  އެދެން.  މި  ދެއްވުން  އިނގޭތޯ  ދަންނަވާލާނަން  އަދި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ވޯޓު    6ގަނޑު 

އެބައޮތް.   ވޯޓުދެއްވާފައި އެބައޮތް. ކުރީގަ  6ދެއްވާފައި  ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް    އި ބޭފުޅުން 

މެ  5ދެންނެވުނީ   އިއްޒަތްތެރި  ފާސްވެފައިވަނީ.  އެ  ވޯޓުން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ލަޠީފް  ބޭފުޅުން  ޙަސަން  ންބަރު 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 
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ހޮނިހިރު ދުވަސް. ދެން    2މެއި    .ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހިތަށްއެރީ މިއަދު މި އެޕްރީލް މަޢާފުކުރައްވާ

އެއް    9އެއީ    .ވެސް ސުންގަޑިއަކަށް  ކިހިނެއްތޯވާނީ ހަފްތާއެއް އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަތަކަށް ދިނިއްޔާ އަނެއްކާ

ނޫނީ   ދުވަސް.    11މެއި.  ހަފްތާއެއްހާ  ކިހިނެއްތޯވާނީ  ދިނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސް  އެހާކަށްހާ  ނަމަވެސް 

 ރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވަން   ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން ކޮމިޓީގައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި ހަފްތާއެއްގެ  

  ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނިންމުމަކީ ޕޮސިބަލް ކަހަލަ މަސައްކަތް އެއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބިލުތައް ތެރޭ

މައްސަލަތައް ކަހަލަ  ނިންމޭނެ  އަވަހަށް  ތަންކޮޅެއް  ހަމައެއާއެކުގައި  އަދި  އެބަހުރި.  ހުންނާނެވެސްމެ.    ވެސް  ވެސް 

ގޮތެއްގައި ހަ އިމްޕޮސިބަލްއެހެންވީމާ، ހަފްތާއެއް ޖުމްލަ  އެއީ ވަރަށް  ނާދިރު    ،ފްތާއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، އޭގެ   ވަރަށް ބައިވަރު  ތާރީޚެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ 

ދެ އެކި ކަންކަމަށް އެކިވަރު  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތަކީ  މި ކޮވިޑް  ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  މުން ގެންދިޔައީ. އެކަމަކު 

އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ    .ވެސް ކަނޑައެޅީ  ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދިގު މުއްދަތެއް މީގެ ކުރީގައި 19

ދެމުން ދިޔައީ. މިހާރު ހަފްތާއެއްގެ    ދުވަސް މީގެ ކުރީގައި މުޤައްރިރު ކަނޑައަޅާފައި އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ބޫލުކުރެވިދާނެ  ޤަރޭގައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ބޮޑެތި ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމޭނެ ކަން އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެހާ  ތެ

އެކަމަކު ވެސް އެހެން އިއްޒަތްތެރި  ތި ހުށަހެޅުއްވީ. ކަހަލަ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ ހިތަށްއެރީ މާ ކުޑަ މުއްދަތެއް ނޫންތޯއޭ 

  މެންބަރެއްގެ،   އް އަޅުގަނޑު އަޑުއަހާލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. އެބައޮތްތޯ ޚިޔާފުޅެއް މެންބަރުންގެ ވެސް ވާހަކަފުޅުތަ

ޚިޔާލުފުޅެއް މެންބަރެއްގެ  ކުރިއަށް  ؟ )އެއްވެސް  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 ގެންދަވާ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި މިވަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

  1އެހެން ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު    ވިދާޅުވިހެން ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް އެ ކަންކަން   މަސް ދުވަސް ލިބިދާނެ ކަންނޭނގެ ތި

ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭ   މި  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މުޤައްރިރު ތި  މިހާރު  އަމުދުން  ބޭނުންވާނެ. އަދި 
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އެއަށް ވަގުތު ނަގާނެތީ    ،ވަގުތުވީމަ ފަސޭހައެއް ނުވާނެ މި ކަންކަން މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންކަން ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ

ހީވަނީ  ވެސް   އަޅުގަނޑަށް  ވަރަކަށް    1އެކީގައި  ކޮންމެވެސް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭ  ދުވަސް  މަސް 

އަނެއްކާ  .މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު    ދެން  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  އަނެއްކާވެސް  އެ  ނުވެއްޖިއްޔާ  ވެސް 

ބޭނުން  1ކަންނޭނގެ   ގޮތަށް  އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅަން  މަސް ދުވަސް.  އަޅުގަނޑު  ވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

 މަސް ދުވަސް އެއީ މިހާރު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތައް ސުންގަޑި ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.   1އެގޮތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު.  އެކަމަކު  ޖެހިދާނެ.  ވެސް  ދުވަސް   

ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ވަރަށް ބައިވަރު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެން މަސް ދުވަސް ޖަހައިގެން، އަހަރު  

އަޅުގަ މުހިންމު ކަންތައްތައް  ނޑުމެން ދުވަސްޖަހައިގެން ދިގުކުރަމުން ދިގުކުރަމުން ދިޔަޔަސް އަސްލު މި ކުރަންޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އިތުރުކުރި  ދުވަސް  މަސް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ކޮވިޑާ 

މަސައްކަތްތައް ކުރެވެން ހުރި ދަތި އުނދަގުލުގެ ތެރެއިން ވެސް ނިންމަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އަދި އެކަމަށް ޓަކައި  

މަސައްކަ ބުރަކޮށް  ވެސް  ވީހާ  ކޮމިޓީތަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ތްކުރަން. 

ވާހަކައަކީ   އެހެންނަމަވެސް،  ކުރާނެ.  ވެސް  މަސައްކަތްކުރަން  ގެންދޭ.  އެބަ  ވެސް  މަސައްކަތްކުރަމުން  ރަނގަޅަށް 

އެކަންތައްތަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތު  އެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި  ޑޭޓުތައް  މިޓާގެޓް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވީހާ  ނިންމޭތޯ  އް 

ލަޠީފް   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އުސޫލުން  އެ  ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ  އެ  ފެންނާތީ  މަސައްކަތްކުރަން  ބުރަކޮށް 

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅެއް. ވަރަށްބޮޑަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ވާހަކަފުޅަކީ  ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި   

ހާލަތެއް   އެއްވެސް  ތިބެންޖެހޭނެ  ހުއްޓާލައިގެން  މަސައްކަތް  ވެސް  މަޖިލީހުގެ  އަދި  ކޮމިޓީތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަ ދެން  ހަމަޖެހޭނެ.  ގެންދަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ނުވާނެ.  ބާރުއަޅަން  އައިސްގެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ރަށްބޮޑަށް 
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މިވަގުތު   މެ.  ވެސް  ގެންދެވޭ  ވެސް  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަދި  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  ބޭނުންވޭ 

މި   މަސައްކަތަކީ  އެއް  ކުރެވުނު  މި  ދެވިގެން  ކަމެއް  އަހަމިއްޔަތު  އެންމެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވާލި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް. ދެން ވެސް އަންނަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވިގެން  ކޮމިޓީން އެކުލަ 

އަދި   އެއީ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ޢާއްމު  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ބިލުތަކުގެ  ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތް  އެ 

މުއްދަތުތަ އެއީ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ހާލަތެއްނޫން  މަސައްކަތެއް.  މިކަހަލަ  ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެވިގެން  ކެއް 

ކަމާ   ހުޅުވާލާ  ފުރުޞަތު  ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  ހޯދައި އާންމުންގެ  ޚިޔާލު  ބަޔެއްގެ  ވަރަށްގިނަ  ދިރާސާކުރެވި  ވަރަށްބޮޑަށް 

ތައް ހޯދާ ވަރަށްބޮޑު  ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ވާހަކަދައްކާ އެ ބޭފުޅުންގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު

ވެސް   ހާލަތުގައި  ޢާއްމު  މަސައްކަތެއް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  ބިލުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތެއް 

ބިލުތަކުގެ   ފާހަގަކޮށްލީ.  ވާހަކަ  އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މުއްދަތު.  ދިގު  މިދެންނެވިހާ  ނަގާ  އެބަ  ނިންމާލުމަށް 

ދިގު މުއްދަތުތައް އެބަ ބޭނުންވާ ކަމަށް. ދެން އެ ނޫން މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް    މަސައްކަތަށް ވަރަށްގިނަ 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށްރަނގަޅު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  

ން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން  މި މަސައްކަތުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އަހަމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވައިގެ 

އެބަ ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަދި ތާއީދު މިހާރު ލިބިފައިވާތީއާ އެކުގައި އަދި  

އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރާ    އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއަށް އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާތީވެ ޢާއްމު އުސޫލުން

ގޮތަކީ އެއީ މުއްދަތު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިހާރު ކޮމިޓީގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި  

މަސް    1މަސައްކަތްތަކާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވާން ދެން ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ޑެޑްލައިނަކީ މިއަދުން ފެށިގެން  

ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލައްވާފައި އެ ދުވަސް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަ މި  ދުވަސް.   އެއީ ކޮން ދުވަހެއްކަން އިދާރީ 

އެގޮތަށް   ކަމުގައިވަނީނަމަ  ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  މިއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ޑެޑްލައިން.  އެޅީ 

ރެކޯޑަށް ޓަކައި މިކަން ފާހަގަކޮށްލައްވާފައި ބައްލަވާލަދެއްވާ އެއީ  ނިމުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބެލީ. އިދާރީބޭފުޅުން  

ފެށިގެން   އެއީ ޖޫން މަހުގެ    1ކޮންތާރީޚެއްތޯ މިއަދުން  އެ ބޭފުޅުން  . ޖޫން  2މަސް ދުވަސް މިވަނީ. އާދެ! ދެން 

ތަކުގެ ސުންގަޑިއަކީ  ވަނަ ދުވަސް އެއީ ސުންގަޑި ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ، މިހާރު ހުރި މަސައްކަތް  2މަހުގެ  

ކަމެއް   މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އެހެނިހެން  ދެން  ނިންމީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އެއީ 

އެހެނިހެން   އެބައޮތްތޯ  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ހުޅުވާލީ.  މި  ފުރުޞަތު  އެ  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަނީނަމަ  ފާހަގަކުރައްވަން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. ؟ ގަކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއްކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފާހަ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

މުޤައްރިރު   މިހާރު.  ދެއްކެނީ  މި  ކަންނޭނގެ  ވާހަކަތައް  މާގިނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި ކޮވިޑުގެ ލޮކްޑައުންގައި ތިބެންޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަދި  

މެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކިހާ ދުވަހެއް ކަ

މި   ކުރެވެމުންދާއިރު  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ދެކޭގޮތުގައި.  އަޅުގަނޑު  ތަފާތުވާނީ  ހިނގާގޮތް  ދެން  ހިނގަންޖެހޭނެ. 

ތަ ކުރަންޖެހޭ  އޯވަރސީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުރި  ތަންތަން  ހުރި  މެންޑޭޓުގައި  އެ  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ،  ންތަން. 

ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ގޮތް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެއްފަހަރު ހޯދައިފިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  

އެ   އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ހިމެނުމަށް  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހިމަނަން  ކޮމިޓީން  މި  ލަފައެއްގައި  އަރުވާ  މަޖިލީހުން 

އިފިން އެ ތަންތަނުން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމަށް ޓަކައި  މަޢުލޫމާތު ހޯދަ

ކަމަށް   އަރުވާނެ  އެ  މަޖިލީހުން  ދެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރި 

ރުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ އިތު 

ހުރިތޯ   ދަތިތަކެއް  އޭގެ  ގެންގުޅެން އެ މުއައްސަސާތަކުން އެ މަސައްކަތްކުރާއިރު  މެކޭނިޒަމެއް މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި 

އް މި ކޮމިޓީގައި  އާއި އަދި އެ ކަންކަން ކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެ

ވެދާނެ   އެ  ވެސް.    2ގެންގުޅެން.  ކަމަށް  އެއްކުރުން  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްފަހަރު  ހަފްތާއިން 

އަޅުގަނޑަށް   ކޮމިޓީން  އޮތުން  ހަމަޖެހިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އިންތިޒާމްތަކެއް  އެ  ނޫނީވެއްޖިއްޔާ 

ންނޭނގެ. އެއީ މިހެން ތިބޭ ހާލަތެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަހު އިޝާރާތްކުރިހެން  ހީވަނީ މުހިންމު ކަމެއް ކަ

ކަންކަން   ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ކަންކަން  އެ  ހުރިއްޔާ  ކަންކަން  ހިނގާ  ނުރަނގަޅުކޮށް 

ކޮ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  މަގުފަހިވާނެ  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  އެއާއި  ކޮށްދޭންވާނެ.  އޮވެފައި  ނިންމުމެއް  ންމެވެސް 

 އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން އަޅުގަނޑު ހިތުން މުހިންމު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު ފެންނަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ވެސް  އިއްޒަތްތެރި  އޯވަރސައިޓް  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ގަނޑުމެންގެ 

މި   ތެރޭގައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންޑަކްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްސަސާތައް 

އެ   ކަމެއް.  މުހިންމު  ގެންދިއުމަކީ  ބަލަމުން  ޕީރެޑިކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދާގޮތް  ކުރިއަށް  ވެސް  ދަނޑުވަޅުގައި 

ހަމަ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  އޯވަރސައިޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަނި 
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ކަމެއްގެ   ކުރަންޖެހޭނެ  ކޮމިޓީން  މި  ވެސް  ދެނެގަތުމަކީ  ދަތިތައް  ދިމާވާ  އެބޭފުޅުންނަށް  އިތުރުން  މަސައްކަތުގެ 

ޕީރެޑިކަލީ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ވެސް އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީން    ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ 

މިހެން   ކަންކަން  މި  ބަލާނީ.  ކަންކަން  މި  ދެމެދުގައިތޯ  ދުވަހެއްގެ  ކިހާ  އެއީ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނިންމާ 

ފާހަގަކުރެވޭ.   ޤަބޫލުރެވޭ،  އެބަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެއީ  ބެލުމަކީ  ކޮންޑަކްޓްކުރުމުގެ 

 ؟ މެންބަރަކު އެބައޮތްތޯ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް އިއްޒަތްތެރި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ތި ވިދާޅުވީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު  

އޮތް ހާލަތަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރި ކައި މޮނިޓަރކޮށް ބަލަންޖެހޭ. މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ތާއީދުކުރަން.  ވެނި،  ފުރިހަމައަށް 

އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް އައިއްސަ އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަވީމަ ދަންނަވާލަން. ކައިވެނި ކުރުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުވެފައި ތިބި  

މި ކޮވިޑުގެ ކަންތައްތަކާ ދިމާވެގެން އައިފަހުން މި އޮތީ ނުވެފަ.   ކައިވެނި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  ބަޔަކަށް އެ  އެތައް 

ތަކެއް އެބައެޅޭ. ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މަގުފަހިވެގެން ނުދޭ. ދެން ކޯޓުން ވެސް  އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑެތި ހުރަސް

ޖުޑީޝިއަލުން   މުޅި  ކޯޓުތަކުން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގައި  ވާހަކަ.އަދި  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނި ގޮތްތަކެއް  އެބައޮތް  އުސޫލަކުންތޯ.  ކޮން  ގެންދާނީ  އެކަންކަން  ޢަމަލުކުރެވެމުން  އެހެންވީމާ،  އަންގާފަ.  ންމާފައި 

އިއްޒަތްތެރި   މޮނިޓަރކުރުމަށް  ބަލައި  ކޮބައިތޯ  ދަތިތަކަކީ  ހުރި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ނުކުރޭތޯ  ކުރޭތޯ 

އަކުން  ހަފްތާ   2މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެގޮތުން ހަމަ ކޮންމެ  

އަދި    2 ހުރި    2ހަފްތާވިޔަސް  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  މޮނިޓަރކުރުމަށް  ހަމަ  ހަފްތާ  އެއް  ހަފްތާއިން 

ބަލަން   ހޯދޭތޯ  އިންތިޒާމްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަތްކޮށް 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.   މުއްދަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަންދުގެ  އިތުރު  ކައިވެނީގެ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ހަމަ  އަދި 
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ދިމާވާ   ނުގެންދެވި  ކުރިޔަށް  މައްސަލައިގައި  އެ  އެހިސާބުން  އެތަނުގެ  ޖަހާފައި  މުއްދަތު  ބަންދުގެ  އެ  ގެންދެވިފައި 

މަޢުލޫމާތު   އެބަހުރި  ވެސް  އުޅޭކަން  ވެސް  ކޭސްތަކެއް  ހުރި  ވެސް  މައްސަލަތަކެއް  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނީ  ލިބިފަ. 

މުއްދަތު   ކުއްޖަކު    15ވާގޮތަކީ  އެ  ނުގެނެވި  ވެސް  ޖަހަން  މުއްދަތު  އިތުރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޖަހާފައި  ދުވަސް 

އެފަދަ   އެހެންވީމާ،  އެބައުޅޭ.  ވެސް  ކޭސްތަކެއް  މިކަހަލަ  ނުގެންދެވިފައި  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ތާށިވެފައި  ޖަލުގައި 

މެންނަށް އަދި ދައުލަތަށް އެންމެން ގުޅިގެން ހޯދޭނެ ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ޖުޑީޝިއަރީއާ ވާހަކަ  ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑު

އެ   ހަމަ  ފެންނާތީ  ހޯދަން  ގޮތެއް  ކަހަލަ  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ހައްލުކޮށް  އެކަންތައްތައް  ދައްކައިގެން 

ތާއީދު ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގާއިމްކުރަން  މެކޭނިޒަމެއް  ފުރުޞަތަށް  މޮނިޓަރިންގ  ދެއްވި  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ކުރާ 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް އިހަކަށް  

އަޅު ރިޕޯޓުގައި  އެކުލަވާލެވުނީ. އެ  މި  ދުވަސްވަރުގައި  ދުވަހު  މި  މުއައްސަސާތަކުން  ހުރި  މެންޑޭޓުގައި  ގަނޑުމެންގެ 

ވެސް މި ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ އަހަމިއްޔަތު ކަމެއް ދެވިގެން ކުރިން  

ކުރަ މަސައްކަތް  އެ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވަކި  ވެސް  ނިޒާމު  އްވަން އޮތް 

ގޮތަކަށް މިވަގުތަށް ޚާއްޞަކޮށް ޑިޒައިން ކުރެވިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ކުރެވޭނެ ގޮތްވުން  

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިދުވަސްކޮޅާ ދިމާކޮށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއްހެން ހުއްޓިފައި މުއައްސަސާއެއް  

މި  އޮވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްފަ.  އޮތީ  މި  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށް  ނުވާނެ   

މަޖިލީހުގެ   ދެން  ފާސްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  އެކުލަވާލާފައި  އޮތީ  މި  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް 

މަޖިލީހު އޮންނަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދެން  އަވަހަށް  ވަރަށް  ފުރަތަމަ  ތަޅުމުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޖަލްސާއެއްގައި  ގެ 

ރިޕޯޓަކަށް އޮންނާނީ ވެސް މި ރިޕޯޓުހެން. އެއީ ކުރީ ދުވަހު އެޖެންޑާގައި. އެހެންވީމާ، މި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި އެ  

ހިއްސާކުރައްވާ   ސަރުކާރުން  ހުށަހެޅި  ސަރުކާރުން  މި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭބޭފުޅުންނަށް 

މިދެންނެވިހެން  ކަ ގޮތް  މަސައްކަތްކުރައްވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ވެސް  ހިއްސާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި  މަށްވަނީނަމަ 

ފެންނަނީ   އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަދި  ފާރަވެރިވެ  ބަލައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ނިމިފައިވާ މިހާރު  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓް  އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރުކާރަށް  ރިޕޯޓު  އެ  އެކުގައި  ތީއާ 

ހުށަހެޅުއްވި   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިގޮތަށް  ދިއުން.  ބައްލަވަމުން  މިކަންކަން  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން 
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ންދިއުން. އިއްޒަތްތެރި  ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މުއްދަތު ދެމެދު ދީފައި ޕީރިއެޑިކަލީ އެ ކަންކަން ބަލަމުން ގެ

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

ހަމަ   ނެތް  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ކުރިޔަސް  އެކަން  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މުޤައްރިރު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓަކީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވާ    އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަނޑުގެ 

އަންދާޒާކޮށްލަންވާނެ.   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާނެގޮތް  ކަންކަން  އާއްމުކޮށް ސަރުކާރުތަކުގައި  އެ  ދެން  ލަފައެއް. 

ކަންކަ ހުރި  އޭގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދެން  ލިބިވަޑައިގަތީމަ  ރިޕޯޓް  އެ  ކަންކަން  ފުރަތަމަ  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ން 

ކުރައްވާ   އެކަންކަން  ދެން  ނަންގަވާ  ކޮމިޓީއެއް  ދެން  ޓަކައި  ފާހަގަކުރެއްވުމަށް  ކަންކަން  ހުރި  ކުރަން  ކުރައްވަން، 

ކޮން   ކުރެވޭނީ  ތެރެއިން  އޭގެ  ފާހަގަވެ  ކަންކަން  ހުރި  އޭގެ  ދެން  ކަމެއް.  ހިނގާނެ  މުއްދަތެއް  ދިގު  ވަރަށް  އެއީ 

މަހެއްވަރު ހިނގައިގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    2 އާއި ދެން އެ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ރީތި  ކަންކަމެއްތޯ

ކޮމިޓީން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކަންކަން  ކަހަލަ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  ދެންމެ 

ވަންޏާ މިސާލަކަށް މާދަމާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީއެއް  ބޭނުންފުޅު ކަމަށްވަންޏާ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދާއިރާތަކަށް  ހުރި  ފަންކްޝަން  އޯވަރސައިޓް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފޮނުވާލެވިދާނެ 

އިތޯ. އަދި އެ  މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގައި، މި އޮތް ލޮކްޑައުން ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބަ

އެ   ތެރޭގައި.  ހާލަތުގެ  އޮތް  މި  މިހާރު  ކަމެއްތޯ  ކޮން  ނުކުރެއްވެނީ  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ކުރައްވަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން 

ކަންކަން އައިޑެންޓިފައި ކޮށްދެއްވަން ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް. އެއީ ހަމަ މިހާރު ދިމާވެފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ދިމާ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ ދުވަހަކު  ވާ މައްސަލަތައްވީމަ އެއީކީ އިތުރަށް ރިސަރޗްކޮށް 

އެކަންކަން އައިޑެންޓިފައިވީމަ ދެން އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި ގެންނާނެ ހައްލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރަ މިކަން  މިހެން  މިހެން  ދެންނެވިދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތެއް ކަމުގައި.  އެ  ފެންނަ  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްވަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގާތްގަނޑަކަށް  އެއީ  ކަމެއް.    2އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނިންމާލެވިދާނެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ހަފްތާއެއްހާ 

ގޮސްގެ ހަމައަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ހުށަހެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓުގައި  މި  ން  އެހެންނަމަވެސް، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން އެ ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވައި ސަރުކާރު ތެރޭގައި އެ ބިޔުރޮކްރެސީގެ ތެރޭގައި  

ވާހަކަ   އެ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ދިގުލައިގެން  ވަރަށް  ދާނީ  ދިޔައިމަ 
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މެންބަރުންނަށް އެހެން  ފުރުޞަތެއްގައި.    އިއްޒަތްތެރި  މިކަހަލަ  ހިއްސާކޮށްލައްވާނަމޭ  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ހަމަ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވަރަކަށް  ހަފްތާއަކު   އެއްވެސް  ހަމަ  އެއީ  ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  މިކަންކަން  ވެސް  އެއްފަހަރު 

އަޅުގަނޑުމެން   ބޭސިސްއަކުން  ރެގިއުލަރ  ހަމަ  މިކަމަކީ.  ނޫން  ކަމެއް  އޮންނަންޖެހޭނެ  އައިއްސަ  ހުއްޓުމެއް 

ކަންތައް ސާފުކުރަންޖެހޭ  ލިޔެގެން  މުއައްސަސާތަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް މިދެންނެވީ  އެ  ސާފުކުރުމާއި  ތައް 

ފޮނުއްވަމުން   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  ސަޖެސްޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހީތެރިވެދިނުމާއި، 

ގެންދެވިދާނެ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ގޮއްސަވާ ހިސާބުތަކާއި، ހުރި ދަތިތައް ސާފުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ،  

ބަންދުކުރެވިފައި،  ޚާއްސޞަގޮތެ ކަންތައްތަކުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އްގައި 

ބަންދުކުރެވިފައި ތިބެ މީހުންގެ ކަންކަން އެއީ އެ މީހުންގެ ލިބަރޓީ ނަގާލެވިފައި ތިބޭ މީހުންގެ ކަންކަމަށް ބަންދަން  

ރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ ސާފުކުރަން އެއް ކަމެއްގެ  ގެންދިއުމަށްފަހުގައި ދެން ވަމުންދަނީ ކިހިނެއްތޯ މިއީ ވަ

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެދި  ކައިވެންޏަށް  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަދި  ދެން  ގޮތުގައި. 

ފާހަގަކުރެވޭ އެބަވާކަން  އައިއްސަ  ދަތިތައް  އެ  ހަމަ  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ގިނަ.  ވަރަށް  ވެސް  މިއަށް.  ފަރާތްތައް   

މިކަންކަމާއި އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ސާފުކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީން ޢާއްމު އުސޫލަކުން ވެސް ކުރަމުންދާ ޒާތުގެ ކަމަކަށްވާތީ އާއި އަދިވެސް ހަމަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް  

މުއައް އެހީތެރިވެދިނުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަދި  ސާފުކުރެވިދާނެ  ލިޔެގެން  ސަސާތަކަށް 

ދެމުން   އިރުޝާދު  މިކަމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހޯދާ  ބަލައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތައް  ހުރި  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަވެސް ނޫނިއްޔާ ދެ ހަފްތާއިން އެއް  ވެސް ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނަ

އެ   އެކަމެއްގައި  އައިމަ  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވޭ  ކޮމިޓީއަށް  ނޫނީ  ނަމަވެސް  ހަފްތާއަކު 

ޢާއްމު   އެއީ  ކުރިއަށް ގެންދިއުން  މަސައްކަތް  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އެ ބޭފުޅުންނަށް  ލިޔެ ސާފުކޮށް  މުއައްސަސާއަކަށް 

މިއުސޫލެއްގެ  ގޮތުގައި  މި  ވެސް  މިދަނޑިވަޅުގައި  ވެސް  ޢާއްމުކޮށް  ވަގުތު  އެއީ  ވެސް  ހާލަތުގައި  މި  ވަގުތު 

ނިންމުނީ.  އެ  ނިންމުނީމާ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއް  ޒާތުގެ  ކުރަންޖެހޭނެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީގެ   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުގޮސް  ވޯޓަކަށް  ދެކިގެން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  އުސޫލު  ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 
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ހިންގަވާ   ބަލަމާ  ކަމަށް  ނިންމުނީ  މި  ކޮމިޓީން  މިހާރު  ގޮތުގައި  ނިންމުމެއް  ގޮތަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވާހަކަފުޅެއް  އެބައޮތްތޯ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ދެއްތޯ.  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ނުދިޔަ  ކޮންމެހެނެއް   ؟ވޯޓަކަށް 

ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ޚިޔާލުފުޅެއް ފާހަގަކުރައްވަން  އިތުރު  މެންބަރެއްގެ އެހެން 

ޝުކުރު   ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމައިލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ 

 ފަހަރު. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  ދަންނަވަން. ރަމްޟާން ކަރީމް އަދިވެސް އެއް

____________________ 

 

 

 

 
 




