
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   42  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   
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(5 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  
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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަލުވުން ފެށުނީ.  ވަނަ ބައް  42ޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިހު(  ފަ ޅަކަށް)ވަގުތުކޮ  ...ޓީގެ ކޮމި. ޖުޑިޝަރީ ލައިކުމްއައްސަލާމްޢަ

ޢާއްމުނީ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންނާންޑާގައި މިއަދު ހިމަނާފައި މިވަ ކޮމިޓީގެ އެޖެ  ނޑުމެންއަޅުގަ ފަރާތްތަކުން    އި 

ސިޓީތަކުއަޓީކޮމި ފޮނުވާފައިވާ  އެޑްރެސްކޮށް  ވަރަށް  ށް  އޭގެ  މައްސަލަ  ވާނެގެ  މައްސަލަތައް  މިހާރު    ގިނަ 

ފަހުން    މެންޑުނއަޅުގަ އެއީ އެންމެ  މުއްދަތު  އިތުރުކުރި  ނި  ސުންގަޑި  ހަމަވާނެ.  މިއަދުގެ  ސުންގަޑި  އޭގެ  ޔަލަށް 

ސުން  އެ  ކައެހެންވީމާ،  މި  ލުމާއަޅާނޑަގަޑި  އަލަށް  މިއަދު  އަދި  މައްސަލައެއްޓީ މިކޮއި  ދެ  ލިބުނު    ދެ   ،އަށް 

ބަރު  ނޫނު ނަންގާ  ގައި އެއާއެކު   އެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. ހަމަ  މުމާއި ގޮތެއް ނިންދު ސިޓީއެއްގެ މައްސަލައެއް އެއާމެ

ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކި)  ،2008/09 މަސައްކަތްއިޞްލާ  އަށް  (ނޫނުގާއުޓަރ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  މީގެ    ކުރިއަށް   ޙުގެ 

އި އަޅުގަނޑުމެން ތުގަ ވަގުޖެންޑާގައި އެބަ ހިމަނަން. މިމެން އެ އަޅުގަނޑުއެ މަސައްކަތް  .  ސްފައި ވަނީގޮކުރިން ގެން

ވަޑަކޮމިޓީ ތިއްބެވީއަށް  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީ  ،އިގެން  ތިއްބެވީ  މިވަގު  ތިއްބެވީ،އަށް  އިރާގެ  ދާކަނޑިތީމު  ތުގައި 

ޢަބްދުމެތެރި  ޒަތްއިއް ޢަބްهللا ންބަރު   ،ރު ޙިސާން ޙުސައިންމެންބަތެރި  ތްޒައިއްރާގެ  ތުޅާދޫ ދާއި ،ލްޙަކީމްދުޝަހީމް 

ދާއިރާގެ   މަޙްމޫދުތެރި  ޒަތްއްއިހިންނަވަރު  ޖީހާން  ކޮމިޓީ  މެންބަރު  ކަމަނާ  ޑަވަ  އަށްމި  އެ  ދެންމެ  އިގެންފައި 

  . ޒުނަޔާއެކުގައިއި  އަށް ވަޑައިގެންފައި ވެއްޖެ އަޅުގަނޑުގެ ޓްސް ކޮމިޓީ ކުރާ އެހެން ކޮމިޓީއެއް ހިއުމަން ރައިޕްރޮސައިޑް

ޑައިގަންނަވަންޖެހޭތީވެ  ވަވެޓެންޑްއެކަމަކަށް  ން  އެހެ  ވެސް  ރިޟާ އިބްރާހީމް ބަރުންމެތެރި  ޒަތްއިއް ދާއިރާގެ ރައިދޫގު

ދޫ  ފޮނަ ،މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުތެރި  ޒަތްއިއްމަތިވެރި ދާއިރާގެ    .ފިގަތުމަށްފަހު ވަޑައިގެންޑައިވައަށް  ކޮމިޓީދެންމެ  

ދާއިރާގެ  ނވިލި ،ރާޖުސި  މޫސާ ބަރު  ންމެތެރި  ޒަތްއިއްދާއިރާގެ   ދެން    ޙުސައިން  މެންބަރު ސަޢުދުތެރި  ޒަތްއިއްގިލި 

ނެ މި  ލާފައިވާއިނަވަންން އަޅުގަނޑު ދަކުރި  !ދެ. އާމެންބަރު  ރު ދާއިރާގެ އުތު  ންނުމާފަ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީނޑު  ޅުގައަ

ހުށަ  އަށް  މައްސަ ހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީ  ސިޓީ ލަތަބައެއް  ފަރާތްޢާ  ކުންތަކައް  ސަސާތަކުން  އައްމުތަކުންނާއި  އްމު 

މައްސަލަ އޭގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުގަނޑު ންގަޑިސު.  އަދިތަކެއް  އަދި  ކަނޑައަޅާނަން  އެމެން    ތައް ޑިންގަސު   

އޭ އަށް  ން މި ކޮމިޓީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއެއީ  އޮތް.  މައްސަލައެއް އެބަދެ  ލަށް ލިބުނު  ކުރިގައި އަ  ގެކަނޑައަޅާއިރުގައި 

ފަންނު  އްރިރު މާޤަކޮމިޓީގެ މު  ރީޑިޝަޖު  .ޓީލާނަން އެ ސިއިވަޅުގަނޑު ދަންނަސިޓީއެއް އަ  ށް ފޮނުވާފައިވާއެޑްރެސްކޮ

ދާއިރާގެ   ދަންނައާދެ!    ،ންބަރުމެޒަތްތެރި  އިއްއުތުރު  އަޅުގަނޑުސިޓީ  ކުރީގައި  ކޮމިޓީއާ ވާލުމުގެ  އިތުރަށް    މެން 

ތެރި  ޒަތްގެ އިއް ޙުސައިން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާޢަލީ  ރު ބަރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންފި ކެންދޫ ދާއި ގުޅިވަޑައިގެން

ބިފައިވާ ބައެއް  ށް ލިއަމިޓީކޮ  މެންގަނޑުޅުއަ  ފް. އާދެ! އެޖެންޑާގައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންޠީސަން ލަ ރު ޙަބަންމެ

  ލައެއް ގޮތުގައި ށަހެޅުނު މައްސަހު އަލަށް   .ވާ މައްސަލަތަކެއްހެޅިފައިހުށަގައި  ސީޓީ ވަނީ އެ ށް މި އެޓެންޑްކަމައްސަލަތަ

މި  ކޮމިޓީ  ތުމާލިއްޔަ އެބަޓީއެއް ސިވާފައިވާ  ފޮނުއް  ކުރައްވާ  ،އިށްފަޑްރެސްކޮއެއަށް  ކޮމިޓީން  ސިޓީ   .އޮތް    އެ 



  

ދަންނަވަ ގޮތަކަށް  ކޯޓު.  ނަންލާއިއަޅުގަނޑު  ވަކި  މައްސަލަތައް  ބަލާ  ކޯޓުމަމުނިންތަކުން  ޓަކައި    ތަކުގައި ށް 

މޯ   އް އެބަ  އްވާ މަސައްކަތްކުރަ ގޯ  ލެޓްސް  ކަމަށް  ނަގާ  ފައިސާ  ލިރައިވެޕް  ލްޑިވްސް ފަނޑިޔާރުން  ގެ  ޓަޑް މިޓް 

މިނިސްޓަމެނޭ ރިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  އޮފް ޓޫޖިންގ  ދަންނަވާފައިރ  ކަމަރިޒަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ވާ  މާލިއްޔަތު  ށް 

މައްސަލަވިދާރ  ޓަމިނިސްބައްދަލުވުމެއްގައި   މޯ ޓްލެ  ގެންގުޅި  އާ ޅުވެފައިވާ  ގޯ  ލިމިޕް  ލްޑިވްސް ސް    ގެ ޑް ޓެރައިވެޓް 

ކޮމިޓީފަރާ  އެރު  ސާފުކުރެއްވިއިޢުލޫމާތު  މަ  ންކޮމިޓީ  ތު އްޔަމާލިފަރާތުން   އެ  ސިޓީގަ ޞާއްޙި   އިތުން  އި  ކުރެއްވި 

  އްސަލަ މަމި  ވުމާއެކު    ކެއްއްތަހިނގާފައިވާ ކަންތަގައި  އެކި މަރުޙަލާ އެކި  ގެކޯޓުތަކު   ކީކަލޫމާތައިވާ މަޢު ރައްވާފަހަގަކުފާ

ކޮމިޓީ ފޮނުއްތިޔަ  ކޮމީއަށް  އެ  އެދި  މިއަހަރުގެ  ވުމަށް  ނިންމާފަގައިބައްދަލުވުމު  ނަވަ  53ޓިގެ  ވީމާވަނީ    އެ   ،. 

ފަރާތުޓީއާއެކު  ސި ދެންއެ  އިސްވެ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮން  ސިޓީގެ  ފޮނުވަ ނެވި  ވާ  އިޕީ  ދެންނެއެ  ދެން  ހަކަ  ވީމެވެ. 

މު ސޮއިޤަކޮމިޓީގެ  ދާއިކި  ވަނީ އިރައްވާފަކުއްރިރު  މެންނބިދޫ  ނާޝިޒްރާގެ  މުޙައްމަދު  ސިޓީއާއެކު  .  ބަރު 

ޑޮކިޔުމަފައިއެޓޭޗްކުރެވި އެސްތަންޓްވާ  ވެސް  އެހެންކެއް  ހިމެނޭ.  މައްސަލަބަ  މި  އަޅުގަ  ވީމާ،  ން ނޑުމެވެސް 

ކަނޑައަޅަސުން އޮތީ  މަސައްކަތްކުރަން  އެ  އިގެން  ގަޑިއެއް  ދެން  ލިބުނު  ފެންނަނީ.  އިނގޭސިއަލަށް  ތޯ.  ޓީއެއް 

އެޑްރެސްކުމަޖި  ،ލެ.މާކ/ގ.ފިނޮޅު ރައީސަށް  ސިޓީރައްވާ  ލީހުގެ  އެއީއްއެފޮނުވި  ކޮއަޅުގަނޑު  .    ޓީއާ މިމެން 

ދަރިވަރުލުކޮށްލުމަދަބައް ފަގާކެއް  ންތަށް  ވިދާންނުގެ  ނޫނީ  ބައް  ގެންދެވި ޅުވެކިޔަވާ  ކޮށްލަން  ދަލުދަރިވަރުންތަކެއް 

ބާ އަ  ބެހޭގޮތުން  ނޫނާގާކައުންސިލު    ބޭނުންވަނީ  ބޭފުޅުން  ބައްދަލުކޮނޑުމެޅުގައެ  ބޭނުންށްލަންނާ  އެ  ޅުފުން  ވާތީ 

އަޅުހެންވީއެ.  ސިޓީ ފެންނަނީމާ،  ބޭފުޅުން  މި  ގަނޑަށް  އެ  މިހާރުސިޓީގައި  ބައްދަލުކޮށްލުމަށް  ޖަވާބެ   ނާ    އް ވެސް 

އެހެންވިމާ، ކިހިނެއްތޯ    ކަމަކަށް ނުފެނޭ.ސިޓީއެއް    ންޖެހޭނޑައަޅަޑިއެއް ކަންގަ. ސުވުމަށް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށްދެއް

އަވާ އަޅުގަނީ  އެންމެ  ވަގުތު ވަހަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުނޑުމެން ދެން  ހުސްކޮށްލުން މެއްގައި މި ބޭފުޅުންނަށް    . ކޮޅެއް 

މާއަކީ ޤައުމީ ބަންދު  މާދަ  ،ވެސްއެހެންނަމަ  .އްވަންދުވަހެއް މި ކޮމިޓީ ބާޑް  އަކީ ޝެޑިއުލްއާދެ! މާދަމާ  .ދަމާއެއީ މާ

އެ ވަހަކަށްދު ދޫދު  ވާތީވެ  ބު ވަސް  އަޅުގަނޑުރާސްފަކޮށްލާފައި  ދުވަހު  ކޮމިޓީމެންތި  ލިބި  ގެ ނަށް  މަށް  ކަ  ޖެއްވަގުތެއް 

މެއް ބޭއްވޭނެ ގޮތް  ގެ ބައްދަލުވުޓީމިމެން ކޮބުދަ ދުވަސް އަޅުގަނޑު.  ވަސްބުދަ ދު ފުކުރައްވާ  މަޢާ.  ލޮޓެއްސް  ނަމަވަނީ

ބާ  ދެއްވާ އިކޮށްލަޒާމުއިންތި މި  ގުޅޭ އުންސިލާ ކަ  އަދި  ބޭނުންވާ    ދަރިވަރުން  މި  ގޮތުން  ބައްދަލުވުން   

އިންތިޒާމުޑުއަޅުގަނ ވީދެއްވުންއިކޮށްލަމެންނަށް  އެން.  ދެން  އަވަހަ މާ،  މަޖިލީމެ  އޮންނަ  ލްސާއެއް  ޖަހުގެ  ކަށް 

  އެއީ އް.  ބޭއްވޭނެ ގޮތެ އް  ދެއްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެލަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވާ ށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެޖެންޑާދުވަހަކަ

މެންބަރުއިއްޒަތްތެރިހުގެ  ދުވަ   ބުދަން.  ނޫ ވެސް  އެއް  ހު ދުވަ  ދަ ބުންނެވީ  މިދެ  .ނޫންއަކު  މާމާދަ   ޙިސާން    

ވެސް  ރުން  ބަން މެންމެން އެހެގަންނަވާތީވެ އަޅުގަނޑުއިޖެހިވަޑަ އްވަން  ހުސްކުރަޕުޅުތަކަކަށް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ މަސައްކަތް

އެގޮތަށް  އް ޟެއިޢުތިރާ ދުވަ ސްރާބު   .އަށްމަންޑޭ  .ނެތީމަ  މަޖިލީފަތި  އޮހުގައި  ކަސް  ވަނީންނަ  ސް  މަޖިލީ  ،ނަމަމަށް 

  ނޑުމެން އަޅުގަ  ދުވަހަށް ށް ވަނީނަމަ އެވާ ކަމައް ބާއްވަގެ ޖަލްސާއެހުއޮންނަ ދުވަހެއް ކަމަށް ވަނީނަމަ އެގޮތަށް މަޖިލީ



  

މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ކަން  ދެން  .  ގައިމަންޑޭ  ،ދެން. އެހެންނޫނިއްޔާދެއްވުން އެކިޔާލަ  ކަށް ބައްދަލުވުމަގެ  ޓީކޮމި

ބޭފުޅުން  ވަގުތު ޔަޤީންވެލީމަ ތި  އަށް ލިބޭ  ޓީނޑު ކޮމިއަޅުގަ   ވެލީމަޔަޤީންވަހެއް  ސް އޮންނަ ދު ލީމަޖި  ،ވެލީމަޔަޤީން

ބޭފުޅުންނަށް އެހެއަންގާލަ  އެ  ދެން  ބުރާސްފަތިސުންގަޑިމީގެ  ވީމާ،  ން ދެއްވުން.  ދު ހޯ  ،އަކީ  ހަމައަށް  ވަމަ  ހާ 

ކަމަށް    މެންނަށްޑުގަނއަޅު ނުބޭއްވޭ  ބައްދަލުވުން  ހޯވަނީނަމަ ކޮމިޓީ  ސުންގަ  އެއީ  ދުވަސް  ގޮތުގައި  މަ  ޑި 

ކޮމިއަޅުގަނޑުމެ އި  ގެޓީން  އަޅުގަނޑުޟުރާ ޢުތިމެންބަރުން  ނެތިއްޔާ  ސިޓީނިންމީ  މެން    މާލިއްޔަތު    .ގެމި  ދެން 

ސުންގަޑި  ކޮށް އެ  އެއް  ތަކާމެން އެހެން ސިޓީނޑުގޮތުގައި އަޅުގަ  އެއްރާތުން އެ ފޮނުވި ސިޓީގެ ސުންގަޑިކޮމިޓީގެ ފަ

އެބަޖެހޭއިތުރުކޮށް ކަމަށް  ށް  ކުރިއަތްމަސައްކަ  ލަން  އިތުރުނީ ވަދިޔަ  ސުންގަޑި  އެ  ކުރިއަށްދާންކޮށްލާ    . ފައި 

  ދެން އޮތީ މާލިއްޔަތު . 4؟ ވަހެއްތޯންދުކޮ  އަކީ . މަންޑޭންގަޑި ކަމަށްންޑޭ ސުމެން މަގަނޑުވެސް އަޅުއެހެންވީމާ، އެ

ސިޓީ އެ އަ އެ ފޮނުއްވެވި  އަޅުގަނޑު  އީ  މަންޑޭ އެ ޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މީގެ ސުންގަޑި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 

 އެގޮތަށް ނިންމަން.ނެތިއްޔާ  ޟުއިޢުތިރާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އި  ،ޅުގަނޑުއަ ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް    .އްރިރުޤަމު  ތޯނގޭވަރަށް  ތާޒްޑޭނގަރައަޅުގަނޑަށް  ބާއްވައިފިޅު    އްޔާ ގައި 

  އަނެއްކާ ހެދީމަ    ށްރޭގަނޑަ  ހެންނޫނީއެ  ށްރަށް ހަވީ މާބޮޑަ .އިކޮންމެވެސް ގަޑިއެއްގަ އި ގެ ތެރޭގަގަޑީންނަ  އޮޖިލީސްމަ

އަ  ،ތަންކޮޅެއް  ވެސް ތަޅުގައެ  ވެސް  ކުރީ   ރަނގަޅު  ންކޮޅެއްނޑުމެންނަށް  ތަންކޮޅެއް  ގަޑިގެފަސޭހަވާނެ  އި  ގަ އެއް  

 ވާލީ.ދެން ހަމަ ދަންނައޮވެއްޖިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަރި

ޝުކު އި އާދެ!  މެންބަރިއްޔާ  ރޭގަނޑު  އްޒަތްތެރި  ވަރަށް  އެގޮތަށް  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ރު. 

މަޖިލީހުގެ ގަ  . ނުކުރަން  ދެއް ބާއްވާކަށް ގަސް  ވެސް   ތަކަށްގޮއެއް  ވަގުތުގައި  ހަމަ  އޮންނަ  ޑިއަދި  މަޖިލިސް  ތަކުގައި 

އޮންސިޓި ގަޑިންގ  އިންތިޒާމު  ކުގައިތަނަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ބާއްވާ  ބަ ޖޭހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޭތޯ  ކުރީގައި  ލާނަން. 

ކަނޑައަ ދުވަހު  28ވާނެ  ޅާފައިސުންގަޑި  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ،ވަނަ  ދަތުރަރަ  އް،ރެދަތުމިދިޔަ  ފުރުމު ސްމީ  ގެ  ކަށް 

ސި  28ވާނެ  ކުރިން ގިނަ  ވަރަށް  ދުވަހު  ސުންގަޓީތަވަނަ  ކަޑިކެއްގެ  ކޮމިޅުއަނޑަ  މެންބަރުން.  އްވާފައި  ޓީގެ 

އެއެހެންވީމާ ސިޓީ،  އަ  އެޅުތަކަށް  މިއަދު  އެ  ލަޓެންޑްވެގަނޑުމެން  އަޅުއްވަން  ގެނެސް  ގަނޑާ  ސިޓީތައް  ހަމައަށް 

އެ އެންމެ ގޮތެއް އޮތީން އޮދެން. މިވަގުތު ހެދެދެއްވުން  ސިޓީތަކުގެ  .  ތް  ހަމަވާ  އެ ސުންގަޑި  ސިޓީ  ބައެއް  އެއީ 

ވަނަ    28  .އަޅަމާގޮތެއްގައި މިގޮތަށް ކަނޑަ  ޖުމްލަ  ،އެހެންވީމާ.   ބައެއް ސިޓީ މި އެރީށް ތަމިހާރު އަ  ވެސް  ންތެރެއި

  4  .ދެއްތޯ  4އެއީ    ،ދުވަހުގެ  ތު އަޅުގަނޑުމެން ހޯމަ ގެ މުއްދަ ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްމަވާން ހުރިދުވަހަށް ސުންގަޑި ހަ



  

އަޅުގަނޑު    ވުން އޮތިއްޔާހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެއްބަސްށް  ތަކަނޑައެޅުން. އެގޮސުންގަޑި  ވަހަށް އެ  ނޮވެމްބަރު ހޯމަ ދު

ވިޔަސް މިއަދަށް މި  އް  ތަނުލިބި ހުރި ސިޓީ  ށްއެއީ ދެންމެ އަތަ.  ވަސް ކަމަށް އިނގޭތޯއެގޮތަށް ނިންމަން. ހޯމަ ދު

ހަމަވާ   މައްސަލަތަކެސުންގަޑި  ކަ  ! އާދެ  .އްހުރިހާ  އަޅުނޑައެޅިއްއެގޮތަށް  ދެން  ޕްރޮޖެ.  އުޓަރ  ކިސެގަނޑުމެންގެ 

މަސަ  ބިލުގެ  ވޯޓިންދެ  ރުގައި ބަލާއި އްކަތްކުރަން  ޖެނެރަލްގެ  އޮތީ  ގަޑިއާން  ކުޑަކު  ގ  މާ  ވަ ހަމައަށް  .  ގުތުކޮޅެއްޑަ 

ހިއެއްނުވޭ   ފެކި   ،ނެށޭފެއަޅުގަނޑަށް  އައެހެންވީ  ނީހެން.ވާވަރުށޭ ރިޔާ  މިއަދުގެ  ޕްރޮޑަކްޓިވް  ޅުގަނޑުމާ،  މެން 

ކުރެވި ހީމަސައްކަތެއް  މިއަދުއާތީނުވާދާނެހެން  ބައްދަލުވުންއެކުގައި  މި  އިއްހުރިހާ ވީމާ،  އެހެން ؛ގެ  ޒަތްތެރި   

 ވުން ނިމުނީ. ބައްދަލު މުން މިއަދުގެ ނަވަންބަރުން ވެސް ޝުކުރު ދަންމެ

____________________ 




