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 ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ަގވާއިދު  އިއްޒަތްތެރި    21އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންންވި  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

ރީބްރޯ މިޮއތީ  އެޖެންޑާކޮށްލާފައި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ޑްކާސްޓްކުރުުމެގ  މެންބަރުންނަށް 

ުގޅޭޮގ  ،ުގޅޭޮގތުން  ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކާ  ަގާވއިދާ ތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  މިކަމާ 

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާލަން. ދެން ކޮމިޓީ ފެށުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  

އެޖެންޑާކުރެވިފައިއަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލަން.   ރާއްޖެ  3ވަނީ    މިއަދު  އެޮގތުން  ދަންނަވަން.    ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް 

ސަންުގވީ.ޓީ ޗެނަލް. ޓީ  ާއއި  ސަންުގ13-ވީާއިއ  އޭެގތެރެއިން  ރާްއޖެ.ޓީ  .  އެ.ޓީ  ވީާއއި،  ބޭފުޅުން   ވީއަށް 

ވިދާޅުވެ ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުނުވާ  ކޮމިޓީެގ ،  ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ވަޑައިނުެގން.  ވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީައކަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަންނަާވ  ،  މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން

ބޭފުޅުން    ަގާވއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ  ެއއީ  ދެންނެވުމަކަށް އެޮގތަށް އެހެން ކަންތައް ކުރުމަކީ

ބަޔާންކުރާ ޮގތް. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެ   ދެކޭޮގތް ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިަގތުމަކީ އެއީ ަގވާއިދުގައި

ވަޑައިނުެގ  2 ވިދާޅުެގ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުނުވާ  ވަޑައިަގންނަވަން  ފަރާތުން  ދެން ޗެނަލްެގ  މިއޮތީ.  ންނެވި 

ކަމަށް   ތިބި  ހާޒިރުވެފައި  މިވަުގތު   ޗެނަލްމި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  13-ަގބޫލުކުރެވެނީ  ފަރާތުން.  ެގ 

އެކޮމިޓީެގ   އަޅުަގނޑު  ނަމަ،  ނެތް  ފާހަަގކުރަން  ނުކުތާއެއް  އިތުރު  މެންބަރުން  ބޭފުޅުންނަށް   ިއއްޒަތްތެރި 

އެދިވަޑަިއަގ  ކަމަށް.  ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަށް  ވިދާޅުވާން  އެްއޗެއް  އިކްރާމް  މެންބަރު  ތީ  ންނަވާއިްއޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަ

މިއަދު ޮގތުަގއި  ލިބޭ  ޚަބަރު  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑުމެން    ފަރާތަކާ  3  މިއީ  ޝުކުރިއްޔާ 

ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދުވަހެއް. ދެ ފަރާތެއް މިަވނީ މި ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރަްއވާފަ. އަދި ތިން ވަނަ  

ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނާއި ަގާވއިދު  މި  ފަރާތް ވެސް ވަޑައިނުަގންނަާވ ކަމަށް  

ބަލާފަިއ މިކަމާ ުގޅިެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު    އެއްހުރި ޮގތުން، އެ 

ފާހަަގކުރަން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެ މަުގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ހުރިހާ  

  އެޮގތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ އަދި އެ ހެންވީމާ،  އެފަރާތަކުން ވެސް ލިބިެގންދިުއމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.  
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  ، ، އަދި ާގނޫނުއިބޭފުޅުންނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަދި އެއްފަހަރު އެންުގމަށްފަހުަގިއ ދެން އޭެގ ފަހުން އެ މަްއސަލަ ބަލަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި    ދެންމެފަރާތަކަށް ިމއޮތީ ދަންނަވާފަ.    3އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

  މެންބަރު އިކްރާމް ެވސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މިހާރު އެްއ ފަރާތް މިއޮތީ ަވޑަިއަގންނަާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ަގޑި 

އެ މިހާތަނަށް  އަދި  ެވސް،  ލިބިފައެ  ޖެހިެގންދިޔައިރު  މިކޮޅަށް  މަޢުލުމާތެއް  ވަޑަިއެގ  އްބޭފުޅުންެގ  ކަމުެގ.  ންނެތް 

ަގބޫލުކުރެވެނީ، ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާޟު ނެތް ނަމަ، ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް  ވުމާއެކު އަޅުަގނޑަށް  

ހާޒިރުވުމަށް ދެންނެވި ފަރާތްތައް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހާޒިރުނުވެ ތިބުމަކީ، ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މި 

ންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން ަގޑިއަށް ވަޑައިެގންފަިއ  މަޖިލީހުން ނުދެކޭ ކަމާއި، ައދި ަގޑިއަށް މިއަދު ވަޑައިަގ

އެ ދެ    ނުވާތީ،  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ކެންސަލްކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއަދަށް  ސެޝަން  ެއ  ބޭފުޅުންެގ 

ން ބޭނުންފުޅުނުާވ  ފާހަަގކޮށްލަނީ. އެްއ ކަމަކީ، ވަޑައިަގންނަވަމި  މިއަދުެގ    މިހާރު  މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގިއ ައޅުަގނޑު

އެ އެއްކޮށް  ލަފާއާ  ޖެނެރަލްެގ  ކައުންސެލް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް  ވިދާޅުވި  އަންަގން   ކަމަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް އެންުގން. އެޮގތަށް    ކުރުަމކީ އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުން ނުދެކޭ ކަމަށް އެއެ  އެޮގތަށް  

މިއަ،  އެންުގމާއި  އެދެން  މިހާރު  ބައްދަލުވުން  ިމ  ބަލާނީ  ދުެގ  ކިހާއިރަކަށްތޯ  މިނެޓު   15މިހާރު  ؟ ބޭފުޅުންނަށް 

ހިނާގފައި  15ހިނީގ.   ނެތީ،  މިނެޓު  ހީވަނީ  މިއަދުގެ   އަޅުަގނޑަށް  ކެންސަލްކޮށްލަން  މިއަދު  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު  ދެކަމެއް  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގ،  ބައްދަލުވުން.  ނަމަ  ދަންނަވާނަން. އިޢުތިރާޟުނުކުރާ  ނާހާ  ވޯޓަކަށް  ނޑު 

ކަމަށް   ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  ނިންމުމަކީ،  ކަމަށް  ވަޑައިނުެގންނެވޭނެ  އެޮގތަށް  ފަރާތްތަކަށް  ވަޑައިެގންނުެގންނެވި 

ނުދެކޭ އެ   މަޖިލީހުން  ލަފަ   ކަމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ކައުންސެލް  ލިޔުމަކުން  ދެވަނަ  ފޮނުވައާެއއްކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް  ން. 

އާދެ! މިއަދުެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭފުޅުން ަގޑިޖެހިފައިވާތީވެ، ކެންސަލްކުރިކަމަށް އެންުގން.    ކަމަކަށް، މިއަދުެގ އެ

މިނެޓުން ވެސް    15ވަޑަިއަގންނަވަން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަރާތް ަގޑިޖެހިެގންދިޔަިއރު،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމަށް  

ނުވާތީ މިއަދު ވެ ހާޒިރުވެފައި  މިހާހިސާބަ،  ބައްދަލުވުން  ދުވަހަކަށް  ލާނަނިންމާ  ށްެގ  އޮންނަ  ބައްދަލުވުން  ދެން  ން. 

ޗެނަލްތަކާ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު   ޕްރައިވެޓް  އިތުރު  އަނެއްކާ  ޝެޑިއުލްކުރެވިފައި  މާދަމާއަށް  ދަންނަވާލާނަން. 

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް މި  ަގނޑުމެންނަށް  އޮތް. ދެން މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ވެސް އަޅު   އެްއކޮށް އެބަ

ަވޑައިނުެގ ފަރާތްތަކަށް،  ފަރާތްތަކަށް  ންނެއުޒުރުވެރިވި  ވިދާޅުވި  ކަމަށް  އެ  މަޖިލީހުެގވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް    ފަރާތުން 
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ރެވިދާނެ އެީއ ކު  ވަޑައިނުަގންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ  ދަންނަވަން މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ދެންނެވީމަ

ކަމަށް އެންުގމަށް. އެހެންީވމާ، މި ދެ ކަންތައް މިޮގތަށް ނިންމާފައި މިއަދު ކޮމިޓީ    ކަމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުން ނުދެކޭ

 މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން.  
 

_______________ 


