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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   އަހަރުެގ    2022އިޖުތިމާޢީ  ކޮމިޓީއަށް    18ވަނަ  މިވަުގތު  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ފިރުޝާން،  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  މެންބަރުންނަކީ،  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން 

މަޙް ޖީހާން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަކުނުހިންނަވަރު  މުޙައްމަދު  މޫދު،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދޫ 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  މަްއޗަންޮގޅި  ޝާހިދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  ިއްއޒަތްތެރި ރާޢީ، 

ިއއްޒަތްތެރި   އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އަޅުަގނޑު   މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. ކޮމިޓީެގ 

މުޙައް ޙުސައިން  ދަތުރެމެންބަރު  ރަސްީމ  މިވަުގތު  ލަޠީފް  ހުންނެވީމަދު  ެއހެންވީމައްަގއި  ޓަކައި    .  ރެކޯޑަށް 

ހުރި މަސަ ދައުރުަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން. މިއަދު ކޮމިޓީ އެޖެންޑާކުރެވިފައި  މި އޮތީ މި  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  އްކަތްތަކުެގ 

ބައްދަލުވު ކޮމިޓީ  ފަހު  އެންމެ  ބާއްވާނެ  ސުންަގޑިތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައެއް  ހުރި  ކަނޑަައޅާފައި  ކުރިން  ވީމަ  ން 

އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސުންަގޑިތަްއ ރިވިުއކުރުން. ެއޮގތުން   އަލުން ރިިވއުކޮށްލަންޖެހޭ ސުންަގޑި  ަގނޑުމެންޅުއަ

ބިލާއި  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ާގނޫނު  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ،  ކުޅިވަރުެގ  ކާބޯތަކެތީެގ  އަދި  ބިލު  ޞިއްޙަތާއިބެހޭ  ޖަނަވާރުެގ 

ރުންނަށް  ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަދޭތެރޭ  ކަނޑައެޅުމާ  އެހެންވީމާ، މި ތިން ބިލުެގ ސުންަގޑި(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުބިލު.  

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ފާހަަގކޮށްލަން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުދޭނަން. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރިސެސްއަށް މުޤައްރި  ޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑުމެން  ރު. 

ޑޭޓު ކަނޑައެޅި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ބިލުތަކުެގ    ބަެއއް  އިތަކުގަ ދާއިރުަގއި  އެ  ނެތީމަ  ނިމެން  ބިލުތައް 

ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެޮގތުން  އެބަޖެހޭ.  ެގންނަން  ބަދަލުތަކެްއ  މުއްދަތަށް  ކަނޑައަޅާ  ނިންމަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޖޫންއަށް ިއތުރުކުރުމަށް. ހަމަ އެއާެއކު   30ރާއްޖޭެގ ކުޅިވަރުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލުެގ މުއްދަތު  ދިވެހި

ޞިއްޙަތާ ބިލު  ޖަނަވާރުެގ  މުއްދަތާ  ބެހޭ  އެ  ހަމަ  ކާބޯތަކެތީެގ    ވެސް  އެޮގތަށް  ހަމަ  އިތުރުކުރަން.  ހަމައަށް 

ހަމަ   ވެސް  ބިލު  އަޅުަގނޑުހި  ޖޫންއާ  30ރައްކާތެރިކަުމެގ  ޮގތަށް  ނިންމާ  އިތުރުކުރަން.   މެން ސާބަށް  މުއްދަތު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 



 2022 އެްޕރީލް 25                    ވަނަ ބައްދަލުވުން  18 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

2 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 ޝާހިދުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.ރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ ޝާހިދު  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަށް    ،އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރެްއވި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

ބިލުެގ    އްކާތެރިކުރުމުެގބޯތަކެތި ރަބެހޭ ބިލު އަދި ކާޖަނަވާރު ޞިއްޙަތާ،  ކުޅިވަރުެގ ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބިލާއި

އިންނެވިނަމަ   30ސުންަގޑި   މެންބަރަކު  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  އިތުރުކުރުމަށް  ޖޫންއަށް 

ބިލުެގ ދެއިޝާރާތްކޮށްލަ ތިން  މި  ނެތީމަ  މެންބަރަކު  ެއއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  އެހެންވީމާ،  އެދެން.  ްއވުން 

ކަ  30ސުންަގޑިއަކީ   ކަމުަގއި  ކޮމިޓީަގ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޑައެޅިއްޖެ.  ޖޫން  މަސައްކަތްކުރެވުނު    އިދެން 

ކަސްތަރަކީ އާންުމ    ،ުގޅުންހުރި ަމސައްކަތެއްކަމުން އާންމު ޞިއްޙަތަށް  ޞިއްޙަތާ  ކަސްރަތާއި އާންމު  އަޅުަގނޑަށް

 އުމުރުެގ  ޚާއްޞަކޮށް ދޮށީ،  ޞިއްޙަތާއި ުގޅުންހުރި މަސައްކަތެއްކަމުން އާންމު ޞިއްޙަތަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު

މިންވަރާ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ   މީހުންނަށް ހިންާގ  ކަސްރަތު  ކަމަށް   މިންވަރާއި  އޮތް  ުގޅުމެއް  ބޮޑު 

ޒުވާނުން  ،  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާތީއާއި  ފަޚުރުވެރި  ޓަކައި  ޤައުމަށް  ކާމިޔާބުވުމުަގއި  ބިނާކުރުމުަގއި  ޤައުމިއްޔަތު 

ބޮޑު   ކަސްރަތު  ޤައުމުަގއި  ދެކެވަޑައިަގންނަވާތީއެއްސާއްހިއުފެއްދުމަށް  ވާކަަމށް  ފަރާތްތައް  ،    އެންމެހައި  ކަާމުގޅޭ 

ދިނުމަށް އެދިވަޑަިއެގން މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަެއއް. މި އިމަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން ފޮނުވަ

މަންޓް އަދި ރޕަވަމްކޮމިުއނިޓީ އެސްޕޯޓްސް އެންޑް  ،  މައްސަލާަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު. ކަސްރަތުެގ ދާއިރާަގިއ ުއޅުްއާވ    ެގ ދާއިރާަގއި އުޅުއްާވ ފަރާތްތަކާކަސްރަތު

ންމިފަ. ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް އޮތީ އޭރުަގއި ނި  ސް އެކު ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނެުގމަށްފަހު ނިންމާ ކަރުދާފަރާތްތަކާ

ކޮމިޓީެގ ކުޑަ  ނެުގނު  އެއްކަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގފަހުން  މަ،  ދެން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ރާކުރެްއވުން(  ޝްވަ)އޮފް 

ކުރިައކަށް   މަސައްކަތެއް  ކޮމިޓީެގ  ކުޑަ  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  އުފެއްދި  ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ހުއްޓިފައެނު އެހާހިސާބުން  އޮތީމަ،އްދޭ.  މަްއސަލައާ  އި  މި  އަ  މިހާރު  ޮގތެްއ  ުގޅޭޮގތުން  ކުރިއަށްދާނެ  ޅުަގނޑުމެން 
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ފްލޯ އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ނިންމަވަން.  އެބަޖެހޭ  މެންބަރުން  ފުރަތަމަ.    ރއިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވާލާނަން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ޮއކްޓޫބަރު   އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރަރު.  މައްސަލައާ  2020ޝުކުރިއްޔާ  މި  ވަނީ  މި  ދުވަހު  ހުރިހާ   ވަނަ  ުގޅިެގން 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ    ޔޫތު އެންޑް  ނިސްޓްރީ އޮފްމިހެލްތު،  އޮފް  ުގޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއެއް، ިމނިސްޓްރީ  

ަގއި ރާއެއް އިފުޅާ ދާ  ޭއެގ އިތުރުން ެވސް ވަރަށް،  ޕަވަރމަންޓް އަދި ކަސްރަތުެގ ދާއިރާަގއި އުޅުްއވާ ފަރާތްތަކާއިމްއެ

ބޭފުޅުން  އެ  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުކޮށްފަ.  ވެސް  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  އެސޯސިއޭޝަންެގ  ޑަިއވިންގ 

އެ   ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަމަރީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މައްޗަށް  ނުކުތާތަކުެގ 

ހިމަނައި  ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމަށް. އެ ބެކްުގސަމަރީ ރިޕޯޓުަގއި  އާންމުކޮށް   ،ރައުންޑް ރިސަރޗްކޮށްދެއްވާފައިދެްއުވމަށް 

ެގންުގޅެފައި  ެއކުކާމިޔާބުކަމާ ޤައުމުތަކުަގއި  ކޮބައިތޯމިކަންކުރާ  މޮޑެލްއަކީ  ިވސްނާވަޑައިެގންދެއްވުމަށް    .ހުރި  އަދި 

ިވސްނާވަޑަިއެގން ސިޓުއޭޝަނަށް  ޚާއްޞަ  މި  ވޯ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރާއްޖޭަގއި  އެންމެ  ފެތޭނެ،  ކަބަލް  ރއެންމެ 

ނަށް ންެއކު އަޅުަގނޑުމެޝަންސްއާސްސަޖެ  އެ  ،އިފެކްޓިވް ނިޒާމަކަށް ވާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ

މިނިސްޓްރީތަކާ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ދެން  ައޅުަގނޑުެމން  ުގޅިެގން  ެއއާ  ހުށަހަޅައިދިނުމަށް.    ެއއްކޮށް   ކަރުދާހެއް 

ޑައިރެކްޝަންއާ ޕޮލިސީ  މީަގއި  ޙަ   ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައަށް  މި  ކޮެއއްކޮށް  ފަރާތުން   މިޓީެގއްލެއް 

 ހޯއްދަވައިދެއްވުން. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ސެކްރެޓޭރިއޭ ހަމަ  އެދެން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ރިސެސްއަށްފަހުަގިއ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ޓުން 

މެންބަރު ޖީހާން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ކަރުދާހާ   ޮގތުން އިްއޒަތްތެރިުގޅޭ   ބައްދަލުވާއިރުަގއި ޚާއްޞަކޮށް މި މަސައްކަތާ

ޤައުމުތަ އެހެން  މިކަންކުއަދި  ރޭވިފައިަގއި  ދިރާސާކޮށްއޮއިންތިޒާމުކުރެވިފައި  ،  ކަން  ޮގތް  ުގޅޭ    އެކަމާ  ފައިންނަ 

އޮ ބައެއް  ވެސް  ކޮމިޓީއާޕް ޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުަގިއ    ޝަންސްތައް  އޭެގ  ދެން  ެގނެސްދޭން.  ހަމައަށް 

މަސައްކަތާއަ އެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ކޮމިޓީން  އިތުރަށް  ނިންމައިެގން  ޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  ިއެގން 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން. ޯއކޭ،  ކުރިއަށްދާނީ.
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

މުޤައްރިއާދެ!   މައްސަލައިެގ  ޝުކުރިއްޔާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރު.  ކަމަށް  މައްސަލަެއއް  ކުރިއަށްދާ   1ބާވަތުން 

ހިއްސާކޮށްފަިއވާތީ މިނިސްޓްރީން  ލިބިފަިއވާ ސިޓީަގއި  ކޮމިޓީއަށް  ރި،  މާރިޗްަގއި  އަޔާޢައެ ސިޓީއަށް  ެއ    ދިތްކޮށް 

މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ  ކޮމިޓީން    ށްހުރި ކަންކަމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަ  ހިއްސާކުރެެވން  ،ސިޓީަގއި ހުރި

ޔަ ބަލަމުންދާކަމުެގ  އެރުވުާމއެޤީޮގތް  ނިމެންދެން   ްއކޮށްންކަން  ޮގތަކަށް  ވަކި  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  މި 

 ބަލަމުންެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 މަށް ތާއީދުކުރަން.ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއެމް.ޕީ އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭޮގތުން   މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ތާއީދުކުރެްއވި ޮގތަށް މި މައްސަލައާ،  މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅުއްވާ  އިްއޒަތްތެރި

ވަުގތަ ޮގއްސަ  ށްމި  ިމހާރު  މައްސަލައިެގ  މި  ސާމީއަށް  މިނިސްޓްރީން    މުޙައްމަދު  ހެލްތު  ހިސާބު  އޮތް 

އަދި މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ    ،އިތްކޮށް އެންުގމާ ޢަޔާަގއި ލިބިފައި އޮތް ސިޓީއަށް ރި މާރިޗް  1އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ޮގތަކަށް   ބެލުމަށް  ލްތުހެވަކި  ެއއްެވސް ،  މިނިސްޓްރީން ނިމެންދެން ކައިރިން  ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  އެ 

އިންނެވި ނެތުމުންމެންބަރަކު  މެންބަރަކު  އިއުތިރާޟުކުރަްއވާ  އެދެން.  ކޮށްދެްއވުން  ިއޝާރާތް  ެއޮގތަށް  ،  ނަމަ، 

ޓްަގއި އެދެން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ މުޙައްމަދު ސެކްރެޓޭރިއޭ  އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ،  މަލުކުރާނީ.  ޢައަޅުަގނޑު  

މި ެވސް  މިސާމީއަށް  ހެލްތު  ހާރު  ހިސާބު  އޮތް  ފަރާތަށް   މައްސަލަ  ެއ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ސިޓީއަށް  މިނިސްޓްރީެގ 

ހަކަ ވެސް  އަންަގއިދިނުމަށް. އަދި މި މަްއސަލަ ވަކި ޮގތަކަށް ނިމެންދެން ހަމަ މި ކޮމިޓީން ކައިރިން ބަލަމުންދާ ވާ

އޮތް މައްސަލައަކީ،  މި  އެ ސިޓީަގއި ބަޔާންކޮށްދެްއވުން އެދެން. ދެން އެޖެންޑާަގއި  ހަމަ  ސާމީެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ؛ ޗްމާރި   24އަދި މަސައްކަތް ވެސް ނުފައްޓާ މުޅިން އާ   ؛ނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒަށްށ. ފު

ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޓީން  ހެލްތަށް  އިޤުތިޞާދީ  ޕަބްލިކް  އޮފް  އެޖެންސީ...  ހެލްތު  ،ޖެނެރަލް  ދަ   ޕްރޮޓެކްޝަން    )އޮފް 
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އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ މިހާރު މި މައްސަލައަކީ،    ކުރެްއވުން(ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްަވރާ

ހާލަތާވަ  2021 ކޮިވޑުެގ  އަހަރު  ހިންުގނު    ނަ  ކޮމިޓީަގއި  އިޤުތިޞާދީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޭރުަގއި  ުގޅިެގން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ   މައްސަލައަކާ  ކަމަށް   އެ އެހެންނަމަވެސް،    ،ުގޅިެގން  ހަދައިފި  ދޮުގ  ކޮމިޓީަގއި 

މި މައްސަލަ   ޙަޤީޤަތުަގއި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  މަްއސަލަެއއް. އަޅުަގނޑަށް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް  މި ކޮމިޓީއަށް  ބުނެ 

ފަރާތެއް ކަމެއް، ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށް ެގންދަން ވަރަށް ުއނދަގޫވެސްމެ. ހުށަހެޅީ ކޮން  

ެވސް   ސާފުކުރަންވީކީ  މިއީ  ހޯދަންއުނދަޫގ  މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމާ،  ފެންނާތީ، .  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އުނދަޫގ 

ނެުގމާ މައްސަލަ  މި  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ  އެޖެންޑާއިން  މެންބަރަކު  ެއްއވެސް  މި ދޭތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑު  ނަމަ، 

 އަށް ފުރުޞަތު ދެން.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާންނަން. މައްސަލަ ނަާގ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ުގޅުންހުރި އެހެން ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލަިއަގއި ިމއާ

ަވކި  ހުށަހައަޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރަން    މިނިސްޓްރީއާ  ހެލްތު އެބަހުރި  މައްސަލަތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ސަބަބަކީ،  ޅަން. 

ލިބިފަ ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޢުލޫމާތު  ކަމުެގ  ބަލަމުންދާ  ނެތި  ހުރި މުއްދަތެއް  ދުވަސްވެފައި  ިގނަ  ވަރަށް  އަދި   .

ލި ޖަވާބު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  ކަށަވަރުނުވާ  ހިސާބު  ޮގސްފަިއވާ  އަދި  އެބަހުރި.  ެވސް  ބިފައި މައްސަލަތައް 

އެހެންވީމާ،   ވާތީްއކޮށް  މުޅިއެެއއީ  އެބަހުރި.  ކަމަށް  ޖަވާބެއް  އުނދަޫގ   މިނިސްޓްރީއާ   ހެލެތު  ވެ،ބަލައިަގންނަން 

ބައްދަލުކޮށް  މައްސަލަތަކާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑުމެން ،  ުގޅިެގން  މި  އެްއކޮށް  މަްއސަލަތައް  ހުރިހާ 

ތަކުަގއި ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދެްއވާއިރު،  ރަން މި ބާވަތުެގ މައްސަލަމަޝްވަރާ ކު  މިނިސްޓްރީއާ  ބައްދަލުކޮށް ހެލްތު

ޓައިމްލައިންއަކާ  ޖަވާބެއް  ތަފުސީލީ  މި  ތަންކޮޅެއް  އެކަމަކު  ދެން  ފަހުން.  މީެގ  ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް  އެކު 

ށް ޖަވާބު މި ޕްރޮސެސް މި ހިނާގ ޮގތް މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ައަވހަށް ރައްޔިތުންނަ  އަޅުަގނޑުމެން   ބައްދަލުވުމުަގއި

ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅަން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ޖަވާބުތައް 

ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީެގ  ލިބޭސީދާ  ނާ  ރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހަކަށް ވެސް  ރައްޔިތުންެގ  ވަންޏާ،  ންނާނެ މި  ކަމަށް 

މައްސަލަތަކުަގއި ޖަވާބެ  .ބާވަތުެގ  ކަމަށް  ފުރިހަމަ  ލިބޭ  ކަމަށް  އް  ލިބޭ  ޖަވާބު  އެ  އަދި ވަންޏާ،  ަގބޫލުކުރެވެންޏާ 

ޔަ ކަމުެގ  ބާވަތުެގ  ޤީބަލަމުންދާ  މި  މަޖިލީހަކަށް  މިޮގތަކަށް  ނަމަ،  ވަނީ  ކަމުަގިއ  އޮންނަ  އިތުބާރު  ންކަާމއި 

އްލެއް ހޯދަން ިމ ޙަ ންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ޖުމުލަ ޮގތެއްަގއި  ނާނެއް  މައްސަލަތައް އެހާ ިގނައިން

 ކުރަން ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވުމުަގއި މަސަްއކަތް ބައްދަލު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު އެބަ  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމެއް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ؟ އޮތްތޯ  މެންބަރަކު  ރަޝީދުއަށް 

   ދެން.ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 ދުކުރަން. އީއަޅުަގނޑު ހަމަ ޖީހާންެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީއާ ދުކުރެްއވި ޮގތަށް ހެލެތުއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅުއްވާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާ

ކުރުމަށް އެޑްރެސް  ޖުމުލަކޮށް  މައްސަލަތަކަށް  ބާވަތުެގ  ހެލްތުމި  ޓަކައި  ބައްދަލުކުރުމަށް     މިނިސްޓްރީއާއި 

ނަމަ، އެޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް މެންބަރަކު ނެތް  ްއވާއިޢުތިރާޟުކުރަ

ހަފުއަޅުަގނޑު އެދެން ސެކްރެޓޭރިއޭ ތާގެ  ޓްަގއި ެވސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކުރިއަށް އޮތް ދަުއރު ފެށޭ ފުރަތަމަ 

،  ތެރެއަށް މި ބައްދަލުވުން ހަޖައްސޭނެ ޮގތަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުމަށް. އަދި އެ ބައްދަލުުވމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މެންބަރުންނާ ކޮމިޓީެގ  ކުރިން  ހުރި    ބައްދަލުވުމުެގ  ކުރަން  މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުމުަގިއ  އެ  ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް 

ޚުލާސާއެ ކުޑަ  ސިޓީއެއް   ނަށްައޅުަގނޑުމެން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އް.  މައްސަލަތަކުެގ  އޮތް  ލިބިފައި    ،ކޮމިޓީއަށް 

ވުމުެގ ސަބަބުން ކޮންޓެކްޓް   ެގ ދެަވނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުއްޓާ، ކޮިވޑް ޖެހިފައިވާ މީހަކ19ާ-ކޮވިޑްމިއޮންނަނީ  

  )އޮފް   ޓީއެއް...އަލިވާެގ، ސ.ހިތަދޫ ފޮނުވާފައި އޮތް ސި  /  މީހުއެންުގާމއި ުގޅިެގން މުޙައްމަދު ފަކަރަންޓީނުވުމަށް  

މަޝް މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  އެހެންވީމާ، ދަ  ސިޓީއާ  ވަރާކުރެއްވުން(  ޮގތުަގއި    ން،ެގުގޅި   މި  ފެންނަ  ައޅުަގނޑަށް 

ހާލަތްތަކާ މިކަހަލަ  އަސްލު  މަޝްވަރާަގއި  ކުރެވުނު  ތި  ރިކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  މެންބަރުންެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  އިްއޒަތްތެރި 

މަ ިގނަ  ހާލަޢުވަރަށް  ހުރި  ދިމާވެފައި  މިޮގތަށް  އަދި  ވެސް  އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  ޭއރު  ޢަމަލުކުރާނެ ލޫމާތުތައް  ތްތަކުަގިއ 

ކީްއވެެގންކަމާ،  ޮގތާއި  ހުރީ  ކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތުތަކެއް    ،ކަން  ކުރުވުމަށް  ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން  ިގނަ  ވަރަށް 

ދެކި ކަމަށް  ނޫން  މައްސަލައެއް  ފެންނަ  ބަލަން  މިވަުގތަށް  ކޮމިޓީން  މި  ިއތުރަށް  މިއީ  މި    ،ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީވެ، 

ކަމަށް    ޖެންޑާއިން ނެުގމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމަނީ ކޮމިޓީެގ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެމައްސަލަ ކޮމިޓީ އެ

ނަާގނަން.   މައްސަލަ  މި  އެޖެންޑާއިން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނަމަ.  އިޢުތިރާޟުނުކުރާ 
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ކުރެވުނީ   މި  މަޝްވަރާ  މިއަދު  ލ2020ި،  2019އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަތަކާަގއި  ހުރި    ބިފައި 

ެގ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީަގއި ތި ނިންމި ޮގތަށް އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ދޭތެރޭަގއި ޮގތެއް ނިންމުމަށް.  

ޓުން މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ. މިއަދު މިހާރު ކޮމިޓީަގއި މިއަދު ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި  ސެކްރެޓޭރިއޭ

ެގ މެންބަރުން  ބޮޑަށް އޮތް  ވަރަށް  ނިންމާލާނަން.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  މިހާހިސާބުން  ނިމުނީ.  ންޮގސް 

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ وَ ޝުކުރިއްޔާ. 
 

_______________ 


