
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   60  ގެ ކޮމިޓީ   އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު   

 

2020 ބަރުންޑިސެ 2  

 

 

 

(6 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

0021: :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



 2020  ޑިސެންބަރު  2            ވަނަ ބައްދަލުވުން  60ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

1 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓު  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    60`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ފެށުމުގެ ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ބޭފުޅުންގެ   އިއްޒަތްތެރި  ތި  އަޅުގަނޑު  ކުރިން 

ދަންނަވާލަން ޓަކައި  ޕްލޭން    .މަޢުލޫމާތަށް  ޑިކްލެއަރޑް  ޕްރޮސްޕެރިޓީ  ކްލައިމެޓް  ޕްލެނަރީ  މުޖީބު  އެބައޮތް  މިއަދު 

އެ ބައްދަލުވުމަށް   މީޓިންގ. ދެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑު ކުޑަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް  އިންސެޕްޝަން 

އޮންލައިންކޮށް   ދެން  މަޢުލޫމާތަށް  2އެބަ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެހެންވީމާ،  ކުޑަކުޑަ  ޖަހާއިރު.  ދަންނަވާލީ.  ޓަކައި   

އޮތް   ފޮނުވާފައި  ރިޔާސަތުން  އޮތީ  މި  ހިމަނާފައި  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  ދެން  ގޮތުން.  ދައްކާލުމުގެ  ވާހަކަކޮޅެއް 

ބައިވެރިވުމާއިމެދު   ރާއްޖެއިން  )ސީ.ޑީ.އާރު.އައި(ގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ރެޒީލިއަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ފޯ  ކޯލިޝަން 

މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން. އިއްޔެ މި    ރައްޔިތުންގެ

ވެސް   ސިޓީފުޅު  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި  އައިޓަމް  މި  އެޖެންޑާގައި 

ބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަދި އެއްފަހަރު މި ސިޓީ އަޑުއަހާލުން  އިއްވަވާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ މެން

ބަޙުސްކުރާނީ.   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށްދާނެގޮތަކަށް  މައްސަލައިގައި  މި  އޭގެފަހުގައި  ރަނގަޅޭ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި  ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިއްސަ އެބައޮތް ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތް

އަޅުގަނޑުމެން   މިއަދު  ގޮތްވެސް  ކުރިއަށްގެންދާނެ  މަސައްކަތް  ޤަރާރުގެ  މި  ދެން  ދިރާސާކުރުމަށް.  ޤަރާރު  އޮތް 

މިހެން ހުރި ހުރިހާ   މަޖިލީސް ރިސެސްއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން  ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލަން. އެއީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ 

ނި ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީފުޅު  ކަންތައްތަކެއް  ގުޅޭގޮތުން  ބައިވެރިވުމާ  ންމާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ސީ.ޑީ.އާރު.އައިގައި 

މެދުގައި   ބައިވެރިވުމާއި  ރާއްޖެއިން  ސީ.ޑީ.އާރު.އައިގައި  މި  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޑުއިއްވާލަދެއްވާ. 

އެކަމާ  އަދި  ކަރުދާސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފުޅާއި  އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 

މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންވީމާ،  ދެން  އިއްވީ.  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ 

ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ އިދާރީމޭޒުން  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީ  ކަމަކަށް  އިތުރު  ޅަކަށްފަހު(  ވަގުތުކޮ؟ )ކޮންކަމަކަށްތޯ 

ގޮތަކީ   ކުރިއަށްދާނެ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އެހެންވީމާ، 

 އާދެ! ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފަ. އާދެ! ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ؟ ކޮބައިތޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ކަރުދާހުގެ މި ޗާޓަރ މި އިންނަނީ ޑިސްއެގްރީމެންޓަށް ޑައިރެކްޓުކޮށްފައި އޭގައި ހުރި  

ކަންތައްތަކަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްކޮށްފައި ކަމަށް. ދެން އޭގެފަހުން މިއަހަރު އެކަމަކު ޕަރސެޕްޝަން ތަންކޮޅެއް ބަދަލުވޭ  

ތަން އެބަ  ކޯލިޝަން  ކަންނޭނގެ  ވުމުގެ،  ޕާޓްނަރއަކާއި  ނިންމާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް.  ކޮޅެއް 

އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  ރަނގަޅު  ދޭން  ރެކޮމަންޑޭޝަން  މަޖިލީހުގެ  ނިންމާއިރު  ގޮތުގައި  ޕާޓްނަރަކަށްވުމުގެ 

ޤައުމު ކަނޑައެޅިގެން  މި  މިއަހަރު  ފަހުން  މި  އަދި  ޑެޑްލައިނަށާއި  ކަނޑައެޅޭ  ވޯކްކުރާ  އިންޓަރނޭޝަނަލީ  ތަކުގައި 

ޓާގެޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް ކޮށްލުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  

 ރިޕޯޓުގައި. އެ ވާހަކަ ހަމަ ހައިލައިޓުކޮށްލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު މި މުޢާހަދާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ހަމަ ވަރަށް  

ހުރި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާއި  ވާހަކަ  އެޑިޝަނަލް  ހުރިހާ  ހުރި  މީގައި  އެބައޮތް  ބޭފުޅުން  އެ  ފުރިހަމައަށް 

މި އެޑްވާން ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ކިޔާދީފައި  އެއްޗެހިތައް  ޓޭޖުތަކާއި 

ދިމާވޭ.   އެބަ  ކާރިޘާތައް  ޤުދުރަތީ  މިކޮޅުގައި  އެއީ  ބައިވެރިވާން.  އަޅުގަނޑުމެން  މުޢާހަދާއެއް  ރަނގަޅު  މުޢާހަދާއަކީ 

ވޭތުވެދިޔަ   ވަރަށް ގާތުން.    އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް މިދިޔައީ  2އެއީ  ފެންނަމުންދާތާ  މަންޒަރުތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެން އޭގެން ވެސް އެބަ އެނގޭ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ވެސް އެބަދޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި  

ރަސްފަންނު   އާޓިފިޝަލް ބީޗް  އޮތް  ހަދާފައި  އެ  މާލޭގައި  ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރު  ވެސް  ގްރޭޓަރ މާލެ  އެ ތަނަށް 

އެބަދޭ ކާރިޘާއެއް ދިމާވާ ގަޑިއެއްގައި ފަސްވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަދޭ މިކަމުގެ ތެރެއަށް. އެތަނާ ދެން ސުނާމީ  

އަޑުއިވެމުންދާ   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އަނެއްކާ  ދެން  ވެސް.  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ބަލާލައިފި  އެއަށް  ބިނާއާ 

ލަންކާ ސަރަޙައްދުގެ އެ އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަސަރު މިއަދުގެ ކޮންމެވެސް  ވާހަކައަކީ އިއްޔެ ސްރީ 

ގަޑިއަކުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމުގައި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާތައް އެ އަންނަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ  

ގެއްލުންތައް   އެވާ  އޭގެން  އަނެއްކާ  ގިނަވަމުން.  އެ ދުވަހެއް  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑުވަމުން 

ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތް ތަންތަން ބިނާކުރުމާއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލްސްއިން ތައްޔާރުކުރުމަށް  

އަޅު ކަމަށް  އެއްޗެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މުޢާހަދާއަކީ  މި  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ގަނޑުމެން  އަސްލު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އޮތީ  އޭގައި  ހަމަ  އަނެއްކާ  ބައިވެރިވާން. 

ޓާގެޓަކީ   ދެން  މިކަމަކީ.  އިތުރުކުރެވޭނެކަމެކޭ  އަނެއްކާ  ވެސް  ޕްރެސެންސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިއުނިޓީގައި 
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މިހާރު   ވަރު  2030ކޮންމެއަކަސް  ވެސް  އެގޮތުގެމަތީން  އަށް  އެހެންވީމާ،  ބެލުން.  ކުރެވޭތޯ  އިމްޕެކްޓެއް  ގަދަ 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމުގައި ބައިވެރިވާން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މީތި   އިންގޮތަށް  މި  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންވޭ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ސާފުކޮށްލަން  އިތުރުކަމެއް  އެ ހުށަހަޅާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރަން. ދެން 

ކަމެއްވީމާ،    މިއަށް ނުވާ  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންތޯ  ކުރެވޭތޯ  އެގޮތަށް  އެކަން  ލާފައި  ކޮންޑިޝަންތައް  އިތުރު 

އިދާރީމޭޒުން ނަމަވެސް އަދި މުޤައްރިރު ނަމަވެސް ސާފުކޮށްލަދީފިއްޔާމުން ރަނގަޅު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ  

ކަންނޭ ކަނޑައެޅުން  ނޫންތޯ  ދިނުންތޯ  ރުހުން  މިހާރު  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  މައިގަނޑު  ނގެ 

 މިއިންގޮތަށް ރުހުން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ   އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީމަ.  ވިދާޅުވެފައި  ސާފުކޮށްލަން  އެއްޗެއް 

ދެން  ބަލާލި ނުފެނޭތޯ.  ފެނޭތޯ  ދިނުން  ރުހުން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އޮތީ  މި  ބަލާލިއިރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިރު، 

ނޫން.   ކަމެއް  ކުށްވެރިވާނެ  އަނެންހެން  އެއީ  ދެން  އެޓޭޗްކުރުން  އެކީގައި  ރުހުމާއި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  މަޖިލީހުގެ 

ދެން  ކޮންވެންޝަން ޑޮކިޔުމެންޓަކީ  އެއްޗެއް ކަމަށްވާތީ މި    އެހެންވިޔަސް މި  ނިމިފައި އޮތް  ފާސްކޮށް  ވަކިގޮތަކަށް 

ދެން  ؟ ސްޓޭޖުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ މީގައި ބައިވެރިވުން ނުވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަނީ ކިހިނެއްތޯ

މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ހުށަހެޅުމެއް  ކޮމިޓީން  އެއޮތި  މިއޮތްގޮތަށް   

 ފާސްކޮށްފައި ތަޅުމަށް ފޮނުވަން.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި
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ގޮތަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސަޢީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސުވާލުތަކެއް   ހިތަށްއެރި  އިއްވިއިރު  ސިޓީ  ފުރަތަމަ  އޭރު  ދެން  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވީ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ސާފުވެއްޖެ އެ އައި ރިޕޯޓުން. ދެން އޭގެ ވަރަށް ޑީޓެއިލްސްގައި އެބަހުރި ހުރިހާ އޭންގަލްތަކުން ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް  

ވޭ އިންޕެކްޓުތައް. އެގޮތުން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް، އެންވަޔަރަންމަންޓު މިހުރިހާ އެއްޗެއް  ކުރާ، ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެ

އެބައިން. ދެން އެހެން ވަކިވަކިން އެއްޗެއް އައިއްސަ ހުރީމަ ދެން އަޅުގަނޑު ނުވެއްދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއީ  ؟ އިމްޕެކްޓެއް އައިސްދާނެތޯ  އަހާލަން ބޭނުން ދީނީ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް މީގެ އެއްވެސް

 އެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ؟ ކޮބައިތޯ އެ އިމްޕެކްޓަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ސްކްރީނުކުރައްވާނެ  ވެސް  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  އެ  ފާސްކުރައްވާއިރުގައި  މަޖިލީހުން  ވަޒީރުންގެ 

ދެ ވެސް ފާސްކުރައްވާފައި މި އޮތީ. ދެން އަނެއްކޮޅުން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ދެކެނީ. އެއީ  މަޖިލީހުން  ން ވަޒީރުންގެ 

އޭގެ ތެރޭގައި   ޖެނެރަލް  ދީފައި އެޓަރނީ  ރުހުން  އޮތީ  މުއައްސަސާއަކުން މި  ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ 

ދެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވެސް ތިބީ އެ ބޭފުޅުންގެ  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  

ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން މި އޮތީ އެޑްވާންސްކޮށް ކްލިއަރެންސް ދެއްވާފަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން  

ބޮޑު ސާފުކަން  ކަމެއްގައި މިހާ  ގޮތެއްގައި އެ  އެއްވެސް އެކްސްޕެކްޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެ އެއްވެސް   

އަޅުގަނޑު   އެސަމްޕްޝަންގައި  އެ  ކަމަކަށް.  އެޕްރޫވްކުރައްވާނެ  ކެބިނެޓުން  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ 

ގަސްދުކުރަނީ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެން  ލިބިފައިވަނީ.  ތާއީދު  އެއަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުން  މިހާރު  ދެން  މިއިނީ. 

 ރޫހުގައި މިއަށް ވޯޓަށް އަހަން އިނގޭތޯ. އާދެ! ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.    ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމުމުގެ
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 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އެހެންނަމަވެސް،   ދެން  ހުށަހެޅުމަށް.  އެ  މެންބަރުގެ  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ހަމަ ގޯސްގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފާސްކޮށްފައި  

ކޮންމެހެން ވޯކްކުރަންޖެހޭގޮތް  އެކަމަކު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނޫނޭ.  ކިޔަނީކީ  ގޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  ޗާޓަރއަށް   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކިޔާފައި  ކޮށްދެއްވާށޭ  މަސައްކަތް  މިކަމަށް  މުއައްސަސާތަކުން  ނޫނީ  ސަރުކާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ށް މިއަންނަ  އަށް ޓާގެޓުކޮށްފަ. ދެން ދުނިޔެއަ  2030ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ލުން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ  

ކަމަށް   ރަނގަޅުކަމެއް  ހަމަ  ދިނުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  އެ  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ޗޭންޖަސްތަކަށް 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ. މިއީ އެންވަޔަރަންމަންޓު ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ރަނގަޅު. ދެން ކުޑަކުޑަ ޓެކްނިކަލް އިޝޫއެއް އެބަ ދިމާވޭ. ސަރުކާރުން އަދި ރަސްމީކޮށް މި  

ޓާގެޓު އިޢުލާނުނުކުރައްވާހާ ހިނދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އިންފޯމަލްކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގައި ބާއްވަން. ދެން  

ކުކު ކުޑަކޮށް  މިއުޅެނީ  ދިމާވަނީ.  އެހެންވީމާ،  މި  މިފަހަރު  ގޮތެއް  އެކަހަލަ  ދޮށިވެގެން.  ބިސް  ޅަށްވުރެ 

އެކަން   ދެން  އަންޓިލް  އެހެންނަމަވެސް،  ދާނީ.  މަގުންކަން  އެ  އެހެންކަން،  އެނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ހިނގަންދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ... 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ޗާޓަރ   މިކަހަލަ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ށް  އެއްޗެއްގައި ބައިވެރިވެގެންދާއިރު ކޮންމެވެސް ޑޮކިޔުމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ. ދެން އެ ސޮއި ޑޮކިޔުމަންޓަކަ

މިކޮޅުން  ދެއްވާފަ.  ޑީޓެއިލްކޮށް  ވަރަށް  އޮތީ  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ބަލާފައި 

ބަލާލަން   ޑޮކިޔުމަންޓު  އެ  އަސްލު  ފެނޭ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީ  އެއްކޮށް  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެން 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް.  ؟ އްތޯ. ސޮއިކުރެވެނީ ކޯއްޗެއްގައިތޯއަޅުގަނޑުމެން އެއީ ކިހިނެއް އޮތް ޑޮކިޔުމެންޓެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުން ހަމަ ހުށަހެޅިފައި އެއަށް ތާއިދުލިބިފައި އެއަކަށް   އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެއްޖެ މިހާރު ދެން ވާންވީގޮތް. އެއީ 

އޮތް ޑޮކިޔުމަންޓެއް އޮތްތޯ، އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް   ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރީގައި މީގައި  ބަދަލެއްނާދޭ. އެކަމަކު އެއަށް 

ތާނގެ ގާނޫނީ ޑިޕާޓުމަންޓުން ބައްލަވާ ދެއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮތް  އަޅުގަނޑު ވެސް މި ދެކެނީ. އޭތި މި

ވެސް   ޑޮކިޔުމަންޓު  އެ  އޭރުން  އަޅުގަނޑު.  އަހާނީ  ވޯޓަށް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އޮންނަ  ދެން  ބައްދަލުވުމަށް، 

އެއަށް   ޑިޕާޓުމަންޓުން  މަޖިލީހުގެ ލީގަލް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ފެނި  ކޮމެންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް ލިބިފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް މިއަށް ނުނިންމައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލީސް  

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ނަގާފައި...  ނެނގޭނެ.  ޑިސިޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށް  ކުރިން  ދިއުމުގެ  ރިސެސްއަށް 

މާދަމާ ގުޅޭގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ޗާޓަރާ  އެ  އަދި  ޗާޓަރާއި  ގެނެސްދެއްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ގެ 

މިތާނގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ދެއްވި ލަފާ ލިޔުމުން އިނގޭތޯ. އޭގެ މައްޗަށް ބޭސްކޮށްފައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބުރާސްފަތި  

ހަދާ މިހެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑުމެންނަށް...  ސަސްޕެންޑުގައި  ދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މި   ،

ބައްލަވައިދެއްވާ ޗާޓަރާއި އަދި    3:30ނުވެއް ނިންމާނަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުން ހަމަ ކުރިއަށްދާނީ  

މެދުކަނޑާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ލަފައެއް  ލިބޭ  އެއަށް  ގޮތުން  އަލުން    ގާނޫނީ 

ބޮޑަށް    3:30ރީކޮންވީނިއަންކުރާނީ   ވަރަށް  އާދެ!  )ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގައި. 

ޝުކުރިއްޔާ. ހެނދުނުގެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި އޭރުގައި ނިންމި ގޮތަށް މިހާރު މި އޮތީ  

 ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ލިބިފަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ ލަފާ 

ދެން   ކަމަށް.  ނެތް  ތަނެއް  އިޢުތިރާޟްކުރާނެ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އެބަ ސާފުވޭ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ލިޔުމުން  މި  ދެން 

ވި. އޭގެ ސޮއިކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުން.  މިއާއި އެކީގައި ކަމާ ބެހޭ އެހެން ޑޮކިޔުމަންޓެއްގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅު

ވެސް   ބަލާލާއިރު  އާޓިކަލްތަކަށް  އޭގެ  ޝެއަރކުރެވިފަ.  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އޮންނާނެ  ކޮޕީއެއް  މިހާރު  ވެސް  އޭގައި 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނު ދެން މާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެން ހުރިހާ ދިމާލަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލަފާ ލިބުނީ. ދެން އޮތީ މިއަދު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު    މިހާރު 

މި   އަދި  ފާސްކުރުން.  އޮތްގޮތަށް  އެއްބަސްވުން  މި  މިހާރު  އެއީ  ހުށަހެޅުން.  ތާއީދުކުރެއްވި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

ބައިވެރިވުމާ ސަރުކާރުން  ދިވެހި  އޮތް  އެއްބަސްވުމުގައި  ތަނެއް  އިޢުތިރާޟްކުރާނެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އިމެދު 

އެދެން.   ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނުފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް 

އިދާރީމޭ  5އެހެންވީމާ،   ތައްޔާރުކުރައްވާފައި  ރިޕޯޓު  އެހެންވީމާ،  ފާސްވީ.  މި  އެކީގައި  މަޖިލީހުގެ  ވޯޓާއި  ޒުން 
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އިދާރާއަށް ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެން. ދެން ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ އެންމެފަހު ކަންތައް ނައިފަރު ދާއިރާގެ  

މިހާރު ފޮނުވާފަ. އެއީ   މަޖިލީހުން އޮތީ ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ  އިއްޒަތްތެރި 

މާ ކަންތައް ލަސްވާތީ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ޤަރާރެއް މިއީ. މިއާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ  ނައިފަރުގެ ނަރުދަ

 ކުރިއަށްދާނީ. އާދެ! ޚައިތަމް.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މި މަސައްކަތަކީ     މުޤައްރިރު. މީގައިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

ވެސް   ހިސާބާ  ފެށި  މަސައްކަތް  އެ  ހިސާބާއި  ލެއްވި  އެ  ވެދާނެ  ފަހަރެއްގައި  ދެން  މަސައްކަތެއް.  ކުރިއަށްދާ 

ސާފުކޮށްލާ ސާފުކޮށްލަން.  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީގެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް.  ކަމަށް  ދެން  ދިމާނުވަނީ  ފައި 

 އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އަސްލު ކިހިނެއްތޯ މިކަން މި އޮތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މި   ތާއީދުކޮށްލަން.  ވާހަކައަށް  ޚައިތަމްގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މައްސަލައިގެ މިހާރުގެ ހާލަތު   ލިބުނީމަ މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއް  ރައްޔިތުންގެ 

އޮޅުންފިލުވާލާފައި ފަރާތަށް  ހިންގާ  ގޮތެއް    ޕްރޮޖެކްޓު  ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  މި  ހަމައަށް  ސެޝަނަކާ  އަންނަ  ދެން 

މި   ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  އޮތީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ކޮންމެއަކަސް  މިހާރު  ގޮތެއް.  ކުރިއަށްދާނެ  ދެން  ވެއްޖިއްޔާ 

ކޮށްލަން އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ ބަލައިގަނެ މައްސަލައިގެ ރަށުގެ ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލައިގެ ސިޓުއޭޝަން އެނަލައިޒް

 ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިދާރާތަކުން   ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ބަލައިގަތުމަށާއި  މައްސަލަ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން  ސާފުވެއްޖެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ންވީމާ، އެ ދެ އިދާރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ތި ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ. ދެން އެހެ

މި އެސިއުމް ކުރަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ. އެ ދެ އޮފީހަށް ލިޔުއްވާފައި އެ  

އެއްވެސް   ކޮމިޓީން  ގެންނެވުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  އަލުން  ހޯއްދަވާފައި  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ބެހޭ  ކަމާ  މި  އޮފީހުން  ދެ 
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ބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، މެން

 ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ. 60ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުން،  

___________________ 

 

 

 




