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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލައިކުއައްސަލާމްޢަ ބައްޅުގަނޑުމެމް.  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ  ފެށުނީ.  ން  މި  ބައްދަލުވުން   6އީ  އެ ދަލުވުން    ވަނަ 

ރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު  އްޒަތްތެގައި އިގުތުށް މި ވަ ންގެ މި ކޮމިޓީއަމިއަހަރުގެ. އަޅުގަނޑުމެ

  ، އާދެ! ޝަފީޤްهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުތްތެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒައިގަންނަވަނީ  ޅިވަޑަބަރެއްގެ ގޮތުގައި ގުމެންގެ  ޓީކޮމި

ޝަފީ މަޢާފްކުރަޤްމުޙައްމަދު  ބޮވަރަ  އްވާ.،  އަޑަށް  ކޮމިޓީއަށް  ންގެޅުގަނޑުމެށް  ދަންނަވަ  ދެން  މަރުޙަބާ  އިލަން. 

އި ކޮމިޓީއްޒަތްމިވަގުތުގައި  އެހެން  މެންބަރު  ގަޑިއާތެރި  ކޮމި  ވާތީވެ ކްލޭޝް   އެއްގެ  ވަޑައިގަތުމަށް  އެ  ޓީއަށް 

އިވަގުތީ ވަޑައިގަތުމަށް  އެ  ޒުނަގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ  ވެއެކްއަކަށް  އެސްކިއުޒް  ދެމު.  ސް  ބަ 

އޮތް   ކޮމިޓީގައި ގެ ންއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެ މައްސަލައެން މިއަދު ނިންމަން  ކަމެއްގެ  މި މެ  އެއީ    އެއް  އޮތީ. 

އިޖުރަ ބިޢާމަދަނީ  ބޮޑު  ބިލުގެ  ލުތުގެ  އެ  އަޅު.  ބަންޑާލޫމާޢުމަގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާ.  ލިބިފައިވަނީ  ނައިބު  ތު  ރަ 

ބޭފު  އޮފީހުން އިއެ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހިކޮތުރު  ޅުންގެ  މީގައި  އެ  އި ވަޑަމަނަންޖެހިމެންޓްސްތަކެއް  ގެންފައިވާތީވެ 

މިލޫމާތުޢުމަ ކަމަށްރައްވާހިއްސާކު  ކޮމިޓީއާ   އިދުވަހުގަ  ވަނަ   10މަހުގެ    ތައް  އި  ނެ  ، އެ  ޞްލާޙުތައް. އެހެންވީމާއެ 

  ވެ އެ ބޭފުޅުން  ފޮނުއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބިލަކަށްވާތީ ން ރަ ނައިބު އޮފީހުއީ ބަންޑާގައި އެ ބުމާއިއެކުލި  ލާޙުތައް އިޞް

،  މާން ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެހެންވީއްވަލާޙުތަކެއް މި ހުށަހަޅު ބަދަލުތަކެއްގެ އިޞް ނަ މައިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑެތި އިތުރުގެން

އިޞްލާޙު އައިއެ  ހަމަތައް  އަދި  އާކުއެއާއެ   މަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚިމުންގައި  ފުރުޞަތުގެ  ވަހުޅުޔާލަށް  ންނަށް  އިލި 

މުމުއްދަ އެ  ވެސް  ހަމަވާތީއްތު  އިޞްލާޙުތަކަ  އާ ދަތު  ހުރިހާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެ  ކާ އެކުގައި  މަސައްކަތް  އެކުގައި  ން 

މިމަހު ޓަކައި  ދުވަހާ   10ގެ  ފެށުމަށް  އިހައަހަމަ  ވަނަ  މަސައްކަތް  މި  ކަމެއްގެ  ޖެހެނީލަންމަޑުޖައްސާށް  ށް  . އަނެއް 

އަޅުގަނޑުއެ   ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެގޮތަށް  ވަނީނަމަ  މެން  ނެތްކަމުގައި  މަޑުޖައްސާ އިޢުތިރާޟެއް  އެހިސާބުން  މި    ލަން 

ގޮތުގައި އަޅުމީ. އަނެއް ކަމެއްގެ ނިން ކަމަށް  ލު ށް އައި މައްސަލައެއް ދެން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ސަމާއަހަމަ  ގަނޑާ  

ނިންމަޓީމިކޮއަދި  ގެނެސް   ޢަމަލުކުރަވާން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ބޭނުންވަނީ.    ބައެއް  އީ އެން  ،  ތަކުން ކޯޓު 

މައްސަލަ ނިންމާފައި އޮތް    ،ތައްޕޯޓުތު. ރިޢުލޫމާ އެ މަ، އެބަހުރި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ޖިނާޢީ ކޯޓުންހެން ހީވަނީ

ރިޕޯޓުތަ ހޯދުމަށް  ކު ގޮތުގެ  ބަޔާންތައް  ފަޢާގެ  ވަކީލުން ނާރާތްތަކުން އްމު  ފޮޓޯކޮހެން  އި  ދޫކުރާއިރުގައި  އެ  ޕީ  އެދުނީމަ 

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ރުފިޔާ ނަގާ  5  .ލިޕްބައޮތް އެ ސް ޔާ އެރުފި  5ދާހަކަށް އެބަ ނަގާ  ރަދެއްގެ ގޮތުގައި ކަރުނެގުމުގެ ޚަ

އެބައޮތް   ލިބިފައި  ކޯޓަސްންމެވެކޮއަޅުގަނޑަށް  އެއް  އިނގޭތޯ  ވެސް.    ކުން  އަޅުގަނޑުގެ  އަޔާ ރުފި  5ހަމަގައިމު  ކީ 

މިވަނަޒަރު ކޯވިޔަ  އީ މި،  ރުގެގައި  ކުރާ ކުޓަފާރިއެއް ނޫން  ޗާޖްކުރަންޖެހޭނެ  ނީ. ކޯޓުން  ވެސް  އްގައި  އްމުގޮތެޢާތަކުން 

ޚަރަދުތަކަށް. ކު   މިކަހަލަ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  މުޖުތަމައެހެންނަމަވެސް،  މީރަނީކީއެއް  ވިޔަފާރިކުރާ    މު އްޢާން  ހުޢުގައި 

މިހުރި މިންމާކެޓު ހުޢާޖެހޭނީ.  ވަންޏާ ވާންޔޮހެ ވަރަށްވުރެ އަގުގައި  ކަރުއްމުކޮށް  ށް  ކަރަ، ޕޭޕަށްދާހަކަންނަ މިންވަރަކީ 



  

ފޮރުފި ނެގުން  ނަގާއިޔާއެއް  ފަސް  މަކުކަރު. އެޓޯކޮޕީ  އޮން   ރޭޓުގެޔާ ރުފިމިއީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދޫކޮށްފައި  މިކަން  ތީމަ 

 ކިހިނެއްތޯ  ޔުންލި އް ން ސިޓީއެގަނޑުމެސްޓްރޭޝަނަށް އަޅުމިނިޑްއެފް ޖުޑިޝަލް  އޮސަމާލުކަމަށް އައިމަ ޑިޕާޓްމަންޓް 

އަގު މިގޮތަށް ކަރުވާނީ ކިހިނެ އަގު ނެގުމުގެ އުސޫލުތައް ގެންއްތޯ  އެ  ގުޅެނީދާހަށް    ގެންގުޅެނީ   ގައިކު ކި ކޯޓުތައަދި 

ން ސާފުކޮށްލުމަށް އެ  ދަނީ އެކަ  ކުރަމުން ޗާޖު   ވަރެއްތޯ ކިހާ  ،ހުންނަނީ  ކޮން މިންގަނޑުތަކެއްތޯ، އެއް މިންގަނޑަކަށްތޯ 

ގެ މެންބަރުން  ޓީ، ކޮމިވީމާހުން ސާފުކޮށްލަން. އާދެ! އެހެންރިތި ބޭފުޅުން އަ   ތޯ ވާނީންޓަށް ލިޔުން ކިހިނެއްޑިޕާޓްމަ

ފާ ޑީ.ޖީ.އޭއައެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަ  ،ރައްވާތީހަގަކުއެގޮތަށް  ސިޓީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވާވާތީ  ނިންމައި  ށް  ލަން 

އެކުލަ  ،ގަވާއިދުގައިއާދެ! އެ   ؛އަދި ބޭފުޅުން  އެ  އެ  ވައިލާ ގަވާއިދުގައި އެހެން  އަދި  ގަވާއިދެއް  އޮތްކަމުގައިވީނަމަ 

  ކުރަނީ ކޮން ރޭޓަކުންތޯ ދެނެގަތުން. އެކި ން ޗާޖުހުމެން އެ މީގަނޑުފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅު  ،ކުރުމަށް ބަދަލުއް އުސޫލެ

  ހުން އެ މީ ކޮބައިތޯ  އަކީ ންގނިޒަންނަ ރީއޮގެ މިކަމުގައި ންޅުއެ ބޭފުއަދި    .ންދެނެގަތު ރަށްތޯ އޮންނަނީ ވަޓުގައި އެކި ކޯ

މިންވަރަކީ އޭ މިންއަޅާ  އެހާ  ގެ  އެކަން  ކޮބައިތޯ  ނެގުމުގަ  އަގެއް  ދެއްތޯބޮޑު  ސާފުއެކަ  .އި  ފުރަތަމަ  ކޮށްލަން  ން 

 ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާގައި  ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މިގޮތަށް ފާސްވުމާއިއެކު   ،ލަނީ. އެހެންވީމާއެއް މި ފޮނުވާ ސިޓީ

މަދަނީ އިޖުރައޮތީ މި ދެންނެ ބިލުޢާވި  މިއަމަށްވާތީވެ އެ ބިލާއިމެދު ހަކަ  ތުގެ  ނިންމުނު    ދެންމެ   އެދުދާނެ ގޮތެއް 

ޢަމަލުކު  ބައް.  ރުމަށްގޮތަށް  އިއްޒަމިހާހިސާބުން  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިމުނީ.    ތްތެރި ދަލުވުން 

 ބަރުންނަށް. މެން

_____________________ 




