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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  29ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ .މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި
ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް،
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު
ނިހާދު އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ .މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މިވާ ކަމަކީ ސަރކާރުގެ ފަރާތުން
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި  ،9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު .މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ
ބަޙުސަށްފަހުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ .އަޅުގަނޑު މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން މި ބާއްވާލީ
މި ބިލު ނިންމުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީއާ އެކުގައި އަދި މި ކޮމިޓީގައި އެންމެފަހުން ލޮކްޑައުނަށް
ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއަކަށް އާދެވިފައިވޭ މި ބާވަތުގެ
މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަ ށް އައިސްފިކަމަށް ވަނީނަމަ އެޖެންޑާގައި ކުރިއަށް ލައިގެން މައްސަލަ ނިންމުމަށް މި ބާވަތުގެ
ބިލެއް ވިޔަސް .އެހެންވުމާއެކުގައި މިރޭގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވީ މި ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމާއި ދެން
އަދި ބިލާއިގެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި އަދި ބިލުގެ ކޮމެންޓް ،ބިލަށް ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ
މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔާ ލިޔުމަށް އަދި ކޮން މިނިސްޓްރީ ،ކޮން ތަންތަނަކަށްތޯ ލިޔަނީ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލުމަށް
މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވީ .އަޅުގަނޑު މި ސަޖަސްޓްކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ބިލަށް ކޮމެންޓް
ހޯދުމަށް ޓަކައި ލިޔަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް .އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ބިލުގެ ބާވަތުން
އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި މި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މި ބާވަތުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ވެސް ބިލަކަށްވާތީވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނަށް ވެސް ބިލަށް ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ލިޔުމަށް .އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ

ކަމެއް އޮތްނަމަ ފާހަގަކޮށްލާދެއްވުން އެދެން .ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް މި ދައުރުގެ
ތެރޭގައި މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވާނެ ގޮތަކަށް މަސަ އްކަތްކުރުން އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ .އެހެންކަމުން ،ސުންގަޑިއަކީ
 23ޖޫން އެއީ ވެނިސްޑޭއަކަށްވަނީ 23 .ޖޫން އެއީ މި ބިލު ނިންމާނެ ،ކޮމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑި ކަމަށް
ކަނޑައެޅުން މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވޭނަމަ ނޫނިއްޔާ އެއްބަސްވެވޭވަޑައިގެންނެވޭނެނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް
ކުރިއަށް ދާނީ .ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެންމެ ރަނގަޅު .މައްސަލައެއް
އޮތް ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ .ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔަން މި ގަސްދުކުރާ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި
1
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މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔާއިރުގަ އި އެ ތަންތަނަށް ވެސް އެހާ ދިގު މުއްދަތެއް ނުދެވި އެ ބިލު ވެސް މާކަ ދިގު
ބިލަކަށްނުވާތީ ކުޑަ ބިލެއް .އެހެންކަމުން އެހާ ދިގު މުއްދަތު ދެވެން ނެތީމައާ އެކުގައި އަޅުގަނޑު މި ބިލު އަވަހަށް
ނިންމަން ބޭނުންވާތީއާ އެކުގައި  20ޖޫން އެއީ ސަންޑޭއަކަށްވަނީ ނުވަތަ  21ޖޫން މަންޑޭއަށް މި އަންނަ ހަފުތާގެ
މަންޑޭއަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން ކިހިނެއްތޯވާނީ .އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށްތޯ
ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ؟ އަޅުގަނޑުގެ އަޑު ލިބޭ ދެއްތޯ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އަޑު ލިބޭ .އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ގްރޫޕް ޗެޓްގައި ލިޔަނީ ކަމަށް .ހީކޮށް އަޅުގަނޑު އެބަ ލިޔަން .އަޅުގަނޑަށް އެންމެ
ރަނގަޅު އެ ގޮތް ،މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ގޮތް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވެސް ވަކި އިތުރު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްހެން .އެހެންވުމާއެކުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމިއްޖެ ކަމަށް ބަލައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން އޮތް ކަމުގެ
ވަނީނަމަ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު ވެސް
ދެމުން...

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ބޭނުން ފުރުޞަތެއް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަމަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން
ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އަދި ކަންކަން ކުރަން ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ދެންނެވިފައި
2

 15ޖޫން 2021

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  29ވަނަ ބައްދަލުވުން

ވަނިކޮށް ކޮވިޑުގެ މި ހަލަތާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް އެޓެންޑުވެގެން އެތާނގައި ތިބެގެން
ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް މި މެދުވެރިވީ .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަމަކީ
އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައި އޮންނާނެ ކަމެއް އެއީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވެސް އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ވެސް ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން
ބައް ލަވައިދެއްވުމަށް އެދެން .އެއީ ދެން މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމާކާ އެކީގައި ވެސް އޮތް ކަމެއް އެއީ .އެކަމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ޝާމިލުވެ ތިބުމަށް ވެސް މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއްވީމަ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް
ފާއިތުވެގެން އޭގެފަހުން ދިޔައީމަ އޭގެ ވާނުވާއެއް ޚަބަރެއް ބަލާލުން އަޅުގަނޑު ހިތުން މުހިންމު ކަންނޭނގޭ.
އެހެންވީމާ ،އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ސިޓީތައް ތަންތަން ލިޔަމުންދާއިރު މި ކޮމިޓީން ބޭފުޅުން
އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ސްޓޭޓަސް ބަލާލަން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަވާލުން
ކިހިނެއްތޯވާނީ .މިހާރު މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަންނޭނގޭ މިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް ފޮނުވި ފަހުން ވެސް.
އޭގެ ޚަބަރެއް އަނެއްހެން ނުލިބޭތީއާ ވެސް އެކީގައި.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ރަނގަ ޅު ވާހަކަފުޅެއް .އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އިދާރީ
ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ސިޓީއެއް ކޮމިޓީއަށް އޭރުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެއީ
ލޮކްޑައުނަށް ދިޔަތަނާހެން .އެގޭ ފަހަކުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުމެއް އެގޮތަކަށް ބޭއްވޭގޮތެއް ނުވެފައިވަނީ.
އެހެންވުމާއެކުގައި މިހާނަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުން އަރިހުން
ސާފުކޮށްލާފައި އެ ސިޓީއާ ،އެންމެ ފަހުން ލިބުނު ސިޓީއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް
ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިލެވިދާނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި
ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން .ވެންޓިލޭޓަރު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ހަމަ އޭގެ ފޮލޯއަޕް ހަދަމުން ދާންޖެހޭ
މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ކުރީގަ އި ވެސް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ.
އެހެންވުމާއެކުގައި އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނީ .އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލާނަން އިދާރީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން
ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ސިޓީތައް މިކަމާ ގުޅިގެން އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުން ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް.
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ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އޭގައި ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ .ދެން އޭގައި ސިޓީގައި އޮތް އެއްޗެއް ބަލައިލާފައި މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރޭގަނޑެއްގައި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ބައްދަލުވެލެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިއަށް
ދެވޭނެ ގޮތެއް ހެދިދާނެ .އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން އެންމެފަހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބަކީ
ތިމަންނަ ބުނެފީމޭ އޭ.ސީ.ސީގައި އެ ކަންކަން ކުރަން .ދެން އޭ.ސީ.ސީން އެ ކަންކަން އެ ކުރާ ގޮތަކީ މިއީއޭ ކިޔާފައި
އޮތް ވާހަކައެއް ކަންނޭނގޭ އެ އޮތީ .ދެން އެހެންނަމަވެސް ,އަދިވެސް އެއަކަށް އަނެއްހެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ
ހަމައަކަށް އޭ.ސީ.ސީއަކުން އެއްޗެއް ނުއެއް ފޮނުއްވާ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް ބަލާލަން
މުހިންމުވާނެއޭ ހިތަށްއެރީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ރަނގަޅު އިނގޭތޯ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެން ދެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ
މައްސަލަ އެޖެން ޑާއަށް އެއް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ހިމަނާނަން .އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
މީޓިންގއެއް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން އިނގޭތޯ .ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ވެސް އެއް ކޮމިޓީއެއްގައި މިވަގުތު އެބަ މަސައްކަތްކުރެވޭ 241 .ކޮމިޓީ ދެއްތޯ .ހެނދުނު
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާ ގޮތަށް ބައެއް ރޭރޭގައި ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބްރޭކެއް ،ގެއަށް އަންނާނެ އެއްވެސް
ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނުގެން ގާތްގަނޑަކަށް  12ޖަހަންދެން ވެސް 11:30 ،ވަންދެން ވެސް އެބަ މަސައްކަތް ކޮންމެ
ދުވަހު އެބަ ކުރޭ .އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮމިޓީގެ ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައާ
ގުޅިގެން އަޕްޑޭޓުގެ ގުޅޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ހޯދައި އަދި އެ ކަން
އެޖެންޑާކުރާނަން .އިތުރު ކަމެއް އެބައޮތްތޯ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު؟ ނެތް ދެއްތޯ .އަޅުގަނޑު
އެހެންވިމާ މިހާހިސާބުން މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން .އަޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލަން
ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ތިން މުއައްސަސާއަށް އެއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުއްވަން މި ބިލު ފޮނުއްވާފައި މި ބިލަށް ކޮމެންޓު އެ ބޭފުޅުން ދެއްވަން އޮތް
ކޮމެންޓެއް ދެއްވުމަށް .ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯމަ ދުވަސް 21 ،ޖޫން
ވާ ހޯމަ ދުވަސް ސުންގަޑި އެއީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިނުން .ހަމަ އެއާއެކުގައި މުޅި ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް 23
ޖޫން އެއީ ސުންގަޑި ކަމަށް ކަނޑައެޅުނީ .ސާފު ދެއްތޯ.
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އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ސާފު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،މިހާރު ނިންމާލީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން .ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރުދަންނަވަން.
_______________________
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