
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  8ކޮމިޓީގެ    ޕެޓިޝަން   

 

2019ނޮވެންބަރު  19  

 

 

 

   ( 3)ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

30:9 :ށުނު ގަޑިފެ  

 

 ލިސް މަޖި  ގެތުންރައްޔި ަވނަ  19



1 

 

 

 މުލަކު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު{  ރިރު،ކޮމިޓީެގ މުޤައް ؛އިންެނީވ}ރިޔާސަތުގައި  

 

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕެޓިޝަން   ވަން. މިއަދުނަދަން   ށް މަރުޙަބާބޭފުޅުންނަ  މެއެން ވުމަށް  ވަނަ ބައްދަލު  8ޓިެގ  ކޮމިޕެޓިޝަން    `.

  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މުލަކު  ،ކީފުޅުންނަބެވި ބޭހާޒިރުވެ ތިއް  ުގތުވަ   މި  އަށްޓީޝަން ކޮމިއާދެ! ޕެޓި ؛ބާއްވާލީ ޓީ  ކޮމި

  ތްތެރިިއއްޒަ ދާއިރާެގ ކެލާ.  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  .އަޅުަގނޑު .  ރުމެންބަ

 ދާއިރާެގ  އުތުރު ތިނަދޫ.  އަޙްމަދު  ންޙަސަ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ.  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު

 ދާއިރާގެ  ފުށީރަހޯ.  ޤާސިމް  ޙުސައިންމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގކެޔޮދޫ    .ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި

މި  ސަލީމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މިއަދު  ހުޓީކޮމި.  ކަމަކާ  ށަހެއަށް  ދެ   ތުން ޮގ  ބެހޭޅިފަިއާވ 

ކޮމިމަ މި  ޓަކަިއ  އިންތިޒާމުކުއަށް  ޓީޝްވަރާކޮށްލުމަށް  ިއއްޒައަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް ރީ.    ތްތެރި 

ރަްއޔިތުންނަށް މު  އްއާތަކުަގއި  ޝަންޕެޓި  އި އަންނަގަ އްމު ޮގތެއްއާއަށް  މި ކޮމިޓީ  ،ޑައިަގންނަވާނެ ފަދަިއންއެނިގވަ

ބުނުއެއް  ތަކެއްތުލޫމާމަޢުމި   މިދިޔަ  ދުލިބޭ.  ރަީއސްދަ  ބައްދަލު ވަހު  މި އަޅުަގނޑުމެން   ޚާްއޞަކޮށް  ،ަގއިވުމުެގ  ެގ 

މުޤައްކޮމިޓީ ބައްދަލުރިރުތަކުެގ  ރައީވުންެގ  މާނަކޮވިދާޅު ސް  މުަގއި  ބޭފު  ށްފައިވެފައި  ދަންނަތި  މިހާ    ންލަވާޅުންނަށް 

ންެގ  މު ރަްއޔިތުއްއާ އަށް  ން ކޮމިޓީޕެޓިޝަ  ،ންނެވިހެން. އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެޓީ މި ބޭއްވީމިމުކޮށް މި ކޮންހިމު

ކުރާނެ  ޝަނެއް ކަވަރޕެޓިމަކަށް ެއ  ތަމަ ކަޝަރުތެްއެގ ޮގތުަގއި އެބައާދޭ ފުރަތަކުަގއި  ޝަންޅާ ޕެޓިން ހުށަހަފަރާތު

މަޖި އިްއޒަރައްޔިތުންެގ  މެލީހުެގ  ލެޓަތްތެރި  އައޮންނަންޖެހޭކަންއް  ރއެންބަރެއްެގ  އެބަ .  ޖެހޭކަން  ޅުަގނޑުމެން 

ނަށް  ޅުަގނޑުމެންތަނަށް އަ  ކު ނެތި މިސް މެންބަރަނެ ެއއްވެކުރައްވާޕޮންސަރސް  ހަރަށްފަިގނަ  ވެސް    ބަޔާންކުރަން

ން މީެގފަހު  ،ޅުވިވިދާމުން ރައީސް  ކުރުކުރިމަތި  ވާލުސު  މި   އަޅުަގނޑު  ށްދެން ރައީސަ.  ތައް ލިބިެގންދަނީޓިޝަންޕެ

ވެސެކް  ހަމަ ޖެނެރަލް  އިންނެވިރެޓަރީ  އަންނަ    މީެގފަހުން ޝަރުތު  ،ވިދާޅުވީ  .ސް  ތައް ސީދާ ޓިޝަންޕެހަމަނުވެ 

ރައީސަށް  ރައީސަ ފޮފޯާވޑްކޮށްލަްއވާށޭ.  ފްލޯލަްއވާށޭ.  އިވަ ނުށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ެގންއަެއޮގތުން  ެއ  ށް  ޮގސް 

ނެގން  އި  ސް. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެމޭންނަވާނަޅުަގނޑު ދަބަރަކަށް އަސްޕޮންސަރކުރާނެ މެން

  ަގއި ކޮމިޓީދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން މި  ރާއިމެން  އަޅުަގނޑު  ، ކަމުަގއި ިވޔަސްޕެޓިޝަނެއް އައި އެބަޖެހޭ ކޮންމެ ތަނަކުން  

ލަފާފު އެްއކޮށް  ރައީސްެގ  ފަހިވެއަޅުފުރުޞަތު  ެގންދިއުމުެގ  ކުރިއަށް ޅާ  ހަފައި ަގނޑުމެންނަށް  ޔަވަނީ.  ންވެސް ޤީނުމަ 

މައްސަލަ  އަށްލޯފް ހުށަހަޅަންގޮ ެގ  މި  އިްއޒަތް  ،އިފިއްޔާ ސް  މެންކޮންމެެވސް  އެ  ތެރި  ކުރާނެ  ންސަރޕޮސްބަރަކަށް 

ކުރާނެކަން ޔަޤީން. ންސަރސްޕޮކު  ރަންބަޕެޓިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ކޮންމެވެސް އެއް މެ  ، އެ ކަމަށް ތާއީދުކޮށްނުވަތަ  

 މާ   ަގއިމި ކޮމިޓީ  ،ވަނީ  މިމަޑުޖެހިފައި  ނުވަތަ  ތުަގއި ލަސްެވފައި  ސައްކަތްތައް ޙަޤީޤަޓީެގ މަ، މި ކޮމިމާއެހެންވީ
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ައޅުަގނޑު   އާއިޑި ސްެގ ެއ އަ ހަމަ ރައީ ފަޔަކަށް  ންެގ ލަމެންބަރު   ، ިއއްޒަތްތެރިއެހެންވީމާިގނަ މަސަްއކަތެއް ނޯވޭ.  

 އްޔާ. ކުރި. ޝުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ދެންޅު އަ ކަށްހަމަ އެ ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ޚިޔާލަ އިލާފައިންނަވަދަ

 

 ކަދެްއކެވުން: ހަވާ ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ހަޅާ ހުރިހާ  ހުށަ   ށްހަން މި މަޖިލީޮގތު  ލުކުރާށް ައޅުަގނޑު ަގބޫރަީއސަ  ، ޮގތަށް  ފާހަަގކުރިތި  .އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ެއޑްރެސްކުރާނީ ރައްަގިއ ިވޔަސް ފުރަތަކަމު  ންމެ މައްސަލައެއް ދި ޕެޓިޝަނެްއ ނޫން ކޮްއ އަލިޔެކިޔުމެ ޔިތުންެގ މަ 

ރައީސަމަޖިލީ ކަމަށްހުެގ  ސަލީމް،  ށް  ަގބޫލުކުރަނީ.  އޮންނާނީނޫ  އްއެހެނެ  އަޅުަގނޑު  އޮންނާ ؟ންތޯ   ނީއެޮގތަށް 

ަގބޫއަޅުަގ ޭއެގފަހުންކުރަނީލުނޑު  އެއްޗެ   .  އެ  ކަންވުމުއްފޮނުހި  ކޮމިޓީތަކަށް  ކުރިއަށްެގ  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ތައްތައް 

އެ ހުށަހަޅާ   ،ރުކުރަން ބަލާއިރސަދެން ސްޕޮން  .ރާނެތްޕުޅަށް އެ އަސް އަތަމަ މަރުޙަލާަގއި ވެސް ރައީއެންމެ ފުރަ

ްއޔާ އްޖެްއ ވެ ތެެވހި ރައްޔިދި  ، އްޖޭެގރާ   ވެސް މިންމެކުރަން ކޮސްޕޮންސަރ  ،ޅާ ފަރާތަށްށަހަހު  ޝަންޕެޓި  ،ެގރާތުފަ

ަގއި  ކަމުހެން މެންބަރެއް ހޯދުންވެރިކޮށް އެއް މެދުޔާ މެންބަރެއްވެއްޖެ ތަކަށް ވާނީ. އެހެން ޔިެގ ރައް ކޮންމެވެސް ދާއިރާ 

ކަަމކީ  ،ވިޔަސް  އޮއެނ  އެ  ހުއްޔާ  ޖެެވއްިގފަިއ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އެ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރާނެ  ފަރާތުން  ށަހަޅާ 

 . ވަނީ  އެހެން އެނީ އެ ކަންތައް  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަ  ތީޮގތް ނޭނިގ ހުށަހަޅާ  ފަހަރަށް އެކަން އޮންނަ  ިގނަ

މަކުން އަޅުަގނޑުެގ  ެގން އެކަން ކުރުޅައިއަށް ހުށަހަފްލޯ،  ށް ވަންޏާކަމަހެން ވިދާޅުވާ  މާ، އަދި ރައީސް އެއެހެންވީ

ނޫން އޮތީކީ  ހުށަހަޅާ    .މައްސަލަެއއް  އެ  ވެސް  އެކަން  އަމީހާ  ޔިތުރައްއެކަމަކު  އޮ ވެސާފުށް  ެއ  ވެއްޖެފައި  ްއޔާ 

ސްޕޮންސަރކުރާދާހޯމީހާ    ރައްޔިތު މެންބަރުންނެ  ަގބޫލުކުރާނެ  އަޅުަގނޑު  ެއކަމަކީ    ެއހެންވީމާ،    ހަމަ  ޮގތުަގއި. 

އުސޫމިހާރުވެ އޮންނަ  އަޅުސް  ކަމަށް  ދެކެނީލު  ކޮ.  ަގނޑު  ހަމަ  މި ެއއީ  ލިޔުމެއް  ހުށަހެޅި  ންމެ    ކަމުަގއި ތަނަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަކަށް. ކޮމިޓީދާ  ަގއި ފަހުއޭެގ ހަމަ ށް.ތަމަ އަންނާނީ ހަމަ ރައީސަރަފު ،ވިޔަސް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކު  ހެންވިދާޅުވި  ތިޣުނީ  މުހަމަ   ތީ  ންޖެހޭރަތިކަން  ެއ  ،  ނަމަވެސްއެހެން.  އުސޫލު  ވެސް  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ 

ލިޔުމެއް  ކޮމިޓީއަކާ   ނުވަތަ  ޕެޓިޝަން  ކޮމިފުރަތަ  ނަމަ،ޅިއްޖެހުށަހެުގޅުންހުރި  އަންނަނީ  މިހާތަނަށް ށް.  ޓީއަމަ 

އަޅު ކަމަށް  ޮގތް  ލިބެމަޢުލޫމާ  ށްަގނޑަޢަމަލުކުރަމުންދާ  ޚާއްޞަކޮށް    ނީ.  ތު  ފަހުން  ނަމީންއައެއީ  ންގަވަނީ  ޢާއްމު 

އްޔާ ސީދާ  ޗެއް ވެއްޖެ ވާ އެއް އެ ކޮމިޓީައކާ ރިލޭޓިވް .  ޓަރތައްނެތް ލެ  ްއ އެކަމާ ުގޅުން ބައެހަޅާހުށަ  ،ެގތެރެއިންއޭ

އް   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތެއެހެން  ބެނީ.ތު ލިމަޢުލޫމާށް  ށް ކަމަށް އަޅުަގނޑައަކޮމިޓީ  ލަނީނުވާފުރަތަމަ ފޮ

ދާން އަނޫނިއްޔާ    ބޭނުންފުޅު ނަންބަރަށް  ދެވަނަ  އިްއޒަތް  ޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  މެކަމަށް.  ދެވަނަ  .  ންންބަރުތެރި 

މަސައްކަތެއް  ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ެއއްވެސް   މި .ކުރުންވަރާޮގތުން ަމޝް  ޓީެގ ަމސައްކަތްތަކާ ުގޅޭއޮތީ ކޮމި މަކަށް މިކަ
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އަޅުަގނޑު ލިނެތް.  މިހާތަނަށް  ޕެޓިޝަންތަކަށްމެންނަށް  ޖަާވބުދާރީ  ބުނު  ވާނީ  ހަމަވެފައަޅުަގނޑުމެން  ރައީސް   . 

އޮތްއަފާހަަގކުރެްއވި   ދުވަހު  ބުދަ  މިދިޔަ  ޮގތުން  ުގޅޭ  މަސައްކަތްތަކާ    ެގކޮމިޓީ   ،މުަގއިލުވުބައްދަ  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ަގވާއިދަށް   ށްއަމިޓީމެން ކޮަގނޑު މިދެންނެވީ އަޅު  ؛ެއކަމާ ުގޅުން ނެތް ،ނެވިންދެންއި ެވސް ަގކުރި ސުވާލު  ަގނޑާއަޅު

ޅަކަށް  ފުއަދި ަގވާއިދު ވެސް ެއ ބޭ  އި، ކުން ދަންނަވަ ވާނީ ސިޓީއަނޑުމެން  އެ ފަރާތްތަކަށް ައޅުަގ  ންޝަޕެޓި  ނުފެތޭ

ދެން މީެގފަހުން   .ރަނަގޅު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ    ެއންމެއެހެންވީމާ، ެއޮގތް.  ކަމަށް  ފައިއެ ސިޓީަގިއ ބަޔާންކޮށްދީ

ނުފޭތޭ ގަވާއިދަށް  ސީދާ  ޕެޓިޝަންތައް  ރައީސަދެންނެވިރިންވެސް  ކު،  ނަމައަންނަ    ން ކުރައްވަފޯވާޑުއޭތި  ށް  ހެން 

އަ ޖެނެރަލް  އެހެންއްސަވާފައި ސެކްރެޓަރީ  އިތުވަނީ.  ކަމެވީމާ،  ކަމަށް.  ރު  ނިންމާލަން  އަޅުަގނޑު  ނެތިއްޔާ  އް 

 . ތީހާޒިރުވީ ތެރި މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް
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