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 { ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީދާިއރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ދައުރުގެ މި ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި   4ކޮމިޓީގެ ރީ އަކުމް. ޖުޑީޝިޢަލައިއައްސަލާމް

ލަޠީފް، ހެންވޭރު   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ބޭފުޅުންނަކީ، ހެންވޭރު  ވަގުތުގައި ތިއްބެވި  މި 

މަތިވެރި   މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޙަސަން  އުތުރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

އިންޓަރވި،  ޒަރީރު ވަގުތުގައި  މި  ކޮމިޓީއެއް  އެހެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހިނގާ  އުކަނޑިތީމު  އެއް 

. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  މި ކޮމިޓީގައި ސޮއިކުރެއްވި  ވީ.ކޮމިޓީއަކަށް ވަޑައިގެން 

ދައުރުގެ  އަދި އައު  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު   

މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިއަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އިސްފަސްކުރަންޖެހޭ  

ކަނޑައަޅަ މައި،  މައްސަލަތައް  ދެން  ކުރިއަށް ތަރުތީބުތައް  ގޮތާ  ސައްކަތް  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  އިގެންދާނެ  މެދު 

މިއަދު   މިހާރު  ދަންނަވާލަން  ހަމައެއާއެކުގައި  ކުރީ.  މި  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑު 

ޓަރ އޮފް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފޮނުވާފައި އެބަވޭ މައްސަލައެއް. އެއީ ކުރީގެ މިނިސް

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ  އަޓު އަމުރު  މަނާކުރުމުގެ  ފުރުން  ނެރުނު  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  މައްޗަށް  ވަޙީދުގެ  ޢަލީ  ރިޒަމް 

މަޖިލީހުގެ  އިމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ  ފޮނުއްވެވި    4ގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ރައްޔިތުންގެ  ސޮއިކުރައްވާ  މެންބަރަކު 

އެ   ކޮމިޓީން  މި  އެހެންވީމާސިޓީ  ފޮނުއްވާފައިވޭ.  މައްސަލަދިރާސާކުރެއްވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އި،  ވެސް  ގައި 

ކަނޑައަޅަ ގޮތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  މައްސަލަ  އަދި  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ.  ވެސް  ކުރިއަށް އި  ސުންގަޑިއެއް    އެގޮތަކަށް 

ބައެއާގެންދިއުން.   ދެންމެ  ކުރުމަށް.  އެކަން  އުސޫލުން  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޓީންމުކޮށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި    ން އް 

ނުކުމެވަޑައިގެންފި. އެހެންވީމާރއަ ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެޖެންޓް  އިތުރު  މި    ،  ވަޑައިގަންނަވަންދެން ކުޑަކޮށް  ބޭފުޅުން 

ގޮތާއިއިމައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެ  ވެސް  މަޑުޖައްސާލާނަން.  ގައި  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް  މޭކްކުރުމުގެ  ޑިސިޝަނެއް  މެދު 

އިޖުރާދެން   މަދަނީ  ބަލާއިރުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް  ތުގެ  އަތުގެ ގާނޫނާ ބެހޭ، މަދަނީ އިޖުރާ އަކޮމިޓީއަށް 

އިޖުރާ މަދަނީ  ކުރީގައި  އޭގެ  ދެން  ހުށަހެޅިފަ.  އެބައޮތް  ވަރަށް  އަބިލު  ކަމަށް  ބަދަލު  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ތުގެ 

ތުގެ ބިލު މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ  އަ. ދެން މިހާރު މަދަނީ އިޖުރާކުރިން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް

ކުރިއަށް އެއްކޮށްގެން  ކަންތައް  ދެ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޖުރާއެއްގެންދިއުމަށް  މަދަނީ  ބިލުގެ  އަވޭ.  ތުގެ 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްޕުޅުގައި  ސާޙިމަސައްކަތުގައި  މި  ޙުސައިން  ން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އެހީތެރިކަން  ވެސް  އެކަމަނާގެ  ކޮމިޓީއަށް  އެދިވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑުމެން  ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް 
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އެ އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ  ޓަކައި  ގޮތާ،  ބޭފުޅާ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އެކަމުގައި  މެންބަރުން  މެދުގައި    ކޮމިޓީގެ 

ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރުހުމެއް ލިބެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން މި ދިޔައީ ކޮމިޓީއަށް  އަޅު

ޓު   ލިބިފައިވާ ކުރީގެ  އެއީ  މައްސަލައެއް.  މިއަދު  މާލެއިން  އަކަމަށް  ގުޅިގެން  ކޭސްއާ  މިނިސްޓަރގެ  ރިޒަމް 

އިއްޒަތްތެރި    4ފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ފުރާވަޑައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެން

ގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާ އަދި  އިފޮނުއްވި މައްސަލަ. މި މައްސަލަ އި  މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވަ 

ގައި ފުރަތަމަ މެންބަރުންގެ  އި  މައްސަލަޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެބަ ކަނޑައެޅެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އެ، އެ ކަންތައް ކުރާނެ

އެރުއްވީމަ އެ ނިންމުންތައް    . ޢަލީ ޙުސައިން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މަށްދެއްވު  ނިންމުމަކަށް ހުށަހަޅަން ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލަ

އެ   ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ބިލުތައް  ގާނޫނުތައް،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  ކުރިއަށްދާން  ބިލުތަކުގެ  ނިންމަމުން 

ވަނީނަމަ މިސާލަކަށް މަދަނީ   ނިންމައިފި ކަމަށް  ފަހަރަކު ބިލެއް  ގޮތެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާނެ 

އެހެން  އައިޖުރާ މަޑުކޮށްފިނަމަ  ނިމެންދެން  މަސައްކަތް  އެ  ފަށައިފިއްޔާ  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގައި  ތުގެ 

މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  އެހެންވީމާއެއްވެސް  ޒަމާނަކު.  މިއިން  ނުނިމޭނެ  ގޮތް    ކުރިއަށްދާނެ  އެކަން  އެއްކަލަ  ، 

ތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮން ބިލަކަށް، ކިތައް ބިލަށް، ތަފާތު ބިލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން  ހަފް

ބޭނުންތެރިކަ މި ދިޔައީ  ފާހަގަކުރެވޭ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަ  މަށްވަރަށް  ވާހަކަދައްކަމުން ދެންމެ  ނޑުމެން 

ލިބިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތަކީ ކުރީގެ ޓު  ރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު  އަކޮމިޓީއަށް 

ށަހެޅުނު ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެއްވިކަމަށް ހު  އެ  ގައި ކޯޓުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުންއިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެން މައްސަލަ

މަޝްވަރާގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ  އިމައްސަލަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ދެންމެ  ގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮސި ޖެނެރަލްފުރަތަމަ  ޕްރޮސި  އާކިއުޓަރ  ގޮތެއް  ހިނގާދިޔަ  ކަންތައްތައް  މި  ޖެނެރަލްގެ  ބައްދަލުކޮށް  ކިއުޓަރ 

ދެނެގަތު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނަޒަރުން  ކުރީގައި  މީގެ  ދަންނަވާއިރުގައި  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އަދި  ން. 

މައްސަލަ   މި  ލް،އުޝެޑި ވެންޓިލޭޓަރުގެ  އެއީ  ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ޕްރޮސިއިކޮމިޓީން  ޖެނެރަލްގައި    އާ ކިއުޓަރ 

ނުވޭ ވަކި ދުވަހެއް.   ދަންނަވާފައެއް  އަނެއްކާ އަލުން ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި 

މައްސަލައެހެންވީމާ ދެ  ދުވަހުގައި  ދަންނަވާ  އެއްކޮށް  މައްސަލަ  ދެ  މި  ސުވާލު އި،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގައި 

މެދުގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަނޑައެޅުން  ދުވަސް  އެ  ދެން  ދެންނެވުމަށް.  ޕީ.ޖީއަށް  ގޮތަކަށް  ދަންނަވާލެވޭނެ 

ފޮނުވަކަދުވަހަ  އެއްބަސްވެވޭ  ސިޓީ  ކަނޑައެޅިދާނެ. އިށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވަގުތު  މި  ކޮމިޓީގެ  އެއީ  ލަން. 

ޝެޑި އެހެން  ކަނޑައެޅިދާނެ  ތާރީޚެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފަހުން  ބުރުނާރާނެ  އުއެހެންނަމަވެސް،  ލްތަކަށް 

ށް ދަންނަވާލަން  އަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގައި ޕްރޮސިއިވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ،  ގައާއިއި ، މި މައްސަލަގޮތަށް. އެހެންވީމާ
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ހަފް އަންނަ  ޓަކައި  ދެންނެވުމަށް  ސުވާލުތައް  މި  ބޭނުންވާ  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯމަދުވަސް  ތާގެ 

ވެސް   ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑައެޅީ. 

ތުގެ ބިލުގެ  އަގައި މަދަނީ އިޖުރާއިއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ފާހަގަކުރި މައްސަލަ ބަ

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙި މަސައްކަތުގައި  ބައިވެރިކުރައްވައިގެން  ޙުސައިން  ސާން 

އެ  ވެ  ގެންފައިވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާތީގޮތަށް އެކަމަނާ އެދިވަޑައި  ކުރިއަށްދާ

ދަންނަވަ ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އި ވާހަކަ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ހުރި  ދެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލީ. 

ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް މަދަނީ  ،  ލީ މިސާލަކަށްބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް. އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ފާހަގަކޮށް

ބިލައައިޖުރާ އެ  ނިމެންދެން  އެއްކޮށް  ބިލު  މަސައްކަތް  ތުގެ  ބިލެއްގެ  އެއްވެސް  ދެން  އުޅެނިކޮށް  އެކަނި  އިގެން 

ގޮތެއް ކުރިއަށްދާނެ  މަސައްކަތް  ބިލުތަކުގެ  އެހެންވުމާއެކުގައި  ހަފްއެއްކަލަ    ނުނިމިދާނޭ.  ތަރުތީބެއް    ތާއަކު ބަހާލާނެ 

ވަކި ބިލެއް ނިމެންދެން   ބިލަކަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިދާނެ. އެގޮތަށްތޯ ކުރިއަށްދާނީ ނޫނިއްޔާ  ވަކި 

ކުރިއަށްދާނީތޯ މަސައްކަތައިގެން  ބިލުގެ  އެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއްކިހިނެ؟ އެއްކޮށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ؟ ތޯ  މިހާރު 

ބިލެ ބޮޑު  އެންމެ  ތެރޭގައި  އިޖުރާބިލުތަކުގެ  މަދަނީ  ގޮތުގައި  އިޖުރާއައްގެ  ޖިނާޢީ  ބިލު. ދެން    ތަށް އިސްލާޙު އަތުގެ 

  އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު ،  ގެނައުމުގެ ބިލު. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމާ ހަމައަށް އައިއްސަ އޮތީ. ދެން އިފްލާސްވުމާއި

ހަމައެއާއެކުގައި  އަދި  އެއީ   ބިލެއް. ދެން  ނުފެށޭ  މަސައްކަތް   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޙީއޮންނާނެ ޞިއްއަޅުގަނޑުމެން 

ބިލުގެ މަސައްކަތް    ، މެދުގައާއި  ، މީގެ އިސްފަސްކޮށް ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތްތަކަކާ ލަތާ ބެހޭ ބިލެއް ވެސް. އެހެންވީމާހާ

ޚިޔާލު އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކާމެދު  މުހިންމު  ކުރިއަށްދާނެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ބަދަލުކޮށްލުން  ފެންނަނީ.  ކަމަށް 

ހަފްއަ ކަންނޭނގެ.  މިހެން  ހީވަނީ  ބައްދަލުވުން    3ތާއަކު  ޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގައި 

ހުށަހެޅިފައިވާ  އާ ކޮމިޓީއަށް  ދާއިރުގައި  މިގޮތަށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ދަނީ.  މި  ބާއްވަމުން  ންމުގޮތެއްގައި 

މަޝްވަރާ ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންމެވެސް  ކަނޑައެޅުމުގެ  މައްސަލަތަކަށް  އެޖެންޑާ  ދުވަހެއްގެ  އެ  ކޮށްލާފައި 

މެދުގައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައި އަނެއް ދުވަސްތައް ބިލުތަކުގެ   އެ މައްސަލައާ  ކުރިން އެ މަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

ންމެ މުހިންމު  މިއްޔަތުކަން ދެވޭ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު އެންމަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެ. ދެން އަހަ

.  އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލުފަދަ ބިލުތަކަށް،  ތުގެ ބިލާއިއަމަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ އިޖުރާ

މިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ނިންމަން އެއް މައްސަލައަކީ، އެއް ބިލަކީ  ން، އެންމެ ބޮޑު އަހަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ

އިޖުރާ އެހެންވީމާއަމަދަނީ  ފާހަގަކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ބިލުގެ  ހަފްތުގެ  މަސައްކަތުގެ  ،  ތާއެއްގެ 

ތެރެއިން ހަމަ ބޮޑުބައެއް އެ ބިލަށް ހޭދަކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ. ދެން  
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މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމާލީމަ ދެން އަތްނުލެވި އަދި ހުރި ބައެއް  ނިމެން ކައިރިވެފައި ހުރި ބިލުތަކުގެ  

ކުއްލި  ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތަ އިގެން ކުރިއަށްދެވޭނީ. އޭގެތެރޭގައި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު ވެސް އަދި ހަމައެއާއެކުގައި 

ބިލުގެ މަސައްކަތް ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު. އެމޭރުމަކުން އަ  ގުޅޭ   ލަތާ ހާނުރައްކަލުގެ   ކުރިއަށްދާނީ.    ޅުގަނޑުމެން 

ހަފް އެކަނި ކަނޑައަޅާފައި  ޞަތާއެއް ތެރޭގައި، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ޚާއްދެން މައްސަލަތައް ހަމަ  މައްސަލައަށް  ކޮށް 

ހުށަހެޅި ކުރިއަށްދާނީ  ފައިވާކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަތަކައިގެން  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  އޭގެތެރޭގައި  ހުރި  . 

މައްސަލަތަ ހުރި  އެކުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކާ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ޒާތުގެ  ދުވަހުގެ    ކަށްދިރާސާކުރަންޖެހޭ  އެ  މުޅި  ހަމަ 

ކުރިއަށް މަސައްކަތައިގެން  އެ  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން    މަސައްކަތް  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޓީއަށް  ސިޓީބިޓީ  ދެން  ދެވިދާނެ. 

. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ދެންމެ ރެކޯޑުގައާއި  ގެންދާނީ  ވަކިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ގޮތުގެ މަޝްވަރާކުރެވުނު  ނުރަސްމީކޮށް މި  ކަންތައްތައް ޝެޑިމަތި  އަދި  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  ކޮމިޓީގައި  ލްކޮށް  އު ން 

އަނެއްކާ ފެށިގެން  މިއަދުން  ކުރިއަށް  ގެންދާ  އެޖެންޑާކުރެވިގެން  އަ  ވެސް  ނިންމުނީ. ގޮތަށް  މި  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަޑައިގެންއެހެންވީމާ ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުގެ  މިހާހިސާބުން  ޝުކުރު  ނެވި،  ބޭފުޅުންނަށް  ދަންނަވަމުން    ހުރިހާ 

 ލާނަން. އިނިންމަ

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




