
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

   ބައްދަލުވުން   ވަނަ   1  ގެ 4  ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  މ ލިއްޔަތު 

 ބިލު ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ( ރުމުގެ  ޙަތުތައް ހ މަކު މ ލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަ)

 

2022 އެޕްރީލް 81  

 
 

 
   (8 )ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި މ ރ ތްއ  އިޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

15:11 :ގަޑި ނުށުފެ  

 ލިސް މަޖި  ގެތުންޔިއްރަަވނަ  19



 2022 އެްޕރީލް 18               ބައްދަލުވުންވަނަ  1ގެ 4 ސަބް ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

1 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިނޭގތޯ.   ބައްދަލުވުމަކީ  ،  އަޅުަގނޑު  `.ފަށާލާނަން  ރަްއޔިތުންެގ   2022މާރިޗު    7މި  ބޭްއވުނު  ަގއި 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  هللا ވަނަ ޖަލްސާަގއި ަގލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  14މަޖިލީހުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  

މަ އެހެނިހެން  އަދި  ކޮމިޓީއަޙަލަ ޞްމާލީ  މާލިއްޔަތު  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  ހާމަކުރުމުެގ  އެ  ތު  ފޮނުއްވާފަިއވާތީވެ  ށް 

ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާފަިއވާ ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުމުެގ ޮގތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް.  

އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ރިކޯޑަށް ޓަކައި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންެގ ނަންތައް ދަންނަވާލާނަން. ހަނިމާދޫ  

ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ފުވައްމުލަކު  ދާއި

ދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އަ  މި ވަުގތު ވަޑައިެގން ނެތް.  ،ދެކުނު ދާއިރާެގ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

 ޣަފޫރު. ވާލަނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކަމަށް ނަން ހުޅަހަޅާލުމުެގ ފުރުޞަތު. އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު މި ހުޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ހުށަހަޅަން  މުޤައްރިރުެގ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީެގ  ނަން  ެގ 

 މަޤާމަށް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންފުޅު   ޝަރީފްެގ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ވަނީ  މި  ވަުގތު  މި  އާދެ! 

ހުށަހަޅުއްވާ  މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޙުސައިން    ،ހަނިމާދޫެގ  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ 

އާދެ! އާދެ! ދެްއވުން(  )ވޯޓު  ތާއީދުކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން އިނޭގތޯ.   މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓިެގ  ަވނީ  މި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ 

މުޤައްރިރަ ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވާލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ފުރުޞަތު  ނަ  ށްހޮވިވަޑަިއެގންފަ.  ހުށަހެޅުމުެގ  ން 

 އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ
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 ހަނިމާދޫެގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާެގ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  

މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އަދި ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  .  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

އެހެންވީ އާދެ!  ޝަރީފް.  އިނޭގތޯ. އިބްރާހީމް  ހުޅުވާލާނަން  ޯވޓަށް  ައޅުަގނޑު  ކޮމިޓީެގ )ވޯޓުދެއްވުން(    މާ، 

މޫސާ   ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ވަނީ  މި  އިއްތިފާޤުން 

ރިޔާސަތާ    ހޮވިވަޑަިއެގންފަ. އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މަރަދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ކޮމިޓީެގ

 ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވާލަން. 

 
 ާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ހަ އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު މަރަދޫ ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި އަޅުަގނޑުމެން މި ދިރާސާކުރަން މި ނިންމާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑު    !ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ

އެ  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(؛ )މައްސަލަެއއް ެގންދާނަމޭ  އާނ  މައްސަލައެއް.    ،ބައިބައި  ބޮޑު  މި އެހެންވީމާ،  ވަރަށް 

ތި  ފާސްކުރުމަށް  ަގާވއިދެއް  ެގންދާނެ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  މި  ފުރަތަމަ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ދިރާސާކުރަން  މައްސަލަ 

 ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ކޮމިޓީ    ށްކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ހަދާފައި އޮންނަ ަގވާިއދެއް. އެ ަގާވއިދަމި  ކުރީަގިއ ވެސް އޮންނާނެ  ހުށަހަޅަން    އަޅުަގނޑު

 ސެޓަޕްކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ރެސްމާތޮޑާފަ
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 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެ މެންބަރުެގ  އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިންުގމަށް   ވެސް  ކޮމިޓީ  މި  އެްއޮގތަށް  ަގވާއިދާ  ެގންދާ  ކުރިއަށް  ހުށަހެޅިެގން  ޢަމަލުކުރަމުން،  ވެސް  މިހާރު 

މޫސާ މެންބަ،  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ހުށަހަޅުއްާވ  މެންބަރު  ލަޠީފް އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން  ރު 

ޮގތަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! . )ވޯޓުދެްއވުން(  ތާއީދުކުރެްއވި 

ބާ،  އަދި   ޤާނޫނުމި  ވެސް  ޮގތެއް.  މިހާރު  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ޮއވެެގން  ާގނޫނުތަކުަގއި  އެކިެއކި  އަސާސީަގާއއި 

އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތާއިޤާނޫނު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަ  އޮތްޮގތާއި،  އަސާސީަގއި  ާގނޫނުތަކަށް  ހުރި  ،  މިހާރު 

ިމ    އިއޭެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއާ،  އަސާސީއާ އަދި މިހާރު ހުރި ާގނޫނުތައް މި ަގވާއިދުން އަންނަ ބަދަލަކާއިޤާނޫނު

ފް މަޖިލީސްެގ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރަށް  އޭެގ  ބަލަން.  ކަމެއް  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ލޯރގައިހުރިހާ  ފާޅުކުރެްއވި   

ޮގތުން. އެހެންވީމާ،   މަޖިލީސް ގަވާއިދު އޮތް  ެގންދެވޭނީ  ދިރާސާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް  މި  ރިއާޔަތްކޮށްެގން 

ދެން އެދޭނަން  އަޅުަގނޑު  އިދާރީމޭޒުން  ޖަލްސާއަކަށް   ފުރަތަމަ  ބާއްވާ  ޖަލްސާއަކަށް    ،އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ 

ޚިޔާލުތަކުެގ ޚުލާސާއެއް ހަދާލާފައި އަދި    ފަިއވާލޯރަގއި ފާޅުކުރަްއވާލީސްެގ މެންބަރުން މަޖިލީސްެގ ފްފުރަތަމަ މަޖި 

އެއަށްފަހު ދެން،  ހިއްސާކޮށްލެްއވުމަށް.  ކަންކަން  އެ  ޮގތަކަށް  ފެންނަ  މެންބަރުންނަށް  ބާވަތުެގ    ،ޕޮއިންޓުފޯމަށް  މި 

  ައސާސީަގއި ވަކި ޮގތަކަށްައސާސީން ެވސް މިހާރު ވެސް ަވކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަެއޅިެގން ޤާނޫނުކަންކަމަކީ ޤާނޫނު

އަސާސީ ހެދި ފަހުން ެގންދާ މައްސަލަތަކަކަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކުރެިވެގން މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް މި އާ ޤާނޫނު

އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުރު ދެ ޖަލްސާެއއްަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކުރައްަވއިފިނަމަ  ،  ވާތީ

ލޯރަގއި މެންބަރުން ފާޅުކުރި ޚިޔާލުތަކުެގ ޕޮއިންޓުެގ މަްއޗަށް ވެސް  ޖިލީސްެގ ފްމަ،  އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އަޅުަގނޑު މެންބަރުންެގ ައރިހުން އެދޭނަން ބަންޑާރަ ނައިބު ކޮމިޓީއަށް ެގނައުމަށް  ،  ޔަތްކޮށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުޢާރި

ސް ވަކި ޮގތަކަށް މެންބަރުން ޢަމަލުކުރުމަށް  ައސާސީަގއި ވެފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ެއއީ މިހާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ައދި  ކަމަކަށްވެފައި  އޮތް  ކަންކަން ވެސް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  މަޤާމުތަކުަގއި  އެކިއެކި  ދައުލަތުެގ  އަސާސީެގ 

ނަ ާގނޫނުތަކަށް  ވަރަށް ިގ،  އެ ކަންކަާމ ބެހޭ ާގނޫނުތަކުަގއި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާެއއްކޮށް ވީ ޮގތް  ކުރަްއވާން

އެ އެހެންވީމާ،  ޮގތަކުން.  ފާސްވާ  ާގނޫނު  މި  ެގންނަންޖެހިދާނެ  ބަދަލު  އިތުރަށް  ވެސް  އޭެގ  އެޮގތަށް.  ކަން 

ޤައުމަކަށްވާތީ ކޮމަންވެލްތުެގ  ޤައުމުތައް،  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  މުހިންމު  ތެރެއިން  ޤައުމުެގ  ، ކޮމަންވެލްތުެގ 

ޮއސްޓްރޭލިއިނިގރޭސި  ކެނެޑާ،  ތަންތަންވިލާތް،  މި  ނިއުޒިލޭންޑް  ސާކުެގ    ،އާ،  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  އިތުރަށް  ޭއެގ 
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އިންޑިާއަގއި   ައދި  ސްރީލަންކާ  ބަންްގލަދޭޝް،  ޕާކިސްތާން،  މުަވްއޒަފުން ،  ސަރުކާރުެގޤައުމަކަށްވާތީ  ދައުލަތުެގ 

އްދަވާލެްއވުމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ހަކުޑަ  އޭެގ ދިރާސާއެއް    ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތް މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުަގއި 

ނިޒާމަ ޤައުމަކަށްވާތީ ރިޔާސީ  ޢަމަލުކުރާ  މުވައްޒަފުން  ،  ށް  ދައުލަތުެގ  މެންބަރުންނާިއ  އެމެރިކާަގއި  ފްރާންސްަގޔާިއ 

މުަވއްޒި ދައުލަތުެގ  ކައުންސިލު،  އަދި  އުސޫލުތައް.  ެގންުގޅުްއވާ  ހުށަހެޅުމުަގއި  ކޮބަޔާންތައް  ތެރެއިން  ން  ފުންެގ 

މުަވއްޒަފުންތޯ   މިންވަރަކަށްތޯލެވެލްެއއްެގ  ކޮންކަހަލަ  ތަންތާނަގއި  އަޅުަގނޑަށް   ،އެ  އެބަ.  ބަލަންޖެހޭ  ެއވެސް 

ެމންބަރުން ކޮމިޓީ ިއއްޒަތްތެރި  ފް،  ފާހަަގކުރެވުނު  މަރުމަޖިލީސްެގ  ބަހުސްކުރެވުނު  ބޮޑަށް  ޙަލޯރަގިއ  ވަރަށް  ލާަގއި 

އޮޑިޓްކުރުމުެގ އުސޫލުތަކާ އެއްޗިހި ހުންނައިރު  ،  ށް ރާއްޖޭަގއި ހުރި ރިސޯސްތަކާއި މިންވަރަމި  ފާހަަގކުރެްއވި ކަމެއް  

އަދަބުތަްއ ލިބޭ ކަމަށް  ކުށް،  ކުޑަކުޑަ  ކުށެއް ޖެހުނު ކަމަށް ވިޔަސް، މި ާގނޫނު މިހާރު އޮތް ޮގތުން ވަރަށް ބޮޑެތި  

އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކޮށްފަ ގޮ .  އޮންނަ  ވެސް  ތަންތަނުަގއި  އެ  ކަންކަން  ވެސް  އެ  އިދާރީމޭޒުން ތް 

ިމ    ކަން ތައްޔާރުވެ ނިމުނީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށްފަހު މި ެއއީ  ޮގތަށް.  ޖަލްސާެއއް ބާްއވާ 

އެކުއެކީގައި އަޅުަގނޑުމެން  ދިރާސާކޮށް  ކަމެއް  ޮގތަ  ހުރިހާ  މި ކަެގންދާ  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ،  ހަދާނީ.  ށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވާލަްއވަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ޕޮއިންޓް ފޯމުަގއި  ލެްއވުމަށްފަހު  މަސައްކަތް ކޮށް

ފާހަަގކުރެވޭ   ފާހަަގކުރަްއވާފައިޚާއްސަ  އެ  ނުކުތާތައް  މުހިންމު  އޮންނަ    ދެން،  ސޭލިއަންޓް  އަޅުަގނޑުމެން 

މަޝްވަރާކު ައޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުްއވީމާ  އަޅުަގނޑު    ދެން،  ރުމަށްފަހުޖަލްސާއަކަށް  ދަންނަވަން  ނައިބަށް  ބަންޑާރަ 

 . والسالم عليكم ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ެއދި ދަންނަވާނަން. މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖަލްސާ ނިމުނީ. 
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