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(1 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 14:15 

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 { މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  ދާިއރާގެ   ފޮނަދޫ؛ މުޤަްއރިރުނައިބު ގެ އިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

 ށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ( ޓީގެ ފެ)ކޮމި

 

  ވުން: ދެއްކެކަވާހަ  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

 ޅަން.ށްލީ. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަކޮ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ދުއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.ސަޢުއަޅުގަނޑު ވަގުތު ކިހާ ވަގުތަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނީ މީގައި.  

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

 އަޅަން.ގަޑި ކަނޑަން ހަފުތާގައި ވެނިސްޑޭއަށް ސު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި އަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ ހަމަ  އިތުރު ގޮތެއް ނެތީ  އެކަމާ  މެންބަރުން  އްޒަތްތެރިއިގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ.  ސުން  ށްނޮވެމްބަރަ  28

އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެންމެ ޙަސަން  ޅުގަނޑު  ދެން އަ  .ދާނީ  ގަނޑުމެން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ޅުކަމަށް ބަލައި އަ  ސްވީފާ

 ތެއް އަރުވަން.ރީރު އެދިފައިވާތީވެ ޒަރީރަށް ފުރުޞަޒަ

 

 ވުން: ދެއްކެކަވާހަ  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

މުޝު މުހިއްރިރަޤަކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެދުނީ  މި  ފުރުޞަތަށް  މި  އަޅުގަނންށް. އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ޑު  މު 

އަޅު ހުށަހަޅާލަހަމަ  ހުށަހެޅުމެއް  އެނގި ން.  ގަނޑުގެ  ވެސް  އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް  ފަދައިތިޔަ  ރާއްޖޭގެ  ލައްވާނެ  ން 

ޖޭގެ ޕީ.ޖީގެ  މިވަގުތު ރާއް  ނަގާ   އެބަ   ގައި ފެއިލްވެފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ދިޔަ ތަނުޒާމު ވޭތިވެޝަރުޢީ ނި

ޖޭގެ  ދަ ގޮތަކަށް ރާއްމިފަ  އިސްވުމާލަކުރުމާއި މައްސަލަތައް    ޢުވާތައް ސިޔާސީ ދަ  މް. އެއީޝާބި  މުގައި ހުންނެވި ޤާމަ

ނިޒާމު   ހުށަހަޔިތުންގެ ޝަކުރައްހިންގީމަ  ޝަރުޢީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ބޮޑު.  އިންތިހާއަށް  ލަން  ޅާވާތައް 

މަ ޕީ.ޖީގެ  ރާއްޖޭގެ  އާމުގައިޤާމިއަދު  ހުންނެވި  މި  ބިއި   އެންމެ  ޒީފާއިންވަ  މްޝާޝަތު  ހައި  ވަކިކުރުމުގެ 

 ފަށައިގަތުމަށް.  އަވަހަކަށް ޅުގަނޑުމެން ވީ އެންމެމަސައްކަތްތައް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް  



  

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

. އަދި ހަމަ  ގަނޑު ތާއީދުކުރަންޅުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަމެންބަރު އެ ހު ރި އްޒަތްތެއި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ 

ފާހަގަކޮއާއެ ޖުށްލައެކީގައި  ހަމަ  ވެސް  ކުރީގައި  މީގެ  ބޭނުން  ކޮމިޓީޑިން  އަޅުގަނންޝަރީ  އެކަން  ޑުމެން  ވަނީ 

މަ ޖެނެރަލްގެ  ވަކިކުރުމުގެ  މުންޤާޕްރޮސެކިއުޓަރ  ރައީ  ފޮސް މައްސަލަ  މޭޒަށް  ނިންގެ  ދެން މާފަނުވުމަށް   .

ދިމާވިއެހެ އަނެއްކާ  ންނަމަވެސް، އެއިރުގައި ކަން  އިގޮތުން  އައީ. އެހެންވީމާ، މިފަހަރު  އެ  ރިވާސްވެގެން  ހަމަ  ޝޫ 

ދާއުއްމީދުކުރަން ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  ހަމަ  އިޝޫ  މި  ސިސްޓަމްނެކަމަށް  މި  އެއީ  ސި ޝަލްޖުޑި  ،.  ބޮޑު    ސްޓަމް 

ޕްރޮސެހޯލައޯވަރ ދާއިރު  ޖެނެރަލަކަށް  ކަ  ކީކިއުޓަރ  ފަރާތެއްކަން  ގެއްލިފައިވާ  އިތުބާރު  ނޑައެޅިގެން  ރައްޔިތުންގެ 

ތް އެންމެ ބޮޑު  ޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި އޮރައް  ހަމަސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް    އިއްޔެގައި   .އެނގޭ

  މަ . ހަގެންނަ މައްސަލަ  އަމިއްލައަށް ބަދަލު   ގޮތަށް ކި ގޮތްކު އެކޮށްފައި އޮތް ޙުކުމް އެތައް ފަހަރަ   ކީފާތުވުމަޚިޔާލު ތަ

ކޮށްފަ ދައެގޮތަށް  އޮތް  ގޮތްގޮތަތަވާޢުއި  އެކި  ގެއް  އަނބުރާ  ހަމަ  ތަކުރާރު ށް  ހަމަ  ވެސް ކުރުމަށް  އަނެއްކާ    ނެސް 

ތަކެއް  ފައިވާ ފަރާތްނުންތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ވިސްސިޔާސީ  ، ވިސްނުންތަކެއްކޮމަން  .  އިޝޫސްތަކެއް މިހިރީ ފެންނަން

ފަ އެހެންމި  ދާ  ރާތްތަކަކީ.  މި  ހަމަ  ޕްރޮސެސްގެވީމާ،  ވެސް  ރިފޯމް  ވީހާ  ތެރޭގައި  ޕްރޮސެކި  އުޓަރ  އަވަހަކަށް 

މަ ވެސް  މުޤާޖެނެރަލް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދިއުމަކީ  ވަކިކުރެވިގެން  ވާހަމަ  ން  ކަމެއްގެ  ދަންނަވަން.  އެދޭ  ހަކަ 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުޅަނ  މިހާރު އްޔާ. އަޅުގަނޑު  ކުރިޝު ން  މެންބަރު ޙަސަ  އްޒަތްތެރި އިގު ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު 

 ލަޠީފަށް.

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާ

  ސަން ޒަރީރު އެ މެންބަރު ޙަ  ޒަތްތެރިއްއިއިރާގެ  ދުކުރަން މަތިވެރި ދާގަނޑު ތާއީއަޅު  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ.

ހުށަހެޅު ތާއީހުށަހެޅުއްވި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މީގެ  ދުކުއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ރަން. 

ޖެ  ގައި ކުރީ ވަކިކު ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުނެރަލް  ކޮ  ރުމުގެ  މި  އެ  އަދި  ވެސް  މިޓީގައި 

އެކަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ރިޔާސަތާހު  މަޖިލީހުގެ  ފޮނުވު  ން  ކުރެވުހަމައަށް  މަސައްކަތް  ވެސް  ނުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ކަން 

އެހެންނަމަވެސް  ރަން.ބޫލުކުޤަ ގަވާއި  ،ދެން  އައު  މަޖިލީހުގެ  ބޭނުންވީ  ފާއަޅުގަނޑުމެން  އައު  ދު  އަދި  ސްވެ 

ގޮތުގަވާއިދު ކުރުންގައިވާ  އެކަން  ކަމަ  ގެމަތިން  ރަނގަޅު  ވެކައެއީ  މިހާރު    ދާނެ ށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަމަށް. 

މަރުވަރަށް   ގިނަ  ވަރަށް  އަދި  ޕްރޮސެސްއެއް  މަސައްކަތްދިގު  މުޙަލާތަކެއްގެ  މިނިވަން  އައްސަސާއެއްގެ  ކުރެވިގެން 



  

،   ގޮތަށް މި އޮތީ. އެހެންވީމާރެވޭ ވަކިކުމި  މީހަކު    އި ހިމެނޭ އެއްވެސްބަރެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގަ މެން

ށް  ކަމަށް އަޅުގަނޑަ   ވެސް ފެނިގެންދާނެށްއެކީ އެކަން ކުރީމަ ހަމަ ތަފާތުތަކެއް ރައްޔިތުންނަ  ސެސްއާގު ޕްރޮއެ ދި

އޮތީޤަ މެޖޯރިޓީއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އޭގެ ބޫލުކުރެވެނީ.  ކޮންމެހެން  ބޭތީ  ނާޖާއިޒް  ނުންކޮށްގެން   

   ހަމަގައިމު އީސް ދެއްކުން ވެސް އެނޫންކަން ވެ  ކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ބައެއްގޮތަށް ނަގައިގެން ވަކިއޭގެ ފައިދާ އެ

އެބަހުރި ވަރަށް  ސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. ސަބަބުތައް  އަދި ދައްކަން ވެ  .ން ބޭނުންވާ ކަމެއްކުރަބޫލުޤަ  ވެސް އަޅުގަނޑު

ވެސް  ނުދައްކާ އަޅުގަނޑު    އް  ވާހަކަތަކެމާގިނަ  ންވީމާ، އިތުރު ހެޖެހޭ. އެރަލް ވަކިކުރަންއުޓަރ ޖެނެ ބައިވަރު ޕްރޮސެކި

.  ދަން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދެންނެވީ ތީ އެ ޕްރޮސެސް ގެންފައިވާޕްރޮސެސް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ  ވަކި

 . ރިއްޔާޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެމެ  އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ   އެހެންވީމާންބަރު.  ހުން  ތާށަހެޅު،  ހުށަހެޅި  އެއަށް  މެއް  ލިބިފައިވާތީވެ  އީދު 

ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ    ގައި ވަނީނަމަ ދާނަން.ރު ކަމެއް ފާހަގަކުރަން ނެތްކަމުރު މެންބަރަކު އިތުއިތު   ވޯޓަކަށް

ރީ  ޝަ ރުމުގެ މަސައްކަތްދާއިރުގައި އަދި ޖުޑިލާޙުކުޞްފަނޑިޔާރުގެ އި  ،ޙީ މަސައްކަތް ދާއިރުގައިމަސައްކަތަކީ އިޞްލާ

މުހިއި ކުރަން  ކޮންމެހެން  ދާއިރު  މަސައްކަތް  މަސައްކަންޞްލާޙުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން އްތްތެ މު   .  

ފަހަރު އިރާދާކުރެ  މި  މަސައް  އްވިއްޔާމުން  ބާރު  މި  ހަމަ  ނިންމާލެވޭވަރުވާނެކަތް  ގޮސް  އެހެންވީމާ،  މިނުގައި   .

ކަމު  އްޒަތްތެރިއި މި  ހުށަހެޅުގައި މެންބަރުން  ހުށަހެޅި  އެ  ތާއީދުކުރަ   ވޯޓު މަށް  ފަރާތްތަކުން  އެދެ  އްވާ    ން. ދެއްވުން 

ބައިވެރި ވޯޓުގައި  އަޣް   ވިއަޅުގަނޑުމެން  މައްސަފަރާތްތަކުގެ  ފާސްލަބިއްޔަތުން  ނިންމުން  އެގޮތަށް  މިވަނީ  . ވެފަލަ 

ސަމާލުކަމަށް  ވީމާ، ރައީސްގެ  މިއަދު  ހުށަހަޅައަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުން  ނިންމި  ކޮމިޓީން  މި  މިނަންލާއި  ދުގެ  އަ. 

ސުއިނިންމަ  އަޅުގަނޑުމެންބުން  މިހިސާ  ،އެހެންވީމާބައްދަލުވުން   އަޅުގަނޑުމެންންލާނީ  ގޮތުގައި  ނަށް  ގަޑިއެއްގެ 

ޓަރ  ކިއުޕްރޮސެ  ޅުނީ. ދެން މިއަދު އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ކަނޑައެނޮވެމްބަރ  28 އޮތީ  މިފައި  ކަނޑައެޅި

މަ ބިޝާމް  ވަކިކުރުޤާޖެނެރަލް  އިޖު މުން  ފުރިހަމަކުރަރަމުގެ  ރައީސް   ންޢާތްތައް  ކަމަށް  ސަފެންނަ  މާލުކަމަށް  ގެ 

 .މެންބަރުން ވެ ތީމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިގެންދެއްވީގެނައު

_____________________ 

 




