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 މެްނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

ެގން  ށުނީ. ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑައިވުން ފެލުއްދަމި ބައަދުެގ  މި  . ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގސަލާމްޢަލައިކުމް އައް  .هللا سم ب

މެންމިވަުގތު ތިއްބެވި  ދާއިރާެގ    ،ބަރުންނަކީ  ހުޅަނުގ  ޙަސަ  އްޒަތްތެރ އި ހެންވޭރު  ލަޠީފްމެންބަރު  ދޫ  ފޮނަ ،ން 

ދާއިރާެގ   ،ރާޖުސި  މޫސާބަރު  ންމެތްތެރި  ޒައް އި ދާއިރާެގ   މަޙްމޫދު ތެރި  އްޒަތްއި ހިންނަވަރު  ޖީހާން    ، ެމންބަރު 

ދާއިރާެގ    ހެންވޭރު މެއި އުތުރު  މުޢިއްޒުއިބްބަރު  ންއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    .ރާހީމް  މެއްޒަތްއި މަތިވެރި  ންބަރު ތެރި 

ޒަރީރުޙަ ދާއިރާެގ،  ސަން  މެންބަރުްއޒަތްއި  ކަނޑިތީުމެގ  އަޅުަގނޑު  ޝަހީهللا ޢަބްދު  ތެރި  ދެން  ޢަބްދުލްޙަކީމް  މް 

އަޅުަގ މިއަދު  އެޖެންޑާނޑު މުޤައްރިރު.  މަމިވާ   ަގއިމެން  ކުރީ  ކުރަމުންދިޔަ ދު   ސައްކަތަކީ  ައޅުަގނޑުމެން  ވަހެްއަގިއ 

ކޮމިޝަންތަކުެގ  ރިޔާސީ  އީއެ   .މަސައްކަތެއް އަރާދިައޅުަގނޑުމެން    ބިލު  ނީ ކުރަދު ަގސް  ަގނޑުޅުސާކުރަމުންދިޔައީ. 

ނިންމާމަސަްއކަތް  އެ    މިއަދު އެ  ލަން.އެްއކޮށް  ބޮޑުބައި  އަދު   ވަރަށް  ށް  ޅުަގނޑުމެންނަވަހުަގއި 

ޅުަގނޑުމެން ލަވާލުމަށްފަހު އައެކު  ރިޕޯޓް  ނަމައްޖެ ކަމަށް ވަނީލެވިނިންމާ  ވަނީ. މިައދު މަސައްކަތްކަތްކުރެވިފައި މަސައް

އެހެ ތަޅުމަށް.  ފޮނުވިދާނެ  އެންވީއެ  ވެސް ނިން  ކަތްމަސައް   މާ،  އެހެނިހެން  ދެން  ޮގތުަގިއ  ކަމެްއެގ  އެއް  މާލުން 

އިރާެގ  ންދޫ ދާ ކެޑަިއެގންފި  ވަ ޅި ުގ  އިައދި މިވަުގތު ކޮމިޓީއާ ސަްއކަތް  ެގ މަ ެއ ބިލުމާ، މިައދުެގހިމެނިފައިވޭ. އެހެންވީ

ވެސް ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އާދެޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީ.  މި!  ކޮމިޝަދެންނެ  މާ،  ރިޔާސީ  ބިލުވި    ަގއި ންތަކުެގ 

ަގނޑުމެން ެގންދިއުމަށް އަޅު ކުރިއަށް    ެގން މަސަްއކަތްފެށި ން  ބުރެވުނު ހިސާފަހުން ދިރާސާކު  އެންމެމެން  އަޅުަގނޑު

ސްކްދުަގސް އަދި  ދައްކަރީނުންކުރަނީ.  ބިލު  ެގންދަވަ  ފަހަރަ މުން  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާވާނެ  ކުރިއަށް  ކު  ައކުން 

ކުރީ ެގަގއި  ވަހު ދު  ެގންދިއުން  ކުރުންުގޅުނުވެސް  ކަންތައް  އުސޫލުން  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  މިަވުގތު  .  ން 

 ވަނީ ދިރާސާކުރެވިފައި.  ޅުަގނޑުެމންފަހުން ދުވަހު އަ ވަނަ މާއްދާ އެންމެ  11 މިދަނީ އަށް ޓަކާ ދިމާަގނޑުމެން ވޯއަޅު

  . ދަންނަވާލަނީ  މިލަވާލާފަިއވާ ޮގތް  ކުއެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ޮގތުންފައި އެ ޝަން ެގނެވިޑިއެއަދި ެއއަށް އެކިއެކި  

 މަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ލަފާެގައންނަނިވި ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ޓަކައި    ހިންުގމަށް  ކޮމިޝަންވަނަ މާއްދާ.    11

ފިނޭންސްމިނިސްޓް އޮފް  ހަމަޖަރީ  )ހ(  އްސަންވާނެއިން  މެންބަރުންނުމިޝަކޮއެެވ.  .  ޢިނާޔަތްތައް  އިމުސާރައާެގ  ެގ 

ޢައްޔަންކޮމިޝަ)ށ(   މުވަްއޒަފުންނުން  )ނ(  ޢިނާޔަތްތައް،  އި މުސާރައާ   ެގކުރާ  މަސަްއކަތްކުނުކޮމިޝަ.  ރުމަށް  ެގ 

ބަޖެޓުކޮމިޝަނު އި،  ހާއޮފީ  ވާބޭނުން އެެގ  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިޮގތަށް  އެްއވެސް  .  ވިފައިއްބަސްވެ .  ދެން 

އިޢުތިރާ ނެތްޟެމެންބަރަކު  ފާސްވެއްޖެ.    ނަމަވަނީ  މަށްކައް  މާއްދާ    12އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ 

)ހ(  12  ،އާދެ  .މަޝްވަރާކޮށްލަމާ ާމއްދާެގ  އިދާރާއެލަތުދައު  .ވަނަ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  މަސަްއކަތްކުރާ  ެގ  ްއަގިއ 

ކޮމިޝަނުން   ީވއްލައިދިނުމަށް  ޮގތުން ކޮމިޝަނަށް  އްެގ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަުގތީ ޤީޤެޙުެގ ތަ އް މުވަްއޒަފަކު ކޮމިޝަނެ
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މަސައްކަތުން    ،ނަމައެދިއްޖެ މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހެއްެގ  މުވަްއޒަފަކު  އެ  ޮގތުން  އެ ނެއެވެ.  ންވާވީއްލައެ 

މުސާރައާކޮމިޝަނު މުއްދަތުެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޝަނުަގއި  މުވައްޒަފުން  ީވއްލޭ  މަސައްކަތަށް  ނާޔާތްތަްއ  ޢި،  އިެގ 

ެއއްބަސްެވވިފައި  އެއަށްދެން    ދޭނީ   " އެ" ށްލަން އެންމެ ލަފްޒެއް  މިއޮތީ އިތުރުކޮފަހުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް 

 ންނޭކޮމިޝަނު  "އެ"ހ(  ދާެގ )މާއްވި  ނެދެން  އާދެ! ދެންމެ މި ބަސް.    އިތުރުކޮށްލަނީ އެމި    "އެ"ނެވެ.  ކޮމިޝަނުން

އިތުރުކޮށްލަން  ނޑުަގޅުއަ މިހާރު    "އެ"  މީނިންަގއި  އޭރުމެން  އެ  " އިތުރުކޮށްލަން  އެބަ  ތުރުން  އި  އޭެގއަދި  ބަސް 

އެ"ކުންނެވެކޮމިޝަނަ މާ.  އެ  ފާސްކުރުމަށް  ހެންީވމާ،  އެޮގތަށް  އިޢުތިރާމެންއްދާ  ނެތް.  ޟެބަރުންެގ  )ށ(  އަދި  އް 

މި   ދަންނަވާލާނަން.  އޮތްނަމަވެސްވެސް  އެހެން  )ހ(  މުވަ ކޮމި  މާއްދާެގ  އެދޭ  ީވއްލަން    އެ  ކުއްޒަފަޝަނުން 

ވުމުެގ ފުރުޞަތު ލުތަނާޒި  ންކޮިމޝަނުެގ މަސައްކަތަށް ދިއުމު   އެ  ނަމަޒުރުވެރިވާޢުކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތްކުރަން  

 މިޑައިަގންނަވާ. އެހެންވީާމ،  ބަ އެއްބަސްެވވަވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން އެވެ. މިޮގތަށް  ލިބިެގންެވއެ   ށްފަކަމުަވއްޒަ  އެ

)ހ(  ވަނަ  12މާއްދާ   ހަމަ  ،މާއްދާ  ޮގ  ދެންމެ  )ށ(  އިްއވި  ފާމި  ދެން  ތަށް  މާ  13ސްެވއްޖެ.  އްދާއަށް  ވަނަ 

 އް އަރުވަން ިއނޭގތޯ. ށް ފުރުޞަތެދަމަޙްމޫ  ޖީހާންއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި. ންޅުަގނޑުމެން ދާނައަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މޫދުމަޙް ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ހިފެހެއްމި  އާދެ!   ުގޅޭ ސިއްރު  ަގއި  13ޮގތުން  ޓުމާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ތަކޮމިޝަނު  ވަނަ  ހިންާގ   އްޤީޤުތަޙުން 

 ހާއެންމެޮގތުން  ުގޅޭ  ޤީޤުތަކާޙުަގއި ތަތަކުތްޙާލައެނޫން    ފިޔަވައި   އްނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަާގމި    ކުރިއަށްދާއިރު

މަޢުލޫމާތު،މާތަކީމަޢުލޫ ލިބިެގންވާ  ިއމްތިޔާޒް  އަދި  ކަނތަސިއްރު  ބަޔާންކުރާ  މި  ޑައަޅާފައިާވއިރު  ކޭ  ާގނޫނުަގއި 

އެތަލަތުޙާ ބަޔާންކޮށްފައެއް  ޙާވާ  ވިދާޅު   ކޭ  މާއްދާއެްއަގިއ  އެހެން  ދެން  ލަތްތައް  ހު  ރުމަށްފަމަޝްވަރާކުނުވޭ. 

ހުމެން  އަޅުަގނޑު އިމި  އެ  ކޮމިޝަނަށް  ބާށަހަޅާލަނީ  ދޫޚްތިޔާރީ  ކަނޑަެއޅުމުގެ   އިކޮށްލުމަށާރު  ޙާލަތްތައް    އެ 

  .ޅާލަންހަަގނޑު ހުށައަޅު ކުރުމަށްށް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލުމަމިޝަނަށް ދޫކޮތިޔާރީ ބާރު ޚްއި

އަޤައްރިރުމުކުރިއްޔާ  ޝު ެއޮގތުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް    ންނަނިވި.  މާއްދާ  ިމ  ހުށަހަޅާލަން. އަޅުޮގތަށް  ަގނޑު 

ަގިއ  ތަކު ތްޙާލައެނޫން  ފިޔަވަިއ    ލަތްތައްޙާ  ނުން ކަނޑަައޅާޝަކޮމި  ، ކުރިއަށްދާއިރު އްޤީޤުތަޙުން ހިންާގ ތަކޮމިޝަނު

އެންމެ އި  ޤީޤުތަކާޙުތަ ލި  ތަކީމަޢުލޫމާ  ހާުގޅޭ  އިމްތިޔާޒް  އަދި  މަޢުލޫމާސިއްރު  މިޮގތަށް   ކޭތުތަބިެގންާވ 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

 .  ވަންރުރުޞަތު އަނޑު ފުއަޅުަގއަށް މްޝަހީ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

 ަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅު ޞްލާޙަށްއިމޫދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޙްމަ  ރު ޖީހާންބަތެރި މެންްއޒަތްއި

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ޓަކައި )ށ( ެއއްކޮށް  ،ެގ )ހ( ޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާއަ   .ވަނީލިބިފައި  މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  އާދެ!

ޅުަގނޑު އަ  މަފުރަތަ  .ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ެގ ވޯޓަށް އެހުން  13  އާދެ!ދާނަން.    އިހަށް( އަށް  ދެން )ށ

ެގ   މެއިދެންމެ  ކުަގިއ  އިޞްލާޙާއެއެ  )ހ(  ހުށަްއޒަތްތެރި  ޖީހާން  އިންބަރު  އްޒަތްތެރި  އި ދި  އަ  ށްޞްލާޙަހެޅުއްވި 

ަވނަ    13ވޯޓަށް އަހާނަން.  އެ    ެއކުަގއިއި  ލުމާއިްއވާ  ޞްލާޙުއީދުކުރައްވާފައިވާތީ އެ އިއަށް ތާންބަރު ޝަހީމް އެމެ

ލަތްތައް ފިޔަވައި ެއ  ޙާ  ތައް ކުރިއަށްދާއިރު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާޙުޤީޤުހިންާގ ތަން  ކޮމިޝަނުަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  

ތަތްތަކުގައިލަޙާނޫން   އެންމެއި  ޤީޤުތަކާޙު  އިމްމަޢުލޫމާތަ  ހާުގޅޭ  އަދި  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތެކޭކީ  ލިބިެގންވާ   ތިޔާޒު 

އް ނުކުރޭ.  ޟެރާންބަރުން އިޢުތިމެމަށް  ޮގތަށް ފާސްކުރުރުމަށާއި އަދި )ށ( މިހާރުވެސް ބިލުަގއި އޮތް ކުސްޮގތަށް ފާމި

ކަ ކަމަށް  ފާސްީވ  ެއޮގތަށް  އިއްވާލައެހެންވީމާ،  އަދި  އޮތް ނޑަޅަން  ަގއި  )ށ(  އެ  ވެސް.  ޮގން  ން  ކުމިޝަނަކޮތް 

ލިޔެކިޔުންތަކުެގ    ލޫމާތާއިޢުމަ  ތަކުަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހާލަަމއްސަ   އެޅުމަށް ފޮނުވާޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށާިއ، ފިޔަވަޅު ތަޙު

ހިފެހެ ޢަމަލުކުރާނެ  ޓުމަށްއްސިއްރު  އެކަށައަޅާޢާއިޖުރާ  ޞަޚާއް  ޓަކަިއ  އިންތިޒާމުތަ  އެކަމާ   ތުތައް  ެއ  އް  ބެހޭ 

ބަރުން  ހުރިހާ މެން  ސްކުރުމަށްޮގތަށް ފާއޮތް  މާ، މިވެ. އެހެންވީމައްސަލަެއއް ފޮނުވޭ އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެ

އެޮގތަށް  ނަވާތީަގންއެއްބަސްެވވަޑައި މާއްދާ  14ދެން  .  ންނިންމަކަމަށް    ސްވެއްޖެފާވެ  އަވަނަ  ޅުަގނޑުމެން  އަށް 

އިްއވާލާނަން  14  ޖެހިލާނަން. އަޅުަގނޑު  މާްއދާ  ޮގތުންނާއިނުކޮމިޝަ  . ވަނަ  އަދާކުރުުމެގ  މަސްއޫލިްއޔަތު    ެގ 

ނޫނަކުން ލިބިދޭ ާގނުވަތަ    މަތިން  ނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގާގ ން ޢަމަލުކުރުމުެގ ޮގތުންށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުެގ ދަށުކޮމިޝަނަ

ތެރޭަގއި ދާއިރާެގ  މުވަްއޒަފަކުއް ކޮމިޝަނެއެއިން   ބާރެއްެގ  ނުވަތަ  މެންބަރަކު  ހައިސިއްޔަތުން ެގ   ހެޔޮ   ރަސްމީ 

ކަމަކާ ކުރާ  ނު  މެދު އިނިޔަތުަގިއ  ދޫކޮށްލާނުވަތަ  ެއއްވެސް އިކަމަކާ ކޮށް  ޖިނާ  މެދު  ނުވަތަ  ދަޢީމަދަނީ  ވާެއއް ޢު 

މާއްދާނުއުފުލޭނެއެ މި  މިއޮ  ވެ.  މެންެވސް  ހުރިހާ  ބޭއްވުން  ޮގތަށް  ެވ  ތީ ިއަގންނަވާެއްއބަސްވެަވޑަވެސް  ބަރުން  ތް 

ފާ އަޅުަގނޑު  15  ނިންމަން.  ށްކަމަސްެވއްޖެ  އެޮގތަށް  މާއްދާައށް  އެނބުރިލަނީ.  ވަނަ  މި  ދެން  ޒަތްތެރި  ިއއްމެން 

 މޫދު.  ޙްން މަމެންބަރު ޖީހާ

 

 ކަދެއްކެުވން:ވާހަ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ެއކުލަވަ  މިޮގތުން  ކޮމިޝަންތަކުެގ  ބަެއއް  ކޮމިޝައިއާދެ!  ބައެއް  ފަހަރުަގިއ  ކީމުއްދަތަ   ންތަކުެގލެވޭ  އަހަރު    1 

ތަކުެގ ޮއޑިޓް  ލެއްވީ ޖަލުކަތް އެ ނިންމާމަސައް  ދުވަހު  ހަކަށްއި  ،ވެދާނެ. މިސާލަކަށްއްދަތަކަށް  ރު މުކު  ވުރެދުވަހަށް
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  ވުރެ އަހަރު ދުވަހަށް  1ެގންދިޔައީ    ން މިކަތްތައް ދެކޮމިޝަންެގ މަސައް  އެ.  ކޮމިޝަނެއް  ރިޔާސީއެވެސް    .ކޮމިޝަން

  ވުންފައިއަހަރަކު ެއްއފަހަރޭ ބަޔާންކޮށް  މެކޮންަގއި  މާއްދާމުން، މި  ންކަޗަށް. އެހެމަހުެގ މައް  7.  ރު މުއްދަތަކަށްކު

މެން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ލަންނާވިސް   މެދުއިއާކަށް އަޅުަގނޑު މި މާއްދާލަތްތަޙާއި ނުވެދާނެތީވެ އެފަދަ  ފަހަރުަގއި އެޕްލަ

 ން. ލަށަހަޅާހުވަރާކޮށްލަން މަޝް

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

ފްގެ  ޠީޙަސަން ލަ  . އާދެ!ފްޠީޙަސަން ލައްޒަތްތެރި މެންބަރު  އި.  ޙްމޫދުމަ ޖީހާން   ތެރި މެންބަރުްއޒަތްއިޝުކުރިއްޔާ  

 .  އިަގަގނޑުމެން ޮއފްލައިންކޮށްލައްވާފައި ަމޝްވަރާއަށް އަޅު ފުރުޞަތު ދޫ

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަުގ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

  އްފްޓެ މިވަުގތުަގއި ޑްރާމިހާރު  ަގނޑުމެން  އަޅު   ،ދެއްތޯ  15ލާނަން.  ޖެހިަވނަ މާއްދާއަށް    15އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  

އެއްޔާރުތަ އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގތު   ކުރަމުން  ތެރޭަގިއ  ބަހުސް    16ެގ  ވެސް  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

 ހިންާގލާނަން. 

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަުގ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

ހިނދެއްަގއި،   ންވެއްޖެެގ މެންބަރަކު އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުއްކޮމިޝަނެދާަގިއ މިއޮތީ  ވަނަ މާއް  16

އެ ބަޔާންކޮށްސިޓީއަކުން  ލިބުމުން  ހުށަހަޅާ ރިއްޔާއަށްރައީސުލްޖުމްހޫ  ކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ސިޓީ   އެ 

ވަކިވީއޭނުކޮމިޝަ މަޤާމުން  ޭއނާެގ  މެންބަރު  މެންބަެގ  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  މި.  ޮގތަށް  އޮތް  ރުން 

އޮއެއްބަސްެވވަޑައި އެ  މާއްދާ  މި  ފާސްވެއްަގންނަވާތީ  އަޅުަގނތްޮގތަށް  ކޮމެޑުޖެ.  މިހާހިސާބުން  ކުޑަމިން  ކުޑަ  ޓީ 

 ންެގ ބައްދަލުވުކޮމިޓީަގނޑުމެން އަލުން  ތެރޭަގއި އަޅު  ވަރަކަށް މިނެޓު   15މެދުކަނޑާލުމަކަށް ދާނަން. ާގތްަގނޑަކަށް  

 ރިއްޔާ. . ޝުކުށާނަންފަ

_______________ 
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