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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ    .عليكم السالم

ތިއްބެިވ   ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  މިވަުގތު  މަރުޙަބާ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ 

އިްއވާލާނަން.   ައޅުަގނޑު  ނަންފުޅުތައް  މެންބަރު  ހެމެންބަރުންެގ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ޝަހީމްންވޭރު  ، ޙުސައިން 

މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާެގ މާލެ  ހުޅު، ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ނިޔާޒްމެންބަރު   ޢަބްދު ، ޢަލި  އީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހުޅަނުގ، هللاަގލޮޅު  މެ  ހެންވޭރު   ންބަރުދާއިރާެގ 

، ައދި  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، ޙަސަން ލަޠީފް

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  ، މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މަތިވެރި ދާއިރާެގ  ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   ،ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  

ޒަރީރުމެންބަރު   މެންބަރު  ، ޙަސަން  ދާއިރާެގ  ނިހާދުފޭދޫ  މެންބަރު، މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ   ،ކަނޑިތީމު 

ަވޑަިއަގންނަާވ   އެބަ  ނިހާދު  މެންބަރުންނަކީ.  ހާޒިރުެވވަޑައިެގންތިއްބެވި  ކޮމިޓީއަށް  މިަވުގތު  އެީއ  މަޢާފުކުރައްވާތި! 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން   132މިހާރު. ދެން، ފުރަތަމަ އެޖެންޑާަގއި އޮތީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  

ޤައްރިރު ހޮވުން. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި، ނައިބު މު

ހުށަހެޅުމަށް.   ނަންފުޅު  ބޭފުޅެއްެގ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދާއިރާެގ  މުޤައްރިރުކަމަށް  އުތުރު  ަގލޮޅު 

 ،  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބް

ހުށަހަޅަން   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ބޮޑު  ޖޮއިންޓު  މި  އަޅުަގނޑު  އުތުރު ޝުކުރިއްޔާ.  މާފަންނު 

 ، އަދި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 



 2020 ޖޫން 9                             ވަނަ ބައްދަލުވުން 1ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު+ޖުޑިޝަރީ 241

 

 

2 

 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަހާލާނަން.   ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް  އީާވ  އިތުރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ަގލޮޅު 

މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްާވ،    هللاޢަބްދު ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީެގ    ރިޔާޟް هللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި  ހުށަހެޅުން.  ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ 

ހޮއްެވވުމަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނުމުޤައްރިރުކަމަށް  

މެންބަ ވަޑަިއެގންނެވި  ކޮިމޓީއަށް  ވޯޓުދެއްވަން.  ކޮމިޓީެގ ޮގތަކަށް  ފާސްވެފަިއވާކަން.  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ރުންެގ 

ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ   ތިބޭފުޅުންނަށް  މުޤައްރިރުކަމަށް  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ދެން،  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރުކަމަށް 

 ،  هللاވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީ ބޭފުޅަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު މި ބޮޑު ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް ހުށަހަޅަން ޙަސަން ލަޠީފް. ހެންވޭރު ކޮންމެވެސް ދާއިރާެއއްެގ  

 މެންބަރެއް އެއީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

 އަޅުަގނޑު ތަނާޒިލް...  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

 ެގ ނަން. ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގނައީ. އަނބުރާ ެގނައީ ހުށަހެޅުން.هللاޢަބްދުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އީވާ 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން

 ،  هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ޢަލީ ނިޔާޒް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މުޤައްރިރުކަމަށް،   ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ޢަބްދުމި  އީވާ  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  އުތުރު  ތިމަރަފުށި ހުށަހަޅުއްވާ،    هللاަގލޮޅު 

ެގ މި ނަންފުޅަށް  ނިޔާޒް  ޢަލީދާއިރާެގ މެންބަރު  މާލެ  ހުޅުތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ    ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  

ނައިބު   ކޮމިޓީެގ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  )ވޯޓުދެްއވުން(  އަހަން.  ވޯޓަށް 

މި ހޮވިވަޑަިއަގ  ނިޔާޒް ޢަލި  މެންބަރު ދާއިރާެގ މާލެހުޅުމުޤައްރިރުކަމަށް   މިަވުގތު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ންނަަވއިފި. 

 އަށް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްމތިޔާޒު ފަހުމީރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްލަނީ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، 

 
 ން{ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުދާއިރާެގ މެްނބަރު   މާފަންނު އުތުރު؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ކަމަށް   އައްސަވައިދެއްވި  ވޯޓަށް  އަދި  ހަމަޖައްސާލަދެްއވަިއ،  އިންތިޒާމުތައް  މި  އިދާރީމޭޒުން  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  އަދި  މެންބަރުންނާއި،  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ޖުޑިޝަރީ  ހުރިހާ  އަދި  ޓަކައި. 

ކުރުދަންނަވަން އަޅުަގނޑު މި ސަބް ކޮމިޓީެގ ދެ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

މަރުޙަބާ   ނިޔާޒަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  ކަމަށްޓަކައި.  ހޮއްަވވައިދެްއވި  މުޤައްރިރުކަމަށް  ކޮމިޓީެގ 

އެނިގވަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި.  ކަމަށް  ދިޔަ  ހަމަޖެހިެގން  ޮގތުަގއި  ނައިބެއްެގ  ދެ ދަންނަވަން  މި  ޑަިއަގންނަވާނެ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލައަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ ބެލުަމށް ތަޙުޤީޤުތައް ހިނަގމުންދާ 

ޮގތްތައްތަކާ މެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފޮނުވާފައިވާ އޮތް ސިޓީފުޅަކާއި އަދި ހަމަ 
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ަގިއ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން އެ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންެގވުމުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޮގތްތަކާ ބެހޭޮގތުން  އެާއއެކު 

ކުރައްވާފައި   ހިއްސާ  ކޮިމޓީއާ  ދެ  ވަނީ  ެވސް  ސިޓީ  ދެ  މި  ސިޓީ.  ދެ  ފޮނުއްވާފައިާވ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި 

އަޅު  ެއޮގތުން،  އެހެންވީމާ،  ރިޔާސަތުން.  ކުރަމުން  މަޖިލީހުެގ  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  ވަކިން  ކޮމިޓީ  ދެ  ަގނޑުމެން 

ދިޔައީ. ދިޔައިރުަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރެއްެގ ޮގތުަގއި ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކަށް ވާތީެވ، އެ ކޮމިޓީން  

ކުރު މަސަްއކަތް  އެކުލަވާލަިއެގން  ކޮމިޓީެއްއ  ޖޮއިންޓު  ކޮމިޓީެގ  ދެ  ނިންމިފައިވަނީ  އެކަން  އޭރުަގއި  ދެން،  މަށް. 

ކުރީމު   ކޮމިއުނިކޭޓު  ދެން،    241އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ...  މުޤައްރިރާ  އޭެގފަހުން    241ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީން 

ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމަ އެ މޭރުމުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ޮގތުން މިއަދު މި 

ޓު ކޮމިޓީއެއް މި އެކުލަވާލެުވނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ސަބް ކޮމިޓީ ނޫނިއްޔާ ޖޮއިން

ހުޅުވާލަ  ފުރުޞަތު  އަޅަުގނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ޮގތާ 

ވެެގން މަސަްއކަތް ކުރާތީވެ ތި ބޭފުޅުންެގ، ދޭނަން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދާނެ ޮގތާއި، މިހާރު ދެ ކޮމިޓީ އެކު

ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިޮގތް ބަލާލަން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ެއދެނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 هللا.އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ކުރިައކަށް   މަސައްކަތެއް  ޑީޓެއިލް  އެހާ  ކޮމިޓީއަކުން  ބޮޑު  މިހާ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ނުެގންދެވޭނެހެން ައވަސް ސްޕީޑެްއގައި. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަަގިއެގންހެން މަސައްކަތް  

ތް ކޮށްފަިއ، ަވރަށް އަވަހަށް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އަންނަ ހަފުތާ ކުރަންވީ. ކުޑަކޮމިޓީއެްއ ނަާގފައި މަސައްކަ

ިމ   އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ހިއްސާކުރަންވާނެއޭ.  ކޮިމޓީއާ  މައި  މި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  ކުޑަ  ދުވަހަށް  ބުރާސްފަތި 

ކޮމިޓީައށް މައި  އަދި  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތް  ކުޑަކޮމިޓީއަކުން  އެއީ  ކަމެއް.  ދެ  ޑެޑް   ހުށަހަޅަނީ  ކުރާނެ  ރިޕޯޓު 

 ލައިނަކާ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެރި   އެހެން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ޚިޔާލުފުޅަށް  ެއ  އަޅުަގނޑު،  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

 މެންބަރުން ތާއީދު އޮތްކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އެކަން... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން...
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭ

 ެގ ެއ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. هللاއަޅުަގނޑު ީއވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޢަބްދު އީވާ  މެންބަރު  ކުރެވިދާނެތޯ  هللا އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުްއވި  ކުޑަ    5އެ  މެންބަރުންެގ 

އޭރުން ފަހުން އަދަދު، ެއ ؟ މެންބަރުންެގ ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ހެދިދާނެތޯ  5ެގ ހުށަހެޅުން  هللاކޮމިޓީއަކަށް... އީވާ ޢަބްދު 

 ންނަށް ފާސް ކުރެވިދާނެ. އިޢުތިރާޟުނުކުރައްާވކަމުަގިއވާނަމަ އަޅުަގނޑު އެޮގތަށް ފެނޭ. އަދަދާއެކީ އަޅުަގނޑުމެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންެގ ސަބް ކޮމިޓީައކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އެ ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި  

ޢަބްދު  ިއއްޒަތްތެރި  هللا އީވާ  އެހެން  އެހެންީވމާ،  ކަމަށް.  އެދިަވޑައިަގންނަވާ  ވުމަށް  ކޮމިޓީ  ހުށަހެޅުއްވި  ެއ 

 މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރިޮގތް ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ. ާއދެ! އީވާ.   

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މެންބަރުންެގ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް.   5އަޅުަގނޑު ތާއީދު  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ހުށަހެޅުއްވި   މި  ދެންމެ  ނުފެނޭ  ކުރަްއވާތަނެއް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް. އެީއ ސަބް ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަވާލުމަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެްއކަމަކީ. އިޢުތިރާޟެއް ކުރަްއވާ  

ްއވުން އެދެން. ދެން، އަނެްއ ކަމަކީ މި މަސަްއކަތް ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާނެ  ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އިޝާރާތެްއކޮށްލަ ދެ

ޭއެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ެއ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް، ެއއީ ސަބް   ޑެޑް ލައިން، 

ވާންވީ   އިްއޒަތް  5ކޮމިޓީ  ވެސް  އެކަމަށް  އެހެންީވމާ،  ކޮމިޓީއަކަށޭ.  މެންބަރަކު މެންބަރުންެގ  އެހެން  ތެރި 
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އިޢުތިރާޟެއް ކުރަްއވާތަކެއް ނުފެންނާތީވެ، ހަމަ އެއާއެކުަގއި މި ޑެޑް ލައިނާ މެދުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ 

ޮގތުަގއި  هللا ޢަބްދު ހަނދާންވާ  ައޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުްއވީ  ޑެޑްލައިނެއް  ހުށަހެޅުމަށް  އެކުލަވާލާ  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

އެކުލަވާލާ   18ޖޫން    އަށް.  18ޖޫން   ރިޕޯޓު  ނިންމާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ޮގތުަގިއ  ޑެޑްލައިނެއްެގ  އެއީ 

ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަާމ މެދުަގއި ތިބޭފުޅުން ފެނިަވޑައިަގންނަވާ ޮގތެއް ވަރަށް މުހިންމު. އެއީ ކޮމިޓީއެްއަގއި  

ޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރެްއވުމަށް ެއކަށީެގންވާ ަވުގތުތަކެއްތޯ    މަސައްކަތް ކުރަްއާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ

ސަފުކޮށްލުމަށް ބޭނުންވޭ. މީެގ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ކުރާ ެއއްކަމަކީ  

ލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ. އަދި އާންމު އުސޫލުން ކޮމިޓީތަކުން ފޮނުވާނެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީން ލިޔެެގން ަމޢު

އެއަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ އުސޫލެއްެގ މަތިން އެ އިދާރާތަކުެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވެސް 

ބަޔަކާ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ތަންދޭ  ަގވާއިދު  މަޖިލީހުެގ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  އެކަންތައް 

ެއާއއެކުަގިއ  ބައްދަލުކުރާކަމަށް ވަ ހަމަ  ކުރާިއރުަގއި.  އެ ރިކުއެސްޓު  ަވުގތެްއ، މުއްދަތެްއ އޮވޭ  ެވސް ވަކި  ނީނަމަ 

ދިނުމަކީ  ވަުގތުކޮޅެއް  ރީޒަނަބަލް  ހޯދާއިރުަގއި  ޖަވާބު  ލިޔުމުން  ލިޔާއިރުަގއި  މުއައްސަސާައކަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ެއހެން ފާހަަގކުރެވެނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގިއ  ކަެމއްެގ  ބަލާއިރުަގިއ  ރަނަގޅު  ޑެޑްލައިނަށް  ޓައިމް،  ަވުގތު  މި  ވީމާ، 

ބޭނުންވަނީ.   ބަލާލަން  ހުރިޮގތް  ވިސްނުންފުޅު  ލަފާ،  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑު  ކަމެއްތޯ  ކިހާވަރެްއެގ  އެއީ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްެވވިފައި ކަ މަށް މި އެހެންވީމާ، ފަސް މެންބަރުން ކޮމިޓީއަކަށް ފުރަތަމަ ދިއުމަށް އެ އޮތީ 

ނިންމަން  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  ނެުގުމަގއި  ކޮމިޓީ  މެންބަރުންެގ  ފަސް  އިނޭގތޯ.  ބަލަނީ 

އެބަޖެހޭ. އެއީ ކޮން މެންބަރުންތަކެއްތޯ ޝައުޤުވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ. ކޮން މެންބަރުންތަކެއްތޯ ފަސް މެންބަރުންގެ 

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަަވނީ ޢާޡިމްއަށް ކޮމިޓީަގިއ  ޢަލީ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު،  މި  އެހެންވީމާ،   .

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ކޮމިޓީެއްއ   މެންބަރުންެގ  ފަސް  މިއިނީ  އަރަިއެގން  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހަޅާލަން  އާދެ!  އަޅުަގނޑު 

ކަމަށް. އެޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށް އިމްތިޔާޒް، ދެން، ނައިބު މުޤައްރިރު، ޢަލީ ނިޔާޒް، 

އަޅުަގނޑު   ފަރާތް  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  މި  ފަހެއް  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  ހަތަރެއް،  ލަޠީފް،  ޙަސަން  ތިނެއް، 

 އި ިއންނަށްޖެހޭނެހެން ކުޑަ ކޮމިޓީަގއި. އެހެންވީަމ، މުޢިއްޒުެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ަގބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީގަ 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ލާން   ކޮމިޓީއަށް  ކުޑަ  މި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ައސްލުަގއި  ބޭނުން،  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  ޭއެގ  އަދި 

ދަންނަވާލަން هللا ޢަބްދު އެރީ  ހިތަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އޮތީ  ވެފައި  ތަނާޒިލް  ދައްކާލީމަ  ވާހަކަ  ރިޔާޟްއާ 

 ވާނެއޭ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނަންފުޅުތަކާ    ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  މި  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި 

 ައށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  هللا މެދުގައި، އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން   ތާއީދުކުރަން.  ނަންފުޅުތަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  މުޤައްރިރު،    241ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ 

މަސައްކަތުން.   ކޮމިޓީެގ  ކުޑަ  ތަނާޒިލްެވވަޑައިެގންނެވީ،  އަސްލަމް  އަހާލިން  އަޅުަގނޑުމެން  އަރިހުން  އަސްލަމް 

 ަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ، މި އެ ވިދާޅުވި ނަންފުޅުތައް ހަމަ އަޅު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން މެންބަރުނެްގ ިވސްނުންފުޅު ހުރިޮގތް. ާއދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 ސަޢުދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ރަނަގޅުވާނެ   ސިރާޖު  އެމް.ޕީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ބޭނުންވަނީ.  ތަނާޒިލްވާން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

 ކަންނޭނެގ.  
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ރިޔާޟް ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާތަން ފެނުނު.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ދޫކޮށްލައިފިން ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 ެގންދިއުމަށް. އާދެ! ކުރިން ވެސް ހުށަހެޅިފައި އިންޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް މިހާރު ކުރިއަށް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ސަބް ކޮމިޓީަގިއ، ޖޮއިންޓު ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުމަށް 

ނަން ޙުސައިންެގ  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ނަންފުޅު  މުޢިއްޒުެގ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ފުޅު އިްއޒަތްތެރި 

އަދި  މުޤައްރިރު.  ނައިބު  ނިޔާޒް،  ޢަލީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ނަންފުޅު،  ލަޠީފްެގ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތެއް.   ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  މިކަމުަގއި  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވީ.  ނަން  ފަހުމީެގ  އިމްތިޔާޒް  އަޅުަގނޑު 

އިޢުތިރާޟުކުރާތަން ނުފެންނާތީވެ، މި ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ؟ ލަން ބޭނުންވަނީއިޢުތިރާޟެއް އެބައޮތްތޯ ސާފުކޮށް

ިއއްޒަތްތެރި   އެހެންވީމާ،  ނިންމުނީ.  މި  ކަމަށް  މިއީ  ނަންފުޅުތަކަކީ  ބޭނުންފުޅުވާ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަން 

ހިސާ މިހާ  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް.  ސަބް  މި  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަބް މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބުން 

. މި މައުޟޫޢުއަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ކުޑަކޮށް ތިބޭފުޅުން 18ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިންމާ ސުންަގޑި ެއއީ ޖޫން  

 ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތްތައް ބަލާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލި މެންބަރު ދާއިރާެގ މާލެހުޅު

އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ އިނޭގތޯ މި، ެއއީ ެއކަށީެގންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމަ، އެ  

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ޢަބްދު އީވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް،  ެއ  އޮތީ  އެ  އާދެ!  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  هللا ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރުން   އެހެން  ތާއީދުކުރަްއާވފަ.  ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

ސު ބޭނުން  ބަލާލަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތެއް  ނުކުރައްވާ.  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާނެ  އިޢުތިރާޟެއް  މެދުަގއި.  ންަގޑިއާއި 

މިހާރު  ދެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމުނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު ސުންަގޑިއެއް  ހަމަ  މިއީ  އެހެންވީމަ، 

ވާހަކަފުޅެްއ   އިތުރު  އެއްެވސް  މެންބަރުން  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީެގ  ދެ  އިްއޒަތްތެރި  މިވަުގތުަގއި 

ފާޅުކުރަްއވަން އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ދެން، ހިއްސާ ކުރަްއވަން، ޝުޢޫރެއް 

ބޭފުޅަކު   އެދިަވޑަިއެގން  ފުރުޞަތަށް  އެ  ދަންނަވާލާނީ.  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށްފަހު 

އިޝާރާތެއްކޮށްލަދެްއވާ ވަނީނަަމ  ކަމުަގއި  އެފަދަ ހުންނެވި  ބޭފުޅަކު  ެއއްވެސް  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   .

އިޝާރާތެއް ނުކުރަްއވާތީވެ ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ިމއަދު މި ނިންމާލަނީ. ސަބް ކޮމިޓީގެ 

ޖުޑި މެންބަރުންނަށް.  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ޮގވާލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަކަށް  ޝަރީ 

ވަރަށް   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  އަދި  މެންބަރުންނާއި،  އިްއޒަތްތެރި 

 ޝުކުރަން. މިހާ ހިސާބުން މިއަދުެގ މި ދެ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 

_______________ 


