
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   57  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2020  ކްޓޫބަރުޮއ  27  

 

 

 

( 11 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި އައު އިމ ރ ތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 12:15 

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



 2020  އޮކްޓޫބަރު  27                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

1 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  އަޝިޖުޑީ މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ދާއިރާގެ  ރީ  ފޮނަދޫ 

  ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި    ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ   ،މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުއިއްޒަތްތެރި  

މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ    ،ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  

ވެސް    މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. އެޖެންޑާގައި ކުރިއަށް މިއަދު  ،އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ނިހާދު

މިހާ  މި މައްސަލަ.  ސިޓީތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ކޮމިޓީއާ  އޮތީ  މެންބަރަކު  ދެ  އިތުރު  ރު 

އިއްޒަތްތެރި    .ގުޅިވަޑައިގެންފި ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ޙުސައިންއެއީ  މެންބަރު    ،ޢަލީ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި 

ފުރަތަމަ   ތެރެއިން  ސިޓީތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ޒަރީރު.  މި އެއް  ޙަސަން  ގޮތުގައި  އޮތީ    ސިޓީއެއްގެ 

ފޮ ސިޓީއެއް.    ، ނުވާފައިވާއިދާރާއިން  ފޮނުވާފައިވާ  އިދާރާއިން  އެމްނެސްޓީ  މަޖިލީހުގެ  ން  އިންޓަރނޭޝަނަލުއެއީ 

ނަގާނަން.   ވަގުތުކޮޅެއް  ޑިސްކަސްކޮށްލުމަށް  ސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް 

މަޝްވަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ސިޓީއާމެދު  މި  ކޮމިޓީގައި  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްބަސްވެވުނީ  ރާކުރެއްވުމަށްފަހު 

އޯގަނައިޒޭޝަނަކުން ސިޓީއަކަށްވާތީ    އެމްނެސްޓީ   ، އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޢާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްތަކުން    .އެޑްރެސްކުރައްވަނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރއަށް

ފޮނުވާ މަޖިލީހުގެ    މި  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ނިންމުމަށް  ގޮތްތައް  ފޮނުއްވައިގެން  ކޮމިޓީތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސިޓީތަކަކީ 

ސްޕީކަރއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވި ކޮމިޓީތަކާ ހިއްސާކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސިޓީ  

މާޢަތަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކަމަށްވާތީވެ އަދި ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަ  މި ފޮނުއްވާފައި މިވަނީ ސީދާ މިދެންނެވިފަދަ ޖަ

ދެއްވިދާނެ ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޖަވާބު  އެ  މީގައި    .ދައްކަވާފައިވާތީވެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ބަރުންނަށް ވެސް އެ  އަދި މި ކޮމިޓީގެ މެން  .ސިޔާސަތު  އްވެސް ސަރުކާރުގެ އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތަކީ މިހާރު

ވާހަކަ   މި  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ނެތް  އޮތްކަން  ވިސްނުމެއް  ހެދުމުގެ  ދެކޮޅު  ސިޔާސަތަކާ 

އަމީންޢާއްމަށް އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ދިނުމުގެ    .ހިއްސާކޮށްލަން  ޖަވާބު  މެދުގައި  ސިޓީއާ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން 

ޢަމަލުކުރައްވާނެ މި  ކަންތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތަށް  ދެއްތޯ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ކަނޑައަޅުއްވާނީ.  ގޮތެއް   

މި   . އެއްބަސްވެވުނީ ސިޓީއެއް  ދެން  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ސިޓީއަކީ    . އޮތް 

  . ޅުން ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބެއްއަޅުގަނޑުމެން އެ ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ބޭފު

ހުރެފައި   ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  އަންހެނުން  އޭނާގެ  މީހެއް  ބިދޭސީ  ބޭރު  ހުރި  ހައްޔަރުކޮށްފައި  ޖަލުގައި  އެއީ 
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ކަރެކްޝަނަލް   ދެން  މަޢުލޫމާތެއް.  ސާފުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ލިޔުމާ  ސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހައްޔަރު މިހާރު  ގޮތުގައި އެ  ބުނާ  ޖަލުގައި    ޙުކުމެއްގެ  ،ސަރވިސްއިން  މީނާއަކީ  މީހަކީ  ހައްޔަރުގައި ހުރި  ދަށުން 

ތަންފީ ވަނީ  ޛުޙުކުމް  ޑޮކްޓަރުން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޖަލުގައި  މާފުށީ  ކަމަށް  ފަރާތެއް  ނުކުޅެދޭ  ކުރުމަށް 

މި   އެހެންވީމާ،  ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  މި  ފޮނުވާ  ސިޓީއާއެކު  މި  ލިޔުންތައް  މެޑިކަލް  މީނާގެ  ލަފާދެއްވާފައެވެ. 

  އި ފައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން. އާދެ! މި މައްސަލައިގަހިނގާސެއް  ޙުއިޝޫގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަ

ސްކުރެވުނުއިރުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޓީއަށް  ޙުއަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ބަ

ހިއްސާކުރި މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ތަންފީމި  ޙުކުމެއް  ޖަލުގައި  މީހާއަކީ  ދެންނެވި  މަޢުލޫމާތުގައި  ކުރަމުންދާ  ޛު 

އެހެންނަމަވެސް ތަންފީ  ،މީހެއް.  ޙުކުމް  ޖަލުގައި  މީނާއަކީ  ފަރާތެއްޛުމިހާރު  ނުކުރެވޭ  ޖަލުގައި      މާފުށީ  ކަމަށް 

ލަފާދެއްވާ އެއާ ބެހޭ ލިޔެކި ޑޮކްޓަރުން  އި މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޖަލުގައި  ވެސް ފޮނުވާފަ  ންތައްއު މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ތަންފީ ޙުކުމް  އެކުގައި  ޛު މީނާ  ކަށަވަރުވުމާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތެއްގައިވާކަން  ނުކުޅެދޭ  ކުރަން 

ބެހެއްޓުމަކީ  ން ހިއުމެނިޓޭރިއަ ހައްޔަރުގައި  ޖަލުގައި  މެދުގައި  މީނައާ  ވިނަމަވެސް  ކަމުގައި  ބަލައިގެން  ގްރާންޑުން   

ކުރެ ކަރެކްޝަނަލް  މިހާރު  އެއީ  ކުރެވުނީ  މި  ފާހަގަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ނޫން  ކަމެއް  ވޭނެ 

  ، އެއާއެކު ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް މިކަމާ ގުޅިގެން  ސަރވިސްއިން ވެސް އެގޮތަށް ބުނާތީއާ އެކުގައި. ދެން ހަމަ 

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  މި  ބޭފުޅުން  އެ  މިހާތަނަށް  މައްސަލައާއެކު  އެޅުއްވި    ،އިރުގައިމި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި 

ކޮބައިތޯ  މި    ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުވާ  އަޅުއްވާފައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެ  އާއި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ    އިމައްސަލައިގަ  ހެދުމަށް  ގޮތެއް  ނުހުންނާނެ  މީނާ  ޖަލުގައި  މި  އަޅުއްވާ  ފިޔަވަޅުތައް 

ކޮމިޓީން މި  އަދި މި މަޢުލޫމާތު ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެ ހިއްސާކުރުމަށް މި   ،ޔަތުއިންސާނިއް

އެއްބަސްވެވުނީ. މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރ    .ލާނަންއި ދަންނަވަ  .އެބައޮތް ލިބިފައި އިނގޭތޯ މައްސަލައާ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި 

މީގެ  އިއްޔެ  ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެވި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

ސިލުވި ގޮތްތައް އެ ލިޔުން  ޝަނަށް ވާސިރިޕޯޓު ލިބި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޑި

މިހާރު  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާފައިވޭ.  މި  ވެސް  ކުރަމުން  ވެސް    ، ދަނީ 

ބޭނުންވޭ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮސިކި  އުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރަންވާނީ  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި ދަންނަވާލަން 

ޖަހާއިރަށް ދެއްތޯ. އެހާހިސާބަށް ދާންވާއިރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާތަކުން އުފެދޭ  ދަންނަވާފައި މާދަމާގެ ހެނދުނު  

ދެންނެވުމާ ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގެންދެވޭނެ  ސުވާލުތައް  ކުރިއަށް  ކަންތައް  ސާފުކުރުމުގެ  އޮޅުންފިލުވުން  އި 
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މުހިންމު ވަރަށް  އޮތުން  މަސައްކަތްކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލައާ  މިންވަރަށް  ވާހަކަ މި  އެ  ދެކޭތީ   ކަމަށް 

މި   މާދަމާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި  ޑެޑްލައިނަށް  މި  ދެން  ދަންނަވާލަން.  މިވަގުތު  ގުޅޭގޮތުން 

ޑި ގުޅޭ  އަދި އެލެވޭނެ ވީކް ވައިޝަނެއް މޭކްކުރެވިޖިއްޔާ ރިޕޯޓު އެކުލަ ސިރިޕޯޓުތަކާ  ޑްރާފްޓްތައް ހެދި  ތެރޭގައި    ންޑް 

އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  ކުރެވޭތޯ  އަންނަވަރު  ފްލޯރއަށް  ހަފްތާގައި  އަޅުގަނޑުމެން    ،ފެށޭ  މާދަމާ 

  ޝަން މޭކްކުރާނީ އެ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައްޔާރީތައްވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ސިކޮންގޮތަކަށްތޯ މި ޑި

ވާހަކަފުޅެއް  އިތުރު  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ދެން  ދަނީ.  ހުޅުވާލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް   

 ންތަކަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވަނީ.  އުއެނގިވަޑައިގަނަވާނެ މި ލިޔެކި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު  މުގައްރިރު.  ހޯދައިގެން  ބަސް  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނިންމިދާނެތޯ ގޮތެއް  މިކަމުގައި  ހިންގި؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޙުޤީޤު  އޭ.ސީ.ސީން    166އޭ.ސީ.ސީގެ    . މިހާރު 

އަޞަފްޙާ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މީގެ  ދެން  އެބައޮތް.  ރިޕޯޓެއް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ގެ  ޕީ.ޖީއާ  ހަމައެކަނި  ޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ.    އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެ ޕާޓީއާ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކޮޅެއްފެންނާނެތޯ

ހު. ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ވެސް އެހެން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވުނީ ވެސް ކުރީދުވަ

ބައްދަލުކުރަންޖެހެނީޕީ.ޖީއާތޯ   ދެން    ،އެހެންވީމާ؟ އަޅުގަނޑުމެން  އޭ.ސީ.ސީއާ  ޤައަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭ 

ވެސް ބައްދަލުކޮށްގެން ނޫނީ އަސްލު ފުރިހަމަ އެއްޗެއް ނުލިބޭނެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެނައިމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

ވިދާޅުވާނެ   ވާހަކަދެއްކޭނީ.  ބޭ  އެޖެނެރަލް  އެ  ނިންމި ސަބަބު. ހަމަ  ނުކުރަން  ތަޙުޤީޤު  އެ  ސީން  .އޭ.ސީދެން  ފުޅާ 

ކޮބައިތޯ ކޯ  އޮތް ރިޕޯޓެއް ނޫން.  ހަމައެކަނި  ފޮނުވި ސަބަބު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ޗެއްގެ މައްޗަށް  އްތަޙުޤީޤުކުރަން 

ވާނެހެ ކަމަކަށް  މުހިންމު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ބެލުން  އޭގަބިނާކޮށްތޯ  އެހެންވީމާ،  އެހެން    އި ން.  ކޮމިޓީގެ 

ޚިޔާލު   އެހެންނޫނިއްޔާ    އޮތްގޮތް،މެންބަރުންގެ  ގެންދަން.  ކުރިއަށް  ގޮތަށް  އެކަހަލަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

އަޅުގަނޑަށް   ކަމަކަށް  ފެންނާނެ  މެދެއް  ކޮޅެއް  ކޮންމެވެސް  ވާހަކަ  ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެކޮޅަކަށް  ނުކުރެވޭ  ބޫލެއް 

 ނުދައްކައެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އެހެން  އަޅުގަނޑަށް ދެން ވިސްނިފައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް އަދި  

ސީން ހިންގި  .ދެންނެވިޔަސް ވެސް އެ މަސައްކަތެއް އެހެން ނުއެއް ކުރެވޭ އިނގޭތޯ. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އޭ.ސީ

ހުރި   ރިޕޯޓުގައި  އެ  ދެން  އެބައޮތް.  ރިޕޯޓު  އެ  އިނގޭތޯ.  ރިޕޯޓު  އެ  އެބައޮތް  ފުރިހަމަކޮށް  ވަރަށް  ދެން  ތަޙުޤީޤު 

ކަ އެ  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަޢުވާއެއް  ކަންކަން  ކީއްވެގެންތޯއޭ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްޗަށް  ންކަމުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނު ދެން  ކަމަކީ.  ސާފުކުރަންޖެހޭނެ  އަރިހުން  ޕީ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  އެއީ  ފުލީ. 

އޭ ކަންނޭނގެ  ތަޙުޤީޤު.ސީ.ނުދެވޭނެ  ނުކުރީ  ސުވާލު  މި  ކީއްވެގެންތޯ  މިންވަރަށް  ގައި.ސީން  އެއީ    އެ  ދާނެތޯ 

އޮތީ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓެއް ލިބިފައި އޭ.ސީ.ސީން ކުރި މަސައްކަތް.    ސުވާލެއް. އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ 

ތަޙުޤީޤު    .އެހެންވީމާ، އެއީ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ޑޮކިޔުމަންޓަކީ ފުރަތަމައިނުން. އޭ.ސީ.ސީގެ ރިޕޯޓު

އޭގައި މި  ބަލާފައި  ޕީ  ރިޕޯޓު  ބުނާއިރު  ހުރި ކަމަށް  މިވެނި ކަމެއް މިހެންމިހެން ހިނގާފައި  ކީއްވެގެންތޯ  .ބުނާ  ޖީ 

ނުކު ދަޢުވާ  ބައްލަވާފައި  ކުރެވެނީރެއްވީއެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގެ  ސުވާލެއް  އެކަހަލަ  ދެން.  ޕީ.ޖީގެ   . 

ކީއްވެގެންކަން ދެއްވާނެތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ ދެ  .ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއަކަށް  ން 

ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑަށް   ނިންމުމެއްތާ  އަންނަ  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  ދެން  ފަހުން އަންނާނީ  އަންނައިރުގައި  ނިންމުމެއް 

ދެން  އެ  ހީވަނީ   މަޢުލޫމާތު.  އެ  އަރިހުން  ޕީ.ޖީ  ކަންނޭނގެ  ސާފުކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންކުއަރީން 

އަޅުގަނޑުމެން  އެހެ އަނެއްކާ  ދެން  މިސާލަކަށް  އަންނަހެން.  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ތަނެއް  ނިންމޭ  މީގެ  ންނޫނީ 

  އެ ދެކޭގޮތް މިހާރު   . އެ މީހުން ދެކޭގޮތް އޮންނާނީ  ،އެއީ ކިހިނެއްތޯ  .އޭ.ސީ.ސީ ގެންނާނީތޯ ޕީ.ޖީ އެބަ ބުނޭ މިހެން

އެ އޭގަ  ވެސް  އެހެންވީއިއޮތީ  ހީ.  އަޅުގަނޑަށް  ތިމަންނަމެން  މާ،  އެބަބުނޭ  އޭ.ސީ.ސީ  އެކޮޅުން  އެއްކަލަ  ވަނީ 

މިންވަރަށޭ ދަޢުވާކުރެވޭ  ހުންނާނީ  ވިދާޅުވަނީ  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި  މި  ޕީ.ޖީން  ދެން  .  ނޫނޭ.  މިންވަރަކަށް  އެ  ނޫނެކޭ 

ކިޔައިދެ ކީއްވެގެންކަން  ވުނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތީ  މިންވަރަށް  ފޮނު  ، އޯކޭ  .އެ  ވެސް  ޕީ.ޖީ  އްވާފައި  އެބައޮތް 

އޮތްގޮތް.   ވެފައި  އިނގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިޔާލަދިނީމަ  އެލަބަރޭޓްކޮށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،    އެއީ އެއްޗެއް. 

 ކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2020  އޮކްޓޫބަރު  27                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

5 

 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިކަމުގައި އޮތް  ؟ ގެ ޚިޔާލުފުޅެއް އެބައޮތްތޯއްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރެޝުކުރިއްޔާ  

ޚިޔާލެއް ލިބިއްޖެހެން  ދެ  މައްސަލައިގަ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ވެސް  އެހެންމި  ނެތް    އި  އަދި  މެންބަރުންތަކެއް  އިތުރު 

ޚިޔާލެއް  އިތުރު  އެދިވަޑައިގެންފައި  މިހާރު ލިބިފައި    ފުރުޞަތަކަށް  ޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް 

އޭ.ސީ ރިޕޯޓު.އެބައޮތް  ތަޙުޤީޤީ  ލިބިފަ  .ސީގެ  ރިޕޯޓު  ތަޙުޤީޤު  ފުރިހަމަ  ހަމަ  .އެ  ދެންނެވުމަށް    ދެން  އެއާއެކު 

ދެން    .ޔުމުން ފޮނުވާފަސްލުތައް އެބައޮތް މިހާރު ލިއެ ބިނާކުރެއްވި އައެ ނިންމެވުން ވެސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ    ،ދުވަހުގައި މި ނިންމީ  އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ 

މީގެ  އިތުރަށް  މިވަނީ  ނިންމާފައި  ދެން  ވެސް.  އޮތީ  ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމަށް  ތެރެއިން    އެކަނި 

 އޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަވާލުމަށް. ދެން މިހާރު ލިބިފައި ހުރި  އުފެދިދާނެ ސުވާލެއް

ބޭނުމުގައި   ސާފުކުރުމުގެ  ވާހަކައެއް  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އުފެދޭ  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުގެ 

މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލަން.  ޖެނެރަލަށް  ލިޔެކިޕްރޮސިކިއުޓަރ  މިހިރަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އު  މައްޗަށް  ންތަކުގެ 

މައްސަލައެއް   އިތުރު  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ނިންމިދާނެ  ގޮތެއް  އެކުގައި  ސުވާލުތަކާ  އުފެދޭ 

އެހެންނޫންތޯ.   ގެންދާނީ  ކުރިއަށް  ގޮތަށް  ނިންމި  ކުރީދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އާދެ!  ނެތް 

މި  ދެން  ނިމުނީ.  އެބައި  ބިލު.    އެހާހިސާބުން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތީ 

ޖަހަނީ  1އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު   އެބައޮތް  .މި  ވެސް  ގަޑިޖެހޭތީއާ  .އެހެންވީމާޔާއެކުގައި ވޯޓު  އެ  އެކުގައި    އާދެ! 

ވަރަށް ބޮޑަށް    .ގުތުގައި ދެވެން ނެތީމަ ފަސްކޮށްލާނީ އެހެން ދުވަހަކަށްވަ  ކުރިއަށް މި  އެކުއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާއި

  .ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ނިމުނީ
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