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 { ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެްނބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖުޑީ ކޮމިޓީއަޝި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ފެށުނީ.   ާއއި  ރީ  މި  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ 

މި ބައްދަލުުވމަށް  މި  ދަންނަވާލާނަން.    އަޅުަގނޑުމެން  ނަންފުޅު  ބޭފުޅުންެގ  ަވޑަިއެގންތިއްބެިވ   މަޑުްއވަރިވަުގތު 

ނިޔާޒް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގމާލެ  ހުޅު، އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ހެންވޭރު  ، ޢަލީ 

، އިލްޔާސް ލަބީބުމެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހުޅަނުގ

މެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާިއރާެގ، މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ތ.ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  

 ިއްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާެގ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ   ،ޢަލީ ޙުސައިން

ިއއްޒަތްތެރި  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާެގ  ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  

 . ެމންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  . އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ނަން،  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

ޢަބްދުއަދި   މެންބަރު  ، ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ  އެއާެއކު  ވެލިދޫ  މެންބަރުއަދި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު    ިއއްޒަތްތެރި 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   ،ޅުަގނޑު އިތުރުން އަ  އޭގެ .  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަދި    މޫސާ

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުން މި ބާއްވާލީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ  

ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއް.  ޑްކުރަްއވާފައި އޮތް މަްއސަލަެއއް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  ރބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޯވަ

މަޖިލިސްެގ   ރައްޔިތުންެގ  ސިޓީއެއް  އެ  އަނެއްކާ  އެބައޮތް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ދެން 

އެދިވަޑައިެގން ސިޓީަގއި  އެ  ދެން  ފޮނުްއވާފަ.  ޖަވާބެއްދެްއވާ  ެއއަށް  މެންބަރު   މި  ރައީސަށް  އިްއޒަތްތެރި  ަވނީ 

،  ވި ސިޓީަގއިވާ މަްއސަލަ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއިދެއްވުމަށް އެދި. އެހެންވީމާޙަސަން ލަޠީފް އެ ފޮނުއްވެ 

މިންވަރު މި  މައްސަލައިަގ  މި  ނިންމާލުމަށް.  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ުގޅޭޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމާ   އެކަނި 

ދެން ބޭނުންވަނީ.  ކަނޑަައޅަން  ޮގތެއް  ބައްދަލުވުުމަގއި  ފުރުޞަތެ  މިއަދުެގ  މި    އްއަޅުަގނޑު  ހަމަ  ހުޅުވާލީ  މި 

 ރިޔާޟް.  هللا ސިޓީއާމެދުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށި

ސިޓީަގއި   ދެންމެ  އިނޭގތޯ  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  ސަބް  އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައިއަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަން  ޮގތަށް  .  ކޮމިޓީއަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިވެރި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. ؟ އް އެބައޮތްތޯޟެދެން، އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ފޮނުއްވަން ކޮމިޓީއަށް  މި  ކީއްެވެގންކަން  ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ  މުޤައްރިރު  ސަލާމަތީ   ،241  އިްއޒަތްތެރި 

އޭެގ ސަބަބު އެނިގލަން ބޭނުން. ދެން، އަޅުަގނޑު  ؟ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެ ޮއތީ

ބަލަ ސިޓީއެްއަގއި  ެއއީ،  ހުށަހެޅި  ސަބަބު.  އެ  ބޭނުން  އެނިގލަން  އަޅުަގނޑު  ަމއްސަލަެއްއވީމަ  އޮތް  އެދިފައި  ން 

މެންބަރުން ހާޒިރުވި ޖަލްސާއެްއަގއި ވޯޓުން    7އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  

އަޅުަގ  ފާސްކޮށްފަ ދެން  ބަލަން.  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީން  އެ  ެއއީ  ކަމެއް  ތިބޭ  އޮތް  ކޮމިޓީަގ  އެ  ނޑުމެން 

ނޭނެގ ކަމެއް   މެއްކީއްވެެގންކަ  މެންބަރުންނަކަށް  އޮތް  ފާސްކޮށްފަ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އެ  ބަލަން  ކޮމިޓީން  އެ 

އާ އެހާ  އަމިއްލަފުޅަށް  ފޮނުމުޤައްރިރު  ރައީސަށް  މަޖިލިސް  ނިންމަވާފަ  ޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑަށް    އްވިބިޓްރީ  ސިޓީެއއް 

ފެނޭ    މީެގ ކޮމިޓީއަށް  މިއަދު  އެބަ  ައޅުަގނޑަ  އަިއއްސަމި  ކަމެއްކަން  ކުރެްއވި  ކީްއވެ  ެއއީ    ކަށްއޮތްވާ. 

ަވޑައިނުަގންނަވާތީ   ވެސް  ބައްދަލުވުމަށް  މި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ނެތް ސަލާމަތީ  ސާފުކުރެވޭކަށް 

ައޅުަގނޑަށް ސާފުވުން ވަރަށް މުހިންމު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް    ،ތް. އެހެންވީމާއިނޭގތޯ. އެނޭގނެ ޮގތެއް ނެ 

ެއކުަގިއ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ ސަބް    241މި މައްސަލަ އަިއޮގތާއި އަދި މި ކޮމިޓީން އެހެން، މި ކޮމިޓީެގ   ކޮމިޓީއާ 

ޭއެގ ސަބަބު އެނިގލަން ވަރަށް މުހިންމު. އެހެން ވަންޏާ އަޅުަގނޑަކަށް    ކަަމށް  ނޫން  ކޮމޓީއަކަށް އެ ފޮނުވަންޏާ 

މިއިން    ގައިމު  ހަމަ ހައްދަަވއިެގންނުވާނެ  ބޭފުޅަކު  ެއއްެވސް  ތަނަކަށް  ކުޅޭކުޅޭ  މިީއ  ނުކުރެވޭނެ.  ތާއީދެްއ  ވެސް 

  އެްއވެސް ކޮމިޓީއެއް އިނޭގތޯ. އެއީ މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާހެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 

އިދާރީ   7ކޮމިޓީެގ    ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  އެ  ެއްގޒެކިއުޓްކުރުމަށް  އެކަން  ނިންމާ  ކަމެްއކުރަން  ވަކިޮގތަކަށް  މެންބަރުން 
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ޮގތަކަށް މުޤައްރިރު ިގނިކަންޏާ އެކަންކޮށްލެއްވީމަ އަޅުަގނޑަށް    ވާލުވެފައި އޮތްވާ ކުއްލިއަކަށް އެހެންހަބޭފުޅުންނަށް  

ރައްޔިތުން މި  ޮގތަކަށް  ކުޅޭކުޅޭ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ފެންނާތީ  މަންޒަރު  ބަދަލުވެެގންދިޔަ  ކޮމިޓީއެއް  މަޖިލީހުެގ  ެގ 

 ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ކީްއވެެގންތޯ މިކަން މިހެން މި އޮތީ. ޝުކުރިްއޔާ.  މި އެހެންވެ މުޤައްރިރު އަރިހުން އެދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންނަވާލެވިދާނެ އަޅުަގނޑަށް ވެސް. ެއއް ވާހަކައަކީ މި ޖޮއިންޓް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެ ވާހަކަެއއް ދަ

ސިޓީ  ކޮމި މި  މެމޯއެްއަގ  ައއިްއސަޓީއަށް  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ  އޮތީ  ފޮނުއްެވިވކަމަށް މި  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ   .

ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު   އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މެމޯއަކުން މި ކޮމިޓީއަށް މި އައީ. ދެން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ

ެއ   ުގޅިެގން  ސިޓީއާ  ފޮނުއްވެިވ  މަޖިލީހަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ތި  އެބައޮތް  ފޮނުްއާވފައި  ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ 

ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން އެހެން ނިންމަވާފައިވަނިކޮށް އިތުރަށް ލިޔުއްވި ސިޓީއެްއ، އެ ސިޓީ އެބައޮތް ިމ  

 . އެ ދަންނަވާލެވިދާނެ އޭަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަބުތައް، އެ ސިޓީަގއި އޮތް ޮގތަށް އިނޭގތޯ. މިކޮމިޓީއަށް ލިބިފަ

  21މަިއަގނޑު ޖިސްޓް. މި ދެންނެވި މައްސަލަައކީ    އެ  ދަންނަވާލަނީ އިނޭގތޯ ސިޓީެގ  ދެންނެވި މައްސަލަައކީ، މި

މިޓީއަށް ހުށަހެޅުްއވި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް  ވަނަ ދުވަހު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް ިމ ކޮ  2020ޖޫން  

ރިލޭޝަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ    ސްޕަބްލިކް  ތަޙުޤީޤާުގޅޭ  ޚި ކޯޕަރޭޝަން،  މައްސަލަިއެގ  ވަްއކަމުެގ  ޔާނާތާއި 

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އަޕްޑޭޓްތަކާއި ސަބަބުތައް ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިެގން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މައްސަލައެްއކަން އެ  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި އިސްވެދެންނެވި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން  ،  ސިޓީން އެނެގން އޮންނައިރު

ސީދާ ދިރާސާކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ެއ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުަމށް އުފައްދާފަިއވާ ޚާއްޞަ ކޮިމޓީ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 

ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީން   2020ޖޫން    23ރީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  އަޝި ޖުޑި  އާއި  ބެހޭ ކޮމިޓީ

ދެންނެވި ނިންމުމާ އެއްޮގތަށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމުން ެއ    ވަނީ ނިންމުމެއް ނިންމާފައެވެ. މި

ދިރާސާކުރަމުންެގން  މައްސަލަ މިހާރުވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ކޮމިޓީެގ  އެ  އެ  މިހާތަނަށް  ބައްދަލުވުމެްއ    5ދަވާކަމަށާއި 

ބޭއްިވެގން އެ ކޮމިޓީަގއި ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަޕްޑޭޓް ބެލިއިރު  

މަޢުލޫމާތު  ވުނުދެންނެ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  ހޯދުމަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ  މައްސަލަިއެގ  ތެރެއިން  ތަކުެގ 

ކޮމިޓީތަކުެގ   އެނެގންޮއތުމުންނާއި  ހޯދާފައިވާކަން  ވެސް  ކޮމިޓީން  އެ  މިއިޚުތިސާސަށް  މަޢުލޫމާތުތައް   ރިއާޔަތްކޮށް 

ަވުގތު   ކަނޑައަޅާ  މިސްރާބު  މަސައްކަތުެގ  ކޮމިޓީެގ  ައވަސްކުރުމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  މިހާރުވެސް  ކޮމިޓީަގއި 

ރަ ލަޠީފް  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ޙަސަން  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  މަޖިލީހުެގ  އްޔިތުންެގ 
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ދެނެަގތުމަށް ސަލާމަތީ  މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަތީަގއި ދެންނެވި މައްސަލަިއަގއި ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިެގންފަިއވާ  

ޓް ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް އެދެމެވެ.  ރީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންއަޖުޑިޝި  އާއި  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

ޔާނާތާއި ވަްއކަމުެގ މައްސަލަ  ޚިއަދި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  

ިމ    ،ެވ. ވީމާރެެވއެކުަވުގތު ދިރާސާކުރަމުންެގންދަވާކަން ފާހަަގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވެސް މި

ިއޙުތިރާމް   އެދެމެވެ.  ފޮނުއްަވއިދެްއވުން  ކޮމިޓީއަށް  އެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހިމަނާފައިވާ  .  ކުރެއްވުންލުބޫަގސިޓީއާެއކު 

ެގ    2021އެޕްރީލް    20މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  

 އޮތް ވާހަކަައކީ އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  ސިޓީ. މިއީ ޭއަގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ެއްއވެސް މެންބަރަކު ވެސް ކުޅޭކުޅޭ    ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެްއވެސް ކޮމިޓީއެްއެގ މުޤައްރިރަކު ވެސް

ޒުމަކަށް ވާންޖެހޭނެޮގތަކީ.  ޢަކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަކީ އެއީ ކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ    ޮގތަށް މި

ބަލަންެވެގން މި އޮތީ ސަބް ކޮމިޓީެއއް ނެިގފަ. އެ   ށްރީ ކޮމިޓީ ެއކުެވެގން މި މަްއސަލައައަޖުޑިޝި  ާއއި ކޮމިޓީ  241

ކޮމިޓީަގސަ އަޅުަގނޑުމެން    ބް  އިންނަވާ.  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  މި 

އެ ހުރިހާ ކަމެްއ    .ރީ ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ އެ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކީ. ިމ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ އެ ކޮމިޓީަގޝިއަޖުޑީ

ކޮމިޓީެގ  ވަކި  ހިނަގމުންދާއިރުގައި މި  އެޅުވޭޮގތަށް   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތުހުމަތު  އެ  ބޮލުަގއި  މެންބަރެއްެގ  ެއ    ،ވަކި 

އެ ކޮމިޓީން، އެ ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ މަޢުލޫމާތުތައް   ބަދުނާމު އެޅުޭވޮގތަށް މިކަން ކުރުމުެގ ބަދަލުަގ

ހިްއސާއެއްނު އަޝިޖުޑީ މަޢުލޫމާތެއް  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީައކަށް ވެސް އެްއވެސް  ކޮމިޓީަގިއ  ރީ ކޮމިޓީއަށް،  ކުރޭ އެ 

މިީވ   ެވސް  ފޮނުވާލަންވީމާ  މިތަނަށް  ސިޓީ  މި  މިހާރު  ކޮންކަމެއްތޯ.  ކޮމިޓީއާ   އަސްލު ކުރަނީ  ބަލާ  މައްސަލަ    މި 

އަނެކަކަށް ނަފު އަޅުަގނޑުމެން އެކަކު  ފޮނުވާލަންވީމާ ވެސް މައްސަލައަކަށް.  މިކަން  ހަމައަށް މި ސިޓީ  ކަތިލާ  ސު 

އުޅެ  ލިސްޓުން    ،ކުރަން  އެ  ނަން  ވަކިބަޔަކު  ތިބި  ހިމެނިފައި  ލިސްޓުަގިއ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ލިސްޓުަގިއ  މި 

މި   ،އުނިކޮށްފައި  ދޭހަވާޮގތަށް  މިކަން  ޮގތުަގިއ  މަސައްކަތެްއެގ  ކުރެވޭ  ބައިތިއްބަންެވެގން  ނަން  ބަޔަކު  ވަކި 

 ކޮމިޓީ ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި މި ސިޓީ ކަންތައްތައް ދާތީވެ ައޅުަގނޑަށް މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު

ޓަކަިއ ބާއްވާ ކޮމިޓީއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މިސްރާބު ބަދަލުެވެގންދާތީ، މިސްރާބު ބަދަލުވީތޯ   އެ ތަނަށް ފޮނުވާލުމަށް

 އަޅުަގނޑުމެން ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށްެގންދާނީތީ ސުވާލުކޮށްލަންވެެގން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 
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  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ބޭއްިވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. މި ސިޓީއާ މެދުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާލުމަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  މެ  ތާއީދު ެވސް ލިބިފަިއވަނީ. ދެން އަދި  ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހެޅި  ެއ  ބައްދަލުވުމެއް. ދެން  

އެދިވަޑައިަގތީމަ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު އެރުވީމާ    ކަށްންހުރި މެންބަރަކު ކަމަށްވާތީވެ އެ ފުރުޞަތަމި ސިޓީއާ ުގޅު

އޮތް ދެވެން  އަޅުަގނޑަށް  ދިނީ  މި  ޖަވާބެއް  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ކަންކަމަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ކަހަލަ    އޭަގއި 

 . ޮގތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ އެހާބޮޑަކަށް ސާފެއްނުވި ައޅުަގނޑަކަށް    .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

މިހާރު ސަބް   އިނޭގތޯ. ދެން އަނެްއކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީއެްއ އެބަޮއތް ނަާގފަ.

މަސައްކަތް ޮއތް  ހަވާލުކުރެވިފައި  ޮގއްސައި  ކޮމިޓީއަށް  ލިބިދާނެތޯ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޕްޑޭޓެއް  ހިސާބުެގ  ؟ އޮތް 

އަނެއްކާ ހަމަ  ލިބުން   ދެން  އަޕްޑޭޓެއް  ފޮނުވާިއރުެގ  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައެއް  އެހެން  ުގޅުންހުރި  އެއާ  ވެސް 

 ފުލްކޮށް މި ބާއްވަނީ.   ކޮމިޓީއަށް. މަދުފަހަރެއްަގއި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ރަނަގޅުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރެއްވި ކަންތައްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ދާޮގތާ އަދި ޭއެގ 

ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ މި ކޮމިޓީައށް، ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް، ދެ ކޮމިޓީ އެއްކޮށްެގން މި ހިމެނޭ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެވިެގންދާނެ  

ކުރެވިފަ ބާވަތަށް    އޮތް. އޭަގއި  އެބަ   މަސައްކަތްތަކެއް  އެ މަސައްކަތުެގ  ަވކި ޑެޑްލަިއންއެއް ނެތް ކަނޑައެޅިފަެއއް 

މިއަދުެގ  ބަލާއިރުަގ އެހެންނަމަވެސް  ަގސްތުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ދެން  ޭއެގ.  އޮތީ  މަސަްއކަތްތަކެއް  ބޮޑު   .

މަޤު ބޭއްވި  މި  ކޮމިޓީ  މި  ހުއަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  ސިޓީއާމެދުަގއި  މި  ލިބިފައިވާތީެވ  ޞަދު  ހުށަހެޅުމެއް  ށަހެޅުނު 

 ޮގތެއް ނިންމަން. މި ސިޓީ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުމަށް ހުށަހަޅާފަވަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ރިރު. އަޅުަގނޑު ދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ދެއްކެިވ  ާއދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައް؟ ތޯއަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު

ވާހަކަފުޅު ސާފުނުވެއޭ ދެންނެވި ވާހަކައަކީ، ނިހާދުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުވި މި ލިސްޓުަގއި ހުރި ބައެއް ނަންތައް 
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ހަމަ ހިެއއްނުޭވ،  އަޅުަގނޑަކަށް  ނަންތަްއ.  ބައެއް  ުގޅި  ގައިމު  އުނިކޮށްފައި  މިކަމާ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ެގން 

ކޮމިޓީން ވެސް އަދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ވެސް އަދި މި    241ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާިއރު ހަމަ  

މަޢުލޫމާތެްއ  އެްއވެސް  ހުރި  މީަގއި  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީއެްއެގ  އެްއވެސް  މިއިން  ެވސް  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީ، 

ކަހަލަ ޮގތަކަށް    ކަހަލަ އެއްވެސް ިއޝާރާތެއް ވެސް އެ  ލަ ކަމެއް ކުރައްވަން އުޅުްއވާކަހަ  ބަދަލުކޮށް އެ  ،އުނިކޮށް

އެހެންީވމާ ނުކުރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ޮގތަކަށް  ކުރައްވާ  ވެސް  ކަމަކަށް    އެ  ،ޝައްކުކުރެޭވކަމެއް  ކަހަލަ 

 އެްއެވސް މެންބަރަކު ބޮލުަގ އެ   ،އެހެންވީމާ  .ކުރަންތުހުމަތުކުރައްވަންޏާ ސާފުކޮށް ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ މިކަހަލަ ކަމެއް

  ،ކަހަލަ އިލްޒާމެއް ެއޅުޭވޮގތަށް ވާހަކަދެްއކުން ރަނަގޅުޮގތެއް ނޫން. އެއީ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މިއިން ނަމެއް އުނިކޮށް

ބަދަލުކޮށް އެ އުޅުްއވަނީކީއެއް ނޫން. އެހެންވެެގން    ކަހަލަ  ނަމެއް  އެހެން   އަޅުަގނޑު އެކަމެއް ކުރައްވަން  ވާހަކަ 

 ދެންނެވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

  ކޮމިޓީއަށް އޮތް މެންޑޭޓް އަދާކުރުމަށް  241މިހާރު އަސްލު މީަގއި ދެން ަވރަށް ބޮޑުކޮށް މިދަނީ ކަންތައްތައް. މިހާރު  

އަނެްއކާ އެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ    އަނެއްކާޓަކައި   މި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލައިަގ.  ހެދީ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެްއ، 

ލާ ތެރެއިން ިމ  ޙަހަތަރު ފަސް ކޮމިޓީއެްއެގ މަރު  ،ފުރަން އަނެއްކާ މި ނެީގ ސަބް ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާމެންޑޭޓް  

ކަންނޭނޭގ ިމ ކަންކަން ނުވެެގން މި އުޅެނީ. މިހެން ނޫންތަ މިކަން    ،މުޅި އެތި ހިނަގމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ

. އަނެއްކާ ދެން ހަމަ  ، ާވޮގތެއް ެވސްހަމަ  ވެސް ނުފެނޭ ކަމެއް ހިނާގތަނެއް  ، ހަމަ އަދިހިނާގފަ އޮތީ. އެހެންވީމާ

އެއް ހަދަންވީ ކަންނޭނޭގ އޭރުން ކަންނޭނޭގ މިކަން ހިނާގނީ. އެ ހާލަތަށް މިހާރު މި  ން ސަން ކޮމިޓީސަބް ކޮމިޓީ

 ދަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން.ށްފަހު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

މި  ބަލާނަން.  ވާހަކަދެއްކޭތޯ  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  އެޖެންޑާ  ހަމަ  ފޮނުވާނީ    ޝުކުރިއްޔާ!  މައްސަލަ  މި  އުޅެނީ 

ކަންނޭނގެ   .ކޮންތާކަށްތޯ އޮތް  އެއީ  އެޖެންޑާކޮށްފަ  ކުރަން  މިހާރު  ކޮމިޓީން  މި  ދެން   އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ. 

ކަންކަ އެދުނު  ސާފުކުރަން  ސާފުވެއްޖެ.  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  ބައެްއ  ތެރެއިން  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެ  މުެގ  ވަރަށް 

އިދާރީ  އަދި  މައްސަލަތައް  ެއކިެއކި  ފޮނުވަނީ  އެ  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  އަދިވެސް  މިއުޅޭކަމަކީ  އޮޅިެގން  އަޅުަގނޑަށް 

އަމީން އިނޭގޢާމެމޯ  ކޮމިޓީއަށް  އެކި  މަްއސަލަ  އެކި  ފޮނުއްވަނީ  ސޮއިކުރަްއވާފަ  ފޮނުވި ންމު  އެޮގތުން  ދެން  ތޯ. 

މަޖިލީ  މައްސަލަެއއް މިތަނަށް  އަޅުަގނޑު  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ    ހުެގެއއީ  ސިޓީއެްއަގއި  ފޮނުވި  ރައީސަށް 

ޖިނާ ޮގޢީމައްސަލަިއަގ  ތަޙުޤީޤު  ޖިނާއްސައި    ބެލުމަށް،  ހިސާބު  ތަޙުޤީޤުޢީއޮތް  ކުރާ   .   ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  އެއީ 

އޮތް ހިސާބެއް    އްސައި ތަޙުޤީޤު ގޮ   ޢީޖިނާ  އިކުން ކުރާ މަސަްއކަތުެގ ވާހަކައެްއ ނޫން. އޭގަ މަސައްކަތާިއ އެހެންތަނަ

މަޖިލީ ހުށަހެޅި ސިޓީއެްއެގ  ފެނިވަޑަިއަގތީ    ހުެގބެލުމަށް އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީއަށޭ. ދެން   241ފޮނުވާނީ  އެ  ރައީސަށް 

ކޮމިޓީަގ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ    241ކޮމިޓީއަށް އެ ސިޓީ ފޮނުވީ، އެ ަމއްސަލަ ފޮނުވީ.    241އެޮގތުން  

ޖޮއިންޓް ވެސް  ކޮމިޓީެގ  މި  ެއއީ  އެނިގަވޑައިަގންނަވާ  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  އެ  ެއ    އެތާ  ވީމަ 

 އަދި މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ   ތިއްބަވާ ެއއްބައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާ މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއާ

ސަބް ކޮމިޓީަގއި ކުރެވެނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްކަމާ އަދި މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ މިންަވރާ އެ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ެއ  

ތިއްބަވާ ނިންމެވި ނިންމެވުމެކޭ   241ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިަގންނަވާނެ،   ކޮމިޓީއަށް. އެ އެނިގަވޑަިއެގން 

މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން   7ން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް  ކޮމިޓީ  241އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ  

ނުބަލަ މަްއސަލަ  އެ  ތަނުން  އެ  އޮތްވާ  ނިންމާފައި  އެޮގތަށް  ދެން،  ކަމެކޭ.  އޮތް  މުޤައްރިރު  ފާސްކޮށްފައި  ން 

މިހާރު މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް  މި އޮތީ  އެ ސިޓީ    .ރައީސަށް ފޮނުްއވި ސިޓީއެއް  ލީހުެގއަމިއްލަފުޅަށް ނިންމަވާފަ މަޖި

ތަނަށް މި ސިޓީ ކޮންމެހެން މި  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި    ،ެވސް ފޮނުއްވާފަ. އެހެންވީމާ  މަޖިލިސް ރައީސް އަނެއްކާ

މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮނުއްވީަމ ދެން މި ތަނުން ޮގތެއް ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީންތޯ  

އަށް  ކޮމިޓީ  241ނުވަތަ މި ކޮމިޓީންތޯ މިކަން ކުރާނީ ނުވަތަ އަނެްއކާ ެވސް  . ނުވަތަ ސަބް ކޮމިޓީންތޯ ބަލާނީބަލާނީ

މި  ،ފޮނުވަނީތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމުމަށް  އެއެއް  ދެން  ހަދަނީތޯ.  އެހެންޮގތެްއ  އަޅުަގނޑަށް   ނޫނީ  ދެން  އުޅެނީ. 

، މި ިއ އޮތްޮގތް. އެހެންވީމާއްސަނިގަވޑައިަގންނަވާނެ މިކަން ޮގރައީސަށް ވެސް ހަމަ އެ  ހުެގޮގތުަގއި މަޖިލީ  ފެންނަ

ސަ ހުށަހެޅިފަ  އެބައޮތް  ހުށަހެޅުމެއް  ިމހާރު  ދެން،  ފޮނުވީމަ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީއަށް  ކުރަން.  އެކަން  ކޮމިޓީން  ބް 

އަޅުަގނޑަ ކުރުން.  މިކަން  ކޮމިޓީން  މައި  މި  ހަމަ  ކުރުމަށްވުރެ  ކޮމިޓީން  ސަބް  ބޮޑަށް  ވަރަ  ށްތާއީދުކުރެވެނީ  ށް 
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ބޭ ެއއް  އެއީ  ވާހަކަފުޅުތަކަށް.  ވިދާޅުވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ދެ ތާއީދުކުރެވޭ  ފުޅަކު 

މި ެއޅޭޮގތަށް  ިއސްތަށިފުޅުަގއި  ރަނަގޅުކަމެއް  ބޭފުޅެއްެގ  ކަމެއްކުރުމަކީ  މަޖިލީހުގެ    ކަހަލަ  މިހާ  ިގނަ  މިހާ  ނޫން. 

ހަދާފަ އޮންނައިރު މިކަން ކުރަން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ   ެއއްޓީ ެއއްކޮށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީހައިބަތު ބޮޑު ދެ ކޮމި

މެންބަރަ ތިން  ކޮމިޓީއެއްެގ  ސަބް  އެކަންކުރަން.  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  މައި  މި  ކޮމިޓީން.  އިސްތަށިފުޅުަގިއ    ކުމި 

ށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ނޫން. އަޅުަގނޑު ވަރަ  އެޅޭޮގތަށް ެއކަން ކުރުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް

 މެންބަރަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން މިކަންކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުއްާވފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އައު ހުށަހެޅުމެްއ އަނެްއކާ އެއޮތީ  

ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްީވ މި ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މި ސިޓީ ފޮނުއްވުމުެގ ބަދަލުަގ ހަމަ މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން މި 

 ސިޓީއާ މެދުަގއި ޮގތެއް ނިންމުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮންސައަޅުަގނޑު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ެގނެއްސަ  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  ސިޓީ  ރކުރިން  ންވެަވޑަިއެގން 

 ފޮނުއްވި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ ޮގތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިބުނީ.   މި  ތާއީދު  ެއއަށް  އޮތްއާދެ!  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެ  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  ވޯޓަކަށް   އެހެންވީމާ،  ބަލާފަ  ކަމަށް 

އިޢުތިރާޟު މެންބަރުންެގ  އެ  ނިންމަނީ.  ނުޮގސް  ބަލާޮގތަށް  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ނުކުރާކަމަށް 

ޢަބްދު ތާއީދުކުރަްއވައިފި  ހުންނެވިތޯ.  އެބަ  ބޭފުޅަކު  ބޭފުޅަކު  ރިޔާޟްهللا އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ެއއްވެސް   .

މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން މި    އަރީޝި ޖުޑީ  އާއި  ކޮމިޓީ  241  މި  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރައްާވ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް 

ލަން ބޭނުންވަނީ  މިެގން ެއ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ދެން ައޅުަގނޑު ބަލާސިޓީއާ މެދުަގއި ދެން ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ ނި

އަ މެދުަގއި  ސިޓީއާ  ކަމާމި  ކިހިނެއްތޯ  ކަންކުރަންވީ  ލިޔަންވީތޯ.    ޅުަގނޑުމެން  އަލުން  މުައއްސަސާތަކަށް  ބެހޭ 

ޖޮއިންޓެއް ޖޮއިންޓް،  ޖުޑިޝަރީ  ފުރަތަމަ  ލަޠީފްެގ  ޙަސަން  މެންބަރު  މަޢާފުކުރައްވާ  އިްއޒަތްތެރި    241  .ނޫން، 
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ކަމާ ހޯއްދެވުމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ސިޓީަގ  ފޮނުވި  މުއަ  ކޮމިޓީއަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާތޯ.  ބެހޭ  އްސަސާތަކަށް 

 އަވަސްކޮށްލަްއަވމާ.  ،އެއާމެދު ޮގތެއް ދެން ނިންމަންވީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަލް ލަޠީފް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ރިޔާޟް މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުޤައްރިރު. މި  هللا ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފަ އެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން    އިސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގިއަގ  މައްސަލަ

ރަށް ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަތައް ލިޔެފަ.  ކަންނޭނެގ. އޭަގއި އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ދިުގކޮށް ވަ  ހޯދުން މުހިންމު

ިމހާރު އެބަ އެކީަގއި  ޮއތް ވާހަކަތަކާ   އޭެގ ޔައުމިއްޔާއާ  އެ ޔައުމިްއޔާަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއއްޮގތަށް    އިއޮތް. 

ޗެްއ  އެކަންކުރުން ހަމަ، ެއއީ ދެން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެްއވީމަ ނިންމުމެއް މި ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭނެ. އެ ކަމަކަށް އެއް 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ނިންމުންތައް ައޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، އެއާ ެއްއޮގތަށް އެކަން  އެއް  ދަންނަވަނީ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެ ނިންމުންތައް ބަލާފައި އޭަގއި އެ ބުނާ ތަންތަނަށް އެ ބުނާ    ރަނަގޅުވާނެތީޖިއްޔާ  އްކުރެވި 

އެ ދެން  ފޮނުވަން.  ސިޓީތައް  ރަނަގޅުހެން ޮގތަށް  ވަރަށް  ކުރުން  ކަމެްއވެއްޖިއްޔާ  ކުރެވޭނެ  ެވސް  މިއަދު  އީ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ޮގތަށް   ހުށަހެޅުއްިވ  ލަޠީފް  ޙަސަން  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އޮތް    241އާދެ!  ނިންމާފައި  ެއ  ކޮމިޓީަގއި 

ވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ   ނިންމުން ބައްލަވާފައި އޭަގއި އޮތްޮގތަށް މި އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން އެންުގމަށް އަޅުަގނޑު

 ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

މި   ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ެވސް  ވެސް އަޅުަގނޑު  ހިސާބެއް  ފަށައިަގންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލާަގއި 

އެނޭގނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޝަނެއް އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެއް ހަދާފައި އެކުލަވާލާފައި 

ހިސާބެއް ބަލާފައިހެން  އެ ކޮމިޝަނަށް މެންޑޭޓް ހަވާލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަންނުން ވެސް މަސައްކަތް ދިޔަ  

ޚާއްޞަ   ަވކި  ެއއީ  ފާހަަގކުރެވޭނީ.  ދާންވީދިމާ  ޑިރެކްޝަނުން  މަސައްކަތުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ވަރަށް ިގނަ ދިރާސާތަކެްއ    ،ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލާފައި ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ހުންނާނެ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ެއްއވެސް ސާފުވުން މުހިންމު ކަމަކަށްާވތީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ    ރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެމި މައްސަލައާ ުގޅިެގން ކު

 މިކަން.  ފާހަަގކޮށްލާނަމޭހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ޢަބްދު  އާދެ!  އާދެ!  ޝަފީޤް.  هللا މުޙަްއމަދު 

 އްއަރުވަން. ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެބައޮތް އުފައްދާފައި މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން. އެ ކޮމިޓީން ކުރި 

އެ ކޮމިޓީ އުވުނީތޯއޭ. މިހާރު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެްއެގ ޮގތުަގއި މި ބޮޑު  މިހާރު  މަސައްކަތަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ.  

 ވާނީ ކިހިނެްއތޯއޭ. ށްއި އެކީަގއި ދެން އެ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތަކޮމިޓީން މި މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މާލެހުޅު

  ކާ އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން އެ ކުރާ މަސައްކަތަކާއި ުގޅުން އޮތަކަސް ެއއީކީ މައްސަލައެއް ޔައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބަ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރުަގއި   ، މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް   ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާކަމެއް. އެނޫން. އެއީ އެހެން  

ކުރަން ތިބެެގން  އެންމެން  ހުރިހާ  އޮތަކަސް  ކޮމިޓީެއއް  ޖޮއިންޓް  އެއަށްފަހުކޮމިޓީެގ  ކުޑަ   .  ދެން  މަސައްކަތްތައް 

އެބަ  ދިރާސާކުރުމާއި  ނިންމުމާއި  ނިންމުންތައް  ބައިވެރިވުމުެގ  ކޮމިޓީއަކުން  މިކަމުަގއި  ސުވާލުކުރުާމިއ  ެއކަމަކު،  އި. 



 2021 އެްޕރީލް 27ވަނަ ބައްދަލުވުން           1ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 

 

 

11 

 

ފުރުޞަތު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދިނުމަށް އޮތުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އޭެގ ސަބަބުންނެްއ  

ށް ފުރިހަމަވާނެކަމަށް އަދި ިއތުރަ  އްކުޑަ ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވަކި އިތުރު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ަގބޫލެ

 .އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ. މި ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި އަދި ތާއިދު  އެހެންވީމާ  އާދެ! ައޅުަގނޑު ނިންމާލާނީ  

ެއްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ އިޢުތިރާޟެއް އޮތްކަ ުގޅިެގން    241ފާހަަގނުކުރެވޭތީވެ  ން  ލިބި އަދި  ކޮމިޓީެގ މި މައްސަލައާ 

އެ ޢަމަލުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޮގތަށް  ނިންމުމާއި  އޮތް  ސިޓީެއއް   ނިންމާފައި  ލިޔަންޖެހޭ  ތަންތަނަށް  ކަމާބެހޭ 

މި  ،ލިޔުމަށް ބައްދަލުވުން  މި  މިހާހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ބަލާފަ.  ނިންމުމަށް  ނިންމާލީ.   އެ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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