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ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   7  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920  ޖޫން 25  

 

 

 

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

 

11:00 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލުލައިކުމްޢަ އައްސަލާމްޝުކުރިއްޔާ.   ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝަލް  ބައްދަލުވު.  މި  ފެށުނީ.  މި  ވަޑައިގެން  ވުން  މަށް 

 މެންބަރު ޖީހާން  ގެއިރާ ންނަވަރު ދާހި  ،ބަރު ޙަސަން ލަޠީފްގެ މެންގު ދާއިރާރު ހުޅަނ މެންބަރުންނަކީ ހެންވ  އްބެވިތި

އުތުރު  ންވ ހެ  ،ދުމަޙްމޫ މުޢިރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރިވެމަތި  ،އްޒުދާއިރާގެ  ޒަ ބަރު  ންމެ    ، ރީރު ޙަސަން 

ރިޘާ ގު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު    ރައިދޫ  ފައިމްއަދި  އަޅުޙުތިޔާޒު    ގަނޑުމެންގެ މީ. 

މި މިއަދު  ސިޓީއެއް  އެޖެންޑާގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ،އޮތީ  ކޮމިޓީއަށް  އެއީ   މި  ،  2019ޖޫން    13  ސިޓީއެއް. 

  ގައި ހުރި ވާނެ. މީމިހާރު ޅުގައިގެ އަތްޕުޅުންސިޓީ ދެން ތި ބ ފު  މިފައިވާ ތާރީޚަކީ. ލިޔެ އި ގަސިޓީ ޑްރެސްކުރެވިފައި އެ

އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވެ ބ ފުޅުންނަށް  ތި    ތައް ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން  އެކަމަކު  ވ ނެ.  ސިޓީ    މި   ން ނުބ ރިޔާސަތުން 

ގައި މި  އް ގޮތުޓީއެސި  އަދި ގްރޫޕަކުން ފޮނުވި  އެއްރާތެއްގެ ސޮފޮނުވި ފަ  އްވެސްއެނެތް  ގައި މީގައި  ފައިވާއިރު ފޮނުވާ

ކުރާ  ގޮތަށް ބަޔާންއެ  ، މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  އިޔާފައެހެން ކި   އި، ވެފައިންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނ  އެހެން ވިދާޅު

ޕެޓިޝަން އަދި  އިތަކެއް ސޮ  އެއްވެސް  ނެތް.  މީހެއްވެސް  އެންމެ  ސޮ  ފަރުދެއްގެ އެންމެ    ، ގެ  ނެތްކަން  ވެސް  އި 

އެހެން މީވީމާފާހަގަކުރަން.  ސުވާލެއްމެދުގަ  ޓީއާ ޑިވެލި  އިގަ،  އޮ  އި  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އުފެދ   ކަމަށް  ވެސް  ތް 

ފާހަގައަ މެން.  ކުރަނީޅުގަނޑަށް  އެދިވަޑައިގަންނަވާތީއިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަކަށް  ލަޠީފް  ޙަސަން  ނޑު  އަޅުގަ  ބަރު 

  އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 :ދެއްކެވުންފް ވާހަކަސަން ލަޠީމެންބަރު ޙައިރާގެ ގު ދާހެންވ ރު ހުޅަނ

މުޤައްރިރު.   ސިޓީއެއްގަނޑައަޅުޝުކުރިއްޔާ  ދެން  މިއީ  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އެހެންށް  މީގައި  ނަމަވެސް،  . 

ފޮނުވާފައި އޮތް    ކާކު  މިއީ  ކަށްމަ ނުވެ. އެއްކަޖެހ  ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަ ހުރި ފުރިހަމަވާންފުރިހަމަ މިތަނަށް 

ކަމެއް    އް ބައެ   ކޮން . ދެން އެއީފުންއްޒަވަޔާ ލިބިފައިވާ މު އަނި  ތް. ދެންނަމެއް ނެ  އި . މީގަނ ނގ އެއްޗެއް ކަމެއް  

މީގެ   ޖުޑީދެން އެހެންވީމާ  ވެސް ނެތް.  އެއް ސޮނ ނގ . ދެން  މިދެންނެވީ  މިތަނަށް  އަށް  ކޮމިޓީ  ޝަރީ ، މިއީ އަދި 

ހުމީގަގެނެސްގެން   ބެލިއި  ކަންކަން  އޮތްވަރި  މިހެން  ނުފެނ   އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  މި    ކާ.ދާނެ  އަދި  ދެން 

ގޮތެ އިދާރާ ކޮމިއުނިކ ޓުކުރެވ ނެ  މަޖިލިސް  ހޯއްދައް  ފޯނުން  ވައިފިއްޔާ ވައިދެއްއިން  މިތަނުން  ބ ފުޅަކަށް  ފޮނުވި  އެ   

އެކަން  އެ   ގުޅައިގެން  ކަމެއް. އެ  ންދެއީ  ކުރަންޏާ  އެހެން  މިންނަމަވެސް، މިވަގުތު މިހެކުރުން  ގޮތުން  ސިޓީ    އޮތް 

 ކޮމިޓީއަކުން. ކަމަކަށް ނުދެކެން މި ޓެއިން ކުރެވ ނެ ރޓައެން

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 ޘާ. ރި  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްއިއްޒަތް

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޘާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދޫ ދާއިގުރަ

އިއްޒަތްތެރި ޝު އިއްޒަތްތެ  .ރުމުޤައްރި  ކުރިއްޔާ  ޙަސަދެންމެ  މެންބަރު  ލަޠީރި  ފާހަގަން  ފަކުރެއް ފް  މި  ވި  ދައިން 

ކުން   ހީވަނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށްށްފައި ހުރި  ސިޓީގައި މި ބަޔާންކޮ

ވަނީ  ޅުގަނޑަށް ހީޔާ އައްތްތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެއެފަދަ ކަމެއް އެ ފަރާ  ދެންނ ނގެ.  ނޫން ކަން  ބެލެނ  ކަންތައްތަކެއް

މީގައި އަނެއްހެން އަޅުގަނޑަށް  ޤަތުގައި. ދެން  ނގެ ބަލަންޖެހ ނީ ޙަޤީށް ހުށަހަޅައިގެން ކަންނ މޯލްޑިވްސް ސަރވިސްއަ

ފުރައްސާރަކުރުމުގެފާހަ ޖިންސީ  ދި  ގަކުރެވ   ހިމެނިގެން  ގޮތުގައި  ޔަ  ތެރ ގައި  .  ކުރެވ  ފާހަގަ އެބަ  ކަންތައްތަކެއް 

ގަކުރެއްވި  ފާހަ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ދި އިއްފަދައިން އަ   ވި ސް ފާހަގަކުރެއްވެ  ދި މުޤައްރިރު، އަންވީމާއެހެ

މީގަ ލި މި    އިފަދައިން  ބަޔަކު  އެއްކޮން  ކަމެއް ޔުނު  ނ ނގ    ޗެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަވެސް  އެހެންވީމާ  ،  ށެއް. 

އިއްޒަތްތެރި    .އިގެން ކުރިއަށް ދާން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ހަމަކާއްތަކަންތަ ގައި މިއޮތް  ޅުގަނޑަކަށް ހަމަ މީއަ

 ން.  ކޮށްލަދުޅުނަށް ތާއީޙަސަން ލަޠީފްގެ އެ ހުށަހެމެންބަރު 

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންތުރިޔާސަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން.   ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ދެއްކެވުން:ބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން

މުން  އޮތު  އިންގެ ފައިލްގަ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެމި  ވެސް     ކުރީދުވަހުއަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.ރި  ޔާ އިއްޒަތްތެކުރިއްޝު

ބަލަ ހި   އި ފަލާއި މި  ރައިމަންއުދެން  ކޮމި  މި  ޓީއަށް ޓްސް  މުޢާ  ވެސް  އެބާވަތުގެ  ކު  ބަޔަ   ށް ކޮނޯނިމަސްމަލާތެއް 

ބ  ހުށަހަޅަން  އެމައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑާ    ނުންވެގެން  ލީގައްޞާޙިވާހަކަ  އަޅުގަނޑު  ޑިޕާޓުމަންކުރުމުން  ޓުން  ލް 

ސް  ނިމަޤަތުގައި އެނޯޙަޤީވިދާނެތޯ.  ނެ އެއްޗެހި އެގޮތަށް ބަލައިގައަންނަ  ށް  މިގޮތަ  އެނޯނިމަސްކޮށް ކަށް އަހާލިން  ލަފަޔަ

ގޮތަބަލައިވިއްޔާމު   ބަލައިނުގަނެވ   އޮންނަނީ  މި  ގިނަފަހަރު  މައްސަލައި،  ދެން  ށް.  ކަންކަގެ  ސިޓީ  ހުރި  އެ  މުން 

އިތު އަޅުގަނ  ފަހުކިޔުމަށް ބެލިޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ގޮނެ  ދާ ރަށް  ފާހަގަވާ ކަހަލަ  ދެން    ތްތަކެއް  ކަމަށްވަންޏާ 

 މިގޮތަށް މި އަންނަ އެއްޗެހި ކުރިއަށް  ކޮށް މަސްނިގޮތުން އެނޯ  ގެޢާއްމު އުސޫލެއް   . އެކަމަކު ނިންމަންވީ  އަކުންކޮމިޓީ

ވާހަ  އިގެންދެވިފަ އަނެތް  ދެން  ފާހަ  ޅުގަނޑަށްކަ.  ހަމަ  މިގަކުރެވެސް  ހު  ވެނީ  މި  ފަރާތެއް  ރައްދުވާ،  ށަހަޅާ 

ބަލަންޖެހ  ޝަކުވާއެއްގަމި  ،ޝަކުވާއެއްގައި  އާއި   ސާފުނުވާތީ ކޮމިޓީން  މި  އަދި  ކޮމިޓީއަކު  ލިސްމަޖި   އިގޮތަށް  ން 

ބަލަންޖެ  ޝަކުވާއެއްގައި  ޚާއްޞަކޮށް  މި    ޤަބޫލު   އަޅުގަނޑަށްށް  ކަމަ  ވ ނު ފުރިހަމަ  ތައް ޠުޝަރުހުންނަންޖެހ   ހ  



  

ކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ދެވަނަ  ، އެނެތް. އެހެންވީމާކު  އަމިވެސް  އް  ބެލ ނެ ގޮތެ  އިތުރަށް   . މި މައްސަލަ ރެވެނީކު

  އި އިދާރާއެއްގަ  ގެ ދަށުންނޫނުގާ ބެހ  މާ ރައްސާރަކުރުފު ޒާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މި އޮންނަނީ ޖިންސީ ކަށް މިކަމަ

 ހިތްހަމަނުޖެހ   އެ ނިންމާ ނިންމެވުމާ ދ ތެރ ގައި   ތެއްމިޓީން މި ވަކި ގޮއް ދެއްތޯ. ދެން އެ ކޮއުފައްދާ ކޮމިޓީއެއެ  

މޯލްޑިރސިއު  އަލުން ޕަ އެ    ވަންޏާކަމަށް ނޫނުގައި ޑައިރެކްޓުކޮށް  ގާއެ    އެއީ   . ކޮށްއެއް  ލިސްއާ ވްސް ޕޮކުރަންޖެހ ނީ 

ވަނީދެއްވާ އިޖުރައެހެންވީމާ  .އެހެން  ފައި  އެ  ފުރަޢާތްތަ،  އަފުރިހަމަކުރަންޖެ  ތަމައް  ކަމަށް  ވެސް    ޅުގަނޑުހ ނެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލ ނެ    ށް . ދެވަނަ ކަމަކަގެ މެންޑ ޓެއް ނޫންއެއް ކަމަކަށް މި ކޮމިޓީ   ،މި ކޮމިޓީއަށް  .ޤަބޫލުކުރަން

ކަމަ ކޮމްޕްމައްސަލައެއް  ޤަބޫލެއްނުކުރެވ .  އަޅުގަނޑަކަށް  އިޖުރަކަށް  ހަމައެޢާލެއިންގެ  ނުވ ތްތަކެއް  ޢުލޫމާތު  މަ  .އް 

ނެތް.  ކުސާފު ގޮތެއް  ކަމަކަ  4  ދެންރެވ ނެ  ނޫނުގައި  ގާމަނާކުރުމުގައި  ފުރައްސާރަ    ޖިންސީ  ،ނޫނުގައިގާށް  ވަނަ 

ގޮތް އ ބަޔާންކޮށްފައި  ޢަމަލުކުރަންވީ  އިޖުރަވާއިރު  ދާންޖެހ ރޮސެސް  ޕް  ޑިއުއެ  ތައް  ތްޢާގެ    އިދާރާތަކާ   ތެރ ގައި 

ނުގޮ އަ ޅުގަނޑުމެއަ  ސް ހަމައަށް  މި  ހަމައަށް  އަފައިވާތީއިސްންނާ  ދޫކޮށްލަން  މައްސަލަ  މި  ފެންނަ  ޅުގަނޑަވެ  ށް 

އަވާހަކަ ލަޠީމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    ދި.  އިއްޒަތްތެ  ފްޙަސަން  އިބްރާހީމް  އަދި  މެންބަރު  ޚިޔާލުފުޅަރި  ށް  ރިޘާގެ 

   ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ތި   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުއާދެ!  ގޮތަށް  ޝަފެންހަމަ  ސް  ވެ  ށްގަނޑަޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވި    އް ކުވާއެ ނަނީ 

އެއްވެސް  އަކަށް،  ކޮމިޓީ ނޫނިއްޔާ  ކޮމިޓީއަކަށް  އޮންނަންޖެހ އެއްވެސް  ފޮނުވާއިރުގައި  އެ   ތަނަކަށް    މައިގަނޑު 

ކުޑަމިނުން   އެންމެ  ތަނަކުންނީ  ފޮނުވައެ  ސިފަތަކަކީ  އޮ  ކޮން  އެޑްރެހެއް  އެނގ   ނޫންތީކީއެކަން  ން  ދެ  .އް 

ފޮނުވާބައިވަ   ހީނަމަވަނީޓިޝަނަކަށްޕެ ފަރާތުން  ބައެއްގެ  އެނގ   ޝަނެއްޓިޕެއޮތް    އިފަރު  އޮތީކީ ކަން  އެއް  ގޮތަކަށް 

ފޮނުވާ  .ތަކެއްސޮއި  ނޫން ފަރުދަކު  ފަރާ  ،ނީނަމަވަ  މަށްކަ  އެންމެ  ފޮނުވާއެންމެންގެ  ވަނީނަމަކަ  ތުން    އެ   މަށް 

އައިނަން އޮތީކީއެއް ނޫން.    ގެމީހެއް އެއްވެސް  އެނގެޓީ ޑެންޓިދެން  ގޮތަށް އެއް  ނެތް  މިކަހަލަ    ތް އޮ  އިއައިސްފަ   ން 

.  ވެސް ނޫން ދެން  ވަގުތަކަށް   މި  ، މިވަގުތަށް  މި މައްސަލަ   ގައި ންޑުރައުއެ ގު އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ  

ނީނަމަ އަޅުގަނޑު  ވަ ކަމަށް ބ ނުންފުޅު ބ ފުޅުން ން ނެތް ކަމަށް ނިންމުމަށް އެންމެހައިބެލެ ރު ދެން މި މައްސަލަ މިހާ

  ވޯޓަކަށް އަހަން   ޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެރަނގައެގޮތަށް ނިންމަން    ގެންސްގޮ  ށްންމަން ނޫނިއްޔާ ވޯޓަކަނި  އެގޮތަށް

  މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ނިންމުމަށް  ކޮމިޓީން ނުބެލ ނެ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި    ން ނުބެލ ނެ،މިހާހިސާބުމި މައްސަލަ  

ތި ބ ފުޅުން  ޖަވާބު    މިނީނަމަ  ކަމަށް ވަ  ސްފިމި ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތެއް އެނގިގެން ޖަވާބެއް ހޯދަން އައި  ރެ. ދެންހު

އަހަނީ މި މައްސަލަ    މި މިވަގުތު ޓަކަށް ، ވޯށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާނެ ކަމަދެއްވެވ  ގޮތުން  ދާރީދެއްވީމަ، އި

ނުބެ  ހުރެ  ސަބަބުތަކާ  ކަމިދެންނެވި  ފެނ ތޯލ ނެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެ  .މަށް  ހުރިހާ    ގެ ރުން ންބަ އާދެ! 



  

ޝު   މި   ންތިފާޤުއިއް މިގޮތަށް.  ކޮމިޓީގެ    . ކުރިއްޔާފާސްވީ  ކަމެއް އެޖެންޑާގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެން  ނެތީމަ    އި 

 . ނިންމާލީ

_________________ 

 

 




