
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   14  ގެ ކޮމިޓީ ޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  އެންވަ   

 

2019 އޮގަސްޓު 5  

 

 

 

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

 

 ފެށުނު ގަޑި: 10:10  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު`. އައްސަލާ ފަށަނީ  މި  ކްމެން  ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ    މެޓު ލައިޔަރަންމެންޓު އެންޑު 

ހުރިވަނަ    14 މެންބަ ހާބައްދަލުވުން.  މަރުޙަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެޖެންޑާ  ބާރުންނަށް  މިއަދުގެ  ގައި  ދަންނަވަން. 

ނިއަޅު ގޮތެއް  މައްސަ ންގަނޑުމެން  ކުއްލި  އޮތް  އޮތުމާމަން  މި އެކުގައި    ލައެއް  އެއީ    .ބާއްވަނީ  ބައްދަލުވުން 

އެންވަޔަރަނިސްމި އޮފް  ފޮނުވާފައިވާ ންމަންޓުޓްރީ  ސިޓީފުން  ގޮ  ޅަކާ  ނިންމެވުން.  ބެހޭގޮތުން  ތެއް 

އޮންނާނީޑައެނގިވަ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  މި  އިގަންނަވާނެ  ބައްދަލު  ދިމެއްކޮމިޓީގެ  ރާއްޖެއަށް  ވެހި ގައި 

ން މުއައްސަސާތައް ކޮމިޓީއަށް  އަދި އެހެނިހެ  ޓްރީއާބެހޭ މިނިސް  ކަމާ  ތުންގުޅޭގޮ  އާ ގެ މައްސަލަކުރިމަތިވެފައިވާ ކުނީ

ބޭފުޅުން  ދަންނަވަ އެ  މެންބަރުންގެ  ހާއި  އިއްޒަތްތެރި  މިކަމުގައި  އެކަމާ  ޒިރުކޮށް  ހޯދުމަށް.  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް 

ފޮނުވާފައި ގުޅި ސިޓީފުޅެއް   ގެން  އެނގިފައި ކަމަށް    އޮތް  އިދާރީވަނީއަޅުގަނޑަށް  ދެން  ސިޓީމޭޒުން .  ތި  ފު  ޅު 

   .އްވާނެފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަދެބޭ

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

މަޖިލީ ރައީހު ރައްޔިތުންގެ  ރައީސް ގެ  ނަޝީދަށް  ސް  ދަންނަވަމެ  ވެދުން  ،މުޙައްމަދު  ރައްޔިތުންގެ  ވެސަލާމަށްފަހު   .

ސިޓީމަ ކުނި  ޙަވާލާ  އާޖިލީހުގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ބޮޑުރާއްޖޭ ދިވެހި  ކީމައްސަލައަޖުކުރުމުގެ  މެނޭދީ  ވާ  ވެފައިގައި 

ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައެއްކަމުގައި އެންޑު  އެންވަ ލީހުގެ  މަޖިވާތީވެ،  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޔަރަންމަންޓު  މި  ކޮމިޓީން  ޓު 

  މަ  ހޯ ވާ   2019  އޮގަސްޓު   5ން  ބައްދަލުވުތާވަލްކުރި  ގައި    2019އި  ޖުލަ  29އްވުމަށް  ބައްދަލުކުރެ  ނިސްޓްރީއާމި

ދަތުރެއް. ސަ ދަންނަވަމެވެ  ވާތީފައި ފަސްކުރެވި  14:00ދުވަހުގެ   ރަސްމީ    7އިން    2019އޮގަސްޓު    1އި  ގަ ރުކާރުގެ 

އިށާއީކަޕަބްލި ރިކް  ޗެކް  އަށް  2019  އޮގަސްޓް ދިއުމަށް  އަށްޓަލީ   ހަމަޖެހިފައެވެވަނީއަޅުގަނޑު  މި    ގައި  ތުރު ދަ. 

ޑިޕާޓުމެނޭޖުމަން  އެކު މި މިނިސްޓްރީގެ ވޭސްޓު ޑާއަޅުގަނ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަމަންޓުޓު  ވަނީ  ވުމަށްބައިވެރިވެސް    ލް ގެ 

އެހެންކަމުން،   އަޅު  2019އޮގަސްޓު    5ހަމަޖެހިފައެވެ.  ބައިވެރިވާނަމަ  އަޅުގަނޑު  ޖަލްސާގައި  ޖެހޭނީ  ގެ  ގަނޑު 

ރާ  ދެންނެވުމިހާރު  އިސްވެ  ދަންނަވަ  ދަތުރު  ނުވާފައިވާ  ކަމުގައި  މީގެކެންސަލްކުރަން  އަދި    15ތުރުން  އި  މެވެ. 

  2019ގަސްޓު އޮ  22އިން    2019ސްޓު  އޮގަ 19ޖެނީވާއަށް އަދި އަށް  2019އޮގަސްޓު   18 ން އި 2019ސްޓު އޮގަ

ސައުތު ދަތު  އަށްކޮރެއާ  އަށް  ރަސްމީ  އަޅުގަނޑުސަރުކާރުގެ  ދިއުމަށްރެއްގައި  ކުނީގެ    ވަނީ  ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ރައްޔިތުންނާމައް މައްރި  ންހު ގުޅު  ސަލައަކީ  ބޮޑު  ވަރަށް  މައްސަލައާ ސަލައަކަށް ތިމާވެށީގެ  އެ  ގުޅޭގޮތުން    ވެފައި 

ފުން ބައިވެރިވުމަކީ  ޒައްވަ މުބެހޭ ފަންނީ   ކަމާ   އަދި މިނިސްޓްރީގެ   އަޅުގަނޑާ  ޝްވަރާކުރާއިރުމަ ކޮމިޓީގައި  ގެ މަޖިލީހު



  

ކަމުގައި  މުންމުހި ދެކަމެއް  ވީމާކެމެވެއަޅުގަނޑު  އެންވަ.  ކް ޔަ،  އެންޑް  ޗޭރަންމަންޓު  ކޮމިޓީގެ ލައިމެޓު    ންޖު 

 އެދި ދެންނެވީމެވެ. އްވުންދެ ތާވަލުކޮށްދުވަހަކަށް ވެވޭ ރިބައިވެ ޑަށް އަޅުގަނބައްދަލުވުން  

 

 : ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

އެދެ!  އާ އެ.  ޅަކީސިޓީފު  އެއީ  މީނދެން  ފާގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެބަ  ވަޒީރު  ވަރަގައި  ގިނަ  ހަގަކުރައްވާ  ށް 

ކުރި  ރޭވިފަދަތުރުފުޅުތަކެއް  އެއާއެވެސް.    ން އި އޮތްކައަށް  މިކީ އަދި ހަމަ  މި ބައްދަލުވު  ނިސްޓަރގައި  ގައި  މުވެސް 

އެދިވަޑައި ޑައިގަންނަވަބައިވެރިވަ އެހެންވީމާން  ދޭހަވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭގަންނަވާކަން  ތި  ށް  ފުޅުންނަ، 

 ން.  ބެހޭގޮތު މާނެ ގޮތަކާގަނޑުމެން ނިންޅުބެހޭގޮތުން އަ  ލާނަން މި ސިޓީއާ އިވަ  ހުޅުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން   ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

  27މަހު     އޮގަސްޓު ންށަހަޅައަޅުގަނޑު ހުވާނަމަ  ކަމުގައި  ވެން ނެތްއިވެރިވެ ބަނިސްޓަރަށް  . މިއްޔާ މުޤައްރިރުޝުކުރި

 ވަނަ ދުވަހަށް.   27މަހު  މަށް. އޮގަސްޓު ނުލަދިރިކުއެސްޓުކޮށް  ގޓިންވަނަ ދުވަހަށް މީ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަރި

ވެސް ދިއުމުގެ ރިސްކު އެބަ    ފަސްވެއްޖެއްޔާ މަޖިލިސް ރިސަސްއަށް . މާބޮޑަށް  ވި ވާހަކަފުޅު ސާފުޅު! ތި ވިދާއާދެ

  ..ން.ރެއިތެއުލްގެ ވި ޝެޑިނީ މި ވިދާޅުދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަ އާ  15ން  އި 7އޮތް. އެ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން   ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ހުށަހެޅިފުރަތަމަ  ނޑުގައަޅު ނެވަ  ގައި  27ހުށަހެޅުން      ވާނަމަ  ކަމުގަ  ތްޑައިގެންނެވެން  ތިން    28،  27،  26އި 

   ން.ހަޅަމަށް ހުށަނެތް ކަ ކު ގެނަޔަސް މައްސަލައެއްދުވަހަދުވަހުންކުރެ ކޮންމެ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ



  

ހުމާ،  އެހެންވީ ތާއީދު ހު  މެއް ށަހެޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލި  ށަހެޅި  ތިން  28،  27،  26  .ބިއްޖެވެސް  ގެ  ހުދުވަ  އެ 

ޓްރީއަށް  ނިސް، އެގޮތަށް މިއެހެންވީމާ  ންދާގޮތަށް.ފުޅު ދުވަހެއްގައި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެށް ފަސޭހަތެރެއިން ވަޒީރަ

އެހެންއަޅުގަ ދަންނަވާނަން. ހަމަ  އެގޮތަށް  ށް މުއައްސަސާތަކަ  ނޑުމެން  ޖަވާބު  ޒީރުގެ ސިޓީގެ  ދެން ވަ  .ވެސް ހަމަ 

ތް  އެގޮ   .ންދެއްވާށޭ ދެއްތޯނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ތަންތަނަށް އަންގަންވީ ކަންނޭނގެ އެދުވަހަށް ވަޑައިގެލިބު

ވެ  ރަނގަޅުތޯ. އީ.ޕީއާ   ކޯ މްމިދެންނެވީ  ބައި  .އޭއާއި  މީގައި  އޮތީވެސް  ގޮތަށް  އެހެވެރިވާ  މިނިންވީމާ.  ސްޓަރުގެ  ، 

ބަލާފައުލަޑިޝެ އަށް  ޑޭޓް  ލިބޭ  އަންގަމާތޯޑުޅުގަނއި  އެހެންމެން  ތާރީވާނީ    ނޫނީ.  އެކި  މީހުން  ދީއެކި    ދެން   ޚު 

މި ކުރެވޭނެ.    ދުވަހަކު  ޖަވާބެކަމެއް ނުއެއް  ސިޓީއަށް  ތެރޭގަ  އް ތިންމި  އަޅުގަނޑު   ލިބޭނެއިދުވަސް  މެން  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ އެގޮތަށްބަލަމާތޯ.  މިނިހައްދަވައި  ށްމިގޮތަ  ވީމާ،އެހެން   .،  ފޮނުއްވާސްދެއްވާ.  ދެން    އި ފަޓްރީއަށް 

ގުޅުއްވާދާރީގޮއި ލަ  ތުން  ތާރީއަވަހަ  އްވާ ވެސް  އެ  ދެއްވީމަ  ޖަވާބެއް  އަޅުގަނޑުމެންށް  ތަން  ޚު  ތަނަށް  އެހެން 

ފަސްދުވަސް ކުރަން  ކޭޓުކޮމިއުނި އަދި  މަތިން  އެހެންވީމާ  .ޖެހޭވެސްދޭން  ބޭނުންވާތީވެ.  އުސޫލުގެ  އެ   ،

ކަމަށްވާތީނިސްޓަނީ މި ގެންދެވޭމިކަން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޑޭޓެއް ދެއްވީމަ   އެ ޑޭޓު އެހެން ތަންތަނަށް  ރު 

އަޅު  އަންގާގޮތަށް. ފާސްވީމަ  ފާސްވުން  އެންމި  އޮގަނޑުމެންނަށް  ގަވާއިދު  ގޮތުންގެނީ  ށް  ކައަޅުގަނޑުމެންނަ  .ންނަ 

ނިންމޭ ނުނިންމަވާ  ނުއެއް  ހިނދުގަކޮމިޓީން  ބައްދަހާ  އެހެންވީމާކަށްކަމަކެންސަލްވި  ލުވުން  އި  މި.  ދު  އަ ، 

ތާރީއަޅު ފަހުގެ  ބައްދަލުވުން  އެޖެންޑާކުރި  ބަދަލުކުރުމަޚަގަނޑުމެން  ތާރީޚު ށާކަށް  އެ  މިނިސްޓަރު    އި  ޑިޕެންޑުވާނީ 

ހެން  ޑާގައި އެ . ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑުމެން މިއަދު މި ފާސްކުރީއަޅުގަނ  އިކަނޑައަޅަ  ކަމަށް   ގޮތުގައިގެއްދެއްވާ ޑޭޓެ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ވަ ނީ.ނިންމާލަޅުގަނޑު އަބައްދަލުވުން ހިސާބުން އެކުގައި މިހާ  މާތު ނެއައިޓަމެއް
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