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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގއި ބޭްއވުނު ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ    2021ޕްރީލް  އެ  21`. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމަކީ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(،    32ލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ  އު، ދ7ަ/ 2013ވަނަ ޖަލްސާަގއި ާގނޫނު ނަންބަރު    32

މު  ހުއްދައިެގ  ދީފައިވާ  އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ހަމަތަކަށް  ުއސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ބ(  އްދަތު )ރ(، 

ދިރާސާކުރުމަށް    އިތުރުކުރުމާ މައްސަލަ  ެއކުލަވާލާ  9ުގޅޭ  ކޮމިޓީއެއް  ވަުގތީ  ެއ    މެންބަރުންެގ  ފޮނުވާފަިއވާތީ 

މުޤައްރި ކޮމިޓީެގ  އެ  ދިރާސާކުރުމަށް،  ބައްދަލުވުން  މައްސަލަ  ބާއްވާ  ޮގތުން  ހޮވުމުެގ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ރާއި 

ހިތަދޫ އުތުރު  ޑަށް ޓަކަިއ ިއޢުލާނުކޮށްލާނަން. މެންބަރުންެގ ނަންތައް.  އިނޭގތޯ. ކޮމިޓީެގ ނަންތައް އަޅުަގނޑު ރެކޯ 

އަސްލަމް މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ، ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ލަބީބުހުޅުދޫ  މެންބަރު ، އިލްޔާސް  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ،  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

މުޙަްއމަދުނަސީމް،   ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިބްރާހީމް، ،  މީދޫ  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އިނޭގތޯ. މި އަލިފުށި ދާއިރާެގ  ،  މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

ކޮމިޓީަގއި   އެބަ   7ވަުގތު  ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން  މުޙައްމަދު    މެންބަރުން  ެމންބަރު  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ޔާމް  ސިތިއްބެވި. 

ރުޞަތު  މުޙައްމަދު އަދި މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަޑަިއެގން ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ފު

ފުރުޞަތު. އާދެ! އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު   ޅާލުމުެގހުޅުވާލާނަން މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ ނަން ހުށަހަ

 ރަޝީދު ޙުސައިން.

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށި

ކޮމިޓީެގ   އެކުލަވާލެވުނު  މެންބަރު މިއަދު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހިތަދޫ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެްއެގ 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމްެގ ނަން ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ެއއަށް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ކ އި ހަމަތަކުން  ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމ ވުމުގެ ގ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުސޫލުތަ 

 ށް ދީފައިވ  ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމ  ގުޅޭ މައްސަލަ  އިސްތިސްނ ކުރުމަ 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   1  ކޮމިޓީގެ   ވެވި ހޮއްވެ ދިރ ސ ކުރުމަށް  
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ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުކަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. އަދި  

ޅަކީ ހިތަދޫ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ނަންފު

އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. އެހެންވީމާ، އެ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އަޅުަގނޑު އަހާލާނަން އިނޭގތޯ.  

 ފުރުޞަތު. ޅާލުމުެގދެން އަޅުަގނޑު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުެގ ނަން ހުށަހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހީމްޙުސައިން ޝަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ލަބީބު މުޤައްރިރު އިލްޔާސް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  މުޤައްރިރަކަށް  މެންބަރުެގ ނަން    ހުޅުދޫ  ކޮމިޓީެގ ނައިބު  ދާއިރާެގ 

 ން. ލަހުށަހަޅާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު ނައިބު  ކަމަށްކޮމިޓީެގ  ނަންފުޅު.     ލަބީބްެގ  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  މިވަނީ  ހުށަހަޅާފައި 

ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  އަދި  ޝަހީމް.  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހެންވޭރު    ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

 ނުކުރައްވަންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ަގނޑު ތާއީދު އިނޭގތޯ. އަޅު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  މިވަނީ  هللا އާދެ!  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ. 

މުޤައްރިރަށް    ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވިފަ. ދެން އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން އިނޭގތޯ. ނައިބު 

ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ރިޔާސަތާ    މިވަނީ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ހޮވިަވޑަިއެގންފަ. 

 ހަވާލުެވވަޑައިަގންނަވަން މުޤަްއރިރަށް އަދަބުވެރިކަމާެއކު ދަންނަވާލަން.

 
 { ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ެއއީ ަމއްސަލަ  ފޮނުއްވާފަިއވާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  އާދެ!  ނަންބަރު  `.  ާގނޫނު  ދަ 7/ 2013  ލަތުެގ  އު، 

ވަނަ    32ދަށުން އެ ާގނޫނުެގ    ބާރުެގވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބޭ    36ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ  

  2020ޕްރީލް  އެ  26މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް ތަބާވުން  

ފެށިެގން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އިސްތިސްނާކުރުުމެގ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަާއއި ުގޅިެގން މި މައްސަލަ  

ކޮމިޓީ.ދިރާސާކޮ މި  ަވުގތީ  ިމވާ  ކަނޑަައޅާފައި  މަޖިލީހުން  މިވާ،  އުފައްދާފަިއ  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ކޮމިޓީެގ   ށް 

ލަޔާޤަތާިއ   އަޅުަގނޑުެގ  ޝުކުރުއަދާކުރަމުން،  ހަވާލުކޮށްދެއްވީތީ  އަޅުަގނޑާ  ބޭފުޅުން  ތި  މަާގމު  މުޤައްރިރުކަމުެގ 

ތް ތި ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް، ކޮމިޓީެގ  ބިލިއްޔަތު ތަންދޭ މިންވަރުން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަޤާ

ނައިބު  ކޮމިޓީ  އަދި  ދަންނަވަން.  ެގންޮގސްދޭނެކަމުަގއި  ކުރިއަށް  ޮގތަކަށް  އެދިވަޑައިަގންނަާވ  މެންބަރުން 

  ބީބަށް ވެސް މަރުޙަބާ މުޤައްރިރުކަމުެގ މަާގމަށް ހޮިވވަޑައިެގންނެވި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ

އާދެ!  ަގސްތުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ނިންމަން  ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެއްެގ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން. 

ކަނޑައެޅުން.   ސުންަގޑިެއއް  ނިންމާނެ  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް  މަްއސަލައަކީ  ިމވާ  އެޖެންޑާކުރެވިފައި 

އިއްޒަތްތެރި    ވަުގތު ހުޅުވާލާނަން.  އެޅުމާއި ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު މަޝްވަރާއަށް މިއެހެންކަމުން، ސުންަގޑިއެއް ކަނޑަ

 هللا.މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ!   މިހާރު  ނިންމަން  މަސައްކަތް  މި  މިއަޅުަގނޑު  މަސައްކަތް  މި  އޮތީ.   ކުޑަތަންވެފަ 

ހަނދާންވާޮގތުަގިއ   ދައްކަނީ.  އެ  26އަޅުަގނޑު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  ކަމެްއެގ  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ޕްރީލަށް 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދާއި އަދި މި ރެއާއި ެއއްކޮށް މި ރޭެގ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ނުދެކު ހެންވޭރު

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާެއކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތުއިތުރު ބޭފުޅެްއެގ އިތުރު މަޝްވަރާެއއް މިކަމުަގއި ނެތުމާއެކު އަދި  

 އެދިަވޑަިއެގންފިންތޯ.  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މި މަސައްކަތް ނިންމާ ސުންގަޑިއަކީ މި ރޭގެ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ނެތްކަމަށް   މެންބަރަކު  އެްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީމަ 

އެބަ ވާހަކައެއް  ދަ  ދަންނަވާލަންޖެހޭ  އެއީ  އަކުރު  ތިން  މި  )ބ(  )ރ(،  )ހ(،  ެއއީ  ޚަރަދަށް އުއޮތޭ.  ލަތުެގ 

އޮތީ އެއް އަހަރު ދުަވސް. ދެން އޭެގ އިތުރު ެއއް    ޒިންމާވުމުެގ ަގާވއިދުެގ މި ތިން އަކުރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފަިއ މި

 ނަަގނީ. ނަާގއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރީމަ އެ ސުންަގޑިާއ  އަހަރު މި

ސަރުކާރުކާރުެގ   ިގނަވުާމއި  އަދަދު  މީހުންެގ  ނެތް  ަވޒީފާ  ރާއްޖޭެގ  ެއއްޗަކީ  ބުނާ  މި  ީމަގިއ  ެއއީ  ުގޅޭނެ.  މިއާ 

ލިސްޓެއް މި އޮންނަނީ. އޮންނައިރު   ތްޮގސް އެކުލަވާލާފައި އޮ  ހިންުގމުެގ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖެއްސުމާއި ދެން މިހެން

މީެގ )ހ(  ންއަޅުަގނޑު  އަކުރުން  ތިން  މި  ބޭނުންވޭ  އޭެގ  ،)ރ(  ،ކަށަވަރުކުރަން  ފަިއސާ   )ބ(  ތެއިން 

  ރާ ދެވަނަ ކަމަކަށް އޯވަރޑްރޯ ނުކު  .އޯވަރޑްރޯކުރުން އިތުރަށް ބޭނުންވޭތޯ މިސާލަކަށް އިނޭގތޯ. އެއީ ެއއް ކަމަކަށް

މަޖިލީހުން    ކަމަށް ޮގތުަގއި  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  ޚަރަދުެގ،  މި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  އަހަރު  އެއް  ކުރިން  ވަންޏާ 

އެބަ ގައކާ  ހުއްދަދިންއިރުަގއި ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓިން ހުއްދަދީފަ. އެހެންވީމާ،  އިންނާނީ  ހުރިތޯ އެ ޑިސިޕްލިން    ެއއްކޮށް 

ބަލާފަ އެްއޗިްއސަށް  އެ  ދެން  މިފޮލޯކޮށްފަ.  އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން  ދެން މުޤައްރިރު  ނިންމޭނީ.  ޮގތެްއ  މިއަށް   އި 

 ނޫން  އޮތްތޯ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިރެއަށް ނިންމަން މަޖުބޫރު ހާލަތެއްގައިތޯ މިކަން އޮތީ. އެހެން  އުޅެނީ ދައްޗެއް އެބަ

މާ    ކަމަށް އެއީކީ  ނިންމުން  މި  ސަންޑޭއަށް  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މި ވާނަމަ  ވީކެންޑް  ިއޝޫއެއްހެނެއް   ބޮޑު 

 އަންނަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑު ިއސްތިސްނާ މި ކުރާ ތަންކޮޅަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވަނަ ދުވަހު އެއީ މަންޑޭ.    26ޮގތުން    އަޅުަގނޑުމެން ސަންޑޭއަށް މީތި ދިުގދަންމަިއފިއްޔާ މިހާރު އިންޝުކުރިއްޔާ.  

ސަރުކާރަށް   ފާސްކޮށްފައި  މީތި  ފްލޯއިން  މަޖިލީހުެގ  ކުރިން  މަންޑޭެގ  އެހެންވީމާ،  އަހަރުވޭ.  ެއއް  މަންޑޭއަށް 

ޮގތުން ރިޕޯޓެއް ނިންމާފައި ތިން ންނަ  ސް ަގވާއިދު އިއަންަގންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސަންޑޭަގއި ނިންމައިެގން މަޖިލި

ދުވަސް ދޭންޖެހޭ ކޮމެންޓްކުރަން. އެހެންވީމާ، ސަންޑޭަގއި ނިންމައިެގން މަންޑޭއަކު ފްލޯއަށް ނުެގނެވޭނެ. އެ ތިން  
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އިދުވަސް   ޮގތަކަށް  އެއްބަސްެވވަޑަިއަގންނަވާކުރުކުރެވޭ  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ހުރިހާ  ވަ  ންނަނީ  ންޏާ.  ކަުމަގއި 

އެްއބަސްވެދާނެ ހާލަތަށް  އެ  ނޫނީ ނުވެދާނެ  އެހެންވީމާ،  ނުނިންމޭނެ.   ކަމަށް  ޮގތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެ ލަސްވެެގން ތިން ދުވަސް އިންނަންޖެހޭނެ ރިޕޯޓް ނިންމަން ފްލޯއިން ފާސްކުރުމާ  

ހީވަނީ ސަންޑޭއަށް ހަދަިއފިއްޔާ ލަސްވާނެހެން. ދެން މިރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ދޭތެރޭަގ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  

އެންމެ  މާދަމާ  އެހެންވީމާ،  ލިބޭނެ.  ނިންމުނަސް  ައޅުަގނޑުެމނަށް  ލަސްވެެގން  ާމދަމާ  ނުނިމިއްޖިއްޔާ  މަސައްކަތް 

ނެތް. އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ނިންމަން  މިރޭ  އެކަމަކު،  ނިންމޭނެ.  ނުނިމިއްޖިއްޔާ    ލަސްވެެގން  މިރޭ 

 އަޅުަގނޑުމެނަށް މިރޭ އެކްސްޓެންޑްކުރެވިދާނެ މާދަމާެގ ަވުގތަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައެއް   ފާހަަގކުރެްއވި  ސަޢީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  އާދެ! 

ން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަަގކުރެުވނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެ

މިއަދު ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް  މަޢުލޫމާތުތަކެްއ    އެ  ހުރިހާ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި 

އެ ބައްދަލުކުރަން  އިތުރަށް  ޭއެގ  އަދި  ސާފުކުރާނަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ދިަވޑަިއަގންނަާވ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޝެޑިުއލްކޮށްެގން ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނަން. އެ ވާހަކަ ދެންނެވުމާއެކު އެީއ  

ޓަކަށް  އަޅުަގނޑު ބޭނުން ވޯ  ކުސީދާ ކަނޑައެޅިެގން އިޢުތިރާޟެއް ނޫންކަމުަގއި ިވޔަސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އޮތުާމއެ

ދާން. މިއަދުެގ ނިޔަލަށް ސުނަްގޑި ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ މުހިންމު ނުކުތާއެއް ެއ 

ސަޢީދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  އެދިވަޑައިެގންނެވި  އަދި  ފާހަަގކުރެްއވީ. 

ބޭ  ނިންމަން  ައވަހަށް  ލަބީބުއެދިަވޑަިއެގންނެވީ  އިލްޔާސް  އެކަން  ނުންވާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަފުޅުން  ެގ 

މައްސަލަ   މި  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަކުރާރުނުކޮށް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު  ފާހަގަވެއްޖެހެން. 

ން މަޖިލީހުން ނިމިފައި ވަނަ ދުވަހަށް މިކަ  26މަހުެގ  މި  ނިންމަން އެބަޖެހޭ. ކަމުެގ ބާވަތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭނުންވާ މުއްދަތުތަްއ    އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި މަޖިލީހެުގ އިޖުރާޢާތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

ބޭފުޅުން   ތި  ކުރިައށްެގންދާނަމޭ  ކޮމިޓީ  މި  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަވޭ.  ވެސް 

ވަނީ  ވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަށްފަހު އަދި ވަކި ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ކަމުަގއި އެދިަވޑަިއަގންނަ

އެ ފަރާތެއް ވެސް ހާޒިރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދުމަށް ނަމަ  

އިްއޒަތްތެރި    ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވާއަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އި 
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ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ    ހުށަހަޅުއްވާهللا މެންބަރު  ޝަހީމް  ޙުސއިން  މެންބަރު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ޖެހުމުެގ ކުރިން މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް.    12އެހެންވީމާ، މިރޭ    .ޮގތަށް މި ރޭެގ ނިޔަލަށް

އެދެން.   ވޯޓުދެްއވުން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑައެޅުާމއި  ކަުމަގިއ  ސުންަގޑި  އެއީ 

އަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ 

އަޣު ބޭފުޅުންެގ  ބަިއވެރިވަޑައިެގންނެވި  ވޯޓުަގއި  ކޮމިޓީެގ  އާދެ!  ފާސްެވއްޖެ.  ތެރެއިން،  އެޮގތަށް  ލަބިއްޔަތުން 

ފާހަަގކޮށްދެްއވުމަށް  ބޭފުޅުން  ތި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކަނޑައަޅަން.  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންފުޅުާވ  އަޅުަގނޑުމެ ހާޒިރުކުރަން  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ން 

ކަނޑަައޅުްއވާ ކަންކަން  ެއ  ވަނީނަމަ  ކަުމަގއި  އޮތް  ފަރާތެްއ  މެންބަރު އެްއވެސް  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ދެްއވުން 

 هللا.ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ   މެންބަރު އެ  ޮގތުަގއި ދެންމެ މާވަށު އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލުކުރާ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މަޢުލޫމާތެއް.  މުހިންމު  ހަމަ  އެއީ  ހަމަ    މަޢުލޫމާތަކީ  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ބައްދަލުުވން މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ  އެމް.އެމް.އޭ    ސާފުވެެގންދާނެ  ިމނިސްޓަރާއި  ފިނޭންސް  ތެރޭަގއި 

ތިން   މި  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވައިެގން  ފަރާތައް  ތިން  މި  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އަދި  ަގވަރުނަރާއި 

ކުރިއަށް އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ެގންދެވޭ  ފަރާތާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ތެރެއިން  ބައްދަލުވުމުެގ   

ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ފަރާތާއި  ތިން  ދެންނެވި  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ސާފުވެެގންދާނެހެން. 

 ފަރާތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން   ކިހިނެއްތޯ  މަޝްވަރާކޮށްލުން  ކުޑަކޮށް  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ    ނުރަސްމީކޮށް 

ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު މިއަދު މަސައްކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! އެހެންވީމާ،  ޮގތެއް.  ކުރިއަށްެގންދާނެ 

އަޅުަގ އެއްބަސްެވވިއްޖެކަުމަގއި  ތާވަލަކަށް  މިއަދު  ކުރިއަށްެގންދާނެ  ތާވަލަކީ  އެ  އަދި  ބަލަން.  ަގިއ    1.15ނޑު 

  16.00އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރުނަރާއި ބައްދަލުކުރުން. އަދި    2.30މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ބައްދަލުކުރުން. އަދި  

ބައެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  ައޅުަގނޑުމެން  އިތުރުން  އޭެގ  ބައްދަލުކުރުން.  ޖެނެރަލާ  އޮޑިޓަރ  ްއ  ަގއި 
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މިރޭ   . އެހެންވީމާ،ަގއި  9.30މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމުން ހޯދާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއތުރު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ  

އަށް އެހެންވީމާ، އެންމެ އަވަސް ަގޑިައކީ   9.15މިރޭެގ.    ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާ  9

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ. އެހެންވީާމ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމާއެކު ަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ރޭެގ  9.15.  9.15

 ަގއި.  1.15އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެން މިއަދުެގ އޮންނަ ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ 

 

                             _______________ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


