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 ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  .  ` އިއްޒަތްތެރި    24އަހަރުެގ  ވަނަ    2020ަގވާއިދު  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް މި ބޭއްވީ ކޮމިޓީަގއި ހުރި ކަންތައްތަކާ  

އަޅުަގ ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަތިން  އެޮގތުެގ  ޓަކައި.  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ުގޅޭޮގތުން  ތި  ނޑު 

މި ސިޓީ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ދިރާުގން ފޮނުވާފައި   ،ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި އޮތް ސިޓީެއއް

ނިންމާފަ ކޮމިޓީން  މި  ހޯދުމަށް  ކޮޕީއެއް  ސިޓީއެްއެގ  މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީެއއް.  ެއ  .  އޮތް  އެހެންވީމާ، 

ދެން ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން މިއީ ިއދާރާއިން ވެސް ފޮނުވާލެވޭނެ  ؛ ކޮމިޓީެގ ސިޓީއެ  ވަންޏާމު  ނޫން ކަމަށް    ސިއްރު

އެްއޗެއް މި ެއްއޗަކީ. ދެން ެއހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް އަިއއްސަ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމ ސިއްރުނުކުރާ ެއްއޗެްއ  

ހިއްސާކޮށްދިނުމުގައި މީތި  ފަރާތަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުދެކެން.    ވެއްޖެ  އަޅުަގނޑު  ކަަމކަށް  އޮތް  ަމއްސަލަެއއް 

ެއކަން ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އިއުތިރާޒުނުކުރަނީ  ބޭފުޅަކު  އޭ  ،އެްއވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ކޮޕީއެްއ  އެ  ެގ 

އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  އެދޭނަން.  ކިބަިއން  ބޭފުޅުންެގ  އިދާރީ  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވާލަދިނުމަށް 

ހަަގކޮށްލަނީ ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހުރި ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ހުށަހެޅިފަ. އޭެގ ތެރެއިން ދެން މިހާރު  ފާ

ނިމިެގން މިދިޔަ ޕްލޭނިންގ ަގވާއިދާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އިްއޔެަގއި  އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން  

ެގޒެޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދެން  ރިޕޯޓެއް  ނިންމަން.  ޮގތްތަކެއް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ނިންމުމަކީ    އެނުކުރި 

މެދުވެރިކޮށް  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީން  ނިންމާފައި  މަތިން  އެކިފަހަރު  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދަންނަވާފައިވާ ދެންނެވުންތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދެންނެވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިނުާވތީވެ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި 

އެޮގތަށް   ނިންމެވީ  އެ  މެންބަރުން  ފޮނުވީމާ  ފޮނުވަން.  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ރިޕޯޓެއް  ތައްޔާރުކޮށް 

ލް ޖެނެރަލްެގ ލަފާ އަޅުަގނޑު  ެގޒެޓުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށް ފޮނުވި ރިޕޯޓު އެ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް ދިއުމަށް ކައުންސެ

ާގނޫނު ިވދާޅުވީ  އަހާލީމާ  ުގޅޭޮގތުން  ާގ  ،އެކަމާ  ބެހޭ  ަގާވިއދުތަކާ  ކޮމިޓީއަށް    4ނޫނުެގ  އާންމު  މާއްދާއިން  ަވނަ 

އިޞްލާޙު ެއ  ެއހެންވީމާ،  އިޞްލާޙުކުރުން.  ަގާވއިދުތައް  އިޚްތިޔާރެކޭ  އޮތް    ، ލިބިެގންވާ  ެގނެްއސަ  ކޮމިޓީން 

ނާދެ ނިމުމަކަށް  އަދިވެސް  ހައިސިްއޔަތު  ާގނޫނީ  ކަމަށް  އޭއިޞްލާޙުެގ  އެބައިން  ޮގތަށް  ިއން  ެއކަން  އެހެންވީާމ،   .

ޖެކައުންސެ ޢަމަލުކުރާނެ ލް  ބެހޭޮގތުން  ެއއާ  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ލަފާދިނީ.  ނެރަލް 

ނިމުމަކަށް   ފާސްކުރުން  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  ނިންމިދާނެ.  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް  ޮގތްތަކެއް 

އާ ުގޅޭޮގތުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރިއަށްދާނީ  ލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، އެނާންނަ ކަމަށް ކައުންސެ
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ދެން އަޅުަގނޑަށް އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ދެން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން  ެގ،  ކޮން ޮގތަކަށްތޯ. ދެން ރިޕޯޓުަގއި ހުރި ބައެއްކަހަލަ

ން، ދެން ފާހަަގކޮށްލަ  ޑިސްކަސްކޮށްލެވިދާނެ އޭަގއި ކުރިއަށްެގންދާނެ ޮގތްތަކެއް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

މި ދެންނެވީ ާގނޫނާ ފުށުއަރާ ަގާވއިދުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓް    ،ދޫދުން ބޭރުަގއި ހުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ާގނޫނުެގ 

މިނިސްޓްރީން ހަދާކަމުެގ ޝަކުާވއެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮިމޓީއަށް. އެ މައްސަލަ އަދިވެސް ކޮމިޓީެގ އިދާރީ ބޭފުޅުން  

އަ ހިސާބަށްދިރާސާކޮށް  މަސައްކަތާ  ވީާމ    ،ޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  ޭއެގ  އެ  ތަންކޮޅެއް  ނާންނާތީވެ 

ދެން  ކަންތަކުަގއި  ަގާވިއދުެގ  ޕްލޭނިންގ  މި  ިމހާރު  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކޮށްލީ.  މިއަދު  ވެސް  މަސައްކަތް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތަކަށްކަން  ކޮން  ކުރިއަށްދާނީ  އިތުރަށް  މިކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމިދާނެ.   

އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލަން.  އިުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންެގ މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވަ

 މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ކޮމިޓީަގއި ެއއީ  ފާހަަގކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑުކަމަށް  ވަރަށް  އިޝޫ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ،  ޝުކުރިއްޔާ 

އެޖެންޑާަގިއ   ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާިއރު  ކޮމިޓީަގއި  ތިންހަތަރު  ކޮމިޓީތަކުަގއި،  ބައިވަރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަމެއްކަން   ކޮން  ހުރޭ.  އޮންނަނީ  އެބަ  ދަތިތަކެއް  ހާޒިރުވުުމަގިއ  ކޮމިޓީައކަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޭނޭގތީވެ 

ބައްދަލުކުރުން   ބަޔަކާ  ަވކި  ނޫނިއްޔާމު  މައްސަލަތަކެްއ  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ސިއްރިްއޔާތުަގއި  އެހެންވީމާ، 

އަ ނިންމެވި.  ކަންތައްތަކެއް  އެހެން  ދެން  ފަހުަގއި  ކޮމިޓީއަށް  އެޖެންޑާކުރުމަށް  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  ވެސް  މިއަދު  ދި 

ހުށަހެޅިފަިއ   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަެއއް  ސަތޭކަ  އެތައް  އެތަްއ  މައްސަލަތަކެއް.  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި 

ުގނު  ރީ އެންމެފަހު ދުވަހުަގއި ހިންހިމިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު މިައދު މި ކޮމިޓީަގިއ މި  ،އޮންނައިރުަގއި އެ ވާނުވާނޭނގި 

ައޅުަގނޑުމެން ވަުގތު  މި  ެއއީ  ދެނެަގންނަންވެެގން.  ކަމެއްތޯ  ކޮން  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދު  ުގޅިެގން  ؛ ބަޣާވާތާ 

ޓަކަިއ   ފާސްކުރުމަށް  ާގނޫނެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެީއ  ހިނަގމުން.  ދަނީ  އަދި  ކޮމިޓީ  ޖުޑިޝަރީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ 

އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ކަމެއް    ނަން.ދެނެަގން  ކަންރީ މިހިނަގިއ މިައއިސް މި ތާ  ކުރިއަށްދާ ކޮމިޓީއެއް. އަޅުަގނޑު މިއަދު

މަޢުލޫމާތު  އެ  ޮގތަކަށް  އެނޭގކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެްއކަން  ކޮން  އޮންނަނީ  އެޖެންޑާަގިއ  އެދެނީ  ޮގތުަގއި 

ކުރިއަށްެގންދަވާނެ ކަމަށް ވަރަށް   މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެކަން  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ،  ހިއްސާކޮށްެގން 

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް އެދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ތާ އޮތް  ކުރިއަށް  ބަލައިަގންނަން.  ކޮމެންޓު  ތި  އަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް  ބޭފުޅުންެގ ނއާދެ!  ތި  ަގއި 

އެޖެންޑާކުރެ ދުވަހެއްެގ  އެ  ބަލާނަން  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ފަސޭހަކުރުމަށް  ޭވ  މަސައްކަތަށް 

ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ. ހުށަހަޅައިެގން  ހަމަ  ޠާރިޤަށް    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަންތައް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާ. ، ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

މި ެއއްަގމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ަގާވއިދުަގއި މި ހުރި  ،  ޓްރާންސްޕޯޓުެގމި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޚާއްޞަކޮށް  

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި    ،ކަންތައްތަކާހުރި  މައްސަލަތަކާއި އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ އެ ަގވާއިދުތަކާ ބެހޭ  

 ޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިުއމުެގ ކުރިން ހޯމަ ދުވަހު ނަމަވެސް.  ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަން މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  މިކަމުަގއި  ޝުކުރިއްޔާ  އަދި  ތާީއދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު 

ންނަ ޓްރެފިކް ހުމިހާރު    ،ތަކެްއ ެވސް ދީފައި ސްމެންޑޭޝަންކޮއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން ރެ

ރެރިމާޖު ޓަކައި  ހެދުމަށް  ޮގތަށް  ދެއްކޭ  ބަހާލައިެގން  ކުރެޭވ  ސްމެންޑޭޝަންކޮ ނާ  މިކަން  ބަހާލައިެގން  ދިނީ.  ތަކެއް 

ތަށް މީރާއިން ހަދައިދީފި. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ލިބިދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ނޫނިއްޔާ ޓޯކުރެވިފައި އިންނަ ޮގ

ނުދޭ.   އެއްބާރުލުމެއް  މީހުން  އެ  ނުކުރޭ.  ޢަމަލެއް  ފުލުހުން  ކަންތަކުަގއި  ދޫކުރުމުެގ  ދެންނެވި  އެ  ވެހިކަލް  މި 

ނަ ކަމެްއެގ ތެރެއިން ައއިއްސަ ޓްރެފިކް ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ހުރި ންޓްރާންސްޕޯޓް ަގވާއިދުތަކުެގ ތެރެއިން، އެ އޮ

ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޓްރެފިކް ކަންތައްތަްއ  

ތޯ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާާވ ާގނޫނީ ދަތިތަކަކީ. ެއއީ  އިބަލަހައްޓާ ފުލުހުންެގ އިސްވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްެގން ކޮބަ

ެއކަން  ޢަމަލު  މީރާއިން   އެޮގތަށް ކުރައްވަމުންދާއިރުަގިއ ވެސް މި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ނުކުރަްއވާތީވެ. އެހެންެވ، 

 ށަހަޅަން.ވެސް ސާފުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމާ އެކީަގއި އެކަން ވެސް ެއއީ ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގއި ހު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 ... ފުރުޞަތެއް. އަޅުަގނޑު ށްއަޅުަގނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޠާރިޤް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ހުށަހެޅުއްިވ  ؛ އަޅުަގނޑު ނިހާދު  އަދި  ތާއީދުކޮށް  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އެ ހުށަހެޅުމަށް.   އް އިތުރަށް،އެ ފުލުހުން ެގނެސްެގން ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތުތަ ،  އިތުރުކުރަން

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަޡި ޢާ ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްޡިޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ދެންމެ   ތާއީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަައށް  ޝުކުރިއްޔާ  ދެްއކެވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދަންޏާ ހަމަައށް  އުސޫލުތައް  އެ  އެނެގންވާނެ.  ކުރީބައިަގއި  ެއޖެންޑާ  ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަކީ   ؛އިނޭގތޯ. 

ޑުމެންެގ ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އަޅުަގނ.  އުސޫލުތަކުެގ ހަމަ ވާހަކަ މީހަކަށް ވާތީވެހަމަ އެ  އަބަދުވެސް  

.  އޮންނަ ރައިޓެއް، އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮންނަ ބާރެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކުރާ ޮގތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ތިބެެގންނުވާނޭ 

ދީނުލަ ހުންނާނެ  ކަންތަްއތައް  ބައެްއ  ޓަކަެއއް  ބޭނުމަކަށް  ސިޔާސީ  ެވސް  އިހަމައެކަނި  ެއ  ކަންތައްތައް.  ލެވޭނެ 

ިއއްޒަތްތެރި  ،  ޢާމިރު ވިދާޅުވާހެން  ،ށްަގސާލަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުތުލައަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންވާނެ. މި

އާންމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ  ،  ެގޒެޓުކުރާ ކަންކަން މި ތަނުން އެންީގމާ،  މުތުލަަގށް އޮތް ބާރެއް  މެންބަރު ވިދާޅުވާހެން

އެކަން ނުކުރީމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކަލަ    މަާގނޫނުެގ ތެރެއިން ަގާވއިދުތައް ހަދާފަިއ އެންީގ  ، އެއެ ަގވާއިދުތައް

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު އޭރުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ އިނޭގތޯ.    ، ފަހަތަށް ޖެހެންޏާ ކޮންމެ ވަޒީރެއްއެ  
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 ވެސް. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކޮށްލުން ެއއީ ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ދެކެންާވނެ އަޅުަގނޑުމެން

ކިތަންމެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރިޔަސް، އަދި ސަޕޯޓު ކުރިޔަސް ޯގސް ކަމެއް ޯގސް ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ނުދެކެންޏާ ދެން 

ިމ  ިއއްޔެ ވަރަށް ދެރަކޮށް ދިމާވީ އިނޭގތޯ.  ެއހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ ބައްދަލުެވެގން ކަންކަން ކުރުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. 

ކޮމިޓީ މުޅި  ނިންމާފައި،  ދިޔައިކޮމިޓީން  އިދިކޮޅަށް  ދިމާ  ހަމަ  ެއއްޗެއް  ފޮނުވި  ތަޅުމަށް  ނިންމާފައި  އެއަށް  ން  މާ 

ކޮންމެވެސް ެއއްޗެއް ބުނަންާވނެ އަސްލު އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެިއން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު 

އަލުން   ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު  އަންަގންޖެހޭ ދެކެން އިއްޒަތްތެރި  އެބަ  ލިޔުމުން ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް 

އަންނަ ބަދަލުކުރަން  ،  ދެން  ރިޕޯޓު  އެ  އަނެްއކާެވސް  ދައުރުަގއި  އަންނަ  ދެން  ފެށިެގން،  މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެއްޖެ  ތަންކޮޅެއް  ެގޒެޓުކުރުންއްބޭނުން  ެއކަމަކު  ވެސް  ބަދަލުކޮށްފައި  ބަދަލުކުރޭ.  އަނެއްކާވެސް  ެއކަން   ،ޔާ 

ޖެހޭ އެބަ  އަޅުަގނޑުެމން  އިނޭގތޯ.  .  މަޖުބޫރުކުރުވަން  ވަޒީރަކަށް  ނުހުރެވޭނެ  ނުކޮށެއް  ޖެހޭނެ.  ެގޒެޓުކުރަން 

 ން އެ ތަންކޮޅު. ނައެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޖަބަރު މޫސާ ސިރާންމެއިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ، އާދެ! އަޅުަގނޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެ ފާހަަގކުރި ކަންތައް އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން   މްޡި ޢާ  ޢަލީޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

ަގާވއިދުެގ   ބެހޭ  ާގނޫނުތަކާ  އާންމު  އޮތް  މި  ނިންާމފައި  ކޮމިޓީން  ަގވާއިދު  އެދުނީ.  ފުރުޞަތަކަށް  ވެެގން 

ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  ކޮިމޓީން  އަނެްއކާވެސް  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  މައްސަލަިއަގއި  ެގޒެޓުނުކުރާ    މައްސަލަިއަގިއ، 

އިން  ަގބޫލުކުރަނީ.އަޅުަގނޑު   ޭއަގއި  ފަހަރެއްަގިއ  ޮއތީ   ؛ދެން  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ަމއިަގނޑު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

މި ކޮމިޓީން އޭރު އޮތީހެން  ޚިލާފުވެއްޖެއޭ.    ގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔެވިފައި  ާގނޫނާ  ނިންމާފައި އޮތީ މިނިސްޓަރު 

ކަމުަގިއީވ އިން ފާސްނުކުރި  ރފްލޯއަދި  އަސްލެއް. މިނިސްޓަރު އޮތީ ާގނޫނާ ޚިލާފުވެފަ. ދެން އެޮގތަށް  އެއީ  ދެން  

ަގާވއިދުތައް   ހުންނަ  ހަދާފައި  އެ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ަގާވއިދުތަކާ  އާންމު  އުސޫލަކީ  އޮންނަ  ނަމަވެސް، 

އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ކޮމިޓީައށް އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް. ދެން އެކަން ަގާވއިދު ކޮމިޓީން 

، ހޭ ކަމަށް. ދެން އެއީ ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮންނަ ކަމެއް. ދެން އެކަން ނުކުރީމާ ނިންމާފައި ފޮނުވީމާ ގެޒެޓުކުރަންޖެ

އުނިކޮށްލާފަިއ    ދެން ތަންކޮޅު  ެއ  ދެން  ލިޔެވޭނެހެނެއް.  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  އެ  ވާހަކަ  އެ 
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 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޖެހޭނީ. ދެން  ނަމަވެސް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އަނެްއކާވެސް ހަދާފައި ފޮނުަވއިެގން ތަޅުމުން ފާސްކުރަން

އެ  ތަޅުމުން ފާސްވާނެ ޮގތަކަށް ެއކަން ކުރަންވީ. ދެން ކޮންމެ ޮގތަކަށް ނިންމިޔަސް އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އޭަގއި  

އެ އޮތީ ާގނޫނާ ޚިލާފުވެފަ. ދެން ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ެއ ނޫން ޮގތަކަށް ދެން މިކަން ކުރެވޭނެ    ށްއޮތީ މިނިސްޓަރަ

ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަނެއްކާެވސް އެކަން ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އެ    ،. މި މަޖިލީހުންށްކަޮގތަ

ެއއަށް  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  ދެން  ހުށަހަޅަން.  ޮގތަކަށް  ފާސްކުރެޭވ  ނަމަވެސް  އުނިކޮށްލާފަިއ  ތަންކޮޅު  އިން 

 ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަބަރު އިކްރާމް ޙަސަންންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދިއްަގރު ދާއިރާެގއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު

ަގބޫލުކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރެްއ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް  

އިން ރއިން އަނބުރާ، ނުވަތަ ފްލޯރމި ކޮމިޓީަގއި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ދެން ިއއްޔެެގ ރިޕޯޓު ފްލޯ

،  އަޅުަގނޑުމެންއޭަގއި  ޖެހިެގންދިޔަ މަިއަގނޑު ސަބަބެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ދެން މި ފާހަަގކުރެވެނީ    އެ ރެޑް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ހުރި ބައެއް ކޮންޓެންޓްތަކުެގ ސަބަބުން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ދެން އޭަގއި  އޭަގއި

ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ. ހުޅުމާލޭެގ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތު ،  އެ ނަތީޖާ އިނޭގތޯ

ބުރިއަށް އެ ތަން ހެދުމުަގއި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކެއް. ެއއީ ހުޅުމާލޭެގ އަޑީަގއި އަޅާފައި    10ފިޔަވަހީަގއި އެބަ ހުރި  

ބަލާއިރުަގއި  ނިޒާމަށް  ފެނުެގ  ނިޒާމާއި  ނަރުދަމާެގ  ވާހަކައަކީ  އިނޭގތޯ.  ނިޒާމު  ހުރި   6  އެވާ  ނަާގފައި  ބުރިއަށް 

ޓެކްނިކަލް   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދިމާވޭ  އެބަ  މައްސަލަ  ނުލިބޭ  ފެން  ަގޑީަގިއ  ހުކުރު  ވެސް  ތަންތަނުަގއި 

ބުރިއަށް    10އާދެ! ޓެކްނިކަލް ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރުަގއި އެ    ، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރުަގއި

މި ދެންނެވި ކަންކަން ހުރީމާ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ  ،  ނަމަ  އެ ތަން ނަާގ ކަމަށްވާ

މި މައްސަލަ ބަލަން، ދެނަެގންނަން. އެއީ މިނިސްޓަރާ އަދި އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަން.  އިނޭގތޯ  އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް  

ނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ރާއްޖޭެގ  ؛ ޅުމާލޭެގއަދި ޓެކްނިކަލް ޓީމާ ވެސް އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަން. އަދި ހު

ޮގތަކަށް   ނިންމާ  އެ  ކައުންސިލުން  ކައުންސިލަކުން،  ެއ  ފުރުޞަތު  ނެުގމުެގ  ަމއްޗަށް  އެ  ހަމަ  ރަށްރަށުަގއި  އެކި 

އެ   ނެިގެގންދާއިރުަގއި  ެއ  ވެސް  ރަށްރަށުަގިއ  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  އޮންނަންވާނެ  ފުރުޞަތު 
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ސްޓްރަކްޗަރ، ބިމު ައޑިއަށް އެ ލާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލެވިެގންދާން ޖެހޭނީ ެއ ތަންތަނަށް އުނދަުގލެްއ  އިންފްރާ

ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ދިރިުއޅެޭވނެ ޮގތަށް. އެީއ މައިަގނޑު މި ަގާވއިދުތަކެއް ހެދެން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ ވެސް. ެއ  

ރަްއޔިތުންނަށް ތެރެއިން  އަދިަގާވއިދުތަކެއްެގ  އޭަގިއ  ދެން  އިދުތަްއ  ަގވާ   ،  އިންޕުޓެއް  ޓެކްނިކަލް  އެ  ހެދޭއިރުަގއި 

ނޫނިްއޔާ ކަމަށްވާ  މުއޮެވެގން  ހެދޭ  ަގާވއިދުތައް  އަންނާނެ.  ،  ނަމަ  އެ  ތަކުލީފުތައް  އޭެގ  ރައްޔިތުންނަށް  ހަމަ 

ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ާގނޫނުތަކެއް ނެތި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެން ދޫކޮށްލަން މި  ،  ަގވާއިދުތަކެްއ ނެތި  މުއެހެންނޫނިއްޔާ

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މިހެން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކުަގިއ މި ދެންނެވި ވިސްނުން ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. ދެން 

ވެެގންދާން.   ކަންކަން  ޮގތަށް  އެދޭ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ރަްއޔިތުން  ބޭނުންވަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުަގއި 

ންނަށް އެ ކަން ެވެގންދާއިރުަގއި ފަހުން އޭަގއި އުނދަޫގތަކެއް ދިމާނުވާނެ ޮގތަށް ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތު

ަގާވއިދުތަކުގެ  އެއީ  ޖެހޭނެ.  ދެން  ؛ ވެެގންދާން  ހުށަހަޅާލަން.  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރަން  މިނިސްޓަރާ  އެހެންވީާމ، 

މާބޮޑަކަށް ނޭނެގ. އެހެންނަމަވެސް،    އްޅުަގނޑަކަށެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ަވުގތު ކޯރަމް އޮތް ކަމެއް ނެތް ކަމެއް އަ

ހުޅުވުނީމަ މަޖިލިސް  ތެރެއިން    ދެން  ީމެގ  ހިއްސާކޮށް،  ވާހަކަތައް  އެކުަގއި  މިނިސްޓަރާ  ބައްދަލުކޮށް،  މިނިސްޓަރާ 

ޤަތުަގިއ  އެއީ އެްގޒެކެޓިްވ ޕަވަރ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޕަވަރ ޙަޤީ؛ ކޮންކޮން ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެތޯ ބަލައި

ސަރުކާރުެގ އޮންނަނީ  އޮތް  މި  ހާލަތެއް  މަޖުބޫރުކުރުވޭނެ  ކުރަން  ކަމެއް  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން   .

ކަމަކަށެއް އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނޫން ގަވާއިދުތައް ހެދުމުަގއި މި ދެންނެވި ޓެކްނިކަލް ބައި ނެތި 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން   ހަމަ  ދިމާވާ އުނދަޫގތައް މާބޮޑަށް ބޮޑުެވދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަންހެދުމުެގ ސަބަބުން ދެން  

 ވެެގން ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެްއޗެްއ  އާދެ! ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރި ނުކުތާާއ ުގޅޭޮގތުން

ބައި  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ގަވާއިދު  ބައެްއ    ،ސާފުކޮށްލަދޭނަން.  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މެންޑޭޓާ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ހިމެނޭ ެއްއވެސް ަގާވއިދެއް ަގވާއިދު    ބޭފުޅުން އެބަ ސުވާލުއުފައްދާ. އާންމު ަގވާއިދުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ޖަދުވަލުެގ

ނޫ ތަނެއްކޮމިޓީ  ާގނޫނެއް  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  އިޞްލާޙު  ޮގތަކަށް  އެކަން    ން  އެއީ  ޮގތް.  ނުދޭ.  މިހާތަނަށް  އޮތް 

ދެކެޭވ   ުގޅޭޮގތުން  ަގވާއިދާ  ދެން  ބާރެއް.  އިން  ކޮިމޓީއަށް  ަގވާއިދު  އެީއ  ެއއީ.  ެވސް  ޮގތަކީ  އޮތް  ޢަމަލުކޮށްފައި 

ވާހަކަދައްކާ. ާގނޫނުތަކުން ދީފަިއ  އެ  ބަރުން ދެ ޮގތަކަށް އެބަ  ވާހަކަތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެން

މުއައްސަސާތަކަށް ހަދަން ހުންނަ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ އެ މުއައްސަސާއިން. ދެން މި ަގާވިއދަށް ބަދަލެއް ެގނެސް، މި 

ތަކުން ވެސް ބޭނުންާވ  ހުށަހަޅައިެގން ވެސް ފާސްކުރެވޭނެ. އަދި މުައއްސަސާ  ަގާވއިދަށް ކޮމިޓީން ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު
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ބަދަލުކޮށް މިކަން ކުރުމުެގ މެންޑޭޓު އިނީ އެ  ހުށަހަޅައިެގން ފާސްކުރެވޭނެ. ެއކަމަކު ެއއަކާ ބެހޭ ޮގތުން    އިޞްލާޙު

ތި   ދެން  ކަމެއް.  އޮތް  ކޮށްފައި  މަތިން  އެޮގތުެގ  އެހެންވީމާ،  ބަިއަގއި.  ަގާވއިދުތަކުެގ  އާންމު  ކޮމިޓީަގިއ.  ަގާވއިދު 

ދެން މި ގަވާއިދު އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލައެއް ނެތް. އެންމެ ބޮޑަށް ތި ފާހަަގކުރަނީ ؛ ތާެގ އަލީަގއިވިދާޅުވި ނުކު

ވާހަކައާއި މިނިސްޓަރުެގ  ކޮންޓެންޓުތަކާއި،  މިހާރު  ބައެްއކަހަލަ  ހުރި  އެ  ޭއަގއި  ކަ  10،  މައްސަލަ  މަށް ބުރީެގ 

މައްސަލައިަގއި  ،  ވަންޏާ މި  ިގނަފަހަރުމިހާރު  ވަރަށް  ވެސް   ައޅުަގނޑުމެން  އެންމެންތައް  ހުރިހާ  ޓެކްނިކަލް 

 ދެން މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީގެ  ހާޒިރުކުރެިވއްޖެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން.

އިންނަނީ   މި  އޯ  10ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ޮގތުން.  ވިދާޅުވި  ތި  މައްސަލަިއަގިއ  އުނިކޮށްފަިއ    10އެ   ، ކޭބުރީެގ  ބުރި 

ކުރަންޖެހޭ. ެއހެންނޫނީ ވާޮގތަކީ ާގނޫނާ  އިޞްލާޙުކޮށްފައި ެއ ެގޒެޓު ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ

އެޗް.ޑީ.ސީން ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ކަމެއް ކުރަން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެކަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގން މިދަނީ. މިހާރު  ޚިލާފު

 ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަ ކުރިއަށް އޮތް ދުަވސްތަކުަގިއ ކޯޓަށް   ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ާގނޫނާ ޚިލާފުަގާވއިދަކީ 

ޚިލާފު  ވެސް ާގނޫނާ  ާގތްކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ހަމަ  ާގނޫނުެގ  ވަނުމަކީ  ތެރެ ކަންތައް  ފެއްތުމަށް އަތަރަޙައިެގ  ށް 

ކޮންމެހެން   ވެސް  މިޓަކައި  ލަފާ ލާޒިމުކަމެކޭ  ހުރިހާ  ހުރި  ލަފާދީފައި  ތަންތަނުން   ؛ކޮމިޓީއަށް  ލަފާ  މިހާރު 

ތަބާވުެމއް ވެސް   ހޯދާއިރުަގއި ެއ ދޭ ލަފާެގ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އަޅުަގނޑުމެން

ޑާރަ ނައިބުެގ ލަފަޔާއި، ކަމާ ުގޅުންހުރި ލަފަޔާއި، ބަން ވާން. މިކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން މި އޮތީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ 

ފަރާތްތަކުެގ ލަފާތަކުެގ ހުރިހާ  އެ  ހޯދިފަ.  ލަފައެއް  ރިޕޯޓެްއ   ހުރިހާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަްއޗަށް 

  ސްވެ އެބައި އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ،އޯކޭ  ؛ރިޕޯޓުަގއި އިން އެންމެ ކުޑަކުޑަ ނުކުތާއަކުން އެ ތައްޔާރުކުރީ. ތައްޔާރުކުރީމަ

މީަގއި  އުނިކޮށްފަިއ ނަމަވެސް  ފޮނުވަިއެގން   އަނެއްހެން ސިމްޕަލްކޮށް ދަންނަވާނަމަ ؛އެބައި  ތަޅުމަށް  އަނެއްކާވެސް 

ސަރުކާރުން ނޫން.  ކަެމއް  ކުރަންޖެހޭ  ފޮނުވާލީމަ   ކަންތައް  މި  ައނެއްކާެވސް  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ދެންނެވި  މި  ހަމަ 

ހެދިފައި ހުންނަ   މި   އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުންމި  މި ކަމަކީ    އެހެން އޮތް ކަމެއް  ނިމުނީ. ެގޒެޓުކުރީމަ

އަސްލު އޮތް ކަމެއް މި ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ  ަގާވއިދުތަކަށް އިޞްލާޙު ެގނަުއމުެގ ބައި. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް

އިއްޒަތްތެރި ސާފު ހުރިހާ  ރަނަގޅަށް  ަވރަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިބާވަތުެގމެންބަރުންނަށް  ަގާވއިދުތަކަށް   ކޮށްދެން 

ށް ދީފައި އިން  ަގލަތުަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ހަމަ މު ެއއަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ އިޚްތިޔާރަކީ މަޖިލީހުެގ  އިޞްލާޙު ެގނެސް

އަނެއްކާ ކަުއންސެލް ޖެނެރަލްެގ ލަފާަގއި   .ވިދާޅުވެފަ އެ އޮތީ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ލަފާަގއި ެވސް ބާރެއް. އެ ވާހަކަ

ފަރާތަކީ  ދެން މި މަޖިލީހަށް ާގނޫނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ،  ކައުންސެލް ޖެނެރަލްެގ ލަފައިން ވެސް ވެސް އޮތީ ވިދާޅުވެފަ.

ތް ތަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮ  ޙައްލަކީ މި އޮވޭ މީެގ  އެއީ. ކައުންސެލް ޖެނެރަލްެގ ލަފާަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން އެބަ
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ގެޒެޓުކޮށްފައި ގެޒެޓުކުރުމޭ.  ޮއވެއްޖެއްޔާ ަގާވއިދު  އިޞްލާޙެއް  ބޭނުންވާ  އެއަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ   އަނެްއކާވެސް 

ފުރަތަމަ ަމރުޙަލާަގއި މި ކޮންމެވެސް   ދެން މީެގ ؛އެހެންވީމާ، ިމކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ  ފޮނުވޭނެ.

މަްއސަލައާ ުގޅޭ ޮގތުން އޭތި ކަމަށް ވަންޏާ އެބައި އުނިކޮށްފަ. ދެން   ބުރީެގ  10.  މެދުމިނުެގ ޙައްލެއް ެގނެވެންާވނެ

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް  ިވސްނުމުަގއި  އަމިއްލަ  ބަދަލު  ލަފާނަން.ހަމަ  ޕްލޭނަށް  ެގންނަން   އެ  މިސާލަކަށް 

މައްސަލަިއަގއި  ފެނުެގ  ެއރުމާއި،  މައްޗަށް  ފެން  ޕަރސަނަލީ މި   ،ބަލައިލާއިރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ވާހަކަތަކަކީ 

ަގބޫލުކުރަން މައްޗަކަށް ތަންކޮޅެއް  ފެށިެގން  ބުރިން  ތިންވަނަ  ވެސް  މާލޭަގއި  ފެން   ނާރާނެ ުއނދަުގވޭ. 

  10   ނޫނީ.ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގންނެއް އޮޓޮމެޓިކުންނެއް އެ ބޫސްޓަރ ޕަމްޕު ބަހައްޓައިެގން އެކަަމށް ބޭނުންވާ

  އިމާރާތެއް ނަހަދާނެ އެކަމަށް އެ ކުރަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ނުކޮށެއް. ބުރިއަށް  25ބުރިއަށް،    15،  ބުރިއަށް

ފާހަަގ މި ވެސް  ދަންނަވާނަން. ؛ނުކުތާ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  މިސާލަކަށް 

ދަނިކޮށް   އިމާރާތްކުރު  25މަސައްކަތްކުރަމުން  މާލޭަގިއ  މިބުރިއަށް  ެއކަނި.  ހުއްދަ މަށް  ދިނީމާ   ދިނީ ސަރުކާރަށް 

ފަރާތުން މި  އާންމުންެގ  އޭރި  ެއވަރުެގ  ައއީ ޝަކުާވތަކެއް  އަމިއްލަ  އާ ލޭންޑް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ޮއވެއްޖެ  ޖާަގ  ެގ 

ފާސްކޮށްފަިއވަނީ   ބައްދަލުވުން ބާްއވާ ކޮމިޓީން  ނުނެެގންީވ ސަބަބެްއ ނެތޭ. ކޮމިޓީގެ   ބުރިައށް  25ވެސް   ފަރާތްތަކަށް

މިހާރު ވަނީ ދީފަ. އެހެންވީމާ،    ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހުއްދަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލޭންޑް އޭރިޔާަގއި އެވަރު ވަނީ 

ދެކެވޭ؛ އަޅުަގނޑު ވިސްނާލަންޖެހޭ   މި  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި   15ށް،  އަ ބުރި  10ވާހަކަތަކުަގއި   ބުރިއަށް 

ކަން ކުރާކަށް    ކަންތައް ނުކޮށެއް ނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް އެ ޓެކްނިކަލީ ކުރަންޖެހޭއެއަށްވުރެ މައްޗަށް ވެސް ހަދަ 

ބުރިއަށްވުރެ މައްޗަށް ހަދާ ތަނެއް ވެއްޖެ ކަމަށް   10.  އެ   ޕޮއިންޓަކީ ބޭސިކް  ެގަގާވއިދަކުންނެއް ުމުގރަެއއް ނުލާ. މީ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ބިމު އަޑީ   ކަމެއް ކޮށްެގން އެޓެކްނިކަލީ އެތަނަށް ެއ ޝީޓްޕައިލްކޮށްެގންނާއި އަނެއް   ވަންޏާ

ހުއްދައެއް ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކުރާނީ.  ކަމެްއވެސް ކޮށްެގން  ފުށުއަރާަވރުެގ  ަގވާއިދެއް  އެއިން  އަދި  ނެތް.   މެނުދޭނެ. 

 ނޑު މިހާރު އަޅުަގ އަސްލު އެތަނުަގިއ،؛ ޕްލޭނިންގ ަގާވއިދުަގއި ވެސް ވަރަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް  ދެން ހުޅުމާލޭ

މައިަގނޑު އަސާސް މުުގރައިލުަމކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ  ދަވެސް ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަަވއިލާނަން. ހުޅުމާލޭެގ އޭނ

  އަމާޒުކޮށްެގން އެ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އެންމެ މައިަގނޑު އަސާސަކީ ވެންޓިލޭޝަނަށް އެްއޮގތަކަށް ވެސް

އެތަނުަގއި ހިފެހެއްޓިފަިއ    ައށްއެއީ އެންމެ ވަރުަގދަ  މަްއސަލަ. ދޭތެރެއަށް ދީފައި ހުރި ސެޓްބެކްެގތަނުަގއި ދެ ޯގތި  

ރެކޯޑުަގއި   އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ މި މައްސަލައާ ުގޅޭ ޮގތުން އޮފް ދަ ؛ނެތްެއއްވެސް    ެއއަކަށް ހުރި މައްސަލައަކީ.

އާ ހުރިހާ  ފުންނާބުއުސް  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  އަނެކަތިކުރިން.  ކިޓެކްޗަރުންނަށްރާއްޖޭަގއި  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ 

މި  މީެގތެރޭަގއި  ަމއްސަލަައކީސް.އައެފް.އެ ަމއްސަލަ. ެގސް.ައއިއެފް.އެ އިންނަމިސާލަކަށް،  ހުޅުމާލެައކީ  ،  ިއެގ 
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  ލިބިފައިތަނެކޭ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ވެސް ތިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ބިމެއް ވެންޓިލޭޝަން އޮންނަ  ވަށަިއެގން

މިސާލަކަށް  އެ އެބަ ތަނުަގއި  ސަބަބުން  އެފް.އެސް.ައއިެގ  ދަންނަާވ  މި   ޭއގެ   އެހެންވީމަ؛ ޑިޒައިންކުރާއިރުަގއި 

ޑިޒައިން ތަންތަން  ޮގތަށް  ބޭނުންާވ  އެބައާދޭ  ވަށާ ؛ދަތިތަކެއް  އެބަ އެތަނުން  ެއއަކުން    ވެންޓިލޭޝަން  އޮތޭ. 

އެބަ  ނާންނާނެއޭ  ވެސް   ވިދާޅުވެފަ.އޮތް    މައްސަލަެއއް  ކަންތައްތަކެއް  ޓެކްނިކަލް  ބަިއވަރު  އެކަހަލަ  އެހެންވީާމ، 

  10  އޮތީ. އެއީ މިހާރު ދެ މައްސަލަެއއްތާ ތި،  އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުެގ މައްސަލައެްއ ނެތް މީެގތެރޭަގއި

ކަ ވެސް ނާންނާނެތާ. އުނިކޮށްފަިއ  އެ ވާހަ ބައި، ދެން  އެ   އިބުރީެގ ބައި އުނިކޮށްފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުގަ 

 އެހެންނޫނިއްޔާ ާގނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް   ތަރަޙައިެގ ތެރެއަށް ފައްތަންޖެހޭ އެބަ. ވެސް މިކަން އެބަ ފާސްކޮށް ާގނޫނުެގ

  ެއއީ އެނިގހުރެ އަޅާނުލާ ތިބޭނީހޭ. އެކަން ނިމުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ހަމަ  އެއޮށް ދަނީ ކުރަމުން.

ެއޗް.ޑީ.ސީން އެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ަގާވއިދު ނިމުމަކަށް   ކުރީަމ ނޫނިއްޔަކާމު މި ފާސްކޮށްެގން ގެޒެޓު

ޚިލާފު ނާންނާނެ. ާގނޫނާ  އެއީހަމަ  ނުކިޔޭނެ  .  ެއއީ   އިތުރު،  ެއއަކަށް  އެހެންވީމާ،  ނުެގނެވޭނެ.  އެައކަށް  ބަހެއް 

  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ދަންނަވައިލީ. އުހުނ މި ސާފުކޮށްލަދޭންޖެހޭތީވެ ބޭފުޅުންެގ ތިއިނޭގތޯ،  އަޅުަގނޑު މީަގއި  

މީގައި ދެން  އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތެއްއަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ހުށަހެޅުމެއް އެހެންވެ.  މަހިބަދޫ   ،ކޮންމެެވސް 

 ޠާރިޤަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރުޞަތަށް އެދިފަިއ އޮތީމަ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު އެދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން އަޅުަގނޑު ޗެމްބަރުަގއި ވާހަކަދައްކަން

ަގނޑު ވެސް ތާއީދުކޮށް އަދި އަޅު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިހާދު ހުށަހަޅާ  ،އަޅުަގނޑާ   އިތާއީދު ލިބި ނިހާދާ  ހުށަހެޅި

ޮގތެއް ނިންމާފައި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ނިހާދު ތާއީދުކޮށްފަިއވާ   ށް ދެން ވަުގތަ  މަްއސަލައަށް ކޮންމެވެސް 

  ނިންމުން. ޮގތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ފުރުޞަތުއަރުވަން.ބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު
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މުޤައްރިރު. ފެނޭ ޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލަ އަޅުަގނޑަށް  މި  ރިޕޯޓުަގިއ    ައޅުަގނޑުމެން  މި  ހިސާބެއްތޯ  ކޮން  ޖެހުނީ 

ފްލޯރއަށް ދާއިރުަގއި ިމއީ   އަނެއްކާވެސް ، އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތެއް މި ކޮިމޓީން ކޮށްފައި ބަލައިލަން.

އަޅުަގނޑު ވެދާނެތީ  މަސައްކަތަކަށް  އާންމު  ވަރަށް ނުކުރާ  އިމާރާތްކުރުމުެގ  ސަބަބަކީ،  ކަންބޮޑުވޭ.   މިވަުގތު 

ހަދާ  ަގާވއިދުތަކާބެހޭ މި  ދަށުން  ކަންތަްއތައް،  ަގާވއިދު  ާގނޫނުެގ  ޚިލާފުިވ  ކަންކަމާ  ެވސް   ެއ  ައޅުަގނޑުމެން 

ބާއްވާ ކޮމިޓީ  އެއް  އިތުރު  އަދި  ދަންނަވައިލަ ލުންއެލައިންކޮށްލަން  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  ފެންނާތީ  .  ންައޅުަގނޑަށް 

  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮ އަޅުަގނޑު މި  ބަލަހުށަހަޅަން  ކުރިން  ހުޅުމާލޭެގ  އިމިޓީން  ަގާވއިދުން  ނިމިފަިއވާ  ކޮމިޓީ  ،  ޕްލޭނިންގ  ިއއްޔެެގ 

ހިމެނޭތީވެ ެއ   އެހެނިހެން އިތުރު ވާހަކަތަކެއް އަދިވެސް ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި އޭެގތެރޭަގއި މިނިސްޓަރާ

ކުރަން އެންުގމަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުެގ ެގޒެޓު ޙަޤީޤަތުަގއިވެފަ. އެއީ  ނުކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ވަނީ ޗެމްބަރުން ފާސް

ވެސް ހައްތަހާ  ުއޅެެގން އިތުރުން  އަޅުަގނޑު   ަވރުަގދަކޮށްލަން  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ކަމެއް   ވީ 

އި ހުރި މިނިސްޓަރާބެހޭ  ރިޕޯޓުަގ މީެގ ކުރިން އެ.  މިނިސްޓަރަށް ައންަގން  ކުރަންހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީން އޭތި ެގޒެޓު 

އުނިކޮށްފަ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިނިސްޓަރު ކުށްެވރިވޭ. ެއކަމަކު ރިޕޯޓުަގިއ   މިނިސްޓަރު ކުށްވެރިވާ ޮގތަށް އޮތް ބައި،  ބައި

ވާހަކަ ޮގތަށް. އެ  ދެން.  އެ   ނުލިޔާ  އެނިގލައްވާނީ  މުޤައްރިރަށް  ދެން  އުނިކޮށްފަ.  ރެކޯޑުަގިއ    ބައި  ދަ  )އޮފް 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގނެއްސިން.  އަޅުަގނޑުރާކުރެއްވުން( މެންބަރުން މަޝްވަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ،ކޮމިޓީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާ މިހާރު،  އަޅުަގނޑު   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

އޮތް ހުށަހެޅިފައި  ކޮިމޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  މިނިސްޓްރީއާ    ޓްރާންސްޕޯޓް ނިހާދު 

އެްއަގމު ކަަމށްވާ  މައްސަލައެއް  ާގނޫނާ   ުގޅުންހުރި  ގަވާއިދުތަކަކީ  ހުރި  ހެދިފައި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ދަތުރުފަތުރުެގ 
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ހު އެްއޮގތަށް މައްސަލައާހެދިފައި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީައށް  ބެލުމަށް  ަގާވއިދުތަކެއްތޯ    ކޮމިޓީއަށް  ުގޅިެގން ރި 

ހާޒިރުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު  ހުށަހަޅުއްވަިއ  ،  ހުށަހަޅުއްަވއި ޓްރާންސްޕޯޓް  ޠާރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ނިހާދު   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްމެންބަރު  ިމކަމުަގއި  ޮގތަކަށް   ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީވެ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ 

ހަމަ އަދިވެސް ރެކޯޑަށް    ހުށަހެޅުމަށް، އާދެ! ދެން ހުށަހެޅި)ވޯޓުދެްއވުން(    ވޯޓުދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން.

ދަންނަވާލާނަން ައޅުަގނޑު  މަ ޓަކައި  ަގާވއިދުެގ  ޕްލޭނިންގ  މި  މި   ްއސަލަިއގައިކުރިން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި   ހަމަ 

އިން  ،ދަންނަވާލި ފާސްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  މި  އަނެްއކާެވސް  އަދިވެސް  މި    ފާސްކުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  ބަންދުކުރުން  ބޮޑު   މަޖިލިސް  އެންމެ  ހުރި  ފާހަަގކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީން  އަނެްއކާވެސް 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ    ކޮމިޓީން ފޮނުވިދާނެ.  ބައި ުއނިކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ެގޒެޓުކުރުމަށް ރީެގބު  10  ކަންތައް

މަޝްވަރާކުރެއްުވން(   އަޅުަގނޑުދެ!  އާމެންބަރުން  ބައްދަލުވުން  ނިންމަ  މިއަދުެގ  މިހިސާބުން  އިލާނަން.  ދެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

_______________ 


