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 { މްއަޙްމަދު ސަލީހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުއވާލުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރާ  އޮތޯރިޓީެގ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް    2016/03`. ާގނޫނު ނަންބަރު   ާގނޫނު 

ަވޑަިއެގންނެޭވ    ޖޮއިންޓު ުމޤައްރިރަށް  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ 

ޮގތް ނުވުމުން ނައިބު މުަގއްރިރުެގ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. ކޮމިޓީއަކީ އެންމެ 

ޮގތުަގއި ބޭފުޅުން  ޤަނައިބު މު  އި އަދިަގއި މެންބަރުން ރިޔާސަތާފަހުން މި ކަމަށް މި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމު  އްރިރު 

ކުރިއަށްދާނީ ބަޔަށް  އޮތް  ދެން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ާވތީ  ކޮމިޓީއަކަށް  ސުންަގޑި    .ހޮއްަވވާފަިއވާ  ބިލުެގ  މި  ެއއީ 

ެގން ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  އިތުރުން  ޭއެގ  ކަނޑައަޅަން.  އެބަ  ޖެހޭ  ދިއުުމަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރަތަަމ  ދެބައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލާލަން.  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ކޮބައިތޯ  ފާރަތްތަކަކީ  ެއކިއެކި  މަޝްވަރާކުރާނެ 

 ކުރިއަށްއަޅުަގނޑު ެގންދާނީ ކުރިއަށް. ސުންަގޑިއަކާ ބެހޭ ޮގތުން މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން މިހާރު. އާދެ!  

 ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ނިޔާޒްންބަރު ދާއިރާެގ މެމާލެ ހުޅު

  10އޮތް ާގތްަގނޑަކަށް    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސުންަގޑި ކަނޑަައޅާއިރުަގއި ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ ކުރިއަށް މި 

އެހެންވީމާ،   ރިސެސަށް.  ދަނީ  މަޖިލިސް  ފަހުން  ދުަވސް  ކޮންމެ  10ވަރަކަށް  ތެރޭ  ިމ    ދުވަސް  ވިޔަސް  ޮގތެއް 

ނުނިންމޭނެ  ބިލެއް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން .  ދައުރުަގއި  އެއީ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ދެން 

މަސް ދުވަސް ތެރޭަގއި    1ެއއަށްފަހު މަޖިލިސް ރިސެސަށް ައއުމަށްފަހު  ދެން  ކަމެއް.    ނެސްޓޭންޑް ވާންޖެހޭރއަންޑަ

ިއނޭގ  މި ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ނިންމިދާނެ  އެހެންވީމާ،  ބިލު  ކަމަށް   30ތޯ.  ސުންަގޑި  އެއީ  ޖޫން 

މިކަނޑައަޅާ ބައްދަލު  އަދި  ދެން  ފަރާތްތަކާ  ދިނުމަށް.  އަދި   ކުރާ  ނިންމުމަށް  ތެރޭަގއި  ދައުރުެގ  މި  ބައްދަލުކޮށް 

 ނިންމަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ކޮމެންޓްސް ހޯދާ ެގފަރާތްތަކު ވާކޮމެންޓްސް ހޯދަން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ފަހުން   ރިސެސްެގ  ހުށަހެޅުއްީވ  ތި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދިއުމުެގ    1އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ރިސެސަށް  އަދި  މަސް 

ަވރަކަށް ދުވަސް ކަންނޭނެގ    10ރިސެސަށް ދިއުމަށް މިއޮތީ  ދެން  ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.    ކުރިން ކަމާ

ދުވަހުެގ ނޯޓިސް އަޅުަގނޑުމެން   5ތެރޭަގއި މި    ދުވަސް  9.  ވަސް ވަރަކަށް ދު  9  . އެހެންީވމާ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ
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ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ ވަރަށް ޓައިޓްކޮށް އެކަން މި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ހުށަހެޅުމަކީ. އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ފަލާޙް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

ހުޅުމާލެ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުން  އޮޅުންފިލުާވލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ދާއިރާގެ   ވަރަށް 

ބިލަކަށްތޯ އެންމެ  ހުށަހެޅުްއވީ  އެ  ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރު  ތިން  އިްއޒަތްތެރި  ނޫނީ  ކަނޑައެޅުްއީވ  .  މި  ބިލަށްތޯއޭ 

ޓްރާންސްޕޯޓް   ،އޮތް ާގނޫނު  ހާރު މީަގ އަޅުަގނޑުމެން އެބަމި  .ޖޫނެްގ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުއްވީ  ،މޭ  30ސުންަގޑި. ެއއީ  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ބިލާއި  ުއވާލުމުެގ  ާގނޫނު  އިޞްލާޙު    04/ 2009އޮތޯރިޓީ  ާގނޫނަށް  ދަތުރުފަތުރުެގ  އެްއަގމު 

ށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ބެހޭ ާގނޫނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމާ 2019/14ނޫނު ނަންބަރު ެގނައުުމެގ ބިލާއި ާގ

ީމެގ އެ    ވެސް  އެބަވޭ.  ހިމެނިފައި  އެްއކޮށްތޯއޭ  ތިންތެރޭަގއި  ވަންޏާ   ތިންދެން    .ބިލަށް  ކަމަށް  އެްއކޮށް  ބިލަށް 

 ން އެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ރަނަގޅުހެން. އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަ  30އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ނިޔާޒްދާއިރާެގ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

ބިލަކީ ވަރަށް  ތިން  ބިލަށް އޮތުން ވެސް މައްސަލައެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި    ތިންއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މި  

ބިލާ އަނެއް  ބިލު  އެއް  މި  ބޮޑަށް  ުގޅިފައި  މަިއަގނޑު  އަދި  ުއވާލުމުެގ    ުގޅި  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮންނަނީ 

ކަމަށް މަްއޗަށް  ކަންތައްތަކުެގ  ދިމާވާ  ދެން  މި    ސަބަބުން  އިނޭގނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުން  އެހެންވީމާ،  ވާތީ. 

ޓްރާންސް އަލުން  ޑިޒިޝަނަކުން  ނަާގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވަތަ  ނިމުނީމަ  އޮންނާނެތޯބައްދަލުކޮށް  އޮތޯރިޓީ   . ޕޯޓް 

ޑެލިޭގޓް ކުރާނީ އެހެން މިނިސްޓްރީއެއްތޯ ނުވަތަ އެ  .  ޝަންތައް ޑެލިޭގޓް ކުރާނީތޯކްއޮެވއްޖެ ނަމަ، ދެން ެއ ފަން

ެއއްކޮށް   އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގނެ.  އެވަރު  ކައުންސިލްތަކަށްތޯ  މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޑެލިޭގޓުކުރާނީ 

 އެއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ސާފުކޮށްދެއްިވ ނުކުތާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިހެން. މި 

ޓް ެއއީ  ެގންދެވޭނެ.  ނުވެސް  އަނެއްހެން  ފަންވަކިވަކިން  އެތާނެގ  އުވާލާއިރުަގއި  އޮތޯރިޓީ  ޝަންތަްއ  ކްރާންސްޕޯޓް 

ާގނޫނުތަކަށް   ބައެއް  އެހެން  ހިންުގމުަގއި  އެޮގތަށް  ނޫންތޯ.  ހިނަގންޖެހޭނެ  ތެރެއިން  ސަރުކާރުެގ  ބަރާބަރަށް 
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ަގބޫލުކުރެ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  ެއކަން  ެގނެސްެގން  ބަދަލުތައް  ޮގތުަގިއ  ެގންނަންޖެހޭ  ވޭ 

  އިނީ. އަދި މި ކޮމިޓީައކަށް ހުރިހާ ބިލެއް ނުެއއް އާދޭ ދެއްތޯ. ހުރިހާ ބިލެއް ނުއެްއ އާދޭ. ދެ ބިލު ވެސް ލިބިފައި  

އޮތް ައިއއްސަ ދެއްތޯ. އަޔަސް ނަޔަސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި    މަސައްކަތް ވެސް އެބަ  ތިން،  އެހެންވީމާ

ނުރަސްމީކޮށް ނަގައިެގން    ޭގނެ އެކުއެކީަގ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަސްމީ މެންޑޭޓު ނަޔަސްމީެގ ހަމަ މަސައްކަތް ހިން

ކަންނޭނގެ ނަމަވެސް   ެގންދެިވެގން  ެއޮގތަށް  ކަންތަްއ  ހުށަހެޅުމަކީ   މުޅިން  ެއ  މިހާރު  ނިންމާލެޭވނީ.  މިކަން 

ހުށަހުޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުން.   ެގ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  30އެއީ ޖޫން    .މަސް  އެއްރިސެސްެގ ފަހުން  

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބަްއދަލުކޮށް ލަފާ ހޯދުން. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވުން   އަދި ރިސެސަށް ދިއުުމެގ ކުރިން ކަމާ

  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ނިންމާފައިހެން ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނީ.  .ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން އުނުވަތަ އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

މު ތާއީދުކުރަން.  ޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑު  އެއަށް  މެންބަރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އްރިރު. 

ދުވަސް ތެރޭަގިއ    ިއނީ ނުވަ  އިތުރުން އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން މިހާރު ރިސެސަށް އައުުމެގ ތެރޭަގއި މި  ޭއެގއަދި  

ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރުން  ފަރާތްތަކާ  އެ  ނޫންތޯއޭލާޒިމު  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ނުބާއްވަންވީ    . ކޮށްފައެްއ 

 އެއްއަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަކަށް އެންމެފަހު ޑޭޓަކަށް މިސާލަކަށް އިތުރަށް އެއް މަސް ފަހުން ރިސެސް ނިމުމަށްފަހު  

ދުަވސް   ނުވަޙަޤީޤަތުަގއި އެ  ެއއީ  ކަން ކުރަން އެހެން ބާއްވަންވީ ނޫންހޭ.  އެމެން  މަސް ދުވަސް ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު

ބައްދަލުވުންތަ ހުރިހާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަނެްއކާ    ކެއް ތެރޭަގއި  ނުެގންދެވުނަސް  ދުވަސް  ހަމަ  ކުރިއަށް 

ެގންދެވޭނެ   ވުންތައްސް ހަމަ ބައްދަލުވެ  ބައްދަލުކުރަުމން ެގންދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެންބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  

ވުޒާރާތަކާ ނޫނީ  ވަޒީރުންނާިއ  ހަމަ  އެހެންީވމާނޫންތޯއޭ  ކިހިނެއްތޯއޭ  .  ެއ  ެއޮގތަށް    ފެނިަވޑަިއަގންނަވަނީ.، 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ނިޔާޒްދާއިރާެގ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

ސަބަބަކީ   ހުށަހެޅި  މި  ކުރީއެޮގތަށް  ތިބެެގންނޭ   އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެން  ހުރިހާ  ދެކެވުނީ  މި  ވާހަކަ  ދުަވހު 

ބައްދަލުކުރާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައްދަލުކުރުމުެގ ބައި ނިންމާފަިއ ސަބް ކޮމިޓީައކާ ެއްއޗެހި 

ހިސާބު ފެށޭ  ހަމަ  ދައުރު  އަންނަ  ދެން  ހަމަ  މަސަްއކަތައް  ސީދާ  ެގންދެވިދާނެއެކުލަވާލާފައި  އޭރުން  ތީން   .
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ޮއވެެގނެއް ނޫން އެކަން މި    ސަބަބެއްމަސައްކަތައް ފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަމަށް ބަލާފަ. އަނެއްހެން އިތުރު އެްއވެސް  

 ނެތް ެއޮގތަށް ކުރުން ވެސް.  ހުށަހެޅީކީ. ހަމަ ވަުގތު އޮތިްއޔާ މައްސަލަެއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދިއްަގރު ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ތާއީދު ލިބި ދެން...އެހެންވީމާ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

އަދި ފުރަތަމަ މީެގ    އޮތީ.  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެ ކަމެއް ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ކަނޑަެއޅުމާ އައްސަވާ  އިސުންަގޑި  ވޯޓަށް  ވަކިން  ދޭތި  ެއ  ބައްދަލުކުރާނީ.  މި  .ައޅުަގނޑުމެން    ނުވަ އޮތް    ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން   ވާހަކަދަްއކާއިރުަގއި  ބައްދަލުކުރާ  ކުރީަގއި  ދިއުމުެގ  ރިސެސަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

ބައްދަލުކުރާނީ މީހުންނާތޯ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  އެ  .ކިތައް  ނޫނީ   ކޮންކޮން  .ެވސް  ބައްދަލުކުރާނީ.  ބަޔަކާތޯ 

އުޅޭ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ   މީހަކު ދެ ބަޔަކު އެބަ  ޓްރާންސްޕޯޓްތޯ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި ދެތިން

 ަވކި ަވކިން ވޯޓަށް ެއއްސެވީމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ.   އެހެންވީމާ، ދޭތިޮގތުން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ.  ބެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ރަނަގޅު  އެހީތެރި  ވަރަށް  ވަރަށް  ަގިއޑެންސް  ފުރަތަމަ   .ދެްއާވ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

މި ބައްދަލުކުރަން  ޕާޓީއާތޯ  ކިތަްއ  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އަޅުަގނޑުމެން  އަދަދު  އެ  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ. 

އެހެންވީމާ،   ނޫންކަން.  ނުވަތަ  ެގންދެވޭނެކަން  އެްއޮގތަށް   ޓައިމްލައިންއާ  ދައްކާ  މި  ކަންނޭނެގ  ވިސްނުނީމަ 

ކުރިން  ޅުއްވާހުށަހަ ދިުއމުެގ  ވޯޓަކަށް  އެްއވެސް  ނޫންތޯ  ސަބްސްޓޭންޝަލް   .ދެްއވަންވީ  ފުރަތަމަ  ހިންަގވާ 
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ކޮންކޮން  ޖެހެނީ  މި  ބައްދަލުކުރަން  މި  ޑިސްެއްގރީވާން.  ނޫނީ  ެއްގރީވާން  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝޫސްތަކަށް 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އޮތްތޯ ފަރާތްތަކަށްތޯ ލިސްޓް ހަދާލަމާތޯ. އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް އެބަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރަން މިނިމަމް ޖެހޭނެ ކަމަށް މި ދެކެނީ. އެއީ ފުރަތަމަ   ހަތަރުއާދެ! އަޅުަގނޑު މި ދެކޭޮގތުަގއި  

މޯލްޑިވްސް   އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެން  ޖެނެރަލް.  އެޓަރނީ  އަދި ކަމަކަށް 

ޕޮލިސް ސަރވިސް އޯކޭ.  ފަރާތާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.    ހަތަރުމި    .ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ފެންނަ، ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހަޅާ. ބައްދަލުކުރަންވާނެ.   ވަޓް ެއވަރ ައޅުަގނޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުއްީވ   މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުމާލެ  ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް، މުއައްސަސާައކީ    ހަތަރުއާދެ!  އެޓަރނީ 

ފި އޮފް  ެއލް.ޖީ.އޭމިނިސްޓްރީ  އޮތޯރިޓީ،  ޓްރާންސްޕޯޓް  ިއއްޒަތްތެރި    .ނޭންސް،  ދާއިރާެގ  ހުޅުމާލެ  ދެންމެ  މިީއ 

ޮއތްތޯ ލިސްޓަށް އެޑްކުރަްއވަން. އާދެ! ދިއްަގރު ދާއިރާެގ    އިތުރުން އެބަ  މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. ޭއެގ

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު

ރައީސް   ލެވަލްެގ  ޕޮލިސީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ލެވަލްަގހެން.  ޕޮލިސީ  ނިންމާފައިވާނީ  ނިންމުން  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ބައްދަލުކޮށްލުމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމު ކަމެއްހެން. އޮފީހުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި  

  ؟އެ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ބައިވެރިވުން  މުއައްސަސާެއްއަގިއ  ހުރިހާ  ނިންމަވާފައި  ކެބިނެޓުން  ނިންެމވުާމ   މި  ކެބިނެޓުެގ  މުޅި  ދެންނެވީ 

 އިތުރު އާދެ! ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުށަހަޅުްއާވިއރު. ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވެނީއެްއޮގތަށް ނިންމަވާފައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ
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ހިމެނުމަކީ  ތެރޭ    ެވސް މީެގ   އިދާރާތައްޛީއްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ތަންފީޤަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މު

ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން    ާއއި  ޮގތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އެ  .ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް

 މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ންކޯސްޓްާގޑް ޚާއްޞަކޮށް ކޯސްޓްާގޑް މި ހިމެނުމަކީ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެ އިއްޒަތްތެރި  ލިބިހުރިހާ  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަމާލުކަން  ނިންމާލަން.  އްންބަރުންެގ  އަވަސްވާނެ  ޖިއްޔާ 

ޕޮލިސް  އިދެންމެަގ އެޑްކުރެއްވީ  މި  ހމިހާރު    .އެމް.އެން.ޑީ.ެއފް  ،ލިސްޓަށް  އެބަ  ފަރާތެއް  އިތުރު    އޮތީ.  އޮތްތޯ 

 ހުށަހެޅުމެއް. އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

މި  އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން  އަރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން   ހަަގސްތުކުރަނީ    ހިތައް  ބައްދަލުކުރަން.  ފަރާތަކާ 

މި ތި    ނުވައޮތީ    މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރެވޭނެބާަވއޭ  ހަދުވަސް.    . ފަރާތާ 

ޮގތުން  ެގއަޅުަގނޑުމެން އޮންނަ  ުއސޫލު  މި  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެ،  ޮގތުން  އޮންނަ  ަގވާއިދު  ކޮންމެ    ންަމޖިލީހުެގ 

  ނުވަ ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު މިކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،    ފަސްދުަވސް ދޭންޖެހޭ.  ފަސް  ބަޔަކަށް ެވސް އެ  

ތެރެދުވަ ފަސް  ހުެގ  ދެން  އިން  ދިޔައީ.  އަޅުަގނޑުމެން..ހަތަރު  ދުވަސް  ތެރޭަގއި  ެއީއ    .ދުވަސް  އެހެންވީމާ، 

އެހެން ބައްދަލުކުރަން.  އެ  އެްއޗެްއ.  ހިތަށްއަރާ  ތި    އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބައި ހަ  ވެއްޖެ 

 ވެސް ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދުމީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބާރަށު

ިމހާރު   ަގބޫލުކުރެވޭ    ހައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޗެއަރ.  އަޅުަގނޑަށް  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭއިރުަގއި  ފަރާތަކާ އަޅުަގނޑުެމން 

ާގތްަގނޑަކަށް   ވިޔަސް    ިވްއސަކަށްޮގތުަގއި  މަދު  އެންމެ  އެއީ  އަޅުަގނޑަށް    ިވއްސަކަށްމީހުން  ކަމަށް  މި  މީހުން 

މީހުން   ވިހިދެ ކޮމިޓީއާ ެއއްކޮށް    ކޮމިޓީ ރޫމެއްަގއި އެ ޖާަގ ނުލިބޭނެ ކަންނޭނެގ މި  ،ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ
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ކަމަށް   އްވާ ނުކުރަޟުތިރާޢުއެއްފަހަރާ ތިބޭވަރުެގ ޖާަގއެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި

ހަފު  ފަސްވަންޏާ   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެވޭނެ  ނޯޓިސް  ހަފުދުވަހުެގ  އަންނަ  ފޮނުވާލީމަ  މިހާރު  ތާެގ ތާަގއި 

މަންޑޭ  .ސަންޑޭއަށް ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ،ދެޭވއިރުަގއި  ހަދާލައިފިއްޔާ  ދުވަހަކަށް  ދެ  ޓިުއސްޑޭ 

އެ މީޓިންގ  އްކޮށް  މުއައްސަސާެގ ބޭފުޅުންނާއެ  ތިން  ދުވާލަކުތަން ފަސޭހަވެެގންދާނެހެން. އޭރުން ކޮންމެ    ވަރަށް ބޮޑު

އިޢުތިރާ މެންބަރުން  އެ  ނުކުރައް ޟުހަދާލެވިޖިއްޔާ  ބޮޑަށް    ވަރަށް  އޭރުން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވާ 

ެއއްބަޔަކު މަންޑޭެގ  ހަދާލާފައި  ދުވަހަށް  ދެ  އޭރަށް    .ފަސޭހަވެެގންދާނެހެން.  ހަދާލީމަ  ޓިުއސްޑޭަގއި  ބަޔަކު  އަނެްއ 

ދެން   .ފަރާތަކާ  ތިންއެއް  އިަގއި  ދުވަހުެގ ނޯޓިސް ވެސް މިއަދު ފޮނުވާލީމަ ދެވޭނެ. ދީފައި ހޯމަ  މެން ފަސްއަޅުަގނޑު

ބައްދަލުކޮށްލެވުނީމަ  ތިންއަނެއް    އިއަންާގރައިގަ  ހީވަނީ  ފަރާތަކާ  އެކަން   އަޅުަގނޑަށް  ފަސޭހައިން  ަވރަށް 

 . ހެންޙައްލުެވެގންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހީ ތި.ވަރަށް  ހުށަހެޅުއްވުމެއް  މި   ެގމަނަފުށި  ތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހަމައިން  މެންބަރާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ޟޫޢު މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން ަގސްތުކުރަނީ. އުމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

ާގނޫނުއަށް އިޞްލާޙު    ެގ  14/ 2019އަޅުަގނޑު ެވސް ލިސްޓަށް ިއތުރު ފަރާތެއް އަސްލު އިތުރުކޮށްލަންވެެގން. މި  

މި އެބަ  ެގނައުމަށް  އެތީަގިއ  ާގނޫނު  އޮތް  މަސްވެރިކަުމެގ  މީަގއިއޮތް  ތަންފީ  އެބަ  .  މޯލްޑިވްސް  ޛުއޮތް  ކުރަން 

ބައެްއ    އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްޭއިވއޭޝަނާ   ާއއި  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ދެން އަދިވެސް 

އެބަ ނަން  އިދާރާތައް  އިދާރާތަކެްއެގ  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަށްހުރި.  އޮތްއިރު  މިކަން    ތަކެއް  ހީވަނީ 

މުހި އިތުރުކޮށްލުން  ލިސްޓަށް  ވެސް  ކަސްޓަމްސް  ކުރާއިރު  ކަންއަޅުަގނޑުމެން  ކަސްޓަމް  މު  އެހެންވީމާ،  މެއްހެން. 

ާގނޫނަށް    މަސްވެރިކަުމެގ  ރޯލެއް ނެތް ކަންނޭނގެ   އިއިތުރުކޮށްލަން ހުށަހަޅަން. ފިޝަރީޒް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގ

ެގނައުމަށް ކަސްޓަމްސް    .އިޞްލާޙު  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  ކަމަށް  މުހިންމު  އިތުރުކޮށްލުން  ފިޝަރީޒް    ާއއި އެކަަމކު 

 ރުކޮށްލަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ފިޝަރީޒް އިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 އެްޕރީލް 19             ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 
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ދާންވީ މަުގ.    ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ތި ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި ލަފަޔާ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރު 

ަގބޫލުފުޅު ވަންޏާ ކޮންމެހެން   ދުވަހުެގ   ފަސްއެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ހުރަހެއް މުއައްސަސާތަކުން އެޮގތަށް 

ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުއްދަތުަގިއ ތިބޭކަށް. އެއަށްުވރެ އަވަހަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން އޯކޭ ކަމަށް ވަންޏާ  

ދެންމެ ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    .ދާތީ އަވަސްކުރުމުެގ ރޫހުަގއި  ންވީމާ، ދެންނެިވދާނެ ރިސެސަށްބޭއްވޭނެ. އެހެ

ޕާޓީއެއް ބައްދަލުކުރާ    ހަތަރުތާެގ ދެ ދުވަހަށް ދުވާލަކު  މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ހޯމަ، އަންާގރަ އަންނަ ހަފު

ރާވާލެިވއްޖެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިކަޮގތަށް  އެހެންވީމާ ްއޔާ  ެގންދެވިދާނެ.  ިމ    ،ން  ބޭފުޅުން  ތި  ައޅުަގނޑުެގ 

އަހަނީ   ވޯޓަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  މިވާ  .ހުށަހެޅުއްވި  ލިބިފައި  ހުށަހެޅުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އަށް މިހާރު 

  . ޓީ، އެލް.ޖީ.އޭއެޓަރނީ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރި.  މުއައްސަސާ ދަންނަވާލާނަން

ފިނޭންސް ނޮޓް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،    އެ  .މިނިސްޓްރީ  ޕޮލިސް،  ރަނަގޅުކޮށްލަދެްއވާ.  ތަން 

ފިޝަރީޒް.   އަދި  އިށް  މުއައްސަސާއަކަ  އަށްކަސްޓަމްސް  ކޮމިޓީން  ބައްދަލުކުރާޮގތަށް   ޟު ތިރާޢުައޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ނެތް.  ކުރަްއވާ މެންބަރަކު އިންތޯ ައޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން.  

ހަފު އަންނަ  ރާވާލާ  މައްޗަށް  ދުވަހެއްެގ  ދެ  ބައްދަލުކުރަން  ބޭފުޅުންނާއި  މި  އަދި  ދެ ދެކެނީ.  އަންާގރަ  ހޯމަ،  ތާެގ 

ޝެޑިއުލްކޮށްލަން.   އާދެދުވަހަށް  އަދި  !  އާދެ!  ދުވަހަކާ  ފާސްކުރެވުނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، 

ެއއަށް    30މިހާރުެގ ހުށަހެޅުމަކީ ޖޫން    .އޮތީ ބިލުެގ ސުންަގޑިއަށް ވޯޓަށް އެހުން  ބައްދަލުކުރާނެ ފަރާތްތައް. ދެން މި

ބަލާޟުއިޢުތިރާ އަޅުަގނޑު  ކުރަްއވާތޯ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްެވސް  ބޭނުން.  ނުކުރައްވާތީ  ޟުއިޢުތިރާ  ލަން   

ބިލުެގ މަސައްކަތް އެކުއެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން   3އާދެ!    .އެ ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމާ ސުންަގޑި ކަމަށް  30ޖޫން  

ޖޫން އަށް ކަަމށް މި ފާސްކުރެވުނީ. ދެން ޮއތީ ތި ބޭފުޅުންެގ ލަފަެއއް    30ކުރިއަށް ެގންދާޮގތަށާއި އަދި ނިންމާނީ  

ލަފައައާން ހުޅުވާލުމާ  މުންެގ  ބިލު  ބިލު  ބެހޭ  ށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގން  މިއަދުން  ހުޅުވާލަން  އާންޮގތުން  މުކޮށް 

އެހެންވީމާ  .ކޮމެންޓަށް  އާންމުންެގ އަޅުަގނޑަށް.  އެބަފެނޭ  ރުހުން  ބޭފުޅުންެގ  މިއަދުން ހުރިހާ  ޮގތަށް  ހުޅުވާލާ   ،

ދަންނަވާލަން   މުައްއސަސާތަކަށް  ކުރިން  ވަޑައިަގތުުމެގ  ބޭފުޅުން  އެ  ބައްދަލުވުމަށް  ދެން  ނިމުނީ.  ެއކަން  ފެށިެގން 

މެންބަރުންެގ   ނުކުތާތަށް  މުހިންމު  ބެހޭ  މިއާ  ލިޔުމުން  ޮގތަށް  ލަފާދެއްވި  އެ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މިއީ 

އެހެންީވމާ  މަޢުލޫމާތަށް ކަމަށް.  ފަސޭހަވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޮނުްއވާލަދެއްިވއްޔާ  ހުށަހެޅުންތަކާ  ޓަކައި  އެ  އެ   ،

ކުރަނީ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. އިތުރު އާދެ! ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  ތުއެކުަގއި އަޅުަގނޑު ދެން ަގސް 

 މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބާރަށު
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އާންމު   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ނޫން.  ހުށަހެޅުމެއް  އަނެއްހެން  ފާހަަގކޮށްލަން.  ކުޑަކަމެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ޮގތެްއަގިއ މި ދިމާާވ ޮގތަކީ ސިޓީ ފޮނުވާލީމަ މިނިސްޓްރީތަކުން ވެސް އަދި ެއ ަވޑަިއަގންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހަމަ 

ޓީމެ ދެއްތޯބޮޑު  ެގންނަވާ  މިހާރު  ެގނައީ  . އް  ވާޮގތަކީ  ދެ    ހަތަރުމަ  މާނައަކީ  އޭެގ  ވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަންނަ 

އެހެންވީމާ އުޅެނީ. މިހާރު  ، ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީަގއި ތިބި މީހުންނާއެއްކޮށް ޖާގައިެގ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި 

ުގޅޭޮގތުން ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅަކުެގ ދޭތެރޭަގއި ތިނެްއ    ފެނޭ އަޅުަގނޑު މެންޝަންކޮށްލަން ޖަވާބުދާރީވާން މި ކަމާ 

ވިޔަސް    3ބޭފުޅުން. ިގނަެވެގން    ތިންނޫނީ    ކުނޫނީ ދޭކަށް ލިމިޓުކޮށްލާފައި ޖަވާބުދާރީެވވަޑައިެގންނެވޭނެ ދެ ބޭފުޅަ

އެހެންވީމާ  ބާރައޭިވޔަސް    ތިނެއްއެއީ.  ބާރަ  އޭރުން   ދެންނެވީ.  ބޭފުޅަކަށް   ނެވޭނެޖަވާބުދާރީެވަވޑަިއެގން  ،މި  ދެ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  އެހެންވީމާ، ދަންނަވައިފިްއޔާ ފަސޭހަ ކަންނޭނެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިންމާލުމުެގ، ނިންމާލުމުެގ މިސްރާބަށް އަޅުަގނޑު ހުންާގނު ހިފާނަން އިނޭގތޯ. މިހާރު މި    ، ކުޑަކޮށް މިއެހެންވީމާ

ވަުގތު އެބަތި  .  ނިންމާލުމުެގ  ނިންމާލުމުެގ   ބޭފުޅުން  ކަމެއް  ިއތުރު  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ރަސްީމކޮށް  އޮތްތޯ 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް މި ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވެ މިއަދަށް ނިންމަންޖެހޭ    .ކުރިން

ނި މުޅިން  ބައްދަލުވުން  ދެން  ނިންމާލެވުނީ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ރީކެޕްކޮށްލެވިދާނެ  މުހިންމު  އާދެ!  ކުރިން،  ންމާލުމުެގ 

ވަނަ ފަހަރަށް މި ކުރެވެނީ. މިއީ މިހާރު    10ފަހުން ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އެކަމަކު މިއީ  

ސުންަގޑިއަކީ   ބިލުެގ  ނިންމީ  މި  އެބައި  30އަޅުަގނޑުމެން  އެލް.ޖީ  އަޑުއަްއސަވަްއޗޭ  މުޙައްމަދު  ކަމަށް.  ން.  ޖޫން 

ޖޫން. ެއއީ ރިސެސްެގ ެއްއމަސް ފަސް އިނޭގތޯ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ޭއެގ  30އަޅުަގނޑުމެން ސުންަގޑިައކީ 

އެ  ބައްދަލުކުރަން.  މުައއްސަސާތަކަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ޖެނެރަލާއި   ކުރިން  އެޓަރނީ  ނިންމީ  މި  ބައްދަލުކުރަން  ޮގތުން 

އި   އާ ާއއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  އާއި ޕޮލިސް   ާއއި އެލް.ޖީ.އޭ  އޮތޯރިޓީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓާއި ޓްރާންސްޕޯޓް

މި މުއައްސަސާތައް ދެ ޓީމަކަށް ބަހާ، ދެ ްގރޫޕަކަށް  ޒް އާއި ފިޝަރީ  ކަސްޓަމްސް އާ. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ނިންމީ 

ބައްދަ ްގރޫޕާ  އަނެއް  އަންާގރަދުވަހު  އަންނަ  ްގރޫޕަށް.  އެއް  ހޯމަދުވަހު  އަންނަ  ދެން ބަހާލާފައި  ލުކުރަން. 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ މި ތަނުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޮޓަރި މި ކަމަށް ޚާއްސަކޮށް، އަދި ނުރަސްމީކޮށް ެއ  

ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ޓީމު ބޮޑު ނުކުރައްވާށޭ. އެއީ ދެން މިތާ ޖާަގ އޮތް ޮގތުން   ތިންބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން  

ދެ ޓަކައި.  އަދި  ފަސޭހަކުރުމަށް  ހުޅުވާލުމަށާއި  މި  މިއަދު  ކޮމެންޓަށް  ޕަބްލިކް  ނިންމީ  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

ސަމަރީއަށް   ޕޮއިންޓުތަކުެގ  މުހިންމު  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުނެްގ  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  މުއައްސަސާތަކުން 
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ފާސްކުރި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އެހެންީވމާ  ފޮނުއްވައިދެްއވަން.  އަޅުަގނޑުެގ   ،ފާސްކުރުންތަކަކީ.  މިއަދަށް 

ހުރިހާ  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމާލަނީ.  ބައްދަލުވުން  ެއކުަގއި  ފުރިހަމަކުރެވުމާ  އެޖެންޑާ 

 މެންބަރުންނަށް. 
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