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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   ބޭފުޅު  3ޕެޓިޝަން  އެންމެ  ވަޑައިެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  މަވަނަ  ދަންނަވަން. ންނަށް  ރުޙަބާ 

ށްލާ ބެހޭޮގތުން ބައްދަލުކޮ  މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެއް ޕެޓިޝަންތަކާ ،  ންއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީ

ޚި ހޯދާލުމެންބަރުންެގ  ޓަކައި ޔާލު  ބޭްއވިމަށް  ިމއަދު  ކޮމިޓީ  މި  ފަދައިން    އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދަނީ.  މި  ެގން 

ެއންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުަގއި  ން މިއަޅުަގނޑުމެ ޅޭ  މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެވާހަކަދަްއކާފައި ވާނީ   ކޮމިޓީން 

ޕެޓިޝަ  ނުވަތަ  )ޯއޑިތަކުަގއި ންމައްސަލަތައް  ިއއްޒަތްތެރި  ...  ކެނޑިފައި(  އަޑު  ެއޮގތަށް  އޯ  ވެސް  އެހެން  ރަީއސް 

ކޮމިޓީއަށް   މަލުކުރަމުން މި ދަނީ. މިޮގތުން މިއަދު މި ޕެޓިޝަން ވިދާޅުވުާމއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު އެޮގތަށް ޢަ

ހިމެނެނީ  ހުށަހެޅިފަ މި  ތެރޭަގއި  ޕެޓިޝަންތަކުެގ  ހުރި  ޭއެގތެރެ  6އި  ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަނެއް.  ޕެޓިޝަންަގއި    އިން 

ފައިވާ މެންބަރަކު ަގއި ސްޕޮންސަރ ކޮށްއިލަބެހޭ މައްސާ  އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ިގރުމާ  ދޫ އަތިރިމަތިވަންބ.ދަރަ،  މިއޮތް

ކުރަްއވާނެ ސަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން މި ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ ކުރަނީ ރައީތުނޑު ޤަސް، ައޅުަގތް. އެހެންވީމާނެ

ހޯދުމަށް.  ފަރާތެ ކަމަކަދެވަ ،  ދެންއް  މިއޮތީނަ  މަޖިލީހަ  ކުރުމާކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި،  ށް  ށް ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންެގ 

ޕެޓިޝަ މަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  އަތިރިމަތިޢާފްކުރައްވާ!  ސަރަޙައްދު    .ދަރަވަންދޫ 

މަްއސަލަިގ  ޚިލާފަށްއި  ދަޔާއާ އަޅުަގނޑުމެއިރާ  މިހާރު  ސްަގއި  ލިބިފައިންނަށް  ،  އެހެންވީމާވަނީ.    ޕޮންސަރއެއް 

ކެނޑިފައި(  )އޯޑި  އަޑު  މެންބަރުންނައަޅުަގނޑު  ކުރަނީ.  އޯ  ހުިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ޝުކުރިްއޔާ.  ޅުށް  ވާލަން. 

ށް  ޚާއްސަކޮ ތައް.ވާހަކަވާލާނަން އިތުރު ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  ްއޖެ ސް އޮފީހުަގއި ވެަގިއ ރައީއި ލަޚިލާފަށް ިގރާ ރަށްތައް ިގރަމުންދާ މައްސަިއ  ޔާ، އާދަރާމިހެން ހުރި ރާއްޖޭެގ ިގ

ރި ބައެއް ރަށްތަކުަގިއ  ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެއީ ަވުގތުން ވަުގތަށް އެކްޝަން ނެެގން ހު

މާތު ލިބިފައި ނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫއެއް އޮންެގން ކޮމިޓީއްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އިޚްތިޔާރު ލިބި ޙަސަލަ  އެ މައް

އެހެންވީމާ މައްވަނީ.  މި  މައްސަލައިެގ  އިލަސަ،  ބަލާފައި  ސާސްއްޚަ ަގއި،  މި ،  ކަމަށް  ހަމަ  ފެނޭ    އަޅުަގނޑަށް 

ޕެޓިނަވާހެން  ދަން ކޮންމި  ތެރެއިން  ފަރާތުެގ  ހުށަހެޅި  ވަރެްއގެ ޝަން  ފަރާތް  ސް  ،މެވެސް  ކުރެްއވި  ޕޮންސަރ 

ސޮ  ނަމަވެސް ޕެޓިޝަންަގއި  މި  ތެނޫނިއްޔާމުން  ފަރާތްތަކުެގ  އިސްއިކުރެްއވި  ޕެޓިޝަން  ެގންނަަގއި ރެއިން  ަގއި  މި 

ދެންނެވިހެން އެއީ    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި. )ޯއޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި(  ..ކުރާ ފަރާތް ވެސް ހާޒިރުކޮށް މިކަމުެގސޮއި

އާދަ އަޅުަގޔާއެ  ިގރާކަމަށް  ރަށް  ެއ  ފާހަަގކުރެވޭޚިލާފަށް  ރައީނޑުމެންނަށް  ެއ  ނަމަ  ދަންނަވައިެގން  ޮއފީހަށް  ސް 

އެ މަޝްވަރާކުއާ  ކޮމިޓީ މިއާމާހެންވީރަން.  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އަ  ،  ވިސްނާލުން  ވެސް  އެދެން.  މެދު  ޅުަގނޑު 

 ވަން. ށް ފުރުޞަތު އަރު ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޕެޓިޝަން މިމި  ފާހަަގކުރަްއވާފައިބޭފު  ަގއި  މިއޮތީ    ޅުން  ސަރަޙައްދެކޭ  ދާ  އެރޭ    ކީ.ސަރަޙައްދަ  ފިކްނިކް  މޫދަށް 

ބޭނުމެއް    ަގއިމޫސުމު  އިނުންކުރެޭވނީ ހުޅަނުގ މޫސުމުަގއޭ. އިރުވަބޭމި ސަރަޙައްދު ހަމައެކަނި  ،  . ދެންސަރަޙައްދެކޭ

ޮގތަކަށް މިތަން ސުމުަގއި ވެސް ބޭނުންކުމޫ  އި. ިއރުވަ، ކޯޗެއްތަމޫސުމުަގއި އި  ، އިރުވަ ނުކުރެވެޭއ. އެހެންވީމާ ރެވޭ 

ރީއަށް ހުށަހަޅަިއެގން  ހަމަ ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ، ހަދައިދޭށޭ. އެއީތާ މި ޕެޓިޝަންެގ އެދިފަ. ދެން

   ވީ. ދަންހަދައިެގން ކުރިައށްެގން އްޖެކްޓެޕްރޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މް. މެންބަރު ސަލީއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަލީމްދުއަޙްމަެގ މެންބަރު ހޯރަފުށި ދާއިރާ

ރަށް މަޖިލީހުުގޅޭޮގ  މާރުިގ  މި  ބަލާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަންަގއި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ...  ގަވާއިދުެގ  ތުން 

ނީ. ެއއީ  ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ  ކަމެއް ކަމަށްއްލެއް ހޯދިދާނެ  ޙަ އިރާެގ ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ ދާ  އޯޑިއޯ ައޑު ކެނޑިފައި()

ޮގތުަގިއ    މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް  އެންވަޔަރަންމަންޓުއްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން  ތިމާވެށި ރަ

ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަ ފެންނަނީ.  މި  މިކަން  ސީރިޝަނެްގޕެޓި،  ށް  އަޅުަގއަ   ބަލާިއރުަގއި  ކަމަށް  މި ސް  ނޑުމެން 

ިމނިސްޓްރީ މިތަނަށް ެގނެސް    ންމަންޓުޔަރަފައި އެންވަބަލާ  ،ޖާ. ދެންނެ ނަތީކުންނާޓީން ހަމަ ބެލިޔަސް އެ ނިކޮމި

މިނިސްޓްރީން    އެންަވޔަރަންމަންޓު  މަޝްވަރާކޮށްފައި އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދާނީ  އިރާދާތަކާކަމާބެހޭ އެހެން  ނޫނީ  

މިނިސްޓްރީެގ  މިއީ  ދާ  ަގިއ ސީދަލު. ޭއެގ ބަވުން. އެ މަރުޙަލާަގއި ދާނެ ފުދޭަވރެއްެގ ަވުގތުމިކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުއް 

ތެރެއިން   އިުމެގ  ފެންނާތީޙަ ާގނޫނީ  ކަމަށް  ކަމެއް  ހޯދިދާނެ  ރެކޮމެންޑު،  ްއލެއް  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން 

 .  މަށްކަ އްަވއިެގން މިކަން ކުރިއަށްެގންދެުވން ރަނަގޅުވާނެމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅު އެންަވޔަރަންމަންޓުހަށް އަވަފެނޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު. މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ކެނޑިފަިއ( އަޑު  )ޯއޑިއޯ  ބޮޑު  ...  ިގރު  މަްއސަލަެއއް  ރާއްޖޭެގ  ަމއްސަރަށް  އެ،  ދެން  އެއީ.   ލަ މުެގ    އަދި 

،  ވިފައި ކުރެ ސަރަޙައްދެއް ބޭނުންދުެގ  ޕެޓިޝަންަގިއ މިއޮތީ އެްއ މޫސުމެއްެގ އެ ރަށުެގ މޫ  މި  މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 

މޫސުމެ ސަމާލުކަމަށް.އަނެއް  ެއކަން  ބޭނުންނުކުރެވޭތީ  ޕެގަ އަޅުަގނޑު  ،  ދެން  ްއަގއި  ން  ޓިޝަބުލުކުރާޮގތުަގއި 

ރާއްޖޭަގމައްސަލަ  ،ކޮމިޓީން މައްސަލަެއއް  ސީރިޔަސް  އެހެންނަމައިައކީ  މިކަން .  ކޮމިޓީން  ޕެޓިޝަން  ވެސް، 

ުގޅޭ ވަކި    ޓާށްއި ތިމާވެ ެއއް ކަމަކީ މި މަޖިލީހުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުންއަޅުަގަވރަށްވުރެ    ދިރާސާކޮށް ބަލައި ނިންމާ

މެން ެއ ކޮމިޓީެގ  ތެރޭަގއި ޚާއްސަ ކޮމިޓީެއއް އޮތީމަ  މިކަން ވަންނާނީ   ޑޭޓުެގ  ބެލެވެނީ  ބޮޑަށް  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ދާރާ،  ލީމު ވެސް ފާހަަގކުރިހެން މި ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަހަމަ އެާއއެްއކޮ،  ވެސް. ދެން

މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާޙަެގ  ކަމަކީ.  ކަމެއް  ކަހަލަ  ހޯދޭ  ފެ،  އްލެއް  މި އަޅުަގނޑަށް  ންނަނީ 

ކޮމިޓީތަކު މަ އެކި  މަޖިލީހުެގ  މި  ދިުގދެންމުމުން  ތެރޭަގއި  އްސަލަ  ހަމަ    ތަޅުަވއިެގ  ބަދަލުަގއި  މި ެގންުގޅުމުެގ 

ައޑު ކެނޑިފައި(...  ފަރާތަ  ހުށަހެޅިޕެޓިޝަން   ދެންޙަްއލު    )އޯޑިއޯ    އްކޮށް ހަމަ އެއާއެ ،  ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން. 

އިތުރަށް   އޭެގ  ފެނޭ  އަލުސަމާމިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑަށް  މިކަންކަމަށް  މިޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަން    ،  މި  ތަނަށް 

އޮތް ފާހަަގކޮށްހުށަހެޅިފައި  ކޮޕީއަކާ މިނިސް  ،ކަން  ޕެޓިޝަންެގ  މި  ފޮނުވާލަން  ސިޓީއެްއ  ވެސް  ށް، ެއއްކޮ  ޓްރީއަށް 

ދުވަހަކު ހުށަހެޅިމަޖިލީހުެގ    މި  ންމިވެނި  ޕެޓިޝަން  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި ފައި  މި  ވާހަކައޮތީމަ  މަ    ޢުލުމާތަށް  ހަމަ 

މިނިސް ޕެޓިޓަކައި،  މި  އިތުރަށް  އޭެގ  ދަންނަވާލުމަށްފަހު  ދަންނަވާލަން.  އެކަން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ޝަން ޓްރީެގ 

ހަމަ   ފަރާތަށް  މިނިސްޓްރީހުށަހެޅި  މިކަމުެގ  އާ  ކަމާުގޅޭ  މަސަްއކަތް  ޙަުގޅިެގން  ކުފައްލުހޯދުމުެގ    ރިއަށް ށައިެގން 

ފެންނަން  ނެވުދެންދިއުމަށް   ޕެޓިޝަނާޮގތަކީ.    އަޅުަގނޑަށް  މި  ދެންދޭ  ޮގތަކީ  ޢަމަލުކުރަން.  ހަމަ  ،  ތެރޭަގއި 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ެއޮގތުން  މެންބަރު  ދެން  އެހެންވީމަ  ހުށަހެ  އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި  އެ  އެ  ޅުއްވީ  ސަލީމް 

ހުށަހެޅު  .ށަހެޅުންހެންހު ެއ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކުއެހެންވީމަ،  ދަމަށް  ވާހަކަ  ދެންރާ    ކުޑަ   ކުޑަ،  ންނަވާލަން. 

 ެގނެިވއްޖެ ކަންނޭނެގ.   ޑިފިކޭޝަނެއް ައޅުަގނޑަށްމޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް މުޣުނީދުލްޢަބްތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮށްލީ ޝިފާޢު ވެސް އަދި ފާހަަގ   އެ  ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ ބޭނުންވި ނުކުތާމުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އަސްލު    ޝުކުރިއްޔާ

އެކަމަކު   ވެސް.  ސަލީމް  މެންބަރު  އަޅުަގއިްއޒަތްތެރި  ބޭނުންވަނީމުޤަްއރިރު  ފާހަަގކޮށްލަން  ންމު އާ  ނޑު 
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ހަމައަށް  އާ  ަމޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކާިއ އަދި ަމޖިލީހުެގ އިދާރާ  ،ހަމައަށް  ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ  ރައްޔިތުންނަށް ިގނަ

މާތު ހޯދުމުަގއި ށް މި އަންނަނީ އެ ރައްޔިތުން އެ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭނުންވާ މަޢުލޫލަތައް ިގނަފަހަރަސަކަހަލަ މައްމި

ވު ނޫނިއްޔާ ކުރުުމަގއި  ކަންތައް  ބޭނުންވާ  އެ  އުޒާރާތަކު  ހުރި    ،ބޮޑުކަމުން  އްތަހައްމަލްކުރަންޖެހޭލެނދަޫގތަްއ  ން 

ނު އަލިމަެގއް  ހޭދަކުރަންޖެހިއެކަމުެގ  ތެރޭަގއި  އެކަުމެގ  ދުވަހެއް  އެތައް  ނުވެެގންދާތީވެ،  ފެނި  އެކަން    އެކަެމއް 

ލުކުރަނީ ިގނަފަހަރަށް ބޫަގކުރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މެދުވެރިއެްއެގ ރޯލު ައދާކޮށްލުމަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

ނާންނާނެ. އެހެންވީމަ،    )އޯޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( ...  ، އެހެންނޫންނަމަ ހަމަ ކޮންމެއަޅުަގނޑުމެންއެ  މި އަންނަނީ.  

އުމީ ފެންވަރުަގއި،  ޤަ.  ށް ެވދާނެން ވެސް އަދި ރަށު ފެންވަރުެގ ބޮޑު ކަމަކަބޫލުކުރަނީ ހަމަ މި ފަރާތުަގއަޅުަގނޑު  

، ރަށުެގ ރައްޔިތުންެގ  ށުަގއި ރަ  ،ސް. ރަށު ފެންވަރުަގއި ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވިކަމުަގއި ވިޔަ އި ކަަމކަށް  އަތޮޅު ފެންވަރުގަ 

ދޭނެ ޮގތެްއ އްލެއް ހޯޙަ  ޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިެގން މިނިސްޓްރީން އެދެވޭ ޖަވާބެއް ނުލިބި އަދި އެކަމަށްފަރާތުން މިނިސް

  އަށް މި އައީ ދެން. އަޅުަގނޑު މިހަމަ  ކޮމިޓީައކާ  މަޖިލީހުެގ  ލުކުރަނީ މިބޫަގަގނޑު  ވެސް ނުފެނިެގން ކަމަށް އަޅު 

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ    ސަލަމުަގއި އެދެނީ ައޅުަގނޑުމެން އަނބުރާ ެއޮގތަށް ޖަވާބުދިނުމުެގ ބަދަލުަގއި މި މައް ކަ

ލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އެ  ވާ މަޢުބޭނުންއެ  ފޮނުވަިއެގން އެ ފަރާތުން އެކަމަށް  އެ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން.    ޓާށްވެތިމާ

ހުށަހަޅަން  ށްއްސާކޮށްލުމަޙި  ރާތާފަ ެއ  ެއޮގތަށް،  .  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލަން  ފޮނުވާލަން  މިނިސްޓްރީއަށް  އަނބުރާ 

ޖަވާބުދިނުންފަރާތަ ޙަޤީޤަށް  ފަރާތުން  އެ  ނުލިބުނީމަ.  .  މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީން  އަންނަނީ  އެ  މިކޮޅަށް  ތުަގއި 

ަގއި  މި މަޖިލީހުކޮމިޓީެގ،  (  )ޯއޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި..  .ށް ެވސް ޑަކޮނާންނާނެ ކު  މަމާތު ލިބޭނަޢުލޫމަ  ރީންމިނިސްޓް

ތިމާވެ ހަމަ  ފޮނުވާލުމަށްށްއޮންނަ  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ  ޮގތެްއ    .ޓާ  ނިންމި  ފަރާތުން  އެ  ފޮނުވާލާފައި 

ހޯ އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ރަނަގޅުވާނެ  އެހެބޫލުކުރަަގދާލީމަ  ހުށަހަޅަން.   ންވެނީ.  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެކަން 

 އްޔާ. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި ކެނޑިފައި(..  މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އަޑު  މެންބަރުންެގ އި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    )އޯޑިއޯ  ްއޒަތްތެރި 

ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާ  ސަލަ. މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންސަމާލުކަމަށް އަ

ގަވާއިމަލުކުރަންޖެޢަ މާއްދާއަށް  233ެގ  ދުހޭ  އެ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ކެނޑިފައި(  ...ވަނަ  އަޑު  މި    )އޯޑިޯއ 

ލާޒިމު އެބަ  އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގކުރޭ.  އެންަވޔަރަންމަންޓާތުސްޤަނޑު  ،  މައްސަލަ  މި  ބެހޭ ކުރަނީ 

މިސްޓްރީއަށްމިނި ފޮނުވަިއެގން  މައްސަލަ  އެހެންވީމާޙަކަމަށް    ހޯދުމަށް.  ެއކަންއްލެްއ  ތި،  އަޅުަގނޑު  އެންމެ  ޔަ   

ޅިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެ،  ދެން  ކަށްފަހު()ވަުގތުކޮޅަލަން.  ނަވާބޭފުޅުންނަށް ދަން

ލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންެގ  ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖި މާތެރިކުރުން ރައްކާކުޑަކުދި، ނަ މައްސަލައަކީ އޮތް ދެވަ
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ފަދައިން މި މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަހެއް   . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިަގންނަާވނެމައްސަލަ

މައްސަލަތަކާ  ކުޑަކުދިންެގ  މިދަންނަވާހެން  ނުދާނެ  ކޮންމެވެ  ވެސް  ނޫނީ  ބެހޭޮގތުން  ބިލެއް  ެއއް  ރާރެްއ  ަގސް 

ބަ ނުވަތަ  ވާހަކަނުދައްކާ  ދުސްހުކަމެއްަގއި  އެހެންވީމާނުކުރެވޭ  ހުވަހެްއ.  ެވސް  މިއަދު  ބައެއް  ށަހެޅިެގ،  ންދިޔަ 

މައްހުށަހެޅުން މި  ކުޑަކުދިންެގ  ދެކެވިއްޖެ.  ންހުރި  ުގޅު  ސަލަތަކާތަކުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަތަކެއް  ބައިވަރު 

ދެންނެމާންވީއެހެދެން،   ވެސް  ވާހަކަ  މި  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ައޅުަގނޑު    ، ވުމާެއއްކޮށް ، 

ފެނި ބޭފުޅުންނަށް  މިކަމާ..ތިޔަ  ޮގތަކަށް  ކެނޑިފައި(.  ލައްވާ  ައޑު  މައްސަލަ   )އޯޑިއޯ  ކުޑަކުދިންެގ  ާއ  ހުށަހެޅިފައިާވ 

މެބެހޭޮގތުން   ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ލަފައަ  ންބަރުންެގމި  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ހަމަ  އަދި  އެދެން.  ައޅުަގނޑު  ކަށް 

 ރު ސަލީމް.  ވާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަކުރައް ރިނަމަ އެކަން ފާޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަލީމްދުއަޙްމަހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަނިޔާއާދެ!   އަދިކުޑަކުދިންނަށް  މައްސަލައާއި  ރައްކާތެރިކު  ކުރާ  ކެނޑިފައި(  ...ރުމަށްކުޑަކުދިން  އަޑު    )އޯޑިއޯ 

ޤަތުަގިއ ވަރަށް ބޮޑު  ޙަޤީ، ބޫލުކުރަން. އަދި މި މަޖިލީހުން ވަރަށް އިސްކަންދީަގވެސް  ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ރައްކާ ކުޑަކުދިން  އިޝޫެއއް  އިޝޫއަކީތެރިކުރުމުސަމާލުކަމެއްދޭ  ދެންެގ  އަޅު ،  .  ކޮއެހެންވީމަ،  ންެމ  ަގނޑު 

ނަން. ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓުަގއި މި ށަހަޅާނޑަށް ފެންނަ އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ހުނުކުތާއަކަށް ަވކިަވކިން ބަލާިއރުަގއި ައޅުަގ

ރަްއކާ އަނިޔާތަކުން  ކުޑަކުދިން  ެގބުނަނީ  ާގނޫނަށް  ޓަކައި  އިތެރިކުރުމަށް  ދެނެަގނެ  ޞްންނަންޖެހޭ  ލާޙުތަްއ 

ެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ވަރަށް ިގނަ ތުަގއި މި މަޖިލީހުބޫލުކުރެވޭ ޮގަގޑަށް  ނގަ ލާޙުތައް ެގނައުން. އަޅު ޞްއި

މިޓީއަށް  ބެލުމަށް ޓަކައި އެ ކޮ  އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް  ، މިނުގން އެބަ ކުރައްވާ. އެހެންވީމާތްތަކެއް މި ރޮމަސައްކަ

ކަމަށް  ފޮނުވިދާނެ  ނުކުތާ  މި  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖުޑި  ކަށްފަހު()ވަުގތުކޮޅަ.  އަޅުަގނޑު  ޝަރީ އެހެންވީމަ، 

ދަންނަ ކޮމިޓީަގއި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އާިއ  ދެކެނީ ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ބެލިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ަވއިެގން 

ނުކުތާފުރަ މައާ  ތަމަ  ކުރެވެމުންދާ  ނުކުުގޅޭޮގތުން  ދެވަނަ  ބީދައިން ސައްކަތްތައް.  އެ  ހަމަ  ެވސް  ތާަގއި 

ކުޑަކުދިންނައަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރެިވދާނެ،  އަނިޔާކު މެންނަށް  މޮނިޓަށް  މީހުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ައޅަންޖެހޭ ރުމުެގ  ރކޮށް 

ެއ  ،  ުގޅޭޮގތުން  ދާ ފިޔަވަޅުތަކާމުންމަށް އަޅަރިއުޅޭ ކުޑަކުދިން ޙިމާޔަތްކުރުނުރައްކަލުަގއި ދި،  ނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ާގނޫ

ޖެންޑަރ މިނިސް ބަޓްރީދެ ކޮމިޓީ އާިއ އަދި  ހޯދިދާނެ. އަޅުަގނޑު  ެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ަގހެއް  ބޫލުކުރަނީ 

މަސައްކަތްތަ ކަމަށް.  ިގނަ  ކުރެެވމުންދާ  އަނިޔާތަކުން   3ކެއް  ކުރާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ބުނަނީ  މި  ނުކުތާަގއި  ވަނަ 

ެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންަގމުންދާ  މުރުުގޅޭޮގތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކު  ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމަށް ޓަކައި އަލާމަތްކުރުސަ

އަޅުަގނ  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީން  ފެނޭ.  ޮގތް  ކެނޑިފައި(ޑަށް  އަޑު  އަދާކުރަންޖެހޭ   )އޯޑިއޯ 

އްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަދި މިނިސްޓްރީ ނުބައްލަާވ ދޫކޮށްލެްއިވ މަ  ނަމަވެފައި ވާހުމާލުޒިންމާތައް އަދާކުރުމުަގއި އި
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މައްސަ ބެއެ  ބަލަލެއް ވެފައި އްލެވުމުަގިއ އެްއވެސް އިހުމާލަތައް  ފަރާތް  ފަރާތްތަކަށް ،  އިވާނަމަ އިހުމާލުވެފަިއވާ  އެ 

ންދާކަށް. ެއީއ  ެގ  ޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އިތުރަށް ކުރިއަށްރަތަމަ ބައި އަމީަގއި ފު  ، އެޅުން. ދެންޅުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ

ނެތްމިނިސްޓަ މިހާރު  ވަރ  މިނިސްޓަރ  އޮތްތޯ  ވާފައި ކިކުރައް .  ކަމެއް  އޮތް  ނުބައްލަވާ  މިނިސްޓްރީން   ވަނީ. 

ސާ  ޖެހޭ  އެބަ  ހުށަހަޅަންފުކުރައަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއަށް  މި    5.  ން  ނަންބަރުަގއި  ޖެންޑަރ ވަނަ  ބުނަނީ 

އަޅުަގނޑު   ދިނުމަށް. ދެންށްމިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓު ބޮޑުކޮ ،  މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑަައޅުްއާވފައިވާ ބަޖެޓު އަލުން ބަލައި

އަމިއްބޫލުަގ ޖެހޭނީ.  ހުށަހަޅަން  އެދި  އެކަމަށް  މިނިސްޓްރީން  ޮގތުަގއި  ހުށަހަޅައިެގން ސަރުކާރު ކުރާ  ފަރާތަކުން  ލަ 

، ކުރެވޭނެ  ެއއްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް ނުވާތީ  ޖެޓު ބޮޑުކުރުމަކީ އުސޫލާޓްރީެގ ބަމިނިސް

އަޅުަގ ނުވާތީ  ކަމަށް  އިތުކަމެއް  މާއްދާަގއި  ެއ  ހިެއއްނުޭވ  ކުރިއަށްދެ ނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އް. ވިދާނެހެނެރަށް 

ވަނަ ނުކުތާަގއި މި ބުނަނީ   6މި ވަނީ. ދެން    ހާރުފާސްކޮށްފައި މިއެހެންނޫނަސް ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުން ބަޖެޓު  

، ދެން މިހެން އިއޮފް ޕޮލިސް ވަކިކުރުމަށާ  ، ެއސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރކިކުރުމަށާއި.އާރު.ސީ.އެމްެގ ރަީއސް ވައެޗް

ތިއްބެ މަޤާމުތަކެއްަގއި  ިއސް  ހުތިއްބެވި  ަވކިކުރަން  ބޭފުޅުންތަކެއް  އެހެންނަމަވެސްވި  މި  ށަހަޅަނީ.  ޕެޓިޝަނަށް ، 

ތުހުމަތުކުރެޭވ   މަްއޗަށް  އެބޭފުޅުންެގ  އަދި  ސަބަބެއް  އެްއވެސް  ވަކިކުރަންޖެހޭ  އެ  ބަލާއިރުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން 

ށް  ދެިވދާނެ ޖާަގ އޮތް ކަމަކަޭގޝަނެްއ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށްެގންއިތުރު އިންވެސްޓި ،  ްއވެސް ކަެމއް ނެތުމާއެކުަގއި އެ

އަޅުަގއަޅުަގނޑަ ކަމަށް  ނެތް  ކުރިއަށްެގންދެވެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  ނަންބަރު  އެ  ނުފެންނާތީ  ނޑަށް  ށް 

 .  ޝުކުރިއްޔާ ފެންނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ކަށްފަހު( ތުކޮޅަ)ވަުގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަޅުއްވާ. ރި މެންބަރު ހުށައިްއޒަތްތެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަ

އި  ޕެޓިޝަނުަގ  ވިހެންކުރެއްފާހަަގ  މްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީއި ވެސް    ޅުަގނޑުރިރު. އަޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

ޕޮިއންޓުފައިހުރި ވަކިވަ ހުށަހަޅާ މެންތެްއޒަތްއި   އްލުޙަޅު  ފެންނަ ރަނަގ  ޅުަގނޑަށްއަ  މަހަތަކަށް  ކި  ދު ބަރު އަޙުމަރި 

ށް ހަމަ ކޮޖުމްލަޔަސް  ން ނުކީ ކަމުަގއިވި އަލުންމެކަމެއް  ށް ކޮ ޞީލްކޮ. ދެން އަޅުަގނޑު ތަފުއްވީހުށަހެޅު  ސަލީމް އެ

 ޝުކުރިއްޔާ.  (ެގ ައޑު ކެނޑިފައިއޯޑިއޯ ) ..ދު.ތައްތަކަކަށް ވެސް ތާއީއެހުރިހާ ކަން
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  :ތުން ވާހަކަދެްއކެވުންސަރިޔާ

ިއއްޒަތްތެ ެމންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މިއަރި  މި  ޅުަގނޑުމެން  ތް އޮ  ޅިފައިހުށަހެ  މިައށް  ކޮމިޓީ  މައްސަލަިއަގިއ، 

މައްސަލަޕެޓި އަޅުަގނޑުމެންނަިއގަ ޝަންެގ  މިވަނީ  ށްއި  ލިބިފަޅުށަހެހު  މިހާމެއް  އެތްތެއްޒައި   ރު.  މެންބަރުން   ރި 

ފާހަަގކުރަޝަޕެޓި  މި  އިންތެރެ  ތަކުެގފުޅުލުޔާޚިފާޅުކުރެްއވި   އިންޓަށް  ޕޮ  ތިން  މި  ،4،  3،  2ވާފަިއވާ  އް ންަގއި 

ލިޔު ހޯދަންއަޅުަގނޑުމެން  ޖަވާބު  ފަރާތްކަމާ  މުން  ދެންުގޅުންހުރި  އަޅުަގނ  5،  4އޮތް    ތަކުން.  ޑުމެން،  އަށް 

އެއީ  އަށް   6،  5  ފުކުރައްވާޢާމަ ކުއިމިކޮމިޓީ  ޑުމެންއަޅުަގނ  ކަން  ނުފެއްކަމަކަމެ ރެވިދާނެ  އެށް  ން ކަންނާތީ 

ން  ހަމަ ސާފުކުރަ   ޑުމެންއަޅުަގނހެޅުއްވި ޮގތަށް  ށަ މެންބަރު އެހުރިވީމަ އިއްޒަތްތެންެއހެނެވުމަށް.  ށް ެގންސަމާލުކަމަ

މިކޮބޭނު  އެބަ ހޯރަ  ޑުއަޅުަގނހެންވީމަ  އެ  .އިންމިޓީންވޭ  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅާލަން  އަޙުރި  އިްއޒަތްތެފުށި    ދު މަ މެންބަރު 

  ރިތަށް އިްއޒަތްތެރު ތާއިދު ކުރެއްވި ޮގ މެންބަރިންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެއަދި އިހަވަ  އްވި ޮގތަށްހުށަހެޅުލީމް އެސަ

ޮގތަކަށް ވޯ ޑަވަމެންބަރުންނަށް ފެނި ތުން  ޮގބެހޭ  ލައާވާ ތިންަވނަ މައްސަށަހެޅިފައި ހު،  ދެމަށް. އާޓު ދެްއވުއިަގންނަވާ 

އްސޭރި  އަ ން  އިނަލް ސަރވިސްޝަމޯލްޑިވްސް ކަރެކް   ތީއޮ  ފައި މިޅިހުށަހެ  ށްއަނަތިންވަ  .ރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްއިތު

ތިބި   ޕެޓިކޮޔާންބަ  ޑުވުންތައްކަންބޮ  ދީންެގއިަގޖަލުަގއި  ފޮނުވާފައިވާ  އިއްށް  މެންބަރުންެގ ޒަތްތެޝަން.  ރި 

މި  ޅުަގފައިލުކޮ އިއްޒަތްތެ  ޑު އަޅުަގނ.  ނެވާވެސް    ންޝަޕެޓިއި  ތިޔަ  އެދެން  މެންހަމަ  ނަށް  ބަރުންރި 

 އަށް ދިުއމަށް. ކުރި ިމ މައްސަލަިއަގއި ކަށް ޮގތަ  ނަވާިއަގންޑަފެނިވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުމަދު ސަލީމްއަދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޯރަފުށި

ައޅުަގ  ޝަނާޓިޕެ  މި މައްސަލަެއއްންޖެހޭބަލަ  ޑުމެންައޅުަގނިމއީ    ،ޔާލަކީޚިނޑުެގ  ބެހޭޮގތުން  ެއއީ  ނެ  ،  ކަމަށް. 

މި ޔޫނިއަންޔޫރަޕި  ފަހުންއެންމެ  ( އިފަކެނޑިއަޑު  ެގ  )އޯޑިއޯ  ...ންގައިޕެޓިޝަ  ހަމައެކަނި  ޖަލުތަކުެގ  މި  އިން  އަން 

އެ ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓުއިލަވަ ކުޙާލަތު  ވަ ޔިރައް  ލި  ކޮންމެވެސް  ތަޅުމުަގއި  މަޖިލީހުެގ  ވާހަކަރަކަތުންެގ  ރު  އިވުނުދެކެ ށް 

ވެސް ޖަލުެގ    ދުެގ ތެރޭަގއިވަޢު  ސީޔާކޮޅުން ރި. އަނެއްކެއްތަންބޮޑުވުންކަ  ބޮޑެތި ވަރަށްރިވެސް އެބަހު  އޭަގއިސް  ވެ

ޝާރާތެއް ލިބިފައި އި އޮތީ   މި ،އެބަޖެހޭ  ޑުމެންއަޅުަގނކަިއ ޓަ ސަބަބުތަކަށް ހުރިހާ ޙާލަތު ރަނަގޅުކުރުން ހިމެނޭ. މި

މީަގިއ    އި،ބަލަ  ޑުމެންއަޅުަގނސްކޮށް  ށް ސީރިއަކޮމިޓީިއން ވަރަ  މި  ،ންވީމާނުެގ. އެހެތަ  ޯގސްކަން އެކަންތައްތައް  

ށް އިދަވާ ަގންެގ  ޝަޖެހޭނެ. ދިމާވާ އިޝޫއަކީ ޕެޓި  ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ދެނެަގންނަން  ނަަގޅުކުރަން  ރައިކަން ދެންބަކޮ

  ދަންނަންޖެހޭނެ އެ   ޑުމެންއަޅުަގނ   ން. ދެންށް މައިނަރ އިޝޫއެއްެގ ސަބަބުނީ ވަރަމީތި ނުފެތޭކަން. އެކަމަކު ނުފެތެ

  ލިބޭނެކަން މީހުންނަށް ނު  ފުރުޞަތުތައް އެަވނަކަށް ލިބޭ  މުކޮށް މިނިއްއާ   ،ބައެއްކަާމއި  ބިކީ ބަންދެއްަގއި ތިހުންނަމީ

ަގއި  އެކު މާނަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތުމީހުން  އެ  ންކޮންސަރ  މި  ، ކުމަހަމަކުރަން ވެސް. ެއކަކަމެއް ފުރި  މިކަހަލަ

އަދި    .ނީހަޅަށަހު  ޑުއަޅުަގނ ން  ދަންނަވަރވިސްަގއި  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ  ށްދޭންތު ތަނަވަސްކޮޞަފުރު  އެ
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ދިނުމަ ވެސް  މުއްދަތެއް  މަޖިލީހަށް  ކޮހަމަފުރި  (އިފަ ކެނޑިއަޑު  )އޯޑިޯއެގ    ...ފަހުގައި  ށްއެކަމަށް  ށްދެއްވާފައި 

 ކުރިއްޔާ.ޝު .ށޭފޮނުއްވައިދެްއވާ

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

އި ޝުކުރިއް އިތުރުއްޒަތްތެޔާ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެދާއިންދޫ  އިހަވަ  ، މެންބަރަކު  ރި  ޝިފާޢު  ރިރާެގ  ށް އަމެންބަރު 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޝިފާޢު ޙައްމަދު މުމެންބަރު ރާެގ އިހަވަންދޫ ދާއި

  ޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް އެނޭގ ދަންނަ ބޮޑު އަ  ދެން  .ނެއްފައި އޮތް ޕެޓިޝަޅިން ހުށަހެުގޅިެގ  ޖަލުތަކުެގ ޙާލަތާ

)އޯޑިޯއެގ    ...ހުރި  ކޮށްފައިޝަންަގއި އަނެއްހެން ފާހަަގމިޮގތަށްކަން. ދެން ޕެޓި  ރީހު  ލަތުޖަލުތަކުެގ ޙާ  އްރެއް މިއީސި

ެގ ދަށުން  ކްލެމެންސީ  އްކޮށްއެ ހަމަ ެއއާ ދެން  ، ނުލިބޭ ާވހަކައާއި ޖެހޭ ފަރާތަތަކަށްލިބެން  ގެ ރޯލުޕެ  ( އިފަކެނޑިއަޑު  

ޝަރު ހަމަކްލެމެންސީ  ފަރާތްޠު  ލިބެންޖެތަކަށްވާ  ފުރުޞަތުކްހޭ    ވާހަކައާލެމެންސީެގ  ނުލިބޭ  މި   ،  ހަމަ    ދެން 

ރިޔާ އަންނަންެވެގން  ޖަލުގަ ،  ވަޢުދާއި ސީ  ސަރުކާރު  ޮގތުަގއި  ަވޢުދުތަކުެގ  ތިއެކިއެކި  ފަރާތަތަކަކަށް ިއ  ިގނަ  ބި 

އެކަކަމަނެހޯދައިދޭފުރުޞަތުތަކެއް   ބުނެ  ނުލިށް  ވާހަކަންކަން  އޮޑިޖަދެން  ޭއގެއިތުރުން  .  ބޭ    ޓު ރިޕޯ  ޓުލުތަކުެގ 

ދެން    އްއެ ވާހަކަ  ފައި އޮތްނގި ނޭ  ން ވީނުީވއެއްަވކިހިސާބަކު  ފަިއ،މަށް ެގނެސް ބަހުސްކޮށްރިޕޯޓު ތަޅު  ޓުއޮޑިހަދާފައި  

ަގިއ  އަސްލު ހަމަ  ހީވަނީ  ށް  ަގނޑަ ސާބުގައި. ދެން ައޅުއަޅުަގނޑަށް ކިޔާލެވުނު ހި  އޮތީިމ  ޑުޮގތެއްަގއި  މީަގއި ަމއިަގނ 

ުމެވސް އަޅުަގނޑު ކްލެމެންސީ ދޭހެން. ދެން ހަމަގައި އިން އެބަރެ ެގ ތެވެސް ހަމަ ސިސްޓަމް ލުެގ ފުރުޞަތުރޯހަމަ ޕެ

ހުކް  .ނަންންއި  ބޯޑުަގއި ހުރިލެމެންސީއަށް  ސްޕީވެސް    ލަތައްއްސަމަ  ށަހެޅިފައި  ބާރު  ހަމަ   ، ަގއި ޑެއްމިހާރު 

ލިބެންޖެހޭ  ކްލެމެންސީ ތެރެިއން  ފަރާތް ާގނޫނުެގ  އެބަލިބޭ  އޮ  އެކަމަކު  .ތަކަށް  ޙައްޤުނުާވ  އެ  ތްޮގތުން  ާގނުނު 

ެއކަންކަންނުދެވޭ  އްއެއެ ފަރާތަކަށް   ކުރި.  އެބަ  ދެންއަށް  ފުރަތަމަ   މި  ،ދޭ.  އެންމެ  ކަންކަން  ހުރި  ޕެޓިޝަނުަގއި 

 މުއްއާ   ،. ދެންިއެގންއަށް ޕެޓިޝަން ފައްތަތެރެ އިދުެގ މި ަގވާތުަގއި ޮގރެވޭ  އަންނަނީ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކު  މިބެލެން

  ވެރިންނަކަށްށް އް ޖަލުަގއި ތިބޭ ކުށެކޮފަސޭހަހާ  އްތާފަ  ައށްދުެގ ތެރެއިަގވާޕެޓިޝަނެްއ ލިޔެލާފައި  އެހެން  ތަކު  ރައްޔި

ދު  މަރި މެންބަރު އަޙުން ިއްއޒަތްތެއީދުކުރައަޅުަގނޑު ެވސް ތާ  އިޔަތްކޮށްފަށް ރިޢާޙާލަތަ  . ދެން އެ ނުވާނެ  ކަމެއްމި

އެސަ މި  ރެްއވިފާހަަގކު  ލީމް  ބެލުމަށްލަތަްއ  ސަމައް  ޮގތަށް  މިންވަރަށް  ބެލެންހުރި    މި   އިޓަކަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފެއްތުމަށް ކަރެކްޝަން ސަރވިއިދުަގވާ  މެދުވެރިކޮށް އެތަކަށް  ެއޮގތަށް  .  ތު ހޯދައިދޭންޞަފުރު  ށް އެތަކަފަރާތް  ސް 

ކަރެކްޝަންސްކުރުމައެކަން   ދެންނެވުމެށް  ދަންނަވަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނައަށް  ފެންނަވައް  ކަމަށް    ން 

 ން.އީދުކުރައަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާ
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 ކަދެްއކެވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

  ށަހެޅިފައި ކޮމެޓީ ރިޕޯޓު ވެސް ހުތެރި މިޖިލީހަށްއިްއޒަތް  މެންނަށް މިންބަރު. އަޅުަގނޑުރި މެޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއް

މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް  އެލިބެނީމި    ކަމަށް  ޖަލުއައްސޭމި  ންވީމަ  ހެ.  މިރި  މައްސަލައެްއ  އިނޭގތޯ. ނީ  އަންނަ  ެގ 

ޖަލުގަ އައްސޭރި އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކުށްވެރިން  ތިބޭ  ކި  އި  ކިހިއެއީ  ތިބި ނެއް  ކޮންޮގތަކަށް  ހިނެއް 

  ހަމަށް ެވސް  އަޅުަގނޑަހެން  ކުރެއްވިފާޅު  ތި ން  ބަރުިއއްޒަތްތެރި މެން  ،ވެސްމަންނަހެންކަން ދެނެަގންނަން. އެކުށްވެރި

ތާއީދު ލިޔުުމންބޮޑަށް  މިފަރާތް  އެ  ،ކުރެވެނީ  ކޮންސަރހަމަޠު  ޝަރު  ތައް  އެހުރި  ެއއްކޮށް    ންތަކާވެެގން 

މިއަޅުަގނޑުމެން އެކޮމި  ެގ  އެދި  ލިޔުމުން  މަޝްވަރާކުރަން  ޖަާވބެއް  ފަރާ  ޓީައށް  އެހެންހޯދުތްތަކުެގ    ،ވީމާމަށް. 

އިތެތްއިްއޒަ މެންބަރަކު  އަޅުނުކުރާނަ  ޟުޢުތިރާރި  އެނަގމަ  އެކަން  ނިންމާނަން.  ޑު  މިއަދު   ،ދެން  ޮގތަށް 

ކަކެނ   ައޑުއޯޑިއޯެގ  )...  މިކޮމެޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމައަުގ  މަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލި ޑައަޅައިދިނ ޑިފައި(  ނުމާއި 

އެން ައސާސީމެމަސްވެރިންެގ  ޙައްޤުހައި  ރައްކާ  ހުށަހަޅާފައި  ތެރިކޮށްދިނުމާތައް  ޕެުގޅޭޮގތުން   ޝަނެްއ.ޓިވާ 

ިއަގއި މައްސަލަ  ޅިެގން ދިޔަ މިހުށަހެމި  ން  ރި ީމެގ ދެ ހަފްތާކުަވޑަިއަގންނަވާނެމެންބަރުންނަށް އެނިގޒަތްތެރި  އް އި

ފިޝަރީ  ތި ބައްދަލުކުރަްއވާފަ  ރާޓަސްޒް މިނިބޭފުޅުންވަނީ  ކަމާއަ  .ވެސް  ފަރާތްތަކާޅުުގ  ދި  އެހެން  ވެސް.   ންހުރި 

  ރިން މި ވުރެ ިގނަ ދޯނިފަހަރުެގ އޮޑިވެރިންނާއި އަދި މަސްވެފަންސާހަށް  ލިބިފައިވާ ޮގތުގައިމާތު  ލޫޢަށް މައަޅުަގނޑަ

ން ެވސް  މިޓީކޮތެރި ިއއްޒަތް މި އަޅުަގނޑުމެން ،ވީމާންޢިއްޔާަގއި ބައިވެރިވޭ އެބަ. ެއހެބޭފުޅުންެގ ޖަމު މި ،ޓިޝަންޕެ

ބަލާލުން އެ  ންބޮޑުވުންތައްކަ  ެގބޭފުޅުން  މެދު އެއާމި ފެންނާތީ  އްއީ އޮތްކަމެދިރާސާކޮށް   ވެސް  ޅުަގނޑުއަ  ،ކަމަށް 

އެޮގތަ އަހަމަ  ތާއީދުކުރަން.  ިއްއޒަތްތެށް  މެންދި  މިންނަށްރުބަރި  ހުއްލުފުޅެޔާޚި  މެދުމާކަ  ނުމަށް  ޅައިދިށަހަވާނާމަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޝިފާޢު ޙައްމަދު މުމެންބަރު ރާެގ ންދޫ ދާއިއިހަވަ

ން އިެގއުފައްދަ  ބޭފުޅުން  ދި މިދާކަށްދުވަހު ދެން އެ ދާ  ،ންެގ ޔޫނިއަން މަސްވެރިޑުކަންނެލިޤަތުަގއި ބޮޤީޙައްހެން  އަނެ

  ށްކަމަ  ޤުތައް ނުލިބޭތީޙައް  މީހުންެގ ބަެއއް  އެ   ށް ިގނަ ބޮޑުކަންނެލި ަމސްވެރިންވަރަ  ، އީ. ދެންޔާެއއް މިޢިޖަމުއުޅޭ  

އެކަން   ކުރުޙިމާޔަބުނެ  އެކީ   މަށްތް  ހަމަ  މަސައްކަތްޓަކައި  ކުަގއި  ށް  ަގނޑަ އަޅު ކަމެއްހެން    މަތަރަފު  ،ރަންެވެގން 

ބާދީެގ ބޮޑުބަޔަކު އާމްދަނީ  އްޖޭެގ އާ ހިރާ ދިވެ  ައޅުަގނޑުމެންތެދެއްމެ    ،. ދެންޝަންއަކީށް ހުށަހަޅާ ޕެޓި ހިވަނީ މަޖިލީހަ

ތަްއ  ވާހަކަ  އޮތްަގއި މިޝަނުޓިޕެ  ހަމައެކަނި މި  ކީާވއަ ޝަކުބިެގން މިކުރާކަމުަގިއ އަުގ ނުލިމަސްވެރި  ކުރާ  ހޯދަން

ހަމަ އިރުއަރާ އޮއްސޭ ކޮންމެންއަޅުަގނޑުމެ ން.  ނޫ  އެކަންޏެއް ލިބޭ އެކިޮގތްޝަކު  ދުވަހަކު މި  ނަށް  ޮގތުން.  ާވތައް 

 މީަގއި މިހުރި   ،ތުން. ދެންނޫނީ އެހެންޮގތްގޮ   ،މުަގިއ ވިޔަސްޅާފަިއކަުގ  ންމަސްވެރި  ވިޔަސް،   ޝަލް މީޑީާއއިންސޯ
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މަޖިއަޅުަގނޑަލިބޭތޯ  ޙައްލެްއ  އްތަކަށް  ކަންތަ ހީވަނީ  މިހާރުހުލީށް  މަދެއް  ން  މަސައްކަތެއް  ކުރާ  ެވސް    ވެސް 

ކޮމިޓީތިއިޤް  މަޖިލީހުެގ  ،ދެން  ނޫންހެން. އެނޞާދީ  އަޅުަގނޑަށް  ަވރަށްއޮތްޮގ  ިގފައިން  ހަމަ  ވެ  ފަހުން   ތުން  ސް 

  ވެސްއްން އެ ޓީކޮމި  ުގޅޭޮގތުން އެ  މަސައްކަތްތަކާ  އެ   ،ދެން   ،ވީމާން ހެކޮށްފި. އެ  ުގޅުންހުރި މަސަްއކަތްތަކެއް  މިކަމާ

  އްމެކަ  އީ މުހިންމުނޑު ހުށަހަޅަން. އެ ޅުަގން އަޓެއް ހޯދުޕޯ ރި  ލާފައި ޮއެވްއޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާ އެ އްރިޕޯޓެ

ށް ދިރާސާ ނައަޅުަގނޑުމެން  އްމީަގއި މިހުރި ކަންތައްތަ   ށް ފެނޭ އަޅުަގނޑަ  ލަ ދިރާސާއަށް.މައްސަ  ކަމުަގއި ފެނޭ މި

ށް  އަޅުަގނޑަ އްކަތްކޮށް ބެލުން  ސަމިކަންކަމަށް ޙައްލެްއ ހޯދައިދެވެން އޮތްތޯ މަ  ،ށްށް ދިރާސާކޮހުރި މިންވަރަކަކުރެވެން

މިސާ  ފެންނަ ކަ  ،ލަކަށްކަމެއް.  ޮގތުގައިފުރަތަމަ  ނުލިބޭ  އޮ  މި   މެއްެގ  އަުގ  އެކަށީެގންވާ  މަސްވެރިންނަށް  ންނަނީ 

ުގޅޭ ރިޕޯޓު    ތާމަސައްކަޮއތް    ފަިއވން ކޮށްކޮމިޓީ  ތިޞާދީޤްއި  ށް ހީވަނީ މިައޅުަގނޑަ  ެގންުގޅި   . ދެން އެއާވާހަކަ

ލިއަޅުަގނޑުމެން ދެ އެނ ކެއް  ތަްއތަކަން  ނަށްއަޅުަގނޑުމެންބިއްޖިއްޔާ  ނަށް  ޮގތު މެނަކަވަިގެގންދާނެހެން.  މި ަގއި  ްއެގ 

  ، ކަމަށް ދާިއމީ ޙައްލެއް ލިބުން. ދެންެގ ދަތިރުދަނލޭ ބަމާވެފަިއވާ މާ ކަންނެލީެގ ަމސްވެރިންނަށް ދި  ބޮޑުއޮންނަނީ،  

ދަނޑިަވޅުަގިއ ނުދަންނަވަން މާލޭ   ޅުަގނޑު ވެސް ޓަސްލާފައި މިއަ   ، ދެންކެނޑިފައި(    ައޑުއޯޑިޯއެގ  )   ..އަޅުަގނޑު.

ެއއީއެހެންނަމަވެސް،  ކޭ.  އެ ބެންވާނެލި  މީހުންނަށް ޖަާގ  ބަނދަރުން އެ މިދެން   ހަމަ  ދުެގތިޞާޤައުމުެގ އިޤް  ވެސް 

ތޯ އެއީ  ންދިމާލަކު  ކޮން  ޮގތަކަށްފަހިވާން އޮތީ ކޮން މަުގ  ެއކަން ކުރެވޭނެ    ،ވީމަކުރާ ބައެއް   އްކަތެމު މަސައްންމުހި

ހީާވޮގއަޅުަގނޑަ މު ލުބަލާ  އަޅުަގނޑުމެން  ތުންށް  ފާ  އްމެހިންމުކަ ން  ދެންޮގތުަގއި  މީަގއި   މި  ،ހަަގކުރެވޭ.  އޮންނަނީ 

މު އެހެން  ބައިވެރިވެ މީެގ  ށް  ފުންނަްއޒަމުވަ  ސާރަވެރިމަސްވެރިންނަށް  ސްކީމްތަކުަގއި  ލިބޭ ބައިވެރިެވވޭކަހަލަ  ވި 

ބެހޭ ާގނޫނުަގއި   ކުރި ަމސްވެރިކަމާފާސް އަޅުަގނޑުމެންވަނީ  ހަނދާންއަޅުަގނޑު ،ން. ދެއް ނުލިބޭ ވާހަކަޔަތްތަނާޢިއ

ބަިއވެރިވެޕެމި  ނާނެ  އިން ޮގތުގައި.ނެއޮޕްޝަ  ކަމަށް  ވޭނެންޝަން ސްކީމުަގއި  ދެން  އޭރުަގއި    އަޅުަގނޑުމެން  ްއެގ 

ެގ  އް ނުރުހޭތީ އެއީ އޮޕްޝަނެ  ހިތްރުކުރަން  ން މަޖުބޫން އެކަނަ މަސްވެރިމެނީ ވެސް ިގެގ ޮގތުަގއި ނުހި ރުކަމެއްމަޖުބޫ

އެނއަޅުަގ  ،ދެންޮގތުަގއި.   ހުރިާގނޫނު   ޑު  ތަންފީ  ަގއި  މިހާރު  ކޮން  އިވެފަ  ޒުކަންކަން  ކިހާ  ތޯ  ށްވަރަކަހުރީ 

ުގޅުންހުކޮންމެވެސްވަރަކަ ކަމާއި  ުގކަށްރި އިދާރާތަށް    ން ރޭޝަޓްޑްމިނިސްޕެންޝަން އެ  ޅައިެގން ސާފުކުރިކުރުމުަގއި 

މަސައްކަުގޅުން  ކަމާ  އެއޮފީހުން   ދެންބަ އެ  ކެއްތްތަހުރި  ައޅުަގނއެހެ  ،ކުރޭ.  ފާހަަގކުރަން    ހަމަޑު  ންނަމަވެސް 

 މަސް   1ލަކަށް  ، ނުކުރޭ. މިސާވެފައިމާލުއިހު  ށްހުރީކަކަންތައްތަ   ާގނޫނުަގއި ހުރި ިގނަ  ބެހޭ ވުޒާރާ އެކަމާމަސްވެރި

ކައުންދުވަސްތެރޭ އޮންނާނެ  ަމސްވެރިން    ލްތަކާސިަގއި  ދަފްތަރެުގޅިެގން  އެކު ެގ  ަގިއ  ލު އަސް  ލަވާލަންވެސް. އް 

ަވރަ  ހުެގއޮފީ  ންޓްރޭޝަ ޝަން އެޑްމިނިސްޕެން ބޮޑަމަސައްކަތަށް  ބުށް  ފިށް  އޮތީ  ން ރީޒް މިނިސްޓްރީޝަރޫއަރާފައި 

ކަންތައްތަކެއްއެކަ ބައިވަރު  އެކަހަލަ  ނުކުރާތީވެ.  އެން  ދެންބަހުރި  ކަ  ،.  ބޮޑު  މަސްވެރިންސަރުކާރުން   ންނެލި 

ކުންފުންޏެއް  ސާޙިއް އަޅުަގނޑަ  ،އުފަްއދާފައިވާ  މިކަން  ހީ  ށްދެން  ކުންފުކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެންވަނީ  އް  ންޏެ 

ބެލޭނެ ސަރުކާ  .ނުއުފެއްދިއަސް  ޙިއްމިހާރު  މަސްވެރިސާ ރު  މަސައްކަ   މާކަވާ  ކުުގޅުންހުރި  މިފްކޯތްކުރާ   ...ންފުނި 
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ކެނޑިފައި(އަ އޯޑިއޯ  ) މިސަ  ެއެވސް  ޑު  އުހަމަ  ޚާ  އްސުރެފެދުނީރުކާރު  ރައީސުލްޖުމުހޫކޮސައް އަދި  ސް ވެ   ރިއްޔާށް 

 ސިފައެއް ނައިސްލީ  ޢަމަނަމަވެސް އަދިވެސް  އެހެން  ،ހެން ވިދާޅުވެމި  ކޮށްރާރުވެސް ތަކު  އިަގނާސަބަތުއެކި މުއެކި 

ހިތުއަޅުަގނޑުދު  ޚު  ހުރީ. ެވސް  ސުެގ  އުަގއި  އެބަވާލު  މި    ފެދޭ  ރައީމިހާރު  ްއޔާ  ލްޖުމުހޫރިސުތަކުރާރުކޮށް 

ވަޒީރަރުސަރުކާ މިވާހަކަ  ށްެގ  ވިދާޅުވެވެސް  ޢަމަލީ  ،  ނައި  މިއަށް  މިސިފައެއް  ބާއޭ.    ސްެގން  ކީްއެވެގން  އުޅެނީ 

އެހެންވީވަކުބާހާތަނަކި އަންނާނީ.  އޮއެ   ،މާއޭ  ހިސާބެއް  ކަން  ކޮމެޓީއަޅުަގނހަމަ  ތް  ސާފުކޮޑުމެން   ށްލުމަކީން 

ހީވާޮގތުންަގއަޅު ޯގހެ ނޑަށް  މިފްކޯެގ  އެނޫން.    އް  އަ ޙަޤީ،  މިހާރު  ޮގތުަގިއ  ނ ޅުަގޤަތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  ޑު 

ހަމަމުމަސްވެރިކަ އަޅު  ެގ  ހޯދަން  ވާ  ންނަނީއަ  މި  ށްންނަމެޑުނަގއަުގ  މާކެޓެއްމިތާނަގއި    އުފައްދަިއެގން.   ދަވެރި 

ރޯލެއްފެއްދުުމެގ މުޓެއް އުމާކެ ރަކަށް ކިހާވަމިފްކޯއިން އެކަން    ،މާހެންވީއެނެ މިފްކޯއަށް.  ކުރެވެންޖެހޭ   އަދާހިންމު 

ކީ  ވިސްނުމަ  ެގސަރުކާރު   ،ން ނުވަނީތޯ ކުރަންބޭނު  ،ނެތީތޯތް  ވަސީލަ  ،ތޯވީށިތާ  ބަޖެޓު  ، ތޯެގންތޯ ނުކުރަނީ ކީއްވެ ކުރޭ

ވިސްނުމެއްއެ ސާފުކޮޅުަގނޑުމެއަ  ،ތޯ ހެން  ހަމަ  ޖަވާބެއްބޭފުޅުންނަ  މި  އި،ށްފަން  އަޅުަގނޑަށް  ށް  ލިބުމަކީ   

ރަނަގޅުހީވާޮގ ދެންށްކަމަކަ   ތުަގއި  ކުންފުނިބޭރު  ،ވާނެ.  މިތައޯޕަހަމަ  ތަކަށް  ެގ  މާކެޓަކަށް  ކީ ހުޅުވާލުމަ  ންން 

އެކަން    ،މަވެސްއެހެންނަ  .ހަމަ  އެއް ރަލްނޫނުެގ ވެސް މޯރު ގާ ކުރިއިފާސް   ާގނޫނުހޭބެ  މެން މަސްވެރިކަމާަގނޑުޅުއަ

އޮތް   ެގ ެއކަންއް ކޮންމެވެސް ވަރެ  ގައިަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޮގތު ޅުން އަެގ ރިޕޯޓުތިޞާދީ ކޮމިޓީއިޤް  ،އޮތީ. ދެން   އެނުވެ

އެހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެސާބެއް  ޖަމު  ،ންނޭގނެ.  މަސްވެރިންެގ  ބަިއވެރިވުންޢިއްޔާގަ ބޮޑުކަންނެލީެގ  ދާދި    ،އި 

 ކަމާ  ށްރީއަޓްފިޝަރީޒް މިނިސްނޑުމެން  ޅުަގވަނީ އަށް ހީއަޅުަގނޑަދެން    ، ވީމައްޢިއްޔާއެ ހެދުނު ޖަމުކަށްދުވަހު  މިދާ

ކުރެވޭޝްވަމަ  ފަރާތްތަކާ  ުގޅުންހުރި އެރާ  ބައިވެރިވުބޭފު  ނެ  ން ކަންކަ  ހުރިުގޅުން  ޅުންނާބޭފު  އެ  ، ންޅުން 

ދެމުގައިހޯދު  ،މުގައިނިންމު މަރާވެހިދި  ،ން.  މާކެޓު ކަސްެވރިއްޖޭަގއި  އެްއވެމުަގއި  މޮނޮޕޮލަެގ  ވަރަކަށް  އިޒް ސް 

ނުވި އެ  .ވާނެޔަދީެގން  ނުވާނެފުރުޞަތު    އަޅުަގނޑުމެން  މަސްވެ  .ދީެގން  މަސްވެރިރިެއއީ  ހަމަ ފުރި  ކަުމެގންނަށް 

މޮނޮޕޮލަމާކެޓުެގމި  ނުހޯދޭނެ  މަންފާ   ަވކިބަޔަކު  ދެ  ފަށައިފިއްޔާ.  ހުރިއެކަމަ  ،ންއިޒްާވން    ކަތްތައް މަސައް  ށް 

އަޅުަގނޑުމެން    ،. ދެންށަހަޅަންޅުަގނޑު ހުން ހަމަ އަކެނޑިފައި( މަސައްކަތްތައް ކުރަ  އަޑު   އޯޮއޑި)...  އަޅުަގނޑުމެން

ލިުގޅު  އެކަމަކާ  ންހެފާހަަގކުރި  މި ހަމަހޯދަ  ޔުންޔެކި ންހުރި  މި  ފަރާތްތަކާ  ޖެހޭކުރަންލުބައްދަ  އި،   ބައްދަލުކޮށް 

 އްޔާ. ކުރިށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކަމަ ށް ެގންދަން ފެންނައައަ ޝަންެގ މަސައްކަތް ކުރިޕެޓި

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

 ރުވަން.ފުރުޞަތު އަ އަށްމްލީރި މެންބަރު ސަތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ކަދެއްކެވުން:މް ވާހަޙުމަދު ސަލީށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަހޯރަފު
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ދާއިއިހަ އިްއޒަތްތެވަންދޫ  މެންބަރުރާެގ  ވިދާޅުވިޖުމަލަ އެ    ،ރި  ކަޮގތެްއަގިއ  ވެސް  ްއތަކަންތަ  އަޅުަގނޑު  ށް 

ދެންތާއީދު އެ ޅު އަ  ،ކުރަން.  ކުަގނޑު  މިވަބޭނުންއިތުރުކޮށްލަން  ހަމަ  ޑަތަންކޮޅެއް  އަށް   އިން  ހަޅާފައިހުށަ  ނީ. 

ހު ތެރޭ  ހުރިށަހަޅުއްވާފަިއ  ޕެޓިޝަނުަގިއ  މި ކަންތަކުެގ  ބެލުކޮމެޓީ  ަގއި  ހުރިހާކަމެއްން  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުަގނޑު   މަށް 

ވަޢުރޭަގިއ  އޭެގތެ  .ނޫން އަދި ުގޅިެގން  ދުތަކާރިޔާސީ  ާގ  ލާ   ވަކިމު ކޮށްފައި މުޒިނޫނީޮގތުން  ތެރޭަގިއ    އްދަތެްއެގ 

ކަނޑައަ ކަންތަ  ޅާފައިނިންމުމަށް  އަ  އްތަކާހުރި  އަޅުަގނޑުމެޅުަގނުގޅިެގންކަންނޭނޭގ  ހީވަނީ  އިތުރަށް  ޑަށް  ނަށް 

ކުރުތައްއްސަސާއަމު ޖަވާބުދާރީ  މީ  އަ   ގައިވޭނީ.  ކަންތައްތަކަކީ  ބައެއް  ކުރުމަށް  ޤީޤެޙުތަނަށް  ންޑުމެޅުަގނ ހުރި  އް 

އޮތްކަމެއްޞަފުރުމާބޮޑު   ނުދެ  ތެއް  އަޅުަގނޑު  ދައްެގސާލެމި  .ންކެ ކަމަކަށް  ޮގތުން    ، ބޮޑުކަންނެލީެގންޏާ  ންނަވަ 

ކުންފުންޏެއްސާ އްޙިމަސްވެރިން    ބޮޑުކަންނެލީެގސަރުކާރާއި   ހިެއއްއުފަ  ވާ  އަޅުަގނޑަކަށް  ނުޭވ    އްދާކަށެއް 

ޖަވާބުދާރީ ދިރާސާއެްއކުރެވިދާނެހެންނެ އިތުރަށް  އަދި  ބައެްއ    އް.ންނެކުރެވިދާނެހެވެސް    އް.  އެބަހުރި  އެޮގތަށް 

ނުކުތާ   އެ  ކުއަޅުަގކަންތައްތައް.  ނުފެނޭ  ދެންއަށް ރިނޑަކަށް  ބޮޑު   7،  ެގންދާކަށް.  ނުކުތާަގއި  ެގ  ންނެލީކަވަނަ 

ކަމަސްވެރިކަ އެންމެހައި  ުގޅޭ  ބޮޑުމާއި  ނިންމުމުަގއި  މަސްވެރިކަންނެލީންކަން  މެދުގައިެގ  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު  ންެގ 

ތެރެއިން    އެްއެގ، ޕެޓިޝަންއެހެންނަމަވެސްއެއީ ދެން ުގޑް ޕްރެކްޓިސްެއއް.    ،އްޔާ ބައިެވރިކުރަންރިކަން ޖަމުޢިމަސްވެ

ކޮންކަމެއްތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ދެ   ،ބައިވެރިވުން އޮތުން ެއއީ ުއސޫލަކީ. ދެން  ބޯޑުަގއި ށް ނުފެނޭ.  ކަޑަނ އަޅުަގ

 ހޭބެ ހަމަ ކަމާނޑަށް ފެނޭހުރި ކަންތައްތަްއ ައޅުގަ ނޫނީ ދެން    އެހެންނުކުތާަގިއ ައޅުަގނޑުެގ އެބަުއޅޭ އިޝޫއެްއ.  

ދާއިރާެގ  ިއހަވަން  މެދެން  ،މުއައްސަސާތައް އެ  ތްތެރިޒައް އިދޫ  އޮފީހާ  މެންބަރު  ޕެންޝަން  ޮގތަށް  ިއ  ވިދާޅުވި 

މިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ދެން ހުރި  މި ކޮށަހެޅި ފަރާތްތައް  އަދި މި ޕެޓިޝަން ހު  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ 

 ބެލުމަށް.  ބައިތޯކަންތައްތަކަކީ ކޮ ހޯދޭނެ އްލެއް ޙަ މިއަށް  ،ލައިތް ބަޮއތްޮގ ތައްނުކުތާތަކުަގއި ކަންތައް

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ތުންޔާސަރި

 ޞަތުޝަރީފަށް ފުރު  އިބްރާހީމް  ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކެ  އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ  

 ވަން. އަރު

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކައިބްރާހީމް ޝަރީފް ންބަރު ކެލާ ދާއިރާެގ މެ

އަޅުގަ ޤަމު  ްއޒަތްތެރިއިއްޔާ  ޝުކުރި އާދެ!   މީަގއި  ޕޮއިންޓުނޑައްރިރު.  ބައެއް  ކަހަލަ  ބައެއް  ފެނޭ  އެބަހުރި ށް  ތައް 

މި ޕޮއިންޓުށިެގފެ  ސާބުންހި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ  އެހެންނަމަވެސްން  ކަހަލަ    ،ތައް.  ބައެްއ 

މާ  ޕޮއިންޓު ޭއަގިއ  އެބަހުރި  މިސާ  ލިޑު ވެތައް  ނެތް.  ދަށް  ލަކަމެްއ  އެންމެ  މަކަށް  މަތިން ޝްވަައެގްއ  ރާެގ 

ައޅުަގނޑަނކަ ނުވި އެއްޮގހަމަ  ކަށް  ޑައެޅުން.  ވެސް  ކިހިނެއްސްތަކަށް  އަެގއް  ނޭ  ދަށް  އެންމެ  ކަނޑައަޅާނީ.  ބާއޭ 
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.  ވޭރީވޭ  ސީޒަނަށް ވެސް  ކާ  އޭެގ ޑިމާންޑް ެއންޑް ސަޕްލައި. ދެން އަނެއް މިންކުރަނީރަގއި ޑިޓަ ތައް މާކެޓު މީަގއި އަުގ

ވަ އެހެން ކަނޑައަޅަ ވީމާ،  ައެގއް  އެކި  އަޅުަގނޑަ  ންކަ  އިެގން  އެއީ  ހިއެްއނުވޭކަށްކުރުަމކީ  ފަސޭހަ    ކަށް  ކަމައެހާ 

މޮނޮޕޮލީކުރުން.   ން، ރުލީކުމޮނޮޕޮ  ކަމަކީ  އަނެއްއަނެއްކާ  ދެން    .ނެއްންހެވާނެ ެގންުގޅޭ  އެބަ  ކުންފުނިތަކުން  ބައެްއ 

އައަޅުަގނޑު  ،ދެން އެބައޮތްބާވައޭ  އެްއވެސް އަރަނީތަށް ހި  ނޑުޅުަގމެން  ކުންފުންޏެްއ    ،ރިކްޝަނެއްޓްސްރި    އެހެން 

ތަކަށް  ންފުނިސްޓްރިކްޝަންެއއް އެބައޮތްބާއޭ. ދެން ބޭރު ކުޏެއް ހެދުމުެގ ރިހެދުމުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުންފުން

ން ނަށް ލިޔުޅުަގނޑުމެންވެސް އަވަންޏާ އެ   ކަމަށް  ވެއްޖެވާހަކަައކީ އެ ފުރުޞަތު އޮ   ގެ ނޑު އަޅުަގ  އެރުވުން  ވަތުއުދަ

ޕެމިއެންމެ ރަނަގޅު   ދަށު  ދިއްނޑުމެން އުފެ ުގޅިެގން އަޅުަގ  ޓިޝަނާ   ހެދެންޖެހޭާގނޫނުެގ  ދަށުން ގަވާ  ން  އިދެްއެގ 

 އެހެންވެއްޖެ  .ހެނެއްތު ލިބޭރަކާތްތެރިވުުމެގ ފުރުޞަޙަ  ަގއިންފުނިތަކަށް މަސް ަގނެ ރާއްޖޭބޭރު ކު  ވޭށް ހީަގނޑައަޅު

ފިޝަރީވެއެ   ންޏާވަ  މަށްކަ ައަވސްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށްންޒް  ބޭރު    ،ދެން  ދާނެ.ބާރުއެޅި   

ބޮޑުއޯޕެކް  ންފުނިތައް  ކު ފުރުމާކެޓަށް  ަގތުމުެގ  ހުޅުވާލުން.  ކަންނެލި  މިކައެހެންވީމާ،  ޞަތު  ވެސް ން  މިވެސް 

ދާއިރާެގހޯރަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  .ެވެގންދާނެއްލުޙަ ފާހަަގކުރެމެންބަ  ރިްއޒަތްތެއި   ފުށި  ޮގތަށް  އްރު   ށް މަމިކަހަމަ  ވި 

ވެސް  ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން    ތައްތައްންކަ އެ  ވަރާކޮށްފައި  ޝްއި މަޖަމުޢިއްޔާތަކާދިފައި ހުންނަ  އުފެ

ާގނޫނުތަކާތަކާ ގަވާއިދުނިންމާ   މި  ،އިއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ންމަޝްވަރާކުރު  ކާފަރާތްތަ  ހޯދަމުންދައިރު    އެދެވޭ  ވެސް 

 ދަންނަވަން.  ކަމެއްކަުމގައި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ތުންސަޔާރި

އްލެްއ  ޙަޤަތުަގއި  ކަށް ޙަޤީތަވި ޚިޔާލުފުޅުއްމެންބަރުން ތި ފާޅުކުރެ  އްޒަތްތެރިއިމެންބަރުން.    ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ  

ރީއާިއ މިހާރު ވެސް  މިނިސްޓްރީޒް ފިޝަ ަގނޑުމެންއަޅު  ، ނީކުރައަޅުަގނޑު ަގބޫލު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނާނެ

ަގވާއިސްެވރިކަމާމަ  ެވއްޖެވިފައިކުރެހަވާލު ބިލުެގ  މިއިބެހޭ  އަޅުަގނޑު  ހަދަން.  ފުޅާ    ނިސްޓަރާދުތައް  ވަރަށް 

ަގވާ  މިކަމާދާއިރާެއއްަގއި   ިމ  ކީްއވެެގންތޯ  ނެމަޝްވަރާކުރިން  ދެން އިދުތައް  އުޅުއްވަނީ.  ތި  ހަމަ   ،ހެދިެގން 

ރކޮށްެގން ވެސް  ހަޔަ  ނެވިންަގނޑު ދެންޅުއަ  .ކަމަށް  ބިެގންބޭފުޅުންނަށް ރިސޯސް ނުލި  އެ  އްވިކުރެމިނިސްޓަރ ފާހަަގ

ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެ މިނިސްޓަރ    ،. ދެންނޫންތޯއޭޔަށް ނަމަވެސް ނަންގަވަންވީއްއަދި ކު ޮގތަށް ެވސް ހަމަ 

  މި   ދުތައް ހަދަން ނެތީމަ ގަވާއިލިބެންށް  ން އެއްޮގތަކަޅުންނަށް ރިސޯސް ބޭފުޅުލިބުމުެގ ދަތިކަން އެބަހުއްޓޭ. އެ ބޭފު

ން ިމ  ޤީމަ ޔަހަ  ށްއަޅުަގނޑަ  ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުަގއި   ތި  ންމެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއިކަމަށް.    ފައިވާ ޖެހިސްވަުގތައް ފަ

ގަވާޙަ ދަންނަވާހެން  މި  ހެދިއިއްލަކީ  ގަވާއި  ،ދުތައް  މި  ާގނޫނަށް  އަޅުަގނޑުެމން  މި  .  ފެށުންކަންލުކުރަންމަޢަދަށް 

މެންބަރު    އްޒަތްތެރިއި ރާެގ  ކޮށް ހޯރަފުށި ދާއި ޚާއްޞަ  ،މެންބަރުން  ްއޒަތްތެރިއި  ބައެއް  ަގކުރެވޭ ޑަށް ހަމަ ފާހަނ އަޅުަގ

ފާހަަގކުރެ އަަގފަދައިން  ވިއް އެ  ހަދާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްޕެސިފިކަގަވާކީ  ސީދާ  ތެރެިއން    ލީ އިދެްއެގ 
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ެގނެވޭޅުަގނޑުމެނައަ ައެގންށް  އެހެ ތުޤަޤީޙަ  ނޫން  ނެ  މަސްވެކަންނެލީެގބޮޑު  ،ންނަމަވެސްަގއި.  ޚާއްޞަކޮށް    ކީކަމަރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިވޭ އެއް އަޑަކީ    މިހާރު  ،ތީވެ ވާ  ރެވިފަިއވާ ކަމަކަށްޚާްއޞަކުށް  ޔޫރަޕްެގ މާކެޓަ

ޑިޯއ ... )އޯައޅުަގނޑުމެންނަށްށް  ށް އެންމެ ބޮޑަވިލާތަލީުގޅިެގން ިއޓަ  ރޯގާއާ  ރެމުންދާ ނުރައްކާތެރިމި ފެތު  ދުނިޔޭގައި

ކެނޑިފައި މި  ވަ  ( އަޑު  ޮގންޖެހުމަކަށް  ބޮޑު  ައެގއްރަށް  ެއއްވެސް  އެހެންވީމާ،  މި  ،ވަނީ.  އަަގކަށް  ވެނި  ވަކި 

 ވަރަށް  ތްތަކަށް ވެސް އޮންނާނެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ަގންނަ ފަރާެއއީ   ބަޔާންކޮށްފިއްޔާމުށްކަމަ  ހުންނަންޖެހޭނެ

ޮގންޖެ އެހުމަކަށްވާނެބޮޑު  ލާ.  އެ  ނޫނަާގ  ނީކުރަޒިމްީއ  އެހެންނަމަވެސް،އަގެ ކުން  ބާްއވަން.  އެ   އް  ޝިފާޢު 

ވާދަވެޅުކުރެއް ފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާކެޓެއްވިފަދައިން  ތަކުެގ  އިދުގަވާ  މި  ފެށުމުެގޢަމަލުކުރަން  ށްާގނޫނަ  މި  ، ރި 

ޮގތަކަށް  ލި ަގނެވޭނެކަށް މި ކަންނެރާތްތަން ބޭރުެގ ފަތެރެއި ނީ  ށް ހީވަޅުަގނޑައަ  ،ންދަވެރި މާކެޓެއް ހުޅުވާލުމުވާ 

ތުން ަގނެވޭނެ  ރުފިޔާ ވެސް ކަންނެލި މަސްވެރިންެގ އަ  110ޔާ  ރުފި  70ޔާ ނޫނީ  ރުފި  60  ދޭއެއަޅުަގނޑުމެން މި  

މިމާ މަ   ހައުލެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އުފެްއދޭނެހެން.  އަންނަ  ވެެގންކަށް ްއސަލައަތަނުަގއި  ނުހެދުމި  ަގވާއިދުތައް  . ންނީ 

  ެވސް ބޮޑަށް ބުރަެވވެނީ ކަމާ   ށް އަޅުަގނޑަތި ޚިޔާލުފުޅާ އެްއކޮށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ތި  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް

ފަރާތްތަކަށް ވީހާލިޔުމުން  ުގޅުންހުރި  ައވަހަކަށް     އަދި  މާލޭ  ،ވެސް  ެވސް  ކައުންސިލަށް  މިނިސްޓްރީސިޓީ  އޮފް    

 އެ ލިޔުން ައވަހަށް  މެންވެސް ައޅުަގނޑުކަށް   ފަރާތްތަޅުންހުރިުގ  ކަމާ  ހެންސްޓަރަށް ެވސް އަދި އެމިނިޒް،  ފިޝަރީ

އަ ކަމާހުށަހަޅައި  ފަރާތްތަކާުގޅު  ދި  ފަރާތްތަކާޙާޖެ  ބައްދަލުކުރަންޖެހިއް  ންހުރި  އެ  މިއަށް    ލަތެއްަގއި  ބައްދަލުކޮށް 

ކަމަކީ    . އެއްތީ ދެ ކަމަކަށް ބަރޯސާެވވިފަސިނާޢަތް އޮ  ޖޭެގއްށް އެނޭގ ރާ ނޑުމެނަަގއްލެއް ހޯދުން. އަޅު ޙަ އަވަސް  

އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން   ފުޅާރުން ތި ޚިޔާލުިއއްޒަތްތެރި މެންބަވީމާ،  ން ކަމަކީ މަސްވެރިކަން. އެހެ  އް. އަނެޓޫރިޒަމް

ދެވާހަކަދަންނަވަން.    ޢަމަލުކުރާނެ  ޝަނާމެދުޕެޓިމި   އަންއާދެ!  އޮތީ  ޕެޓިޝަނެްއެގ  ވަނަ  5ޅުަގނޑުމެންނަށް     

 ން ދަމަހައްޓައިންމުނިންމި ނި  ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުން  ހިއްކުމާ  ެގ ބިން  ރަށުކަުއންސިލުން  ހުކުޅައއ. އު  ،ޮގތުަގއި

ހުށަހަޅާ  ދެއްވުމަށް ޕެޓިޝަނެއް.  އެދި  އޮތް  މެންބަފަިއ  ފައިލްކޮރުންއިްއޒަތްތެރި  މިކަމާޅުތަކުެގ  ޅުންހުރި  ުގ  ަގއި 

ހަމަ  ލިޔު މެންބަިއއްންތައްވާނެ.  ޮގތަކާރުންޒަތްތެރި  ފެނިލައްވާ  ހުޅު  ށް ޝްވަރާއަމަމެދު  ނަށް  ވާލަން.  އަޅުަގނޑު 

ޕެޓި  ައށްވަނަ  5މި    ،އްވާޢާފުކުރަމަ ހުށަޝަނަށް އއ. އުހުށަހެޅިފައިވާ  ޠު  ޝަރުޝަނުަގއި  ޕެޓިހެޅިފައިވާ  ކުޅަހުން 

  ވާލާނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ޕެޓިޝަން ބާއް  އެ  ހަމަވަންދެން  ޠުރުޝަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  ނުވޭ  ހަމައެއް  އަދި

ނަންވަނަ  6ދާނީ   ކުލި  ބަރަށް  ގޮ ކޮންޓް.  ޕެޓިޝަނެއް.  ރޯލްކުރުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިްއޒަތްތެރި ަގނޑު  އަޅު ވާލަިއ 

 ލަން. ރާއަށް ހުޅުވާ މަޝްވަށްރުމަނަވާ ޮގތަކަށް މަޝްވަރާކުމެދު ފެނިވަޑައިަގންމިކަމާނަށް ރުންމެންބަ

 

 ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ(  )ކޮމިޓީެގ ފަހު
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