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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ަގވާއިދު  އިއްޒަތްތެރި    25އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

ކޮމިޓީން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް 

ަގވާ މި  ދެން  މަޝްވަރާކުރުން.  ުގޅޭޮގތުން  ަގާވއިދާ  ޕްލޭނިންގ  ހުޅުމާލޭެގ  ަމއްސަލަިއަގިއ  ފާސްކޮށްފައިާވ  އިދުެގ 

ނިންމަ ކޮމިޓީ  މަތިން  އެކިފަހަރު  ެގޒެޓު އި،  އަޅުަގނޑުމެން  މީތި  ކަނޑައަޅައި  މުއްދަތުތައް  ުގޅޭޮގތުން  ެއކި  ކުރުމާ 

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓު މިހާރު  ން  ވަނީ. ދެން އެ ެއއްޗެހިތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުމުެގ ސަބަބުން ކޮމިޓީ  ދެންނެވިފައި

މަޖި ވަނީ  ެއކަމާ މި  ހުރީމާ  ކަންތައްތަކެއް  ަގބޫލުނުކުރެވޭ  ޮގތުން  ސިޔާސީ  ވެސް  ރިޕޯޓުަގއި  ހުށަހެޅި،  ލީހަށް 

ލް ޖެނެރަލްެގ ލަފާ ހޯދީމާ ވިދާޅުވަނީ  ދެން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑު ކައުންސެ؛ ުގޅޭޮގތުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

 މި   ދެން އޭރުަގއި ފާހަަގކުރެވުނު ނުކުތާތަކު ތެރޭަގއި ބޮޑަށް.  ނާދޭމުމަކަށް  ނި  ންމި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އިން ޮގތު

ޮގތުަގއި މިނިސްޓަރުެގ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި އިން ނުކުތާާއިއ    ބުރީެގ މައްސަލައިަގއި މި ފާހަަގކުރި ދެ ކަމެއް  10

ިމ ،  ބުރީެގ ބައި އުނިކޮށްފައި  10މި ކުރަނީ    ތުބުރީެގ މައްސަލަ. އެހެންީވމާ، މީަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ަގސް  10

ކަމަކީ ިމީއ    މި،  ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ަގވާިއދު ެގޒެޓުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް. އެހެން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ކަމަކީ

ުގޅޭޮގތުން ަގވާއިދާ  މި  ބާރެއް  ިއންނަ  މުތުލަަގށް  ކޮމިޓީއަށް  ހަމަ؛ މި  ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތު  ބޭފުޅުން    ބަެއއް 

 ،ވާހަކަދަްއކަވާތީ އަދިެވސް ެއްއފަހަރު ހަމަ އަޅުަގނޑުެގ ވާޖިބެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް

މި    ،އެްއވެސް ތަނަކަށް ލިބިެގންނުވޭ ެގން  މި ލިސްޓުަގިއ ހިމެނޭ ެއއްެވސް ަގވާއިދެއް އިޞްލާޙުކުރުުމެގ ބާރެްއ އޭ 

ލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް. އެހެންވީމާ، އެޮގތުެގ މަތިން ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތެއް.  ތަނުން އިޞްލާޙުކޮށް މި ތަނުން ބަދަ

، ދެން އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ އިއުތިރާޒެއްނުކުރާ ނަމަ ؛އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް

ގަވާއިދު   10މި   ފާސްކޮށްފައިާވ  ކޮމިޓީން  މި  އުނިކުރުމަށްފަހު  ކިޔަންޏާ ދެ،  ބުރި  މުއްދަތެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ން 

 ؛ވިސްނުމެއްިމވެނި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ެގޒެޓުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް. ދެން އޭރުން މި ވެސް   ނީ.މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ

ދައުރުަގއި   އަޅުަގނޑުމެން އަންނަ  ދެން  ނުކޮށްފިއްޔާ  އަނެއްކާވެސް  ދެން  ނިމުނީމަ  ނިމުނީ.  ޮގތެއް  މިކަމަށް 

އެހެންކަމުންއަނެއް ނިންމާނީ.  ޮގތްތަކެއް  އިށީނދެ  މިއަށް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަާމ  ؛ ކާވެސް  އެހެންވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް. ؛އެއްޗެއްުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ހުޅުވަިއލާނަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ



 2022 ނޮވެންބަރު 28              ވަނަ ބައްދަލުވުން 25ކޮމިޓީގެ   ގަވާއިދު

 

 

2 

 

ޓީން ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން އަދި ެއ ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިއާދެ!  

އިންނޭ އެއަށް  ރލޯއަށް ފޮނުވައިެގން ފްރނިމުނީއެއް ވެސް ނޫނޭ. މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ކޮމިޓީެގ ނިންމުން ފްލޯ

؟ ކުރާށޭ އެޮގތަށްތޯ އޮންނަނީނިންމާނީ. އެއީ ނޫންތޯއޭ އެކަން އޮންނަ ޮގތަކީ. ހަަމ ކޮމިޓީން ނިންމީމާ ެގޒެޓުޮގތެއް  

 އޭތި. އޭތި އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކުރަން ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ާގމި  ން.  ނައާދެ  ބެހޭ  ަގާވއިދުތަކާ  ހިމެނޭ އާންމު  ޖަދުވަލުަގއި  ނޫނުެގ 

ފާސްކުރާކަށް ފޮނުވައިެގން  ތަޅުމަށް  ަމޖިލީހުެގ  ެގނެއްސަ  މިހާތަނަށް އިޞްލާޙު  ަގާވއިދަކަށް  ކޮމިޓީއަށް ؛ އެްއވެސް 

މިހާތަނަށް   ެގޒެޓުކުރަމުން  ފޮނުވުމަށްފަހުަގއި  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  ބާރެއް.  އިންނަ  ދީފައި  ާގނޫނުން 

 ތް ޮގތަކީ އެީއ. އެއީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތަކީ ވެސް ެއއީ. އެހެންވީމާ... ޢަމަލުކޮށްފައި އޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން މިކަުމަގއި ަވރަށް ިގނަ ފަހަރު މަތިން   ،އާދެ! ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

މިއަށް  ހަމަ  އަވަހަކަށް  ެވސް  ވީހާ  ކޮމިޓީން  ެއހެންވީމާ،  މައްސަލަެއއް.  އޮތް  ނުލިބިފައި  ޙައްލު  މަޝްވަރާކުރެވި، 

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްޙަ މި ފާސްކޮ،  ކޮށް  އްލު  ޮގތަށް  ފެންނަ ކޮމިޓީން އެންމެ އެކަށީެގންވާ  ށްފައި، ސާފުކޮށް 

ޮގތަށް ފާސްކޮށްފައި މީތި ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް ެގޒެޓުކުރަން ފޮނުވުން. އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރާ  

 ޮގތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

ެގޒެޓުކުރަން  އާދެ!   ދެން  ޒިންމާއެއް  މަސައްކަތެއް،  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ. 

ހަދާ   ދަށުން  ާގނޫނުތަކުެގ  ބެހޭ  ަގާވއިދުތަކާ  ވެސް އާންމު  މިނިސްޓަރ  އެހެންީވމާ،  ގަވާއިދުތަކެއް.  ހުރިހާ 

ޮގތަށް މިނިސްޓަރ  ؛ ބޭނުންފުޅުވާ  ނުކުރަން  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  ހިނަގންވާނެއެކޭ  މަޖިލިސް  މި  ދެން  އަނެއްހެން 
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ހާ  ވިދާޅުވާ ޮގތަކަށް ވެސް ނޫން އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް ވެސް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެ ހުރި

ޮގތްތަކެއް ހޯދުން އަޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންނަށްވެ ތިބެ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ.  

އަޅުަގނޑުމެން   ބަސްފުޅު  ވިދާޅުާވ  އެ  މިނިސްޓަރ  ފަސޭހައަކަށް  ސަރުކާރަށް  އަދިވެސް  އެހެންނަމަވެސް، 

އިން    ،ބަލައިެގންފައި  ގަވާއިދުަގއި  އުނިކޮށްފައި  10އިމާރާތުެގ  ؛ ބުރި  10މި  ވާހަކަ  ފެނޭ   ،ބުރީެގ  އަޅުަގނޑަށް 

ެގޒެޓު  ހުށަހަޅަން  އަނެއްކާވެސް  އުނިކުރުމަށްފަހު  ބައި  އެ  ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވަން.  ކުރަން 

 ފޮނުވަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭެގ   ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  ފަސޭހަވާނެ. އާދެ!  ތަންކޮޅެއް  އޭރުން  ދަންނަވައިލާނަން.  އިޞްލާޙެއް  ކުޑަ  އަޅުަގނޑު 

އެ މީހުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ަގާވއިދުަގއި އިން    ގައި 15؛ އުނިކޮށްފައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތަށް

އޭެގ އޭރުން  ހެދީމާ  އޭތި  އަޅުަގނޑު؟ މައްސަލަނެތެއްނުންތޯ   މިންވަރަށް  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )؛ އެ  މެންނަށް އޭރުން 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ަގވާއިދަށް   އިމާރާތްކުރުމުެގ  އަދި  ޕްލޭނިންގ  ހުޅުމާލެ  ބޭނުން  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދަށް ެގނެވިފައިާވ ބަދަލުތައް މިހާރު ކޮމިޓީން މި ެގނެއްސަ އޮތް ޮގތަށް އަދި  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ޮގތުން މި ަގާވއި

ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު   އޮތް  ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް އެ  10މިނިސްޓްރީއާ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރި ކުރުުމަގއި  

މިހާރު ވެސް ަގވާއިދުަގއި ޮއތް އުސްމިނުަގއި ހަމަ އެ ާމްއދާ އެޮގތަށް ބައިންދާފަިއ    ، މިހާރު އެ އޮތް އުސްމިނުަގއި

 ދެން ހުރި ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކާ އެކީަގއި މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި  

ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންކަުމން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސީލުކޮށް ެއ ހުށަހެޅުން  ވަނީ ތަންކޮޅެްއ ތަފުއެ  މެންބަރު ނާޒިލް  

 ނާޒިލް އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނާޒިލް މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ޢަލީ  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؛ އާދެ!  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 .ށްމަޢާޡި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު

 ފަސޭހަ.  އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލީ. އޭރުން ތަފުސީލު ލިބުނީމަ މަށް،ފަސޭހަކޮށްލުމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   ޕްލޭނިންގ  ހުޅުމާލެ  އާދެ!  ޝުކުރިްއޔާ.  ފާސްކޮށްފައިާވ  އާދެ!  ކޮމިޓީން  ަގާވއިދު  އިމާރާތްކުރުމުެގ 

ބުރީެގ ބައި އުނިކޮށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސްމިނަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   10ފާސްކުރުމުަގއި  

ހުށަހަޅުއްވާ  ކޮމިޓީެގ    ،ނާޒިލް  މިކަމުަގއި  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީެވ  ނިހާދު  މެންބަރު  މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި 

ޯވޓުދިނުމަށް ދަންނަވަން.   ޮގތަކަށް  އާދެ! ދެން މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އެއް  )ވޯޓުދެއްވުން(  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

އެކަމާ   ،ސިޓީ ފޮނުާވއިރުަގއި ސިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަކި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ެގޒެޓުކުރުމަށް ހިމަނާނީތޯ  ،ކަމެއް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  އާދެ!  ؛ ބޭފުޅުންުގޅޭޮގތުން ވެސް ތި  

 ނިހާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ެގޒެޓުކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުވަން ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ މުއްދަތެްއ  މިހާރު ފާސްވި ަގާވއިދު  ،  ަގާވއިދު ެގޒެޓުކުރުމަށް ޓަކައި

، މި ދޭތެރޭ އި ަގާވއިދެއް ހަދަ  ެއއްއަނެއް ބަ  އިދެއްވަން. އެއީ ާވ ޮގތަކީ މި ކޮމިޓީން ތި ަގާވިއދެއް ހަދަ  ،ހުށަހަޅަން

އެހެންވީ ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ.  ަގވާއިދަކަށް  ޚިލާފު  ާގނޫނާ  އަިއސް  ދެމިެގން  މިކަން  އަހަރުތަކެއް  ާގނޫނަށް  މާ، 
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ކޮށްފަިއ    ،ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މި ެގޒެޓުކުރުމަށް  7ނޫން    ފެއްތުމަށް ޓަކައި މި ގަވާއިދު ެގޒެޓުކުރުމަށް ރަސްމީ ބަންދު 

 މަޖިލީހަށް އެންުގމަށް ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 7ނޫން    ސަރުކާރު ބަންދު  ،ދުވަހު  7އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ދެންމެ ފާސްވި ަގވާއިދު ެގޒެޓުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހު  

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެގޒެޓުކޮށް ަމޖިލީހަށް އެންުގމަށް މަޖިލީހުން ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު  

ތާއީދުކުރައްާވފައިވާތީ،  ހުށަހަޅުއްވާ ޠާރިޤް  މެންބަރު  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ،  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް  އެކަމުަގއި 

ން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ!  ުގާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީެގ އިްއތިފާ)ވޯޓުދެްއވުން( ން. އިލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަޮގތަކަށް ވޯޓު 

  ެއއްކޮށް   ބޭފުޅުން ދައުރު ނިމޭ ފަހު ދުވަސްވީމައާ  މިއަދު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެއޖެންޑާަގއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ތި

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ފުރުޞަތު އެރުވުުމެގ ކުރިން  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމެއް ޮއތް ނަމަ، އަޅުަގފާހަަގކޮށްލަން  ދެން  

ދަންނަވާނަން އަޅުަގނޑު  ޓްރާންސްޕޯޓު    ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީަގއި  ބޭއްވި  އަޅުަގނޑުެމން  އެންމެފަހުން 

ނިންމާފަިއވާތީހާމިނިސްޓަރު   ައޅުަގނޑުމެން  ެއވެއި  ،ޒިރުކުރުމަށް  މިނިސްޓަރުެގ  ބޭފުޅުން  ބެއްލެިވ.  އިދާރީ  ލިބިލިޓީ 

ވަޑައިނުަގ މިނިސްޓަރަށް  އުޅުއްވާތީވެ  ބޭރުަގއި  ރާއްޖެއިން  ދެން   ނެވިފައި ބެއްލެިވއިރުަގއި  އެހެންވީާމ،  އޮތީ. 

ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް    ،ދެން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މުހިންމު ކޮމިޓީއެއްވެފައި ،  އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން

ބޭނު  ތި ކަމަށްބޭފުޅުންެގ  ހަަމ    ންެވއްޖެ  މަޖިލީހުަގއި  ބޭއްވުމަކީ  ކޮމިޓީ  ވެސް  ދުަވސްވަރުަގއި  ބަންދު  ވަންޏާ 

އޮތްނަމަ ނުކުތާެއއް  އިތުރު  ވިސްނަވާަވޑަިއެގން  ެވސް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ.  ބޭފުޅުންނަށް   އެ،  ކުރެވިދާނެ 

 އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު()؛ ފާހަަގކޮށްލަން ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާ ައސްލު ބައްދަލުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. ފުލުހުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. 

ކޮމިޓީއަ  އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ،   ަވޔަލޭޝަންތަކާ  ށްވާނެ  ޓްރެފިކް  ބައެްއ  ހުރި  ަގވާއިދުަގއި  މިހާރު    ހިއްސާކޮށްފައި 

އެޅީމަ   ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޮގތްތަކަޢަުގޅިެގން  ކަންތައްތަ  ކާ މަލުކުރެވޭނެ  އެބަހުރި.   ކުެގ. މި  ަގވާއިދުތަކެއް 

ނުކުރޭ. މީރާއަށް ޮގސް  އްމަލެމިއަކަށް ޢަ ޓްރެފިކް ފުލުހުންނެއް  މަލުކުރޭ. ރާއްޖޭެގއެބަ ޢަމީރާއިން  ،  އެހެންނަމަވެސް

ދައްކާފައި އެއްބައި  ޕޭމެންޓު  ދެއްކޭޮގތެ   ،އެ  ބަހާލައިެގން  ހިފައިެގން    އްއަނެއްބައި  ލިޔުން  މީރާއިން  އެ ހަދާފައި 

ންނަ ވެހިކަލެްއ  އޮންސް ދުލެއް ނުކުރޭ. ޓޯކޮށްފައި  ންސް ބަލާ ދިޔަޔަކަސް ޓްރެފިކް ފުލުހުންނެއް އެ ލައިސަލައިސަ

ލުއި  އިރައްޔިތުންނަށް މީގަ   އިމިކަން ބަލަ  ކޯްއޗެއްތޯ، ވެސް ދުލެްއ ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ، މި ަގވާއިދުެގ ފުށުއެރުެމްއތޯ

އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރީ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮމިޓީން  މި  މަޖިލީހުން،  މި  ޓަކައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ވީއެންމެ  ފަސޭހަ  އަށް 

މަޖިލިސް ހުޅުވިެގން އޮންނަ ހަމަ އެންމެ    މެން. އަޅުަގނޑުއްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެންޙަ އަވަހަކަށް  

ހަފު ކޮންފަފުރަތަމަ  ދުވަހެއް  ވަކި  މި  ރތާެގ  ފުލުހުންެގ   2މްކޮށްފައި  ބަލަހައްޓާ  ޓްރެފިކް  މި  ރާއްޖޭެގ  ފަރާތް، 

 މިނިސްޓަރާއެކީަގއި ބައްދަލުުވމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް އިސްވެރިންނާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ތާެގ ދުވަހަކަށް.  ހުޅުވޭ ހަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގާވއިއިްއޒަތް ޓްރެފިކް  ތެރެއިން  ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާތަކުެގ  މެންބަރު ނިހާދު އެ  ފުލުހުންނާ  ދުަގއި،ތެރި   ޓްރެފިކް 

ަގއި ނޫން ވެސް އަދި މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ދިއުމުެގ  އެކީ  ބާްއވާ ބައްދަލުވުން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރާ  އެކީގައި

ދުަވސް ތެރޭަގއި ވެސް ބޭއްވިދާނެތޯ. އެ އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދު ވޯޓު އޮތް ކަމެއް    2  މި އޮތްކުރިން ބާކީ  

ޅުަގނޑު ެއ އާދެ! އާދެ! އެހެންވީމާ، އަ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނިމޭނެ ކަމެއް،  މުޅިއަކުން.  ވެސް ޔަީގނެއް ެވސް ނޫން

މިއަދުން ފެށިެގން ދަންޏާ އެޮގތަކަށް  ރިސެސްއަށް  މަޖިލިސް    ޮގތުަގއި ނިންމައިލީ.ވާހަކަ ެއއީ ނުދަްއކާ ވާހަކަެއއް  

އަޅުަގނޑުމެން   ފެށޭއިރަށް  އަލަށް  މަޖިލިސް  ދެން  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ެއ ނޫން. 

 ޝުކުރިްއޔާ.   ައޅުަގނޑު.  ކުރެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށްތާވަލު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ތި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ.  ދެން   ؛ެގން  އާދެ! 

ފާހަަގކުރެްއވިފަދައިން ނިހާދު  މެންބަރު  ާގނޫނުން  ،  އިްއޒަތްތެރި  ކުރުމުެގ  ދަތުރުފަތުރު  މަލުކުރަމުންދާ  ޢައެްއަގމު 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި    24ަގާވއިދުެގ ަމއްސަލަައކީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް މަުގމަތިން ރެައކާއި ދުާވލު  

ބޭފުޅުންނަށް   އެތައްފަހަރަކު ދިމާވާ ަމއްސަލައެއް. އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ތި

ންސް އޭނަ ތާެގ ދުވަހެއްަގއި އަޅުަގނޑަށް މި ދިމާވަނީ ލައިސަދިޔަ ހަފު މް.ޕީ.އެލް ކުރިމަތިން މިއެ. ހިއްސާކޮށްލާނަން

ނެތީމަ ފުލުހުން  ލައިސަ  ،އަތުަގއި  ަގބޫލުނުކޮށްެގން  ދައްކައިެގން  ފޯނުން  ކުރި  ރިމާޖު  ންރުފިޔާއި  1500ންސް  ނާ 

ވަރަށްބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  މުންދާ ގަވާއިދުަގއި  މަލުކުރަޢަރީން  ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓް

 އެބަހުރި ބަލާ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް

އިސްކަމެއް ދީެގން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޖިލިސް ހުޅުވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުެގ އެންމެ    އަންނާނެ.

ޓްރާންސްޕޯޓުެގ މަސަްއކަތް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލާނަން. އެހެންވީމާ،  ތި  ކުރިއަށް ެގންދާނެ މަސަްއކަތަކީ  

ކަމަށް ނެތީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ނުކުތާއެއް  އިތުރު  މިހިސާބުން    ދެން  މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ 

 ވަރަށްބޮޑަށް.   އްޔާލާނަން. ޝުކުރިއިނިންމަ

 

_______________ 


