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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއެގންނެވި އެންމެހަިއ    22އަހަރުެގ  ވަނަ    2020`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ރިޕޯޓެއް  ދެ  އޮތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީަގއި  މިއަދު  ދަންވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

ްގރޫޕްަގއި ވެސް މި ދެ  ފާސްކުރުން. ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންާވނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަޓްސްއަޕް  

ރިޕޯޓު ހިމަނާލާފަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ޮގތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ވާނީ މިހާރު މި ކިޔުްއވާފަ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް 

މިކަމާއި ުގޅިެގން އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އިތުރު ކުރުމެއް ެގންނާކަށް ެވސް ހުށަހަޅާފައެްއ. އެހެންވީމާ، މި ވަުގތު  

މެން ކޮމިޓީަގއި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު މިައދު ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އަޅުަގނޑު

ރިޕޯޓުތަކާމެދު ދެކޭ ޮގތެއް ހާމަކޮށްދެއްވުން. ެއއަށްފަހުަގއި މި ރިޕޯޓުތަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

އިއްޒަ ރިޕޯޓުތަކާމެދު  މި  ފްލޯ.  ބޭފޅުންެގ  ހުޅުވާލަން،  ތި  ޮގތަކަށް،  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ތްތެރި 

ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ެގންދިޔުން. މިއަދު މި އޮތީ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ  

ކަ މޯލްޑިްވސް  އަދި  ފައިނަލްކުރުމާއި  ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ  ދިރާސާކޮށް  ސަރވިސްއަށް،  ޕެޓިޝަން  ރެކްޝަނަލް 

ބަޔާންކޮށް،   ކަންބޮޑުވުންތައް  ަގއިދީންެގ  ތިބި  ޖަލުަގއި  ުގޅިެގން  ޒިޔާރަތާއި  ކުރި  ައޅުަގނޑުމެން  ޖަލަށް  އައްސޭރި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުން. މި ދެ ރިޕޯޓު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަނީ   މި  ިއއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވިފަ  ހިސާބަށް  ފާސްކުރާ  ކޮމިޓީން  މި  ހެދި،  ރިޕޯޓެއް  ފައިނަލް 

މިކަމާމެދު   މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  އެއްފަހަރު  އަދިެވސް  ައޅުަގނޑު  ޮގތެއް  ދެކޭ  މިކަމާމެދު  މެންބަރުން 

މާލުމުެގ ކުރިން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަާވލުމަށް، އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިން

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ފޮނުވުމަށް  އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓު ހަމަ ރަނަގޅު. އެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓު ހަމަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު  

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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އޮތީ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ބަލާލާއިރުަގިއ  ރިޕޯޓަށް  ދެ  މީަގިއ  ދެން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ 

ތަކުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ ރިޕޯޓު އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން. ދެން މި ޖަލުތަކުެގ ކުޑަކުދިންެގ ރިޕޯޓު ކަން

ެއޮގތުން   މުޤައްރިރު.  އިނޭގތޯ  ހުރި  އެބަ  ކަންބޮޑުވުން  ބަެއއް  އަޅުަގނޑުެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ރިޕޯޓާއި  ކަންތަކުެގ 

މި ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ތެދެންމެ،  ފާހަަގކުރެވޭ  އެކަާމިއ    އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  އޮތީ  ައއިްއސަ  ޕެޓިޝަން 

ުގޅިެގން މައްސަލަތަކެއް ހުރެެގން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޕޯޓުަގިއ ވެސް ފާހަަގކުރެވިފައި ހުރީ ަމއްސަލަތަްއ  

އަޅުަގނޑަށް   ނެތްކަން  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތް  ރިޕޯޓުަގއި  އެ  އިތުރަށް  އޭެގ  ބައެއް.  ލަސްވޭ  އަދި  ހުއްޓޭ.  އެބަ 

ހުށަހަޅަން. ފާހަަގ ެވސް  ޮގތުަގިއ  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އަދިވެސް  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ. 

އެކަން   ސާފުކޮށްފައި  ުމއައްސަސާތަކުން  ލަސްވާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކީްއވެެގންތޯ.  ލަސްވަނީ  ުގޅިެގން  އެކަމާއި 

ންތައްތަކެއް ރެކަމަންޑޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި ރިޕޯތު ހިމަނަން.  ޙައްލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ކަ

އޭެގން   ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ތަނަށް  މި  ޕެޓިޝަން  މި  އަސްލުަގިއ  ހިއެއްނުޭވ  އަޅުަގނޑަކަށް  ނޫނީ  އެހެން 

އި ެވސް އޮތީ  ތަޞައްލީެއއް ލިބޭނެކަން. ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އިނޭގ ލަސްކަން. އަޅުަގނޑުެމން ރިޕޯޓުަގ

ެގނެސްެގން  ތަނަށް  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ުމއައްސަސާތަކުން  ކީްއެވެގންތޯއޭ  ލަސްވަނީ  ެއ  އަޅުަގނޑަށް،  ދެން  ލަހޭ. 

ކަމުަގއި ވިޔަސް، ނޫނީ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދައިެގން ނަމަވެސް ސާފުކޮށް އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރަން ކުރެވެން ހުރި 

އި މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުމުން، މި ރިޕޯޓު ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ކަންކަން ރިކަމަންޑޭޝަނެްއެގ ޮގތުގަ 

 ކުރެވެނީ. ެއއީ ައޅުަގނޑު އެދޭ އެދުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   ފާހަަގކުރެވޭ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ެމންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ތި ޝުކުރިއްޔާ  ޝިފާޢު  މެންބަރު 

ހުރި  ުގޅުން  ކަމާިއ  ޮގތުަގއި  ރިކަމަންޑޭޝަނެްއެގ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައް.  ފާހަަގކުރެްއވި 

މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހިމަނާފައި  ެއއެއް  ޮގތުަގއި.  ރިކަމަންޑޭޝަނެއްެގ  އެ  ސަމާލުކަމަށް  ެގންނާނަން  އެ  ފަރާތްތަކުެގ 

 ނިންމާލާނީ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު... ރިޕޯޓު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ުގޅޭ   ޖަލުތަކާއި  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ހުށަހަޅާލާނަން  ޮގތުަގިއ  ހުށަހެޅުމެއްެގ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު 

 ކުރުމަށް ޓަކައި ކަާމއި ުގޅޭ ސެ ބޯޑު ކަުމަގިއވާ ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޕެރޯލް  ރިޕޯޓުެގ މަސަްއކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ
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ބޯޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީެއްއ ފޮނުވަން. މި ކޮމިޓީއަށް ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ފަރާތްތަކުެގ ޝަކުވާ ލިބިފައި އެބަ އޮތޭ.  

ތައް ލިބުުމަގިއ ވަރަށް ބޮޑެތި ލަސްތަކެްއ  އެ ފަރާތްތައް ޖަލު ތަކުަގއި ތިބެ، ާގނޫނީ ޮގތުން ލިބެންޖެހޭ އިތުރު ލުއި

ސަބަބުތަކަކާިއ   ޮގންޖެހުންތަކަކާއި  ކޮންކޮން  މެދުވެރިވަނީ  އައުމަށް  ލަސްތައް  މި  އެހެންީވމާ،  ފާހަަގކޮށް.  ހުރިކަން 

ފޮނުވަން  ސިޓީ  އެ  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއްެގ  އަޅުަގނޑު  ކިޔާފަ.  އެދެމޭ  ސާފުކޮށްދެއްވުން  ކޮމިޓީއަށް  މި   ހުރެކަން 

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤަްއރިރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ދެ ރިޕޯޓާ މެދުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލު، ޚިޔާލުފުޅު މި އާދެ!  

ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮިމޓީއަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފަ. މި ޮގތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ަގއިދީ ކަންބޮޑުވުން،  ޖަލުެގ  ައއްސޭރި  ކްލެމެންސީ ސަރވިސް،  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ންެގ 

މައުލޫމާތު  ކަންވޮޑުވުންތަކުެގ  އެ  މައުލޫމާތުތައް،  އެކަުމެގ  ސިޓީއަކުން  ލިޔެެގން،  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  އަދި  ބޯޑާއި 

ތާީއދުކުރައްވާފަ ވަނީ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ފާސްނުކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  މި  ނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ހޯދުމަށްފަހުަގއި   .

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   1އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުން  ުގޅޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންެގ  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ 

ލިބިފައި އޮތް ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރުމާއިެގން ކުރިއަށްދާނަން. މިއަދު ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި 

މަ އަޅުަގނޑުމެން   ލޫމާތުތައްޢުހުރި  ވެސް  ރިޕޯޓު  ދެ  މި  ދުވަހެއްަގއި  އަންނަ  ދެން  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  އިތުރަށް 

 ފާސްކޮށްލަން ކަމަށް.  މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ހާޒިވެދެއްވީތީ. 

_______________ 


