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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑަިއެގންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް    20ވަނަ އަހަރުެގ    2020`. ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީެގ  

ކޮމެޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާަގއި ިމއޮތީ، ކުޑަކުދިން ރަްއކާތެރިކުރުާމ  

 ކުރިއަށް ނުޮގސް ިމ  ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަން މިހާތަނަށް

ެއ   ނުވާތީ.  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ލިބެންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެންޑަރއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮތީ 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމާފައިވަނީ. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބި މިކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމެޓީއިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މިދެކެނީ.    މިވަނީ ޖެންޑަރއިން

އިއްޒަތްތެރި  މަޢުލޫމާތު  ލިބިފައިހުރި  ޖެންޑަރއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަންނަވަން  ސެކްރެޓޭރިޭއޓަށް  އަޅުަގނޑު 

 މެންބަރުންނަށް ކިޔާލަދެއްވުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މައްސަލަތަްއ   އަނިޔާތަކުެގ  ކުރާ  ކުޑަކުދިންނަށް  މިވަނީ،  އޮތް ސިޓީަގއި  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީން  ޖެންޑަރ   އާދެ! 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ތަޞްދީޤު   2019/19ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  ާގނޫނު  ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންެގ 

ނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަވާލާފަިއވާ ަގވާއިދުތައް ެއކުލަވާލުމަށްފަހު، އެ ަގާވއިދުތައް ތަންފީޛު  ކުރެްއވުމާ ުގޅިެގން މި ާގ

ކުރުމުެގ މަސައްކަތާއި، ަގވާިއދުތަކުެގ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ ެއކުލަވާލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން 

ުގޅިެގ ކުޑަކުދިންނާ  ދަންނަަވމެވެ.  އަދި  އެޓަރނީ  ފާހަަގކުރަމެވެ.  ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ  ާގނޫނުތައް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ން 

ފާހަަގކުރަމެވެ.   ވެސް  ެގންދާކަން  މަޝްވަރާކުރަމުން  އޮފީހާ  ތުހުމަތުކުރާ   -2ޖެނެރަލް  އަނިޔާެގ  ކުޑަކުދިންނަށް 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުންނާއި ެގންދަވަނީ  ާގނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފަރާތްތަކަށް   ،

ފަރާތްތަކުެގ   ކުށް ސާބިތުވެފަިއވާ  ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންނާމެދު ޖިންސީ އަނިޔާކޮށް، 

ކޮންމެ   ރަޖިސްޓްރީއަކީ  މި  އަދި  ބަލަމުންދެއެވެ.  މިނިސްޓްރީން  މި  އެއްފަހަރު   3ރަޖިސްޓްރީއެއް  މަހަކުން 

. މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށެހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި މި މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް އަދާހަމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ

ކަށަވަރު   މާޙައުލެއްަގއިތޯ  ރައްކާތެރި  ދިރިއުޅެމުންދަނީ  ކުއްޖާ  ފަދައިން،  މެނުއަލްަގއިވާ  ޕްރޮސީޖަރ  ކުރަމުންދާ 

ޙަވާލުވާނެ ފާރާތެްއ ހޯދައި، މި މިނިސްޓްރީެގ    ކުރެެއވެ. އަދި މިފަދަ ކަެމއް ފާހަގަވާނަމަ ާއއިލާެގ ތެރެއިން ކުއްޖާއާ

އިންޓަްގރޭޝަން އުސޫލުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ކުއްޖާ އާއިލާއާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުއްޖާއާމެދު އިހުމާލުވެފަިއާވ  -ރީ
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ހުށަހަޅަެއވެ.   ސަރިވސަސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ދައުވާކުރުމަށް  އަހަރުތަ  -4ފަރާތްތަކާމެދު  ިމ  ފާއިތުވީ  ކުަގއި 

މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެޑްވޮކޭޓިވް ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް )އާކް( އާިއއެކު ޔުނިސެފްެގ އެހީތެރިކަމާއެކު "އަހަން" 

އަހުލުވެރިކުރުވުމުެގ   ޒިންމާތަކަށް  ޙައްޤުތަކާިއ  ކުދިންެގ  ެއ  އަދި  އަނިޔާ  ކުރާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ނަމުަގއި  ކެމްޕޭނުެގ 

އެކި   ރާއްޖޭެގ  ެގންޮގސްފަިއވަނީ  ޕްރޮްގރާމް  ކުރިއަށް  ޕްރޮްގރާމްތައް  މި  ެގންޮގސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ކަންކޮޅުތަކުަގއި 

ކުޑަކުދިން، ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން ހިމެނޭޮގތަށް އެކި ބަޔަށް ބަހާލައިެގންނެވެ. މިހާރު މި މިނިސްޓްރީން ވަނީ 

ރަލް އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިސްންަގިއެގން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް، ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެ

ސަރވިސަސްާއއެކު   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ެއޑިުއކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓެކްނޮލޮޖީ،  އެންޑް  ސައިންސް 

އަދި  ކުދިން  ބެލެނިވެރިން،  ކުރުމާމެދު  ްގރޫމް  ކުދިން  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓު  އެކުލަވާލަިއ،  ްގރޫޕެއް  ވޯކިންގ 

 އަހުލުވެރިކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ކުރިއަށް ެގންދިުއމުެގ މަސައްކަތް ފަށާފަެއވެ.  ޓީޗަރުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އަލީަގިއ  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބިފައިއެވާ  މިނިސްޓްރީން  ޖެންޑަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މިދެންނެވި   ކޮމެޓީެގ  މިހާރު މި  ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެ މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުމަށް 

ވަނީ   ކޮމެޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންދާ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ 

ފެނިލައްާވޮގތަކަ މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ިމކަމާމެދު  ިމވަުގތު  ައޅުަގނޑު  ބަޙުސަށް  ހިއްސާކޮށްފަ.  ށް 

 ހުޅުވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި މަޖިލީހުަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމެޓީެއއް ޮއވޭ އިނޭގތޯ.  

ދެން، އަދި އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ފުރަތަމަ ދައުރުަގއި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭޮގތުން އެ  

އް ވެސް ހެއްދެވި. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ހިއުމަން  ކޮމެޓީން އަޅުަގނޑު ހަނދާންޭވ ރިޕޯޓެ

 ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން، އެ ފޮނުވާއިރުަގއި މި ކޮމެޓީއަށް މިކަމާ 

 ުގޅިެގން ހޯދިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތާ އެއްކޮށް ފޮނުވާލުމަށް.

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެވސް   އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ 

ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ޕެޓިޝަނަށް މައްސަލަތަކުެގ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް  

ފޮނުވަިއެގން   ކޮމެޓީއަށް  ުގޅޭ  އެކަމަކާ  މަޖިލީހުެގ  މި  ޓަކަިއ  ކޮށްލުމަށް  ތަރުތީބު  އިތުރަށް  އެކަން  ފުރިހަމަކޮށް، 

މާތު ހޯދައި، އަދި އެބޭފުޅުން އެ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު މަޢުލޫ

ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކޮެމޓީއާ މަސަްއކަތް ހިއްސާކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ކުރެޭވކަމެއް. އިދާރީ  

ތީ ކުރެވޭނެކަން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ެއ  މޭޒުން އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝާރާތެއް ވެސް ދެްއވާފައި އޮ

އެބޭފުޅުންެގ   ފޮނުވުމަށްފަހު،  މައްސަލަ  ކޮމެޓީއަށް  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިުއމަން  ތާއީދުކޮށް،  ހުށަހެޅުމަށް 

ްއަގއި ވެސް  ރަޢުޔެއް މިކަމުަގއި ހިމަނާލުން. އެއީ އެބޭފުޅުން މިކަމާ ުގޅުންހުރި އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކޮންމެ ދައުރެ

މަޢުލޫމަތުތަކެއް  ިގނަ  މައްސަލަތަކާއުގޅޭ  ިގނަ  އަދި،  މަޢުލޫމާތުތަކެްއ  ިގނަ  އަތުަގއި  ބޭފުޅުން  އެ  ބަލަމުން.  ދަނީ 

 ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާތީ ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ހުށަހެޅުމަށް   އެ  ެމންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކޮށް ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި ތާއީދުކުރިއިރުަގއި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ބޭނުންވޭ.  ލަން 

ޕެޓިޝަނެއް އަދި ސިޓީެއއް ފޮނުވިކަމުަގިއވިޔަސް، އެ ފޮނުާވ ފަރާތުން ފޮނުވާނީ އޭެގ ހަމަ އުއްމީދީ ޙައްލެއް ނޫނީ 

މިކަމާ ކޮމެޓީ،  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިުއމަން  ކޮމެޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މި  އެދިެގން.  ުގޅޭ  ޖަވާބަކަށް   

ކޮމެޓީއަށް މި ޕެޓިޝަން ފޯވަރޑް ކުރުމުެގ މަިއަގނޑު މަޤުޞަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކަމުެގ ޓެކްނިކަލް  

އެއީ  ކޮމެޓީއަކީ  ހިންާގ  މަސައްކަތްތަްއ  ަމްއސަލަތަކެްއަގއި  ބައިވަރު  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  އަދި  އެނިގ،  ކަންކަން 

މެޓީ ކަމަށްވާތީ، މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސް މި މަޖިލީހުން މިކަމާ  ޖެންޑަރ އެންޑު ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮ

ތަސައްލީެއްއ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކޮށްެގން  ހަމަ  މީހުން  ދަންނަ  ކޮށްެގން،  މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ުގޅިެގން 

ން ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީކީ ނޫން. ލިބޭވަރުެގ ޖަވާބެއް ީމެގތެރެިއން ނެރުން. ފަހަރެއްަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަ

އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުން، މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ފޮނުވާއިރުަގއި އަދި ލިޔުެމއް، ސިޓީއެއް ފޮނުާވއިރުަގއި ވެސް  

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި އެ ފޮނުވާ ފަރާތުެގ އިންޓެންޝަނަކީ ވަކި ބަޔަކު ލަްއވާ ެއކަން ކުރުވުމެއް ެވސް ނޫން. 

މި އެކަ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ހޯދުން.  ޙައްލެއް  މަސައްކަތްތަކެްއކޮށް  ރަނަގޅު  އެއަށް  މީހުން  ބެހޭ  މާ 

މަޖިލީހުަގއި މި މައްސަލަ ހިނަްގން އެންމެ ރަނަގޅު ކޮމެޓީެއއް ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމެޓީ 

ފޯވަ ކޮމެޓީއަށް  އެ  ފާހަަގކުރެޭވތީ،  ހިންުގމުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ފުރިހަމަ  މިކަމުެގ  ރޑުކޮށްެގން 

ެއކަން  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރީ.  ައޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  މަޤުޞަދުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި 

 ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕެޓިޝަނުަގިއ   ބެހޭ  ރަްއކާތެރިކުރުމާ  ކުޑަކުދިން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ކޮމެޓީއަށް.  ިމ  މިވަނީ  ލިބިފައި  ހުށަހެޅުމެއް  އެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އަދި  މައްސަލަ    ހުށަހަޅުއްވާ  މި  ޕެޓިޝަން،  މި  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  މެންބަރު 

ތާއީދުކުރައްާވ   ެއޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  ފޮނުވުމަށް.  ކޮމެޓީއަށް  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރަިއޓްސް  ހިއުމަން  އަޅުަގނޑުމެން 

އިއްތިފާޤުން   ކޮމެޓީެގ  މި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ!  އެދެން.  ދެއްވުން  ހިްއލާލަ  މައްޗަށް  އަތް  މައްސަލަ ބޭފުޅުން  މި 

މިއޮތީ   އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  ދެން،  ފާސްވެއްޖެ.  ފޮނުވުމަށް  ކޮމެޓީއަށް  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ބަޔާންކޮށް   ކަންބޮޑުވުންތައް  ގައިދީންެގ  ތިބި  ޖަލުަގއި  ައއްސޭރި  ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 
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ކުރުން. މިހާތަނަށް މި ޕެޓިޝަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިވަނީ ިގނަުގނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާ

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ. ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގ ބަެއއް ލިޔެކިޔުންތައް ލިބި، ައޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން މި 

ލިބެހުރި މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރަން. އެކަމާ ުގޅުންހުރި ދިމަދިމާލުން  

ޖަލަށް ދާނެދުވަހެއް އެބަޖެހޭ  ދެކިލަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ  އެކަންކަން  އެތަނަށް ޮގސް ފިޒިކަލީ 

ޖެނެރަލް  އަޅުަގނޑުެމންެގ ސެކްރެޓަރީ  މިހާރު  މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެޓީން ފާސްކުރަން.  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ންނެީވ، މިދެންނެވީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ވެސް ހުންނެވީ ހަމަ ތަްއޔާރަށް. ތިބޭފުޅުން ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމުން ވެސް ހު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މައްސަލަ  މި  ެއނބުރިއައިސް  ޮގސް،  ޖަލަށް  އައްސޭރި  ދުވަހެއްަގިއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

 މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނިންމާލަން ޔުނިފައިޑު ކުރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ތިޔަ ވިދާޅުިވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަމެއް ބެލުމަށް ޓަކައި ވާން 

ބެ އެކަމެއް  ޮގސް  އެތަނަކަށް  ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  އޮެވއްޖިްއޔާ  ޖަލަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ބުްއދިވެރީ.  އެންމެ  ލުން 

ހޯމަ ދުވަސް، މި   މި އަނަން  ތާރީޚަކީ  ހުށަހަޅާ  ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު  މި ކޮމެޓީއިން  ޓަކައި، 

ވާނީ   ދުވަސް  ހޯމަ  ހަފްތާެގ  މެންދުރުފަހު  26އަންނަ  ދުވަހުެގ  ހޯމަ  ވާ  ދުވަސް،  އެދުވަހުެގ   ވަނަ  ޖަލްސާެގ، 

 ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުފަށަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  2މަޖިލިސް ގަޑިއަށްފަހު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިމ   އެާއއެކުަގއި  ދެން،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

އި އޮތް ހުށަހެޅުމުެގ  ފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މުޤައްރިރަށް. އަޅުަގނޑުމެން ދިއުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅާފަ

ވަރަށް   އިނޭގތޯ.  ތަްއޔާރުކޮށްލަދެއްވުން  ކަންތައްތަކެްއކަން  ކޮންކޮން  މިދަނީ  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ސަމަރީއެއް، 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މިއޮތީ  ޝުކުރިއްޔާ  ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  ޖަލަށް  މައްސަލައިަގއި 

ދުވަހެއް   އެ  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރަްއވާފަ.  އެއަށް  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު  އިްއޒަތެރި 

ކޮމެޓީން   މި  ޖަލްސާއަށްފަހު  ހޯމަދުވަހުެގ  އަންނަ  ނިންމަނީ،  މި  އަޅުަގނޑު  ޖަ  2ކަމަށް  އައްސޭރި  ލަށް ޖަހާއިރު 

އަޅުަގނޑުމެން   ނުކުރާނަމަ  އިއުތިރާޟު  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޒިޔާރަތްކުރުން 

މެންބަރުންެގ ސަމާލު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން،   ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އެޮގތަށް ނިންމާނީ. ވަރަށް 

އްކަތުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު މިބައި ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. މި ކޮމެޓީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމެޓީެގ ެއހެނިހެން މަސަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ   18ވުޖޫދުވުމުެގކުރިން މިދިޔަ  

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގ  ލަފާހޯދިން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އައިސްފަ.  ޖެނެރަލްެގ  އެނބުރި  ކައުންސެލް  ހެުގ 

މި  މިހާރު  ކޮމެޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް  ދެން،  އަރިހުން.  އަމީންއާންމުެގ  އަދި  އަރިހުންނާއި 

މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދިއުަމށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ. ެއއީ އދ. ފެންފުށިން ެގސްޓުހައުސް 

ދޫކުރު ޕެޓިޝަނެއް.  އެޅުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އެފަރާތުން  ލަސްވާތީ،  ދޫކުރުން  ބިންތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަށް 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެކަންތައް ނިމި އަޅުަގނޑު އެދެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އަޅުަގނޑުެމންެގ މި ކަންކަން ދިރާސާ 

ކިޔާލަދިނުމަ މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދިޔަޮގތް  ނިންމީ، ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ށް. 

މީަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސީ.ޖީެގ ލަފައަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ރިޕޯޓެއްެގ ސިފައިަގއި ނުވަތަ ޕޮއިންޓު 

އަޅުަގނޑު ެއހެންވީމަ  ކެނޑިފައިވާތީ.  މުޢާމަލާތް  މީެގ  މިހާރު  ފައިލްކޮށްލުން  މި  މެން  އައުޓުކޮށްލާފައި 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި... 

 

 )މެންބަރުން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ކޮމެޓީެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި  

 މި ނިމުނީ. 
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