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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ފެށޭނެ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ 

 ކަމަށް އަންަގނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން.  ފެށޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމަ ައޅުަގނޑު ފަށަންކަމަށް. އެހެންބޭފުޅަކު... )ޯއޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފަިއ( ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ؟ އެހެންތޯ

 ސަލީމް...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާ

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްެގ ޒަރީޢާއިން ކޮމިޓީއަށް ކީފަ ަގޑިއަށް އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންދާނަން.  އާދެ! އޯކޭ. އެހެންީވމަ އަޅުަގނޑު ފަށާނަން އިނޭގތޯ. ފަށައިެގން ކުރިއަށް؟ އެހެންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ނަާގނަން އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު
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ޖަލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން، ގައިދީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ  

ުމއްދަތެއް ވެސް ނެިގ ހަމަ ރަނަގޅު މަސަްއކަތްތަކެއް ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު   އެކަށީެގންވާ 

އަޅުަގނޑުމެން   ސާފުވެ  ިގނަކަންކަން  ވަރަށް  ހަމަ  ޒިޔާރަތުަގއި  ކުރި  ޖަލަށް  އެންމެފަހުން  ދެން،  ކުރެިވއްޖެހެން. 

މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރި ކަމަކަށް ވެެގން އެބަދޭ. ދެން، މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި 

އަޅު މިހާރު  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ލިބެން  އަޅުަގނޑު  ތެރެއިން  އިމުެގ  ާގނޫނީ  ގައިދީންނަށް  ޖަލުެގ  އެބަޖެހޭ  ަގނޑުމެން 

ކުރަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތް  ެއކަންކަމަށް  މަުގތަކާިއ،  ހުރި  އައުމުަގއި  މުޖުތަމަޢުއަށް  އެނބުރި  ލުއިތަކާއި،  ހުންނަ 

މިވަުގތަށް ސާފުކަރަން  އަޅުަގނޑުެމން  ހިނގައިދާޮގތް  މަސަްއކަތްތަްއ  އެ  ދެން،    ޮގތްތަކާއި،  މުހިންމުހެން.  ަވރަށް 

ހަަމ   އަޅުަގނޑުެގ  ކުރިއަށްދިއުމަށް  މަސައްކަތާިއެގން  މި  ދެން  އިތުރަށް  ސާފުކުރުމަށް  އެކަންކަން  އަޅުަގނޑު 

ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރަށް މިކޮމިޓީއަށް ހޯމް މިނިސްޓްރާއި، ކްލެމެންސީ ބޯޑާިއ، ޕެރޯލް ބޯޑު ހާޒިރުކޮށް  

ށް ދާޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވައި، ައދި އެކަންކަމުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަން ކުރިއަ

ހޯމް   ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޓީއަށް  ކުރުން. އެހެންވީމާ،  ހޯދަން މަސައްކަތް  ޙައްލެްއ  ެއކަމަށް  ޙިއްސާކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  އެ 

 ށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ. މިނިސްޓަރު، ޕެރޯލް ބޯޑު، ކްލެމެންސީ ބޯޑު ހާޒިރުކޮ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް. މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރު ސްޓަކްެވއްޖެ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 ؟ސާފުކޮށް ައޑު ލިބިލެއްވިތޯ މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުން މުޤައްރިރަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ނަާގލާނަމޭ.

 

 ނަވާތީ ރެކޯޑިންގެގ އަޑު ކެނޑިފައި( )މުޤައްރިރު މައިކްރޯސޮފްޓު ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިަވޑައިަގން
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 މުޤައްރިރު ސާފެއްނުވޭ ތިޔަދަްއކަވާ ވާހަކަފުޅެއް. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މުޤައްރިރު، މިކަމެއް ނުވާނެ މިޮގތަކަށެއް. ނައިބު މުޤައްރިރާއި ޙަވާލުކުރޭ، ކޮށްފައި މިކަން ކުރިއަށްެގންދޭ. 

 
 ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ޢަބްދުލްމުޣުނީ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ އުތުރު؛ މުޤައްރިރު   ަނއިބު ޓީެގ ކޮމިރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ. މި ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން ފަށައިަގތީ އަޅުަގނޑުމެންެގ    21އާދެ! ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ބައިވެރިެވެގން. ެއކަމަކު ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މުޤައްރިރު ކަރަންޓީންަގއި ހުންނެވުމާ އެއްކޮށް އޮންލައިންކޮށް މުޤައްރިރު  

މައްސަލައަކާ ހެދި ައޅުަގނޑުމެންެގ މުޤައްރިރަށް މިަވުގތު ބައިވެރިެވވެން ނެތުމާއެކު ައޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް  

ޅޭޮގތުން،  ެގންދާނަން. އާދެ، މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދިޔަ ވަުގތު ކޮިމޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ުގ

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ޓަކައި  ފިލުުވމަށް  އޮޅުން  މަޢުލޫމާތު  ހާޒިރުކޮށް،  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ 

ޝިފާޢު ވަނީ ހުށަހަޅާފައި ފަރާތްތަކެއް ހާޒިރުކުރަން. އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވުމާ ެއއްކޮށް އެކަާމ  

އެއް  އިތުރު  ފުރުޞަތު  ބެހޭޮގތުން  ފިލުވާލަން  އޮޅުން  ައޅުަގނޑު  އޮތްތޯ  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް 

 ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރު 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު
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ކުރިއަށްދިޔައިރުަގއި   މަސައްކަތާިއެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަންަގއި  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު 

ކަށް މި ފާހަަގކުރެވުނީ، ަގއިދީންނަށް ާގނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން ލިބެންހުންނަ ލުއިތަކާއި، މުޖުތަމަޢަށް  އެންމެ ބޮޑުކަމަ

ޖުމުލަޮގތެއްަގއި   ހަމަ  ހުރިކަމަށް  ލަސްތަކެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލިބުމުަގއި  ޙައްޤުތައް  ލިބެންޖެހޭ  އެ  އައުމާ،  އެނބުރި 

ބަލަހައްޓާ ގައިދީން  އަދި  ގައިދީންނާއި  ހުރިހާ  ދިމާވަނީ  ހަމަ  އެ  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރޭ.  ފަރާތްތަކުން   

އަޅުަގނޑުމެން   ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި  ކަމަށް  އެ  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކީްއވެެގންތޯ 

 ޕެރޯލް ބޯޑު  ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީެވ، ިމ ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި، ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި އަދި

 ހާޒިރުކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު

ލި އެތަނުން  ޒިޔާރަތުަގއި  ކުރި  ޖަލަށް  ލުއި  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތާ  ބިފައިހުރި 

އެހެން އޮތްވާ އަނެއްކާ ތި ވިދާޅުާވ  ؟ އަޅުަގނޑަށް ހީވާޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން ކަންނޭނޭގ މިއޮތީ ދެއްތޯ

ދެފަރާތަށް  ޮގސްފައި  އެތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފުކުރުމަށްވުރެން  މަޢުލޫމާތު  ެގނެސްެގން  މިތަނަށް  ބޭފުޅުން 

ަމއްޗަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން މިއޮތީ. އެ ރިޕޯޓުެގ މަްއޗަށް ނިންމާފައި ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަިއ،    ދެކެވުނު ވާހަކަިއެގ 

ދެން،   ދެކޭޮގތުަގއި.  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަންޖެހޭނީ  ފަރާތްތަކަށް  ދެންތިބި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މައްޗަށް  އޭެގ  ދެން 

ޗަށް ރިޕޯޓުތާ ތައްޔާރުކުރަން މިޖެހެނީ. ައޅުަގނޑު ދެކެޮގތުަގިއ ެއއީ  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މިހިރީ އެނިގފަ. ޭއެގ މައް 

 ކަންނޭނޭގ އެކަން ކުރަންޖެހޭ ޮގތަކީ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  

ވީ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް މިެގންދާ ޕެޓިޝަނާއި ައދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ލުއި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތާ  ހުށަހެޅުއް

ުގޅޭޮގތުން ބޭނުންވާ އިތުރު ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރާއި އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި، ދެން އަދި ޕެރޯލް 

 އެ ހުށަހެޅުމަށް ކެލާ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުވެސް  ބޯޑު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން އަދި
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އެހެން  މެންބަރަކު  ެއހެން  ިއއްޒަތްތެރި  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އަޅުަގނޑު  ެއހެންކަމުން،  އެބަހުންނެވި.  ކުރަްއވާފައި 

 ޮގތެއް ނިންމަވާލައްވާފައި ޚިޔާލުފުޅެއް ެގންުގޅުއްވާތީ، މިކަމުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި

ރެކޯޑުަގިއ   ދަ  އޮފް  އެހެންީވމާ،  އެދެން.  އަޅުަގނޑު  ދިއުމަށް  ވޯޓަކަށް  ދެން  ނުދެިވއްޖެކަމުަގއިވަނީނަމަ  ކުރިއަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް އެދެން. 

 

 މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )މެންބަރުން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވަރަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އަވަސްކުރުމަށް ވެސް  ރިޕޯޓު  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ައޅުަގނޑުމެ ޮގތުަގއި  ރިޕޯޓެއް  ފުރިހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުން.  ތައްޔާރުކުރެވޭނީ  ބޮޑަށް  ރިޕޯޓު  ންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެ ފަރާތުެގ ވެސް ބަހެއް އަހާލެިވެގން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން އަންގައިފިނަަމ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވުގތު ނަާގފާނެ. އޭެގ ބަދަލުަގއި އެބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަޑަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ޖަވާބު،  

އަޅުަގނޑުމެން،  އަނެ އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެ.  ވެސް  ސުވާލުތައް  އުފެދޭ  އަނެއްކާ  ުގޅިެގން  ސިޓީައކާ  އްކާ 

ެގންދެވިއްޖެނަމަ   ކުރިއަށް  އެކަންތައްތައް  ހާޒިރުކޮށްެގން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޭފުޅުން  މި  ޓަކައި  ެއކަމަށް  އެހެންވީމާ، 

ޖަވާބު އެ  ވަުގތަށް  ަވުގތުން  ފުރިހަމަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ނިންމާލުމަށާއި  ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލިބި، 

އެހެންވީާމ،   ވެެގންދާނެ.  ކަމުަގިއ  ރިޕޯޓެއް  ފުރިހަމަ  ތަޅުމަށްދާނެ  ކޮމިޓީން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ރިޕޯޓެއްެގ 

 އެޮގތުން ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރީ އެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ެގނައުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު

އެހެންވީމާ،   މިއަދު.  ތިއްބެވީ  މި  ބޭފުޅުން  މަދު  ވަރަށް  ކޮމިޓީަގއި  މި  ދާއިރުަގިއ  އަދި  ކަމަކަށް  ބޮޑު  މިވަރުެގ 

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ބޭފުޅުން ހަމަވާ ދުވަހެއްަގއި ހަމަ ރަނަގޅަށް މީަގއި ބަހުސްކުރެވިފައި އެކަން ކުރިއަށް ެގންދަން.  

އެއީ މިއީ ވަރަށް ޚައްސާސް މައްސަލަެއއްެގ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. އެތައް ރަްއޔިތެްއެގ ޙަްއޤެއްެގ ވާހަކަ މިދައްކަނީ.  
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ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިއްޖެ، އެ ގައިދީން ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއެހިއްޖެ، އެ ނޯޓު އެބަހުރި ކުރެވިފައި މި ތަނުަގއި.  އެ

މެންބަރު އެ ވިދާޅުވިޮގތަށް   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ  ހަދާފައި،  ރިޕޯޓު  ާވހަކައަކީ  ަމއްޗަށް  އޭެގ  އެހެންވީމާ، 

ށް ހަމަ ފާހަގަވެފައިހުރި ކަންތައް ރިޕޯޓު ސިފަިއަގިއ އެތިކޮށްފައި އެ ރިޕޯޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ދެންޖެހެނީ އެމީހުންނަ

މައްޗަށް މި ކޮމިޓީން ވާހަކަައކީ އެތަންތަނަށް ސިޓީ ފޮނުަވއި ެއކަން ރަނަގޅުކުރަން ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑު  

 ފަހަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް.ދެކޭޮގތުަގއި. އިތުރަށް ދެން ެއމީހުން، އެމީހުން ވެސް ެގނެސްފި ކިތަންމެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ދެން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭނަން، ދެވަނަ ފުރުޞަތު އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ކޮމިޓީއަށް   މެންބަރުން  މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނޭގ  ހުތުރުކަމެއް  ވަރަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް   ހުތުރުކަމެއްހެން  ވަރަށް  ފަސްކުރުމަކީ.  މަސަްއކަތް  މި  ހަމަނުވެެގން  މެންބަރުން  ބޭނުންވާވަރަށް 

ރިއަށްދާނެ މަެގއް ހޯދަންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ޕެޓިޝަން  ަގބޫލުކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކު

ބައްދަލުވުމަކަށް   އޮންނަ  ދެން  ނުނިންމިެގން  ޮގތެްއ  ދޭތެރޭ  މައްސަލައާ  މި  މަދުެވެގން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ 

ން އަޅުަގނޑު  ފަސްކޮށްލީއޭ ކިޔާފައި، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނާ ޙަވާލުކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ނޫންކަންނޭނޭގ އެއީ. ދެ

ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން. މިހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމާނީތޯ ކުރިއަށް ދާނީތޯ އިތުރުޮގތަކަށް ހުށަހަޅަިއެގން. 

މި ކޮމިޓީ  މި މީޓިންގ ވެސް،  ލިބިެގން  ފެނޭ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮންމެވެސް ޑައިރެކްޝަނެއް  އަޅުަގނޑަށް 

ނިންމާލަ ެވސް  މަޖިލިސް ބައްދަލުވުން  ރައްޔިތުންެގ  އަނެްއކާ  ދެން  ބޭކާރުކަމެއް،  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ން. 

 މެންބަރުން ކަންކުރަންވާނެޮގތެއް ނޫނަކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެީއކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެ ވާހަކަތައް  ފަރާތުެގ  ދެ  ތި  އާދެ،  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ހަމަ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ަގބޫލުކުރަން  ައޅުަގނޑު  ސް 

ކޮމިޓީަގއި   އެދިވަޑައިަގންނަަވނީ  އަޙުމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  މިަވުގތު    8އިްއޒަތްތެރި  ތިއްބަާވއިރުަގިއ،  މެންބަރުން 

ތިބީ   މި  ހާޒިރުވެ  ހުންނެވިކަމުަގިއިވޔަސް    5ކޮމިޓީއަށް  ކަރަންޓީންަގިއ  މެންބަރަކު  ެއއް  ދެން،  މެންބަރުން. 
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ން ކޮމިޓީާއ ބަިއެވރިވެ ވަޑައިަގންނަވާ. އަދި އަނެއް ދެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއެގން އަޅުަގނޑުމެ

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި   ައޅުަގނޑު  ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެއް  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ،  އަޅުަގނޑު 

މަސައްކަތަކަ ެއހެން  ނުނީ  ކޮމިޓީއަކަށް  މި އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެކަމަކު  ވަޑައިެގންފަިއވީ.  އެނބުރި  ށް 

ހަމަ   ކަންނޭނޭގ  އަދަދެއް  ރަނަގޅު  ނިންމަން  ޮގތެއް  މައްސަލަިއަގިއ  އޮތް  އަދި    5ހުށަހެޅިފައި  މެންބަރުން، 

ޮގތެްއ ތިބޭފުޅުން   މެންބަރުން ތިއްބެުވމަކީ. ދެން، އެހެންވީމަ ކުރިައށްދެވޭނެ  6މެންބަރަކާ އެްއކޮށް    1އޮންލައިންކޮށް  

އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ މިއަދު މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އެހެން ދުވަހަކަށް ތާވަލުކުރުން ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑު އިދާރީ  

މޭޒަށް ެއޮގތަށް ދަންނަވާލަފާނަން. ނޫނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ތި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް ޮގތެއް ނިންމަން  

ފެންނަނީ ދޭއް ދޭކުން ހަމަ އެއްވަރުވެފައި ތިބިތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ޮގތެއް ނުނިމި   އަޅުަގނޑަށް

ދިއުމަކީ ކުރެވެނެކަމެްއ ނޫން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި. އަދި އިތުރަށް އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ ވާހަކަދައްކާލުމަށްފަހު 

ން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާދެ! މުލަކު ދާއިރާެގ ޮގތެއް ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު އެދެން. )މެންބަރު

ބައިވެރިެވ   ބޭފުޅާ  އެ  އޮނަލައިންކޮށް  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ނަޞީރަށް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

؟ ހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަްއވަނީތޯވަޑައިަގންނަވަނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ހުށަ

އިތުރު  ދެން  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް  ވާހަކަާއ  މެންބަރުެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

 ވެރިެއއް ނުެވވޭނެ. މުޤައްރިރު، ެއޮގތަށް ބައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ރު ޞީމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަ

ޙަސަން އަޙުމަދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގން އެބަދެޔޭ    ....

 . )ޯއޑިއޯ އަޑު ކެނޑިފައި( އިތުރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އިއްޒަތްތެރި   އޮޅުންފިލުވާލާނަން.  މޭޒުން  އިދާރީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

؟ ކްލިއަރ ކުރަނީ؟ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓެއް ނަަގިއފިއްޔާ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވޭނެ ދެއްތޯ
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މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!   ާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެްއވުން އެދެން.  ވަުގތުކޮޅެއް 

މިފެންނަނީ.   އަޅުަގނޑަށް  ދިއުން  ވޯޓަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުނިމި  ޮގތަކަށް  ވަކި  ވެސް  ރެކޯޑު  ދަ  އޮފް 

ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހައްޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން، އެީއ މި އެހެންވީމާ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް، މި ޕެޓިޝަނުެގ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓްރީ  

ހުށަހެޅި ބައްދަލުކުރުމަށް ޓަކައި  ބޭފުޅުންނާ  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  ބޯޑާއި އަދި  ކްލެމެންސީ  އިއްޒަތްތެރި  އާއި  ހުށަހެޅުމަށް   

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ާއދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ެއދެން.  ވޯޓުދެްއވުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާޮގތަކަށް  މެންބަރުންނަށް 

ދެ   ިއއްޒަތްތެރި  މިދެއްކީ  ނަތީޖާ  ވޯޓުެގ  އެހުމުން،  ޯވޓަކަށް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  ޝިފާޢު 

އެ ދެންމެންބަރަކު  ތާއީދުނުކޮށް.  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  މެންބަރުން  ދެ  އެހެން  އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދުކޮށްފައި  ،  ހުށަހެޅުމަށް 

އާދެ، ؟ އަޅުަގނޑު، ެއްއވަރުވުުމެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑު މިޖެހެނީ ވަކިޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން ަގާވއިދު ބުނާޮގތުން އެހެންނު

ދެއް ލަފާ  ައޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން  ދެން  އެހެންވީމަ،  ދާއިރާެގ  ވަނީ  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އިނުގރައިދޫ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހަން. އެ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުަގިއ  އަޙްމަދު

ައލީަގއި   މަސައްކަތްތަކުެގ  ކުރެވުނު  މިހާރު  ކޮމިޓީން  މި  އަދި  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ރިޕޯޓު  ލިބުނު  ކޮމިޓީެގ 

އިްއޒަތްތެރި   ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ،  ފޮނުވަން.  ައވަހަށް  ީވހާވެސް  ތަޅުމަށް    3އެކުލަވާލުމަށްފަހު 

ފަހުން   އެކު  ދެްއވުމާއި  ވޯޓު  ދާއިރާެގ  މެންބަރަކު  އަޙްމަދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އިނުގރައިދޫ  ހުށަހެޅި ޙަސަން   

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ަމސައްކަތަކަށް އެނބުރިލާނަން.  ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ކަމުަގއި.  

ކުރީދުވަހު   އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ކަމަށް  ރައްކާތެރި  ކުޑަކުދިން  ކޮމިޓީއަށް  އެއީ 

އަ ކޮމިޓީ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވަނީ  ނިންމާފައި  ފޮނުވުމަށްފަހު  ކޮމިޓީަގއި  ޕެޓިޝަން  އެ  ށް 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިޓީއަށް އެކަން ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ހުށަހަޅަން. އެކަމަކު އިދާރީމޭޒުން ލަފާ ދެއްވަނީ މިހާރު  

އެކުލަވާލާ   ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން  މި  ހޯދުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުރި  ކޮމިޓީަގއި  އެ 

މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  ފޮނުވާލާޮގތަށް.  ފްލޯއަށް  ފޮނުވާޮގތަށް.   

ދެއްވާފަިއވާ ޮގތުަގިއ ެއ ކޮިމޓީަގިއ ހުރި ިގނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިކަާމ މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރުވަނީ 

އެހެންވީމަ، މި ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްލުމަށްފަހު ހޯދިފަ. އަދި ރިޕޯޓުެގ ޮގތުަގިއ އެކުލަވާލެވިފަ.  

އަޅުަގނޑު   އޮތްތޯ  ޚިޔާލެއް  އިތުރު  ެއްއވެސް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ނިންމެވުމަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  މި 

ަގއި ހިއްސާކޮށްލުމަށްފަހު ސާފުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ުގރޫޕު 

ދެން   ދެްއވުމަށްފަހު  ވަުގތު  ދެއްވުމަށް  ޚިޔާލުފުޅެއް  އިތުރު  ނޫނީ  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 
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އޮންނަ ބައްދަލުވުމެްއަގއި މި ރިޕޯޓާ މެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިލައްވާތީެވ،  

ށް އެކަންކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމީ. ޝުކުރިްއޔާ. ާއދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބޭއްވި... އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ.  އެޮގތަ

ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ނިމުމާއި އެއްކޮށް މިހިސާބުން   21އާދެ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   
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