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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުން. ކޮމިޓީެގ  6ބައްދަުލވުމަކީ މި ބެހޭ ޮކމިޓީގެ  ކަންތައްަތކާ  ` މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ 

ނޑު ދަންނަވާ ނިޑތީމު ިތއްބެވި އެބަ ވަގުތު ަވޑަިއގެން ކޮމިޓީަގއި މި .ާލނަންހާޒިރީ އަުޅގަ ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ކަ

 ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ރަޝީދު އަދި ޔާމިން މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ދާއިާރގެ ޙުސައިން، ވެލިދޫ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ އުތުރު އިމްތިޔާޒް ެވސް މާފަންނު ،ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

ގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ކޮމިޓީ .ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންނާ އެބަ

މުގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީގެ އެޖެްނޑާ އަށް ިދއު މިއަދު ކުރަން.އަދާޝުކުރު  އަދި އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަަވން

ނޑުމެން ަނގާފައި މި ކޮމިޓީން އޮންނަ  ަގނޑު އިދާރީ ގޮތުން ނިންމާލަންޖެހޭ ނިންމުމެއް އެބައަޅު އޮތް. އެއީ އަުޅގަ

މައި ކޮމިޓީން ަކނަޑއަޅާފަިއ  ،މުގައި މިހާރު މެންބަރުންޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއު ސަބް ކޮމިޓީ ކުޑަ ކޮމި

ވެސް އެ ބަދަލުާވ  ަގނޑުމެްނ ނިންމުމެއް ނުނިންމަންޏާ އަނެއްކާއަޅުމިހާރު ބަދަލުވާހިނދުގައި މެންބަރުން ތިބޭ 

ވާތީވެ މިހާރު ެއއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް އެހެންވީމާ، ޖެހޭނީ.  ފަހަރަކު ކޮމިޓީން ނިންމުމެއް ނިންމަން  ކޮންމެ

ބަދަލުވާ މީހާ ވާ ކަށް އެގޮުތަގއި ބަލައިގަންނަ ޮގތަ ގެއެ ބަދަލު ހަމަ ބަދަލެއް ންކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން 

ނޑުމެން ނިންމުމެއް ނިންމައިގެން ނޫނިއްޔާ  ކުޑަ ކޮމިޓީަގއި ކުރިއަށް ެވސް ބަލަިއގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ވާ ގޮތަށް ިމ ނަ ޅުންނަށް ތި ފެނިވަަޑއިގަންބޭފު އިދާީރގޮތުން މިހާރު ތިމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަްށ ނުވާތީ ފުރަތަމަ ދިއު

ގެންދަން ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ށް ދެއްވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަނިންމުން ނިންމާލަ

ނޑު ހުަށހަޅަން މި ހުށަހެޅުން ތި ްށ ގަންަނވަންޏާ މި ބަލައިގަނެ ކުރިއަބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި  އިދާރީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެން ކުިރއަށް އިދާރީ ގޮުތން ބަލައިގަނެ  މުަގއި މި ބަިއވެސްކޮމިޓީ ކުިރއަށް ގެންދިއު އޮތް ތަނުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މަށް ގެންދިއު  ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! މެންބަރުންނަށް އަންނަ  ކުރަމުންދާސީލުމި މައި ކޮމިޓީ ތަމްގޮުތގައި  އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އެބަ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު އެ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ސަބް ކޮިމޓީގައި  އޮތް. ގެނައުމާ ބެހޭ އުސޫލެްއ ކަ

ނޑުމެން ވަނީ އެ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިީޓއެްއ ނަގާފައި އޮތް ހިނދުަގިއ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ޮއންނަ ގޮ އިދު މިގަވާ  ނޑުމެން އިތުރަށް މީތިބުނާގޮތުން ނުވަތަ މި އުސޫލު ކަ  ކުރަންފާސް ތުން އަޅުގަ

ތަމްސީލުކުރާނީ މަިއ  އޮތީ އެ އަންނަ މެްނބަރު މީތި މިއޮތީ.  ކަންނޭނގެ މީތި މި ޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން



  

ނޑައެޅިފަ ނޑައަޅާ އުސޫލު މިކަމަށް ކަ އެ ބަދަލުކުެރވުނު މެންބަރުކޮމިޓީ އަށް  ނުޑ . އެހެންވީމާ، އަުޅގައޮތީ ކަ

ނޑައެޅި ނިމިފަ ގޮތުން މި ގެބޭފުޅާއަކީ އުސޫެލއް ވަަޑިއގަންނަވާ ބަދަލުގައި  ދެކޭގޮުތގައި އެ މެންބަރެއްގެ . އޮތީ ކަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ  ަތނެއްތަނެއް އޮތް ޖެހޭނެ  ކުރަންފާސް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް  ނޑު ދަންަނވާލާނަން އަުޅގަ

މައި ކޮމިޓީަގއި ތަމްސީލު ުކރަމުންދާ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުަގއި އެހެން މެންބަރަކު މައި ޮކމިޓީ އަށް ބަދަލުކުރާއިުރ 

ދާ މެންބަރެއް ގެންމައި ކޮމިޓީަގއި ތަމްސީލު ކުރަމުންދިޔަ މެންބަރަކީ ކޮމިޓީގެ ކުޑަ ކޮމިޓީެއްއގައި ތަމްސީލު ކުރަމުން

ކުރާނީ މައި ކޮމިީޓ ަތމްސީލު ަގއިއަށް އެ ެގނެވުނު ބަދަލު އަންނަ ަވގުތުން ފެށިގެން ުކޑަ ކޮމިޓީ ޓީނަމަ މައި ކޮމި

. އެހެންވީމާ، ނިމިފައި އޮތް އެްއޗަާކ ގޮތަށް ނިމިފަ އޮތީ މި . އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަށް ބަދަލުކުރެވުނު މެންބަރެވެ

ނޑުމެން އިތުރަްށ ފާސްކުރަން އެހާ ރަނގަ އޮތީ ގޮތެއް ަކނަޑއެޅި  ުޅ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އޭތި އެމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއާދެ! ދެން  ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަ . ހަމަ ކޮމިޓީ ހަމަވެފައި އެނިމިފަ  އޮތީ މި  އަޅުގަ

ފަހަރަކު ކޮންމެ ގޮުތަގއި އެ މީހާ  ބޫލުކުރާއުސޫެލއް ަކނޑަެއޅިފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ގަަގވާއިެދއް ގޮތަށް 

ނޑައަަޅއި ކުރުމުގެއަްއޔަން ނޑަެއޅިފަ ކަން ފާސްކޮށްލީމަ އެ ބަދަލުަގއި މި އުސޫލު ކަ . އޮންނާނީ ގޮތަކަށް ކަ

ނޑު މި ދަންނަވާލެވުނު އުސޫލު ދެވުނު ނުވަތަ މި މާ، ައޅުަގނޑު ދެންމެ މި ކިޔައިއެހެންވީ ކޮމިޓީ އަްށ  ައޅުގަ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޔާމީން ރަޝީދު.

 

 ޔާީމން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޙީދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން އިްނނެވީ އެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މި ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭގައި ދެން ވަަޑއި

 ،ވިދާުޅވަނީ. އެހެްނވީމާ ބަސް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ެވސް މި ކަމަށް އާނމެންބަރެއް. 

ަގނޑުމެްނ ވިޔަސް މި އުސޫލުެގ ގޮތުަގއި ައޅު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް އަަހއިގެން ނުދިަޔ ކަމަށް

ނޑު ކޮމިޓީން މަލުކުރަމުން ގެންދިއުނުގައި މި އުސޫލާއި އެްއގޮތަށް ޢަށް އޮްތ ތަދެން ކުރިއަބަލައިގަނެ  މަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި މި ށްފަހު(ނިންމީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަ އޮތް ަރސްމީ  ދެން އަުޅގަ

 .އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ީސއަށް ..ވަނަނޫނުއަސާމްހޫރިއްޔާގެ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު އޮތީ މަސައްކަތަށް ދާއިރުަގއި މި



  

އަންނަނިވި ގޮތަށް އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  71ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާއެއީ 

މުެގ ދިއު ބިލުގެ މަސައްކަތަށް އަދިމި ދެއްތޯ؟ އިދާރީމޭޒުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އޮތީ  މިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި 

އެީއ ސިޔާީސ ޕާޓީގެ  .ޮއތް ކުރިން ރަނގަޅު ކަމަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސްަފިއ އޮތް އިތުރު ބިލެއް އެބަ

ބިލާ ދޭތެރޭގައި ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުން. އެެހންވީމާ، މި  ގެބިލު  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 2013/4ޤާނޫނު 

ނޑަ މެންބަރުންނަށް  ވަމުން ގެންދެވުމަށް ުހށަހަޅުއް ުމގައި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއްއެޅުގަޑި ނިންމާނެ ވަގުެތއް ކަ

 ދަންނަވަން. 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މިހާރު އާދެ! ރަްށ ސާސީ އަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވަނޫނުއަކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަަތީކ ގާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ އިޞްާލޙަކީ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްާލޙެއެ އިޞްލާެޙއް. ބޮޑު  މިއީ އެހާ ވެްސ  އް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިގޮތުަގއި  ގެއައި ިއޞްލާޙެއްނޫނަކަށް ގާމުހިންމު   އަުޅގަ

 ނިންމުމަށް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު.ކުރިން ގެ 17އަންނަ މަހުެގ  ަގއި މިގޮތު ގެެއއްބިލުގެ މަސައްކަތް ސުްނގަޑި 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޔާީމން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

 އެހެންވީާމ،ކަމަށް.  އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު .ޖުމްލަ މި ލިބެނީދުވަސް  30 ީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް

 . ވާހަކަ ދަންނަވަން އީދުކުރެވޭތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޫލުކުރަނީ އަދި އިތުރު ރައްވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަނުކު އްން ބޭފުޅަކު މި ކަމަށް އިޢުތިރާޟެއެހެ

ްށ ނޫނަސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާ، 2013/4ގެ ދެންނެވި ބިލު ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅިފައެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މި

މޭޒުން ނޯޓް ކުރައްވާ މިކަްނ އިދާރީކަމަށް ަގޑި  ގެ ސުންގަިޑއަކީ ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވިގެނައުުމގެ ބިލު އިޞްލާޙު

އަޅުަގނޑު ުކރިން ދެންނެވި ބިލު އެއީ  މިއަދު މަސައްކަތް މެންއޮތީ އަޅުަގނޑު ދެން މި ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވަން.

ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. މި ށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަ 71ީސގެ ނޫނުއަސާގާ

މިއަދު އޮތީ  ގެ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮންނަ

ނޑު މަސަްއކަތަކަށް.  ން މާއްާދއަކުްނ ކު މާއްދާއަކުުމގައި ފަހަރަެއހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމައިގަ



  

ނޑުމެން ހޭދަ ކުރިއަށް ދާނީތޯ؟ ހުށަހެޅުމެްއ އޮިތއްޔާ އެ ހުށަހެޅުމަކާ އެްއކޮށް އޮތް ކޮށްލާފަިއ ވަގުުތކޮެޅްއ އަުޅގަ

އައިސްަފިއ މި އިޞްލާޙު  ށް ޕޮއިންޓެްއގެ މަްއޗަށް މި ބިލު ފަސް މާއްދާއެްއގެ ަމއްޗަރަށް ކުރުކުުރ ހަތަރުވަ ؟ދާނީތޯ

ްށ ހަކަ ދައްކާލާފައި ކުިރއައޮފް ދި ރިކޯޑްަގއި ވާ  ގަންަނވާ ގޮެތއްގެ މަްއޗަށް އިހަށްއެހެންވީމާ، ފެނިވަަޑއިތީ. އޮ މި

 ގުތުކޮަޅކަށްފަހު()ވަ ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށް ދާނީ؟ ތޯ ކުރިއަށް ދާނީ؟ދާންވީ ކަންނޭނގެ. ފަހަރަކު ބަޔަކުން ބަޔަކުން

ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ރެކޯޑްަގއި މި މުގައި އޮފް ދިގެ މަސައްކަތް ފެށުއަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު

ނޑިތީމު ޒަތްެތރި މެންބަރު ފާޅުކުރެއްިވ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި  ޚާއްޞަކޮށް ކަ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެްނވީމާ، ގަބިލު ފަށައިގަތުމުގައި މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކެްއގެ ގޮތު  މި ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ ހަމަ އި ައުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އޮން ދި ބިލު ފަށައިގަތުމުގަިއ  ރެކޯޑްގައި ކަ

ކުަރްއވާ ށް އިޝާރާތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަންގުޅެންޖެހޭނެ ގޮތާއި ރިޢާޔަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ގެ 

ނޑަށް ވެސް ފަސޭަހވާނެ މިވި ބިލުެގ މަސަްއކަތް  ދާޅުިވ ބަސްފުޅު ހަމަ ެރޯކޑްަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. އޭރަްށ އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުަތްއ  ެރކޯޑްަގއި އެ، ގުްނ ދަތުރު ކުރުމަށް. އެހެްނވީމާމަ އެ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ މަެގއް ކޮށާަލއި

ނޑު އެދެން އިނގޭތޯ.   ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މަސައްކަތް ކުަރން ލިބިފައި މި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  `. އަުޅގަ

ހިސާބުެގ  ގުިޅގެން ދެން އެ އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. ދެން އެ 72ވަނަ މާއްދާ،  72ވަނަ ާމއްދާ،  71ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ބިލަށް  މި ،ބިލު ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު ބައެއް އަކުރުތަކަްށ ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލު. މި

. އެހެންނަމަވެްސ މާއްދާގެ މަްއޗަށް އެކުލެިވެގންވާ ބިލެއް 4ބިލަކީ ތެދުފުެޅއް ވަރަށް ކުރުކުރު ބިެލއް.  ލާއިރު މިބަލައި

ެއއްެވސް ހައިސިްއޔަތަުކން ކުޑަ މައްސަލަެއއް ނޫން. ، ންތަކަކީ އެްއވެސް ގޮތަކަށް ބަލައިބިލުގައި އަމާޒު ކުެރވޭ ކަ  މި

މައަށް ތަމްސީލުވާނެ އޮންނަންޖެހެނީ ރައްޔިތުން ފުރިހަ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް މި

ވަމުންދާ ގަ. އެހެންވީމާ، ާރްއޖޭގެ އާބާދީ ަބއްޓަންނެ ގޮތެއް ބައިވެިރވުން ލިބެމުންދާ ގޮތެްއގަ. ަރއްޔިތުްނގެ ފުރިހަމަ

އި، ދުރު މުސްތަޤުބަލުަގއި ތަޤުބަލުގައި ކައިރި މުސްތަޤުބަެލއްަގޔާ ގޮތާިއ، ރާއްޭޖގެ އާބާދީ ބެހެުމންދާ ގޮތާއި އަދި މުސް

އޮތް ބިލަށް  ކަން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި ލެިވގެން މިފުރިހަމައަށް ބަލައިކަން އޮންނާނެ ގޮތެއްެގ މައްޗަށް  މި

ނޑަށް މަޢުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއް ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ސަުރކާރުގެ ވިސްނުންފުޅު މިހާރު ެޗއް ެދންނެވޭނީ. އަުޅގަ

މަށް އަދި މިހާރު ޒުވާނުންގެ ސިޓީެއއް ާގއިމުކުރެްއވު. ްއވުމަށްކުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ގާއިމު މިހިރީ ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް

ނޑުމެން އަހައިފިން. ެއއީ  2ޅުމާލޭގެ އިހަށް ދުވަހު ހު ވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކާ ނިމިްއޖެ ކަމުގެ ޚަބަރު ވެސް އަޅުގަ

ލަްއކަެއއްާހ މީހުން އާބާދުވާނެ ސިޓީއެއް ކަމަށް، ތަނެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތަކުން މި  1ގާތްަގނޑަކަށް 



  

ހާހެއްާހ  75ތަނަކީ ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް  މިފައިާވއިރު އެނި 1ެއީކގަިއ ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަހި އެއާ  ނގެނީ. ހަމައެ

ަގއި އުޅޭ މީހުންނާއި ެއކީަގއި އުޅުމަށް އެކަީށގެްނވާ ވަތަ ލައްކައެއްހާ މީހުން އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުމީހުން ނު

ނަޑށް މަޢުލޫވޭނެ ތަނެއް ކަމުގެ ވިސްނުން ތަޞަގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރެ މާތު ލިބިފައި އޮތީ. ްއވުރެއް އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ ދެއްކެނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިންހަތަރު އަހަރެއް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި  ށް ވަނީވިްއޔާއެހެންކަމަ

ނޑަކަށް  ލައްކަ ފަންސާހެއްހާ މީހުން ހުޅުމާލޭގެ ސަރަޙައްދުަގއި އުޅެފާނެ  2ލައްކައަށް ނުވަތަ  2ތެރޭގައި ގާްތގަ

މެިއަގއި ެއކުލަވާެލުވނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ  28ވަނަ އަހަުރގެ  2014ގޮތަށް  އޮތް މިބިލުގައި  ކަމަށް. މި

ނޑުމެން ނަޑއެޅުމުަގއި އެކަަށއަޅާފަިއވާ އިދާރީ ާދއިރާތަާކއި ެއްއޮގތަށް މި ތަޅުލައިފިއްާޔ، ލޮކް ކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ  ނަށްކަ

ރެއް ންސާސް ހާސް މީހުން އުޭޅިއރު ވެސް އެންމެ މެންބަލަްއކަ ފަ  2ވެސް  ލެ ނުވަތަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާަގއިހުޅުމާ

އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ފަށަމުން އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ރައްިޔތުން ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލުވާ ، ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ

މަޖިލީހެްއ އެބައި މީހުންނަށް ފުރިހަމައަށް، އެަބއި މީހުންގެ ބައިވެިރވުން ފުރިހަމައަށް ލިބޭ ރައްޔިތުންގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާއިެމއް ނުކުރެވޭނެ އާބާދީ ބައްޓަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް އާބާދީ ބެހިގެންދާ ގޮތުގެ މައްަޗްށ 

 މި، ސީ ޮއެވެގން ނޫނިއްޔާ. އެހެންވީމާށް ދެވޭ ގޮތަކަށް ގާނޫުނއަސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އޭގެ މަްއޗަށް ކުިރއަފުރިހަމަ

ނޑުމެން މިކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ވިސް ިގނަ މަޢުލޫމާތު އެބަ ބޭނުންވޭ.  ބިލު ިދރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ނާިއރު އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވޭ. އެ  ތަުކގެން ިމހާރު ރާއްަވވާފަިއވާ ޕްލޭންދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ތަރަްއޤީއަށް ޓަަކއި ސަރުކާރު މި

 ނޫން. މި ކަންސަރަޙައްދަކަށް  މާތު ބޭނުންވޭ. ހަމައެކަނި މިތަކާއި ގުިޅގެން އާބާދީ ބެހިގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫޕްލޭން

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލުެގ ދުނިޔެއަށް އަރަނީ މި ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުމަކީ ކުދިކުދި  ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

އަދި އިޤުތިޞާދީ ގޮތުްނ  ބޮޑެތި ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ ކުރިއަށްދިއުމުގެ ވަީސލަތްތައް ގާއިމުކުރުން ތަނަަވސް އާބާދީތައް

ާރއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަްށ  ފަސޭހަ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރައްވައިން ކަންތަްއތައް ވެސް ފުރިހަމަކުރަމުގެ ކުރިއަށް ގެންިދއު

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ކަންކަމާ މި، ެގންގުޅުްއވާ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ ފަހިވާނެ ގޮތަކަްށ އާބާދީ ަބއްަޓން ކުރެްއވުމުގެ ވިސްނުން

މައްާދ  4ރިހަމައަށް ހޯދައިގެން ޭއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ައޅުަގނޑުމެން ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ މި ފު

ނޑުމެން އިޞްލާެޙއް ގެނެސް ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި ލާފައި މިއޭެގ ކުަޑކުަޑ ބިލެއް ކަމަށް ަބލައި ދާނެ ބިލަށް އަުޅގަ

 ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު މި ކަންކަމާ  ދެންނެވި ގޮތަށް މި ަގނޑު މިއަޅު، ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ބިލާ  މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް އެ ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް އެ

ނޑު ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ވަޙީދަށް ފުރުޞަ. ޔާމީން ރަޝީދަބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ވަރަށް  ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނީ.ތު އަރުވާަފއި އަުޅގަ



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި.  އާދެ! އަުޅގަ

ތަކެއް. އި ބޭނުްނ ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތުކޮމިޓީގަ ދެން ވަރަށް ައގުހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި

ނަނީ. ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ބިލެއް ގެން  ާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީއަށް ިއޞްލާޙެއް މިދިވެހިވިާދޅުވިހެން  އެ

 ނަމަވެސް މި މަސައްކަތުގެ ޮގތުން ނޫނީ މީގެން އަންނަ ބަދަލުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަާކއި ވެސް ގުޅުން 

ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާލާއިރު  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮުތަގއި މި، އީ. އެހެންވީމާހުރި ބިލެއް މި

ނޑުމެން މި ވެސް މީަގއި ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޖަސްޓިފިކޭަޝން ދެވޭވަުރގެ ފެކްްޓ ބޭްސ  އަުޅގަ

 ކަން މި ގުުޅވަިއގެން މި ނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ އާބާދީއާ އެކު އަޅުގަ ކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ހަމަ އެއާ ނިންމުންތަކަ

ނޑުމެން ކުރެވެނީ. ކޮންމެ ރައްޔިެތްއެގ ބަސް ޤައުމުގެ ކަންކަން ނި ންމުމުގައި ޝާމިލުވާ މިންވަުރ އެ ރޭޝިޔޯ އަުޅގަ

ލް އިޝޫއަކަށް ވެަފއި ރޮާވރޝަގެންދަނީ. ނިންމަމުން ގެންދާއިރު އޯލްރެޑީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮންޓް ނިންމަމުން މި  މި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގައި އަޅު  ސް ކުރެވިފައި އޮތީ މިސަލަައކީ. މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ބަޙު އޮތް މައްސަލަެއއް މައް ގަ

ނޑުެމން މި، ނޫން ކަމުގަިއވާނަމަ. އެހެންވީމާ ކުށް ޅޭ އިނގޭތޯ އު އިޝޫގައި ވާހަކަަދއްާކިއރު ހަމަ އެބަ އަނެްއކާ އަުޅގަ

 އުޅޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ނޫނީ މި  ނިީޓގަިއ ގަބޫލުކުރާ ހަމަ ރަނގަޅު ައދަދެއް އެބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޔު

ަބއި ބޭފުޅުން  ނިސްބަތުން ބަލާއިރު. އަނެއް ޤައުމުގެ ތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ މިހައްޓަން. ހިފެހެއްޓުންޝިޔޯ ހިފަރޭ

ކުރަްއވާ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ގޮތުަގއި. ހަމަ މި އިތުރުވަމުން އިތުރުަވމުން ދާ ގޮތަކަށް ބައުންޑްީރ  އެބަ ގަބޫލުފުޅުހަމަ 

އިތުރުވާ ރޭޝިޔޯ، އާބާދީ އިތުުރާވ  ތަކަކަށް ބަލާފައި ކޮންމެ އަހަރަކު މިސްޓްހުރިހާ ފެކް ނުލާ. ދެން ބޯހިމެނުމަށް މި 

ނާޑއި މި ހުރިހާ އެއް ނާއި އަދި އެ ތަންތަނުެގ ތަރައްޤީާއއި އިތުރުާވ ތަންތަ ރޭޝިއޯ ނަޑްށ އަންނަ މިްނގަ ެޗއް އަުޅގަ

ހެންމެ ހުޅުމާލެއަށް މިހާރު މީހުން . އަދި ހަމަ އެރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން ހުންނާނެނުމުން ވެސް ވަހީވަނީ ބޯހިމެ

ގެންދޭ ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި  ޖިސްޓްރީ ހުުޅމާލެއަށް ބަދަލުކުރަމުން އެބަޖަމާވަމުންދާ ނިސްބަތާއި އަިދ ހުޅުމާލޭގެ ރަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި  ރަށްރަށުގައި ތިއްެބވި ފަރާތްަތއް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ނިސްބަތް ވެސް އަުޅގަ

 ންވީމާ، މި ހުރިހާ ފެކްޓްސްތައް ޚާއްޞަކުރެވޭ. އެހެ އެއްކޮށް މާލެއަށް ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލު އެބަ އެއާ ހަމަ

ގޮތެްއގައި ސަރުކާުރެގ ޚާްއޞަ އި އަދި ގ އާގޮތެްއގައި ޑީ.އެން.އާރާއި ބޯހިމެނުމުގެ ފެކެޓްސްތަކާއި އަދި މި ހައުސިން

ނޑު ހުރި މިހާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުެރވެން މެން ދާއިރާތަކަކާިއ އެ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްަފއި ހުރި ގޮތް އަޅުގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ކަމެއް ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކޮށްގެން ނޫނީ މި ކަހަލަ މުހިންމު ދިރާސާ ބަލައި

ނޑުމެންގެ މި ޚިޔާލުތަކާ އެއްކޮށް މުޤައްރިރު މި  ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު އެ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ކަންކަމަށް ރިޢާ  މުނުނިޔަތްކުރަްއވާ މި މަޢުލޫމާތުތަކާ އެއްކޮށް އަުޅގަ



  

 ގައިނިޓީ ފްލޯގައި ވެްސ އަދި އާއްމު ކޮމިޔު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ

 ގޮުތގައި ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް. ުޝކުރިއްޔާ.ގެ ތީަގއި ޖަސްިޓފައިކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ރައްޔިތުން ކުރިމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގަިއ ަކނޑިތީުމ އްރިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މުޤަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެ ިވދާޅުވި ހުށަހެޅުްއވި ކަންތައްަތކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ތާއީދުގެ ވާހަކަތަެކއްހަކަ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ވާ ށް ައގުހުިރ އެ ވިދާުޅެވވުނީ. ެއއީ ވަރަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަގުއމު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަދި ވަރަށް ހިކުމަތްތެރި  ވާހަކަުފޅެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައުޑއިިވގެން މި އް ތުތަ ދަނީ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާވުމަށް. ފުރުޞަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުންމެ އަުޅގަ

ތު ހުުޅވާލާފައި އޮތް މިފަދަ މާއްދާއެއް ދެންެމގައި އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން މަށް އަދި ގާނޫނުއަސާީސގައި ފުރުޞަފުޅާވު

ދިއުަމކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކު ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ  ތަޅުލެވިގެން

ނޑުމެންގެ އާބާދީ ބޮޑުވަމުންދާ މިންވަރާިއ އިުތރުވަމުންދާ މިންވަރާ އަދި ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންވީާމ،  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އެއްފަްސކުރުމުގެ ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިން އެިކއެިކ ދާއިރާަތކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ގޮތް މި އޮތީ އަުޅގަ

ދިއުމަކީ އަދި ޒުވާނުންނަށް  ގެންއޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވި  ނޭނގޭހާ މިންވަރަށް ކުރިއަރާފައި މި

 ތު ހުޅުވިގެންދިއުމަކީ އަދި ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިެގން ފުރުޞަ

މު ކަމެއް. އެއީ މިސާލަކަށް އެ ދާއިާރެއއްގެ ަބޔަކު އެ ދާއިރާެއްއގައި ހުންނަ މެންބަރާ ދޭތެރޭގައި ދިއުމަކީ ެއއީ މުހިން

ންނަ ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ެއ ދާއިރާގެ އެ މެންބަރު ނޫން އެހެން މެންބަރަކު އަސްލު ހޮަވން ބޭނުންނުވެދާ ހިސާބުގައި ހު

ތެއް އިތުރު ދާއިރާައކަށް ދެން އިތުރު ފުރުޞަ ތިއްބެވި އެހާ ލޯބިވާ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އެ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ

ގޮތުގެ ަމއްޗަށް  އެނގޭ މިހާރު އޮތް ހެންނަމަވެސް ގާނޫުނއަާސސީ ބަލައިލުމުން އެބައެނގޭ. އެ މީހަކަށް ނެތްކަން އެބަ

ބޭފުާޅ  ނަމަެވސް އެކަމުގައި ވީ ބޭފުޅާ ެއގޮތަށް ހުންނެވި އޮްތކަން އެ ތު އެބަަގއި ތިމަންނައަށް ެވސް ފުރުޞަބަލާއިރު

ނޑުމެ ކަން ައޅުަގނޑުމެންގެ މިހާރުގެ އާބާދީައކީ ތު ެއބަ ހުޅުިވގެންދާންނަށް ވެސް ފުރުޞަބައިވެިރކޮށްގެން އަުޅގަ

ތު ވެްސ އެބަ ހުޅުިވގެންދޭ. ދެން ދެންމެގައި އެ ވިދާުޅވިހެން ހާވަރުކަން. އެހެްނވީމާ، ެއ ފުރުޞަމިހާވަރު މި

މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެްސ އަދި އެިކއެކި ޕްލޭންތައް ާރވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު

 ރުން ލިބޭކަމުގައި އެ ކުރިއެ ދަށުން ވެސް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވެްސކުރުމުގެ ސިޔާސަުތެގ އެއްފަ



  

ނުޑ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަންމެ އެ ފުރުޞަ ވަންޏާ ތު އޮންނަން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ާގނޫނުއަސާސީއަށް އަުޅގަ

ބަލަިއލާއިރުަގއި މި އޮންނަީނ އްދާއިން ައޅުަގނޑުމެން ވަނަ މާ  262ބަލައިލިއިުރގައި ގާނޫނުއަާސސީގެ 

ައޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވގެން  4/3އޮތީ  ކުެރވޭނެ ަމގު ވެސް މިއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ މަަގކީ ކޮަބއިކަން. އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަކަށް މި ކަމުަގިއ ނޫނުައސާީސގެ މާއްދާއެއް ބަދަުލކުރާކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއހެންވީމާ، ގާ ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ

ދާ ވަންޏާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫެއއް މިއީ. ވަރަށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު މި މާއް

ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަހުރި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަުކން ނޫނިއްޔާ އެ މާއްދާއެްއ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހިނދުގައި ގާ 

ދާތަކަށް ެވސް މި ާގނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއ އެބަހުރި. ޭއގެ މާއްާދއެްއެގ ބަދަލުކުނުކުރެވޭ ހާލަތުަގއި ުހރި މާއް

އަދި ެއ މާއްދާ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އިން މާއްާދއަކީ ެއ މާއްދާއެޭކ ެވސް ނޫން މި  .ވާހަކަެއއްނޫން މި ދެންނެީވކީ

ހުުޅވާލެވިަފިއ އޮތް ކަމެއް ތަޅުެލިވގެން ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ގާޫނނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނައިުރގައި 

ނޑު ވެސް ހަމަ ކަމާ ލޫމާތު ހޯދައިގެން ެއކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޮޑު ހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢު ބެ ބަންދުވެގެން ދިއުމަކީ ެއއީ ައޅުގަ

އަށް ބަޙުެސއް ަގިއގެން ޫނންގޮތަކަށް އެޔާލުތަކެއް ހޯަދއިގެން އެަކށީގެންވާ ަވގުތު ނަވިސްނުމަކުން ވިސްނަިއގެން ަހމަ ޚި

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުނުކުެރޭވތީވެ މި ވާހަކަ އަސްުލގަިއ  ުތަގއި ރަނގަޅު ކަެމއްހުޅުވާލުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަ

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ މަރުޙަޔާލުއާދެ! މެންބަރުންގެ ޚި ެއކުަގއި ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ  ން. އަދި އެއާ ދަންނަވަ ބާފުުޅތަކަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ތި އިޝާރާތްުކރެވި ކަންތައްަތކުގެ އަލީަގިއ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު  ތި

ނޑު ތަަނވަސްކޮށްދޭަނމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ކަމާ ުގޅުން ރި ހު އިދާރީގޮތުން އިރާާދކުރެްއިވއްާޔ އަުޅގަ

މު ކީ މުހިންލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރަށް ަބއެްއ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަާރކޮށްލެވޭނެ ޮގތެއް ެވސް ވުމަފަރާތްތަކުން މަޢު

ކަމަށް  މު ކަމެއްްއކަތް އިންތިޒާމުކުުރމަކީ މުހިންކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ގޮތަކަށް ބިލު ދިރާސާކުރުުމގެ މަސަ

ރެްއވީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ދެން އަުޅަގނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތި ާފހަގަކު

ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގިއ  ަގއި ފާހަގަކުރެްއވި ަބއެއް އިދާރާތަްއ އަދިހުރި، ދެން ތި ރެކޯޑު ގުޅުން  ފަށައިގަންނާނީ މި ކަމާ

ކަމަށް ފެންނަންޏާ ދެން މެންބަރުންނާ  މު އިދާރާތަކާިއ މިނިވަން މުއައްސަސާައާކ ގުޅުން އޮތްހުރި މުހިން 

ލޫމާތު ސާފުކޮށް އަދި ގެން މަޢުހި ފޮނުވައި ާއިއ އެްއޗެ މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން އެ ިދމާތަކަށް ވެސް ސިޓީ

ސް ަބއްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބައްދަލުކުރަްއވަންޖެހޭ ކަހަލަ ދާއިރާެއއް އޮިތއްޔާ އެ ާދިއރާއެްއގެ ބޭފުޅުންނާ ވެ

 ށްދާ ގޮތަކަށް ިނންމާނީ. ވަޙީދު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ. ރިއަހަދާފައި ކު

 



  

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުެމން ދެން  ަވކި އޮންނާނީ  ކުރީަގއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވާޚެތާރީ ނަޑއަޅާފައި ކަންކަން މި ވެްސ ހިމަނައިގެން ނިންމުމަށް ައޅުގަ ގޮތުން.  އް ަވކި ޑޭެޓއް ކަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ހިތްއޮތީ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ޑޭޓް އެހެން އޮްތ ކަމުަގއިިވ ނަމަވެސް މިހާުރ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްއ ވުެރން ހުޅުވާލެވިފައި އޮތް ޭޑޓެށް އެ ޑޭޓް އެ ގޮތަށް ބޭްއވުމަށްގެ ަމއްޗަމަސައްކަތްތައް ަބއްޓަްނވެގެްނ މިދިޔަ ގޮތު

ނަޑއަޅާ ގޮތަށް ޭބްއވުން،ލޫމާތުތަކެއް ލިބުނީމަ ދެން ޑޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މަޢު ހުުޅވާލާފައި ޭބއްވުން  ޓެއް ކަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.   ބުއްދިވެރިކަމަށް ފެންނާތީ އެ ކަން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑައަޅާފައި އޮްތ ޑޭޓް ހަމަ  ނުޑމެން ދެން ކަ ޑޭޓަކަށް އިހަށް އެ ޑޭޓް އަންނަންދެން އެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުނިމި ދެން ފަހުން ޑޭޓެްއ އްޔާ އްޖެޑޭޓް ހިފަހައްޓަންވީހެން. ހިފަހައްޓާފައި އެ ޑޭޓަށް ައޅުގަ

ނަޑއެޅިދާނެތާ  ނަޑއެޅިފައި އޮތް ޭޑޓް ހަމަ އެގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަީކ އޭ .ދެއްތޯކަ ނޑުމެންނަށް މިހާރު ކަ ަރށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ  ދެން މިއަދު  .ވެސް ރަނގަޅު ިވސްނުންތަެކއް ހުރި ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފްލޯރގައި ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަިދ ހެން ބޮުޑކޮށް އެ ށް ބާރުވެސް ހަމަ މިދަނީ ވަރަ އިތުރަށް އަުޅގަ

ލޫމާތު ހޯދަން މި ވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މަޢުދޭ. އެހެން ވެސް މަސައްކަތް އެބަ ކޮމިޓީތަކުަގއިއެހެން 

ނުޑމެން ބާއްވަންވީހެން މަޢުމަސައްކަތް އިހަށް  ދެން އިދާރީ ގޮތުްނ އެހެންވީމާ، . އެުކގަިއ އިށީންނަން ލޫމާތާއަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން އަޅުގަ އެުކގަ  ދާރީމޭޒާއި ނުޑ  ށް ެގންދަން.ނޑުމެން އެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއައި އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އޮތް މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ އެބައަދި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ައޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ   ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ަކމާ ކުރަން އެބަ މަސަްއކަތްގަ

ހުިރ  ކަމާ ގުޅުން ޮއތް އެ އެބައަދި އެހެންވީމާ،  ރަިއޓްސްއާ ވެސް ވާހަކަ ެދއްިކްއޖެ.ހަދަން. އިއްެޔ ހިއުމަން 

ބޭފުޅުްނ  ވީމާ، ތި. އެހެންކޮޅަްށ ެގނައި ފަރާތް ެއއީ ފުލުހުން އެ މަްއސަލަ މި .ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތް އެބައޮތް

ވާހަކަ ދައްކަންވާީނ ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާ ކޮށްލާފައި ގޮެތއް ނިންމާފައިހެން.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުލުހުންނާ ކޮމިޓީން

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، ތި ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ އިްއޔެ މި ުކިރ އެ ބޭފުޅުްނ ނިންމަވާ ގޮެތއްެގ މަތިން އަުޅގަ

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން  ނެހެން. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންނާވެސް ހޯދަންޖެހޭ ނެްއ ފަރާތުގެ ބަހެއްހުރި އަ މަސައްކަތާ ުގޅުން

ނޑުމެން  ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްމަޝްވަރާ ނޫނިއްޔާ މަޢު ރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހު ށް ދާނީކުރިއަ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ބަލަން ބޭުނން.  ގޮތެއް  އަުޅގަ

 



  

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑަށް ޝުކު ްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ެވއްޖއވެ ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އި ދެ ޚަސްމުން މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގަ އެ ނިންމާއިރުގައި އެންމެ ރަނަގޅު އިންސާފުވެިރގޮތަކީ 

ެއއީ ދެްއވުމަކީ ހޯއްދަވާލަބަހެއް  ގޮތުަގއި ދެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ދެ ފަރާތުގެ ނެތީވެ ދެ ޚަސްމުންތިބޭ

. އެހެންވީާމ، ސްލު އޭގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިގެންދާނީއޭރުން އަވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ހުރި ބޭފުޅުން މި  ކަމާ ގުޅުން ފަރާތުން އެއަޅުަގނޑު ވެސް ހުށަހަޅަން ހަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ 

ތަނަށް ހާޒިރުކޮށް ބަހެއް ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހުަށހެޅުން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާލާ ވާހަަކ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޔާީމން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

 ނާތީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ގޮތަށް ފެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން އެ ކަމާ ގުިޅގެން ބާއްވާ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް ބޭފުޅުންނަށް  އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަ

ކުރުުމގެ ކުރިން އެހެން މުޅިން  ކަން އިންތިޒާމް އެކަަމކު އެ ނަވާލުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާްމކުރާނަން.ދަން ހަމަ މި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ނަޑއެޅުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ ނޑަްށ އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްކަ މަދު ޙުސައިން އަޅުގަ

ކަން އެގޮތަށް  ހީވަނީ މި ކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާހެން ދެއްތޯ. އާދެ! އެހެްނވީމާ، ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް ުނގޮސް އެ

ނޑު ދަންނަވަން ނިމުނީ ކަ އަޅުަގނޑުމެްނ  ހުރި ޭބބޭފުޅުންނާ ފުލުުހންގެ ކަމާ ގުޅުންމުގައި ބަލާަފއި ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ސިޓީާއ ގުޅޭގުޅޭ މަޢު ބައްދަލުކޮށް ކަމާ  . އެހެންވީމާ، މިހާ ގޮތުން ހޯދުމަށް ނިމުނީ ކަމުގަ ލޫމާތު އަުޅގަ

 ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. 
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