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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންމެ   ތިބި  މި  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް 

އެްއކޮށް   މިއަދު  ރިޕޯޓު  މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ހުރި  ލިބިފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއޮގތަށް  ދުވަހެކޭ  ކުރީ  ބާއްވާލީ 

ރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ރޯާގ ފެތު  19-ފެތުރުމުެގ ސަބަބުން، ކޯވިޑު  19-ނިންމާލަން ކަމަށް. އެީއ ކޯވިޑު 

ސަބަބުން ޢާއިލާ ތަކަށާއި، ިވޔަފާރިތަކުެގ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނަގޅު ބަދަލުތަކުން އަރަިއަގތުމަށް ސަރުކާރުން  

ހުށަހަޅާފަިއވާ   ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑައެޅުާމ  ދެކޭޮގތް  މަޖިލީހުން  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްރޮްގރާމް  ނިންމާފައިވާ  ހިންުގމަށް 

މައްސަލަިއެގ ރިޕޯޓު މިއަދު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކަށް ނިންމާލަން ކަމަށް  

މަސައްކަތް   މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  އެދެން  ސެކެރެޓޭރިއޭޓުން  އަޅުަގނޑު  ަގސްތުކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު 

 ށް އިއްވާލަ ދިނުމަށް. ސެކެރެޓޭރިއޭޓު. ޮގސްފަިއވާ މިންވަރު ައޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ކޮމިޓީެގ   ދެން،    4ކޮމިޓީން  ނިންމާފަ.  ސިޓީފޮނުވުމަށް  ކައުންސިލުތަކަށް  ހުރިހާ  ވަނީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ވަނަ 

ނުވާ ފޮނުވާފައި  ސިޓީ  ކައުންސިލުތަކަކުން  ިގނަ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެުގ  ދިން  ވަނަ އަޅުަގނޑުމެން  ފަސް  ތީ، 

ލިސްޓެއް  ވަނީ  މި  މަްއޗަށް  އޭެގ  ދެން،  ިއތުރުކޮށްފަ.  މުއްދަތެއް  ދުވަހުެގ  ދެ  އިތުރަށް  ވަނީ  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ތައްޔާރުކޮށްފަ. އެ ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައިހުރި ދާއިރާތަކުެގ މަްއޗަށް ބަލައި މި ކޮމްޕައިލް ލިސްޓެއް މި ތަްއޔާރުކޮށްފަިއ  

މެންބަ ދެން،  ވަނީ.  ވެސް  މި  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ބޭނުމިއްޔާ  ހުށަހަޅުއްވަން  ދެން  ދެކޭޮގތް  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާއި  ރުން 

 ހުށަހެޅިދާނެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ނިމުނީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ތަްއޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކޮމްޕައިލް އާދެ! ދެން، އޭެގ ަމއްޗަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުން މި އޮތީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  

 ލިސްޓު ރިޕޯޓަށް ލާނީތޯ ނުލާނީތޯ ވެސް ނިންމެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތެރެއިން   މަސައްކަތުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަދައިން،  ދެންނެވި  އެ  އަސްމާ  ދެންމެ  އަސްމާ.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ރިޕޯ ވަނީ  މި  ދެ  މިހާރު  ކައުންސިލުތަކަށް  ެގނެސްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ެއކުލަވާލުމަށް  ޓެއް 

ދުވަހުެގ ފުރުޞަތު އެންމެފަހުެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް ިގނަ ކައުންސިލުތަކުން އެ ކަމަށް  

ހިސާބުން މި  ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ނުވާތީ،  ދީފައި  ދިއުމަށް.   އިޖާބަ  ކުރިއަށް  ރިޕޯޓާއިެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޓަކަިއ   ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މިކަންކަން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މި  އެހެންވީމާ، 

ވިދާ ނަން  ެއދިފައި  ފުރުޞަތަށް  ވެސް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ޅުިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު 

ރަނަގޅު. ެއއީ އަޅުަގނޑު ެވސް ވަދެ މިއުޅެނީ މި ވަުގތުަގއި ފޯނުން ކަމަށް ވާތީވެ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި  

ބެހޭޮގތުން.  މިކަމާ  ވިދާޅުވަން  އެއްޗެއް  ބޭނުން  ހުޅުވާލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތު  ވެސް  މެންބަރަކަށް 

 ؟ ޝިފާޢު އަޑުިއވޭތޯ؟ ބަރުންނަށް އަޑުއިވޭތޯ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތެރި މެން

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

 އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅަށް އަޑުއިވޭ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ތީަގއި އެހާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިދާޅުވެދެއްވާ! ޝިފާޢު ކުރިއަށް ެގންދަވާ! އާދެ! އާދެ! 

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ދެން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިހާރު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަން އަޅުަގނޑު  

ވެސް ހުށަހެޅުމަކީ. ދެން، ކޮންމެޮގތެއް ވިޔަސް ަވުގތު ދެިވްއޖެކަމަށް ބަލައި ދެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް  

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ރިޕޯޓު ނިންމުން  ބަލާފައި މަޑުކުރެވޭނެ ޖާަގ ޮއތް  

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑު އެދެން ހަމަ އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2020 އެްޕރީލް 23                ވަނަ ބައްދަލުވުން  6ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

3 

 

އެހެން   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެން.  ފުރުޞަތެއް  މުޣުނީއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޣުނީ،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ބޭފުޅަކު އެބަ އޮތްތޯ އެއްޗެްއ ވިދާޅުވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝަރީފް، ޝަހީމް، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި 

ކަށްފަހު( )އޯޑިއޯެގ އަޑު ކެނޑިފައި( ނެތިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު ވަުގތުކޮޅަ؟ )މެންބަރު މުޣުނީ. އަސްމާ

ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ އެްއކޮށް އިތުރު ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރާކަމުަގއި ވާނަމަ މިޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން 

އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިހެން  އެ  ޝިފާޢު  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  މިހާރު  މާ އިނޭގތޯ.  ެވސް  އަނެްއކާ  ދީެގން  ނަށް 

ދެވިއްޖެ  ހަފްތާއަށްވަރު  ދެ  ާގތްަގނޑަކަށް  ދެވިއްޖެ.  މިހާރު  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާނީ.  ލަސްވެެގން 

ބަެއއް   މެދުވެރިެވެގން  ެވސް  މެންބަރުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހުށަހަޅައިެގން.  ރިޕޯޓުތައް  މި  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަށް 

މަ ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަންާގފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ކައުންސިލުތަކަށް ހަ

ހިސާބުން  އޮތް  މި  ނައިމަ  އެޑިޝަނެއް  އިތުރު  މި  ރިޕޯޓަށް  މި  ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އަިއއިރުަގއި 

ިއޢުތިރާޟު އެހެންވީމަ،  އެކުލަވާލަން.  ރިޕޯޓް  ފެންނަނީ  ކުރިއަށް    އަޅުަގނޑަށް  އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  ނުކުރައްވާނަމަ 

 ދާން ަގސްތުކުރަނީ.  

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ދެން އާދެ، ތި ދެން މިހާރު ރިޕޯޓާއިެގން ކުރިއަށް ދިއުން ދެން ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން، 

ރަންޏާ މުޤަްއރިރަށް ެއޮގތަށް ނިންމޭނެ. ދެން، ޭއެގ އިތުރަށް ޚަލީލާ ވިދާޅުވިެއއް ނޫންތޯ މިހާރު ިމ  އިޢުތިރާޟު ނުކު

ކޮންކަހަލަ   ކިހިނެްއ،  އެއީ  ކުރަން.  ބޭނުމިއްޔާ  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމްޕައިލް  ޭއެގ  ވާހަކަ.  އޮތް  ޓޭބަލްއެއް 

ކޮންމެ ތަފުސީލެއް  އޭތި  ހުރީ.  މި  ޭއަގއި  ކަމަށް ކޯންޗެްއސެއްބާ  ފަސޭހަވާނެ  ވިދާޅުވެދެްއވަިއފިއްޔާ  ވަރަކަށް  ވެސް 

 ފެނޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޚަލީލާ ކުރިއަށް ެގންދަާވ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ މޭޒުން 

އިނޭގތޯ. ސިޓީ   ކިޔާލަދޭނަން  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާލާ  މަްއޗަށް  ލިސްޓުެގ  އެ  އާދެ، 

ެގއްލުން   މި  ބޮޑަށް  ެއންމެ  ހިމެނެނީ،  މި  ދާިއރާތަކުަގއި  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކައުންސިލުތަކާއި، 
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މި ވަނީ   ތެރޭަގއި  ދާއިރާތަކުެގ  ހުރި  ފަރާތްތައް. ލަނޑާެގ  ލިބިފައި  ފަރުމަސް ރިސޯޓުތަކަށް ވިއްކާ  މަސްވެރިކަން، 

އަދި  ކުންފުނި  ޕްރައިވެޓު  ފަރާތްތައް.  ކެނޑިފައި(  ައޑު  )އޯޑިއޯެގ  ދަނޑުވެރި...  ފަރާތްތަްއ.  ކުރާ  މަސްވެރިކަން 

ރާ ފަރާތްތައް. ޓިުއޝަން އޮފީސްތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް. ފަންިގވިނުން. ލިޔެލާޖެހުން. ކުލީ ކޮޓަރި ދޫކު 

ކައުންސިލު   ލޯކަލް  އަދި  ފަރާތްތައް.  ދޭ  ޚިދުމަތް  ކަނޑުދަތުރުފަތުރުެގ  ފަރާތްތައް.  ކުރާ  ޓެކްސީ  ފަރާތްތައް.  ދޭ 

އިންތިޚާބުަގއި ބަިއވެރިވެފަިއާވ ފަރާތްތައް. ދެން، އަދި މި ހުރިހާ ދާއިރާތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ިމ  

ވަ މި  ލޯކަލް  ލިބިފައި  އަދި  ރިސޯޓުތަކުަގއާއި  އެީއ،  ފަރާތްތައް.  ކުރާ  މަސަްއކަތް  ދާއިރާަގއި  ޓުއަރިޒަމް  ނީ 

ރެސްޓޯރަންޓު  އަދި  ހޮޓާ  ެގސްޓުހަުއސްތަކާިއ،  ރިސޯޓުތަކާއި،  ދެން،  ފަރާތްތައް.  ުއޅުްއވާ  ދާއިރާަގއި  ޓުއަރިޒަްމެގ 

ަވޒީފާއިން ވަކިކުރެ ވި، ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބިވާކަން ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ.  ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ިގނަ މުވަްއޒަފުން 

މަސައްކަތްތަްއ،   ުގޅުންހުރި  ދާއިރާތަކާއި  އެ  ސަބަބުން  ބަންދުކުރުމުެގ  ެގސްޓުހައުސްތައް  ރިސޯޓުތަކާއި  ދެން، 

ހުއްޓި  މިސާލަކަށް ފަރުމަސް ވެރިކަން، ލަނޑާެގ މަސްވެރިކަން، ފަންގިވިނުން އަދި ލިޔެލާ ޖެހުންފަދަ މަސައްކަތްތައް 

އައިސްފައިާވ   ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުެގ  ނެތްކަން.  ޮގތެއް  އިތުރު  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެ 

ލިބުމަށް   ތަކެތި  ަގސްކާނާފަދަ  އަދި  އާލާތްތަކާއި،  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ދަނޑުެވރިކަން  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ 

އަދި ކުންފުނި  ޕްރައިެވޓު  ވަޒީފާއިން   ދަތިވެފައިާވކަން.  މުވައްޒަފުން  ިގނަ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އޮފީސްތަކުަގއި 

ވަކިކުރެިވ، ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބިވާކަން. ރަށުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުން... )އޯޑިޯއެގ އަޑު ކެނޑިފައި( ދަތިވެފަިއވާކަން.  

ޓިއުޝަން ދޭ ފަރާތްތައް އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓު ަމސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަްއ،  

ދޫކޮށް   ަވޒީފާ  ތިބެންޖެހިފައިާވކަން.  ޮގތެއް ނެތި  ިއތުރު  ހޯދާނެ  ބޭފުޅުންެގ އާމްދަނީ  އެ  ފަރާތްތަްއ،  ޓެކްސީ ކުރާ 

ދިރިއުޅޭ   ރަށުަގއި  ދަށްވެފަިއާވކަން.  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތްތަކުެގ  ބައިވެރިވެފަިއވާ  އިންތިޚާބުަގއި  ކައުންސިލު  ލޯކަލް 

ނުލިބި   މީހުންެގ މަސައްކަތެއް  ފަރާތްތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ހޯދައިެގން  މަސައްކަތް  ރަށުތެރެއިން  ދަށްވުމުން،  އާމްދަނީ 

އާ ުގޅިެގން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި  19-ދިރިއުޅުމުެގ ޒަރޫރީ ބޭނުން ފުއްދަން ދަތިވެފައިާވކަން. ކޯިވޑު 

، ކޮންސްޓްރެކްޝަން ދާއިރާެގ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިާވކަން. ޖުމްލަ މެޝިނަރީޒް ލިބުމުަގއި ހުރި ދަތިކަމުެގ ސަބަބުން

ިމީއ   ދަށްވެފަިއވާކަން.  ޙާލަތު  ދިރިއުޅުމުެގ  ފަރާތްތަކުެގ  ހުރިހާ  ދިރިުއޅޭ  ރަށެްއަގއި  ހުރިހާ  ޮގތެްއަގިއ 

 ރި ޕޮއިންޓްސްތަކަކީ.  ކައުންސިލުތަކުން ލިބިފައި ހުރި ސިޓީތަކުެގ އަލީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވިފަިއ ހު

 

 ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

 ؟ އަޅުަގނޑު ހިތުން ރިޕޯޓު ތި އޮތީ ނިމިފައެއް ނޫންތޯ މުޤައްރިރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަކަށް   ރިޕޯޓެއް  ަވކި  ފުރިހަމައަކަށް  ތިއަށްވުރެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅަށް.  ދެންނެވީ  ތި  އެހެންވީމަ، 

ހިޔެއްނުވޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައީސްއަށް ފޮނުވޭނެހެންނެއް. ެއހެންވީމާ، ތި ޕޮއިންޓުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ތިާވޮގތަށް 

ނާންނާނެތާ ބަދަލެއް  ނި؟ އިތުރު  ރިޕޯޓު ދެން،  ދެންނެވިހެން،  ެވސް  ކުރިން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ންމާލުމުަގއި 

ހަމަ ތި ޕޮއިންޓުތައް އިތުރަށް އަލިއަޅުވާލަްއވާފައި އިނޭގތޯ. ކުރީ ދުވަހު އަޅުަގނޑު   ނިންމާލުމުަގއި ެގނެސްދެްއވާ 

 ؟ ދެންނެވީމެއްނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ މޭޒުން 

 ؟މެންބަރުންެގ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތްތޯއާދެ! އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކޮމިޓީަގއި.  ސަލާމަތު  ޤައުމީ  އިންނެވީ  ވެސް  ތިއްބެީވ، ޝަހީމް  މެންބަރުން  ިގނަ  ވަުގތު  މި 

ވެސް އިންނެވީ ކޮމިޓީއެްއގައި. ދެން، އެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަންނަވާފައި އެ ަވޑަިއެގންނެވީ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމަ،  

)ޯއޑިޯއެގ ބޮޑު...  މާކަ  ވެސް  ބޭފުޅުންެގ  އިބްރާހީމް    އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ކެނޑިފައި(  ައޑު 

ޝަރީފް، އަޅުަގނޑަށް ުގޅުްއވި ވަކިން އިނޭގތޯ. ދެންނެީވ މިހާރު މި ވަުގތު ކޮމިޓީއެްއަގއޭ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް  

މެންބަރަކު ނެތެއް ނޫންތޯ   އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ައޅުަގނޑު ކައިރީ.  މިކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ. ެގންދިއުމަށް ވިދާޅުވި 

ބޮޑު   މާކަ  މެންބަރުންެގ  ދެން،  އެކުލަވާލަން.  ރިޕޯޓު  އިންޮގތަށް  ތި  ޚަލީލާ،  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމަ، 

މަޢުލޫމާތުތަކާ  ހުރި  ލިބިފައި  މިހާރު  ކަމަކަށް.  މި  އޮންނާނެހެންނެއް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ފައިނަލް ކޮށްލައްވާ! އޭރުން މި އަންނަ، ެއންމެ އަވަހަށް އޮންނަ މި މަޖިލީސް ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅޭ   އެްއކޮށް ރިޕޯޓު

 ވަރަށް ނުވަތަ ރަީއސްއަށް ފޮނުވޭވަރަށް ރެޑީކޮށްލަދެްއވާ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ޚަލީލާ. މުޤައްރިރު،  އޭތި،  ތަންދޭބާދެން،  ަގާވއިދު  ކެނޑިފައި(  ައޑު  )އޯޑިއޯެގ  މީހުން ؟ ..  ދެ  އަޅުަގނޑުމެން 

 އެކަންޏޭ މި ތިބީ މިވަުގތު ކޮިމޓީަގއި.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުންނަކަށް ނުއެއް ނިންމޭނެ އެ ބުނާހެންނެއް. ޝަރީފް އެބައިންނެވި.  ؟ ދެން ަގާވއިދު ތަންދޭތޯ

 . ޝަރީ، އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވާން އުޅުނުހެން ހީވި.  ޝަރީފް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ މޭޒުން 

 ؟ތިން މެންބަރުން ދެއްތޯ މިހާރު 

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި

އިނޭގތޯ.   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  އެބައިނިން.  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މުޤައްރިރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ، 

 ހިމަނުއްވަިއެގން... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު   ހޯދަން  ކައުންސިލުތަކުން  މައުލޫމާތުތައް  ދެންނެވި  މި  ކޮމިޓީން  މި  ާވނީ  ފުރުޞަތު  ދުވަހެްއެގ  ދެ 

ފުރުޞަތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު ކުރިއެރުެމއް ނުލިބި ޮއތުމާއެއްކޮށް އަޅުަގނޑު މި 

ނު އިޢުތިރާޟު  މެންބަރު  މިއަދު އިއްޒަތްތެރި  މިވަުގތު  ނިންމީ  ރިޕޯޓު.  ފައިނަލް  އެކުލަވާލަން،  ރިޕޯޓު  މި  ކުރާނަމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާގނޫނީ އަދަދު އެބަ ހަމަވޭ ކަންނޭނެގ މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކޮށްލަން. 

ވެސް އެބަ އިންނެވި. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ މި   ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެފަިއ  އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް 

ތިބި   އެބަ  މި   6މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން  ދެ  ޤާސިމް،  ޙުސައިން  އަޙްމަދާިއ،  ޙަސަން  މެންބަރުން. 

އުނިވަނީ. އެހެންވީމަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލަން ނިންމީއޭ  

 ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ހުރިއްޔާމުން ހަމަ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް ިމވަުގތު ވެސް.  އިނޭގތޯ. އިތުރު ެއއްޗެއް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ؟ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން. ސަލީމް އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވާން ބޭނުންތޯ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި
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 އެްއޗެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ހަމަ ތި ނިންމެވި ޮގތް އޯކޭ. އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. ނޫން ވަކި އިތުރު  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް   ބޭފުޅުންެގ ިމވަުގތު ހާޒިރުވެތިބި  6އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން ފައިނަލްކުރާނީ. ައޅުަގނޑުމެން    ! އާދެ!އާދެ

 ބަލާފައި އިއްތިފާޤުން ނިންމެީވކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ނިންމަނީ އިނޭގތޯ. ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި

 ރަނަގޅު އާދެ.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޚަލީލާ އެހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަވާ އިނޭގތޯ. މިއަދުެގ މި ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް 

      ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ަވޑަިއެގންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް. 
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