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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮިމޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   13`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ެއ   ޓަކައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ހަމައަުގ  ފަރާތްތަކަށް  މަސްވެރިކަންކުރާ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  ޮއތީ  މި  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ 

ކަންބޮޑުވު މީހުންެގ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  އައިސްފައިާވ  ފަރާތުން  ހަމައަށް  އާިއ  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔާންކޮށް  ންތައް 

ބަލައިދިނުމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުެގ  ޯގތިދޫކޮށްފަިއވާ  ޚިލާފަށް  ުއސޫލުތަކާ  ދ.މީދޫަގއި  މައްސަލަާއއި،  ޕެޓިޝަންެގ 

ދިނުމަށާއި، ހެނދުނުެގ ނާސްތާ  އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަނަކާއި، ހިރާ ސްކޫލު ދަރިވަރުންެގ ފީ ސަބްސިޑައިޒް ކޮށް

އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެްއޮގތަށް  ސްކޫލުތަކާއި  ސަރުކާރު  ސްޓޭޝަނަރީ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ޕްރޮްގރާމް 

ބޮޑުކަންނެލީެގ  ފަހުން  އެންމެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޕެޓިޝަނެއް.  ބެލެނިވެރިންެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އަޅު  ފަރާތުން މައްސަލަިއަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  މި  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  ދެއްިވ  ވަޑައިެގން  މިނިސްޓަރ  ަގނޑުމެންނަށް 

ދެއްވި މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާރު އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެހެން. 

އޮފީހުެގ ލީަގލްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު   މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ަގާވއިދުތައް ެގޒެޓުކުރުމަށް ޓަކައި ރަީއސް

ތިޔަބޭފުޅުން   ނަމަވެސް،  ލިބެނީ.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ނުކުރާކަމަށް  އަދި  އާންމު  އޭތި  ލިބެނީ. 

އެހެން  ވިދާޅުވި.  ާވހަކަ  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާނެ  ަގވާއިދުތައް  އެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވީމަ،  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 

އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ދަންނަވައިފިން އެ ަގވާއިދުތަްއ މި ކޮމިޓީއަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް.  

ހުށަހެޅިފައިވާ   މި  މިއަދު  މަޝްވަރާކޮށްލަން    3އެހެންވީމާ،  މެދުަގއި  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ޕެޓިޝަނާމެދު 

ިއްއޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ.  ކުރިއަށްެގންދާނަން.   އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު  އެދޭވަރަކުން  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހިރާ ސްކޫލުެގ، ެއޑިޔުކޭޝަން ދީފައި،  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މިއޮތް   ހުށަހެޅިފައި  ކޮިމޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަާއ    1ފުރަތަމަ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  މިއޮތް  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

އަޅު  މެންބަރު،  ބެހޭޮގތުން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުޅުވާލީ.  ފުރުޞަތު  މި  ހަމަ  ަގނޑު 

 ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ޖަމު އެ  ބެހޭޮގތުން  މަސްވެރިކަމާ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  މި  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޔާއިން 

އޮތް   މި  ފޮނުވާފަިއ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީއަށް، 

ދެއްކެިވ   މިނިސްޓްރީން  ފިޝަރީޒް  އަދި  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ފިޝަރީޒް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ 

ވެ މިފްކޯއާ  ުގޅިެގން  މިހާރު ވާހަކަފުޅަކާ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ވަނީ.  ބައްދަލުކުރެވިފަިއ  ސް 

މަޢުލޫމާތުތަކަށް  އެ  އެހެންކަމުން  މިއޮތީ.  ހޯދިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ހޯދަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީާއއެކު، އަޅުަގނޑު  ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެިވދާނެ ކަމަށް އަޅުަގ

ކުރިއަށްެގންޮގސް   ކަންތައް  ފޮނުވުމުެގ  ފްލޯރއަށް  މަޖިލީހެުގ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހަޅަނީ 

 ދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައޅުަގނޑު   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން. އެޮގތަށް އެ ކަންތައް 

ަގބޫލުކު ހަމަ ވެސް  ކަމާބެހޭ  ހޯދިއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަމޢުލޫމާތުތައް  ޖަވާބުދެޭވވަރު  ޕެޓިޝަނަށް  އެ  ރާޮގތުަގއި 

ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް. އަދި ލިޔުމުން އެ ފަރާތްތަކުެގ ޖަވާބު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާތީ،  

ނި ރިޕޯޓު  ައވަހަށް  ވީހާވެސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  އެ  ފޮނުވާލަން،  ތަޅުމަށް  ންމާ 

 ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެހެންވީމާ،   އާދެ!  ނިންމާނަން.  އެޮގތަށް  ައޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟްނުކުރާނަމަ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރު 

ކުރިއަށްެގންދާނަން. މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން   ހުށަހެޅި މައްސަލަިއެގ ރިޕޯޓު  ެއ  ފަރާތުން  ބޮޑުކަންނެލީެގ ޔޫނިޔަންެގ 

އެޖެންޑާަގއި އޮތް ދެވަނަ ނަންބަރަކީ، ރ.މީދޫަގއި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޯގތި ދޫކުރެވިފަިއވާ ަމއްސަލަތަްއ ބަލައިދިނުމަށް 

ބެހޭޮގ ޕެޓިޝަނަކާ  ހުށަހެޅިފަިއާވ  ކޮމިޓީއަށް  ފުރުޞަތު  އެދި  އަޅުަގނޑު  މުޣުނީައށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ތުން. 

 އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ދ.މީދޫ، ދ.މީދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ. 

ހު ޕެޓިޝަން  ބަެއްއ  މި  ކިހާ  ކިތައް،  ޕެޓިޝަންަގިއ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ބޭފުޅަކު  ކިޔާ  ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  ށަހަޅާފައިވާ 

  200ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ޕެޓިޝަނެްއތޯ އަޅުަގނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުން. މިއީ ކިހާ ބަޔަކު... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އަޅުަގނޑު ޕެޓިޝަނެއްަގއި  ހުށަހަޅާ  ސޮިއކޮށް  ނިންމާފައިާވ    ބޭފުޅަކު  ކައުންސިލުން  ރަށު  މި  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

މައްސަލަ.   ޯގތިތަކެއްެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ތެރެއިން    200އުސޫލެްއެގ  ރައްޔިތުންެގ  ހިތްހަމަނުޖެހިެގން،  ބޭފުޅަކު 

ެގނައީ.   ސަމާލުކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިތްހަމަނުޖެހިެގން  ބަޔަކު  އަޅުަގނޑު  ިގނަ 

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ މިއީ ކަުމަގއި ހެދުމުެގ ބަދަލުަގއި މިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަދޭން މިކަމުަގއި  

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ އާއި އަދި ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުެގ ެއއްެވސް ކަހަލަ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އެއްވެސް  

ވޭތޯ. ެއއީ މީތި ކިޔަމުން ކިޔަމުން ޮގސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާއިރު، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ވަރަކަށް ެގނެވިފައި

ތިބި   އިންނަ    4،  20މާލޭަގއި  މި  ނަންބަރުަގއި  ނުވަތަ    20ވަނަ  ދިރިއުޅެމުންދާ   30އަހަރު  ދުވަހު  އަހަރު 

ޝަރު މީހުންނަށް  ނާންނަ  ރަށަށް  ދުވަހަކުވެސް  ތެރެއިން  ަގބޫލުކުރަން  ފަރާތްތަކުެގ  އަޅުަގނޑު  ފުރިހަމަވެފަ.  ޠު 

މާލޭަގއި ދިރިއުޅުމަކީ ރަްއވެހިކަން ގެއްލޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތައް އަޅުަގނޑު ަގބުލުކުރާޮގތުަގއި ހަމަ 

ޅުން،  ރަށުން ޯގތި ލިބުމުެގ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ފުރުޞަތު ވެސް ޮއންނާނެ. މާލޭ ެގދޮރު ނެތިފަިއ އަދި މާލޭެގ ދިރިއު

އެްއވެސް   ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ކަމެއް  ގެއްލޭ  ރަށްވެހިކަން  ރަށުެގ  އެއީ  ދިރިއުޅުަމކީ  ކުއްޔަށް 

ާގނޫނެްއަގއި ނޯވޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ ޯގތިދޫކުރުމަށް އެ ހުށަހަޅާފައިވާ އުސޫލު  

ތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫލު އެބަ ޖެހޭ ޯގތި ތެރޭަގއި އެކަން އޮތީ ކިހިނެއް 

ދޫކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތީ ކޮން، ޕޮިއންޓު ދިނުމުެގ އުސޫލު މިއާ އެްއކޮށް ހިމަނާފައި އޮތްނަމަ 

ޮގ ގައި، ރަށުން ބިން ޯގތި   5ސް ނަންބަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވީސް. ދެން، މިހެން ދަމުން ދަމުން 
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ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަގވާއިދަށް ކައުންސިލުން ބަދަލުެގނެސް، ަވކި އާޢިލާތަކެްއެގ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބޭނެ  

ބުނޭ.   އެބަ  އެބޭފުޅުން  ކަމަށް  ބަދަލުކޮށްފައި  އުސޫލު  އޮތީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅާފަިއވުން.  ކަމަށް  އެ  ޙައްޤުވާ 

ޖަވާބެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތީސް  ވެސް  ޮގތް  ބަދަލުކުރި  ނެތި،  ެއ  ؛ އުސޫލު  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ، 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި އެއް އާއިލާެގ ެއކަކު ފިޔަވާ ެއންމެންނަށް ޝަރުޠު. އެއީ   6މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ. ދެން، މިއޮތީ  

ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން   އެ ާއއިލާަގއި ތިބީ ކިތަްއ ބޭފުޅުން. އެެއއް ވެސް ނޭނެގ. އެހެންވީމާ، 

ބަލަިއެގން  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  ވީމަ  ޕެޓިޝަނެއް  އަސްލު  ހުށަހެޅީމަ،  ޕެޓިޝަނެއް  މިހެން  ފުރަތަމަ 

ވީމާ، އެ ހުރި ޝަރުޠުހަމަވާތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާފައި މިއޮތީ އިދާރީޭމޒުން. އެހެން

މަޢުލޫމާތުތައް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދޫކުރަން އެކަށައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި ފަހުން އެ ބަދަލުކުރި ޝަރުޠުތައް 

ވެސް އެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގން ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ދ.މީދޫ  

ލިޔުމު ޕޮއިންޓު  ކައުންސިލަށް  އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން.  ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ޮގތް  ހިނާގފައިވާ  މިކަން  ހުށަހަޅާލަން  ން 

ދިނުމުަގއި ެގންުގޅުނު އުސޫލުތަކާއި، ފަހުން ބަދަލުކުރި އުސޫލުތަކާއި، ލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  

ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާލަން   އެެއއް ކަނޑަެއއް ނޭޅޭނެ. އެކަމަކު އެ ފަރާތުން ެގންުގޅުނު 

 މީދޫ ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ޙުސައިން ޤާސިމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް އުސޫލެްއެގ ޮގތުން ތާއީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޣުނީ އެ ވިދާޅުިވ  

ފަރާތަކުންނެ  މިއޮތް  ފޮނުއްވާފައި  ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިއެއްނުވޭ  ވިދާޅުވުމަށް.  އަޅުަގނޑަކަށް  އް 

ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ހޯދިދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރި  ކައުންސިލުަގއި 

ނިޒާމެްއ  ދޭނެ  ޕޮއިންޓު  ކަނޑައަޅާ  އުސޫލެއް  ެއބޭފުޅުން  އުސޫލަކުންތޯ  ކޮން  ކިހިނެއް،  އެދިެގން  ކައުންސިލުަގއި 

ފުޅުން މިއޮތީ މި ޯގތި ދިނުމުެގ ކަންތަކުަގިއ ޢަމަލުކޮށްފަ. ދެން، އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ތެރެއިން ހަދައިެގން އެބޭ

ބަޔަކު ެއކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގން ޕެޓިޝަނަކާ ެއއްޗިހި ހަދައި މިއޮތީ މަޖިލީހާ ހަމައަށް ެވސް ައއިއްސަ. އެހެންވީމަ،  

ތާއީދު  ައޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރަނީ،  ވެސް  ކަންތަކަށް.  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވި  އެ  މުޣުނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކުރަން 
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މި   ބެލުމަށްފަހު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް  ބަލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ދެން  ކޮށް  ެއކަން  ެއޮގތުން  އެހެންވީމާ، 

 ޝުކުރިއްޔާ. މައްސަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދިއުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހުން  އެންމެ  ރައީސް  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން   ވެއްޖެ  ވިދާޅުވެފައި  ރަިއސް  ބައްދަލުކުރުމުަގއި  މުޤައްރިރުންނާ  ކޮމިޓީ،  ޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ފަށާނެ،    އެބަޖެހޭ މައްސަލަތައް  ހުރި  ކޮމިޓީތަކުަގއި  ވެސް  މައްސަލައެއް  ކޮންމެ  އަދި  ވެސް  ޕެޓިޝަނެއް  ކޮންމެ 

ހުރީ  ވިސްނުންފުޅުަގިއ  ރަީއސްެގ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެީއ  ކަނޑައަޅަން.  ޓައިމެްއ  ނިންމޭނެ  ފަށާފައި 

ަވސްކުރުމުެގ ޮގތުން ކުރެވިފައި ހުރި، ެއްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީތަކުން ހިންާގލެްއ ސްޕީޑު އަ

އޮތީ   މި  ހިއްސާނުކުރެވި  އަދި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

މަޢުލޫމާތެއް އެ މިދެންނެވީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ނިންމޭނެ ަގޑިެއއް އަދި ަވުގތު  

ވޭނެ ޮގތަކަށް މި ކޮމިޓީން ފާސްެވެގން ކުރިއަށްދިއުން އެީއ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްކަމުަގއި ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވާތީ  ދެ

މިއަދުން  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  މައްސަލަތަކުަގއި  މި  ސަމާލުކަމަށް.  މެންބަރުންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު 

މަށް ވަކި ޓައިމެއް ކަނޑަައޅާ އެޮގތަށް ފާސްކޮށްލަން. އެޮގތަށް، އޭރުން  ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ނިންމު

އިއްޒަތްތެރި   ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އިދާރީމޭޒުން 

ޙުސައިން ޤާސިމަށް އަޅުަގނޑު    މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ބޮޑުކަންނެލީެގ،  އެޖެންޑާަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއޮތީ  މައްސަލައަކަށް  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ޖަމުޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅައި، ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު އެ މައްސަލަ ؟ އެހެންނޫންތޯ

ރިޕޯޓު އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ޖެހޭ  ކުރިއަށްެގންދެވިފައި  އެބަ  ކަނޑައަޅަން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހެއް  ނިންމާނެ   

ހަދާނީ؟ ދެއްތޯ ކިހިނެއް  އަންނަންޏާ  ބަންދު  ދޯ.  އާދޭ  އެބަ  ވެސް  ބަންދު  އަޅުަގނޑު،  ތާރީޚުތައް ؟ އެހެންވީމަ، 

ނޭގތޯ. މަޑުކުރަްއވާ!  ބަލާލަން ޖެހޭނެ. އިދާރީމޭޒުން، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޑުކުރޭ އަޅުަގނޑު ތާރީޚު ބަލައިލާނަން އި

އަޅުަގނޑު ހަމަ މައިކު ޖައްސައިެގން އިނީމަ ތިބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ތާރީޚުތައް ބަލައިލާފައި ކުރިއަށްެގންދަން 
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އެންމެ  ކުރިއަށްެގންދިޔަސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓު،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!  އިނޭގތޯ. 

ޕެޓިޝަނަށް  މިހާރު؟ ރަނަގޅުތޯ އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ޖަމުޢިއްޔާއިން  މަސްވެރިކަމުެގ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  އެހެންީވމަ،   

ހުށަހަޅަނީ   މި  އަޅުަގނޑު  ދުވަހަކަށް  ނިންމާނެ  ރިޕޯޓު  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު    13ޯއަގސްޓު.    13އަޅުަގނޑުމެން 

 ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އޯަގސްޓް ކަމަ 17ޯއަގސްޓު. ނޫން. ނޫން.  17އޯަގސްޓު ވެސް ކަމަކުނުދޭ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ކަންބޮޑުވުންތަކުެގ މަްއސަލަ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރިޕޯޓު  

ޙުސައިން ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވެއްޖެ   ޯއަގސްޓަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ    17ނިންމުމަށް ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހަޅަ މަޖިލީހަށް  ނިންމާ  ރިޕޯޓް  މެންބަރަކު މި  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަްއވާނެ  އެހެންވީމަ،  ކުރިން.  އޭެގ  ން 

ފުރުޞަތު   އަޅުަގނޑު  އޮތުމާއެކު  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ިއއްތަތްތެރި،  އެޮގތަށް،  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ހުންނެވިއްޔާ 

 އަރުވަން ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ނިމިފަ. އެހެންވެ ދެން އަޅުަގނޑުމެން، ޯއަގސްޓު  

 މަހަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިސެސް މަސް. އެހެންވީމަ... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުރިައށްެގންދަވާ، ނިންމާލަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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ފަށް އެދެން އެއީ ޢާވަރަށް ބޮޑަށް މަ  އަޅުަގނޑުމެން ރިސެސް، އަޅުަގނޑަށް އޮޅުަމކަށް ވެދާނެ ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު

ައކަށް    10ިމއަންނަ މަހަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިސެސް ކަމަށް ނުވާނަމަ، އަޅުަގނޑު  ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިސެސް

ާގތްަގ ،  ޑަކަށް ނިމިފަ. ދެންނތަންކޮޅެއް އަވަސް ކޮށްލަން އަޅުަގނޑު އެދެން. އެއީ މިހާރު މި މަސައްކަތް މިއޮތީ 

ވަރަށް ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީ  ކޮމެޓީެގ  މި  މަސައްކަތަްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވުނު  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަޤީޤަތުަގއި  ދަށް   

ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، ައވަހަށް ރިޕޯޓު ހަދާފައި ފޮނުަވއި ދެްއވުން ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ސެކްރެޓޭރިއެޓު  

މިހާރު   ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު()   ެއއް.  10ަގސްޓު މަހު  ެއްއ. އޮ  10، އަޅުަގނޑު ހުށައަޅަން  ސްޓާފުންނާއެކު. އެހެންވީމާ

ަގސްޓަށް މި ރިޕޯޓު ނިންމާފައި މަޖިލީހުެގ އޮ   10  .މި މައްސަލަިއެގ ދެ ހުށައެޅުމެއް ލިބިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ  

ނުވަތަ   ފޮނުވުން  ދާއިރާެގ  އޮ   17ފްލޯރއަށް  ކެޔޮދޫ  ފޮނުވުމަށް  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯރޓު  މި  ނިޔަލަށް  ަގސްޓުެގ 

މެންބަރު އަދި  އިްއޒައްތެރި  ހަށަހަޅުއްވާފައި  ހުށަހަޅުއްވާ  10  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ފަ. ޮއަގސްޓަށް 

ހުންނެވިއްޔާ މެންބަރަކު  އަރުވަން.  ތާއީދުކުރަްއވާނެ  ފުރުޞަތު  އިްއޒަތްތެރި    އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ހަފްތާެގ ތަފާތެއް މިއަންނަނީ.   1  .މިއޮތީ  ދިހައަކާއި ސަތާރައާއަޅުަގނޑަށް ދެން    އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ވޯކިންގ ޓޫ ޑޭސް  ަގވީމަ މި ލިބެނީ ވޯކިންގ ޓޫ ޑޭސް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް  އި  ެއއްގަ   10

ނިންމާ ކަަމށްތެރޭަގއި  އެހެންވީމާ،ލެވިދާނެ  ހުށައަޅާފައިާވ    17  .  ޤާސިމް  ހުސަިއން  މެންބަރު  އިްއޒައްތެރި  އަށް 

 އިނޭގތޯ.  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއިދުކުރަން

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ށްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

އަޅުަގނޑަށް   ޕެޓިޝަންަގއި  އޮތީ  ަގމަސްވެރިންެގ  ދެން  ދެންރިޕޯޓު  ހަމަ  ބޫލުކުރެވެނީ  ކަމަށް.  ،  އެކުލަވާލުން 

ހަފްތާ   މި  ކައިރިން  މުވަްއޒަފުންެގ  އިދާރީ  މެދުވެރިކޮށް  މުޤައްރިރު  ސާފުކޮށްލަން  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ، 

ނިންމާލެވިދާނެތޯ ޑްރާފްޓު  ރިޕޯރޓުެގ  ތެރޭަގއި  ކޮމިޓީން  ؟ ބަންދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންެވއްޖެ 
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މަ ެއއް  ނިންމާފައިކޮންމެވެސް  ސެކް،  ސައްކަތެްއ  ރަނަގޅުދެން  ފޮނުވަން  ބޭފުޅުންނަށް    އެ،  ދެން.  ރެޓޭރިއަޓަށް 

ނިންމާލެވިދާނެތޯ މި ޓިންގ  އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ރިޕޯޓު ޑްރާފްވީމާ،  އެހެން ؟ އެޖެންޑާ ކުރަްއވާނެތާ

ތެރޭގައި އޮެވއްޖެްއޔާ  އެހެންވެްއޖިއްޔާ  ؟ ހަފްތާ  ކޮމެންޓެއް  ޝެއަރކޮށްލީމަ  ިއންފޯމަލްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޚާއްޞަކޮށް  ،  ވެސް ެއ ކޮމެންޓެއް ޝެއަރކޮށްލާނަން. އެ ައވަހަށް ެއއް މަސައްކަތެއް ނިންމާ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

ކޮމިޓީން. އެހެންވީމަ، އިތުރަށް   މަސްވެރިންެގ ކަމެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުަގއި މަސައްކަތްކޮށްފި

 ރިޕޯޓު ސަބްމިޓްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށައަޅަނީ ހަމަ މިއަންނަ ހަފްތާެގ ތެރޭގައި. މި ޑިލޭނުކޮށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން ައޅުަގނޑަ  ، އިްއޒައްތެރި  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންނަމަވެސް،  ހަފްތާއެއް.  ބަންދު  ހަފްތާއަކީ  ށް މިއަންނަ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ރެޑީކަމަށް.  އެކުދިން  އެބަދޭ  މެންބަރު   ،މަޢުލޫމާތު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ 

 ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

                                
 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް  ،  ތު ބޭނުން މިކުރީ އިއްޒައްތެރި މުޤައްރިރުއަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ މި ފުރުޞަ

ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅުތަކަށް  ދެއްކެިވ  މެންބަރު  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  ޮގތުން.  ތާއީދުކުރެްއވުމުެގ 

ވެރިކޮށް ނަމަެވސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  ނުވަތަ މެއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންފަރެންސް މެދު  ޒޫމްއަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ  

ކޮމިޓީެގ ޕްރޮޑަކްޓެއް  ،  މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މީތި ކޮމެންޓުކޮށް ައވަހަށް ނިންމާލަން. ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ

 އަޅުަގނޑުމެން ނެރެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

                     
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ ދެ ހުށައެޅުމެއް  ތްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއްއޒަ

ެއއް ހުށައެޅުމަކީ ިއއްޒައްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  ،  ފުރަތަމަ ހުށައެޅުމަކީ،  ލިބިފައި އިނޭގތޯ. 

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް
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ިއއްޒައްތެރި މުޤައްރިރުެގ ސަާމލުކަމަށް ދަންނަވަން އަދި   އަޅުަގނޑު ހުށައެޅި ހުށައެޅުން އަނބުރާ ެގންދެވި ވާހަކަ 

 ކޮމިޓީެގ ޢިްއޒައްތެރި މެންބަރުންެގ ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  ،  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށައެޅުން 

މިއޮތީ   ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެ  އެއްކޮށް  ެގންދެވުމާ  އަނބުރާ  ީވ    10ހުށަހެޅުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ޮއަގސްޓުެގ 

ައވަ ރިޕޯޓު  އެންމެ  ނިންމައި  ޮގތެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު  މަސްެވރިންެގ  މި  މަސަކަތް  ފްލޯރއަށް  ހަކަށް  ފޮނުވުުމެގ 

އެހެންވީމާ އެދެން.  ނިންމުން.  ވޯޓުދެްއވުން  ެމންބަރުން  އިްއޒައްތެރި  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ    !އާދެ)ވޯޓުދެްއވުން(  ، 

މި ކޮމިޓީެގ އި މެންބަރުންެގ  އިްއޒައްތެރި  މި ކޮމިޓީއަށް ،  ފާސްވެއްޖެ. ދެން  އްތިފާޤުންޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު އެދެން މިއަށް ވެސް    .ދ.މީދޫ ޯގތިދިނުމާ ބެހޭޮގތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ،  އޮތް ދެވަނަ މައްސަލަައކީ

އަށް ވުރެ    200ށުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޓައިމެއް ކަނޑައެޅުން. ދ.މީދޫ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޯގތިތަކެއް ދޫކޮށްފައިވާތީ ެއ ރަ

ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ސާިގނަ ފަރާތްތަކަކުން ިމކަމުެގ ކަންބޮޑުވުން ިމއޮތީ މި ކޮމިޓީއާ ޙިއް 

ޓައިމް ލިމިޓުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުވަހެއް ކަނޑައެޅިދާނެ މި ކަންކަމާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް. އަޅުަގނޑު  

 މެންބަރު ސަލީމް އަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. އިްއޒައްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ފެށުނުއިރު ިއއްޒައްތެރި މި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޣުނީ އެ ދެއްކެވީ ަވރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް  

މި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  އުނދަޫގވާ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަނޑަައޅަން  ޑެޑްލައިނެްއ  ޕެޓިޝަންތަކުަގއި  އަންނަ 

ެވސް  ،  އެްއކަމަކީ ފިނަންވީ  ކަމެއް  ކިހާފުނަކަށް  ސަބަބުން  އޭެގ  އިނޭގތޯ.  ނުހުރުން  އިންފޮމޭޝަން  ބެކްރައުންޑް 

 މިޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. އެ ދަތިތައް މިހެން ހުރުމާއެކުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ެގނެވިދާނެ ކަމާބެހޭ   ަގއި ެގ ތެރޭ ހުށައެޅުމުެގ އުސޫލެްއ ހަމަ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރަން. ެއ ުއސޫލު

ބެކްްގރައުންޑު ުގޅޭ  އެކަމާ  އަދި  ކޮބައިތޯ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ހުރި  ކުރެވިފައި  މިހާރު ،  ލިޔުންތައް  ޮގތުން 

އަދި ކަމާބެހޭ .  ވިދާޅުވި ޮގތަށް ސަރުކާރުން ބަލާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމެއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ނޭނެގ މުޣުނީ އެ

ހުށައަޅާ ދެން  ؛ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮޕްޝަން  އެއީ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ފުރަތަމަވެސް 

މި ކުރަން ޖެހެނީ. ެއއީ ޕްރޮޑަކްޓިވް މަސައްކަތަކަށް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ކުރަން    ވަރަށް އުދަނޫގ ދަތި މަސަްއކަތްތަކެއް
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ކެލާ ދަށް  ވަރަށް  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ.  އެދާއިރާެގ  އޯކޭ  މެންބަރު  އިްއޒައްތެރި  ޮގތަށް.      ވިދާޅުވި 

މަސައްކަތްކުރެވި.   ރަނަގޅަށް  ނެރެވުނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނެގ  ރިޕޯރޓު  އެއް  އަދި  ތެރޭ  މިއަހަރުެގ 

އެހެން   ދުނިޔޭެގ  ހުށައެޅުން  ޕެޓިޝަން  މަޝްަވރާކުރެިވެގން  ވެސް  ރައީސްއާ  މަޖިލީހުެގ  ހިންަގވާ  އެހެންވީމާ، 

ބަލާފައިޤައުމުތަކު ޮގތް  އޮންނަ  ވެސް  އިސްނަަގން.  ،  ަގއި  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަރުދާނާކުރުމަށް  އުސޫލު  ީމެގ 

ތައްޔާރުކޮށްފައި އުސޫލެއް  ޮގތުަގއި  ،  ނަަގިއެގން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  އެބަޖެހޭ  އޭރުން  އާންއެ  މުކުރަން. 

ރުދަނާ ޮގތެއްަގިއ  ހަ މިތަނަށް އައިސް ކޮމިޓީ މަސައްކަތް  އްކެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮށްޓަރު ހުރި ކޮލިޓީ ހުށައެޅުންތަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. .  ކުރެވޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒައްތެރި މެންބަރު ހުސެއިން ޤާސިމް އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން. ކެޔޮދޫ

 

 ދެްއކެވުން: ވާހަކަ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

މުޤަްއރިރު ޢިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒައްތެރި  މިކޮމިޓީެގ  ،  ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތަކާއި  ކޮމިޓީތަކުެގ  އެހެން 

ސަބަބަކީ އެއް  ތަފާތުވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ  ހައްސާސް ،  މަސައްކަތާ  ވަރަށް  ުގޅުންހުރި  ރަްއޔިތުންނާ 

ދެވަނަ  މިއީ  ކޮމިޓީއެއް މި ކޮމިޓީއަކީ. ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ޮގތުަގއި    މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅޭ

މި މައްސަލަ  މައްސަލަ  ޯގތީެގ  ކަންނޭނެގ.  ހަމަ  އދ.މަހިބަދޫ  ނޫނީ  އ.އަތޮޅު  ހަދާންވޭ    މަހިބަދޫަގއި ،  އަޅުަގނޑު 

ވަ ރާއްޖޭެގ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  މައްސަލަތައް  ޯގތީެގ  މިހެން  ހަމަ  ނެތުމުެގ  ވެސް  ެގދޮރު  ރަށްރަށުަގއި  ިގނަ  ރަށް 

މައްސަލަ އަދި ބިންނެތުމުން ޯގތި ނުދެވޭ މައްސަލަ މީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވިމާ،  

ތިބެ މިހެން  ޕެޓިޝަނަކުން    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޮނުވާ  ބަޔަކު  މިހެން  ކުއްލިޔަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހައްޓާފައި 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެ ވިދާޅުވިހެން ދުވަހެއް ކަނޑަައޅާފަިއ  އިހޯރަފުށީ    ޚާްއޞަކޮށް،  ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައި 

އިން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ތަންކޮޅެއް  ރާސްލާފައި ނިންމާލުމަކީ އުނދަޫގ ކަމެްއ. ވަރަށް އުނދަޫގ ކަމެއް. އެއީ ީމެގ

ދޫކޮށްލައިފި އެއީ  ވެސް  ަވންޏާމު  ބޭއިން  ކަމަށް  ބޮޑު  ވެދާނެތީވެ ސާވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ައޅުަގނޑު  ،  ފަކަށް 

އެ ސަލީމް  އުސޫލު   އެދެނީ  މި  އިނޭގތޯ.  ހަރުދަނާކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  އުސޫލު  މި  ހަމަ  ވިދާޅުވިހެން 

ރައް،  ރުދަނާކޮށްހަ އުސޫލު  ހުށަހެޅޭނެ  ޕެޓިޝަން  މި  ރައީސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުެގ  އިްއޒަތްތެރި ޔިތުންެގ   

ތަންކޮޅެްއ  މުޤައްރިރު   ދަްއކަަވއިެގން  ހަދައިފިްއޔާމުހަވާހަކަފުޅު  ޮގތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ިމކަން  އުސޫލަކަށް  ،  ރުދަނާ 
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މަސައްކަތަ މެން  އަޅުަގނޑު ހުރި  ކުރަން  ދެން  ފަސޭހަެވެގންދާނެ.    ށްވެސް  ވަރަށް  ނޫނިއްޔާުމ  އެހެންއެއީ 

އަނެއްކާއަޅުަގނޑުމެ ބައްދަލުކޮށް  ންނަށް  ބަޔަކާ  އެތައް  ލިޔެެގން  ތަނަކަށް  އެތައް  މިކަން  ޙަޤީޤަ  ،ވެސް  ތުަގއި 

ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ށްރަނަގޅަ ވެސް  ކައުންސިލާ  މި  ެގންދަންވެއްޖިްއޔާމު  ހުށައެޅީ  .  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަން 

އޭ   އެއްތޯކޮންބަ ބައްދަލުެގތެރެއިން  ބަލާފައި  ވެސް  ޕްލޭނިންގ   ،ންޖެހޭރަކުބަޔަކާ  ނަަގންޖެހޭ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތު 

އެހެންވީމާ.ޖީ.އެލް.  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭއާ  މިނިސްޓްރީ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ.  ކޮށްެގން  އޭާއ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި   ،

ނިންމާލުމަކީ ކަނޑަައޅާފައި  ތާރީޚެއް  ތިބެެގން  މިތާ  މި  މި،  އަޅުަގނޑުމެނަށް ސިދާ  ވާހަކަައކީ  އުޅޭ    އީ ދަންނަވަން 

ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަކާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ވާތީވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ނިންމަން ތަންކޮޅެއް އުނދަދޫވާތީެވ  

                                                            .ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ޑެޑްލައިންއެއް ކަނޑަައޅާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާސްލާފައި ޮގސް ނިންމާލުމަކީ އުނދަޫގކަެމއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނޭގތޯ.  ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ތިން   ކުރިއަށް އޮތްއިދާރީޭމޒުން  ،  ތަންކޮޅެއް ރިފައިން ކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުެގ ހުށައެޅުމަކީއަޅުަގނޑުެގ ހުށަެއޅުން  

ބެހޭ  އެއާެމދު ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލާ  ،ލިމެންޓުތަކުަގއި ޕެޓިޝަންއާމެދު ހުށައެޅުމާއިހަފްތާ ތެރޭަގއި ދުނިޔޭެގ ބައެއް ޕާ

ެއ ހުށައެޅުމުެގ  .  ޅައިދެްއވުން. ތިންހަފްތާެގ ުމއްދަތުެގ ތެރޭގައިކުޑަ ދިރާސާ ކަރުދާހެއް ހައްދަވާފައި ކޮމިޓީއަށް ހުށައަ

ެއއީ ތަޅުމަށް ހުށައަޅައިެގން ފާސްކުރަންޖެހޭ ،  މައްޗަށް ދެން އިއްޒައްތެރި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި

ވަނަ މަޖިލީހުން   19ޅުަގނޑުެމން  އަ،  އެކަން ެއޮގތަށް ނިންމުން. ދެންއި  އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ތަޅުމަށް ހުށައަޅަ

އި  ކަންކަން  ޖެހޭނެ.  ހަކަންކަން  .  ލާޙުކުރަންޖެހޭނެސްވެސް  ކުރަން ވެސް  ުއސޫލު   އެހެންވީމާ،ރުދަނާ  ޕެޓިޝަންެގ 

އެހެންވީމާ، ރަނަގޅުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހިވަނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިދުމަތެއްހެން.  

ހަފްތާ މުއްދަތުތިން  ދިރާސާެގ  ތެރޭަގއި  މި ތައް  ެގ  ހުށައަޅައިދެއްވުމަށް  ކަރުދާހެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރަްއވާފަިއ 

 ހުށައަޅަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢަބްދުލްމުޣުނީނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ތި

އިއްޒައްތެރި މެންބަރު ސަލީމް  ބޭނުންވޭ ހަމަ  އްރިރު، އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން  ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ފާހަަގކުރި ޮގތަށް  އެ  ފާހަަގކުރި  ވެސް  ފުރަތަމަ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މަރުޙަލާއަކީ    ،ޮގތަށް  މި  މިހާރު  ފުރަތަމަ 

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ  ަގކޮމިޓީތައް ކަމުަގއި ބައެއް މައްސަލަތައް ރައްޔިތުން ދެކެން ފަށައިފި. މިއީ އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހުެގ  

ޮގތެއް ހިނަގންވާނެ  ކަންތައް  މި  އެީއ  ފާލެއް.  އެއްހާހެއް ަގއަޅުަގނޑުމެން  .  ނޫން  ނުބައި  ދެހާހެއްހާ ،  ބޫލުކުރަން 

ޓިޝަނެއްަގއި ސޮއިކޮށްފައި ހުށައެޅީމަ ެއއީ ބޮޑުކަމެއް ެއއީ. ކަމަކީ  މިހުން ތިބޭ ރަށަކުން ދުއިސައްތައެއްހާ މީހުން ޕެ

ދެކިއެއެކަމަކު  .  ބޮޑުކަމެއް ކަމުަގއި  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މަރުޙަލާއަކީ  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީއަށް ،  ކަުމެގ  އެ 

ވުމުެގ ބަދަލުަގއި އެ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލު،  ސާތައް ހާޒިރުކޮށް އަދި ސަރުކާރުެގ މުއައްސަ ިއ،  ކައުންސިލާ

މަސައްކަތް   ހުރި  ފެނިފައިެވސް  ކޮށްފައި  ވަރަށް    ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރިނަމަ  ދެްއކިފައި 

ކުރީ   މަސައްކަތެއްތޯ  ކޮން  ފަރާތުން  އެ  ނިންމާލަން.  ކޮށް  ކަންތައް  ސުވާލުކޮށް  ެގނެސް  އެ  ފަސޭހަވީސް 

ހުށައެޅި.އޭ ޖީ.އެލް ެގނައިންތޯ  ، ންތޯއަށް  ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުެގ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  ބޫލުކުރާ  ަގއަޅުަގނޑު    .އަދި 

މަޝްަވރާ ކަމަކާ  މިކަހަލަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ެއއީ ޮގތުަގއި  ރަށެއްތޯ  ކޮން  މަހިބަދޫ ؟ ކުރީ،  މަހިބަދޫަގއި 

ހުރި  ،  ކައުންސިލުން ހުށައަޅާފައި  ރައްޔިތުން  ިގނަ    ވެސް  ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަހިބަދޫ  ވަރަށް  އަދި 

ކޮށްފައިހުރި  މަސައްކަތްތަކެއް ެއކަމަކު  ވެސް  ބޭފުޅުން  .  ހުރިއެމި  ކޮށްފައި  ކަމެްއ  އެްއވެސް  ކަމަކަށް    ކަހަލަ 

ެއީއ   ދިއުން  ކުރިއަށް  ޕެޓިޝަނާއިެގން  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ެއކަމަކު  ނުކުރެވޭ.  ފާހަަގެއއް  އަޅުަގނޑަށް 

މަޖުބޫރުވެފައަޅު މިޮއތީ  މިހާރު  މި  .  ަގނޑުމެނަށް  ބައްދަލުކުރިން  އިދާރާއާ  މަޖިލީހުެގ  ކުރިން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ 

ބޫލުކުރަނީ.  ަގކަަމށް އަޅުަގނޑު    ކޮމިޓީން. ޕެޓިޝަން އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅަން. ެއ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ައއި ކަެމއް

ބޫލުކުރަން. ަގއުސޫލެއްެގ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު    ރުދަނާހަވެސް މިކަމަކީ މިއަށްވުރެ    އެކަމަކު

ކުރަނީ ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ކިހިނެއްތޯ  ޕާލިމެންޓުތަކުަގއި  ދުނިޔޭެގ  ފާހަަގކުރެއްިވޮގތަށް  އެ  ސަލީމް  .  ޚާއްޞަކޮށް 

ފޮނުވާލާފައިޕާލަމެންޓު   ހަމަ  ބޭނުންވީމަ  އޮންނަނީ،  ސްޕީކަރ  އުސޫލުތޯ  އޮންނަ  މިފެންނަނީ    . އެ  އަޅުަގނޑަށް 

ހަަމއެއްނެތި   އުސޫލެއް  އެްއވެސް  މިހާރު  ދެން  ޮގތަކަށް  ސޮއިކޮށްލާފައި ހަމަ  އެކަހަލަ  މީހުން  ދުއިސައްތަެއްއހާ 

ދެން ބަލަން،  ފޮނުވާލީމަ  މިކަން  ހާޒިރުކޮށްެގން  ބަޔަކު  ތިބިހާ  ތިބިއްޔާ  ހަމަ  ވީނުވީެއއް ނޭނިގ    .އަޅުަގނޑުެމންވީ 

މަސައްކަތް މި  އެހެންވީމާތިބެ  ވެސް.  ފަށައިަގންނަނީ  އަޅުަގނޑު    ކުރިންަގ،  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  ވެސް    ބޫލުކުރާ 
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ހިނާގ  ހުށައެޅި މިކަން  ފުރަތަމަ  ޓަކަިއ  ޮގތަށް  ހޯދުމަށް  ލިޔުމެއް  ސިޓީައކުން  ކައުންސިލަށް  އޮތްޮގތް  ފައި 

 ޔާ     ޝުކުރިއްލަން. ކައުންސިލުަގއި އެދެން އަޅުަގނޑު ހުށައަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒައްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުސަތު އަރުވަން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

. ތި ޕެޓިޝަން ހުށައެޅުމުެގ ކަންތަކާ ބޮޑަށް  ައޅުަގނޑު އަސްލު އޭރު ފުރުޞަތަށް އެދުނީ  .  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު

ނޫން.  ،  ދެން ކަމެއް  އޮތް  ދައްކަން  ވާހަކައެއް  ދިުގ  މާ  މެންބަރުއެީއކީ  އިްއޒަތްތެރި  ެއ   އެހެންވީމާ،  ސަލީމް 

ތާ ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދާން  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  އަދި    އިނޭގތޯ.  ދުކުރަންއީހުށައެޅުްއވި  އެހާ  އަހަރުން  ރައްޔިތުންނަށް 

ެއކަމަކު އަޅާނެ.  ނުވެސް  ހުށައެއް  ސްމޫތްކޮށް  އެހާ  ވެސް  ލިޔެލާފައި   ފާސްކުރިއަސް  ުއސޫލެއް  ރަނަގޅު  ވެސް 

 ޝުކުރިްއޔާ. . އޮތުމަކީ ރަނަގޅުކަމެއް ކަމަށް ދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެ ކަމަށް ދެން އަޅުަގނޑު ހޯރަފުށި އިއްޒައްތެރި މެންބަރު ހުށައެޅުްއވި ހުށައެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރުާމއެކު  

ތާ  ައޅުަގނޑު  ޚިޔާލަށް  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދަންނަވާނަން.  އެްއޗެއް  ވާހަކަ  އީއިތުރު  ދުކުރާ 

ވަރަށް މުހިންމު   ެއއީ  ންމެ އެ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަދި އޭެގއިތުރަށް މުޣުނީ ދެ  .ދަންނަވަން

ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ކަމު  ފުރަތަމަ  ޚިޔާލެއް.  އެ  ޖެހޭނީ  އެންމެފަށަން  ެގންދިޔަ    ންއެކަ،  ނިސްބަތްވާ  ެގ  ކުރަމުން 

ހިނަގއިދިޔައީ    ށް.ފަރާތަ އެކަން  ކިހިނެއްކަން  ފަރާތަކީ  ސާފުކުރުމަށްފަހުޚުއެ  އިތުރު ،  ދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

،  ދެ ފަރާތުަގއި މިހިރަ ކަންތައްތައް އަޅާކިޔާލުމަށް  ފިޔަވަޅެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއާ މި ޕެޓިޝަން ފޮނުވި ފަރާތާ

ކަމެއް،  ދެން ކިހިނެއް  ކުރިއަށްދާނީ  އިނޭގނީ  ރަށު   . އަޅުަގނޑަށް  ވާޮގތަކީ  ކަންތައްތައް  ފަހަރަށް މި  ިގނަ  ވަރަށް 

ިގނަފަހަރަށް ރަނަގޅު  ން  ރަށު ކައުންސިލު   އެކަމަކުހިތްހަމަނުޖެހިެގން މި ޕެޓިޝަނެއް މި ހުށަހަޅަނީ.    ކައުންސިލާ
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ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ހުރީ.  ކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  ޕެޓިޝަން  އިކުރީގަ ކަންތައްތަްއ  ދިޔަ  މަހިބަދޫެގ  ،  ހުށަެއޅިެގން 

ކުރަމުން ދިޔައީ އެ  ވެސް ހަމަ    ތުަގއި މަހިބަދޫގައިޤީޤަޙަ ޕެޓިޝަނުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން ދިޔައީ  

ކުރަމުންހަމަ   މަތީންކަން  ހަމަޖެހޭޮގތެްއެގ  އުސޫލުން  އޮންނަ  ރަނަގޅަށް  ބަޔަކު    ، އެހެންނަމަވެސް.  ދިޔައީ  ވަރަށް 

ހިނާގފައި އޮތް ޮގތެްއ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  އި  ޅީ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، މީގަ ހެޕެޓިޝަން ހުށައެ  ހިތްހަމަނުޖެހިެގން  

ވިދާޅުިވ  މުޣުނީ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  އެދޭ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާލާފައި 

.  އެްއޗަކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ފާހަަގކުރަްއަވއިފި ހަމަ  މެމްބަރުން ވެސް  ިއއްޒައްތެރި  ހުރިހާ  މެންބަރުން ވެސް ،  ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

މުހިންމުކަން ޕެޓިޝަނެްއެގ  ޙަފާހަަގކުރަްއވައިފި  މި ކޮމިޓީަގއި  .  ޤީޤަތުަގިއ  ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ޖެހޭނެކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން  ފާޅުކުރެްއވީ  .    އެ  މުޣުނީ  މެންބަރު  ޕެޓިޝަނެއް   200އިްއޒައްތެރި  މީހުންެގ 

އައީމަ ޮގތުަގއި   ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއްެގ  ދާންޖެހޭނެ  ކުރިއަށް  މިކަމާ  ައޅުަގނޑުމެން  ލިބިެގން  ވަުގތު 

މި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  މި  ވެސް  ހުށަހެޅުމެްއ    ރިޔާސަތުން  އެންމެ  މިއޮތީ  ހުށަހެޅިފައި 

އިްއޒަތްތެރި   ިގނަ  އަދި  ހުށަހަޅުއްވަިއ  ސަލީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މެދުަގއި.  ޕެޓިޝަނާ  މި  ާގތްަގނޑަކަށް 

މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ހުށަހެޅިފަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއޮތީ  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރުން، 

 ލާނަން. ސާފުކޮށް

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި

އަސްލު ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑުމެން ދެ ކަމެއް ިމ ފާހަަގކުރީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ އެ ވިދާޅުީވ  

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް ޕެޓިޝަނާ މެދުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެއް. އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން އެ  

ހުށަ އަޅުަގނޑު  ދެން،  ަވކި  ހުށަހެޅުމަށް.  ޮގތުން  ހަރުދަނާކުރުމުެގ  އުސޫލު  މި  ހުށަހެޅުމަކީ  އިތުރު  ދެ  ހެޅި 

 މަސައްކަތެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ފެށުން އިނޭގތޯ. އެހެންިވމާ، އެ ނުކުތާ ސާފުކޮށްލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގ ކަންތައްތަކާމެދު  މަޝްވަރާކުރެވުނު  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަށް، އާދެ!  މަޢުލޫމާތު  ނޑުެމން 

ޚާއްޞަކޮށް މުޣުނީ ހުށަހަޅާފަިއ ެވއްޖެ ރަށުެގ ކައުންސިލުން މިކަމާމެދު ެގންުގޅޭ އުސޫލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން 

އިޢުތިރާޟުނުކުރާ   މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ޓަކަިއ  ދިއުަމށް  ކުރިއަށް  ުއސޫލުން  އެ  އެހެންވީާމ،  ކަމަށް.  އެބަޖެހޭ 

ވަ އެޖެންޑާަގއިކަމަށް  ިމައދުެގ  ދެން،  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަ  ؛ ންޏާ  މީދޫެގ  މި  މިހިސާބުން 

އޮންނަ   ދެން  ލިބިެގން  މަޢުލޫމާތުތަްއ  މި  ައޅުަގނޑު  މަޑުޖައްސާލާނަން.  ނުެގންޮގސް  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު 

އޭެގ އިތުރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެ   ބައްދަލުވުމެްއަގއި އެޖެންޑާކުރެވިެގން ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތަށް. އަދި

ކޮމިޓީތަކުަގއި   ޕެޓިޝަން  ޕާލަމެންޓުތަކުަގިއ  ދުނިޔޭެގ  ހަމަ  އެދެން  އަޅުަގނޑު  މޭޒުން  އިދާރީ  ހުށަހެޅުއްވިހެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުއސޫލު  ެގންުގޅުއްާވ  ބޭފުޅުން  ެއ  ޕެޓިޝަންތަކުަގިއ  މިފަދަ  އުސޫލުތަކާއި،  ެގންުގޅުްއވާ 

ވެެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެގނެވޭނެ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭަގއި ހައްދަވާލަދެްއވުމަށް.  ސާފު

ހެނދުނުެގ   ދެއްާވ  މި  ސަރުކާރުން  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލުެގ  ހިރާ  މިއޮތީ،  ޮގތުަގއި  ނަންބަރެއް  ތިންވަނަ 

ދިނު ހިލޭ  ތަކެތި  ފަންސުރުފަދަ  ފޮތް  އަދި  ބެލެނިވެރިން  ނާސްތާއާއި  ސްކޫލުެގ  ހިރިޔާ  އެދި  އެކަމަށް  ޓަކައި  މަށް 

އެޑިއުކޭޝަނުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތަށް،  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  މަްއސަލަ.  ޕެޓިޝަންެގ  ފޮނުވާފައިވާ 

މި މަްއސަލައިަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  އޮންނާނެ.  ފައިލްތަކުަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސިޓީފުޅު  ނިސްޓަރަށް  ދެއްވާފަިއާވ 

ސްކީމުެގ   މި  ސަރުކާރުެގ  އުސޫލުތަކަށް  ހިންާގ  ާއންމުން  ޖަވާބަކީ  ދެއްވި  މިނިސްޓަރ  ުގޅިން.  އަޅުަގނޑު  ސީދާ 

މި  ނަަގިއެގން  ފީއެއް  އަތުން  އެކުދިން  ނޯންނަކަމަށް. ސަބަބަކީ  ދެވެން  އެހީތައް  ހިލޭ  މިފަދަ  ދަށުން ސަރުކާރުން 

ސްޓަރ ދެއްވި ޖަާވބު އެއީ. އެހެންވީާމ، ޭއެގ ތަފުސީލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   ކަންކަން މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، މިނި

މެދު   މިކަމާ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ޮގތް.  ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ  މިނިސްޓްރީން  އެބައޮތް  ސިޓީަގއި 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ފްލޯރ ހުޅުވާލަން.

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާ

ދެން،   ވިޔަފާރިއެކޭ.  އަިމއްލަ  ހިރާ ސްކޫލަކީ  އުޅުނީ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއް  ސަރުކާރުން  ހިލޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިަގންނަ  ވިޔަފާރީެގ  ބަޔަކަށް  ޗެްއ  ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ 

ދެއްވުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ  
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ވިޔާފަރިައކަށް ވެސް އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައެއް ދެްއވަން ޖެހުމަކީ އެއީ ކައިރިކަމަކަށްވާތީވެ، މިކަަމކީ ސަރުކާރުން  

 ހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ ެއވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާތު   މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  މި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ލިޔުމަކުން  އެބައޮތް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އުސޫލު  ެގންުގޅޭ  މިކަމުަގއި  މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  ހޯދުމަށްފަހު، 

ތުަގއި ެއއީ އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް މިހިސާބުން އަންަގއިދީފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގ

ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި، އެ ރިޕޯޓުަގއި އެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ އެ ދީފައިހުރި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށްފަހު  

ައޅުަގނ ފޮނުވުމަށް  އަވަހަށް  ވީހާެވސް  ހަމަ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ނިންމާފައި،  ރިޕޯޓު  ެއއީ  މި  ހުށަހަޅަން.  ޑު 

ދިވެހިރާއްޖެ އެ ބުނާހެން ސަލާންޖަހާ ޤައުމަކަށް ވެެގން ކަމަކުނުދާނެ. ޕްރައިވެޓޭ ބުނީމަ އެއީ ޕްރައިވެޓު. ސަރުކާރު 

ސްކޫލުންނާއި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭނެ ހިލޭ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑުެގ ދަރި އަޅުަގނޑު ބޭނުމިއްޔާ އެބައޮތް  

އަޅުަގނޑަށް އޮތް  ޕްރައިވެޓު ސްކޫލަ ެގންދިއުންތޯ. އެއީ  ހިލޭ  ެގންދިއުންތޯ، ސަރުކާރު ސްކޫލަށް  ައުގަގއި  ބޮޑު  ށް 

ފުރުޞަތެއް ެއއީ. އެ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ައޅުަގނޑަށް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިކަމާ 

މި   ެއއީ މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމުމަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ޖަވާބު ެއ ރިޕޯޓުަގިއ  ބެހޭޮގތުން ދީފައިން ޖަވާބު 

 ހިމެނުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިން ހިރާ ސްކޫލު ހިންާގފައި ވަނި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މީެގ

ލިބޭޮގތަށް  ވެސް  ނާސްތާ  ހެނދުނުެގ  އަދި  ފޮތްތަކާއި  މިދެންނެީވ  ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒްކޮށްެގން. ސަރުކާރުން 

ސްޕޮންސަރ  މި  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  މި  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ެގންދިޔަ  ސަރުކާރުަގއި  ޔާމީންެގ  ރައީސް 

ބަރު އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮތީ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ކޮށްދެއްވި މެން

 ދެން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ވަރަށް ކުރުކޮށް. 
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 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ  މުޤައްރިރު.  މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  މުޣުނީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޖުމުލަޮގތެއް  ވެސް  ޅުަގނޑު 

އޮތުން.   ފުރުޞަތު  އެ  ވަޢުދަކީ  ސަރުކާރުެގ  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑުވެސް  ތާއީދުކޮށް،  ވާހަކަތަކަށް  އެ  ޝަރީފްެގ 

ދާއިރާއެއް  ހުރިހާ  ޕްރައިވެޓު  ހިންާގ  ޤައުމުަގއި  ދެން،  އެބައޮތް.  ވިޔަފާރިައކަށް ފުރުޞަތު  ވައްތަރެްއެގ  ހުރިހާ  ެގ 

ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒު ދޭން ވެއްޖެްއޔާ މި ޤައުމުަގއި ނޯންނާނެ ސަބްސިޑީ ބަޖެޓު ނޫން އެހެން އެއްޗެއް. އެ  

ވެލްފެއަރ ބަޖެޓު އެކަނި އޮންނާނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރައިވެޓު ސްކޫލުތަކުަގއި ފީ ދައްކަިއ، މިކަންކަން 

އެކަން  ކުރުމަ އެއީ  ސަރުކާރުން.  ސަބްސިޑައިޒުކުރުން  ޚިދުމަތް  ހޯދާ  ރައްޔިތުން  ސްކޫލުން  އެ  އިންޑައިރެކްޓްލީ  ކީ 

ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތަްއ ވެސް އެބަހުރި. އަދި އަިމއްލަ  ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ސަރުކާރުެގ  ކުރެވޭނެ އުސޫލެްއ ކަމަކަށް 

ސަބްސިޑީ ވެސް  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  ވެސް    ހޮސްޕިޓަލްތަކުން  ތަނެއްަގއި  ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  އަސްލުަގއި  ދޭންވީ. 

ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެވެއިލަބަލްވާނީ އޭެގ ބޭސިކް ލެވެލްަގއި. ތަޢުލީމު ވެސް، ހެލްތު ކެއަރ ވެސް، މިހުރިހާ  

މިނިސް ެއޑިޔުކޭޝަން  މައްސަލައިަގއި  މި  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މި  ކަމެއް  ޓްރީެގ 

 ޖަވާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު އެކުލަަވއިލީމަ ހުންނާނީ ހަމަ ރަނަގޅަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިފައިނުވާތީ،   ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ނިންމައި     އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓާ އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންެގ އެ  ބޮޑު ކަންނެލީެގ މައްސަލައާ އެްއކޮށް އެ  މި 

ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާތީ، އެވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަން. އެހެންވީމަ، މިއަދުެގ 

  ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  އެޖެންޑާަގއި އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ

 

_______________ 


