
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   12  ގެ ކޮމިޓީ ޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  އެންވަ   

 

2019  ލައިޖު 24  

 

 

 

( 4 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި އައު އިމ ރ ތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

00:14 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޗޭންޖްޔަރަންއައްސަލާމަޢަލައިކުމް. އެންވަ ކްލްއިމެޓް  އެންޑް  ރި  އްޒަތްތެ އި ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް    12  ގެ ޓީކޮމި  މެންޓް 

މަރުޙަބާ އެއީ    މެންބަރުންނަށް  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  މިއަދު  ހިސާބުން  ނިންމާލި  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޔެ  ދަންނަވަން. 

ނިންމާ އެބަ އިއްޔެ  ރައްކާތެރިކޮށް  2އޮތް  ނުލެވި  ތިމާވެށި  އެއީ  އަންނަ    މަސައްކަތެއް.  މޫސުމަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި 

ގުޅޭ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  ންޔަރަވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ  2019ގޮތުން  ބަދަލުތަކާ  ކުރެއްވުމަށް  މެންޓުން 

ފުރަތަމަ   ސަރުކާރުގެ  އަދި  ދިރާސާކުރުމާއި  މަސަ   100މަސައްކަތްތައް  މިނިސްޓްރީއާ  ދުވަހު  ތެރެއިން  އްކަތުގެ 

މި    ފެންނަނީއަޅުގަނޑަށް   ގޮތް. އެހެންވީމާ، ސްކްރީނުން  ހުރި  އިފަ ކުރެވިޛު މިހާރު ތަންފީ  ކަންކަން  ހުރި ގޮތުން  ގުޅޭ

މެންޓް  ންޔަރަދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ، އެންވަ  100އެންމެ ފުރަތަމަ  އިގަންނަވަން.  ފަރާތަށް ވަޑަ

 ހުރި. އި  މިނިސްޓްރީން ކުރެވިފަ

 

 : އްކެވުންވާހަކަދެ ޒުންމޭރީއިދާ

ވަޢުދުތައް. ވަޢުދު  100 މެނިފެސްޓޯ  އިންތި؛ ދުވަހުގެ  އަދި  ހުރިހާ  މަޢަޚާބީ  ވަޑައިގަންނަވާ  ޤާއްޔަންކުރެވޭ  މުތަކަށް 

ތިމާވެށި ރައްކާތެރި  ގުޅޭފަރާތްތަކަށް  ގޮސްފައިވާ  ގުން.  ހިނއިމީ ގޮތެއްގައި  ދާ  ފެށި  ކެއްރާމުތަޕްރޮގް   ކުރުމާ  ކުރިއަށް 

ގޮތެޕްރޮގަރާމެއް ދާ  ނަމުގައި   ބިންގަލު   ވަތަ ތިމާވެށި ނު  މަންތިން  ނީ ތިމާވެށި ހިސާބުގައިވަ ވަނީ  ހިންގަން  އްގައިއިމީ 

ތިމާވެށިގަ ނޮވެމްބަރު  29  ކައުންސިލަރުންނަށް  80  އދ  އ،އ  ކ، ؛އަތޮޅެއް  3.  ފަށާފަ    ގުޅޭ މާރުކާތެރިކު  ރައްއި 

  3ވަނީ ރާވާފަ.  ރޮގްރާމު ހިންގުމަށްކުރިން މި ޕް  މި އަހަރު ނިމުމުގެ  އި ކުގަން އަތޮޅުތަވިފަ. އެހެބޭއް ވަނީ  މެއް ޕްރޮގްރާ

ބުކުރެވުނު  އަލަށް އިންތިޚާ  އްވާފަ.ވަނީ ބާޕްރޮގްރާމުރުންނަށް މި  ންބަގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޑިސެމްބަރު  5އަދި  

ހަމަޖެހިފަ ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމު  މި  މެންބަރުންނަށް  އަހަ އިމަޖިލީހުގެ  މި  އޮވަނީ  މަހުގައި.ރު    12  ގަސްޓް 

ސިވިލް ޑިސެމްބަ ކޮމިޝަނަ  ރުގައި  ޕްރޮގްރާމު  ށް ސަރވިސް  ހިމި  އިތު ވަނީ  މީގެ  ލޯންގާފަ.  ގަވަރުން  މަންޓް  ރކަލް 

ބްރޯޑްމޯ   އިއާ  އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް  ކައުންސިލް،  މީޑިއާ  ކެޕިޝަންކޮމި  ސްޓިންގ ކާލްޑިވްސް  މާކެޓް  ،  ޓަލް 

އޮތޯ  އޮޑިޑިވަލޮޕްމަންޓް  ޖެރިޓީ،  އޮނެޓަރ  ޖުޑިރަލް  ކޮމިޝަފީސް،  ސަރވިސް  އެންޓިލް  އަދި  ކޮރަޕްޝަން  -ޝަން 

އަހަރު    ކޮމިޝަނަށް މި  ޕްރޮގްރާމު  ކުރިއަމި  ކުރިން  ދެން  ނިމުމުގެ  ގެންދެވޭނެ.  ގޮތުވަނަ    2ށް    ގައި ވަޢުދެއްގެ 

ބައިނަލްއަތޮޅެއް  ކޮންމެ ޕްރޮގްރާޤުޢަގައި  ހިމާޔަތްކުރެވޭ  ގޮތަށް  ފެތޭ  މިންގަނޑުތަކަށް  މަދުވާމީ  ދަށުން  ވެގެން  މެއްގެ 

ރަށާއި  ގޮތަ  އެއް  ހިމެނޭ  ހިއެއް ފަރާއި އެއް ކަނޑޫފާ  ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ  ރައްކާތެރިކުރުން. މަސައްކަތް  ސާބު.  ށް 

ކާ  ދިރާސާތަ  ހަދަންޖެހޭ ބޭސްލައިން  މާޔަތްކުރުމަށްހިންތަން  ތަގޮތަށް    ފަރާއި އެއް ކަނޑޫފާ ހިމެނޭރަށާއި އެއް    އްއެ

ކުރައައްމު   ހުރި  ގުޅުން ގެންދިއުމަށް  އަހަރުގެ ތެރޭގައިތައް މި  ންޖެހޭ މަޝްވަރާސަސާތަކާ  ހަމަޖެހިފަ.  ކުރިއަށް  ވަނީ 



  

ކުރެންދޫގެ  ނޭތޮޅުގެ   އެ އައިއްދާޙަޅުގެ ސަރަފައެ ރަށުގައި ވަށައިގެންވާ ފަރާއި    ލަކުނާއި ކޭހދ.ހާތަނަށް  މި ގޮތުން މި

ހއ  އްދާއި ޙަރަ ސަ ސްބިންޗަ   އަދި  ފާ  ،ޅިކު ސަރަސްބިޗަ  ،ފާ  ،ޅިކު  ގެ ބާރަށު.އަދި  މާޔަތްކޮށްފައިވާ  ހިއްދަކީ  ޙަން 

މަޖިލީހުގެ އްދުތަކެއް  ޙަސަރަ ވަޒީރުންގެ  ކަނޑައެޅުމަށް  މަތިންކަމުގައި  މަޝްވަރާގެ  ވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    

ނަ  ނިންމަވާފަ. ދިވެހި 93/4  ރބަންގާނޫނު  ބެހޭތި  ރާއްޖޭގެ،  ދެމެހެއްޓުމާ  ރައްކާތެރިކޮށް  ވަނަ    4ގާނޫނުގެ    މާވެށި 

ދަށުން    ންއިމާއްދާ ބާރުގެ  ލިބިދޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ    2018ޑިސެމްބަރ    30މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

ސަރަހި  ކަކީއްދުތަޙަސަރަ އެކަން  ޙަމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ހަމަޖައްސައި  ކަމަށް  އަންގަ ޢާއްދުތަކެއް    އި އްމުކޮށް 

ވަޒީރުންގެ  2018ޑިސެމްބަރ    25.  ވެއިޢުލާނުކުރެވުނެ ބޭއްވުނު  މަޖިލީގައި  ޖަ  ބައިނަލްޢަލްސާހުގެ  ވާމީ  ޤުގައި 

 ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ  ޔަތްކުރުމާ ހިމާފާ  އް ފަރާއި އެއް ކަނޑޫ އެ އެއް ރަށާއި ތޮޅެއްގައި  އަކޮންމެ    މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރަ  އަތޮޅެއްގައި  މަޢުލޫމާތު  ޙަ ކަނޑައަޅާ  ވަކިވަކިން  އްދުތަކުގެ  މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންގެ 

މެންޓަލް  ޔަރަންހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުން އެންވަ  ،ލަފާއަރުވާފަ. މި ގޮތުން ބޮޑު ތިލަދުންމަތި  ވަނީށްހެޅުމަހުށަ

ސިފަތަކެ ޚާއްޞަ  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެޖެންސީން  ސަރަޕްރޮޓެކްޝަން  ލިބިގެންވާ    އްދުތަކާއި ޙައް 

ޑަ ޖަމުއިމަސްވެރިންނާއި  އައްޔާޢިވަރުންނާއި  ދާއިތަކާއި  ބުރަވެ  ދި  ރަޢުޔަށް  ތަޖުރިބާކާރުންގެ  މާޔަތްކުރުމަށް  ހިރާގެ 

މުހި ފާހަގަކޮށް  މިއްދެއް  ޙަ ސަރަ  11މު  ންއެންމެ  ސަރވޭކުރެވުނު.    މިނިސްޓްރީން  އެކޮލޮޖިކަލް  ސަރަހައްދުތައް  މި 

ތިލަދުންމަތި ނ އަތޮޅު  ،ހދ  ،ހއ  ،ބޮޑު  އަދި  ބައިނަލްށ  އެއްގޮތަށް  ޤުޢަން  މިންގަނޑުތަކާ    ކުރުމަށް މާޔަތް ހިވާމީ 

ފަރާތްތަކާއެކުއްދުޙަސަރަކަނޑައަޅާ   ކަމާގުޅޭ  ގުޅޭގޮތުން  ގައި  2019  އޭޕްރިލް   17މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު    ތަކާ 

ވަނަ މާއްދާއިން އެ    4ގެ   ، 93/4ކެބިނެޓުން ހުށަހެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ފޮނުވުނު. ގާނޫނު ނަންބަރު  

މާޔަތްކޮށްފައިވާ  ހި  ކީއްދުތަކަ ޙަން ފެށިގެން އެ ސަރަވަނަ ދުވަހު 2019 ޖޫން  7 ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ 

މާޔަތްކުރުމުގެ  ހި  އްދުތައް ޙައިޢުލާނުކުރެވުނު. އިތުރު ސަރަ  އި އްމުކޮށް އަންގަޢާއްދުތަކެއް ހަމަޖައްސައި އެކަން  ޙަސަރަ

ތަން  13  ކުރެވެމުންދަނީމަސައްކަތް ކަނޑައެޅޭ  ފަރުގައި  ތިމާތަނަކީރިޒޯޓެއްގެ  ގާ  ދަވެށީގެ  ށުން  ނޫނުގެ 

ގޮތުން ކަނޑައެޅުމުޙަސަރަ  މާޔަތްކޮށްފައިވާހި ގޮތުއްދުތަކެއްގެ  ރައީސް  ކެބިނެޓް ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު    ންގެ 

އަލުން    2019ޖޫން    15ވަނީ  އޮފީހަށް ހުރުމާއެކު  ކަންތައްތައް  ބައެއް  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  އަދި  ފޮނުވާފަ.  ގައި 

  ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަން   އިންދުމުގެމުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ގަސް    .ވަނަ ވަޢުދު  3  ދެއްވާފަ. ދެންފާވަނީ ލަޅުމަށްހުށަހެ

  2018ޑިސެމްބަރ    15މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމު އިފުތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު    ން.ފެށު

ގައި    2019މާރޗް    25ދެއްވި. މިގޮތުން  ތާޙުކޮށްއިފުތި  ރައީސް ގައި  ގައި ހުޅުމާލޭ  16:30  ރު ހަވީ  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

މާ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  ރިންގް ރޯޑްގައި  ކައުންސިލާ ލެ ސިމާލޭ  ކުރިއަށް   ޓީ  ފެހި  . ރަށްގެންދެވުނުގުޅިގެން 

ކަމާ    އިތުންނާޔިއްރަ  އިވައީ.ޕީ.އޭ ބާރުވެރިކުރު   ވަނަ މާއްދާ.  4ޑްރާފްޓްކޮށްފަ.  ވަނީ  ޕޭޕަރ މިނިސްޓްރީން  ކޮންސެޕްޓް

   ކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. މި މަސައްރައްކާތެރި ގެ ބައިވެރިވުމާއެކީ ތިމާވެށި  މާހިރުން   ބެހޭ



  

ގޮތުރުވުމު.އޭ ބާރުވެރިކު ޕީ.ސާބަކީ އީހި ގާނޫނަޓޫން  ގެ  ބެހޭ  މަޖިލާހު ގެނައުމަށް އިޞްރިޒަމާ  ރައްޔިތުންގެ  ން  ލީހުށް 

އެ  ފާސްކޮ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއިށް  ތަޞްލާޙު  ގެގައި  2018  ޑިސެމްބަރ  20ކޮށް  ޤުދީ ޞްވަނީ  ކޮށްފަ.  ޓްޒެ 

އަސަރުފޯރާތިމާ މިންވަރު  ނެވެއްޓަށް  ހެދު  ރިޕޯޓް  ގަވާމާބަޔާންކުރާ  ބެހޭ  އިޞްލާޙު   5އަށް    2012އިދު      ވަނަ 

ގަވާ ގެޒެ  2018ބަރ  ސެމްޑި  27އިދު  ގެނައުމަށް  ވަނީ  އީކުޓްގައި  ގާނޫނެ  .ޕީ.އޭރެވިފަ.  އުފައްދައި    އްތިމާވެށީގެ 

ވަނަ    5ކުރެވިފަ.  ޞާއްޙި  ނީ ޖެނެރަލާ ރއެޓަ  ވަނީޑްރާފްޓް  ގެގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙެއް   ބާރުތަކާ   ންޖެހޭ ދޭ  ސީއަށްއެޖެން

ބެހޭޢުވަ ތިމާވެއްޓާ  ފެންނާނެހެން    ކުރެވޭ  ގޮތުންދު.  ރައްޔިތުންނަށް  ޕަބްލިޝްކުރެވި  އޮންލައިންކޮށް  ދިރާސާތައް 

ބެހޭގޮތުންތިމާވެއް  .އްޓުންބެހެ ފެންނާނޭ    ކުރެވޭ  ޓާ  ރައްޔިތުންނަށް  ޕަބްލިޝްކުރެވި  އޮންލައިންކޮށް  ދިރާސާތައް 

ޕޯޓަލެ  ވެބް  ގާއިމުކުރެވި  ތިމާނިޒާމެއް  ރާއްޖޭގެ  ޕޯޓަލްގައި  މި  ޝާއިޢުކުރެވިފަ.  ވަނީ  ގުޅޭގޮތުން    ޓާ ވެއްއްގައި 

މި  624ކޮށްފައިވާ   ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ޑިޕޯޓަލް    ދިރާސާ  ފީއި  ޒައިންކޮށްއަލުން  އެޑްކުރުމުގެ  ތުރު  ޗާސް 

ކުރެވެމުން.   ދަނީ  ތަކުލީފް    ވަޢުދު.ވަނަ    5މަސައްކަތް  އުފުލަންޖެހޭ  ޚަރަދާއި  ކުރަންޖެހޭ  ފެނަށް    ކުޑަކޮށް ބޯ 

ގެންވާ   އެކަށީން ކުންފުނިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކީ ބޯން އެންމެ މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެބޭނުންކުރުން  ސްޓިކް ފުޅި  ޕްލާ

ކު ފެ މަސައްކަތް  ހެދުން.  ހިސާބަކީ  ރިއަށް  ނަށް  ދިރާސާކުރައްވާ  ގޮސްފައިވާ  ބެހޭގޮތުން  ތިމާވެއްޓާ  ރާއްޖޭގެ 

އުސޫލެއްމަ  ކަށްފަރާތްތަ ރަނގަޅު  ކުރާނެ  އެކަން  ގެނެވުނު    ންޑޭޓަށްމެކޮށް  ވަނި އިފަޑްރާފްޓްކުރެވި  ގުފަހިކޮށްދީ 

ފިޝަރީޒްކުރާ    ގައި ޙައުލުމާދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޞްލާޙަކާ ގުޅިގެން   އޮފް  ވަނީ މިނިސްޓްރީ  ޓަށް  ގެ މެންޑޭދިރާސާތައް 

ނަ ފެނަކަށް ރައްޔިތުންނަށް  ބޯން އެންމެ އެކަށޭގެއަށް ސަޕްލައިކުރާ ފެނަކީ  ބަދަލުކޮށްފަ. ފެން ކުންފުނިން އުފައްދާ ގޭ

ކެމްޕޭން ލޯންޗްކޮށް  2019މާރޗް    19ވަނީ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ  ޕީ.ގައި  ކޮށް  މެދުވެރި  ސް.އެމްއެ. 

ރައީސް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް  ،ނައިބު  މިނިސްޓް  ، މަޖިލީހު  އަދި  ނަޝީދު  އަދި    ވަޒީރުން  ރީ ރައީސް 

މިންމެޔަރަންއެންވަ ޑިރެކްޓަރ ޓް  ކޮމިރަލުޖެނެ  ނިސްޓްރީގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ ންގެ  ސްޕޮޓްތަކެއް  ވީޑިއޯ    ޓްމަންޓް 

  ދަކީ ކަރަންޓް ވަޢު  ވަނަ  6ވަނީ ޝޫޓްކުރެވިފަ.  ސްޕޮޓް  ޑިއޯދުގެ ވީނަޝީސް މުޙައްމަދު  އީގެ ތެރެއިން ރަމަސައްކަތު

ބަހާލައިގެން.ބަ  3ވަނީ  ކޮށްފައިކުރުން. ކަރަންޓް އަގުހެޔޮއަގުހެޔޮ ރަށެއްގެ    ކަށް ފުރަތަމަ ކަމަ  ޔަކަށް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ 

ކެޓަޑޮ މަތީގެޔުނިޓު  400  ރީގެގަމެސްޓިކް  އަގު   ން  ނަގާ  ނައްބޭންޑްތައް  ފަރަގު  ކަރަގެ  އަގަށް ތާލެވުނު.  މި    ންޓް 

ގެނައުމުން   ބޮޑުކަރަން  ކުންސީތަބީގޭ  ރަށްރަށުގެ ބަދަލު  ބިލުތަކަށް  މިސާލަކަށް   އެބިގެންދާނެ.  ލި  ލުޔެއް   ޓް    ގޮތުން 

ބިލަބީގޭ ކަރަންޓް  ދެންރުފި  2200  ށް ސީއަކުން  ހޭދަކުރާނަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ދައްކަންޖެހެ  ޔާ  ޔާ.  ރުފި  1700ނީ 

ބޮޑުކުރުމުގެ  ކުރަންކަރަންޓަށް  ން  ރިތަކުވިޔަފާރަށްރަށުގެ   ހޭދަ  ހޯޙަޝަކުވާއަށް  ޖެހޭ  ގޮތުން  ދައްލެއް  އިދިނުމުގެ 

ގެނެކަރަންޓު ބަދަލު  ވުނުގެ އަގަށް މި  ބިޒްނަސް ކެޓަގަރީ ހެޔޮ  އަތޮޅުތަކުގެ  އަންޑްބޭ  ގެ ތެރޭގައި  ގެ ތަފާތު  ގުތަކުގެ 

  މިންވަރު ޖެހޭ  ކަންއްށް ދަ ންޓް ބިލަތަކުން ކަރަރަށުގެ ވިޔަފާރިލު ގެނައުމުން ރަށްނެ. މި ބަދައިވާވިފަހަމަކުރެވެސް އެއް

ގެ  ދުތައް ގާނޫނުއްޙަސަރަރުމުގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ކު ށި ރައްކާތެރި. ދެން ތިމާވެންޑަވެގެން ދިއުން ކުނުބޮޑު ތަ



  

ހިމާ  ހިމާޔަތްކުރުން. މީގެ  ރެއިންތެ ހިސާބަކީ  ގޮސްފައިވާ  ސަރަޔަތްކުރާމަސައްކަތް  ތެރެއިން    އްދުތައްޙަނެ  ގާނޫނުގެ 

  ދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އިއި ގަވާނާރިކޮށް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަރައްކާތެގޮތުން  ތަބީޢީނުވަތަ    ދުރަތީ ޤުމާޔަތްކުރުމަށް  ހި

ފެމިންގަނޑުތަ ސަރަކަށް  ގޮތަށް  މަޖި މާޔަތްކުރުމަހިއްދެއް  ޙަތޭ  ވަޒީރުންގެ  މަތިލީހުށް  އިރުޝާދުގެ  ކަމާގުޅޭ ންގެ     

މަޝްވަރާކޮކާއިރާތަދާ ކުރެވެމުންމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައް ހިނީ  ދަ  ށް  އެކީ  ޕޭޖް  5  .ކަތް  މާއްދާއަކީ  ދެން އޮ  .ވަނަ  ތް 

ގައި    2018ޑިސެމްބަރ    9މްޕޭން   ކެމްޕޭން ފެށުން. ކެއުމީޤަ މުގެ  ތަޅު މަދުކުރުސްޓިކް ކޮއި ޕްލާއާ  ޕްލާސްޓިކް ފުޅި

ޔުނިސެފު ފަށާފަ.  ފަހަރަ  9000ން  ވަނީ  އެއް  ގިނަފެންފުޅި  ކޮފޮ  5000  ،ވޭބޭނުންކުރެ  ފަހަރު ށްވުރެން  ތަޅު  ތި 

 ވަންނަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވަނީ ބަހާފަ.   ށްއަ  1ޑް  ތައް މި އަހަރު ގްރޭލިބުނު ފުޅިފަ.  ވަނީ ހަދިޔާކޮށްއަށްމިނިސްޓްރީ

ވަނީ  ރަސްމިއްޔާތުވާލުކުރުމުގެ  ޙަޅު  ރަސްމީކޮށް ފޮތި ކޮތަ  މެންޓާޔަރަންރީ އޮފް އެންވަޓްޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން މިނިސް

ސިންގަލް  ބޭއްވިފަ އަދި  ޕްލާ.  ބޭނުންސްޔޫސް  ކޮތަޅު  މަކުޓިކް  އިދުކުރުރުން  ނަންގަވާފައިވާ  ޝިނީމުގެ  އޭޝަން 

އަރަށްރަށަ ޝޯއިށް  ލިސްޓްޓް ޑެންޓިފައިކުރެވި  ގެއެ   ށުގެރަ  5ކުރެވުނު    ނިމިފަ  ވަނީކޮތަޅު  2  އްގައި ކޮންމެ  .  ބަހާ 

އުމީ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ ފަންނީ  ޤަ   މުގެޓް ކުރުފޭސް އައުސްޓިކް   ޕްލާސްސިންގަލް ޔޫ

އެކުލަވާލާފައްމިޓީއެކޮ ކޮމިޓީން    .ވަނީ  އައުޓް  ފޭއަދި  އައު  ،ޕްލޭނެއްސް  ދަނީ  ފޭސް  މަސައްކަތް  ޕްލޭނެއްގެ  ޓް 

އަހަރަށް   ކުރުމުގެމަދު  ޕްލާސްޓިކްކުރިއަށް.   މި  ދާފު  މަސައްކަތް  ކު ޅާ  ގޮތުން  ހިކު މަގުފަރުމަށް  އިރާއެއްގައި  ރުމުގެ 

ޖަމުޢިއްޔާއެއް ކަމުޤުޢަނަލްބައި އާ   ގައިވާވަނީ  މިނިސްޕާލޭ  މި  އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައިއި  ދެމެދު  ރެވިފަ.  ވަނީ ސޮއިކު ޓްރިއާ 

ފެށުންހި އްދު  ޙަވައްމުލަކު ސިޓީ ގިރާ ސަރަފު  ދަކީޢުވަދެން އިން   ސްފައިވާ  ގޮ  ކުރިއަށް   .މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ޑް ހުށަހެޅި ކްޓަރުން ޕްރީ ކޮލިފައި ކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް ބިކޮންޓްރެ ށް  ކުރުމަމަސައްކަތް  މަލީގެ ޢަކީ މަޝްރޫޢުބަހިސާ

  ޠު ކޭޝަން ޝަރު ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޕްރީ ކޮލިފި  3ފައިވާ  ހުށަހަޅާ  ޑްބި  .ޓްކޮށް ވަނީ ނިމިފައިވެލުއޭ   ޑްކުގެ ބިފަރާތްތަ

ކުރައްވަމުން ދަނީ. ދެން އެންމެ ފަހު    ،ދަނީ  ށް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްކޭޝަނަވަނަ ފަހަރު ޕްރީ ކޮލިފި   2ހަމަނުވާތީ  

ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ    ކީ މުޅިބައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާމަސަ   ފެށުން.ޕްރޮގްރާމް  ގެރުމުފުކުރު ޢުދަކީ މުޅި ރާއްޖެ ސާވަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އީސުގައި ރަ   2018  ޑިސެމްބަރ   8އެކުލަވާލައި    " ހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާސާފު ރާއްޖެ އަ"  ގްރާމު ޕްރޮ

ރަކާތްވަނީ  ޙަވެސް ހަމަ އެ ދުވަހު އެ    ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  ވެވަޑައިގަންނަވާފަ. އަދިވަނީ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރި

ރަށްރަށުގަ  ގެންގޮއްސަ.  ޕްރޮ   ކުރިއަށް  ނެގުމުގެ  ރަށްރަށުގެ  ކުނިތައް  ފެށުގްރާމެޖަމާވެފައިވާ  ރާވައި    ންޖެހޭ ވާމަށްއް 

 .ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން. އެ ނިމުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަޝު  ،އޯކޭ މިނިސްޓް ންޔަރަކުރިއްޔާ.  ގުޅޭގޮމެންޓް  ސަރުރީއާ  ވަޢުދުތައް  ދުވަ   100ކާރުގެ  ތުން  ހުގެ 

ރިޕޯޓެކުރެވިޛުތަންފީ ގޮތުގެ  ދެންފައިވާ  އަޅުގައް  އިމެ  މި  މިވުނީނޑުމެންނަށް  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ން  ރައްޔިތު  އީ. 



  

މިނިމަޖިލީހަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓެއް ކަމަށް. އެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ދުވަހުގެ    100އްކަތްތައް  ސްޓްރީގެ މަސަ މެން 

ގޮތް މަޖިލީ  ވުނު ، ކުރެތެރޭގައި ކުރެވުނު  ރައްޔިތުން  ހުށަހެޅުން އެއީ މުހި  ހަށްމިންވަރު    މު ންރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި 

ރި ގޮތް އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުޒަތްތެރި މެން. ދެން އިއްބޫލުކުރެވޭޤަ  ށްކަމަށް އަޅުގަނޑަ  ކަމެއް

 ލަން.  ގައި ބަލާމި ކަމު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

އަޅުގަނޑު  ދެން   އްރިރު.ޤައްޔާ މުޝުކުރި ރިޕޯޓް  ރައްޔިތުން   މި  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  މަޖިލީހަށްވެސް  ހުށަހަގެ  .  ޅަން 

މަޢު   ގުޅުން ޕޯޓާ  ރި  މި   ، ހެންނަމަވެސްއެ  ދެން އިތުރު  ހޯދުމަލޫހުރި  ކޮށްލުން  ކީ  މާތުތައް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

އަދި   ކަމެއް  ނގަޅުރަ ދެންކުރަންދިރާސާ  ކަންނޭނގެ  ކުރިއަށް    މެންބަރުންނަށް  .  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 . ދުސް ތާއީވެ ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަ  .އްޔާޝުކުރިއާދެ!   ފެނުނު  ފުރިހަމަނު  ގިނަ  ވަރަށް   ށް  ހުރީކަންކަން  މި  ހު  ދުވަ   100.  ވެ 

ކިޔަނީ.ކަމު ރިހަމަކުރާނެފު މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ވަޢުދުތަކެއްގެ  ކަންކަން   ގެ  ބައެއް  ފެށިއެހެ   ދެން  .  ފަރީ 

 ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. އެއީ  ން ނިމުނީތޯން އެކަބުސާކަށް ނޭނގޭ. އެހިމެނަގޮތެއް އަޅުގަނޑު  ވާނެ  ންދެ  ންއެހިސާބު

 ގައްދޫ.! އާދެ  މު އެއް ބަޔަކީ.ންވުމުގެ އެންމެ މުހިނގެ މި ޖަވާބުދާރީކުރުކަންނޭ ށް ހީވަނީ އެއީޅުގަނޑައަ

 

 : އްކެވުންވާހަކަދެ  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

  100ގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ  . ދެން އެ ކޮމިޓީނިންއިވެސް  ޑު  ގައި އަޅުގަނޓީމިކޮ  އެސް ޕްލޭން ހެދިއިރު  ޑޭ  100

ކޮށް   ތެރޭގައި  ކަންތައްތަ  އިލާފައިނިންމަދުވަސް  ތެރޭގައި    100  ކަންތައްތަކަކީބައެއް  ނޫން.    ކެއް ހުރި  ދުވަސް 

  ތުގައި  ގޮހީގެ ޗެއެއްން  ގޮއިންއޮ  އި އް ފެށިފައެއް ކަންތައްތަބަ   ގޮތުންއެ ހުރި ކަންކަން.  އި  ށް ލާފަތެރެއަ  ގެ ފައްޓަން އޭ 

 ންވެގެން. ކޮށްލަޞާއްޙި އެހެރީ. އެ ވާހަކަ ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު  ގެދާއިރާ  މަހިބަދޫ

ވަރަށް   ހަމަ  އެއީ  ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އެއީ  ގައްދޫ  ޕޮއިންޓެއް.  ރަނގަޅު 

އޭ  ވެސްއަޅުގަނޑު   ކޮމިޓީގައިހަމަ  އެ  އިނިރު  އޭގައި  ން  ފަށާފަ ތެރޭ ދުވަހުގެ    100  .އީދިޔަ  ކަމެއް  2.    އި ގައި 

ކަންކަމާނި ފަށާނެ    ދުވަހުގެ  100  އިންމާނެ  އެއްޗެހެއެ  ންކަމާ.ކަތެރޭގައި  މި  ރިޕޯޓް  ންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ހި 



  

ރުން  އޭ  ނގެ.ދިވެރި ކަންނޭފައިކޮށްލުން ބުއްޑެންޓިހިތައް އައިއްޗެ ކުރިން އެގޮތަށް އެ އެ  ގެ ފޮނުވުމުފްލޯއަށް    އިހަދާފަ

އަޅުގަނގެކަންނޭ ނި  100އެނގޭނީ    ންނަށްނޑުމެ  ތެރޭގައި  ތެރެއިންދުވަސް  ކަންކަމުގެ    ހުރީ   ނުނިމި  ންމަންޖެހޭ 

ކަން  ،ކަމެއްތޯކޮން ނުފެށިކަމުފަށަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ކަމެއް  ގެ  ކޮން  ވަހުރީ  ހަމަ  ރަނގަތޯ. އެއީ  ވާހަކަފުރަށް  ޅެއް  ޅު 

 ކޮށްލީ.ޞާއްޙިވާހަކަ    އެތީ ޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އަޅުގަނ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އޮން   އްރިރުޤަމު ފާ ރެކޯޑް  ދި  ހަމަ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު  ން ހަގަކޮށްލަގައި  މި  އިޖުތިމާޢީ  ދާއަށް  ންޖެހޭތީ  ވަގުތު 

 ގޮސްލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހު  އެހެންވީމާ، މި  އިތުރަށަހެޅުނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  މި  މިނިސްށް  ގުޅޭގޮތުން  ޝަލުންނާ  އޮފި  ގެ ޓްރީއާ 

މި ކުރިއަށްބައްދަލުކޮށް  ދެން  ކަން  ކި ދާނީ    ކަންތައްތަ  ބައެއް  ސާފުކުރުން.  ތެރޭގައި    100ކަކީ  ހިނެއްތޯ  ދުވަސް 

ކަންތައްތަނިންމަން އަނެއްބައި  ކަންތައްތައް.  ފަށާފަރޭ ތެ  ހުގެދުވަ  100ށް  ޖެހޭ  ފަށަނީ.  ކުރިއަށްދާނެ    އިގައި  ދެން 

ކޮމިޓީއަށް އެނގެން ބޭގޮތެ މަޢުލޫނުންއް ވެސް  މި    އް މާތެވޭ. އެ  މީގައި  އޮތް ހިސާބު  ގޮއްސަ  ނެތް މީގައި. މިހާރު 

ތީ.  އެ އޮ  އިފަށިށް ފެދަކޮދެން ވަރަށް ކުލަގަ  ޕްރޮގްރާމު ދުމުގެ   ގަސް އިންށްއްތޯ ވާނީ. މިސާލަކައޮތީ. ދެން ކިހިނެ

  ، އެ ންދާ ނިމޭނީ ކޮންއިރަކުތޯސް އިގަ ގައި  ޖޭޅި ރާއްމު  ނުވެއް އެނގޭ.  ގޮތެއް އޮތް    އި ރޭވިފަ  ށް ދެން އިތުރަ  އެކަމަކު

ކިހިނެ  އި  ރޭވިފަޕްރޮގްރާމު  ވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން  ދު  100  ، ންވަންކުރުމިނި  އީ.ޕީ.އޭ.  ނީފުކުރަންޖެހޭސާ  އްތޯ އޮތީ 

ކަމެ ގޮތުގައި އޮންނަ  އެކަމަކު  އި އެނގިފަށް  އަޅުގަނޑަ  އްގެ  އަދިއެ  އޮންނަނީ.  ވެސް  ކޮންމެ   ކަން  އޮތީ  ވެސް  އެ 

ކުރިއްގަހިސާބެ ހައި  ނުގޮސް  އެހެންވީއަށް  މިނިސްޓްރީރުލާފަ.  ކަމާ މާ،  އަޅުގަނޑުމެ  ގެ  އޮފިޝަލުންނަށް  ން  ބެހޭ 

 ތޯ. އެބައޮތް  ޔާލެއްޚި ކޮށްލަން. ނޫނީ އިތުރު ވަތުދެމާތޯ ބައްދަލުޢުދަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢުޤޫބްޔަهللا ޢަބްދުރާގެ މެންބަރު ދާއިދާންދޫ 

ޓޭބަލް މި  ޚިޔާލަކީ  އަދިއަޅުގަނޑުގެ  ކިހިއެއްކޮށް    ކޮލަމަކާ  އިތުރު    މިނިސްޓްރީވާނީނެއްތޯ ފޮނުވާލަން  ދެން    .އަށް 

ގެ  ޔާމު މިނިސްޓްރީ ށްލަން ވެއްޖެއްއެއްޗެއް ސާފުކޮފޮނުވީމަ ދެން އިތުރަށް    އި ފައްވާތަށް ފާހަގަކުރަނިސްޓްރީން އެގޮމި

ނީ  ގަނޑަށް ހީވަ އަޅު  އެއީ .  ތޯނޫން  ގެންދެވިދާނެ   އަށް ކޮށްލައިގެން ކުރިސިޓު   އި ގަތާނއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި  މަކާޓީ

ބޭ މިނިސްޓްރީގެ  އޭރުން  އެ  ފުޅުންނަށްތަންކޮޅެއް  ތަންކޮޅެއް  އްކަލަ ޓައިމްވެސް  މީތި  އޭރުން    ޅަށް ރަނގަ  ލިބިގެން 

 ހެން. އަށް ގެންދަން ފުރުޞަތު ލިބޭނެކުރި މިކަން ށް ކޮގޯތްރޫ



  

 

 ކަދެއްކެވުން: ން ވާހަރިޔާސަތު

އި އެހެންވީމާ ހުއް،  ތި  މެންބަރު  ކޮލަށަހަޅުޒަތްތެރި  އިތުރު  ފަހަތުން  ހިސާބުގެ  ގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  މެއް  އްވަނީ 

އައޭގަ  .ރަންޑްކުއެ ބުނަޅުގައި  ބޭނުންވަނޑުމެން  ދެންން  ޕްރޮމި  ނީ  ކުރިއަށް  ގްރާމް  ކި  މިކަން   ؟ތޯހިނެއްދާނީ 

 އެހެންނޫންތޯ.    އިނަކީ ކޮބައިތޯ.  ޑެޑްލަގެ އަދި އޭ؟ ތޯތަކީ ކޮބައިއޮތް ގޮވިސްނަވާފައި  ނިންމެވުމަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޠީފްޢަބްދުއްލަ  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީން    . ދެން އޭގެ ންރަދުކު ތާއީޅުކުރެއްވި ޚިޔާލަށް  ފާ  އެ   ބު ޢުޤޫޔަހަމަ  ވެސް    ގަނޑު އާދެ! އަޅު

  މެއްތޯ ންނަ ކައޮ  ލީޓްކުރަންމްޕްކޮ  އި ތެރޭގަދުވަހު  100 އެއީ  ޓުވެގެން އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްޕްލީއޭތި ކޮމް

 ވެސް އެނގުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން.   ންނަކަމެއްތޯފަށަން އޮ ވިއްޔާމުއި ނޫނީއާ

 

 : ކަދެއްކެވުންސަތުން ވާހަރިޔާ

ސާފު އިވަރަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާނގޭތޯ  ފަށަ  100،  .  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަ  ންދުވަސް  ދުވަސް    100ތަކާއި  ހުރި 

ކަންތަ  ނިންމަން  އިތެރޭގަ މީއްތަ ހުރި  ފާހަ  ގެއް  ކަންތައްހު  ފެށިފައިދެން  ގަވާންޖެހޭނެ.  ތެރެއިން  ކުރިއަށް  ރި  ތައް 

ކިހިނެއްތޯގޮ ނިމޭނީ  ކަނޑަ  ،ސް  ތާރީއޮތްއަޅާފައި  ނިންމަން  ކޮބައިތޯ ޚަ  އެނގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކީ   

  ންވާކަމަށް.ބޭނު

 

 ދެއްކެވުން: ކަމް ވާހަ އިތަޚަ ދުއަޙްމަގެ މެންބަރު  ރާއި ދެކުނު ދާ ޅީގޮމައްޗަން

ގަނޑު  ނީ. މިސާލަކަށް އަޅުރަހިތަށްއަމި  ކަމަށް އަޅުގަނޑު    އް އެޑްކޮށްލަންއް ކަންތައެ!  އާދެރިރު.  ޤައްޝުކުރިއްޔާ މު

ބޭ ފޮނުވަކުރަން  ކޮންކަމެއްކަން  އެ އިނުންވަނީ  އެ  އާލާފައި    އެކަމަކު   ށްނޫން.ޒިރުކުރާކަހާބޭފުޅުންނަށް  އެއްކޮށް 

ދިނުން ޝައިންވިޓޭ އެހެންނޫ ކަންނޭނގެ  ނގަޅުރަ  ން  އަނެއްކާ . އެއީ  ވެސް އެ    ނެއްކާ އަ  އިވެސް ގެނެސްފަ   ނިއްޔާ 

އޭގެ  ގޮތަކަށް.  އެކަހަލަ  ކިޔާލާފައި  ބަދަލުގަ ބޭފުޅުންނަށް  ހަ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނއި  މިއޭ  ބޭމަ  ކަމަކީ.  ޑުމެން  ނުންވާ 

ޔާ  . އެހެންވެއްޖެއް އެއްކޮށް  ހަމަ މަޢުލޫމާތާޑައިގަންނަވަންވީނޫންތޯއޭ އަދި  ވަން ވަތު ދެއްމާމަޢުލޫ  ށް މިކަމަ  ،މާއެހެންވީ

ކަންނޭކްޓިވްރެއިންޓަރ އެ   އެހެންނޫވާނެ  ބޮޑަށް.  ތަންކޮޅެއް  އަނެއްކާ ނގެ  ސިސިޓީސް  ވެ  ނީ  ފޮނުވާފައި    ން ޓީން 

ދިގުދެމި ތަންކޮޅެއް  ގިނަފަހަރު  އެހެންނޫނީ  އެއީ  ގޮތަށް.  އިންވައަސްގެންދާ  ކޮމިންޔަރަލު  ކަންމަންޓު  އްތައް  ތަޓީގެ 

ވަރަށް ދަނީމި ދި     އެހެންވީމާގެންވިކުރެރާސާބޮޑަށް  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  އަނެއްކާ ދާ  އި  ،  ދިވެސް    ގުދެމިގެން ތުރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ލުއަސް  ންގެގެންދަންވެނު



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެ ވިސްނުނު ގޮތް ރަނގަޅުކަމަށްއަޅުގަނޑަށް  މި ކިޔަ  ންމެ  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ނޭނގެ. އެއީ  ނީ އެކައްޗެއް ކަންވަންޏާ 

މިއަޅު މަގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުޢުލޫ  ހޯދާފައި  އަލީގެމާތު  އަޅު  މަޢުލޫމާތާގަނޑުގައި  އިތުރަށް  އެއްކޮށް    މެން 

މަނޫނީ  ތޯވަޑައިގަންނަވަން ދިރާސާޢުލޫ  ދެއްތޯކޮމާތު  ދަންނަވާގޮތަށް  މިށްފައި  އަ  ހާރު.  އެބައިން  ގަނޑުމެން  ޅުވެސް 

ދަޢުވަތެއްމިނިސްޓްރީ ކަންދީފައި    އަށް  އެހެންވީމާއިތަކުގަ ކުނީގެ  އަނެއްކާ .  އަނެއްކާ  ،  އޮއްވާ  އެހެން  އެކަން   

ފަސޭ  އޭގެ  ދެންނެވުން  ދެން ހަވެދާނެކޮމިޓީއަށް  ސުވާލަކީ.  ބޭފުޅުތޯ  ތި  ނިންމަވާ  ރަނގަޅު    ން  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް 

 . އާދެ!ހަމަ

 

 ވުން:  ވާހަކަދެއްކެ ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ފަހަރައިނުފެނޭ  ކަށް  ޅުގަނޑައަ ފަހަރަ ކު  ރުކޮޅުކޮޅާ  ގެކަމަކަށް  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީގެ  ކަމަކަށް  އެ  ންނަވާކު  ކަށް. 

ހަމަ  ޅުންބޭފު އެހެންވީމާ  ވެސް  ބޭފުޅުން.  އުޅުއްވާ  ބުރަކޮށް  އަވަރަށް  މިކޮޅުގަނ،  އެ  ރާސާކޮށް،  ދިޅުން  ޑުމެން 

އަތުންންޅުބޭފު އަޅުގަނޑު  ގެ  ހޯއްދަވާފައި  ދިމަޢުލޫމާތު  ދިރާސާރާސާކުރާމެން  ހުކޮށްފަވަރަކަށް  ދެން  އެކަމާ އި    ރި 

ބޭފު މިތަނަށް އަބަދުކަށް ނުފެޑަ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާހާޅުން  ވިދިގެން އެ  ބޭފުޅުން  އަދަބު ނޭ އެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ޅަށް ގެންނާކަށް.މިކޮ

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ވާހަ މްއިތަޚަ ދުއަޙްމަރާގެ މެންބަރު  އި ދެކުނު ދާ ޅީގޮމައްޗަން

އަސްޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު.  ވަޑައި  އެ އެއްކޮށް    މާތާ މަޢުލޫށަހެޅުމަކީ  ހުގެ  ލު  މިތަނަށް  ގަންނަވާށޭ.  ބޭފުޅުންވެސް 

މެންބަރު ތްތެރިއިއްޒަ ހުޔަ    ފުރަތަށަހެޅުމަކީޢުޤޫބުގެ  މީގެ    މީތި   މަ  އަޖަވާފޮނުވާލާފައި  ދެން  ގެނެސްފައި    ނެއްކާ ބު 

 . އްޔާކުރިކުރަން. ޝުވައިޓް އިން ށްފުޅުން މިކޮޅަވެސް އިތުރަށް އެ ބޭ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 ޤޫބް.ޢުޔަ

 

 ޢުޤޫބު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔަ هللا މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ ދާން

އަޅުގަނޑު.  ޝުކުރިއްޔާ ގައްދޫ  ގެ  މިހާރު  ހަމަ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުމަކީ  ވިދާރި  ދެންމެ  ހަމަ  ޅުވި   

ބޭ  އަޅުގަނޑު   ތަށްގޮ ފުރަނުވެސް  މަޢުލޫމާތުންވަނީ  ފުރަތަ  ތަމަ  މިކޮހަމަ  ގެންނަންޅަމަ  އަސްށް  ފަހަރެއްގައި  .  ލު 



  

ލިބުނީމަމަޢުލޫމާ އަލީ  ތު  އޭގެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ފަހަރެއްގައި  އޭގެ  ބޭފުމިނިސްޓްރީގެއެ  ގައި  ޅުން   

ދަޢުވަތު  ނަމިތަ އަޅުގަނޑުމެން  ށް  ހިނގައިދާނެވެ  ނުޖެހި ދޭން  އެހެންސް  ޓަވެއްޖެއްޔާމު  .  އެ  އެއީ  ސޭވްވީއޭ  އިމް 

ބޭފުޅުން  .ޅުންނަށްބޭފު ބު  ވެސް  އެ  މިތަނަށްވަރަށް  ވީވަރަކުން  މަސައްކަތްކުރައްވާނީ. ދެން  އެއްވެސް    ރަކޮށް  ހަމަ 

ނު ހަމަ  ނުގެނެ ގެނެބޭފުޅަކު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާންވާބަލަ  ވޭތޯވަންޏާ  ފެން، އަޅުގަނޑަނީ  ބޮޑަށް    ނަނީށް 

މަ ބައެއް   ؛މާތުޢުލޫހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޒާތުން  ބޭފުޅުމީގެ  ވަޑައިގެންނުގެންނެއެ  މިތަނަށް  ވިޔަސް  ން 

ބޭނު ލިބިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމާކަމަށް  ންވާ  އަޅުގައެގޮތަށް  ،.  ހަމަ  ހުށަ   ހަމަ  ހަނޑު  ޅަނީ. 

 ށް.  ތަތުދޭގޮވަޢުދަޔާމު ދެން ންނަން ފެނިއްޖެއްފަހުގައި ގެ ފައި އޭގެ  ފުރިހަމަކޮށްމާތު މިމަ މަޢުލޫފުރަތަ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަޅުގަނ ހުށަހަދެން  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  މި  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  ހުށަހެޅުއްވުންތަޑަކަށް  ހަޅުއްވާ  މަ  ކަކީ 

ހިފަހައްޓައެގޮތު އެނޫންގައި  އޮ  ތެއްގޮ  ވަން  ނުވެސް  ހުށަހަޅުއްވާ  ބޫލުޤަކަމަށް    ންނާނެހަމަ  ކުރައްވައިގެން 

ކަމަށް.ހުށަހެޅު ނިންމާނީ  އަޅުގަނޑު  އްވުންތަކެއް  ވޯއިނ  ންއިސްކޮންސެންސަހަމަ  މެން  އަޅުގަނޑުގޭތޯ.  މެން ޓަކަށް 

އިޢުތިރާ އެއަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިވަ   ށްކަމަ  ކުރައްވާ ޟްދާނީ  މެންބަރު  ންޏާ.  ހުށަހެޅުމްއިތަޚައްޒަތްތެރި    އްވުން ގެ 

ކަމަށް. އެހެންވީދަރަ  އީއެ  ނެނުފެގަނޑަކަށް  އަޅު ނިންމުމެއްމާޖައިގެ ހުށަހެޅުއްވުމެއް  ބަލަ، އަޅުގަނޑު  މި  ނީ  ކަމަށް 

މަޢު ހޯދުމަށް  ލޫއިތުރު  ހުށަހަޅާފަމާތު  އެ މިނިސްޓްރީއަށް  އަލީ ހެޅުމުހުށަ  އި  އަޅުގެ  ދެވަނަ  ގަނޑުގައި  އިތުރަށް  މެން 

މިހާ  ދެވެނީ.ފުރުޞަތެއް  މި  އަޅު  ރު  ފުރުޞަތުގައި  މަޢުލޫގަނޑުއެ  ލިބޭ  މަދުމާމެންނަށް  ދެން    ށްކަމަތު  ވަންޏާ 

އޮފިޝަލުންމަންޓު ންއެންވަޔަރަ މިނިސްޓްރީގެ  ދަންނަވަ   މަޢުލޫނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުއަލީގަ  މާތުގެ ން.  ދެން  އި  މެން 

ތަ މަޖިލީހުގެ  ޕްރޮ ދުވަހުގެ   100  ށްޅުމަރައްޔިތުންގެ  ދާއިރާ  އެ  ތަންފީގްރާމް  ރިކުރެ ޛުއިން  ގޮތުގެ  އް  ޕޯޓެ ވުނު 

ސަމާލުކަމަށް  ށަހަޅާގޮތަށްހު މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރަނގަޅުތޯ.  ރައްޔިތުންގެ  އެންމެ  އެގޮތް  ޓަކައި.  ،  އެހެންވީމާ  

ނި އައިޓަމްތައް  އެޖެންޑާ  ގޮއެހެނިހެ  ދެންމުނީ.  މިއަދުގެ  ކަންތައްތަކުގެ  އަޅުގަނން    ފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަށް  ...ޑުތުގައި 

ރުންނަށް  ހުރިހާ މެންބަވެސް ހުންނާނެ    ، ނޫން. މިހާރުނޫން ؛ންމެނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުއް އިގައި އޮތީ ދެގޮތެމިހާރު މީ

  ކު މަ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަލޫމާތު މެއިލްކުރެވިފައި އިނގޭތޯގަނޑުމެން މި މަޢުއަޅު

ވި މި  އިދާޅުވެސް  ޒިންމާތަކުޅުގަނޑުމެންއަ  އެއީ   .ނގޭތޯވުން  ކޮމިޓީގެ  ހިމެނޭގެ  ތެރޭގައި  މިނިސްޓްރީ    ގެ 

ޖަވާބުދާރީ ބުދާރީޖަވާ އަޅުގަނޑުކުރުވުން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތު ކުރުވުމަށް  ޖެހޭ    ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ން.  ދެނެގަންނަ  މެން 

އަޅުމާވީންހެއެ ވަގުތެއް  އެ  އަދި،  ނުލިބޭގަނޑުމެންނަކަށް  ބައްދަލު  އިންނަ  ދެން  އަޅުގަ.  ނޑުމެން ވުމަކަށް 

މިއާޑާކުރާއެޖެން ހު  ނަން  މެންބަރުން  މަޝްވަރާބެހޭގޮތުން  ޚިޔާލާއި  އެހެންވީ  ށަހަޅުއްވާ  ގޮތަށް.  ،  މާ ބަލައިގަންނަ 

އަޅުގަނއެގޮތުގެމަތީން   އެހިމި އައިޓަމް  ކުރުކޮށް ޑު  އަންނަ    ދެން ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނީ އިނގޭތޯ.    ލާނަންސާބުން 



  

ހޯދު  ހޯމަ އަޅު  މަވަހު.  އެޖެންދުވަހަށް  މީތި  އެހެންވީމާ  ރާކު ޑާގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅުން ގޮތަށް  ހުރިހާ  މީތި   ،  

 އާދެ! ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން.ދެއްވުއިވެސް ބައްލަވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢުޤޫބުޔަ هللا މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ ދާން

އަ  މިއާ އެއްޗެއް.  ބެހޭގޮތުން  ކުޑަ  މިނި މީގައި ޅުގަނޑު  ކުރަމުން  ޓްރީންސް  މީގަގެންދާ މިހާރު  ކަންތައްތައް  އި   

ށް  ރުންނަހުރިހާ މެންބަ   މެއްތޯކޮންކަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން އުޅެނީން  މީގެއަޅުގަނޑުމެންގެ    . ފައި މިހިރީފާހަގަކޮށް

ލޫމާތު   މަޢުނޑުމެން މި އަޅުގަކީއެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ އެއްޗަ  ންނޭނގެ.ކަމު ކަމެއް  ންށް މުހިވަރަ  މަކީލުއެނގި

 ނުކުރެ އޮތްތޯ ބެލުމުގެ  މެއްނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަނޑުމެން މިދީ އަޅުގަހޯމި  

 . ށްތޯ އަޅުގަނޑަށް މި. ރަނގަޅަލޫމާތު މި ހޯދީންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޢު ކަގައިބޭމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްލަމެންގެ  ކޮމިޓީ ވަރަށް  ޑޭޓް  ސާފުވަރަނަގަވައިލެއްވީމަ  ކުރަމުންދާ  ޑައިޅަށް  ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގަންނަވާނެ 

ނުކުރެވި އަދި  ބަލަން.  ކޮންކަމެއްތޯމަސައްކަތްތައް  އޮތީ  ކަންތައްތަ    ކުރަމުންދާ  ބަލަން.  ތެރެއިން  ވެސް  އެ  ކުގެ 

، އެ  ނެ. އެހެންވީމާމެނޭތެރޭގައި ހި  މެއް މީގެއެ ހުރިހާ ކަ  .ސްވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯލަ  .ލަސްވަމުންދަނީ ކޮންކަމެއްތޯ

ހޯދީ.  މަޢުލޫ އަޅުގަނޑުމެން  އިމާތުތައް  އޭގެ  އަދި  ޢާއްމު ދެން  އަޅުގޮ  ތުރުން  އަހުލުވެރިވުތެއްގައި    ، ން ގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްތަހިނގަ އަހުލުވެރިވުމުންދާ    ކި ސްޕެސިފިކް  ވަގުޅޭ   ކަމަކާ   ން ރުއޭހިމެނޭ.  ތެރޭގައި    ވެސް މީގެ   ންކަށް 

އޭގަނޑުއަޔަސް އަޅުއިޝޫއެއް   މަޢުލޫރައުކްގެ ބެމެންނަށް  ލިބިފައި  ންޑު  ވަރަށް    ރީ ، މިހި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާމާތު 

މަ ގިނަ  ވަރަށް  ފޮނުޢުލޫމާތަޚުލާޞާކޮށް  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެވާފައްކެއް  މި ވީމާން.  އޮންނަ    ،  ހަފްތާގައި  އަންނަ 

 ބް. ޢުޤޫރާނަން. އާދެ! ޔައަށް މަޝްވަރާކުބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

 

 ޢުޤޫބު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔަ هللا މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާއިރާގެ ދާން

ރާ އިޝޫ  މި ފާހަގަކު  ވަނީ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ހީކިޔަން. ދެން  އަޅުގަނޑު މިއެއް  އަދި    ޅުގަނޑަށް ހީވަނީދެން އަ

ރި  މިއާ ބޮޑަށް  އެއީވަރަށް  އެހެލަވެންޓްވާނެހެން.  ކޮމިޓީއަކުން  ވަރަ  ން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވެސް  އެ  ށް  މިހާރު 

އާއި    އެހީ   ހިލޭ   ،ހީގުޅުންހުރި ބޭރުގެ އެ   ޓު މިނިސްޓްރީއާމަންޔަރަންކޮށް އެންވަޞަޚާއް  ދަނީ   ސާކުރެވެމުން މިދިރާ

ގެ  ޓްރީވޭ މިނިސްކުރެއެބަ    ފާހަގަ ޓްސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް  އި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޖޭގަރާއްއަދި އެހެނިހެން އެހީތަކުން މި  

ތި ޙަވާލު  ބޭފުޅުއްއެކަމާ  އިހުބަވާ  ލިބެންންގެ  ޕްރޮޖެކްހު  މާލުން  ކުރިއަންނަ  އޮޓްސްތައް  ލިބިދާ  ނުތަނަށް  ންނަ  ށް 

އެބަ ޚާއް  މަންޒަރު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭކޮށް  ޞަފެނޭ  ރިޕޯޓުތަ ޓައިމްލީކޮށް  ހުށަހެ  އެ  ދެން  މާއި  ނޭޅުއް 



  

އެލޯ  ޚާއްމީ  .މާ ނުކުރުކޭޓުއެލޯ  ރިސޯސް  ތަށްގޮ  ކޭޓްކުރަންޖެހޭރިސޯސް  ބޭރުން  ސަބަބުން  ކަހަލަ  އޭކޮށް  ޞަގެ  .ޑީ.ބީ 

ލިތަންތަނު މި  ޔުފަ  ބޭން  ރަނގަޅަށް  އެއީ  ބޭފުޅުން ލައިޒުނުކުރީޓިންޑު  އެ  ބައްލަވަ  މާ  އެއީ އެ  އޭގެ  ނީ  މިތަނަށް   

އެހެންވީމާތް  ނެނީޑެއް   ދެންކަމަށް.  އަހަރު   ،  އަންނަ  އެ ޖެހިގެން  ފަންޑެ ޕް  އެއްވެސް ގެ  ބާވަތު      އް ރޮޖެކްޓަކަށް 

އެހެންބޭތަނުލި މިހެންވީމާން.  ބޮ  ގޮސް  ،  މީތި ވަރަށް  ޓްރެންޑެ  ޑަށް  އަޅުގަނޑު  އްހަމަ    ހަގަ، ފާ  ންނަށްމެގޮތަށް 

، މިއީ އަޅުގަނޑަށް  ވީމާށް ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންޑަބޮ  ށް އުޅޭތީ ވަރަ ނޑުކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އަޅުގަޞަޚާއް

އަންނަ  ، މިޓްކުރަންޖެހޭ އިޝޫއެއްހެން. އެހެންވީމާޑަށް ހައިލަވަރަށް ބޮއީ  މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށްންޅިގެގު  ނީ މިއާހީވަ

 ކަންނޭނގެ.   ންޖެހޭނެށްލަފާހަގަކޮ ޅުގަނޑުވުން ދާއިރު އަމި ބައްދަލު  އިމަންޑޭގަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ތުން ވާހަސަރިޔާ

މު  އިޤަތުގަޙަޤީ ވަރަށް  ނުކުތާންހިވެސް  އެއަޅުއެއް އެއީ.  މު  ލިބޭ  ބި  ހީގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  މިވަނީ  ވަރަށް  އެ  ނާ 

އަޅުގަނޑުންފިޝައެ މަޓްކޮށް  ކުރާ  ތިމާވެށީމައްޗަ  އްގެތަކެ ސައްކަތްމެން  ދާށް.  ރާއްޖެގެ  ބޮޑަށް    އަށް އިރާއަކީ  އެންމެ 

ލިބޭ   ހިންގުއެ    ވާތީ ދާއިރާކަމަށްއެހީ  އެދާއިރާގެ  ހުރި  ދެކެގަތުއަޅުގަނޑުމެސީ  ންޝަފިމުގައި  ޤަތުގައި  ޤީޙަ  ންން 

އެހެންވީމާމުންހިމު   ވަރަށް މި.  އައި  އަންނަ  ،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްވަރާކުރަން  ހަފްތާއަށް  އިތުރަށް  ޓަމް 

ބޭފަސްކޮ އަޅުގަނޑު  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  މަޢު   ނުން ދަންނަވާލަން ށްލާނީ. ދެން  މެންބަރުންގެ  ޓަކައި ލޫމާތަހަމަ  .  ށް 

ގާނޫނުގެ   ހަދަންޖެހޭދަތިމާވެށި  އެންވަޔަރަށުން  ރިމްޕެކްއި މަންޓު  ން  އެސެސްމަންޓު  އެއީ  ޕޯޓުޓް  ދެން  ވަނަ    93. 

ކްޓް  ޕެމަންޓު އިމްންޔަރައީ. އޭގައި ނުއެއް ބުނޭ އެންވަންނަ ވާހަކައެއް އެޅާފައި އިއަނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަހަރުގެ ގާނޫ

ތިމާވެ  މަންޓެކޭސްސައެ ބުނަނީ  އޭގައި  ފޯވެސް.  އަސަރު  ބައްޓަށް  މިންވަރު  ދެން ޔާރާ  ރިޕޯޓޭ.  މިހާރު    ންކުރާ 

ޤަތުގައި މި ހެދެނީ  ޤީދާ ދިއުމުގައި ޙަކުރިއަށް މި  އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މި އެކި ކަންކަމުގައި  

އިމްންއެންވަޔަރަ ރިޕޯޓެއްއެސެސް  ޕެކްޓްމަންޓު  އެންވަޔަރަ  މަންޓު  ހެދެނީ  މި  އޭގައި  ރަލް   ކަލްޗަ ލް  ޓަމަންންނޫން. 

އެސެއިމްޕެކްސޯޝަލް   ދެޓެއް  މަންސްޓް  ތަރައްޤީހެދެނީ.  ޤައުމީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އި  ކޮމިޓީގަ   ން 

މަންޓެއް އެ ގާނޫނުގެ  އެސެސް  ޓްޕެކްގެ ދަށުން އިމްބެހޭ ގާނޫނު  ފީ ތަރިކައާދަނީ ވެސް ސަޤާ  މުން މި މަޝްވަރާކުރަ

އޮ  ވެސް ހަދަންޖެހޭ   ންށުދަ އެކި، އެކިއެކިވީމާވޭ. އެހެންކަމަށް ބުނެފައި  ތައް  ސްމަންޓުސެއެކި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން 

އެއް ހެދޭއިރު   ކުރެވެނީ  މި  މިހާރު   ޙަޤީޤަތުގައި  އީ  ކަމެއް.  ހަދާ..އައިވެސް  ކަލްޗަރަލް ގައި  އިރު އޭ  ބުނާ    އެ 

ލެޓް މި   ރިފްއޭތި  ނަމުން  ،މަވެސްނަހެދޭ. އެހެން އެބަ  ވެސް   ޝަލް އެސެސްމަންޓްއެދޭ. ސޯސްމަންޓްތައް އެބަ  ސެއެ

މަންޓަލް  ންވަޔަރައެއީ އެން  .އް ހުށަހަޅަންނަށް އިޞްލާޙެގާނޫ   ސްދުކުރަން ތިމާވެށިގަޑު  ، އަޅުގަނ. އެހެންވީމާކުރަނީ

އެ  ދެން    ލީ.ދަންނަވާ ށް ޓަކައި  މާތަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫ، ހަމަ ތި. އެހެންވީމާކަމަށް  ސްމަންޓުކްޓް އެސެސޯޝަލް އިމްޕެ

ނަމުން    މަ، ހަ. އެހެންވީމާއޭގައި އޮންނަ ގޮތް  ރާނަންޝެއަރކު   ށްންނަ ބޭފުޅުފައި ތި މާއްދާ އަޅުގަނޑު ޑްރާފްޓްކޮށް



  

ވެސް މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި    ރުގެ އެހީދިނުމުގައި ބޭ ތީ އަދިކަމަށް ފެންނާ  ކްޓްކުރަންޖެހޭނެ ލެފްމަސައްކަތް ރި އެ ޕްރޮޕަރ

ރަންޖެހޭނެ  ކު ސް އޭތި ސްޓްރީމްލައިންވެ  އިރާއްޖޭގަ  ،މާ. އެހެންވީ އޭ ހަދަނީ.އިއައެސް..ނޫން. އީ  އެއް އި.އޭހަދަނީ އީ.އަ

ޤަބޫލުކުރެއަޅުގަނޑަކަމަށް   ހުށަ އެ އިޞްލާވޭތީށް  އެގޮތަށް  މިދެންނެމިއަދު  ހަޅަން  ޙު  ހެން އަނެއް  ވާވިސްނީ. ދެން 

ގެ އިތުރު  ންބަރެއްއިއްޒަތްތެރި މެ  . އެހެން ވާހަކަ ދަންނަވާލީ  ތެރޭގައި އުފެދޭ. އެ   ވެސް އޭރުން ގުޅުން އޭގެ   ނާގާނޫ

   ލާނަން މިހާހިސާބުން. އި ނިންމަނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުއް ކަމެ

____________________ 

 




