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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ( 

 

  އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން: 

މި ރިޕޯޓަކީ، މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ސްޕޮންސަރ ކުރަްއވަިއ، މުޙައްމަދު  ފު.  ތަޢާރަ

ހުށަހަޅާފައިވާ  މ.ހީނާވިލް/ކ.މާލެ  ުގޅިެގންއ19ާ-ކޮވިޑު   ،ރިޔާޟް  އަިއސްފަިއވާ  ޙާަވޒީފާެގ      ބަދަލު  ލަތަށް 

ފަތުރުވެރިކަމު ބާރުެވރިކުރުވުެގ  ފަރާތްތަކުން،  ދިވެހިން  ިމ    އްވާފައިވާހުށަހަޅު  ލައިޮގވާ  މަށްދާއިރާަގއި  ޕެޓިޝަން 

ރިޕޯޓެވެ.   ނިންމޮިގތުެގ  ދިރާސާކޮށް  ސޮއިކުރަްއވާ    261ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީއަށް   ޅިހުށަހެމީހުން  މި  ޕެޓިޝަން 

ޕެޓިޝަންަގިއ    -2.  ޓުެގ ބައެކެވެމި ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލަކީ މި ރިޕޯަގެއވެ.    2020ޖޫން    9ލިބިފައިވަނީ  

ކަންކަން.   ުގޅިެގން  އ19ާ-ކޮވިޑުފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ބަންދުކޮށް  ބޯޑަރުތައް  މަސައްކަތް  ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރިސޯޓުތަކުެގ 

މުވަްއޒަފުންެގ  ދަދެއްެގ މުަވްއޒަފުންެގ ވަޒީފާ ެގއްލުމާިއ، ަވޒީފާަގއި އުޅެމުންދާ  އަިގނަ  ހުއްޓުމަކަށް އަިއސްފަިއވާތީ  

އެ ފަރާތްތަކުެގ  ،  މުސާރަ ކުޑަކުރުާމއި އަދި ުމސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ނޯޕޭަގއި ތިބެންޖެހިފައިވުމުން އެ މުަވްއޒަފުންނާއި

ކަމަށް އެ ޕެޓިޝަނުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. އެހެންކަމުން،    ޢާއިލާތަކަށް ބޮޑެތި ެގންލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިވާ

މު މަސަްއކަތްކުރާ  ރިސޯޓުތަކުެގ  ރިސޯޓުތަކުަގއި  ޓަކައި،  އަރަިއަގތުމަށް  ދަތިތަކުން  މި  ދިމާވެފައިވާ  ަވްއޒަފުންނަށް 

 21  ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭ ނިސްބަތްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ ސަރކިއުލާ ނަންބަރު

އެދޭކަމަށް  2012ޑިސެންބަރު   މަދުނުވުމަށް  މުވައްޒަފުން  ދިވެހި  މިންަގނޑަށްުވރެ  ކަނޑައަޅުއްވާފަިއވާ  ވެސް   އިން 

އޭެގިއތުރުން،   މުވަްއޒަފުންެގ  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.  ދިވެހި  މަސައްކަތްކުރާ  އަށް    45% ދަދު  އަރިސޯޓުތަކުަގއި 

ރިސޯއަެއ  ،  ހެއްދެވުމަށާއި ނެތް  މުަވއްޒަފުން  ދިވެހި  އެ  ދަދަށް  އިތުރުން،  އަޓުތަކުަގއި  ހަމަކޮށްދެއްވުުމެގ  ދަދު 

ކޮިވޑު ކުރިން  ނެުގމުެގ  މުަވްއޒަފުން  ބިދޭސީ  މަޤާމުތަކަށް  ހުސްވެފަިއާވ  ަވޒީފާ އާ 19-ރިސޯޓުތަކުަގއި  ުގޅިެގން   

އިސްކަންދެްއވުމަށް މުަވއްޒަފުންނަށް  މިއީ    ެގއްލިފަިއވާ  އެދިފަިއވެެއވެ.  ޕެޓިޝަނުަގއި  ެއ  ވަޒީފާެގ    ންހިދިވެވެސް 

ޮގންޖެހުންތައް   ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  އާލާކުރުމަށް  ެމދުަގއި  ދިވެހިންެގ  ރޫޙު  އަދާކުރުމުެގ  ވަޒީފާ  ނެރެ،  ބާޒާރަށް 

ނައްތާލައި ެއކަންކަން  ބޮޑު،  ،  ދެނެަގނެ،  ބަިއވެރިވުން  ދިވެހިންެގ  ސިނާޢަތަކީ  ފަތުރުެވރިކަމުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިވެހި ިގނަ  ސިނާޢަތުން  އެ  ކުރެވޭނެ  ބަސްވިކޭ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ސިނާޢަތަކަށް  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާެގ  ންނަށް 

ކަމެއްކަމުގައި ދެކެއެވެ.    މުހިންމު  ފަރާތްތަކުން  އެ  ެގންދިޔަ  -3ވެސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި ޮގތް.    ކޮމިޓީ 

ލިބުމާެއކު،    2020ޖޫން    9  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވު  2020ޖޫން    10ަގއި  ކޮމިޓީެގ  ބާއްަވިއ  ަގއި  މެއް 
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ތިޞާދީ ސިނާޢަތުެގ ބޮޑު ބައެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިވެހިރާްއޖޭެގ އިޤުވެ.  ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެށިއެ 

ފަތުރުވެރިކަމުެގ   ވަުގތުަގިއ،  ތައްޔާރުވަމުންދާ  ހުޅުވާލަން  ބޯޑަރުތައް  ރާއްޖޭެގ  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ބަރޯސާވެފަިއވާއިރު، 

ކަތްކުރައްވާ މުވަްއޒަފުންެގ ކަންބޮޑުވުންތަްއ ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ޕެޓިޝަންެގ މަސަްއކަތް  ދާއިރާަގއި މަސައް 

ކޮމިޓީން އަވަހަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ މުހިންމުކަން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ފާޅުކުރިެއވެ. ައދި ިގނަ ޢަދަދެއްެގ ދިވެހި 

އޮތްއި ުގޅިފައި  ފަތުރުވެރިކަމާ  ރައްޔިތުންނަށް އާއިލާތަކެއް  ދިރާސާކުރަމުންދާކަން  ކޮމިޓީއިން  ޕެޓިޝަން  މި  ރު، 

  7ަގިއ ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ    2020ޖޫން    10އެނުގން މުހިންމުކަން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ފާހަަގކުރިއެވެ. ެއޮގތުން،  

އަދި   ނިންމިއެވެ.  ޝާއިޢުކުރުމަށް  ބަޔާނެއް  ނޫސް  ވެބްސައިޓުަގއި  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ބައްދަލުވުުމަގިއ،  ވަނަ 

  ންމުންެގ ޚިޔާލު ހޯދުން މުހިންމުކަމަށް އާހަމައެހެންމެ، ޕެޓިޝަނުަގއި ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ުގޅޭޮގތުން  

ރިެއވެ. އެހެންކަމުން، ެއ ދުވަހު ކޮމިޓީން ވަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ވެސް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ފާހަަގކު

ެގ    14:00ވާ އަންާގރަ ދުވަހުެގ    2020ޖޫން    23ންމު އިޢުލާނެްއ ނެރެ، ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ ޚިޔާލުތައް  އާމެދުވެރިކޮށް  

މަޝް މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  މީެގއިތުރުން،  އެދިފައެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  އޮފް   ،ވަރާއާއި ނިޔަލަށް  މިނިސްޓްރީ 

ިވޔަފާރި ހިންާގ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންެގ    ޓޫރިޒަމްއާިއ، ރިސޯޓު

ޚިޔާލުތަކުެގ އަލީަގއި، ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުެގ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިތުރަށް ޙައްލު ހޯދިދާނެކަމަށް ދެކި،  

ޓޫރިޒަމާމިނި އޮފް  ޗަިއ،  ސްޓަރ  އެންޑް  ޕްރައިވެޓުމްކްރައުން  ރިސޯޓްސް  ޔުނިވަރސަލް  އި،  ލިމިޓެޑާ  ޕާ 

ޕްރަިއވެޓު ޕްރައިވެޓުއި،  ލިމިޓެޑާ  އެންޓަޕްރަިއޒަސް  ކޮމްޕެނީ  ޓްރޭޑިންގ  އެންޑް  ޝިޕިންގ  އި،  ލިމިޓެޑާ   ވިލާ 

އޮ ޓުއަރ  އެންޑް  އެޖެންޓްސް  ޓްރެވެލް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  އެމްޕްލޯއީސް ޓޫައދި    ޕަރޭޓަރސްމޯލްޑިވްސް  ރިޒަމް 

ަގިއ    2020ޖޫން    23އާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސް

 މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސްބޭއްވި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް  

  2020ޖޫން  30އިން ބަިއވެރިވެފައި ނުެވެއވެ. އެައށްފަހު، ވަރސަލް އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ޔުނިއަދި   

ކޮމިޓީެގ   މި  ބޭްއވި  ޚިޔާލުތަކާ    9ަގއި  ފޮނުއްވާފަިއވާ  ޢާންމުން  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ވަނަ 

ދާއިރާއެ  ފުޅާ  މެދުަގއި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  ހުށަހެޅުންތައް ުގޅޭޮގތުން  ކޮމިޓީެގ  ައދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ްއަގއި 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް.   -4ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިެގންދިއަެއވެ.    ހުށަހެޅުމުަގއި އެ ފަރާތްތަކުެގ ޚިޔާލުތަކަށް

ކޮމިޓީެގ    2020ޖޫން    23 މި  ބޭއްިވ  ވަޑައިަގންނަވައި   8ަގއި  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުވުމަށް  ،  ވަނަ 

އަދި   ދެއްވާފަެއވެ.  ވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  އީ  ަގއި  2020ޖުލައި    6ޕެޓިޝަނާ  ވަނީ  މިނިސްޓްރީން  މެއިލް  -އެ 

ެއޮގތުން ފޮނުއްވާފަެއވެ.  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތުތަކަ،  މެދުވެރިކޮށް  ފާހަަގކުރެވުނު  ބޯޑަރު    -1  :ކީކޮމިޓީއަށް  ރާއްޖޭެގ 
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ފަރާތްތަކާެއކު   ޙަރަކާތްތެރިވާ  ސިނާޢަތުަގއި  ޓޫރިޒަމް  ވަނީ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ޮގތުން  ތައްޔާރުވުމުެގ  ހުޅުވުމަށް 

އެކުލަވާލާފައި.   ަގއިޑްލައިންެއްއ  މި  -2މަޝްވަރާކޮށް  ނަންބަރު  އެ  ސަރކިއުލަރ  ނަންބަރު    21ނިސްޓްރީެގ 

ިއވާ މިންަގނޑަށް ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.  އިން ކަނޑައަޅުއްފަ  2012ޑިސެންބަރު  

ސިނާޢަތުގައި،  ދެން ޓޫރިޒަމް  މެއިލްަގ ؛މިހާރު  އިން  ފޮނުއްވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އިންފޮމޭޝަންއި  މިއީ  .  އިން 

ިމ  ެގ19-ކޮިވޑު  -4  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އައިސްފައިވާ  ހީނަރުކަން  އިޤުތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން   

އަށް   45ދަދު % އަދަނޑިވަޅުަގއި ޕެޓިޝަނުަގިއާވ ފަދައިން، ރިސޯޓުތަކުަގއި ަމސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުަވއްޒަފުންެގ  

ދީފިނަމަ،   ހުއްދަ  ހުޅުވުމަށް  ރިސޯޓުތައް  ނޫނީ  ބަހައްޓަންޖެ  45ހެދުމުން  ނުހުޅުވާ  އާދެ! ރިސޯޓު  ހޭނެކަން. 

ވަޑައިެގން.   މަޤާމުތަކަށް  -5މިނިސްޓަރ  ހުސްވެފަިއވާ  ރިސޯޓުތަކުަގިއ  ދިވެހި    މިވަުގތު  ެގއްލިފަިއވާ  ަވޒީފާ 

ނިސްޓްރީެގ  އެ މި  -6މުވަްއޒަފުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރިސޯޓުތަކަށް މަޖުބޫރުކުރުމުެގ ވިސްނުމެްއ ނުެގންުގޅޭކަން.  

ސަރކިއުލަ ރިސޯޓުތަކުަގއި    2012ޑިސެންބަރު    21  ނަންބަރު  ރނަންބަރު  ިމންވަރަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގއި 

މުވަްއޒަފުންެގ   ދިވެހި  ފިޔަވަޅެްއ  އަމަސައްކަތްކުރާ  ޤާނޫނީ  އެޅޭނެ  ދެކޮޅަށް  ރިސޯޓުތަކާ  އެ  ނެތްނަމަވެސް،  ދަދު 

ރިސޯޓު ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ުމވަްއޒަ ނެތްކަން  ދިވެހި  ަމސައްކަތްކުރާ  % އަފުންެގ  ތަކެްއަގިއ  އަށް   55ދަދު 

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ   މިނިސްޓްރީން  އެ  ޓަކައި  ވަނީ.  .  ދަދަކީއަ ހެދުމަށް  އެ  ކޮމިޓީގެ   -3ދެން،  ޓޭބަލްަގއި 

ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ޙާަވޒީފާެގ  ުގޅިެގން   އ19ާ-ކޮިވޑުހުށަހެޅުންތައް.   ފަރާތްތަކުން،  އައިސްފަިއވާ  ބަދަލު  ލަތަށް 

ދިވެހިން   ޮގވާލަދާއިރާަގއި  ޕެޓިޝައި،  ބާރުވެރިކުރުވަން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މަޖިލީހަށް  ުގޅޭޮގތުން   ނާރަްއޔިތުންެގ 

ޓޫރިޒަމްާއއި އޮފް  ސިނާޢަތުަގިއ ،  މިނިސްޓްރީ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އަދި  ކުންފުނިތަކާއި  ހިންާގ  ިވޔަފާރި  ރިސޯޓު 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ޚިޔާލުތަކަށް  ބޭފުޅުންެގ  ރިސޯޓުތަކުެގ    އަންނަނިވި،  މަސައްކަތްކުރާ  ހުށަހަޅަމެވެ.  ކޮމިޓީން  ކަންކަން 

ކޮވިޑު އިސްކަންދިނުން.  މުވައްޒަފުންނަށް  ދިވެހި  ަވޒީފާތަކަށް  ދާއިރާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  19-ހިންުގމުެގ  ސަބަބުން  ެގ 

ަވުގތުަގއި މިދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަރައިަގތުމަށް  ހީނަރުކަމުން  ައއިސްފަިއވާ    ޕެޓިޝަނުަގއި ،  އިޤުތިޞާދަށް 

ރިސޯޓުތަކުެގ  ލަްއވާއެދި މުސްތަޤުބަލުަގއި  ނަމަވެސް،  ހުރި  ދަތިތަކެއް  ހަމަކުރުމުަގއި  މުވަްއޒަފުން  ޮގތަށް  ފަިއވާ 

ނުލިބިއްޖެ   ދިވެހިން  މަޤާމުތަކަށް  އެފަދަ  އަދި  ދިނުމަށާއި  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  މަޤާމުތަކަށް  މެނޭޖީރިއަލް 

މުވަްއޒަފުން ނުނެުގން. ރިސޯޓު ަވޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމުެގ   ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ އެ މަޤާުމތަކަށް ބިދޭސީ

ތަޢުލީމާއި  ބޭނުންވާނެ  ޓަކައި  ފަހިކުރުމަށް  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  ސިނާޢާތުަގއި  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  މުހިންމުކަން. 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން   ސަރުކާރުން  އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ދިވެހިންނަށް  އެކަމަށް ތަމްރީނުތައް  އަދި  މުހިންމުކަމާއި 

ޮގތުން ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކަށް ބާރުއެޅުން. ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާެގ ަވޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި   މަުގފަހިކުރުމުެގ
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އަދި   ެގނައުން  ބަދަލެއް  އެ  ެގންނަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ،  ބަދަލުތަކެއް  މަންހަޖަށް  ސްކޫލު  އިތުރުކުރުމަށް  ޙިލްމު 

ެގ ފަރާތުން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގމާއި އަދި އެފަދަ ސަރުކާރު

ފޯރުކޮށްދިނުން.   ސްޓައިޕެންޑު  ފަރާތްތަކަށް  ބަިއވެރިވާ  ވަޒީފާެގ ގަ 19-ކޮވިޑުނިންމުން.    -4ޕްރޮްގރާމްތަކުަގއި  އި 

އައިސްފަިއވާ  ޙާ  ހުށަހަޅާ   އިޮގވާލަ   ވަންފަރާތްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާަގއި ދިވެހިން ބާރުވެރިކުރުލަތަށް ބަދަލު 

ޓަކައި، އެ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ރައްޔިތުންެގ    ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް  ންޕެޓިޝަން ދިރާސާކޮށް، ފާހަަގކުރެވުނު ކަންކަ

ަގއި އޮތް    2020  ޖުލައި  8  ެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް،މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުން 

އަހަރުެގ  ޕެޓިޝަން   މި  ބައްދަލުވުމަ  10ކޮމިޓީެގ  އިއްތިފާޤުން  ށް  ވަނަ  މެންބަރުންެގ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުަގއި  ހާޒިރުވެ 

އައިސްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން، ލަތަށް ބަދަލު  ޙާަގއި ވަޒީފާެގ   19-ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައިވާ ކޮވިޑުވެ.  ވަނީ ނިންމާފައެ

ޮގާވލަ ބާރުވެރިކުރުވަން  ދިވެހިން  ދާއިރާަގއި  ޕެޓިޝަންއި  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ިމ  ހުށަހަޅާ  ޖަދުވަލު  ެގ    1-ރިޕޯޓުެގ 

ެއވަނީ ހިމަނާފައި  ބައްދަލުވުޕެޓިޝަން  މި  ެއވެ.  ޮގތުަގއި  ކޮމިޓީެގ  ހާޒިރުިވ    ންތަކަށްދިރާސާކުރުމަށް  މެންބަރުން 

ވެ. މި  ެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައި އެވަނީއެ  2-ލު މި ރިޕޯޓުެގ ޖަދުވަލުސީބަތް އެނގިވަޑަިއަގންނަާވނެ ހާޒިރީެގ ތަފުސްނި

ެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައި އެވަނީެއވެ. އަދި އެކަާމ    3-ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން އާންމުން ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުތައް ޖަދުވަލު

 ންމުންެގ. ، އާކޮށްލާފައި އެބައި  ޓީން ނުނިންމާތީ އަޅުަގނޑު ެއއިނީ ހައިލައިޓުުގޅޭޮގތުން ކޮމި

 

 )މެންބަރުން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން ތި  ހުޅުވާލަން  ފްލޯރއަށް  އެ  ،  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  އޮތްނަމަ  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި 

 އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޣުނީފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

މުަވއްޒަފުންެގ   ރިސޯޓުތަކުެގ  ފެނިެގންދިޔައީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންމެ  ާއދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު. ބެހޭކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން މިކޮޅަށް ހުށަޅާފައި އޮތް ޕެޓިޝަނާ  

 ށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އެ ރިޕޯޓު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން ހު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރަްއވަން. އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

  އި މިނިސްޓަރާރިޒަމް  ދެންމެ ރިސޯޓު މުވަްއޒަފުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ޕެޓިޝަނަށް މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ައދި ޓޫ

ޓޫ ެއ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްޮގތަށް  މަޢުލޫމާތާ  ލިބުނު  ބައްދަލުކުރެވި  ވިޔަފާރިވެރިންނާ  ބަެއއް  ދާއިރާެގ  ރިޒަމްެގ 

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިެގން މި ރިޕޯޓު މިއޮތީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ މިހާރު މިއޮތީ 

 ހެންވީާމ، މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ރަނަގޅަށް ކަމަށް. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ިމވަނީ އެްއ ހުށަހެޅުން ލިބިފަ.  

ޢަބްދުލްމުޣުނީ އަދި    މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޤާސިމްއިްއޒަތްތެރި  ކެޔޮދޫ  ޙުސައިން  ރިޕޯޓު   މެންބަރު  މި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ،  ފަިއވާތީއޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

އަދި މި ކޮމިޓީެގ   .އެދެން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މި ކޮމިޓީެގ ިއްއތިފާޤުން މި ރިޕޯޓު މިވަނީ ފާސްވެފަ

ކަންކަން   ބައެއް  ފާހަަގކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑު  އަދި  ކަންކަން  މެންބަރުން   .އެބަހުރިއެހެނިހެން  އިްއޒަތްތެރި 

  2މަޑުކޮށްދެްއވުން އެދެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް އެބަޮއތް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން  

ދިނުމަށް.  އަޑުއިްއވާލަ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ސިޓީ  ދެ  މި  އެދެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ލިބިފަ.  ސިޓީއެްއ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެންޓަރުޢުއަލް ޤުރުއާން  ޕެޓިޝަނެއްލާޤިރާތުލް  އިން  ފޮނުވާފައި  ރައީސް  ،  ން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ސިޓީއެްއ. 

  އި،ނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއާވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މި މަރުކަޒަކީ ޤުރު  ،ލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށްޟިފާއަލް

ޢިލްމުޤު އިތުރުން  ރުއާނުެގ  ފެތުރުމުެގ  ޢިލްމު،  ފުޅާދާރާެއއްަގއި  ތަފާތު  ޖެހިފައިވާ  ބޭނުން  ތަްއ  މުޖުތަމަޢުއަށް 

މަޤު މާތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ބަރޯސާވުމެއްނެތި  ޞަމުޖުތަމަޢުއަށް  އެްއޗަކަށް  ލިބޭ  ނުވަތަ  ލިބިދާނެ  ތަނުން  ދުަގއި 

ކޭޝަންަގިއ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިާވ  ޔު ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި  2012ޚިދުމަތައް ވިސްނަިއެގން އުފައްދާ  
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އިމް އެސް.އެސް.ސީ  އަންނަ  ބާްއވަމުން  ޮގތުަގއި  އެގްޒާެމއްެގ  ޕަބްލިކް  ރާއްޖޭެގ  ޤުރުއާން  މަރުކަޒެއް.  ތިހާނުަގއި 

ޓެސްޓު   ފާޅުކޮށް  ނުބޭއްވުަމށްމާއްދާއިން  ކަންބޮޑުވުން  ުގޅިެގން  ވާހަކަތަކާ  ދެކެވޭ  ފަސްކުރުމަށް  ތިޔަ  ،  ނުވަތަ 

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގއި   1000ފައިވާ  ހުށަހަޅާމަޖިލީހަށް   ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ިގނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  އަށްވުރެން 

ެއ ،  ައޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ހުރި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް އެކަމުަގއި ހުރެމެ،  ަގއި ބައިވެރިވެމަޝްވަރާކުރެވޭ މަރުޙަލާ

ބޭނުންވާތީ ހިއްސާކުރުމަށް  ޤައުމީ    ،ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  މުއައްސިސްެގ  މަރުކަޒުެގ  މި 

ލެކްޗަރަ ޤުރުއާން  ތަޢުލީމުރޔުނިވަރސިޓީެގ  މަތީ  ޮގތުަގއި  ހައިސިއްޔަތުންެއއްެގ  ފަރާތެއްެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ،  ަގއި 

ދެންނެވީ  ދެއްވުންއެދި  ފުރުޞަތު  ޓަކައި  ހިްއސާކުރެްއވުމަށް  ކަންކަން  ެއ  ރިޔާޟް ކޮމިޓީަގިއ  މުޙައްމަދު  ،  މެވެ. 

ތުލް ސަލަފް އިން ފޮނުވާފައި ިއން ސިޓީެއއް. ރަްއޔިތުންެގ  ިއއްޔަމަރުކަޒު އަލްއުލާޤިރާތުލް ޤުރުއާނިލް ކަރީމް. ޖަމް

ނަޝީދުއަށް މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  އެސް.ެއސް.ީއ  ،  މަޖިލީހުެގ  ރާއްޖޭެގ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން 

ޤުރުއާން މާއްދާއިން ޓެސްޓު ނުނެުގމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރުމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ުގޅިެގން ކަންބޮޑުވުން  އިމްތިހާނުަގއި  

ލާފައިވާ    ުގޅޭޮގތުން  1000ފާޅުކޮށް ތިޔަ މަޖިލީހަށް  ޕެޓިޝަން   އަށްވުރެން ިގނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޕެޓިޝަނާ 

ބަިއވެރިވެ މަރުޙަލާަގއި  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ކަންބޮޑުވުންތަްއ  އަ ،  ކޮމިޓީަގިއ  ބޮޑެތި  ހުރި  ވެސް  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ކުރުމަށް އެދޭތީ އެ ކަަމށް ފުރުޞަތު ދެއްވުންއެދި ދެންނެވީމެވެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުަގއި  ސާޙިއް

ން މޫސާ ސަޙަ  ޖަމުޢިއްޔާެގ ރައީސް. އައްޝެއިޚް،  ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްهللا ބައިވެރިލައްވާނީ އައްޝެއިޚް ޢަބްދު

އަޙްމަދު ސަމީރުނަ،  ފިކުރީ އަްއޝެއިޚް  ރައީސް.  ޒަމްޒަްމ  ،  އިބު  ައއްޝެއިޚް  ރަީއސް.  މަޖިލީހުެގ  ޢިލްމްވެރިންެގ 

 .މެންބަރު އަދި އަލްޤާރީ..، ފާރިޝް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ނިންމާލެއްވުމަށް  ޮގތެއް  ސިޓީއާމެދު  ދެ  މި  އަޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނެްއ  ޤު  މިއާދެ!  ރުއާނާބެހޭ 

ންމު ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ވަނީ ދެ ސިޓީއެއް ލިބިފަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ  ެއއްކޮށް އާ  ލިބިފައިވުމާ

އަޅުަގނޑުމެން   ަމތިން  އެދުމުެގ  މި  ބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑު  މި  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  ކޮމިޓީން 

 ހަމަ މި ސިޓީތަކަށް ފްލޯރ ހުޅުވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

އަޅު އާދެ!  މުޤައްރިރު.  މި ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  މި  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދާ ޕެޓިޝަނާ ބެހޭ ޮގތުން ބޭނުންވާ ބައެއް ޚިޔާލުތަކާިއ  ،  ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން

ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާއާ އަދި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް   ބެއްެގ 

  އަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާއި ފިކުރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީ،  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް

ދެކޭތީވެ އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ބޭފުޅުންނަށް   ، އަޑުއަހާލުމަކީ  އެ  އެޮގތަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެކަން 

ހަމައެއާއެ   ފުރުޞަތު ހުށަހަޅަން.  ބޭނުން  އްކޮށްދިނުމަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ފުރުޞަތު ،  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ 

އެޑި ކުރިން  ވެއްޖިއްޔާ  ޔުދިނުމުެގ  ޮގތެއް  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީެގ  ކޭޝަން 

އެ ކަންނޭނެގ  ފަސޭހަވާނެ  ވަޑައި  ،ށް އައަޅުަގނޑުމެން  އެ  މޝްވަރާ  އާަގންނަވާ  ދެން  ޚިޔާލާިއ  ބޭފުޅުންެގ  ންމު 

ހޯދުމަށް އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދޭން އަޅުަގނޑު  

އެއްކޮށް   ކުރިއަށް  އެހުށަހެޅުމާ  ވުރެ  އަޅުަގނޑުމެންނާ   ބޭފުޅުންނަށް  މިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން 

 އަޅުަގނޑު. ޝުކުރިއްޔާ.   ހުށަހަޅާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ާގބެއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ކުރިއަށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ފުރަތަމަ ކަމަކީ،   ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މީަގިއ ދެ

މުޣުނީ އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ފުރަތަމައިނުން އަޅުަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކޮޅު ހަދަނީއެއް ނޫން އިނޭގތޯ ތި  

ވާޖިބެއް ެއއީ ާއންމުންެގ ފަރާތުން ޝަކުާވ    ދެ ޖަމުޢިއްޔާެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރާކަށެއް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ

ދެކޮޅު   ެވސް  ފަހަރެއްަގއި  އެކަމަކާ  ކަމެއް.  ޖެހޭނެ  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ބެލުމަކީ  އެ ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުނީމަ 

ކަމަކަށް  ޚައްސާސް  ަވރަށް  އޮތް  ުގޅިފައި  ސެކްޓަރާ  އެޑިޔުކޭޝަން  މިއީ  އެކަމަކު  ނަމަވެސް،  ނޫން.  ހަދަނީއެއް 

ސާފު ވާތީވެ  ނޫނީ  ރަޢުޔެއް،  މިނިސްޓްރީެގ  އެޑިުއކޭޝަން  ވިދާޅުވިހެން  އެ  މުޣުނީ  ހަމަ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު   ،

މަޢުލޫމަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގން، ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރެިވ، ެއ ބޭފުޅުން އެ ކީއްެވެގންތޯ  

މަޢުލޫމާތު   ކުރެއްީވ،  މިކަންތައް  މިއަހަރު  ނެތް، މިޮގތަށް  މައްސަލަެއއް  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ނަާގފައި 
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ތިކަން   ދުވަހަކުން  އެއް  ެގނެސްެގން  ެއއްކޮށް  ޖަމުޢިްއޔާ  ދެ  ތި  ވެސް  ރަނަގޅީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑު   ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން،  އެހެންވެ.  ދާނެތީވެ.  ދެމިެގން  ވަުގތު  އެހެންނޫނީ  ނިންމާލެވިއްޖިއްޔާމު. 

މެންބަރުން ފާހަަގކޮ ކޮމިޓީެގ  ނިންމާއިރު  މިކަން  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުެމން  މިވަުގތަށް  މިަވުގތުން  ބޭނުންވީ،  ށްލަން 

މަޝްވަރާ  މެންބަރުންތަކަކާ  ިގނަ  އެހެންވީމާ  ކުރެވޭތީެވ،  ފާހަަގ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  މަދުކަމަށް  ތަންކޮޅެއް 

ބައް ަވކިަވކިން  މުޤައްރިރު  ނޫނިއްޔާމު  ނޫން  ކުރަްއވަިއެގން،  އިޝޫެއއް  މިއީެއއް  ނަމަެވސް  ކުރަްއވަިއެގން  ދަލު 

ތިކަހަލަ  ނިންމޭނެ  ވެސް  ިގނިކަންޏާ  މުޤައްރިރު  ކަމުަގިއ  ނިންމި  މިޮގތަށް  އަޅުަގނަޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ. 

އޮ އެނިގފައި  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީެގ،  ނުޖެހޭނެ  ކޮންެމހެން  ކަމެްއކަން.  ެގންދެވޭނެ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ތް ކަންތައްތަކަކީ 

ަގވާއިދުަގއި ވެސް ނީންނާނެ އެ، ފާސް ކުރަންޖެހޭތޯ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި  ؟ އެހެންތޯ؟ ޮގތުން ކޮމިޓީެގ 

ބުނާހެން ކޮމިޓީެގ ދެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނާ ކުޑަކޮށް ަމޝްވަރާ ކުރަްއވާފައި، ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީތަކުަގިއ  

އުޅުްއވާތީ ބިޒީކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ވެސް  އުޅޭތީވެ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ޮއފް  އަދި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އެޮގތަށް.  އެހެންވެ   .

 ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ   މި  ކޮމިޓީަގއި  ައޅުަގނޑު  ދެން،  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  )މެންބަރުން  ެގންދަވާ!  ކުރިއަށް 

އަްއޑޫ، ސ. ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުެގ ބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނެއް. މި ޕެޓިޝަނުަގއި މަިއަގނޑަށް  

މިއޮތީ ެއ ސްކޫލަށް އެހެން ސްކޫލުތަކެކޭ ެއއްޮގތަށް، ސަރުކާރުެގ    ބަލާލާއިރު މި އޮތީ ބެލެނިވެރިންެގ ޝަކުވާައކަށް

އެހެން ސްކޫލުތަކެކޭ އެްއޮގތަށް ހެނދުނުެގ ނާސްތާއާއި އަދި ފޮތް ފަންސުރު ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

ހުޅުވާލަން ފްލޯރ  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތެރި  އަޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނެއް.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕެޓިޝަނާމެދު  އެދި  މި   

 އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމަން އަދި. އިްއޒަތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެުވން:  އުތުރުދާއިރާެގތިނަދޫ 

ށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އައްޑޫ ހިރާ ސްކޫލުެގ ބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތުން ހު

ިމ  ސްކޫލުތަކަށް  ޕްރައިވެޓު  ޮގތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ނެތް.  ކުރެވިފަެއއް  ފާހަަގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  ދޭ  ޢިނާޔައްތައް  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  މި  ބޭފުޅުން 

މި ކަމަކީ ހަމަ އޮޅުން ފިލުވާލާފައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިކަން ހިނާގ ޮގތް އޮޅުން ފިލުވުމަށްފަހު އެހެންނަމަވެސް،  
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މިނިސްޓަރަށް   ެއޑިއުކޭޝަން  ލިޔުމުން  ފެންނާތީވެ،  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް   ޖެހޭ  ދޭން  ޖަވާބެއް  ފަރާތަށް  މި 

ޅި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެކަން  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު ޕެޓިޝަން ހުށަހެ

 . ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 މިކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެ

 މުޣުނީ އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތައީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ލިޔުމުން   މިއިންޮގތަށް  ނުކުރަްއވާނަމަ،  އިއުތިރާޟު  ިމައށް  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން  ؟ ނިންމަން. އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ިއއުތިރާޟު ކުރައްވާތޯޖަވާބު ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑު  

 މިހިސާބުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް.

 

_______________ 


