
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ ހަތަރު   ކޮމިޓީގެ   ޕެޓިޝަން   

 

1920  ލައިޖު 30  

 

 

 

(5 )ކޮމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

14:00 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލިގެ މަޖި ތުންރައްޔިވަނަ  19



1 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދާދި  ،ކޮމިޓީ މި ބާއްވާލީ ން މިއަދުއަޅުގަނޑުމެ !ބާވުމަށް ަމުރޙަވަނަ ބައްދަލު 4ޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ޕެ `.

ތަނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  މި  ެގ ފަރާތުން ންތުންގެ ަފރާތުރައްޔި  ބަދ  މަހިިއ ފަހުްނ ބޭއްިވ ކޮމިޓީގަ އެންމެ  ،ފަހުން

 ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެޭހ ބެހޭ ކަމާ މެންކުިރން އަޅުގަނޑު ގެނުމުދިބުވާޖަ ފުޅުންނަށް އެ ބޭޅިގެންގު ކާޕެޓިޝަނަ

ެއ  ،ފެންނާތީ ކަމަށް ޓީން ދޭންޖެހޭނެއް މި ކޮމިއަދި އެ ފަރާތްތަކަްށ އެކަށީގެްނވާ ޖަވާބެ ،އިންތައް ހޯދަލިޔެކިޔު

ިއ  ލިބިފައިވާ ގޮތުގަ ލ މާތުޢުގަނޑުމެންނަށް މަނަމަެވސް، އަޅު ބާއްާވލުމެއް.ލިޓަކައި މި ކޮމިޓީ ބާއްވާ ދިނުމަށްވާބުޖަ

ޖަވާބު ސިޓީއަށް ، އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން ފޮނުވި ގެ ަޖވާބުބޭފުޅުންދިވެސް އެ ން އަވެސް މަހިބަދ  ކައުންސިލުއަދި

ނިސްޓްރީްނ މި ގއަދި ހައުސިން ނާއި ގެ އޮފީހުންިރއްޔާލްޖުމްހ ރައީސު  ؛ކުންނަމަވެސް ެއހެން އިދާރާތަ .ނުލިބޭ

ދެންެނިވ  ދާނީ މި އަށްއަދުގެ ިމ ބައްދަުލވުން ުކރި، އަޅުގަނޑު މި. ެއހެންވީމާބިފަވަނީ ޖަވާުބ ލިޑުމެންނަށް ގަނއަޅު

ގޮތަކަްށ ަލއްާވ ފެނިންބަރުންނަްށ ިރ މެތެްއ ނިްނމުމަށް އިއްޒަތްތެފައިާވ ޕެޓިޝަނަްށ ގޮހުަށހެޅިިމ  ،އިބަލަ ކަންކަމަށް 

 ޡް ފިޙާ ،ވަނީ ހަމަޖެހިަފއި މި މިޓީގައިޕެޓިޝަން ކޮ ޝްވަާރކުރުމަށްމަމިއަދު ށް. އަޅުގަނޑުމެން މަދިއުކުރިއަށް

ފޮނުވާފަިއާވ ސަމާލުކަމަށް ގެ ޓިޝަން ކޮމިޓީޕެ ،މާލުަކމަށްޅުގަނޑުމެންގެ ސަނިެވރިން އަެބލެ ލުގެއަޙްމަދު ސްކ 

ކަދައްކަމުންިދަޔ ޑުމެން ވާހަ ދުވަުހ އަޅުގަނ ކުރީ  ،ދުަވހު ޑުމެން ުކރީއަދި އަޅުގަނތުންނާއި ގޮ ބެހޭ  އަކާ ރލެޓަ

 ުގޅޭ  ޝަނާ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޕެޓިދަތިކަމުން ރުގެ ގެދޮއެ ރަށަށް ދިމާވެފައިާވ  ބަދ ެގ ރަްއޔިތުން ދާއިރާ، މަހިމަހިބަދ 

ލިބިފަިއ ށް ނަޑުމެންވަނީ. އަޅުގަނ ހިފައި މިޖެމަޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި ވާަހކަދަްއކަން ހަ މިއަދުއަޅުގަނޑުމެން  ތުންގޮ

 ން ބަ އާ އެންޑް ގސިންޓީއަާކއި ައދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުގެ ސިހު ެގ އޮފީޖުންހ ރިއްޔާލްސުއްޖެ ަރއީވެ

ރިއެޓުްނ ޓޭ . އަޅުގަނޑު ހަަމ ސެކްރެގޮތުން ބެހޭ ްސއާކޭބަދ ގެ މަހި ނެވިދެން މި ޓީއެއް ސި ގެޕްމަންޓުޑިވެލޮ

ގެންދިއުމުެގ ކުިރއަށް ރލެޓަެދ މި  .އަްށ އިްއވާލަދިނުމަށްެގ ކޮމިޓީގަނޑުމެންޅުއަ ރލެޓަދެ ިމ ދަންނަވާލަން ހަަމ 

ްށ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ . އިފިންދޭން ނިންމަފުރުޞަތުނަށް ންއެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަކުރިން އަޅުގަނޑު

  .އަރުވަންފުރުޞަތު

 

 ދެއްެކވުން:ކެޔޮދ  ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް ާވހަކަ

 ޡް ފި ޙާ ،އްޖެދާޅުވެވަމުން ވިގެންދަ އަށްދެންެމ މުޤައްިރުރ ވާހަކަފުޅު ުކރި .ރުރި ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްޝުކު

އެގޮތަްށ މި ކޮމީޓީއަްށ ޭވ އްނުހިއެ އްގެ ވާަހކަ. އަޅުގަނޑަކަށްޝަނެޕެޓިއަށް ފޮނުިވ  ކޮމިޓީމި ންލުކ މަދު ސްއަޙް

ދެްނ  ނިސްްޓރީއަށް.ކޭޝަްނ މިއެޑިއު ،އޮތީ ފައި މި ފޮުނވާ ޕެޓިޝަން  ހެން. އެކަމަކު،ފޮނުވާފައި އޮްތ ޕެޓިޝަެނއް

ލުްނ ިމ ކ  އަޙްމަދު ސް ޡްޙާފި  ނ ނިއްޔާ  ސްޓްރީންްނ ިމނިކޭޝައެޑިއުީނ ހީވަ ޅުގަނޑަށް އަވާތީ  ޓިޝަނަކަށްޕެ
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ެއ  އެހެންވެގެން. ދޭހަވަނީން ބޮޑަށް މީގެ، އޮތީ މަށް އަޅުގަނޑަށް މިޕީއެއް ފޮނުވާފައި އޮތް ކަ މީގެ ކޮކޮމިޓީއަށް

 އްޔާ. ނީ. ުޝކުރިގެނެސްދިލުކަމަށް ވާހަކަ ސަމާ 

 

 ން:ހަކަދެއްެކވުރިޔާސަތުން ވާ 

 ދެން މުޣުނީއަށް. ޞަތު ުފރުޅުގަނޑުޔާ. އަިރއްއާދެ! ޝުކު

 

 މުޣުނީ ވާަހކަދެއްކެުވން:ލްތިނަދ  އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

އަޙްމަުދ  ޡް ފިޙާވިހެން މެންބަރު ެއ ވިދާޅުއިއްޒަތްތެރި  ،ޅުވެއްޖެދާިރރު ދެންމެ ވިޢަަލއިކުމް. އާދެ! މުޤައް ސަލާމްއައް

ްތ އޮ ަށހަޅާފައި ށް ހުމިޓީއަމި ކޮކަމަށް. މިއީ  އްޕެޓިޝަނެ ޅިަށހެހު ޓީއަށްކޮމިމަޖިލީހަށް ނ ނީ މި  ން މިސްކ ލު

ްށ ވަނީ. ކަމަ އެއްޗެއް  ތްލިބިފަިއ އޮ ހަމައަށް ޅުގަނޑުެމންނާއަކުން ގޮތަ  ކޮންމެެވސްދެން  ނ ން. ޕެޓިޝަނެއް

 ށް ޑައަޅުގަނމަްށ ކަ ންނާނެްއ އޮކައެާވހަ އްކާެނ ިއތުރު އެްއވެސްހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދަ އި ގަެތރޭ، މިއާ ދޭއެހެންވީމާ

ްއ އެއްނުޭވ އެްއވެސް ަޝރުތެ ޅުގަނޑަށް ހިގޮތުން އަ ބެހޭ  ޓިޝަނާިމ ޕެ، އެހެންވީމާދެްނ ލެއް ުނކުރެވޭ. ބ ގަ

 އާ ެބހޭ ، މިވެސް ނ ން. އެހެްނވީމާ ތަނަށް ފޮނުވި ޕެޓިޝަނެއް ކުޑަމިނުން  މިއީ މި ތާނގަިއ އެންމެ ފުރިހަމަނުވާ

 ކަމާ  ،ންނައޮ ދެންއިން ނަގާފައި ން ައނބުރާ މީތި އެޖެންޑާމި ޕެޓިޝަން ައލު އިކައް ނުަދއްާވހަކައެ ގޮތުން އިތުރު

އުމަށް އަޅުގަނުޑ ދިގެން ުކރިއަށްނެގުމަށްފަހު ދެން ހުރި މަސައްކަާތއި މި ކޮމިޓީން ؛ނުބރާ މީތިފަރާތްތަކަށް އަ ބެހޭ

 އެދެން.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

  ؟ފުޅުތޯ ބޭނުން  ވިދާޅުވާންޗެއް އްކު އެޅަ ބޭފުެއހެން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިްބރާހީްމ ޝަރީފްިއރާެގ މެންބަރު ދާ ކެލާ

 ން.  ވާހަަކ ދަންނަވަޅުިވ ބަސްކޮޅަށް ތާއީދުކުރާ ޣުނީ އެ ވިދާިރ މެންބަރު މުއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު ދެންމެ އި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުކރަނީ. ދެން ހަަމ ތުސްގަްނ  ވޯޓަށް އަހާލަ ހުަށހެޅުމަކަށްށަހެޅިފައިވާ ްށ ހުޓީއަޔާ. އަޅުގަނޑު ިމ ކޮމިޝުކުރިއް

 .ދޭނަންތުފުރުޞަ އަޅުގަނޑު ށްޢަޝިފާ ؛ ކޮމިޓީއާ ޓިޝަން ޕެ އަޅުގަނޑު ،ފަދައިން ސް ދެންެނވިވެކުރިން
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 ޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޝިފާ މުޙައްމަދު ިއރާެގ މެންބަރު  ދާއިހަވަންދ 

ްށ ޑަ ރިކޯ ،ވެސް ގޮތުން ޓެއް ސެޓްކުރުުމގެޑެންރެސީޕްހަމަ  ެނއްހެންނޭ އަޑަށް ފެނއަޅުގަރު. ރިޝުކުރިއްޔާ މުޤައް 

 ފުރަތަމަ ްށ ހަމަ ަތރުތީބުން ގެންދަން. އިސްފަސްނުކޮ ވެސް  ގޮތް ިމ ދާކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް އަްސލު ެވސް  ކައިޓަ

. ގޮތެްއ ނިންމަން އިށްފަކޮފާޅުޚިާޔލު ތެރޭަގއިރުން ހިނގާ މިާއ ދޭލާފައި މެންބަ އި ޅަހުށަހަރާުރ ގަ އަްށ މަކަށް ކޮމިޓީކަ

ކަންަކްނ  ެވސް މި  ރިކޯޑަށް ޓަަކއި ދެއްތޯ. ލެވޭނީ ލޯކޮށްށް ފޮއަޅުގަނޑުމެންނަީމގަިއ  ރސީޖަރޮޕް  ން ކަންނޭނގެއޭރު

 .ނ ންތޯކުރަންޖެހޭނެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ީނ ވަޓިވް ރިލޭމި  ކޮމިޓީއާމެންނަށް މި އަޅުގަނޑު ،ންައއި ިލޔު  ސްކ ލުްނ މި ޡް ޙާފި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލ މާތު ލިބިގެްނ  ކަމަށްގެ ސަބަބުން ުތމުކޮށްފައި އޮއި ގިނަ ބެލެިނވެރިންތަކެްއ މީގައި ސޮއި ތުގަޤީޤަޙަ

ްސ ވެ ކަށްގޮތަހަމަ ެއއް ޅޭ ޕެޓިޝަންތަކާޕެޓިޝަން ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެ ،ކޮމިޓީގެ ޑުމެން މިދެން އަޅުގަނ ނީ.އަންނަ

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށް ނެތް. އެހެންވީމާއްތޭތެރެައކަްށ ފެ ނަކަށް ަގވާއިދުންރާރު އަޅުގަނޑުމެގަ މި

ެއ  ނީ ތޯ ނ އަޅުގަނޑުމެން ބަަލއިގަންނާނީ މި ،ޖެހެނީނިންމަްނ މެންނަށް ިމ ކޮމިޓީްނ ނޑުގަވިޔަްސ އަޅުންމެގޮތެއްކޮ

ކެާލ ދާިއާރެގ  ، ހުށަހަޅުއްަވއިމުޣުނީ ؛ްއ ލިބިއްޖެމެހުށަހެޅު ށްނަމެންލާނީތޯ. އަޅުގަނޑުއި ފަރާތަކަށް ފޮނުވަ

ޅުގަނޑުމެްނ ރާުރ އަގަ ުނވަތަ ިމ މި ލިޔުން  ،ވަނީރަްއވާފައި އިބްރާހީްމ ޝަރީްފ ތާއީދުކު  މެންަބރު އިއްޒަތްތެރި

 މަށް.ކަށް ފޮނުާވލުތްތަަފރާ އެ ،ށްބޭރުކޮޅުންހުރި ަފރާތްތަކަްށ މި ކޮމިޓީްނ ކަމާ ގުމަްށ ނުވަަތ ލެވުއިފޮނުވަ އަނބުރާ 

އަިދ އެގޮަތްށ  ލަން.ދަންނަވާ ިމ ވާހަަކ އި ޓަކަަމށްސަމާލުކަ މެންބަރުންގެ ތެިރ ހަމަ އިއްޒަތް ނޑުގައަޅު

އަށް އަޅުގަނުޑ މުޣުނީ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ޓުދިނުމަށް އަޅުގަނުޑ އެދެން. ކުން ވޯއިގަންނަވާ ފަރާތްތަ އެދިވަޑަ

 ދެން.ޞަތުފުރު

 

 މުޣުނީ ވާަހކަދެއްކެުވން:ލްއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތުރު ދާ އުތިނަދ  

ިމއީ މަޖިލީހަްށ  ޓިޝަނަކީމި ޕެ ،ގޮތުްނ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ގުޅޭޕެޓިޝަނާ ވާ ހުށަހެޅިފައި މިއާދެ! އަޅުގަނޑު 

 ށް އަ ުކރި ނަށްމެންގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ބެހޭ  ޓިޝަނާމި ޕެ  ،ކޮށްއެއް ށް ުނވާތީއާ ޝަނަކަޕެޓީ ވާ ޅިފައިހުށަހެ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  ެނ މަސައްކަެތްއ ނެތްިމ ޮކމިޓީގައި ކުރާގޮތުްނ  ގުޅޭ  ިމ ޕެޓިޝަނާ  ،ެއހެންވީމާ ؛ވެނުދެވޭނެތީ

 އަޅުގަނުޑ ސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށްދާންދެން ހުރި މަ ލާފައިއި ރާ ފޮނުވައަނބުހަމަ ޝަން ޕެޓިތީވެ މި ފާހަގަވާ

  ހުށަހަޅަން.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ްމ ޝަރީފްރާހީއިބް ިއރާެގ މެންބަރު ދާ ކެލާ

ށަހެޅުއްިވ ގޮތަށް ާތއީދުކުާރ ރި މެންބަރު މުޣުނީ ހުއިްއޒަތްތެ މެދެންރު. އަޅުގަނޑު ތްތެިރ މުޤައްރި ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

 ން.ކަ ދަންނަވަވާހަ

 

 ެކވުން:ާވހަކަދެއްރިޔާސަތުން 

 ތިނަދ  އުތުރު  .ފަ ހުށަހެޅިމެއް ށަހެޅުހުގޮތުްނ  ބެހޭ  ރާރާ ގަ  އިވާ ހުަށހެޅިފަވަީނ މި  މި  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަްށ ނުވާތީ ިމ  ޝަެނއްހަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ޕެޓިމަޖިލީ ،ޣުީނ ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމ ވަނީމުންބަރު ޢަބްދުލްދާއިރާެގ މެ

ނީ، ދުކުަރއްވަމަށް ތާއީހުށަހަޅު އެ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ފެންނަގަންނަން ނުިމ ބަލައި  ވެސް ކޮމިޓީންމި ޓިޝަން ޕެ

އެ ހުށަހެޅުްނ  ؛ންިރ މެންބަރު، އިއްޒަތްތެންވީމާއިްބރާހީމް ަޝީރފް. އެހެންަބރު ތްތެރި މެއްޒަދާިއރާގެ އި ކެލާ ދާިއރާ

، އަޅުގަނޑު އެދެން ިމ ހުށަހެޅިފައިާވ . އެހެްނވީމާތްަމތީގައިމެން އަޅުގަނޑުއޮތީ އަ ބަލައިގަތުމަށް ުނވަތަ ުނގަތުން މި 

ިމ އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓުދިނުމަށް.ފެނިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އިށް މަހުށަހެޅު

 ،ދިއުން  އޮތީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި .އްޖެގަތުމަށް ފާްސވެޤުން މި ޕެޓިޝަން ަބލައިނުގެ އިއްތިފާކޮމިޓީ

ތުްނ ގޮ ޅޭގު ޝަނާޕެޓިފޮނުވާފައިާވ އަށް މިޓީޔިތުން ިމ ކޮިއއްޒަތްތެރި ރައް އިާރގެ  ދާމަހިބަދ 

 ނޑު ޅުގަ. އަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީމިޓީއަން މި ކޮސްޓްރީމިނި  ގޖުމްހ ރިއްާޔގެ އޮފީހުންނާިއ އަދި ހަުއސިންރައީސުލް

 އްާވލަދިނުމަށް. ިމ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިދެން ްނ އެއަރިހު ިރއެޓުގެސެކްރެޓޭ

 

 އްެކވުން:ާވހަކަދެ އިދާރީ މޭޒުން

 ،ތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސްރާއްޖެ. ރަްއޔި ދިވެހި މާލެ ،ބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއެންޑް އާ ގސިންއޮފް ަހއު މިނިސްޓްރީ

 އޮފީހުްނ ފޮުނިވ ތި ިއ ގަ 2019ުޖލަިއ  16ވެ. ވަމެނަން ދަމަށްފަުހ  ލާދުްނ ސަ ވެ ،ޝީދަށްއްމަުދ ނަްސ މުޙަރައީ

 ރަްއޔިަތކީ ކޮންމެ  ،ވަނީފައިވެުތ ބިނާސިޔާސަ ގެހިޔާަވހިކަމުެގ ބޯންނަވަމެވެ. ސަުރކާރުީދ ދަވާލާހަ ނަންބަރު ސިޓީއާ

 ހާސް  20ރުކާރުްނ މުޅި ރާއްޖެއަްށ އަމާޒުކޮށްގެްނ ސަިމ ތުްނ . މިގޮހެދުމަށެވެ ށްވެސް ގެދޮރުެވރި ރައްޔިަތކަ

ފަިއާވ ަފއްދާވެ. އަދި ސަރުާކރުން  އުކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަަސއްކަތް ަވނީ ފަށާފައެޔާވަހިހި ބޯ އިލާއަށްޢާ

މުެގ މަސައްކަްތ ޔުނިްޓ އިމާރާތްުކރު ގހައުސިންޯސޝަލް ހާްސ  20 ،ދިރިއުޅުން ކޯަޕރޭޝަން މެދުެވރިކޮށްހިފަ

. ައިދ ވެްޓ އަިދ ެގ އިމާރާތްުކރެވޭނެއެިއ ޕްލެގޮތުގަ ގެ ސޯަޝލް ހައުސިން، ގޮތުންމި ށިފައެވެ. ުރ ވަީނ ފެމިހާ

ކަްނ ހިިހޔާވަތުންގެ ބޯރަށުަގއި ަރއްޔިރަށް  އެެޅން ނެތްޓުވެން ނެތް އަދި ްފލެބިން ދެ މަށްޅުއެރުގެދޮ

ނުކޮށް ފަޅަށް ހުިރ ތްއިާމރާ ،ނަަމވެސް  ދ ކޮށްފައި ުހރިިދރިއުޅުމަށް ގޯތި ރަށްރަުށގައިއެ  ،ށްދިނުމަށްތަނަވަސްކޮ

 ގެ ޔުނިޓު  ގންސް ހައުސިހާ 20ވި ގޮތުން މިދެންނެފަެއވެ. މިހަމަޖެހިރާތްުކރާ ގޮތަށް ވަނީ ތަކުގައި އިމާގޯތި
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ންާވ ސޯޝަްލ  ބޭނު ެއ ރަށަށް މަށްފަހުެގ ހައުިސން ނީޑަށް އެޅުގަިއ ެއ ރަށުމަހިބަދ  .ރެއިްނ އދމަޝްރ ޢުެގ ތެ

ވައިލާ ަފރާަތީކ ގޮތުގެ ޕްލޭެނއް އެކުލަ ރާނެ ބިން ބޭނުންކުރަށުގެ  ވެ.ތައް އިާމރާތްކުެރވޭނެއެނިޓުއުސިން ޔުހަ

ެގ އދ. ،މިގޮތުން ރަކްަޗރ ކަމުަގއި ދަންނަވަމެވެ.ާރސްޓްޑް އިންފްއެން ގޕްލޭނިން  ލް އޮފް ނެޝަނަ މިނިސްޓްރީ

ިއ ކަޓަރަުށގަިއ ދިރިއުޅުމަށް ގޮުތގަިއ އެ  އެނގޭ  ންަތކުލ މާތުްނ ހޯިދ މަޢުމިނިސްޓްރީގޮތުްނ ެއ  ގުޅޭ  އާމަހިބަދ 

ނަމަެވްސ ަފއެވެ. ރެވިފާހަަގކު ން ވަީނ ނުވާކަކަނޑައެޅިފައިނެތްކަްނ ނުވަަތ ބިްނ  އިތުުރ ރާނެދ ކު ގޯިތ ބަންޑާރަ 

ެލުޓ ބުީރގެ ފް 4ނުވަތަ ޔުނިުޓ  10ެގ ޓުއަކަފ  1400ޔުނިޓު އަިދ  7ފ ޓުެގ އަކަ 2000ނަމަ އަޅާ ޓު ހައުސިން ޔުނި

 އި ޔ ްސ ޕްލޭްނގަ ލޭންޑުފްލެުޓ އިމާރާތްުކރެވޭެނ ބިން  50އަކަފ ޓުެގ  1000 ،އް ހަދާނަމައިމާރާތެ

ިމ ެއކު ެގ އިްސވެރިންނާބަދ  ަކއުންސިލުއދ. މަހި ދުވަހު  ވަނަ  2019ޖ ްނ  25 އެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވެ

 ޅުމަށް އެ ނިޓުގެ ެވރިން ފާހަގަުކރެއްވި ގޮތުގައި ހައުސިން ޔުންސިލު ބައްދަުލވުމުގައި އެ ކައުނު ގައި ބޭްއވުޓްރީމިނިސް

އްޔިތުންަންށ ގެ ރަރަށު ،އްޖެނަމަ ެރވިާމރާތެްއ ކުބުީރގެ ްފލެޓު އި 4 ބިމުގެ ކޮށްފަިއވާ ޞައްޚާ ލޭންޑު ޔ ްސ ޕްލޭން 

ސިޔާސަުތގެ ދަށުން މުިޅ ގެ މުކަޔާަވހިކާުރގެ ބޯހިގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދާނެެއވެ. ސަރުޔުނިޓު ލިބުމު ގހައުސިން  40

މިގޮތުްނ  ނެވެ.ުކރަމުން މި ގެންދަނީރީން ދިރާާސެއއް މިނިސްޓް ދެނެގަތުުމގެ ނީޑު ުހރިގޮތް ގިއ ހައުސިން ރާއްޖޭގަ

ަޝްނ  ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭފަހި  ،އް ފާަހގަކޮށްނުންވެަފއިވާ ރަށްތަށް ބޭންމެ ބޮޑައެހިކަމަްށ ވަހިޔާ ބޯ ފަދަ ދ. މަހިބަދ އ

ިމ އަަވސްކަމާއެުކ  ތައް ތްކަޖެޭހ މަސައްންޓަކައި ުކރަހިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމަށް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްތަކަްށ ބޯހިޔާވަ 

ެގ އޮފީސް. ރައްޔިތުްނެގ ރިްއޔާމްހ ޖުރައީުސލް ކަށްފަހު(ޅަ . )ަވގުތުކޮ ުކރަމުންގެންާދ ވާަހކަ ދަންނަވަެމވެންރީމިނިސްޓް

ތިޔަ މަޖިީލހުެގ ދަންނަވަމެވެ. ދުން ސަލާމަށްފަހު ވެ ،ޝާއަށްާޛ ފާޠިމަތު ނިއުލްއުސްތާއަ  އަމީންޢާއްމު މަޖިލީހުގެ

ިއ ފަުށގަ ރާފޯއަތް ،ސިާޔސަތަކީ ގުޅުއްވާވަހިކަމަށް ގެން ބޯހިޔާ . ސަރުާކރުން ދަންނަވަެމވެވާލާދީ ހަ  ނަންބަރު ނޯޓާ

ޔުނިުޓ ތަަރއްޤީކުރުުމެގ  ގން ދިނުމެވެ. މިގޮތުން ހައުސިށް ރުކޮހިޔާަވހިކަން ފޯ ތުންނަށް އެކަށީގެންާވ ފެންވަުރގެ ބޯ ރައްޔި

ފައިނޭންްސ  މާރާްތކުރުމަށް ބޭނުންވާިއ ދިިރއުޅުމަށް ގެދޮރު އިތީގަޔުނިޓު ގަތުމަށް ނުވަތަ ގޯ ގހައުސިން ،އިތުރުން

ުރކާރުެގ މިގޮތުން ސަ .ދަނޑިއެކޭމު ލަނޑުންމުހިސަުތގެ ވެސް މި ިސޔާ ރުކޮށްދިނުމަކީ ފޯ ގައިފަށެއް  ރާތްފޯއަ

 މަށް ފަހި  ެއކަން ހިްނގުތަަރއްޤީކުރުމާއި  ނިޓުތައް ޔު ގކުެރވޭ ހައުސިން ްނ ތަަރއްޤީޔާވަހިކަުމގެ ސިާޔސަތުގެ ދަށުބޯހި

ުޅްނ ދިރިއު ފަހި ފައެވެ.ފުންޏެއް ވަނީ އުަފއްދާވާ ކުންސާއް ހި ާކރުަސރު ޝަން ދިރިއުޅުން ނަމުގައިކޯޕަރޭ ންދިރިއުޅު

ޝަަންލ ނެ  އޮފްޓްރީ ސް އަިދ މިނިލޮޕްމަންޓު އާަބން ޑިވެ އެންޑްގ ޝަނުން މިނިސްްޓީރ އޮްފ ހައުންސިން ރޭކޯޕަ

 ގން ިއ ހައުސިއްދުގަހަރަ ދި މާެލ ސަިއ އަތެރޭގަޅުްއގޮތަށް އަތޮއެ ޔާ ގެ ލަފައިންްފރާސްޓްރަްކޗަރ ންޑްއެ ގޕްލޭނިން

 ބޭނުންވެފައި މިންަވުރ ހިޔާވަިހކަންމީގެތެރޭގައި ބޯ  މުންނޭ.ދަގެންށްނީ ކުިރއަދަ ސައްކަތް ބެހޭ މަ ޔުނިޓު އެޅުމާ

 ހިންގިާދނެ  ތައްމިފަދަ މަޝްރ ޢު ،މުގެ އިުތރުންފާހަަގކުރުރަްށރަށް  ރުކޮށްދޭންވީ ފޯހިޔާވަިހކަން ބޯ ،މާއިނެގަތުދެ

ިއވާ މަސައްކަތަްށ ގެންދެވިފަކުިރއަށްވަގުުތ  ްއ ހިމެެނއެވެ. މިވަރާތަޭވ މަޝްގެންދެކުިރއަށް ކު އިންވެސްޓަރުންނާއެ
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ކަމުްނ  ަފއިވާ ރަށެއް ފާހަަގކުރެވިހިކަްނ ބޭނުންވެފައިާވ ރަށެއްެގ ގޮތުގައި ހިާޔވައދ. މަހިބަދ ައކީ ބޯ ،ލާއިރުބަ

ޢާޔަތްކުެރވޭެނ މަްށ ރިންމުމުގަިއ މިކަ ނިނެ ރަށްތައް ކުރިއަްށެގންދާތަްއ ޢުހިޔާަވހިކަމުެގ މަޝްރ ވަނަ އަަހރު ބޯ 2020

 ދެންނެވީެމވެ.  ހަކަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އާބަްނ  ގހަުއސިން ދި އަިއ އޮފީހުންނާ މި ވަނީ ރައީުސްލޖުމްހ ރިއްޔާ  އި އިގަގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ އަޅު

 ދިެވހި  ،ްސ އަޅުގަނޑަްށ މި ދޭަހވަނީވެ ން ނަށް ިމ ދެ ސިޓީމެންޅުގަނޑު. އަޑިވެލޮޕްމަންޓުން ސިޓީފުޅު ފޮނުްއވާފަ

ދެންެމ  .ފަިއވާ ސިާޔސަތުތައްގުޅުއްވާގެން ިހޔާވަހިކަުމެގ ސިޔާސަތުކާރުްނ ދިވެިހ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ބޯރުސަ

ާރ ފާކުކަމަށް ލަ ނެގޭާހރު މިއެ ރަށުން  ،ންކުރޭނުވި ސިޓީގައި އެބަ ބަޔާ ލޮޕްމަންޓުން ފޮޑިވެ  ގހައުސިން

ަނަމ ޅާއަިދ ފްލެޓުއަ ،ބިމެއް 10ފ ޓުެގ އަކަ 1400ބިމަކާއި  7ކަފ ޓުެގ އަ 2000ެއގޮތުން  ޕޭސް.ސްގެ ހިޔާވަހިކަމު ބޯ

މަހިބަދ   ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީ. ކުރޭންޔާމަށް އެބަ ބަކަ ނެފްލެޓު އެޅޭ 50ލެެޓއްގައި ރީގެ ފްބު 4

ިމ  ،ޯތ އަޅުގަނޑުމެންނަށްއްާހ ނިސްބަތެންެގ ކި ިބ މީހުތިިއ ނުންވެފަބޭ ަވހިކަމަށް ޯބހިޔާ ގެްނ ެއ ރަށު ކައުންސިލު

ކަމަްށ  ގަނޑުމެންނަށް މިާހުރ ލިބިފައިވާ އެ ސިީޓ އަޅު .ފެންނަނީ ވާންކޮމިޓީއަށް ިމ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދާރީ 

، ވީމާ. އެހެން އޮތީ ހަމައަްށ އަިއ ނައިްސ މި ޓީއާއެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމި  .ރު ލިބޭށް އެބަ ޚަބަ އަޅުގަނޑަ

 ައށް މި ކޮމިޓީހަަމ  ލަްއވާ ގޮތެްއ އަޅުގަނޑު ޮގތުން ފެނި ގުޅޭ  ސިޓީއާ ދެންނެިވ ދެ  ބަރުންނަށް މި ޒަތްތެިރ މެންއިއް

 ޅަކަށްފަހު(ތުކޮ)ވަގު. ޝުކުިރއްޔާ. ކޮށްލަންދެންނެިވ ކަންތައްތަކަްށ މަޝްަވރާ ދެްނ މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ޙްމަުދ ސަލީމަށް. ަބރު އަ ދާިއރާގެ މެންށީދެން ޯހރަފުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ހަކަެދއްކެވުން:އަޙްމަުދ ސަލީްމ ވާ ރާެގ މެންބަރުހޯރަފުށީ ދާއި 

 އަިދ އި ފީހުންނާރައީސުލްޖުމްހ ރިއްާޔެގ އޮ ތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށްގޮ ބެހޭ  ޓިޝަނާ ފައި އޮްތ ޕެހުަށހަޅާ އާދެ!

ސަރުާކުރްނ  ، މަުޢލ މާތުން އެބަ ސާުފވޭހުރި ން ލިބިފައިޕްމަންޓުއާބަން ޑިެވލޮ އެންޑް ގނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންމި

ްނ ދިިރއުޅު ވުމަްށ ޓަކަިއ ފަހި އަިދ އެކަްނ ަހލުވިުކރެއް ،ކަމާއިގެންދަވާމުންމިކަމުގައި ފިަޔވަޅުތައް އަޅުއްވަ

ްނ ތަކުމި މަޢުލ މާތު ދި ފައްަދވާފައި އޮތްކަން. އަަފހުން އު ދާދިވެްސ  ގެ ނަމުަގއި ކުންފުްނޏެއްޑްޝަން ލިމިޓެކޯޕަރޭ

ބޯހިާޔވަހިކަްނ  ނަށް ތުންޔިދ ގެ ރައްހަޅުްއވާފައި އޮތް ަމހިބަިމ މައްަސލަ ހުށަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

، ންކަން. އެހެްނވީމާީނ ކުަރއްވަމުވަަތއް މިހާުރ ގެންދަުކރައްވަންޖެޭހ މަސައްކަތްެވސް  ޓަަކއިވަދެއްވުމަށްދައްހޯ

ރަށް އިތުުރ މެން ސަރުކާ ީނ މިހާރު އަޅުގަނޑުބ ލުކުރެވެގަ އި އަޅުގަނޑަށް ެއކުގަ މުންދިއުމާއެހެން ހިނގައެކަންކަން 

ެއހެންވީމާ، މި ސަުރކާރަކީ.  ންނ  ކަމަށް. އަދި އުމުރުން ެއހާ ުދވަސްވީ ަސރުކާރެއް  ދޭންޖެހޭނެއަދި  ވެސް ވަގުތު
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އަިދ  ،އެކުަގއި ން އޮތުމާފުވާމިކަންކަން މިހެން ސާ ދުންތަކުންގަނޑުމެންގެ ހޯއަޅު ،އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ

 އަދި މަހިބަދ އަށް ދިާމވެފައި އޮތް  ،ވެސް އެުކގައި ދެވުމާ ންގެޅުތައް އަޅުއްވަމުންގައި ސަރުާކރުން ފިޔަވަމިކަމު

ރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ސަރުާކރުން މިާހރު ުހރި ގޮތްަތއް ބަްއލަވަމުްނ އްލުކު ޙަ ަމއްސަލަ ުމގެ ދަތިކަމުގެ ކަބޯހިޔާވަހި

ކުރިމަތިވެފަިއ އޮތީަމ، މިހެން މި މައްަސަލ ހަަމ ތަކަކަްށ މިކަމުގަިއ ގެ ގިނަ ރަށްމުިޅ ރާއްޖޭ  ،އިގެންދަވާތީއާ

ތީ، އެ ހިސާބުން މި ންޖެހޭެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާވަގުތު ދޭ ކަށްތަވާ ްޕރޮގްރާމުސަރުކާރު ހިންގަ

 ، ނިންމާލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ވެއިަގއި ޖަވާބުާދރީލަމައްސަ

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

 .ޤާސިމް ޙުސައިން  މެންަބރު ދާިއރާގެ ެކޔޮދ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމް ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިާރގެ ކެޔޮދ 

ދެން އަޅުގަނޑު އެކަމަުކ .  މެންބަރު ހުަށެހޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަންއިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ށީޝުކުރިއްޔާ. ޯހރަފު

ެގ ކައުންސިލުްނ ދެއްތޯ، ަމހިބަދ  ކައުންިސލުން މިކޮަޅްށ ލާނަން. މިހާުރ މަހިބަދ އި ންނަވައި އުފެދޭ ުސވާލެްއ ދަހިތުގަ

 ކު ކަމަިއ އެހެންނ ންތޯ. އެވާފަށްދެއްޯފރުކޮއުލ މާތު މިކޮޅަށް މި ކޮމިޓީން ބޭނުްނވާ މަ ،އޮތް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާއެބަ

ވަގުަތްށ  ، މިލ މާތު ނުލިބޭީތވެޢުމަެއ ިދ ހަމައަްށ އަ އާމި ކޮމިޓީ  ،ހަމައަށް ނާއަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި 

ރަނގަޅު، ހީވަނީ  ދަކޮްށލުން އަޅުގަނޑަށްންމުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭނިއް ގޮތެ  މިއަށް ވަކިމި ވަގުތަށް 

ެވްސ އޭގަިއ  ދެއްތޯ. އޮތް ޕެޓިޝަން ފައިކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިން. ދެްނ ކަމަކަށް ވެދާނެހެ ވެރިދިބުއް

 އޮތް އަޙްމަދު ސްކ ލުން ފޮނުވާފައި  ޡްފިޙާ، ކ ލުގެ އަޙްމަދު ސްޡްފިޙާ އީ. އެއަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް އެބަ އުފެދޭ

ެގ ކޮމިޓީޓިޝަން ޕެ އިދު ކަންނޭނގެކޮްށފައި އޮތް ގަވާނޑަށް ހީވަނީ އިޞްލާޙުޕެޓިޝަން. ދެން ފަހުން އަޅުގަ

 ގުޅޭ  ތަކާ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޭޅ ޕެޓިޝަން ،ެގ މަްސއ ލިއްޔަތަކީޓީއޮީތ މީގަިއ ދެއްތޯ. ޕެޓިޝަން ކޮމި ގަވާއިުދ މި 

އި ނިންމެވި ނިންމެވުަމީކ އެކޭ ދަންނަވާފަޕީކޮ މެންއެހެންވީމާ، ކުރިން އަޅުގަނޑުނިވި ކަންކަން ުކރުން. ގޮތުން އަންނަ

ބާަވއޭ.  ވަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަށް ފޮނުތަޅުދާފަިއ ްށ ރިޯޕޓެއް ހަމިއަމެން އަޅުގަނޑުއަނެއްާކ ރަީނ ށްއަ ހިތައަޅުގަނޑު

ަވުގުތ  ދެން މި. މި ހިސާބުން ނިމުނީ ދެއްތޯ ކަންތައްއްޔާ ދެން މީެގ ވެއްޖް އެހެން ނެ ދެއްތޯ.، ނުޖެހޭނ ނިއްޔާއެހެން

، ލާފައިއިމައޭރުްނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިން؟ ލިބިދާނެތޯ  އޮްތ ސިޓީރަށުްނ އައިްއސަތޯ ބެލިދާނެ

  .ތޯލެވިދާނެއިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 މް ަޝރީފަށް.ްބރާހީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެން ކެލާ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރު އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝަރީފް އިްބރާހީމް  މެންބަރު ގެ ދާިއރާ ކެލާ

 ކަންަތއް  ރައްޔިތުންގެ  ންިސލަކީ ރަށުގެރަށު ކައު ،ނީުކރަަޤއްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުޝުކުރިއްޔާ މު

ނެިތ ިމ  ގެގަނޑުމެންބަެހއް އަޅު ެވސް ގެލު ންސިރަުށ ކައު ،ވާތީ ށްއި ތިބި ަބއެއް ކަމަވެފައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާ

ވާެނ ދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންނެ. އަނުވާ ނޑުމެންނަށް ފަސޭަހ ކަމަކަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަމަސައްކަތް ގެރާރު ގަ

ާރ ވާަހަކ ކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއީދު ނ ން. ެއހެންވީމާ، ެއ ސިީޓ ލިބެންދެން ައޅުގަނޑުމެން މަޑުކުމެްއ ކަވެސް 

 ން.ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އުސިްނގ އި ހަ އްޔާގެ އޮފީހުންނާށް މި މައްސަލަިއގައި ރައީުސލްޖުމްހ ރި ބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަމެންޔާ ޝުކުރިއް

ާލއިުރ ސަުރކާރުެގ ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ އިއަށް ަބލަ ފޮނުވާފަިއާވ ސިޓީއިންސިންގބަން އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަންޓް، ހައުއާ

ްނ ްނ އެބަދޭ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ގެުކރެވިރުތަޞައްވުނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސަތު ވަރަްށ ރަ

ގެ ދަށުން ރާއްޖޭެގ އް ދާިދ ފަހުން ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފަ. އޭރާމެފަހި ިދރިއުޅުމުގެ ޕްޮރގް ،ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން

 އޮތީ، ލޯނުގެ  ދޭ ގޮތަްށ މިޖައްސައިމިންވަެރއް ސަރުކާރުން ހަމަކަުމގެ ިހޔާވަހިކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ބޯ

ޔާސަތުެގ ާކރުެގ ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ ސިފަ. އަދި ސަރު ސަރުާކރުން ނިންަމވާއެއްކޮްށ ކަމުގަިއ ވިޔަސް  މާ ތެރިކަހީއެ

ތައް އެޅުމަްށ ންގ ޔުނިޓުނުވަތަ ަހއުސި  ެވސް ފްލެޓުއްދުތަކުަގއިހަ ސަރަ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ،ތެރެއިން

ގުޅުމެއް ިމ ބޮޑު އެންމެ  މިކަމާ ،ފިުކރައްަވއިމެންބަުރން ފާހަގައިޢުލާނުކޮށްފަ. ަބއެްއ އިއްޒަތްތެިރ  ސަރުކާރުްނ ވަނީ 

ކަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށް. ްއޗަަގއި އޮތް އެޓީބިއެ ރަށަކުން ގެންނަ ސިޓީހުންނަނީ 

ޑުމެްނ ނަ ސިޓީ އަޅުގަނ އަންގޮތުން ގުޅޭ ބަދ  ކައުންސިލުން މި މައްސަލައާމަހި ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

އެހެްނވީމާ، އިއްޒަތްެތރި މެންަބރުްނެގ  މަށް.ންމުކިއުމަށްފަހުގަިއ ދެން އަންނަ ބައްަދލުވުމެްއގަިއ މިކަމަށް ގޮެތއް ނި

ެގ ކުރިްނ ނިންމާލުމު އެކަން ުކރާނަން. ވުމަކަށްންނަ ބައްދަލުެއގޮތަށް ދެން އައަޅުގަނޑު  ،އިޢުތިރާޟެއް ނެްތ ނަމަ

އަޅުގަނުޑ  ނ ން. ،ނ ން .ށްޝިފާޢަ މުަޙއްމަދު މެންަބރު ދާއިާރގެ އިަހވަންދ  ްނ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ ދެ

 .ށްަސލީމަ ދުއަޙްމަ މެންބަރު  ދާއިާރގެ ހޯރަފުށީ ދެން ރުޞަތުފު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ހޯރަފުށީ
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ަލ އިުތަރްށ ހަަމ މައްސަުލ ިއދާރާއިން ވެސް އަންނާނީ ކައުންސިއިުރގަިއ މިހާރު މަްއސަލަިއގެ ާބވަތަށް ަބލާ

ބިފަ. އޮތީ ަޖވާބުތައް ލި ލިބެންާވ ފަރާތްތަކުން މި ނޑުމެންނަށް ޖަާވބު ގަަގއި އަޅުމައްަސލައި އްތޯ.ދެ ދިނުންއިކިޔަ

އަންަނ  ުލ އިދާާރއިންންސިަކއުއިުތރަށް ސާފުވާެނ ދެން އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަން އަސްއި ހުިރ ސީރި މައްސަލައިގަ 

ކަަމްށ ބާުރ ލިބޭެނ އިތުރަްށ ޓިަޝންގައި ުހިރ މައުލ މާތަށް ވެްސ އިނގޭތޯ. މި މައްަސލައިަގއި މިާހރު ޕެ ންމުއުއަ

މިކަމުެގ ތަނުގަިއ ުހރި  ފޮނުއްވާީނ އެ ިސުލން ވެްސ ންނުްނ ވެްސ ކައުޤީއަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. ހަމަ ޔަ

ްށ ވެްސ ސިޓީއަ އެ ގަިއ ައޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟެްއ ނުކުރަްނ ލާއިރު ތަށް ބަ ްތގޮ. ެއ ގޮލ މާތުޢުރިއަސްކަމުެގ މަސީ

މީގަިއ ައރަނީ ހަމަ ށްން ހިތަލެއްގެ ގޮތުއުސ  އަނެއްހެން އަޅުގަނޑު  ،. އެހެންނަމަވެސްފައި މުޅިން ނިންމުމެއްލާއިބަލަ

ިއ ފަލާއި ސިީޓ ވެްސ ބަލަ ގަިއ ހިމެނުމަށް ފުރިހަަމވާނެ އެ ނ ނޭ. ެއކަމަކު ރިޕޯޓުނިންމުން ނިންމާކަށް ދައްޗެްއ 

 ގަނޑުމެންނަށް އެަބ އިނގޭ އަޅު ން ެގ ޖަވާބުހޯދަންޖެޭހ ފަރާތްތަކު ުބ . ޖަވާމަތެްއ ނިންމީމުގަިއ ގޮނޑުމެން އެކައަޅުގަ

 މަލުކުރުމަްށ އޮތް ގޮތް.ޢަސަރުކާރުްނ މިކަމުގަިއ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ށްޝިފާޢަ މުޙައްމަދު  މެންބަރު ާދއިރާގެ  އިހަވަންދ  ދެން  ޔާ. އަޅުގަނޑު އަދި ފުުރޞަތެއްއްޝުކުރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފާޢުޝި މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  އިހަވަންދ 

ަބްސ ެގ ހުިރހާ ދިާމލެއްުކރާއިުރގަިއ ރުސީާދ ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާ ސާފުޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޔާ. އަޝުކުރިއް

ނެްކްސ ޕޯުޓގައި އެރި ،މު ކަންނޭނގެ. ދެން އަނެއްކޮޅުްނ ރިޕޯޓު ނިމިގެން އަންނަިއރުގައިމުހިންއެ ރިޕޯޓުގައި އޮތުން 

ނޑަކަްށ ރިޕޯުޓ އަޅުގަހެްނވީމާ، އެ. އޮްތ ސިޓީ އްސައުންސިލުްނ ގެނެ ބަދ  ކަ ނެ ކަންނޭނގެ ަމހިތެރެއަށް ވަންނާ

ހަމަ އަދި އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީއަޅު ނެްއ.އެ ސިޓީ ނުލިބެނީހެ ންނިންމޭނެ ކަމަކަށް ގަބ ލެއް ނުކުރަ

މާ އިުތުރ ބައްދަުލވުމެްއ ބާއްވާފަިއ ިމ ރިޕޯުޓ . ސިީޓ ލިބުނީވަގުތު އޮތް ެވސް އެބަ ގައި އެޅި ޑެޑްލައިންކަނޑަ

 ގަނޑަށް ފެންަނނީ. ރަން އަޅުފާސްކު  އްގޮތެނުވަތަ  ކުރަން ފައިނަލް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ށްޤާސިމަ ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާިއރާގެ ކެޔޮދ  ދެން ޑު އަދި ެއއް ފުުރޞަތުޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޤާސިމް އިން ޙުސަ މެންބަރު  ދާއިާރގެ ކެޔޮދ 
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އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާލަން އުޅުުނ  އަސްލު ،ރި މެންބަރު ޝިފާޢު ެއ ިވދާޅުވީޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ އިއް

ގޮތުން އިނގޭޯތ  ގުޅޭ މި ަމއްސަލައާ  އޮތީ ސިޓީެއްއ އައިއްަސއޭ މިހާރު  ،ލަން ިމ އުޅެނީގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަ. އަޅު

ސް މި ަމއްސަަލ  އެ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީިމހާުރ މިއަދު ،ޑުމެން އެ ސިޓީދެން އަޅުގަނންސިލުން. ކައު

ސިޓީެއއް ނާންނާނެ. ެދްނ  ،ން ާބއްވަންމި ބައްަދލުވުން އަނެއްާކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ފިއްޔާއިނިންމަ ފައިންމާނި

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އެ ސިޓީ ން ރިޕޯޓު ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެތަީކ އެހެންވީމާ، ދެން ވާނެ ގޮނީ ރިޕޯޓު. އޮންނާ

ެއ ވަނީ ނޑަށް ހީކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއްހެން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަކުފެންނާނީ. އެކަމަ

 ެއއީ  ހަމައަްށ ދިޔުން ދެން ރިޕޯޓަކާ  އެއްޗެްއ ކިޔާފަިއ ތްމެންނަށް ފެނުން. އެ މީހުން ލިޔެފަިއ އޮސިޓީ އަޅުގަނޑު

 ން. ހެތްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތަްށ  ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ މް،ބަރު އަޙްމަދު ސަލީދާއިާރގެ މެން ރަފުށީހޯ  ން.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މަހިބަދ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަށް އެބަ ޖާގަދެއްވާޓަކަށް ދިޔުމުގެ ުކރިން އެ މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ވޯ

ްނވީމާ، ލާފައި ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެއިސްފަިއވާ ިސޓީ ވެސް ބަލަ ކައުންިސލުން އައިމަހިބަދ  އާދެ! ، ދާއިރާއިން

ސިޓީ ައއިސް، އެ ރާދަކުެރއްވިއްާޔ ވުމަކަށް އި ދެން އޮންނަ ބައްދަލަ ،އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސަތުން މި ނިންމަނީ

ނަށް ެއ ފަރާތަްށ ފޮނުޭވެނ ޖަވާބެއް އަޅުގަނޑުމެންރަނަގޅު ެއއްގޮތަްށ މި ޕެޓިޝަނަްށ  ބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅާމެން

 ނިމުނީ. ޝުުކރިްއޔާ. ހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަުލވުން ކަމަށް. މި
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