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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑްންއެންވަޔަރަ`.   ޗޭއިލަކް   މަންޓް  ކޮމިޓީގެމެޓް  މިންޖު  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ށީފެ     .

ހި މުހިއެޖެންޑާގައި    އެބައޮތް ސިޓީއެއް   ންޕުޅުގެ ރައީސްގެ ފަރާތްއޮތީ މަޖިލީހު  މު އެއް ކަމަކަށް މިންމެނޭ އެންމެ 

ހުރި ވާހަކަތައް. ތިޔަ  މި އޭގައި  ންނަލާއޮ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަގުޅޭގޮތުން  ސަލައަކާ މު މައްންހި މުތޯ ގޭއައިސްފައި އިނ

މަސްއ   ބިލު ކޮމިޓީގެ  ރިޒީލިއަންސް  ކްލައިމެޓް  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  އެޓާ ލިއްޔަތުގެ  މަސައްކަތް  ޖެނެރަލްގެ  ގެ  ރނީ 

ކަމާ  ދައުލަ  އޮފީހާއި  ސަރުގުޅުންހުރި  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަމާ ރު ކާތުގެ  މަޖިލީހުގެ  ވުޒާރާތަކާއި  ގުޅުންހުރި    ގެ 

އޮތް  ގެޅިގު  ކޮމިޓީތަކާ ކުރިއަށް  ތެރޭ  2ން  ދަންއިދެއްވުމަނިންމަވަ  ގައި ހަފުތާގެ  ރައީސް    ންނަވަށް  މަޖިލީހުގެ 

މިއާ  ވިދާޅުވިއެވެ. ތަދެން  ކުރު  އެބައޮވޭ  ބިލާޢާރުއެކީގައި  ދެއްވާފަ  ފެއް  އަޅުގަނބެހޭގޮތުން    ސް ވެ   ކަ ހަވާ  އެ ޑު  . 

ހައުސް   .ލާނަންއިދަންނަވަ ގްރީން  ބިލުން  ކާބަން  މި  ގޭގޭހާއި  ކޮންޓްރޯމި  ބޭރުވާ   ސް     ށާއި ލްކުރުމަންވަރު 

ސިދަނޑުވެރިކަން ތަފާތު  ރިނި ޢަނާފަދަ  އެނަބައުތްތަކުގައި  ބޭނުންލް  ލަނޑުދަނޑިތަކެއް    ކުރުމާރޖީ  ބެހޭގޮތުން 

ޕްރޮޖެކްޓާއި  .އެވެއެޅިގެންދާނެކަނޑަ ކްލައިމެޓަތައް  ޕްލޭން  ސް ޔ ލޭންޑް    ތަފާތު  ކުއެކުލަވާލެވުމުގައި  ރާނެ  ށް 

ބެހޭ އިދާރާއެއް    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ކަންކަމާމާއި  ކުރުލާޒިމުން  ރިސްކު އެސެސްމަންޓް ހެދުދެނެގަތުމަށް    އްތައަސަރު

އެކު  ކޮމިޓީއެއް  ހަގްރީލަވާލުމާއި  ނުވަތަ  އޭން  މިންވަރާއި  ބޭރުވާ  ގޭސް  ކްލައިމެޓަށްގެއުސް  ކު ން  ނޭދެވޭ  ރާ   

ހިންގުމުގެ ގާނ ނީ ބާރު ދައުލަތަށާއި    ތުތަފާދިނުމުގެ ގޮތުން  ތައް ކުޑަކުރުމަށް ހިތްވަރުރުއަސަ އެކިއެކި ސްކީމްތައް 

ހަމަ    ބިލުގެ   މިތަކަށް  ވިޔަފާރި ލިބިގެންދާނޭ.  ކްލަ  މިސަބަބުން  އަބިލުގައި  ގުޅިގެން    ކާބަދަލުތަންނަ  އިމެޓަށް 

ނަތީޖާ ނޭނދެވޭ  ތައްތަކަށްނިކުންނާނެ  ރައް   އެޅުޔާރުވެ  ފިޔަވަޅުތައް  ގޮތްބެ  މާކާތެރިކަމުގެ  ކަހޭ  އަދި    އެޅޭނޭ.ޑަނ 

ރީސައި  އި ނައްތާލަބުނި  ކުނި ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ކުނި  ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  މާލީ    މަށްއެކަންކަކަލް  ހިތްވަރުދިނުމަށް 

އެކުއު  ގުޅޭ  ނުމާމަންފާދި ޕްލާސްޓިސ ލުތަކެއް  ބޭލަވާލެވި  ފީނެނުންކުރުމުކް  އުސ ލުތައް   ގުމާން  ވެސް    ގުޅޭ 

މަޖިލީހު  .ކަނޑައެޅޭނޭ ރައީސްމި  ސިޓީރާތްފަ   ގެގެ  ފޮނުއްވި  މަޢުލ މާތަކީ.    ފުޅުގައިޕުޅުން  ހިމަނާފައިވާ  އިތުރަށް 

ގޮތާއަޅު ކުރިއަށްގެންދާނެ  މަސައްކަތް  ބޭނުންވޭ  މިމެންބަރުންބެހޭގޮތުން    ގަނޑު  ފުލޯރ  ލަފާފުޅެއް.  އޮތީ    ގެ 

ންޓުގެ  މަންއޮފް އެންވަޔަރަ  ރީޓް ޓަކައި މިނިސް  ދަންނަވާލަން ބޭނުން މަޢުލ މާތަށްރަށް  ން އިތުދެ  ނގޭތޯ.ފައި އިހުޅުވި

ޗޭންޖާ ކްލައިމެޓް  ތައްޔާބެ   ފަރާތުން  ބިލެއް  މަސައްކަތްހޭ  ދުވަސްކޮޅެރުކުރުމުގެ  ކަމަށް    އްކުރައްވާތާ  ވެއްޖެ 

އެހެންމަ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު ލިބިފައިވަނީ.  މައޭގެ  ،ވެސްނަމަޢުލ މާތު  ސާފުކޮ  ވަރެއް  އޮތް  އަދި  ށް  ސައްކަތް 

  ގެ ރައީސް މި ސް މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް މަޖިލި، ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި  ނެތް. އެހެންވީމާ  އް ފައެއަޅުގަނޑަކަށް އެނގި

އަޅުވިދާޅުވަނީ މި  ބޭފުޅުން.  އެހެން  ދެން  އިނގޭ  ހަމަ   ގަނޑަށް  އެ  ވެސް  ގިނަ  ކޮމިޓީތަކާވަރަށް  އަހެން  ދި  އި 

އްވަމުން ގެންދަވާކަން. އެކަމަކު  މަށް ކުރަ ކަ  ރިހު  ވަންކަތްތައް ކުރައްގިނަ މަސައް  ރަށްވަވެސް    ލޯރގައިސް ފުޖިލިމަ



  

ކަނޑައެޅިޑްލަޑެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއިނެއް  އޮތީމައި  ކޮމިޓީއެއްފައި  ކާމިޔާބު  ނ ން  އަކީ  ނުވަތަ  ކަން    ކަން 

މަސައްކަ  ގޭއިނ ދުވަހަށް  މިންގަނޑު  ފާހަ ވާހަ   ، އެވެސް. އެހެންވީމާ  ންމުންނި  ތްއެއް  އަޅުގަނޑު    . ގަކޮށްލީކަތައް 

 .  ތްތެރި މެންބަރުރާގެ އިއްޒައްދ  ދާއި ގަ

 

 ވުން: އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެ މެންބަރުރާގެ ގައްދ  ދާއި 

ކަމަކަފުރަތަ މިވަ  ށްމަ  ތެރޭގައި  ހަފުތާގެ  މުއްދަތެދެ  އެކަށީގެންވާ  ތައްޔާރުކުރުމަކީ  ބިލެއް  ދެވަނަ  ނ   އްރުގެ  ން. 

މަސައްކަ ކުރަންޖެހެކަމަކަށް  މި  ބަ ތް  ވަރަށް  މުއަރު ވައިނީ  ވަރަށްއް  ފަރާތްތަކާ ސަސާތަކާއި  ބައިވަރު  ގުޅިގެން     

އަޅުގަނ ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ޓައިމްލައިނަކީ  މި  ނ ންޤަޑަށް  ކަމަށްވާތީވެ  ޓައިމްލައިނެއް  އެ   ބ ލުކުރެވޭ    ކަމަށްވާތީވެ 

ދަ ދެންވާހަކަ  ތި  އް އަނެ  ންނަވާލީ.  އެންވަޔަރަދެންނެވި  ކަމަކީ  މިނިސްޓްރީންހެން  ތައްޔާރުކޮށް  ށް  ލަބި   ންމަންޓް 

ވަކިން އަދި މި  އޭ އަޅުގަނޑުމެން  ވަބާ   ނެވަންޏާ މި ތަކުރާރުވާ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ  ފަރުމާކުރަމުންދާ ކަމަށް

ތައްޔާރުކު ފައް  ސައްކަތްކުރަން މަ ބިލެއް  ބޭފުޅުން  އެ  ވަ  ދާންރަމުޓައިފިއްޔާ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށް  ންޏާ 

ކި އެއޭތޯ ހިނެއްއެންގޭޖްމަންޓް  އެންގޭޖް  ބޭފުޅުންނާ  ވާނީ  ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރު  މިބިލުގެ  އީ  އެ  ވެލުންއެއްކޮށް 

  އަޅުގަނޑު.

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ   ތަމްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައި

މުޤައްރިރު. ޒާހިރުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ  ،މި  ހުށަހެޅުމަށް.    ންރަދުކު ތާއީނޑު  ޒާހިރަށް 

ކަމަ ނ ށްހުށަހެޅުމެއް  މި  އަ  އީއެ  .މަވެސްންނަވާނަމަވެސް  އެހެންނ ނީ  2ސްލު  މިކަމަށް    ވީކްސްއަކީ  ދެހަފުތާއަކީ 

ވަރަށް    ތުގައިޤަޙަޤީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުގައި ހަމަ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކޭ. މިވަރުގެ ކަމެއް ކުރާއިރު މެން ޑުއަޅުގަނ

މިނުކުއްޔާ އޭތި ފައިނަލައިޒްނި ނ ބަލާފައި   ށްޅަރަނގަ ގިނަ ހާ  ވީހަމަ  ،  މާންވީއެހެ  ނީ.ދެއެ  ރަން އަޅުގަނޑު    ވެސް 

މަޢު   ބަޔަކާ ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ނުހަދަބައްދަލުކޮށްގެން  ބިލެއް  މިވަރުގެ  ނ ނިއްޔާ  އެއްކޮށްގެން  އެއީ  ލ މާތުތަކެއް  ން. 

  ޙު ލާ ޞްއެބަޖެހޭ ދޭތެރެއަކުން އި   އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ގައިކަމު  ލާބަ  ށް އްސަރި ބައެއް އެއްޗެހު  ފައި ވެސް ހަމަ ހެދި  ކުރިން

  ހުރި. ވެސް ކުރަން އެބަ  ންނ ނީ އެ މުއްދަތު ގޯސްވެގެން އެ މުއްދަތު ބަދަލުކޮށް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެ  ނަންގެން

ނިންމި   އަޅުގަނޑު  މި  ޕްލާސްޓިކަށް  މި  މިސާލަކަށް  ކަ  ރާރުޤައެއީ  އަވަސްކުރެވޭނެ  އެ    އެއް ބަ   ސްވެ  މަށްވެސް. 

ބޮ، މީގަންވީމާއެބަދޭ. އެހެ  ބުނަމުން  ބޭފުޅުން ބިޑަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ  އި  ލެއް  ފެންނަނީ ވަގުތު ނަގައިގެން މިވަރުގެ 

އެންވަޔަރަ މިނިސްޓްރީމަންނިންމަން. އަދި  އެއްޗެ ންޓް  ހިސާބަކާއި  އޮތް  ގެންގޮސްފައި  އެލަން  ބަލައިގެން  ށް  އިންކޮހި 

 .  ރިއްޔާޝުކު  ކުރަން. އް ކަންތަމިއެއްކޮށް  ނާއެމީހުން

 



  

 : ންކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ދު. ޢުސަ. އާދެ! ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުތޯ އެއްޗެއްވިދާޅުވާން ންއެހެ

 

 ކެވުން:ކަދެއްވާހަދު ޙުސައިން މެންބަރު ސަޢުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާ

އައާދެ! ޝުކު  މުޤައްރިރު.  ފާހަގަކޮ  ޅުގަނޑު ރިއްޔާ  ހަމަ  ބިލުތައް  އިސް ން  މަޖިލީހު  މި   ނީވަންބޭނުށްލަން  ވެސް  ވެ 

އެބަޖެހޭ. ހުރިހާ ކޮމިޓީއަކަށް    ބަލަން  ހަމަ  ވެސް   ރު އިދާރީ ކެޕޭސިޓީ ހުރި މިންވަރުއަށްގެންދާއި ރާފްޓްކޮށްގެން ކުރިޑް

  ، ވީމާ ންއަތް އޮތް ދެހަފުތާގެ ތެރޭގައި ނިންމަން. އެހެރާފްޓް ބިލުތަކެއް ކުރިސްތަކެއް އެބަހުރި. ޑްގޮތަށް ނޯޓިހަމަ މި

  ވިފައިވަނީ. ވާލުކުރެ ޙަވެސް ހަމަ މިގޮތަށް އެ ޓާސްކު    ޓީތަކުގައި ހެން ކޮމިބ ލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި އެހެނިޤަގަނޑު  ޅުއަ

އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓީ ހުރެއްޖެކެޕޭސި  ން އެގޮތުން މިކަން އިދާރީ، މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީންވީމާއެހެ

ކުރިއަށް  ރުކޮށްގެން  ގުތު އިތުއްޖެއްޔާ ވަ ނިމިދެހަފުތާ ތެރޭގައި ދެން ނު  ، ވީމާންއެހެ.  ދާނެރިއަށް ގެންދެވިކު  ކަން   މި

  ނޭ.ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަރި

  ލިޓީ ކޮ  ކަފުޅުތަކުން. އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާހަދެއްކެވި    ކުރެވުނީ ތި   މި  ގަ ކަމެއް ފާހަ  ޑަށް މި ދެ އަޅުގަނއާދެ!  

  ކަނޑައެޅިފައި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ   ނީ މިއުފެދެ   މިސުވާލު   މުކަން.ންލު ހެދުމުގެ މުހިށް މި ބި ބިލަކަރި ހު

ތަނަ މަގު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް  މަޖިވަސްކަން  ދެން  ރައީވެދާނެތޯ.  އަޅުގަނޑަށް  ލިސްގެ  ސިޓީފުޅުން  ސްގެ 

އި މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުމި  ންގެސްނަގައި ދޭހަވަނީ  ހަމަ ކަން  އަދި  ކައެކީގައެއާ  ރިއަށްގެންދަން.  ބެހޭ    މާ އި 

މިހާރު ރެވިގެމަޝްވަރާކު   މުއައްސަސާތަކާ އެންމެންގެ  ން  ގޮތަށް  މިކުރާ  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން    ބައިވެރިވުމާ   ވެސް 

ކުރިއަށްގެންދަ މިކަން  ތަންދޭ  ން.އެކީގައި  މިކަމަށް  ކެޕޭސިޓީ  މަޖިލީހުގެ  މިހާރުން  ހަންޏާ  ވަ   ކަމަށްއެހެންވީމާ،  މަ 

މަމިހާ ފެށުމަށްރަށް  އިއްޒަ  އެ ހުށަހެޅުއްވީ. ބަރު ސަޢުދު ދެންމެ  އިއްޒަތްތެރި މެން  ސައްކަތް  ތްތެރި  ދާންދ  ދާއިރާގެ 

 . ރަށް ފުރުޞަތުދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ހުށަހަޅާނަން ބަމެން

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް هللا ޢަބްދުޔަޢުޤ ބް  ރުބަމެންދާންދ  ދާއިރާގެ 

ބާއްވާފައި ދެން    ކަ.ވާހަ  ޕްރެޝަރގެ  ރެއްވީ ޓައިމް ވެސް ފާހަގަކު  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ރު ހާމި ޓައިމް ދެން އެގޮތަށް 

ރަންޖެހޭ  ވެސް ކު  ، އަޅުގަނޑު ވިސްނުންހުރީ މި ހަމަ ދެން ކޮންމެހެންހެންވީމާ. އެ ޗްކުރެވޭނޭދެން ޓައިމަށް ކެ  ފެށީމަ

މުހި މިކަމަކީންރަނގަޅު  ކަމެއް  އެހެމު  ފަށަމާމާވީން .  ހިނގާށޭ  ކުރަން  މިކަން  މި   ،،  ގުޅުންހުރި    މާ ކަ  ފަށަން. 

އެންވަޔަރަ  ،ފަރާތްތައް އެޓަންމިސާލަކަށް  އަދި  ވިޔަސް  މިނިސްޓްރީ  ޖެނެރަ މަންޓް  ވިޔަސްރނީ  ދެފަރާތާ   ލް    އެ 



  

އަޅުގަނޑުމެން   ބައިއެއްކޮށް  ކުރިއަށް އެއްކޮށް    މާވެރިވުކޮމިޓީގެ  ސްޓާޓްކޮށްގެންނޭ  ދެވޭހަމަ  ދެ  އޭ  .ނީ  އެ  ރުން 

އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން ،  ޗްކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާމް ކެވިޔަސް އެ ޓައި   ދުވަސްދި އެއަށްވުރެ ގިނަވެސް އަ  ހަފުތާއަށް

 ކަންނޭނގެ.  ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމުން ބުއްދިވެރި  ނައިގެންވިސް ހަމަ މިއަދު

 

 ދެއްކެވުން: ކަޔާސަތުން ވާހަރި

ތިވީމާއެހެން ވާހަދެއްކެ   ،  އިދާރާގެ ލީގަލް  ތުންގެރައްޔި  ގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުއެކީގައި  ކާތަޅުފުކަވި  މަޖިލީހުގެ   

މިއަ  އްޓެވުން.ފެ   ތްކަމަސައްމުގެ  ވުއްކުރެރާފްޓްޑްމި ބިލު    ންރޓްމަންޓުޑިޕަ އަލަށް    ދުނިޔޭގައިކުރަނީ    ޅުގަނޑުމެން 

ނ ން. މަސައްކަތެއް  ކަމާ  މިހާރު  ކުރާ  ޤަ  ވެސް  ހެދިފަކުގަމުތައުގުޅޭގޮތުން  ބިލުތައް  އެބަހުރި  އެހެއި  ންވީމާ،  . 

އަދި     ގޮތާއި ހުރި   ފައި ކްޗަރ ކުރެވިސްޓްރަ  އެ ބިލުތައްމަށް   ފަށައިގަތުމަސައްކަތް  ވެސް  މިހާރުނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

މަ ހިމެނޭ  ބައިތައްއޭގެ  އެކަހަލަދެނެގަނެވިދާނެ.    އިގަނޑު  ސް  ވެ  ންލިބެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިސޯސަސްބައެއް    އަދި 

ހުށަހެޅުހުއެބަ ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް ޑިޕަރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި  ބެހޭ    މާ ގެ ކަމަންޓުރޓްމަކީ 

މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން    މަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުންނާ ންވަޔަރައަދި އެން   ރަލްގެ އޮފީހާ ބޭފުޅުން އެޓާރނީ ޖެނެ

ހަ ތެރޭގައިއެއް  އަދި  އްޔާރުކޮށްދެއްތަ   އްރާފްޓެޑްބިލުގެ    ފުތާގެ  ދަތިތަކެއް  ވުން.  ނުވަތަ    ހުރިނަމައެކަމަށް 

އިތު އަވަހަށް    ރިކަމެއްއެހީތެރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވީއެންމެ  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމެއް  ބޭނުންވާނަމަ 

  އި ވަ މަސައްކަތް ކުރައްއެ  ގައި ތެރޭގެނީ އެއް ހަފުތާންޏާ އަޅުގަނޑު ދެކޭގެނެސްދެއްވުން. އެގޮތަށް ނާންނަކަމުގައި ވަ

ކަމަށް.ނިންމެ އަޅުގަނގޮތައެ  ވޭނެ  ޑްރާފްޓެއް  ލިބުނީމަޑުށް  ބައްދަލުވެ    މެންނަށް  ކޮމިޓީ  ބެހޭ    ކަމާއަލުން 

ފެށިގެން    އެކީގައި ހަމަ   މުއައްސަސާތަކާ ފަހު އަކުރާފުރަތަމަ އަކުރުން  ހު  އެންމެ  ބަލަހަމައަށް  ބައިތަކެއް    އި ރިހާ 

. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ.  ހުށަހަޅާނެ  މަށްތައް ކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުހޭ މަސައްކަތްޖެންރަކު   ރުމަށް ކުފުރިހަމަ

ފައި ތިބި  ކަމުގެ ފަންނުވެރިން. ހުނަރުވެރިން މަޢުލ މާތު ލިބިއެބަތިބި ރާއްޖޭގައި   އިރުގައި ދި އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާއަ

އަޅުގަ އޭގެ   ނޑުއެކްސްޕާޓުން.  އެކުލަވަލާއިލަވަކު އެ  ޓެއް ސްލި  ވެސް  އިދާއި ނަން.  މަޖިލީހުގެ    ރާއަށް ލާފައި 

އަމިއްލައަށް އިސްއެހެ  ކުރާނަން.ޙިއްޞާ އެ ނަގައިންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީ    ކަންކުރާނީ   ގެން 

ން  އެހީތެރިކަ  ގެންޓުޕާކްސްބެހޭ އެ   އަދި ކަމާ  ންޓް މިނިސްޓްރީމަންރަ، އެންވަޔަ މިދެންނެވި ގޮތަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލް

ދެއްވަމުން    ދާރީގޮތުންއިބަރަށް  ބަރާމެންނަށް އޭގެ އަޕްޑޭޓް  ޑުނިންމަވާފައި އަޅުގަނ  އިގެ ތެރޭގަ އެއްހަފުތާ.  ހޯދައިގެން

ބެހޭގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް    ހުށަހެޅުމާ  މަކީ. ދެން މިހުށަހެޅު  ގަނޑުގެ ގެންދެވުން. އެއީ އަޅު

 .  އިއްޒަތްތެރިއާދެ! ގައްދ  ދާއިރާގެ   ދެން.ން އެވުއްދެވެޅުދާވި

 

 ވުން: އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެ މެންބަރުރާގެ ގައްދ  ދާއި 



  

އެ   .ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު  ކުދެން  އެޑްކޮއަށް  ނިންމާފައި    .ބޭނުން  ށްލަންޑައެއްޗެއް  ޑްރާފްޓް  ފުރަތަމަ 

ބެހޭ    މާކަދެން    މަށްފަހު  ތެރެއަށް ލުގެ  އޭ   ޓެއްފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޕުށްކޮވަރާޝްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަ

 ޔާ.  ޝުކުރިއް .ނީލާން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގެނެސްގެން ދެން އިތުރު އިންޕުޓްތަކެއް  ތައްފަރާތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަ  ވާހަ   އެވާ   އި ޔާލުގަޚިކުރެއްވި  ފާޅުމެންބަރު އެ    ރިތެތްއިއްޒަގައްދ  ދާއިރާގެ    މަށް، އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުންވީމާއެހެ

ރަނގަޅުވާހި އިތުރުކުރެއްވީމަ  މެން  ނެ.މެނުއްވީމަ،  ޑުރާފްޓް  ފުރަތަމަ  ސާރއެއީ  ކިއުލޭޓްކުރައްވާފައި  ބަރުންނަށް 

ހޯއްދަވާފައި ޚި  މެންބަރުންގެ މުއައްސަސާތަކާ  ޔާލު  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންމަޝްވަ  ދެން  ކުރިއަށް  ގޮތަދާ ރާ  މި    .ށް 

ވޯޓަ ހުންޟު ތިރާޢުއިއެއަށް    ދާނީ  އަޅުގަނޑު  ށްކަހުށަހެޅުމަށް  ބޭފުޅަކު  ކަމަށްކުރައްވާ  އެކަމެއް    .ޏާވަން  ނެވި 

ނުއަޅުގަނޑަ އިޝާރާތަކުން. އެއެއް  ފެނޭ  އެއްކަށް  މިހެވެސް  ކަމަށް.  ނީދެކެ  ންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ދެން   ފާސްވެއްޖެ 

މިމި މައްސަލަ   އަދަށް  މައޮތް  ބަލަން   ކޯޒްވޭއާ  ދ އްހޯޑެޑަވެލި  އަކީ  މައްސަލަ  ވާލި ސަބް   އެކުލަ ގަނޑުމެންއަޅު  ގުޅޭ 

ހައިސިއްޔަތުން އެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރެއްވި    ގެ މުޤައްރިރުގެ މިޓީކޮ  ތީ އެ ވާފައިވާން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމަކޮމިޓީ

    ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް.ނީވަރު އަ  މި ތުޞަން. އަޅުގަނޑު ފުރުގޮތް އަދި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ފިރުޝާން  މެންބަރު އިރާގެ  ދާމަޑަވެލި

ދަންނަވާމުޤައްރިރު  ރިއްޔާ ޝުކު ކުރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު.  ފާހަގަވެލަން  މި  ކަންކަން    ފައިވާ މެންނަށް 

އަ ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ދިރާސާކުރެއްވިއިރު.  ސިޓީ  ގު  މިކަމާ  ންމެޅުގަނޑުމައްސަލަ  ވުޒާރާތަކަށްވާނީ  ޅުންހުރި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން    މެންނަށްރާސާކުރިއިރު އަޅުގަނޑުދިލ މާތުތައް  . އެ މަޢުތު އެއްކޮށްފަގެން މަޢުލ މާއިފޮނުވަ

ފާހަގަކުރޭ  ފޮނުވާފައިވާންސިލުން  ކައުހޯޑެއްދ     ދަންނަވާލަނީ.  މި   ސިޓީއާ   ން ރާއިއިދާކައުންސިލް    އެބަ  ސިޓީގައި 

ކަންކަން.ހަން ފާގުޅޭގޮތު  ނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ފޮ  ،ގުޅޭގޮތުން ވެސް    ހިނގަމުންދިޔައިރު  ޢުމި މަޝްރ   ގަކުރައްވާފައިވާ 

ޑިޒައި ފަރުމާއެކަށީގެންވާ  ބެލުމެއްނެތިރިޕޯއީ.އައި.އޭ  ނުކޮށް  ނެއް  މަޝްރ ޓަށް  މި  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  ޢު   

ހުޅަނކަމުގަ ކޯސުމުގެމ ގު  އިވާނަމަ  ފުޒް  އުދައެރުމުގެ  ބޮޑުކަމުވޭއަށް  ޝަކުވާރުޞަތު  މިގެ  މީހުން  ދެ     ރަށު 

ށް ނުނިމެނީސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް   އެއްކޮޢު ނެތި ހިނގަމުންދިޔަ މަޝްރ ކޮށްފައިވާކަން. ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ބެލުމެއް

 ...އިމަށާ ކަކެއް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާމިދެރަށަށް އަދައަރާ އެތަޒްވޭ ހަލާކުވެ ކޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ



  

ތި ރީނުސްކްމި  މިހާރު   އެ  ން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ނުކުތާތައް.  ،  ހެންވީމާ ވިދާޅުވާ 

ބައްލަވާ ގެންއަޑުއައްސަވަމުން އެ ދާއިރު  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  އަޅުގަ  ވާހަކަ  ލައްވަން  ފާހަގަކޮށްލީވެސް  .  ނޑު 

   .ރިއަށްގެންދަވާކު

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު އިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   ދާމަޑަވެލި

އުދަ މި   ލިބިފައިވާކަމާ ގެއްލުންތަކެއް    އި ރައަ އާދެ!  ނިމުޢުމަޝްރ   އަދި  ހޯޑެއްދ އަށް    މަތިން  ދެފަހަރެއްގެ  ނުފަހުން 

ލިބިފައިވާކަގެއްބޮޑެތި  އުދައަރާ   ގެކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން    ން.ލުންތަކެއް  އުއްލުންތައެކިއެކި  ކުރިމަތިވެ  ގ ނދަކާއި  ތައް 

ސަރަ އެކި  ރާޅުއްދުތަކުޙަހޯޑެއްދ ގެ  މިހެންން  މިކަން  ވެލިބެޑަކުންދިމާ  އަރާކަމާއި  ކޯޒްވޭ    ލޮނުގަނޑު   އެޅެމުން  ވަނީ 

ވާ  ޒްވޭގައި މ ދުން ދައުރު ކޯއި ހޯޑެއްދ  ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމުގަ  އޮއިވަރަށް   ބުލޮކްވެ 

ހަދާގޮތަ މާވާއިފަށް  ފުން  މަދުވުމުގެ ސަބަބު  ރިވެފައިތި   ކަލްވަޓްތައް  އެންމެ  މަތީން  މިކަލްވަޓްތައް    ރާ ދާ   ދިޔާގައި 

ހުންނަކަމާއި ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ލޮނުގަނޑާއި ކަލްވަޓްއަށް ލޮހަމަ ވެސް    ޗިއިން  6ދު  ދެމެ  މަތީގައި ދާރާ  ނުގަނޑު 

ހުޅަނފަވާރައް ގަކު ފާހަން  ޑެއްދ  ކައުންސިލުކަމަށް ހޯ  މަނުވާހަ ފަރާތުން ގާތްގަނޑަގުއިވޭ. ރަށުގެ    300ކަށް   އުތުރު 

ފަރާތުގެ  ދާ ކަމަށާއި ރަށުގެ ހުޅަނންރާޅުއަރަމު  ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރުގައި  ފ ޓަށް ދިޔަ ހެދިފައިގުގު  ރި  ހު   ދުރަތީގޮތުން 

ކާނުގަނޑު    އި އި ގިރަބަޑުބޮ  އްދުގެޙަކޯރާނޭކޮޑާ ސަރަފަރާތުން ހޯޑެއްދ ގެ    އެ އިއެކު ވެލިއެޅި  ރާޅާކަށް  ފާތަކުޅި ކަނޑ 

ފަރާތަށް   ހުޅަނގެ ރަށުށާއި  ންދާ ކަމަހަލާކުވަމު ވަމުންދާ  އްދުގެ ގިނަ ގަސްތައް މަރު ޙަރާޅުއަރައި އެ ސަރަގު ދެކުނު 

ވަޅު ދިރިއު  އިއްދުގަ ޙަރަސަ   އެ   ކަމާއި އަންނަ  ބޭނުންކުރަމުން  ރައްޔިތުން  އަސަރުކުރާކަން ފެނަ  ޅޭ  ލޮނުގެ    ށް 

ހޯހަގަކޮށްފަފާ އާބާދުވާ  އްޑެއިވޭ.  އަލަށް  ހައުސިޙަސަރަދ ގައި  ސަރަ  ގން އްދުންނާއި  ރާޅު   ށްއްދަޙަ ޔުނިޓް    ވެސް 

  އާ ތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ކޯޒްވޭ ހޯޑެއްދ ން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮވެގެށަލަ ހަލާކު ތީ އެ ރަށުގެ ފެންފައަޅަމުންދާ

ބަދަލު އޮއިވަރު  ނުވަކޮވީކޮޅުން  އެ ސަރަކު ދުމަރުން  ޅުއެ ރާ  ތަށްލުމަށް  ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން    ރަށް ވަ އޮއި  ންއްދުޙަރުމަށް 

ސަބަބުން   ބަދަލުގެ  ލިހޯޑެއްދ އަންނަ  ކުޑަކުރުމަށްބޭއަށް  ގެއްލުންތައް  މިހާތަނަށް  އެއް    ކަމެއް  ވެސް 

އަކުރެވި ހުވަދު  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ކަ ފައިނުވާކަން  މަޑަވެލީ  ދެކުނުބުރީ  ފޮންސިލުގެ  އުތޮޅު    ވާ ނުވާފައި އިދާރާއިން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ސި ހޯ  މަޑަވެލި. ގދ.ކަންކަންޓީގައި  ގުއަދި  ހަދާފަ ޅާޑެއްދ   ކޯލުމަށް  މަޝްރ އިވާ  ފެށުޢުޒްވޭ  މުގެ   

ސަރަ އެ  ހުޅަޙަ ކުރިން  މަޑަނއްދަކީ  ގަދަވެ  މ ސުމުގައި  އުދަގު  ސަރަވެއްޔަށް  ފައިވޭ.  ފާހަގަކޮށްން  ކައްދެއްޙައަރާ 

ރިޕޯއީ.އަ އެކުލަވާލަންއި.އޭ  ރައްޔިތުންތްކަމަސައް  ޓް  ދުވަސްވަރުގައި  ހޯދަން  ޚިގެ  ކުރި  މަޝްވަ ޔާލު  ރާ  ބޭއްވި 

މަސައްކަތްކޮށްލުވުންތަކުބައްދަ ކޯޒްވޭގެ  މި  ފިނަމަގައި  މ ސުމުގައި  ރަށުގެ    ހުޅަނގު  ކަމަށް  އުދައަރާނެ  ދެރަށަށް 

މީހުން އެދުވަސްވީ  ލަފާދީފަބޭ  ވަނީ  ގދ.ފުޅުންނަށް  ހޯޑެ.  ކޯޒްވޭގެމަޑަވެލި  ފައިނަލް    ގެ ޢުމަޝްރ   އްދ  

  ،  ބައްދަލުވުމުގެއްޞަބޭއްވި ޚާ   އުންސިލާނިސްޓްރީގެ ޓީމާއި މަޑަވެލި ކަމި  ސިންގޅޭގޮތުން ހައު ގު  ޕެކްޝަނާއިންސް



  

ބައްދަލުވުމުގައްވިބޭގައި    2019ނުވަރީ  ޖެ  27އެއީ   ބައްދަލުވުމެއް.  މިހާ  އި  ކޯޒްވޭ  ހޯޑެއްދ   އަދި  ރު  މަޑަވެލި 

ކުރިއަށް ގެންޑިޒަ ކަމަށާރަ  މެ ންދަނީ އެއިންކޮށް  ދެރަނގަޅަށް ނ ން  މިކަމުގެ ސަބަބުން  ވެސް ގެއްލުންވާނެ    ށަށްއި 

ކަ މަޑަވެލި  ކޯޒްވޭ ވިދާޅުވެއުންސިލުން  ކަމަށް  ކަމަށް.  އޮފައިވާ  ސަބަބުން  ދައުރުގެ  ބޮޑުވާ  ވާތީވެ  ނު   އި  ދިޔަވަރު 

ފަރާތުން ގެތަކަށް    ރަށުގެ އުތުރު  ގައިތަކުސްދުވަ  ދައުރުވާނީ ކާޑެއްދ  ކަނޑަށް ކަމަށްވުމުން މި  ދުވަސްތަކުގައި އޮއި

އަސަރުކޮ އުލޮނުގެ  ގިރާލާފަށް، ރަށުގެ  ވަރަށްބޮޑަށް  އިތުރުކަލްވަ ޒްވޭގައި  ކޯ  .އިވާކަންތުރުފަރާތް  ކަލްވަޓްތައް  ޓް  ކޮށް 

ޙައްލުމިހާރު ދިމާވާ  ކޯޒްވޭއިން  ހެދުމަކީ  ދެމޭނެގޮތް  އޮއި  ޑިޒައިންކޮށް،  އުސްކޮށް  ހުރިވަރަށްވުރެ  ލަ  އްސަމަ  އެ  ، 

ކަމެއް  އްލުޙަ ކައުންކުރެވިދާނެ  މަޑަވެލި  ފާހަގަކޮކަމުގައި  ސިޓީއާ   އިން   އޭ.ޕީ.އީ  . ފައިވޭށްސިލުން    ފޮނުއްވާފައިވާ 

  ގައި ކަމާއި   2016ށް އީ.އައި.އޭ ހަދާފައިވަނީ އޮކްޓ ބަރު  މަޝްރ ޢަމި  .  ކަންކަން  އިވާކޮށްފަހަގަފާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން  

ންޑްކޮށްފައިވާ ކަންކަން   ރެކޮމައީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް   ފައިވަނީ ށް ހުއްދަދީމަރުކު ސައްކަތްމި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށް މި މަ

ން  ވަނީ މި ކޯޒްވޭ އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ލްޓަންޓްއީ.އައި.އޭ ކޮންސަ  މަށް.ކަ  ކޮށްފައިޠުކުރުމަށް ޝަރުޛުތަންފީ

ގެންގޮސްފިނަ ކުރިއަށް  އެއްގޮތަށް  ޑިޒައިނާ  ހޯޑެހުށަހަޅާފައިވާ  މަޑަވެއަ  އްދ މަ  ފެންބޮޑުވުމުގެ    އްޔަށްދި  އުދައަރާ 

ފާހަގަކޮށްފަ މައް ބޮޑުވާނޭކަން  ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ  އިސަލަ  މިކަމަށް  އަންނަނިވި    ކަމާއި،  އީ.އައި.އޭ    ންކަ  3ގޮތުން 

ހުހޯމަޑަވެލި  .  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ކޮންސަލްޓަންޓް އޭރިޔާ  ޅަ ޑެއްދ ގެ  ބޭ  ފަރާތުގައިވާ  ލި  ވެމަޑަން.  ރުމާޔަތްކުޙިނގު 

ކަލްވަޓްތަކުގެ  ހޯ ކޯޒްވޭގެ  އި  22ދަދު  އަޑެއްދ   ފެން  ހޯމަޑަވެލި  ން.  ތުރުކުރުއަށް  ޕައިލްކޮށްގެން  ކޯޒްވޭ  ޑެއްދ  

ގޮތުގެ    ދެންނެވުނު ތިން  އިސްވެފައިވަނީ  ދީ  ހުއްދަ ރިޕޯޓުގައި    އިން ދ ކޮށްފައިވާ   އީ.ޕީ.އޭ  ން.ހެދު  ގޮތަށް  ވާދައުރު

އެއް ސްވެކޮންމެ  ތެރެއިން ގެންދި  މަޝްރ ޢު   ށް ގޮތަކަ    މިއުމަކުރިއަށް  ކަމަށް.  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގު  ކަމާ ށް  ޅިގެން 

އެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި އުދަ    އިށާއިވާ ކަމަ ލިޔެފައިން  ޕީ.އޭއީ.  އިވާފައިވާ ސިޓީގަ ނުފޮ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

އުފެދިފައިވާ   ކަނޑުގައި  އިންޑިޔާ  ދިމާވެފައިވަނީ  މައްސަލަ  މި  އްނެސައިކްލޯއެރުމުގެ  ކަމުގައާއި،  ސަބަބުން  ގެ 

ކޮޙާ ކޯޒްވޭ  ނުވާލަތުގައި  ހައުސިންގމްޕްރޮމައިޒް  ހެދުމަށް  ޓީމުން  މިނިސްޓްރީގެ    ގޮތަށް  ޓެކްނިކަލް 

ރަށަށް އުދައަރާ    ގައި މި ދެ   2018ސެޕްޓެމްބަރ    ކަން.  މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާކަމުގައި    ކުރަމުންދާކަތްމަސައް

ގައި މިނިސްޓްރީ  ކްޓ ބަރއޮ  1ގުޅޭގޮތުން  ކަމާއި، މިކަމާ   ލިބިފައިވާކުވާ އީ.ޕީ.އޭއަށްޝަ  ގެ މުލިބުނުކަގެއްލުންތަކެއް  

ހައުސިންގ  އީއާއޮފް  ބައްދަލުވުމެ.އެކު  ބާއްޕީ.އޭގެ  ބައްދަލުވުމުގައި    ކަމާއި  އިވާވަވާފައް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެ 

މަސައްކަތްކުރަމު ބަދަލުކުރުމުގެ  ޑިޒައިން  ފާހަގަކޮ   ށްމަކަ  ންދާ ކޯޒްވޭގެ  ކަން.    ފައިވާށްމިނިސްޓްރީން 

ސްޓްރީއަށް  ނިމި  އިން ހައުސިންގ  ގައި އީ.ޕީ.އޭ  2018ބަރު  އޮކްޓޯ  3ބައްދަލުވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    ނެވުނުސްވެދެންއި

ފޮނު މިނިސްޓްރީ   ވުނުސިޓީއެއް  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  އެ  މިނިސްޓްރީން  ރިވިއުއެއް    ގެކަމާއި،  މަޝްރ ޢުގެ  މި 

ދެން  ން.  ކަ  ވިދާޅުވެފައިވާށް  ނީ އޭގެފަހުގައި ކަމަވާންމަދު ވަކިގޮތެއް ނި ކޯޒްވޭގެ ޑިޒައިނާމެ  އިކަމުގަ   ވާ ދަންރިއަށްގެކު

ކޮމިނަދަންގަނޑު  އަޅު ކޮމިޓީނިން  ޓީންވާލަން  ގޮތް.  ގޮތް  ންމާފައިވާ  ނިންމި  އަމިކަން  ވަކިވަކިން  .  ޅުގަނޑު 



  

ނިންމިކިޔާ މަޝްރ ޢު    ގޮތަށް.  ލާނަން  ކޮންސަލްޓަންއުންދިށްގެއަކުރި މި  އީ.އައި.އޭ  ހުއްދަދީފައިވަނީ  ޓް  މަށް 

ތަންފީރެކޮމަ ކަންކަން  ޝަރު ޛުންޑްކޮށްފައިވާ  ކަމުގައިޠުކުރުމަށް  ކުރިއަށް  ރ ޢުމަޝް   ،ވީނަމަވެސް  ކޮށްފައި   

ރެކޮމަ އީ.ޕީ.އޭގެ  އެއްގޮތަށްންޑެޝަނާގެންގޮސްފައިވަނީ    ބަރު ނަންނު  ނ ގާކީ  އަ.އޭއައިއީ.ވާ  ހަދާފައި  .ނ ންކަން   

ދެ  ،4/93 ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  މިންވަރު    ގައިނ ނުގާ  ގެމެހެއްޓުމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަސަރުފޯރާނެ  ތިމާވެއްޓަށް 

، ރައްޔިތުންގެ  ށާއިކަމަ  ނަމަކަށް ހަދާފައިވާ އީ.އައި.އޭއެއް   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ށްކަމަ  ޖެހޭބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް ހަދަން

ބަކަންބޮޑުވު ލަތުގެ  އުދިވެހި ދަ  ގެ ސަބަބުންމި މަޝްރ ޢު   ން.ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަ  ޝްރ ޢު  މަލާނުލައި ންތަކަށް 

ގެއްލު ބޮޑެތި  ތިމާވެއްޓަށް  ނާޒުކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޭދެވޭ   ރާއްޖޭގެ .  ވެފައިވާކަން  ންތަކެއްބަޖެޓަށާއި،  ތިމާވެއްޓަށް 

ކަމެއް   ފޯރާފަދަ  ކޮށްފިނަމަ،އަސަރެއް  ފަރާތަކުން  އިޚްތިޔާރު  މެ ތް ޢަޝަރީ  އެއްވެސް  ހޯދުމުގެ  ބަދަލު  ދުވެރިކޮށް 

ލިބިގެންވާކަމުގައި  ދިވެހި ސަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެ  ،4/93ނ ނު ނަންބަރު  ގާރުކާރަށް  ތިމާވެށި    މެހެއްޓުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ނ ނު ގާބެހޭ   ގެންދި ގައި  ކުރިއަށް  މަޝްރ ޢު  ފަރާތްއުމި  އިހުމާލުވެފައިވާ    ތަކާމެދު މުގައި 

ކޮމިޓީއަވަޔަފި ފެންނަޅުއަޅަން  ކުރިއަށްދެންދެ  ގ ހައުސިން  ށް.މަކަ  ށް  މަޝްރ ޢު  މި  ވަރަށް  ވުމިނިސްޓްރީން  މުގައި 

ކޮމިޓީއަބޮ އިހުމާލުވެފައިވާކަން  ފެޑަށް  މަޝްރ ޢު   ށް.މަކަ  ނިވަޑައިގަންނަވާ ށް  ގެން  މި  މުގެގޮތުން  އުދިކުރިއަށް 

މަހަ އީ.އައި.އޭގެ  އެ ޞަޤްދާފައިވާ  ހާސިލު  ށް ކަތައްގޮދު  ޚިލާފަށް    ވެފައިނުވާތީ ވެސް  ގަވާއިދާ  ގެންގޮސްފައިވާ  މިއީ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  ޅުގަން އަދެއް. ތަ. މި ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުންވޭކަންއް ބ ލުކުރެޤަ ންކޮމިޓީ  ކަންއްޢުއެމަޝްރ 

އަޅު  މުގައިއުގެންދިރިއަށް  ކު އެއްބާރުލުމަށް  ދެއްވި  މެންބަރުން  ފުރު  މަ ހަނޑު  ގަކޮމިޓީގެ  ޝުކުރު  މި  ޞަތުގައި 

މިއަށް ގޮތެއް  ން  ޑު ކޮމިޓީބޮތަށް  ތަކާ އެއްގޮވުންނިންމެ  ކޮމިޓީގެ   މިހަމަ  ން  ވެސް އެދެ  ޑުދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނ

 ޔާ.  ކުރިއް ޝުވަރަށް ބޮޑަށް. މަށްވުދެއްއިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންނަ ގޮތުގައި  ފެށް  މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަން މި ކުރައްވާފައިވާ  ޓީކޮމިސަބް    މި   .ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯވަރަށް ބޮޑަށް  

ފުރިހަމަ ގިނަވަރަށް  ވަރަށް  ހިމެނި  ގެ ކެއްފަރާތްތަ   .  އެކުބައިވެރިވުން  ރިޕޯޓު    އަޅުގަނޑު ކަން  ވާލާފައި ލަވާގެން 

  ށް ބޮޑަށް ރަށް ވަ ބަރުންނަމެންއެހެން  ނިވަޑައިގެންނެވި  މެ  ހިއި ކޮމިޓީގަރަށާއި އަދި  އްރި ޤަމިޓީގެ މުސަބް ކޮ  ހަގަކޮށްފާ

މި ދަންނަވަން.  ސަބް  ހާރު ޝުކުރު  މި  އަޅުގަނޑު  ގެކޮމިޓީ   މެދުގައި  ގޮމެރިޕޯޓާ  ނިންމަން  އެބަޖެހޭތެއް  ތިޔަ    .ން 

ރިޕޯޓުވަޑައިގެންފެނި އަޅުގަންތައްތަގެ ކަނެވި  ބޭނުން  ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަކުރިއަށް  ނޑުމެން  އް ދެން  ތި  ނޑު 

 ލަން.  ބަލާ ގޮތެއް ރި ހު ފުޅުންނުސްވިންގެ ފުޅުބޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ގިލި ނވިލި



  

ފެންނަނީ ސަދެއާ ރިޕޯ މިޓީން އެ ނިބް ކޮ! އަޅުގަނޑަށް  އި  ގޮތަށް ނިންމާފަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ނިންމި  ޓުންމި 

ކަމާސަ ހުށަ   ރުކާރުގެ  ރިޕޯޓު  އެ  ފަރާތްކަށް  ނުދިނުމަށްތަސާދިޙާކަހަލަ  މި  އެއީ.  ޅަންހަބެހޭ  ތަކުރާރުވިޔަ  އި  ކަ ޓަ  އް 

ރާތްތަކުން  ންސީ ދޭ ފަ ންސަލްޓެއްޖޭގެ އީ.ޕީ.އޭ ކޮ ރާމާ، އަދި އެމާލުކަމަށް ގެންނަން. އެހެންވީސަ  ކަންއެބަޖެހޭ މިކަން

ފަރާތް ހަދާފައިއެފަދަ  މި  ޓުތަކާ އެއް ރިޕޯ ހުންނަ  ތަކުން  ކުރިއަށް ގޮތަށް  މާސްކޮށް  އިލްތި  ށްމައު ގެންދިމަޝްރ ޢުތައް 

ވުމަށް  ރާތްތަކަށް ފޮނުބެހޭ ފަ  ވެސް ކަމާ  ލޯރއިން ފާސްކޮށްފައި ސަރުކާރަށް މިގެން ފްފޮނުވައިރއަށް  ލީހުގެ ފްލޯމަޖި

މުހި ވަރަށް  ކަމެއްންއެއީ  މައްމު  މި  އަދި  މިހާރު  އި  އިއިގަ ސަލަ.  ހަމަ  އަސް ރުކޮށްލަން  ތު އަޅުގަނޑު  އެ  ބޭނުން  ލު 

މިކަޔަދިކުރަމުންމަސައްކަތް ވެސް  ފާއިރު  ބޮޑަޑުކިޔުންމުގައި  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެށްތައް  މި  ލެވަލްގައި  އަމާޒުވެގެންދިޔަ     

ޚާއްޞަވަކިވެސް.   މަސަ ން  ނުނިމިހުއްޓާކޮށް އެ  މައްސަށްރައެ   ވެސް  އްކަތް  ލަ  ދައެރުމުގެ މައްސަ އު  ،ލަގިރުމުގެ 

ދިމާވި ހަމާ،  އެހެންވީ.  ވެސް  ވަރަށް  އެއީ  ސަމަ  ޙި  ށްމަކަމާލުޚާއްޞަ  ތިމާވެށި  ރާއްޖޭގެ  މާޔަތްކުރަން  މުޅި 

މީޑިކުތްއްކަމަސަ ސޯޝަލް  އެކްރާ  ފާހަގަކު ސްޓުންޓިވިޔާ  ވެސް  ކޭސްއަކީނަށް  މި  ކޭސްއެއް  އަދި  .  ރެވިގެންދިޔަ 

އެބަ ކޭސްއެއް  ކިތަންމެ  ރާއްމިކަހަލަ  މަޝްރ ޢުޖޭގެ ހުރި  ތަރައްޤީގެ  ހިނ   ކުގެތަ  ޑަބަލްކޮށް  ގާފަތެރޭގައި  ހަމަ  އެ  . 

ހިތްކައްމަސަ މިހާރުނގަމުތައް  އެބަދޭ  ޚަ ށް  އެއަ  ، އެހެންވީމާވެސް.    ން  މާ،  އެހެންވީ ހިނގާ.  ރަދުތަކެއް އެބަބޮޑެތި 

އެ    ލަ ސަބް ކޮމިޓީންކީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަކަމަ  ކަމެއް މި   ންޖެހޭންނަކަމަށް ގެމިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ސަމާލު

މަޖިލީ  އިންނިންމާފައި   ފްލޯގޮތަށް  ސައިގެވަފޮނުއަށް  ރހުގެ  ސަރުކާރުގެ  ގެނައުމަން  ވަރަށް    ންވުފޮނުށް  މާލުކަމަށް 

 . މުންމުހި

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޔާރި

ހުހެޅި ހުށެ  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ތްތެރި  އިއްޒަ ދާއިރާގެ  ގިލި ނވިލި އޭށަ  އަޅުގަނޑުތި  ހެޅުއްވުން    މެން ދެން 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   މަށްފަހު. އާދެ!ހޯދާލު  ލު ޚިޔާވެސް  ގެބޭފުޅުންގޮތެއް ނިންމާނަން އަދި އެހެން 

 

 ދެއްކެވުން: ގައްދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަ

  ދު އެ ސަޢުމަ  ހަކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް    ށް އެދުނީ ކުޑަނި ފުރުޞަތަކަކަޅުގަނޑު ހަމައެއަ

މަޖިލީ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާ ރިޕޯޓުގެންހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވައި ވިދާޅުގޮތަށް  އިވާ  ލުވެފަކާރަށް އިހުމާއި ސަރުގަ އަދި 

ން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން އެކަން ނިންމައިގެން  މަށް ފޮނުވައިގެގެ ތަޅުހު މަޖިލީއެ  ށް  ތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތަފަރާ

 ކުރިއްޔާ. ޝު .ހަކަ ދަންނަވަން ވާއެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ 

 

 ހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން ވާ 



  

ޝަނަކީ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރެކޮމަންޑޭ  .ގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީމިކަމު  ޖެތޯށް ދެނެގަނެވިއްގަނޑުމެންނައަޅު

ފެންނާތީ  ށް  މަށް ސަބް ކޮމިޓީއަލާފަށް ކަޚި  ނ ނާގާނީ  ވަންގޮސްފައި  ކުރިއަށް ގެގެ މަސައްކަތް ޒްވޭ ކޯވެލި ހޯޑެއްދ   މަޑަ

ފަރާތްތަކާ  އިހުމާލުވި  ފި  އެކަމުގެ  އަޅަންޔަމެދުގައި  ފާހަގަވޭނޑުއަޅުގަ.  ވަޅު  އެބަ  ފަތޯމެންނަށް  އެ  ރާތްތަކަކީ   

 ކޮބައިކަން. އާދެ!  

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު   ފިރުޝާން ޙުސައިން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑުޝުކުރި މައްޔާ  މި  އީއިޔަދިރާސާކުރަމުންގެންދި  އްސަލަމެން  ވާރު  ވެސް  އަދި  ހަކަ.ޕީ.އޭއާ  ދެއްކުނު 

ކައުންސިހައުސި މިނިސްޓްރީގެ  ވާވެ  ކާތަ ލުންގ  ފޮނުވާއީ.ޕީއީ.ޕީ.އޭގެ  ދެން    .ދެއްކުނުހަކަސް  ވާ  ފައި .އޭއިން 

ތެރޭގައި  ލިޔު ހި  ރިޕޯޓު  އައި.އޭއީ.ންތަކުގެ  އީވެސް  ރިޕޯޓުގަ .އަމެނޭ.  ސާފުއި.އޭ  ވަރަށް  ހަމަ    އައި.އޭ އީ.ކޮށް  އި 

ހަމަ ހައުޝަޕްފާހަގަކޮށްފައިވާ ތިން އޮގައި މި  ރިޕޯޓު   ބ ލުކުރަނީ ޤައަޅުގަނޑު    ވޭ.އިސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދީފަން 

އިހުމާލުވެފައި  މި ރީން ކަމަށް ބޮޑަށް  ހައުސިންގ މިނިސްޓް   ސް ކޮންމެވެސް އޭ ވެއީ.ޕީ.އަދި އެއާއެކު    . އޮތީ  މި އަށް 

ންގ  ހައުސި  ން މިދެންނެވީ ހެކުރަން. އެއީ މިބ ލުޤަމަށް އަޅުގަނޑު  އުޅޭ ކައެއް އެބައްސަލަ ވަރަކަށް މީގެ ތެރޭގައި މަ

  އާ .އައި.އޭއީމި    ވަތަ ނު  ސްލު މި މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށްން ވެސް އައި.އޭމާލުވެގެންދިޔައިރު އީ.ޕީ އިހުރީންމިނިސްޓް

މަސައް މާބޮޑު  ކުރެވުނު  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ،  ކަތެއްއެއްގޮތަށް  ނެތް.  ހަމަ    ލިއަންމި   29  ރުފިޔާ 

މާލުވާ  ހުއެހެންވީމާ، އި  ވުނީމަ.ލޯ ނުކުރެށް ފޮއަ.އައި.އޭއީ އީ ބަޖެޓުން އެ ދިޔަ   ގެލަތުއު ދަވޭ.  ނު  ވެސް އެއްޗަކަށް އެއް

ން އިތުރަށް  ޅުގަނޑުމެއަމިނިސްޓްރީ އާއި އީ.ޕީ.އޭ. ދެން  ހައުސިންގ  ބ ލުކުރެވެނީ  ޤަޅުގަނޑަށް  އް ކަމަށް އަފަރާތްތަކެ

ލަ  ކަހަ  ގެ އެ ލަތުދައު   ންނ ނީ އެހެހެން ކަހަލަ ނުފ ޒެއް  ކަށް އެ ންޖެހޭނީ އެ ފަރާތްތަނީ ބަލަޅުގަނޑަށް ހީވަބަލަންޏާ އަ

ލި އޮތްތޯ  ދިރާސާކުރަންކަމެއް  އިތުރަށް  އެ  އިބިފަ.  ފަރާހު ،  އެއެ  .ހޯދަން  ތްމާލުވި  ކަންނޭނގެ  އެ  ނ ން  އް 

ދެން  ނީ.  މާލުވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެހު ދެއްތޯ. މި މައްސަލަ އިޅެނީ ބަލާކަށް  މި އު  ޑުމެންއަޅުގަނ

ހި ހައުންގީ ޕްރޮޖެކްޓް  ވެސް    ބަހެއްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ    ގެން.ވާލުކޮށްޙަ  އާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ސްޓްރީންނިމިސިންގ   

މީގައި. ހޯދިން  ޕްރޮޖެކްޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިގޮ  އިވާކޮށްފަވާލުޙަ  އެމް.ޓި.ސީ.ސީން  ގެންދިޔަ ތަށް  ކަމަށް    އަށް 

ޝުކުރިއްޔާ   ކޮށްފައި ދެއްތޯ. ޗްއެޓޭފުޅުން  އެ ބޭ .މީގައި  ންނާނެ ވެސް އޮރިޕޯޓު ރޮޖެކްޓް ސަމަރީ ޕްވިދާޅުވެފައި އޮތީ. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްهللا ޢަބްދުދާންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤ ބު 

ވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްމި    ޙުސައިން  ސަޢުދު ރުބަމެންރި  އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ޙަޤީދެން ފިޔަވަ  މިކަމަކީ  މިހާޤަތުގައި  ކަމެއް.  އަޅަންޖެހޭނެ  މިޅު  ފިޔަވަޅުރު  މިލީމާދ ކޮށް  އިނާޅަ    ހަމަ    ވާގޮތަކީ 



  

އެތަކެއް  މި ރިޕީ  ޚަރަދު  އެއްކަމަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު ދަނީ.    ޓްވަމުން  އިން   ވެސް  އެބައިން    ގޮތުން  އެނގިފައި 

  މިއީ   .ކޮށްފައިޢުލާނު  މިދިޔަ ހަފްތާގައި   ން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ  ކުރަން އްކަތްކޯޒްވޭގެ މަސަމި  އިޢުލާނުކޮށްފައި ހަމަ  

ހަތަނެއް  އިންން ހަދާފައި  މިދިޔަ އަހަރު ނ ނީ އޭގެ ކުރިމީގެ   ނ ނީ    އިނުލަ  ޕްލޭނަކާލަ   އެއްކަ މަ. އެކަމަކު ވެސް 

ގަ  ދަތަކާ ހުއް ނަތީޖާ   ކާ ވާއިދުތަނ ނީ  ކަންކުރުމުގެ  ފެންނަނީ  ޚިލާފަށް  ނުނި  މި  ހަދާ  ތަން ނީމެހަމަ    ލާކުވެ ހަ   ސް 

މި   ކުރަން  އެކަން  ވެސް  ޒިންމާމިކަމުއެހެންވީމާ،  .  ހެނީޖެ އަނެއްކާ  ފިޔަވަޅު    ވާ ގެ  ޖެހޭ  އެބަ  ހަމަ  ފަރާތްތަކަށް 

 ރެވޭ. ޑު ވެސް ތާއީދުކު ފާސްކުރަން އަޅުގަނމަ ހަޓު އެގޮތަށް ، މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯއަޅަން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިޔަ  ސާފު  ތަޅުމަށް  އްޔިތުންގެ ރަ ޕޯޓު  ގެ ރިވާ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީވިދާޅު  ވަރަށް  ފޮނުވަން ތި    މަޖިލީހުގެ 

ހު މައިގަނޑު  ފަރާތްތަކާ ހުއިވުމަކީ  ށަހެޅުއްވިދާޅުވަނީ.  ފިޔަވަޅު  މެމާލުވި  އިތުއެޅުމަށް  ދު  ތަޙުޤީޤަކަށް  ގޮވާލަނީ.  ރު 

ށް ޒިންމާ  އެކަމަނ ނީ    އަޅަނީމި  ގަނޑުމެން ފިޔަވަޅު  ހާރު މުއައްސަސާއަކަށްތޯ އަޅުމި  ،އްޖެ ކަމަށް ވަންޏާޖެހި  ދާން

ސާފުކޮށް  އަ  ،ރާތަކަށްތޯފަ ވަރަށް  ބުނަންޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްޗެއް  އުޅޭ  ބުނަން  އެހެމި  ސުވާލު    އެންވެގެން  . 

ކަމެއް    ހަށްމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމިހާރު އަޅުގަނޑުގެ  ންނަވަނީ. ދަށް މިކުރާރުކޮތަނޑު  އަޅުގަ

އަނެދެންރާއިރުގައި  ކުމަންޑްކޮރެ އި  ސާއްކާ  ނުވަތަ  އެމްބިގިއުޓީ  އޭގެ  ނުވާނެއޭ.  ފުތުރަށް  އޮވެގެން  ކަމެއް  ނުވާ 

ނަ  ،ރީމިނިސްޓް މި  އީ.ޕީ.އޭ  އަދި  މުއައްސަސާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ކިޔާ  އެއީތޯ  ކަތަކަންނަން  އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ށް 

ވާހަކައައަޅުގަނޑު ދައުލަތު  މީވި ންމާޒިމިނުވެ،  ޖާއިކޮށް،  ސޮ   އެކަންކަމުގައި   ނުވަތަ  ކީމެން މި ބުނާ  ން  ހުން ނުވަތަ 

ންމާވާ  މުގައި އެ ޒިސުވާލުކޮށްފައި އެކަންކަ  ނާމީހުން  ސް، އެން އަލުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެކުރި މީހުވާލުޙަ  އްތަޒިންމާ

އެޅުމަށްފަ ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް  މިރާތްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން    ތަޙުޤީޤީ   ދަންޏާ  ޙުޤީޤަކަށްތަ  އިތުރު   ގޮވާލަނީ.  ތޯ 

ވެއިދާރާއަ އަޅުގަނޑުށް  ގޮވާލަން މެސް  ތައިޖެހޭ  އެބަ    ން  ހިންގުމަށް.ތުރު  އަޅުގަ  ޙުޤީޤުތައް  ނޑުމެންގެ  އޭރުން 

ކޮމްޕްލީޓް ނުބެލެވެސް  އަނެއްކާ ކަމަކަށް    ކުރެވުނުތަޙުޤީޤު  އެހެންވީމާ،  ދާނެވި  ވާހަކަ.  ދަންނަވަނީ.    އެ  މި 

ތަޙުޤީޤީ  . މިވާލަންންނަދަ  ޑުޅުގަނއަ  ށް ޓަކައިލ މާތަޢުމަ  ންގެމެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ޓީގެ  . މި ކޮމިއްއެކޮމިޓީ  ވެސް 

ތެރޭގައި  ޝަންތަކުކްފަން ހިންގުންގެ  އެކަންކަ  ކުރުވުންޖަވާބުދާރީވުން،  ސުވާލުކުރު  ،ތަޙުޤީޤު  މަށް  އަދި 

  ޔަތު އ ލިއް މަސް  މެ މުހިންމު އެއް އެއްގެ އެންކޮމިޓީ ހުގެ  ޔިތުންގެ މަޖިލީ ރައްއެއީ    ވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން ވެފައި މާލުހުއި

އެކަންއަ  އިނގޭތޯ. ރެކޮޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަޖައަކަށް  އެންމެ  ކުރެވޭ  ޑްމަންކަމުގައި  އެއް  މަންޑްރެކޮމަތީ  ކުރެވޭނެ. 

ންނަނީ. އޮ  ކަމަކަށް މި ނުޖެހޭ  ކުޑަކޮށް މި ހަމަސކުނޑީގައި    ގެ އަޅުގަނޑުން  ށް ގޮވާލުޤުން އަނެއް ތަޙުޤީޤަކަތަޙުޤީ

ކޮމި ތަޙުޤީޤީ  ތަޙުއީ  މެންކުޤީޤުމިޓީއެއް.  ކޮމިޓީގެ  ވަރަށް ސާފުކޮށް  އެކަން  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީއެއް    އަދި   ނާންޓުޑޭރާ 



  

މަޖިލީހަށް   ގާޙަރައްޔިތުންގެ  އޮތް  ޒިންވާލުކޮށްފައި  ސާފުކޮށްވަރަށްން  އިމާނ ނީ  ފެންއަޅުގަނޑުމެން    ނަން  ނަށް 

 . ކޮށްލަންން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކަނެ. އެއޮންނާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މު ކޮމިޓީން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީން  އިންވެޤައްރިރު. މިހާރު ސަބް  ދި އެ  ސްޓިގޭޓް، ސަބް  ރާސާކުރުމުން  ކޭސް 

ފެނޭ މި  އާއީ.ޕީ.އޭ  އެބަ  ހައުސިންގ  އެމް.ޓީ  ނިސްޓްރީއަދި  ފަރާތު.ސީ.ސީއާއި  ކުރިއަށް    މަސައްކަތްއެ  ން  ގެ 

ނަށް ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލިފައި އޮތްކަން. އެހެންވީމާ، އޭގެ  ޑޭޝަމަންތުގައި އީ.ޕީ.އޭގެ ރެކޮއްކަ މަސަ އެ ރު ގެންދިޔައި

ގޮންސަބަބު ދިޔަ  ހިނގާ  އެކަން  ވެސްހުއިމީގައި    އެހެންވީމާ،.  ތް  އީ.ޕީ.އޭ  އޮތް  އެބަ  ހައުމާލުވެފައި    ސިންގ . 

ފެންނަން    މާލު ހުއި  ގެން ފަރާތު މާ، މި ތިވީއެހެންސް.  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ވެކީގައި  އެއާއެއަދި ހަމަ  ޓްރީ ވެސް.  މިނިސް

ބަޔާންކޮ  އެބަ ހުރި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އެބައިން އެކަން  ތަޙުޤީޤު އަދިނޑުމެޅުގަށްފަ. ދެން އައެ   އިތުރަށް ންނަށް މި 

އަކޮށްގެން   ކަމަކީ މަޖި ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭވެސް  މުން  ތަޅު  ވައިގެންކޮމިޓީން. ފޮނު  މަށް ފޮނުވުން ތަޅުލިސް  ނެހާ 

އްޔާ  ޖި ކުރަން ވެއްވާޢުރުން އެ ދަން. ދެން ސަރުކާފޮނުވުޝަނެއް  މަންޑޭރެކޮއެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ސަރުކާރަށް  

ރު އެބަ ނިމޭ.  މަޖިލީހުގެ ދައު   އެހެންވީމާ،އިން.  ހަމަ  ރާވޭނީ ސަރުކާ ކަންކަން ކުރެ   އެ  ޏާކުރަންޙުޤީޤުތަތުރަށް  އަދި އި

އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް.  .ޖީޕީ  ޓްޑައިރެކް  ށްނައަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން  ލީގަލީ  ފޮނުވޭތޯ، އެއީ    މަޖިލީހުގެ އަށް 

ނިންމާފައި ޕީ.ޖީޑަ  ތަޅުމުން  އިއަށްއިރެކްޓް  އެ  ފަރާތްމާލު ހު  ނުފޮނުވޭތޯފޮނުވޭތޯ  ހަމައަށް   ތަކާވި  އެހެންވީމާ،  ،   .

ސްތައް މަޖިލިސްގެ  ންޑިންގްރި ފައިހު ފައި  ފެނި  މި،  ކަތުންރި މަސައް މި ކުރެވިފައި ހު  ހާރު ނީ މިށް ފެންނަނޑައަޅުގަ

ޅުގަނޑުމެން  ނުވާނެ ގޮތްތަކެއް އަޓްތެއް ނިންމާފައި މިފަދަ ކޭސްތައް ރިޕީގޮއެއާމެދު  ، ތަޅުމުން  ފޮނުވައިގެން  ތަޅުމަށް

،  ދޭ އެބަ ރިއަށް ކު  ކެއްޝްރ ޢުތަޤީގެ މަހާރު ވެސް ހަމަ ތަރައް. އެއީ މިބަ ޖެހޭއަވަސް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅަން އެ

ޔައިޢުލާނު ހަމަ  މިޤީކުރެވި.  ވެސް  ކޯނުން  ބަޔަ  މިހާރު  ވޭސަރ  ޒައިންއަށްޑި  ޒްވޭގެ  .  ވާލުކޮށްފިޙަ   ކާމަސައްކަތް 

ރިޕީއެހެ ދަނީ  މި  އެމަސައް   ޓްންވީމާ،  އޮތްހެންވީމާ،  ކަތްތަކެއް.  ކުރިއަށް  ކުރާ  ތާނގައި    ދެން  މިކަންކަން 

ކުރަންޖެހޭ  ތަކަށްފަރާތް އެބަ  އެފަމަޖުބ ރު  މަސައްކަތް  ތަކުރާރުދަ  ގޮތަކަށް  ދެވަ  ކޮށް،ތައް  ޓެކްސް  ނަ  ދައުލަތުގެ 

ޚަރަދު ކުރާއިރު.    ޓާއިށްތިމާވެކޮށް  ޞައްޚާ  .އެބަޖެހޭ  ންކުރަމަލުޢަ  ތަށްގޮގޭނެ  ނުހިން  ގެންށްކޮފައިސާ  މިކަންކަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި



  

ށަހަޅުއްވާ ސުވާލުތައް.  ތި ހު  ދަނީ  ވެސް ސާފުކުރަމުން މި   ނޑުވީ. އަޅުގަކުރެއް  ތިމުހިންމު ސުވާލުތަކެއް  ރަނގަޅު.  

ދާއިރާ އިއްއުނގ ފާރު  މެގެ  ގޮޒަތްތެރި  މިއަށް  ދައްކަވާންބަރު  އަޅުގަތެއް  ނުނެ.  ވެސް  ޝައްކެއް    ކުރަން ނޑު 

 އެކަމަކަށް. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްމަދު ގެ މެންބަރު މުޙަ ރާއުނގ ފާރު ދާއި

އެބައޮރިއްޔާޝުކު މީގައި  މި  4.4ތް  .  މަ  ގާނ ނާ  ގައި  މި  ކުރި ޚިލާފުވެފައިވާތީ  ގެންއަޝްރ ޢު  މުގައި  އުދިށް 

ފަ  އެޅު  މެދުރާތްތަކާއިއިހުމާލުވެފައިވާ  ކޮމިޓީމަށްފިޔަވަޅު  ކަމަށް ސަބް  އަޅާނެ  ނިންމާފަ  ން ފެންނަ  ފިޔަވަޅު  . ދެން 

ވި  ނުވޭ. ދެން  ސާފެއް  ދާލިގޮތެއް  މެންބަތްތެ އްޒަ އިރާގެއިނގިލީ  ހު  ވިދާޅުވިހެންރު  ރި  ސަރުކާރަށް  މާ  ށަހެޅީމިހާރު 

އް ކަންނޭނގެ.  ދާރާތަވެސް އެއީ ސަރުކާރުގެ އި ނ ން ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ތަންތަން ސާފެއް

މިއޭގެ ބަދަލުގައި  މިހާސާލަކަ  ބަށް  ދޮގު  މަޖިލީހުގައި  އެބައޮތް  މަޖިލީހަށް  މައްސަލަ  ބޭފު  ދެއްވި  ން ޔާތަނަށް  ޅެއްގެ 

ރު  މިހާ  ؛ތޯނަށް ކޮން އިދާރާއަކަށްގެ ގާނ ނީ ބޭފުޅުންހުމަޖިލީފުރަތަމަ  ،  . އެހެންވީމާފަހުށަހަޅުއްވާހުންނަށް ވެސް  ފުލު

އަޅު އިނގޭތޯމީގައި  ދޭކަށް  ދުލެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ނުފެނޭ  ހަމައެކަނި  ގަނޑަކަށް  ހިންގުމަކީ  ޖަރީމާ  ވާގޮތަކީ   .

އަތްލާ   ހިރީމާޖަ ގަޔަށް  ނ ން.  ޖަރީމާ  ންގުމެއް  ކުރުމެއް  ނުވަތަ  ވައްކަން  ހަމައެކަނި  މިފަދަ އަކީ  ނ ން.  ވެސް 

 ކަންކަން  ވެފައި އޮންނަލިއްޔަތުން ގެއްލުންރައްޔިތުންގެ މާ   ގެތަކުން ރާއްޖޭ އަދަދު ށްބޮޑެތިއެ ވަރަވުމަކީ ވެސް އިހުމާލު

ހެއަސްލު.   އަނެއްކާ  އުސ ލުތަކާއި،  ދެން  ހުންނަ  މުގުރާލާފައިގާނ ނުދިފައި  މިހެންތައް  ކަންކަ  ހުންނަ    މަށް ވެފައި 

ފުރުޞަތު އޮންނާނެ.  މުގެ  އުން ދިވަމުރާރު ކު ތަވަމުން  ހަމަ ތަކުރާރުދ  ދީފިއްޔާ އަނެއްކާ ވެސް އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  

ގަނޑުގެ  ކި އަޅުވަން  ހެންމެކޮގަން. މަ މިކަން ނަހަމެން އެބަޖެހޭ ގަނޑު، ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް އަޅުއެހެންވީމާ

  އެކަމަކު   ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނ ން.   ގައި ނުވަތަ ކުރީގެ ވަކި މީހަކާދޭތެރޭ  ޓްރެސްޓް ހުރީ ވަކި ފަރުދަކާ އިން

ރާއްޖޭގެ    އެއީ   ދު ޞަޤުއް މައެ   މިޓީ އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ކޮ  . މި  އެބައޮތް މިކަން ކޮށްފަރު ރާއްޖޭގައި ވަ ބައިން  މިކަ

ތިމާވެށި  ކުރުން. އެހެންވެއްޖިޔަތްމާޙިތިމާވެށި   އެއްޗެއް އީގާނ އްޔާ  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  މިހާތަނަށް  .އައި.އޭ ނުގެ  އަކީ. 

ހަ.އައި.އީ ވެސް  އަގެއް އޭއަކީ  އެއްވެސް  އެނެތް  މަ  ނެތް  ބަލާލުމެއް  އެއްވެސް  އޮ  އޮތް  ގޮތުގައި  ތުމެއް.  އްޗެއްގެ 

އަޅުއެހެންވީމާ މީތި  ،  ދ ކުރާކަލުއި ގަނޑުމެން  އަކޮށް  ނުފެގަނޑަޅުށް  ގާނ ނީށް  ސާފުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލަފާ  ނޭ.   

ޙުޤީޤީ  މަ ހަމަ ތަގައިވާނަކަމު  ގެ މެންޑޭޓު އޮންނަހުންނަށް ހުށަހެޅުމުދާ ފުލު ސީން އެބަޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެހޯއްދަވައިގެން އަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ކަށް މިކަން ހުށަހަޅަން. އިދާރާއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މެއިއްޒަތްތެ ޓަކަ މާމަޢުލ ރުންގެ  ންބަރި  އަޅުތަށް  ދަންނަވައި  މިހާރު  އިގަނޑު  މަޖިލީހުގައި  މުންދާ  ކުރަމަލުޢަލާނަން. 

ޗެޕް  32ގަވާއިދުގެ   އޭގެ  ވަނަ  ސާމާއްވަނަ    137ޓަރ  ވަރަށް  އެބަބުނޭ  ގައި  )ނ(  ކަމެއް  ދާގެ  ވަކި  ފުކޮށް 

ބައްދަލު ޙުޤީޤުތަ ސަކުރުމަށް  މިހާރު  ކަމަށް.  ބޭއްވޭނެ  ކޮވުންތައް  އަޅުބް  މައިގަނޑު  ޙަމި  ގަނޑުމެން  މިޓީ  ވާލުކުރި 

ތަ  މަސްއ ލިއްޔަތަކީ  ލިބެންގަނޙުޤީޤީ ރިޕޯޓް އަޅު، ތަވީމާއެހެން  ން.ކުރުޙުޤީޤު ކަމެއް    ދެން އިތުރަށް ވާނީ  ޑުމެންނަށް 

ގެން ކަމަށް  މެނިމާތެއް ހިޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ސާފުކޮށް  އޭގެ ހުރިހާ މަޢުލ މަށް އުދެން ދާން އޮތް މަރުޙަލާއަށް ދި

ދާއިރާބ ލުޤަނޑު  އަޅުގަ އުނގ ފާރު  މެންބަކުރަން.  އިއްޒަތްތެރި  ފަދާވިއެ  ރު  ގެ  މިޅުވި  އުފެއްދީ    ދައިން  ކޮމިޓީ 

  ހޭ ހުރި ތާކުންތާކު ނުޖެ  އަދި މިގޮތަށް ހިނގާފައިމާޔަތްކޮށް  ޙިގެ ތިމާވެށި  ރަނީ ރާއްޖޭ ކު  މިތް  މަސައްކަ  މިއޮންނަނީދެ

ކަންތައް ކޮމިޓީވިޔަ ރުތަކުރާ   ދޯދިޔާ  ނުދިނުމަށް  ހިތްވަ  އެހެންވީމާރު ން  ޓަކައި.  ދެވޭ ކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ،  

ކަ  މިސްރާބު މި އަޅުމަށް ރަނގަޅު  ތި ދެއްވާ    އެހެންވީމާ، ތި  .ދެކެނީ  ގަނޑު  އިތުރަށް ބަ އެލަފާފުޅާބޭފުޅުން  ލާ  ކު 

ޅަށް ކަން. ދާންދ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ރަނގަ  މަސައްކަތް ކުރެވެނީ  ންވޭ މިޤީންނަށް އެބަ ޔަގަނޑުމެބެލުމުން އަޅު

 ދެނީ.   ޅުގަނޑު މިއަ  ޞަތުމެންބަރަށް ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދުޢަބް ޔައުޤ ބު ންބަރު މެގެ ދާންދ  ދާއިރާ

ތަޙުޤީޤު ހިންގޭނެ އިބާ ރީޙަޞަ ދޭ ވަރަށް  ނއެބައިކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގެ )ދ( ގައި    މި ށް  ބާރު ކޮމިޓީއަ  ކަމުގެ ރާތުން 

ތަޙުޤީހެންވީމާމަށް. އެ ކަތް  އޮ ރިޕޯޓު  ،ޤު، މިހާރު  އަޅަން ތަކާއިހުމާލުވީ ފަރާތް  ން ގައި އެބައިދެން މި  މެދު ފިޔަވަޅު 

އެހެ ދެން  ތަޙުޤީންވީމާވެސް.  ހި،  އިތު ޤެއް  އަދި  ބަލަންގުމަކީ  ދިރާސާސާކުރަންޖެހެންޏާދިރާ  އިރަށް  ކަމަށް    ކުރުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.    ހެންވެއްޖިއްޔާއް ހޯދުން އެއީ އަދި އެވީ ފަރާތްތަ ލުހުމާ، އި މާށް މާނަކުރެވެނީ. އެހެންވީއަޅުގަނޑަ

ނީ  ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަ  ން މި ކުރަންޖެހެންޏާ ދެނ ނީ  ންޏާ އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވަ

  ދިރާސާކޮށް އެ   އި ލަ ކީ ކޮބައިތޯ ބަތަކަތްއިގައި އިހުމާލުވީ ފަރާމައްސަލަ  ތަކީ އެއީ ކަންނޭނގެ. މި އްކަސަޖެހޭ މަންކުރަ

  ން އެ ފްލޯއަށް ފޮނުވައިގެއް ޕޯޓެޑުމެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޅުގަނސުވާލުކޮށް ދެން އޭގެ ފަހުގައި އަ ،އް ޙާޒިރުކޮށްފަރާތްތަ

މަބަލަން ފަ އްސަލަ  ޖެހޭ  އިންސްނ ނީ  ކަށްރާތައެހެން  އެއްވެސް  އެހެން  ނ ނީ  ޕޮލިހަށް    ވާލުކޮށް ޙަކަށް  ނަޓިއުޝަޓި 

  ނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރަންޖެހޭ  ކުރުންވާލުޙަޅަން  އިމެދު ފިޔަވަޅު އަބަޔަކާ   ވަޅު އަޅަންޖެހެންޏާ އެފިޔަ

ގެ  އޭ  ، ސުވާލުކޮށްގެން  ، ޒިރުކޮށްގެންހާބަޔަކު    ބައިނޭ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އެ އަކީ މިތަނުން އަދި އެކަމަކީ. މާނަ

އަޅުގަނޑު ރިޢާޔަތްކޮށް  ރިޕޯޓެ ން  މެމައްޗަށް  ފާނިންމާ  ފޮނުވައިގެން  ފްލޯއަށް  ކުއް  ދެން    މޭ. އުދިށް  އަރިސްކޮށްގެން 

 ޖެހޭނީ.  ވާންކްޝަނަށް ރެންގެ ޑައިއަޅުގަނޑުމެ ށް ހީވަނީ އެއީ ކަންނޭނގެ ޅުގަނޑަ، އައެހެންވީމާ

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަ



  

ވެގެން  ރޝިޕް އޮއްގެ އޯނަވަކި ފަރާތެކީ  ޓަންޓް ރިޕޯމްޕެކްޓް އެސެސްމެމެންޓް އިންއިނގޭތޯ. އެންވަޔަރަ  ވަރަށް ސާފު

އެނގިފަހެ އަޅުގަނޑަށް  އޭގައި  އަދި  ރިޕޯޓެއް.  ސާފުދޭ  ވަރަށް  ގޮތުން  ޑެކޮއިވާ  އޮވޭ ކްލަރޭޝަނެށް  ވެސް    އް 

ހުރިހާ ރެކޮމައި އޮންނާ. އޭގައިކޮށްފައެ ވެރިފަރާތުން ސޮ  ،ސޮއިކޮށްފައި ވެރިޔަކު އޭގެ  ބުނެފައި    ތަކެއް ންޑޭޝަންނެ 

  ގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ގޮތް އަޅުދާންވީ ށްއަ، ކުރިވީމާ ކަމަށް. އެހެންކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވާ ތަންފީޛު  ބަރާބަރަށް 

އަޅު ތިފެނޭ.  ހުށަހަޅަނީ  މި  މެންބަ  ގަނޑު  ދެންއިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުރުން  ތި  ގޮތަށް  މެ  ކޮމިޓީއަށް  ވި  އަލުން ސަބް 

ތި  ފޮނުވަން. މީގައި  ރެކޮމަ   ބޭފުޅުންގެ  ރިޕޯޓް  ރެކޮމަ  ،ންޑޭޝަންއެންމެފަހުގެ  މުހިންމު  އިތުރަންޑޭޝައެންމެ  ށް  ން 

ރި ހުރަސްތަކަކީ.  ކުރުމަށް ހުޛު ށް ތަންފީ ރިޕޯޓް އޮތް ގޮތަން މި އިރާތަކުގެ ތެރެއިކޮބައިތޯ މި ދާ އިވަ  ހުޅުވާ ބައްލައަދި

ކި  ސްރަހު ފަރާތެއްތޯ  ހުރަސް ؟ އްތޯހިނެއެޅުނީ  ކޮން  އައެއާ؟ އެޅީ  އަޅުއެކީގައި  ކޮމިޓީއަށް  ބުނގަނޑުމެންނަށް  ރާ 

   .ތެރި މެންބަރުޒަތްއިރާގެ އިއް. އުނގ ފާރު ދާޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފަސޭހަވާނެށްދާން މައައަތުވެއްޖިއްޔާ ދެން ކުރި

 

 އްކެވުން:ދު ވާހަކަދެ  ވަޙީމުޙައްމަދު މެންބަރުއިރާގެ އުނގ ފާރު ދާ 

އަޅު މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅު  ލުކުރާ ބ ޤަޑު  ގަނޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލައިގޮތުގައި  ފުނަކަށް  ގަނޑުމެން  މާ  ގެ 

ސަބް ކޮމިޓީއެއް  ތީ  އޮ  މިމިހާރު  ން  ގަނޑުމެއިނގޭތޯ. އަޅު  އް ނ ން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީބަޔެ  ކުރާޤުޤީޙުތަ

އެއާ ތަޙުޤީ  އިހަދަ ލިޔެކިގުޅޭ  ޤުކޮށް  ވެއު  އެބަހުރިންތައް  ތަޅުމަސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ފޮނު.  ދާނެ  ވިށް 

މިއާ ތަޙުޤީއުލިޔެކި އެ  ފައި  އެޓޭޗްކޮށް  ކަންނޭނގެ  ފުނަށް  މާ  އިތުރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވެސް.    އް ޤެންތައް 

އެ ހިން ތަކަންކުރާ  ގަންޏާ  އިދާރާއަކުން ޙުޤީޤީ ނީ  އަޅު  އަނެއްކާ  ކަންނޭނގެ.  އަނެ ގަނޑުމެ  ހަދައިގެން  ން  ކޮމިޓީ  އް 

ނ ން ކަންނޭނގެ. އަނެއްކާ ގާނ ނީ ގޮތުން ވެސް    މީހެއް ވެސްންނުގެ  ފަ   އެޤަތުގައިމެންނަކީ ޙަޤީން، އަޅުގަނޑުކުރަ

ހީވަނީގަނޑައަޅު ތަންފީޛީއު ދަ  ށް  އިދާރާތަލަތުގެ  ތަޙުޤީޤީ    އަޅުއިދާރާތަކާއި  ހުންނައިރުގައި  މިކަހަލަ  އް  ގަނޑުމެން 

އޮންލިބި  ންންޑޭޓުމެއި  ކޮމިޓީއެއްގަ އަޅުދީފައި  ގޮތުން  ކުނަ  ތަރެގަނޑުމެން  ކަހަލަ  ހީ ޤީޙުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވަނީ  ޤު 

  ވަތަ ލޯއަށް ގެންދަން ނުމީތި ފް  ފެންނަނީގަނޑަށް  ޤެއް ނުކޮށް އަޅުއޮތީ. އިތުރު ތަޙުޤީ  ހެން އެ އިނިމިފަމިހާރު ކޮށް  

ޔާ  އް ށް ހެދޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވެއްޖި ނަމެންގަނޑުއަޅުމީގައި  އިތުރަށް  އަސްލު  ސްގެ ގާނ ނީ ލަފައަކަށް ދާން  މަޖިލި

އައިސް  ގެ ކުރެވޭނީ. އެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަނެއްކާ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހަދައިގެން  ރިޕީޓްކޮށް އެއްކަމެއް ކަންނޭނ

ބޭފުޅުން ވެސް    ހަމަ އެގީމަ  ކުރަން އެންޤުޙުޤީތަކަށް ތަތް ބެހޭ ފަރާ  މާކަ  ން އޭތިލީހުނުވިޔަސް ހަމަ މަޖިށް ފޮހަމަޖިލީ

 ނެ ކަންނޭނގެ ތަޙުޤީޤު.  ހިންގަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އެއީ އެއްކަމެއް.    .ށްޖެނެރަލަ  އޭދާ މައްސަލަ ފޮނުވެ ސީއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ގަކުރާ ކަމަކީ ރަ މެން މި ފާހަ ގަނޑުއަޅު

ލެވަ މީގެ   މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އިލަކުރިން  ހިށް  ނެތީމަންގާންކުއަރީ  ކޮމިޓީފައި  މިހާ  ،  މަސައްކަތް  ތަކުގެ 

ތަފް  ފުޅާކޮށް ނެތީލުޞީމިހާ  ގެންގޮއްސަ  މިވަނީ   މަ ކޮށް  މިހެން  އަޅުމިކަންކަން  ކަމަށް  ވެނީ.  ލުކުރެބ ޤަގަނޑަށް   

އެކްސްޕީރިއެ މިކަ  ންސް މަޖިލީހުގެ  ކުޑަ.ވެސް  މިގަނޑުމެއަޅު  މުގައި  ވަރަށް މަސައްކަތް  ން  ނުކުރާ  ކުރިން    ކުރަނީ 

ކުރަން އިޅުއަކުރުވުމުގައި.  ޖަވާބުދާރީ  ،ކަންކަން  އެއްޗަގަނޑަށް  މުއައްސަނގޭ  ނަމެކީ  ކިޔާސާއެއްގެ  އެ  ފައިއް   

ކަން  މީހުން    ޔަކަންކުރަމުން ދި  ތަށް މަ އަނެއްކާ ވެސް އިހު ހުރި ގޮމީމާ ދެން ހަމުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ކަމެއް ނިން

ގެންދަނީ މީބޭ އެކި ލެވަބަތިއެ  ،މަވެސްއެހެންނަ  ނގޭތޯ.އި  ކުރަމުން  ދީފަލްގެ  އި މުސާރަ  ހުން ކަންކަމުގައި ވަޒީފާ 

. މިހާރު  ވޭމިކަމުގައި ޖާމިނެއް ނުއެއް ހިސާބުން     އަދި އެ ހުންމީ   . އެ، ހައިސިއްޔަތު ދީފިފައިނާޔަތްތައް ދީޢިދީފައި  

ހަމަ    ކު. އެކަމަނާ ކޮށްފިތޯމަރުހަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ޖުތައް ފަގ މިނިސްޓްރީ. ކިހައުސިން  މަނާ މިކުރަނީރުޖު

ނީ  ގޭގަމުންދަނީ. މިނ ން ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނކުރުން މި ހިނއް ކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލުލަތުގެ އެއް ކޯޑުން އަނެއުދަ

ޒިންމާދާރުވެގެން   އަޅުމީހާ  މިއަޅުގަކުރަނީ.  ލުބ ޤަގަނޑު  ކަމަށް  އަ   ނޑު  ކޮމިޓީ   އުކިޔަނީ  އުފައްދާ  ސަބް  އެއް 

މި  ހަ  ވާހަކައެއް ނ ން. ގެންދެމަ  ކޮމިމަސައްކަތް ކުރަމުން  ސަބް  އަދިޓީވި  ބައްލަވައިތުރަ  ން  މިހާރު  އި ށް  ލެއްވުން 

ވެރިންނާއި.ޕީ.އޭއީ ވެރިންނާގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިންގ  އެމް  ،  ވެރިންނާ.ދެން  އިތު އަދި   ޓީ.ސީ.ސީގެ  ރަށް   

ބައްލަވަވާލުކުރައްސު ގޮތަކީއްވެގެ  ދެއްވާށޭއިވަ  އޮތް  މީގައި  ކުރުމަށް  .  ދިޔައީނުވެ  ޛުތަންފީ  ށްންތޯ  އެކަން  ކާކުތޯ 

އަޅު.  އެޅީ  ހުރަސް ސުވާލު  ދެތިން  އިތުރުކޮށްލަޑަށް  ގަނއެ  މިއަށް  ކަމަށް.  ހީވަނީ  ފުރިހަމަވީ  ރިޕޯޓް  އްވައިފިއްޔާ 

ންނަށް ދެން  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްޤީޤުރަށް ތަޙުތަޙުޤީޤު ގެންދެވި އިތު   އެހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ރެކޮމައެ ވެސް  ގޮތަށް  ނެންޑޭޝައީ  އޭގެ ފަހުން  ވަޑަކަށް އެދިފުރުޞަތަރުޝާން  ގެނެވިދާނެ. ފިއް  އިގެންފައި އޮތީމަ 

 . ންބަރުތެރި މެގެ އިއްޒަތްގަނޑު ގައްދ  ދާއިރާއަޅު

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު   ރުޝާންފި ޙުސައިން  މެންބަރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ

އުސިންގ މިނިސްޓްރީ  ޑަށް ހަމާއްދާއިން ހަމަ ވަރަށްބޮ  2މި    4.5އަދި    4.4ގެ  މީގެ ރިޕޯޓު  ރިރު.އް ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ވާފިކަލީ ސިޕެސްހަމަ  ވެފައިވާކަން  އިހުމާލު މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިންގ  ވަ  އެބައޮތް ހަކަ  ދެން   ރަށްބޮޑަށް    އައިއްސަ. 

ހަމަ   ވެސް  ތަޙުޤީޤު އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ކުރި މާބޮޑަކަށް  ނުގެންދާކަށެއަ  ނ ށް  އެހެންނަމަވެސްއް  އަޅުގަނޑަށް    ،ން. 

ންމެ  އްގެ ގޮތުގައި. އަދި ހަމަ އެހެނގަޅު ޕޮއިންޓެ ވިދާޅުވާ ޕޮއިންޓަކީ ވެސް ވަރަށް ރަ  ރިރު ތި ޤައް މުފެނޭ އަސްލު  

ވަ މެންބަރު  އެވިޙީއިއްޒަތްތެރި  ޕޮދު  ވަރަށް  ދާޅުވާ  ވެސް  ގޮއިންޓަކީ  ޕޮއިންޓެއްގެ  ފެނޭތު ރަނގަޅު  .  އެބަ  ގައި 

މީގެ  ފުޅާމިނުގައި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް    މި  ދައިންހަގަކުރެއްވި ފަ ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާ، ވެދާނެއެހެންވީމާ

ވެސް ކުރިން   ކަމަށް  ނުވާތީ  އެހެންނަމަވެސް  ބަލާފައި  މިވަނީ.  ޕޮ   ،މިހެން  ހައުސިންގ  އިންޓަކީއަޅުގަނޑުގެ   



  

އިހުމާލު   ންރީސްޓްމިނި އޮމީގައި  އެތްވެފައި  ޒިންމާދާ  ހައުސިންގ   ބައިނގޭ. ކަން  އެންމެ  ފަރާތަމިނިސްޓްރީގެ  ކީ  ރު 

މި ހިންނިސްއޭރުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  މިނިސްޓަރގިޓަރ. އެހެންނ ންތޯ.  ދެއިރުގެ  ގަނޑަކަށް ނުފެނޭ  ން އިތުރަށް އަޅު. 

އަޅުގަނޑުމެ މިސާލަމީގައި  އެ ކަން  ގެނަބޭފުޅާ  ށް  އަދިޔަސް  މިނިސްޓަރ   ހައުސިންގ  މިހާރުގެ  ހަމަ  ގެނަ    ޔަސް 

އެއް ސަރުވާހަކައެއް  ދައްކާނީ  އޭރުގެ  ކަންނޭނގެ.  ޕް  މި  ހިންގީ.  ރޮކާރުންނޭ  ންގިއިރު  ހި  ސަރުކާރު ޖެކްޓް 

  އްވި ކުރެދާރީ މަސައްކަތް އިޅެކޭ. ދެންރީ މިވެނި ބޭފުކަށް ހު ކްޓް މެނޭޖަރަބޭފުޅެކޭ. ޕްރޮޖެހުރީ މިވެނި ޓަރަކަށް  މިނިސް

އަބޭފުޅު ވާހަކަހެން  ދައްކާނީ.ޅުންގެ  ހީވަނީ  އައެހެންވީމާ  ގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނގަޅު،  ހީވަނީ  ޑަށް 

ބާރު ލިބިދޭ    ންޤީޤަކަށް މީތި ފޮނުވުން ކަންނޭނގެ. ގާނ ނުޙު ތަގައި ބުއްދިވެރީ ހަމަ ޖިނާޢީ ރެ ބޮޑަށް މީޤަކަށްވުޙުޤީތަ

ތަ އަޅުޙުޤީޤަކަޖިނާޢީ  ދެން  މި  ށް.  ވާހަކައެއް  ގަނޑު  ނުލިބިދޭ  ބާރު  ގާނ ނުން  މިދެންނެވީކީ.  ކޮމިޓީ  ނ ން 

ތަޙުޤީޤަވެގެންދާނެ އެކަހަ ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ،ސްއެހެންނަމަވެ ފާހަގަކޮށްމިހެގެންދިޔާމަ. ދެން  ކަށް  ލަ  ލީ ހަމަ  ން މި 

ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅު ފެގަނޑަށް ހަމަ  ޔަސް އަދި  .ޕީ.އޭ ގެނައީ.ޓީ.ސީ.ސީ ގެނަޔަސް  ނޭ އެބަ މިސާލަކަށް އެމްސާފުކޮށް 

މިނިސްޓަރ   ހައުސިންގ  ގެކުރީގެ  އެނަމިތަނަށް  ހަމަ  ވާހަކައެއް ޔަސް  އަޅުހެއް  ހީވަނީ  ން  އަންނާނީ. ގަނޑަށް 

 ޑަށް. ށްބޮއްޔާ ވަރަން. ޝުކުރިއެހެންވެގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  އްދ ގަ

ޝުކުރި ދެއްކެވި  އްއާދެ!  ފިރުޝާން  މެ  ވާހަކަ ޔާ.  އިއްޒަތްތެރި  ވަވެސް  ވެސް  ންބަރު  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ޙީދު 

ތާއީދުގައަޅު ކުނޑު  ކޮމިޓީކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޙުޤީޤުޑަ  ވަރަށް  ކު  ،ކޮށްން  މިރެވޭ  ހަމަކޮށްފައި  އެކަނި  ހާރު 

ޒިރުކޮށް  ހާ ވުޒާރާތަކުން އެމީހުން  އްޔާ ން ނ ނިވާ ބޭފުޅުލް ކީ އިންވޯ. އެކަމަނީގަނޑުމެން ނުކޮށް އެއިއެންމެ ކަމެއް އަޅު

ނުކޮ  ބޭފުޅުންނާ  އެ ސުވާލުތައް  ހުރިކަން  މި  އަޅުށް  ބޭރިޕޯ  ގެގަނޑުމެންހަމައެކަނި  މިއިޓް    ނީ ސްކޮށްފައި 

ފޮނުޝަނާމެންޓޭއުޑޮކި ސިޓީތަކަ  އްވާފައިއި  ރިޕޯޓްތަކަށާއި  އަޅުގަނޑުށް  ހުރި  ރިޕޯޓް  ބޭސްކޮށްފައި  މެންގެ 

މިހާރު މި  ން  މައި ކޮމިޓީ  އަށް އެކަން ދ ނުކޮށްލާ މި ން އެކޮމިޓީ  ނަނީ ކުޑަ ޑަށް ފެންގަނއަޅު  .ނީރުކޮށްފައި މިއިއްޔާތަ

ބޭރިޕޯ ސުވާލުތަބޭ  އެ ސްކޮށްފައި  ޓަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ގެނެއްސަ  އެ އްފުޅުން  ދެން  މަރުޙަލާ   ކޮށް  ފުރިހަމަކޮށްފައި   

އެ ހަމަ  އެ  ފޮނުވާލަން.  އަޅުފުރިހަމަމަރުޙަލާ    ތަޅުމަށް  ފެންނަގަނކުރަން  މައިޑަށް  އިންނަ  މިޓީކޮ  ނީ  ލަފާ  އެ  ން 

 .ން. ޝުކުރިއްޔާކުރަސްޓޭޖް ފުރިހަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ރު ޔައުޤ ބު ޢަބްދުދާންދ  ދާއިރާގެ މެންބަ

ޒާ  އިއްޒަތްތެރިއާދެ! ދެންމެ   ރަނރެ ކުގަފާހަ  އެ ހިރު  މެންބަރު އަޙްމަދު  ވަރަށް  ހަމަ  ޕޮއްވީ  އް. އަސްލު  ޓެ އިންގަޅު 

  އެއީ ކުޑަ   . ގޮތުގައިބ ލުކުރާޤަގަނޑު  ކޮށްފައި އޮތީ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުމަސައްކަތް  ން މިޓީކުޑަ ކޮމި



  

ކޮށްފައި އަދި  ރިހަމައަށް މަސައްކަތްފު  މެ ށް ހަމަ އެންތަގޮ ޖެހޭ  ކުރަންމަސައްކަތް  ރީ ސްޓޭޖްލިމިނަ ޕްނީ  ން މިއިކޮމިޓީ

ކޮބައިކަން ރާތްފައިހުމާލުވާ    އިގަމީ ކޮށްފަތަކަކީ  އައިޑެންޓިފައި  އަޅު  ދެން  މަނޑުގަ.  އަސްލު  ކޮމިޓީމެންގެ  ން  އި 

އެ ކު މަސައްކަތަކީ  އެ ހާފަރާތްތައް    ރަންޖެހޭ  އެބަޖެކާފަރާތްތަ  ޒިރުކޮށް  ސުވާލު ވެސް  އޭގެ  ކުރެމެދު  . އަދި  ވެންހޭ 

ބުދިފާޢުއޭގެ   ބަހެއް  ފުރުޞަތުގައި  ކޮމިޓީ  އޮންނަންޖެހޭ.ވެސް    ނުމުގެ  މި  މިހާރު  ކުރެވޭނެތޯ  މިކަ  ންދެން  ން 

އަޅުގަނޑަށް  ނު ކު ޝައްކެއް  އެއްވެސް  ކުރެވޭނެތޯ  ކަމާނެތް  މާލިއްޔައިރެވޭނެ  އެއީ  ވެސް  މެދު.  ކޮމިޓީގައި  ތު 

ނ ން ކޮންމެހެން    އްގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީތަކެ   ހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއަދި އެ  ތަކާ ރަނީ ހަމަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްކުޒިރުހާ

.  ށް ގެންދޭއަކުރި އެބަ  ޒިރުކޮށްގެން  ހާވީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ހަމަ  ފަރުދީ ހަމަ އެގޮތުން ޒިންމާ  ކުރަނީ. އެއީ ހަމަ ޒިރުހާ

އެންވަޔަ ވީމާއެހެން މި  ކޮމިންރަ،  ވެސް  ގެޓީމެންޓް  އެގޮތަށްއެ    ހަމަ  ކަމައޮންނާ  މެންޑޭޓު  އަޅުގަނޑު  ނެ  ށް 

 ގަކޮށްފައި ވެސް.  ކަ ފާހަ ވާހަ  އެ  ވެސް އެބައިން ސާފުކޮށް ށް ބ ލުކުރަން. އަދި ގަވާއިދު ވަރަޤަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރިޔާސަތުން 

އެހެންވީ މަޝް މާމިހާރު  މި  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ހުށަހެޅުމަކީ  ޒިންއޭގޮތުން  ޅޭގު  އާރާވަ،  އުފުލަރު  ކަމަމާ  ށް  ންޖެހޭނެ 

ފަރާތްތައް  ބ ލުޤަ  ންނަށްޅުގަނޑުމެއަ މަލުކުރައްވާފައިވާ  ޢަކުރެއްވުމުގައި   އަދާޒިންމާ  ފުޅުންގެބޭ   ޒިރުކޮށް އެ ހާކުރެވޭ 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ފުގޮތާއި  ދިނު  އެންރުޞަތު  އީ..  އޭރުގެ  ހައުސިން ގޮތުން  ވެރިޔާ،  ގ  ޕީ.އޭގެ 

ވެރިމިނިސް އެމްޓްރީގެ  ވެރިޔާ.ޔާ،  ޕްރޮޖެއަ  ޓީ.ސީ.ސީގެ  މެނޭޖަދި  ކޮމިޓީއަށް  ކްޓް  އްވުމަށް  ޒިރުކޮށްދެހާރ 

ފެމެންބަރު އަޅުއެގޮނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ  ންނަށް  އީމެގަނޑުތަށް  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ކޮން.އައި.އޭން  ވެސް.    ސަލްޓެންޓް 

މިޓީގެ  ން ކޮމެގަނޑުޒިރުކޮށްދެއްވާފައި އަޅުހާތް  ރާފަ  5، އެ  މާންޓް ވެސް. އެހެންވީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެގެ އީޖެކްޓުޕްރޮ

އެ ޞަތު ލިބިދިނުމަށްފަހުގައި ދެން   ފުރުމުގެ ވުރީ ފުޅުންނަށް ޖަވާބުދާބޭ  އި އެ ބައްދަލުވުމުގަ  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި 

ން ބައްދަލުވުން  ބުހިސާރެކޯޑިންގ އަޑުއައްސަވާ. މިހާ،  މާށަހަޅާނީ. އެހެންވީޖިލީހަށް ހުތުންގެ މަޔިގަނޑުމެން ރައްޅުއަ

 އިކުމް.  ލަޢަސަލާމްނިމުނީ. ވައް

______________________ 

 

 

 

 

 

 




