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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އަހަރުެގ    2021`.  ވަޑަިއެގންނެިވ  ވަނަ    8ވަނަ  މިއަދު  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް 

ދާއިރާެގ   އިހަވަންދޫ  ތިއްބެވީ،  ަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

އިނުގރަ އިބްރާހީމް ޝަރީފު.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.  މެންބަރު  އިދޫ އިްއޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ.   ުއތުރު ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ތިނަދޫ  ދާއިރާެގ 

ކޮމިޓީެގ   އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ޤާސިމް.  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ 

ދަންނަވަން. އަޅުަގ ެގ ފަރާތުން   2020ނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ، ޗޭންޖު އެން.ޑީ.އޭ  ފަރާތުން މަރުޙަބާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް. ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ތިޔަ  

ދަންނަވާލީ، މިކަމުަގއި ފަހުން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަ ހެޅިފައިވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ މިހާރު އެން.ޑީ.އޭެގ ޙަރަކާތް ހިންާގ ސެންޓަރުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން. ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތަނުެގ 

ޮގތުަގއި ެގނައުން. ދެ ން،  ހުރި ކަންކަން ބަލައި، އެ ކަންކަމާމެދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީން ދެކޭޮގތެއް ރިޕޯޓެއްެގ 

މިހުރީ.  ސެންޓަރުތައް  މި  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ެއކި  ރާއްޖެެގ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

ބެލޭނެ   އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝެޑިއުލެއް ހަދާލައިެގން ނޫނީ މި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މި ތަންތަނަށް 

އެއް. އެހެންނަމަވެސް، އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މި ދެންނެވި ކަންކަން  މާކަބޮޑު އިންތިޒާމެއް ނެތް ހަމަޖެހިފަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. ިމއަދުެގ ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު މި ޚާއްޞަކޮށްލީ މިކަންކަމުެގ އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް، ހަދާނެ 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޮގތެްއ، ނުވަތަ ދަތުރުކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެން.ޑީ.ޭއއަށް  ނޫނީ  އެން.ޑީ.އޭ  ރިފޯމް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުެގ މަްއސަލައަކީ، މިަވުގތު ޤައުުމަގިއ އޮތް އެންމެބޮޑު އެްއ މަްއސަލަ. މި ޤައުމުެގ ޖީލެްއ  

ތިދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ބާރު ސްޕީޑެްއަގއި. އަޅުަގނޑު  މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަބާަގއި ޖެހި ހަލާކުވެ ނެ

އެހެންނޫނީ  ސްޕީޑުަގއި.  އެދާ  ނެތި  ހަމަ  ބަލަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ަމންޒަރު  އެ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ 

ިގނީަގއި މިކަން ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަެމއް ރަނަގޅެްއ ނުކުރެވޭނެ، އެކަމެްއ އަތު ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މަޑު
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ެގއްލުވުން   ެގއްލުންވާ  އަސަރުތަކާއި،  ެއކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ސަބަބުން  މިކަމުެގ  ެއއީ  ތިބުން  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު   ޮގތުަގއި  މައްސަލައެްއެގ  އާޖެންޓު  މި  ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ބޮޑުވެެގންދާނެ  އިތުރަށް 

އަޅުަގނޑު ސެންޓަރުތައް،  ަގބޫލުކުރަން.  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ހަމަ  ބޭނުން   

އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ެއތަންތަނަށް ޮގސް ެއސެސްކޮށް އެތާ ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެަގނެ، މިކަން ކަމަށް ދާއިީމ  

ހަލާ ަވބާަގއި  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  ރަނަގޅު،  ޮގތްތަކެއް މުހިންމު  ކުރެވޭނެ  ސަލާމަތް  ޖީލު  ކުވެމިދާ 

އަވަހަކަށް   އެންމެ  ވީ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ެގންދިއުަމށް  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  މި  ހޯދަން. 

އިންތިޒާމެްއ   ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ސެންޓަރުތަކަށް  ހުރި  ދެން  ސެންޓަރުތަކާއި،  މިހުރި  މާލޭެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަމަޖެ ކޮންސަރން  މިކަމުެގ  ކުރަމުންދާކަން،  އަޅުަގނޑުމެން  މިކަންކަން  ހަމައެއާއެްއކޮށް،  އްސުން. 

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިނޭގނެ ޮގތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  

ެއްއޗެއް   ބަޔާނެއް  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ސްޕީޑެްއަގިއ  މީޑިއާއަށް  ބާރު  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އާންމުކުރަން. 

ޖީލު   މިދާ  ހަލާކުވެ  ޖެހި  ވަބާަގއި  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ކުރާނަން. 

ައޅުަގނޑުމެން އެކަންކަމާ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ނުދީ  ވަުގތު  ނުދޭނަން.  ވަުގތު  ދާން  އެޓެންޑުކުރާނަން.   އެޮގތަށް 

އެކަން ކުރާކަން އެނޭގނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ބަޔާނެއް އާންމުކުރަން. އަދި މި 

މަސަްއކަތް   އެ  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  އެކުލަވާލާފައި،  ައޅުަގނޑުމެން  ޝެޑިއުލްއެއް  ައވަސް  ކުރެވޭނެ  ދަތުރުތައް 

 ފައްޓަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެއްވި ނުކުތާއަށް އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކު

އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން. ބަޔާނެއް ކޮމިޓީން ނެރުއްާވިއރުަގއި މިހާރު މިހިރަ ސެންޓަރުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ 

އަޅުަގނޑު   ެއޮގތަށް  ދެކޭތީވެ  ކަމަށް  ކަމެއް  ފުރިހަމަެވެގންދާނެ  އެއީ  ނެރެލުން  ބަޔާން  އެްއކޮށް  ޝެޑިއުލްއަކާ 

 ހުށަޅަން.
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 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެން މި އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއެކު، އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

މިއަދު   އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  މިކަން  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ޮގތުަގިއ  ހުށަހެޅުމެއް  މި 

ންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރަން.  ހުޅުމާލޭ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ވަުގތެއް އެ ސެންޓަރުން ހޯދުމަށްފަހު، މިއަދު އެ ސެ

އިން ފެށިެގން އެ އަންނަ ހަފުތާ    15އެއަށްފަހުަގއި ރަމަޟާންމަހުަގއި އަންނަ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ބަންދު، އެއީ މިމަހުެގ  

ރަށަށް ދަތުރުކުރަން. ދެން، އެއަށްފަހުަގއި ޖެހިެގން އަންނަ ބާވީހުން އެ ފެށޭ   3ބަންދުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދެކުނުެގ  

ބަ ދުވަސްތަކުެގ  ހަފުތާ  ހަފުތާެގ  އެ  ދެން،  ރާވާލަން.  ޝެޑިއުލް  ކުރަން  ދަތުރު  ހަނިމާދޫއަށް  އުތުރުން  ންދުަގއި 

ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިންމަފުށްޓަށް ދެވޭނެ. އަދި ހަނިމާދޫ ދަތުރަށް ފަހުަގއި އެ އޮންނަ ހަފުތާެގ ދުވަސްތަކުެގ  

މަ މި  ޒިޔާރަތްކޮށްފައި،  ސެންޓަރަށް  މާލޭެގ  އަޅުަގނޑު ތެރޭަގއި  ނިންމަން  ފައިނަލްކޮށް  ރިޕޯޓު  މި  ނިޔަލަށް  ހުެގ 

ޮގތް  ކުރިއަށްދާ  އޮތްޮގތާއި،  ރޭވިފައި  މަސައްކަތްތައް  ިމ  އޭެގއިތުރަށް  އިނޭގތޯ.  ހުށަހެޅުން  އެއް  ހުށަހަޅަން، 

 އާންމުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ނޫސްބަޔާނެއް ވެސް ނެރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރަ  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  އެހެން  އަންަގއިދިނުމަށް  ކުރާނަމަ  އިޢުތިރާޟު  ނުކުރާ،  އިޢުތިރާޟު  މިއަށް  ކު 

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިްއޔާ   ކަމަށް.  ދާނީ  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިޮގތަށް  ދެކެނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ނުކުރާނަމަ 

ހުށަހަ ޝިފާޢު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުން.  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިނުގރައިދޫ  ޅުއްވާ، 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އެ ތާއީދުކުރެއްވި ޮގތާ ެއްއޮގތަށޤ އަޅުަގނޑުމެން ޝެޑިއުލް ކުރިއަށް ެގންދާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ.  
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