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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް މި ވަުގތު ަވޑަިއެގންދެްއވި    11ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

، ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު    ިއއްޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، އަޅުަގނޑުެގ އިތުރުން  

ދާއިރާެގ   ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރިކަނޑިތީމު  ދާއިރާެގ  ، ޝަހީމް   އިްއޒަތްތެރިތިނަދޫ އުތުރު 

ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު   ޤާސިމް  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރިކެޔޮދޫ  ވެސް .  ޙުސައިން  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

ސަްއކަތްތަކުެގ ތެރޭަގިއ ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރަމުންެގންދާ މަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ ައޅުަގނޑުމެން ރިސެސަށް ދިއުުމެގ ކުރިން ެއއް ޕެޓިޝަނެއް ކަމަށްވާ ޗޭންޖު އެން.ޑީ.ޭއ  

ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ ޮގތުން މި ކޮިމޓީން ވަނީ ެއކި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެން.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން ރާއްޖެތެރޭަގއި ހިންާގ  

ކުރިން   މާލެއަށް  ނިމި،  މިކަން  އޮތީ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ިމޮގތުން،  ޒިޔާރަތްކުރެވިފަ.  އޮފީސްތަކަށް  އެކިއެކި 

ވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން ކޮިމޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިލަްއވާފަިއވާ ފަދައިން މާލޭަގިއ މި ހުރި އެން.ޑީ.ޭއެގ  

ޮގތުން މިއަދު މި ކޮމިޓީޔާރަތްކުރުުމެގ ކަންމައި މަރުކަޒަށް ޒި  ެގންދެުވން. މި  މި ބާއްވާލި އެންމެ   ކަން ކުރިއަށް 

ބޮޑު އެްއކަމަކީ މި ޕެޓިޝަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ ފްލޯރއަށް 

ޮގތު ބެހޭ  ެގންދާނެޮގތަކާ  ކުރިއަށް  މަރުޙަލާަގއި  ޮއތް  މި  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވުމުެގ  މަޝްވަރާކޮށްލުން.  ން 

ހުރި  ކުރެވިފައި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  އެން.ޑީ.އޭެގ  ޗޭންޖު  ހުޅުވާލަން  ފްލޯރ 

މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުަމށް ޓަކައި ދެން ކުރިއަށް  

ކިހިނެއްތޯ އެހެންވީމާ،  ދާނީ  އެދެނީ.  މި  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ލަފައަކަށް  އަޅުަގނޑު   

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތރްތެރި ުމޤައްރިރު. މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގން ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ ދުވަސްވެއްޖެ މިހާރު މި ކޮމިޓީން  

ކުރިން  ދިއުމުެގ  ޗުއްޓީއަށް  މަޖިލިސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެފަހުން  އަދި  ކުރަމުންެގންދާތާ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

ައޅުަގނޑުމެން ވަނީ ނަާގފަ.  ހިންމަފުށްޓަށް ވެސް މި ކޮމިޓީން ޒިޔާރާތްކޮ ށް އަދި އެ ތަނުެގ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް 

އެ ބައްދަލުވުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމިން  ؛ ނަމަވެސް، އަދިެވސް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުން

ކަނޑަ  ދުވަހެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރަން  އެން.ޑީ.ޭއއާ  ޮގތުން  ހަނދާންވާ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އަދި ސިޓީ  އަޅަިއ 
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ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ދެްއވައިފި  މުޤައްރިރު  ވަުގތު  މި  އަޕްޑޭޓެްއ  ޭއެގ  ޮގތުން.  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވަން 

 އަޅުަގނޑަށް ފަސޭހަވާނެ އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ ކިހިނެއްތޯ  ހުރީ  މަޢުލޫމާތު  ެއ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!  އޮޅުންފިލުވާލާނަން.  ޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައުރު ނިމެން ާގތްވެފައިވަނިކޮށް ހިންމަފުށްޓަށް ކުރި ދަތުރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރާވާފައި އޮތީ،  

ނިންމާ އޭރު  ެގންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގންދާއިރުަގއި  ދައުރެއް  އޮތީ  ދެން  ފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ތި ވިދާޅުވިހެން ފުރަތަމަ ދާނީ މާލަޭގއި ހުރި އެން.ޑީ.ޭއެގ ސެންޓަރަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ިއއްޒަތްތެރި   ދުވަހަކަށް  ެއ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަނޑައަޅާލީމަ  ަވުގތެއް  ދުވަހަކާއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މި 

ވަުގތެއް  ފަސޭހަފުޅު  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ރާވާލެވިދާނެ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގއި 

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކޮމިޓީއާ ުގޅިވަޑައިެގންފި އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވާ!  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ޙަސަން އަޙްމަދަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން. ކުރިއަށް 

 ެގންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މްޤާސި ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

އޮަގސްޓް   ބައްދަލުކުރަން  އެން.ޑީ.ޭއއާ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  އަށް   23ޝުކުރިއްޔާ 

ހަދައިދިނުމަށް ކޮމިޓީން. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދު ދެއްުވން އެދެން. ބުދަ ދުވަސް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު  

ތާރި ހުށަހެޅި  ފާހަަގވީ.  ކުރިން  ާވހަކަދައްކާލިއިރު  ނުރަސްމީކޮށް  ކަމަށް  ތާރީޚެއް  ައވަސް  ތަންކޮޅެއް  އެީއ  ޚު 
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އޮަގސްޓު   ހުށަހަޅަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރާ   25އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީން  މި  އެން.ޑީ.އޭއާ  ެއއީ  ދުވަހަކީ  ވަނަ 

 ދުވަސް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ަވުގތު ފުރުޞަތު އަރުވަން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް

  ެގންދަވާ! މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ. މުޣުނީ ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

އާދެ!  َعلَْيك مُْ السَّالَمُ  މަސައްކަތް  ޝުކު.  އެން.ޑީ.އޭެގ  ޗޭންޖު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ރިއްޔާ 

ކުރިއަށްެގންދަނިކޮށް ޗޭންޖު ެއން.ޑީ.ޭއއިން ައޅުަގނޑުމެން ިމ ސުރުޚީ ައޅާފައި މި އޮތް ބެލެނިވެރިކަން ވެސް މިހާރު 

މިނި  ހެލްތު  މިހާރު  ތަނެއް  އިން  މިނިސްޓްރީަގއި  ޖެންޑަރ  ކުރީެގ  ބަދަލުވެފަ.  ދަށަށް ވަނީ  ބެލުމުެގ  ސްޓްރީެގ 

ބަދަލުވެެގން ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ނަަމވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރި  

ޤައުމީ   މިއީ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  މަސައްކަތެްއކަން  ނިންމަންޖެހޭ  ެގންޮގސް  ހަމަައށް  ނަތީޖާއަކާ  މަސައްކަތް 

މި ބަޔަކު އިސްނަަގިއެގން  މައްސަލަެއއް.  ކުރިމަަގށް ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ.  އީ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކުރި މަސައްކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއްދީ، މި ވާނުވާ އޮޅުންފިލުވާ މި ޤައުމު ިމ  

މެްއެގ ޮގތުަގއި މި އެން.ޑީ.އޭ ޗޭންޖުކުރުން މިއީ މި ަވުގތު  އޮތް ހާލަތުން އަރަިއަގންނަން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަ

އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރި މަސައްކަތް  

އެއީ   ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް  ދެ  އިތުރު  އަދި  ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމާލުމަށް 

؟ ނުދެވި އިން ފެސިލިޓީއެއް އެބައިން. އިދާރީމޭޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ޮގތުަގއި ުގޅީަގއި އެބަ އިނދޭ. ުގޅީަގއި ދެއްތޯ

ައޅުަގނޑު  ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ  ފެސިލިޓީއަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓީއެއް.  އިނދޭ  އެބަ  ުގޅީފަޅުަގއި 

ުގޅިފަޅު.   ޖެހޭ. އެއީ ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި،  އެބަ  ދެކެލަން  ހަމަލޮލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓީައށް  އިން  ުގޅިފަޅުަގއި 

ހާލަތު  ތަނުެގ  އެ  އެހެންކަމުން،  ފެސިލިޓީއެއް.  އިން  ޒޯނެްއަގިއ  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ނޫން.  ރަށެއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

 ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ތަނާ ބެހޭޮގތުން

އަށް އެ އޮތް ބައްދަލުވުން   25ފަރާތަކާ. އެހެންކަމުން، އެ ފެސިލިޓީއަށް ދާން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެއާެއއްކޮށް  
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ވަނަ ދުވަހަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފެސިލިޓީއަށް ދާ ދުވަސްކަމުަގއި ހެދުން ކަންނޭނެގ   25އަށް ދިުގކޮށްލާފަިއ،    26

 ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ައޅުަގނޑު އެޮގތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތާރީޚެއް   ކޮންމެވެސް  އެއްކޮށް  ދޭތި  ުގޅިފަޅާ  މިހާރު  އެން.ޑީ.އޭއާ  ބޭފުޅުން  ހުށަހަޅުްއވާ  އެދެން  އަޅުަގނޑު 

އެތަނާ  އަނެްއކާ  ދުވަހަކުން  ަވކި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޭރުންހެން  ނިންމާލަދެއްވުމަށް.  މިއަދު  ކަނޑައަޅާފައި 

ނަށް ވެސް ަވކި ދެ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާލާފަިއ، ިއއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުކުރަން. ރަނަގޅަށް ިވސްނާވަޑައިެގންފައި ދެ ތަ

 މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

އި އުތުރު ދާއިރާެގ  ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ދެންމެ ތިނަދޫ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުޅުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ 

އިދާރީމޭޒުން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ އޮތް ވާހަކަެއއް ދެންމެ ވިދާޅުވުމާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި 

މި  ސެންޓަރއަށް  ހުރި  ުގޅިފަޅުަގއި  ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅާނީ  އަޅުަގނޑު  ެގނެއްސަ  ެގންނާނިއްޔޭ.  އަނބުރާ    ހުށަހެޅުން 

އެީއ   ޒިޔާރަތްކުރަން.  މަހު  25ކޮމިޓީން  މި  ދުވަސް   25،  ހޯމަ  މަހުެގ  މި  ހަމަ  ހަދާފައި،  ކަމަށް  ދުވަހަށް  ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހަކީ ެއއީ މާލޭަގިއ    30އިނޭގތޯ، ހޯމަ ދުވަސް ެއއީ، އަޅުަގނޑު ތާރީޚު ވެސް ދަންނަވާލާނަން އިނޭގތޯ.  

ޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީ، އަޅުަގނޑު މި ހުންނަ އެން.ޑީ.އޭ ސެންޓަރަށް ކޮމިޓީން، )ަވުގތުކޮ 

ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ކޮމިޓީން އެން.ޑީ.އޭއާ ބައްދަލުކުރާ ވާހަކަ. އޭެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ އެ ތަނަށް، އެ 

މިހާރު ހާޒިރުކުރާނީތޯ.  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ތާނަގއި  އެ  ނޫނިްއޔާމު  ދާންވީތޯ  މަްއސަލަެއއްތާ    އިދާރާއަށް  ވަކި  އެއީ 

މަސަްއކަތަކީ  ؟ ދެއްތޯ މި  އެީއ  ކަނޑައަޅަން.  ތާރީޚެއް  ބޭނުންވަނި  މި  މިހާރު  ެއކަމަކު  މައްސަލައެއް.  ވަކި  އެއީ 

މިހާރު ވަރަށް ދުވަސްެވއްޖެ މަސައްކަތެއް. ދެން، ޭއެގތެރެިއން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޗުއްޓީ ެވސް ވަދެެގން ދިޔައީމަާއއެކު  

ލަސްވެެގން އެބޭފުޅުން    މި  ދެން  ނިންމާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ތާރީޚު  މި  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  މި 

މި   ކަމުަގއި  މި  ކޮމިޓީން  މި  އާންމުކޮށް  ދާނީތޯ.  ތަނަށް  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ހާޒިރުކުރާނީތޯ 
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މަ ތިބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޮގތަކީ ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރީ އިނޭގތޯ. ދެން، ހަ

މަޖިލީހުގައި  ފިޒިކަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ނަމަވެސް  އެކަމަކު  ދަންނަވާލާނަން.  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  ޓަކައި 

ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރާތީެވ  ހުޅުވަިއެގން  ވެސް  އޮފީސްތައް  އަދި ސަރުކާރުެގ  މަސައްކަތްކުރެވޭތީވެ 

ވެސް   ެއްއ  އެބޭފުޅުން  ޮގތުންކުރެ  ދެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  މައްސަލަެއއް  ެއއްެވސް  ެއއީ  ހާޒިރުކުރެވޭނެ.  މިތަނަށް 

ކުރިއަށްެގންދާނީ.   ޮގތަކަށް  އެ  ހަމަ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ނިންމައިފި  ކޮމިޓީން  ެއީއ    30ޮގތެއް  ދުަވސް  ވަނަ 

 ރިއްޔާ.  އެން.ޑީ.އޭއާ ބައްދަލުކުރާ ދުަވސްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު  

އިްއޒަތްތެ އޮތީ.  މި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުން  މެންބަރުއެއް  ލިބޭ.    އަދި؛ ރި  ނުއެއް  އަދި  ތާީއދެއް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް ހުށަހެޅުމެއް މި އޮތީ ލިބިފަ.

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕެޓިޝަން  ކަންކަމަށް  ކުރަންހުރި  އިތުރަށް  ދެން  ބަލާއިރު  މަސައްކަތަށް  ކުރެވުނު  ކޮމިޓީން  މި  މިހާހިސާބަށް  މިއީ 

ބެހޭ   ކަމާ  މި  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތަްއ  މަރުޙަލާެގ  ފަހު  އެންމެ  ކުރަންޖެހޭ  ނިންމުމަށް 

. ޕޮލިސް،  5. ހެލްތު،  4. ހޯމް މިނިސްޓްރީ، 3. ޕީ.ޖީ، 2. އޭ.ޖީ،  1އް. ޮގތުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަ

ކަރެކްޝަން،  6 ޖެންޑަރ،  7.  އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް،  8.  ކަމަށް އެ  ޗޭންޖު.  9.  މި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ން.ޑީ.ޭއ. 

އް ނިންމާލަދެއްވުން  ތާއީދުކޮށްދެްއވަން. ދެން، ސެކެރެޓޭރިއޭޓުން ރަނަގޅު ަވުގތެއް ބަލާފައި ތާރީޚެއް ބަލާފަިއ އަނެ

 އެދެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ 

ފެންނަ   ހަމަޖެއްސުމަށް  ބަްއދަލުކުރަން ސެކެޓްރިއޭޓުން  ައޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކޮށް ތިނަދޫ އިދާރާތަކާ  ކަމަށް. އެއަށް 



 2021އޮގަސްޓު  18               ވަނަ ބައްދަލުވުން   11ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

6 

 

އިްއޒަތްތެރި   އިތުރު  އެހެންީވމާ،  ތާއީދުކުރަްއވާފަ.  ވަނީ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު 

އިތުރަށް   ޭއެގ  ދެން،  ބައިންދާނަން.  ޮގތަށް  އިން  ެއ  އަޅުަގނޑު  އިންކާރުނުކުރަްއވަންޏާ  އެއަށް  މެންބަރަކު 

ަވނަ ދުވަހުަގއި ުގޅީފަޅުަގއި ހުރި ރިމާންޑިންގ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މި ކޮމިޓީެގ    25 އޮތީ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ބަިއވެރިވުމަށް.  ދަތުރުަގއި  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފަރާތުން. 

ޮގ ހަމަ އެްއވެސް  ދަތުރުތަކުަގިއ  ހުރި  ެމންބަރުންނަށް ބައިވެރިނުެވ  މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ  ތަކަށް 

ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ވަރަށް އުނިކަެމއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ހޯއްދަވަިއެގން   ވަުގތު  އެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ދުވަހަށް  ެއ  އެދެން،  ބޮޑަށް  ދު  25ވަރަށް  ވަހު  ވަނަ 

ެއ   ބައްދަލުކުރުން،  އެން.ޑީ.އޭއާ  އަޅުަގނޑުމެން  ިއތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ބައިވެރިވުން.  ދަތުރުަގިއ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަނަ ދުވަހަށް ފަހުަގއި ދެން މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް   30ވަނަ ދުވަހު.    30ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ވެސް މި އޮތީ  

ބައްދަލުކު އިދާރާތަކާ  ނިންމާފަ. އަޅުަގނޑުމެން.  ކޮމިޓީން  މި  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ރަން 

އެހެންވީމާ، އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދި. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ފުރުޞަތު  

ރު. ިމީއ ދެން، ައޅުަގނޑުމެން މި އަރުވަން އަޅުަގނޑު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އެހެންވީާމ،   ނެތް.  ފާހަަގކުރާކަށް  ކަމެއް  އިތުރު  ިމއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  އެހެނިހެން  ކޮމިޓީަގިއ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއުވމަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މިއަދުެގ ކޮމިޓީެގ  

 ލާ ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޙަމަރު
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