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 { ޙުސައިން ފިރުޝާންދާއިރާެގ މެްނބަރު  މަޑަެވލި؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  އަހަރުެގ    2021`.  މަރުޙަބާ    10ވަނަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ވަޑަިއެގން ތިއްބެީވ، ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު، 

މުޙައްމަ މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު  އިހަވަންދޫ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  ދު ޝިފާޢު، 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  މިވަނީ،  މިަވުގތު  ެއޖެންޑާަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝާހިދު. 

އިދާރީމޭޒުގައި އެދޭނަން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ފާސްކުރުން.  ރިޕޯޓު  ަގރާރުެގ  މިއުޒިކް  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ   

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް. އޭެގ ނިންމުމާއި، ފާހަަގކުރެވިފައިާވ، ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާިއ  

ދަ   )އޮފް  ހުށަހަޅާލަދެއްވުމަށް.  ފާހަަގކުރެުވނު ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރީެގ  އަދި 

ރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން( އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު. ރިޕޯޓުގައި،  ރެކޯޑުަގއި މެންބަ

ދަންނަވާލާނަން.   އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ނުޮގސް  ރިޕޯޓަށް  މުޅި    24ދެން 

މިޓީ ބައްދަލުވުމެއް. އެ ބައްދަލުވުމުަގއި މިނިސްޓްރީ ފެބްރުވަރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޭއްވުނު މި ަގރާރާ ުގޅޭޮގތުން ކޮ

އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް، ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމެންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އަރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ހެރިޓޭޖް،  

ބައްދަލުވުމުަގިއ   މި  ދެން،  ކުރެވިފަިއވޭ.  ބައްދަލު  ކައުންސިލާ  ސިޓީ  މާލެ  ައދި  ކައުންސިލް،  ސިޓީ  މާލެ 

އެހެރަ  އަ ފާހަަގކޮށްފައި  ރިޕޯޓުަގއި  އެ  ޮގތެއް.  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މިކަން  ކުރެވުނު  މަޝްވަރާ  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑު   ދެން،  ނުކުތާތަކެއް.  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  އަޅުަގނޑުެމން  ރިފަރކޮށް  ބައްދަލުވުމަށް  އެ  ނުކުތާތަކަކީ 

މާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް. ޖީ، އެއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން  ތިބޭފުޅުންނަށް ފްލޯރ ހުޅުވާލާނަން ފުރަތަމަ އެކަންކަ

އޮފް ދަ ރެކޯޑަުގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ަގރާރަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވޭ އިޞްލާޙެއް.  ؟ )ބޭނުންފުޅުތޯ

އަޑުއަ މިުއޒިކް  ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ޒުވާނުންނަށް  މާލޭެގ  ިމކުރަނީ  ބަޔާން  އިޞްލާޙުަގއި  ރަްއޓެހިންނާ އެ  ހާލައި، 

ތިބެވޭނެފަދަ  އެްއވެ  މަޖާކޮށްލާ  ސަމާސާކޮށް،  ހީ  މާހައުލެއްަގއި  އުފާވެރި  ބޭރުަގއި  ހާސްކަމުން  ބައްދަލުކޮށްލައި، 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެހީތެރިކަމާއެކު  ވުޒާރާތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  އަދި  ސަރުކާރާިއ  ާގއިމުކޮށްދިނުމަށް  މަރުކަޒެއް 

އެ ކަލްޗަރ  މަޖިލީހުެގ  އާރޓްސް،  ރައްޔިތުންެގ  ޮގވާލާ  ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  މަރުކަޒެއްެގ  މިފަދަ  ހެރިޓޭޖުން  ންޑް 

އެއްތަން.   167ަގާވއިދުެގ   މުހިންމު  އެންމެ  މީެގ  އަސްލު  މިއީ  ހުށަހަޅަމެވެ.  ަގރާރު  މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ރުތީބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުޅުވާލާނަން ފްލޯރ ބަހުސްެގ ވަުގތަށް. އެދޭ ތަ
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 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތްޮގތަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  މިހާރު  މުޤައްރިރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފާސްކުރަން ހަމަ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަ ައޅުަގނޑު  ފާސްކުރުމަށް.  އޮތްޮގތަށް  ރިޕޯޓު  ވަނީ  ލިބިފައި  ހުށަހެޅުމެއް  އަރުވާނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢެުގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ޝާހިދު ތާއީދުކޮށްފައި ވަނީ ރިޕޯޓު އޮތްޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއް ވާ، އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އިރުކޮޅަކުން.  ކުޑަކުޑަ  އަދި  އަހާނަން  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށް.  ފާސް 

އޮތިއްޔާ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު   މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ   ލަޠީފު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިކުރީ  މަޝްވަރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖީ،  ޖީ،  އަރުވާނަން. 

ަގރާރާ ުގޅޭޮގތުން. އޭެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން. ދެން، ޭއަގއި ޖީ ފާހަަގކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތިްއޔާ  

 އެދެން ފާހަަގކޮށްދެއްވުމަށް.  އަޅުަގނޑު 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު އިތުރު ކަމެއް ނެތް ފާހަަގ ކުރާކަށް ެއ ރިޕޯޓާ ުގޅިެގން. އައި ތިންކް އިޓްސް ުގޑް ޓު ޯގ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން ޯވޓަށް އިރުކޮޅަކުން އަހާނަން. ޖީ މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އާދެ! ައޅުަގނޑުމެ
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 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އޯކޭ. އަޅުަގނޑު މިއުޓުކޮށްލަިއެގން އެކަަމކު މި އިނީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 
 އަޙްމަދު ޢީސާ ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާއީދުކުރެއްިވ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  ހުށަހަޅުއްވާ،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

ރިޕޯޓު އޮތްޮގ މިހާރު  ދެއްތޯހުށަހެޅުން  މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާ!  ؟ ތަށް ފާސްކުރަން  ކުރަްއވާ  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  އެ 

 ؟)ވޯޓުދެްއވުން( ޖީއްކޮ، ޯވޓު ދެއްވީ ކިހިނެއްތޯ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު. އަޅުަގނޑު ތާއީދު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރާއާ  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓު  އެހެންވީާމ،  ކަނޑައަޅައިފިން.  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އެހުށަހެޅުން  އެހެންވީމާ، 

އިތުރު  އެބައޮތްތޯ  މިއަދު  ދެން،  ކުރަްއވާނެ.  ިއދާރީމޭޒުން  މަސައްކަތް  ެގންދެވުމަށް  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ހަވާލުކޮށް 

އިތުރު؟ )ކަމެއް ހިސާބުން   ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިހާ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީ  މިއަދުެގ  ެއހެންވީމާ،  ނެތް.  ކަެމއް 

 ނިންމާލާނަން އިނޭގތޯ. 

 

_______________ 


