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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    18ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ދާއިރާެގ   އިނުގރައިދޫ  އަޅުަގނޑާެއކު  ކޮމިޓީަގިއ  މި  މިވަުގތު  ދަންނަވަން.  ަމރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

އިހަވަން އަދި  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  އަދި އިްއޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދޫ 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަޅުަގނޑުމެންނާެއކު  هللا ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހިޔާ މި ކޮމިޓީަގިއ އެބަ އިންނެވި. އަޅުަގނޑު މިއަދު ކޮމިޓީެގ ެއޖެންޑާަގއި ހިމަނާލާފައި މި ަވނީ  

ފުލެޓުެގ ކުލި ކުޑަކުރުމާއި، ެއތަނުަގއި ހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޕެޓިޝަން   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެޖެންސީތަކުން  ެގންނަ  ުމވަްއޒަފުން  ބިދޭސީ  ަވޒީފާތަކަށް  އަދި  ބެހޭޮގތުންނާ  ޕެޓިޝަނާ 

ބިމުން ދިރާސާކުރުމަށް ހއ.ފިއްލަދޫ  ައދި  ނިންމުން.  ޮގތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  އެއަށް   

އެދި  ހިމަނައިދެއްވުމަށް  ތެރޭަގިއ  އިޚްތިސާސް  ކައުންސިލުެގ  ފިއްލަދޫ  އަނބުރާ  ދައްޕަރު  ބައި  ވަކިކުރެވިފަިއވާ 

މަޝް ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަރާކޮށްލަން. 

ހިޔާ ފުލެޓުެގ މައްސަލައިަގއި މި ވަނީ މަޝްވަރާއެއް ކުރެވިފަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް 

ށް  އެދިަވޑަިއަގތުމުން އެކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވި އެ ބޭފުޅުންެގ ބަސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި މި ވަނީ. ނަމަވެސް، އެ ދުވަހުެގ ަވުގތުތައް ހުރިޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފުރަތަމަ   ހުޅުވައިލަން  ފްލޯރ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޖެހުނީ.  މި  މެދުކަނޑާލަން  ބައްދަލުވުން  އެ  ދުވަހަކަށް  އެހެން 

ބެހޭ   ފުލެޓާ  ހިޔާ  އޮތް  މި  ކިހިނެްއކަން  ނަންބަރުަގއި  ކުރިއަށްދާންވީ  ދެން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުން 

އަޅުަގނޑު   ޝިފާޢުއަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުަވއިލަން.  ފްލޯރ  އަޅުަގނޑު  ދެްއަވން.  ލަފަެއއް  އަޅުަގނޑަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ިގނަ   ވަރަށް  ވެސް  ދުވަހު  ކުރީ  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަނާ  މި  ފެންނަޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑަށް  މުޤައްރުރު  އިްއޒަތްތެރި 

ފަރާތްތަކަކާ ބައްދަލުކޮށް ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަދެކެވި ހަމަ ިގނަ ސުވާލުތަކަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ޖަވާބު  

އެހެންނަމަ ހޯދިއްޖެ.  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވެސް  އަދިވެސް  ދިމާލަށް  ޙައްލަކާ  މައްސަލައިެގ  ޖުމުލަ  އަސްލު  ެވސް، 

އިތުރަށް   ދެން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޕެޓިޝަނާ  މި  ހުށަހަޅަނީ  ޮގތުަގިއ  ހުށަހެޅުމެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުދެވޭ. 
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ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  ވިޔަސް  ބައްދަލުކުރަން  ބޭފުޅާ  ސާފުކުރުމާ  ކުރިން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަ 

ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ  ކޮމިޓީން،  ައޅުަގނޑުމެން  ރަީއސްއާ  ޮގތަށް  އޮތް  އެދިފައި 

ބައްދަލުކުރެވޭތޯ ބަލާފައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ލަފަޔަކަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރަށް މި ކޮމިޓީ އިތުރު  

މަޝްވަރާ  ފަރާތްތަކާ ވިޔަސް  މަޝްވަރާކުރަން  ފަރާތްތަކާ  ހުށަހެޅުއްވި  ޕެޓިޝަން  ނޫނީ  ިވޔަސް  ބައްދަލުކުރަން   

ޕެޓިޝަނުެގ   މި  މިވަުގތު  ޮގތުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގބޫލުކުރާ  ެގންދަން. އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހަމަ  މުހިންމީ  އެންމެ  އެޮގތަށް މަސައްކަތަށް  އެކަން  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ލަފާފުޅެއް.   

 ތަރުތީބުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް  

ކޮމި މި  ައޅުަގނޑުމެން  ސިޓީއެްއ  ކުރިއަށްދާނީ.  ވަނީ  ބައްދަލުކޮށްލުމަށް  ރައީސްއާ  ނުރަސްމީކޮށް  ފަރާތުން  ޓީެގ 

ވަޑައިަގތުމާ   ރާއްޖެ  ނިންމާލަްއވާފައި  ދަތުރުފުޅު  ކުރެއްިވ  އދ.އަށް  މިހާރު  ރައީސް  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ފޮނުވިފަ. 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  މި  އެދެނީ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތެއްަގއި  އަަވސް  އެންމެ  ީވ  މި އެްއކޮށް  ލިބުމުން  މެންނަށް 

ވަނަ، ފުރަތަމަ އޮތް ޕޮއިންޓު އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން   2ޕެޓިޝަނައިެގން ކުރިއަށް ދެިވދާނެ ކަމަށް. ދެން މިއަދުެގ  

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެޖެންސީތަކުން  ެގންނަ  މުވަްއޒަފުން  ބިދޭސީ  ަވޒީފާތަކަށް  އޮތީ  މި  ދެވަނަޔަށް  މަޑުޖައްސައިލާނަން. 

ދިރާސާކުރު މަޝްވަރާތަކުެގ  ޕެޓިޝަން  ކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ން. 

ދާއިރާާއއި،   ެއޑިއުކޭޝަނުެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  އޮތީ  މި  އެދިފަިއ  ޕެޓިޝަނުަގއި  އާންމުކޮށް  ވާނީ  މިހާރު  ތެރޭަގއި 

 ފަރާތުން ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓަރ އެބަ  ހެލްތުެގ ދާއިރާއަށް ފޯކަސްކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ 

ހެލްތު   އަދި  ދޭން.  މަޢުލޫމާތު  ދައްކަވަިއ  ވާހަކަފުޅު  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  މި  ކޮމިޓީަގިއ  މި  ބޭނުންފުޅުވޭ 
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މަހު   އަންނަ  ލިބެނީ  މި  ވަުގތު  މިނިސްޓަރަށް  ހެލްތު  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންފުޅުވޭ.  އެބަ  ވެސް  ެގ   6މިނިސްޓަރު 

މަހު  ފަހުން. އަދި އިކޮ ފެށޭ  ައޅުަގނޑަށް    4އިން    1ނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް  ެއބައޮތް ކަމަށް  ަވުގތު  ދޭތެރޭަގިއ  އާ 

ފްލޯރ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތުން  ބެހޭ  ކަމާ  މި  އެހެންވީމާ،  ލިބިފައިވަނީ.  މަޢުލޫމާތު 

އެ މުވައްޒަފުންެގ  ބިދޭސީ  މަޝްވަރާއަކަށް.  މިކަމުެގ  ހަމަ  މިހާރު ހުޅުވައިލަން  ޝަކުާވަގއި  ޖެންސީތަކުެގ 

ދެންނެވި   ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ވަނީ  މި  ލިބިފައި  މަޝްވަރާ  ނުރަސްމީކޮށް  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

  6ަގއި މި ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އަދި    4ފަދައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު  

މިނި ހެލްތު  އެހެންވީމާ،  ަގިއ  ޮގތަށް ކުރިއަށްދިއުން.  ލިބިެގންދާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ަމޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން  ސްޓަރުެގ 

އޮތީ   މި  ދެން  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އެދިލެްއވި  ތި  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

ވަ ބިމުން  ފިއްލަދޫ  މިއަދުެގ  ޮއތީ  މި  ޕޮއިންޓަކަށް  ފިއްލަދޫ ތިންވަނަ  އަނބުރާ  ދަްއޕަރު  ބައި  ކިކުރެވިފައިވާ 

އިްއޒަތްތެރި  ދިރާސާކުރުން.  ޕެޓިޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހިމަނައިދިނުމަށް  ތެރޭަގއި  އިޚްތިސާސްެގ  ކައުންސިލުެގ 

ތައް މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޕެޓިޝަނުެގ ޝަރުތު

ހަމަވާނަމަ އަޅުަގނޑު މި ކޮިމޓީން ކުރިއަށް ެގންދާނެ. މިޮގތުން އިއްޔެަގއި ވަނީ މި ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހަމަ.   ހިމަނައިލީ  މި  މިކަން  ައޅުަގނޑު  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހަމަވެ  ޝަރުތު 

މައް މި  ހުޅުަވއިލަން  ފްލޯރ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ޮގތުން.  ބެހޭ  ޮގތަކާ  ކުރިއަށްދާނެ  ސަލަިއަގއި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މަޖިލީހު މަސަްއކަތް  މިތާ  ހަފްތާަގއި  މިދިޔަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑަށް  މި  ރައީސް،  އިންދާ  ކޮމިޓީަގއި  ެގ 

ފިއްލަދޫ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަންވެެގން ބައްދަލުވުމަކަށް އަޅުަގނޑު ބަިއވެރިވުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު  

މިއަ އެހެންނަމަވެސް،  އެކަމަކު  އޮތީ.  ވަދެފައި  މިތަނަށް  އިނޭގތޯ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާ  މިދިޔަ  އެއީ  ދު ބައިވެރިވިން. 

ސިޓީަގއި މި އިންނަނީ މީަގއި   ސެޕްޓެންބަރު ކަމަށް ލިޔެފައި މި އެއް ދުވަސް    27އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު 

މިތަނަށް  ކަމެއް.  ވީ  ކިހިނެއް  މިއީ  ނޭނެގ  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑަކަށް  މީތި  އެހެންވީމާ،  ކުރިން. 

ހުށަހެޅޭތޯ. އެހެ އޭެގފަހުން އަނެއްކާ  މި އޮތީ އަސްލު. ދެން  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ހިނާގފައި  މިކަން  ންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ހަމަ މިތާ މިކަމަށް ހުރިހާ ހަމަ ވީހާ އެންމެ ރަނަގޅަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކަންތައް ކުރިއަށް  
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އް އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ެގންދިއުމަށް ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ވާހަކަދައްކައިެގން ުގޅިެގން. ދެން އެކަމަކު މި ކަންތަ

 ކަންބޮޑުވޭ މިއީ ކިހިނެްއވީ ކަެމއްތޯ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް ނޭނޭގތީވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހެޅޭ   މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހުެގ،  ރައްޔިތުންެގ  އެއީ  އޮޅުަވއިލުން  އޮތް  ލިޔެކިއުމުަގއި  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި 

ނު ހުރެެގން  ކަންކަން  މިކަހަލަ  މަޖިލީހަށް  ލިޔެކިއުންތަކުަގއި  މި  ޕެޓިޝަނެއް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވާނެ. 

އެންޑޯސްކޮށް   ޕެޓިޝަން  ެއ  މެންބަރެއް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ވެސް  ބަލައިަގނެވޭނީ 

ލިޔެކިއުންތަ  21.9ސްޕޮންސަރކޮށްެގން.   މި  ކަމަށް  ހުށަހެޅި  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތުންެގ  ޕެޓިޝަން  މި  ކުން ަގއި 

އޮންނަނީ   މި  ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރކޮށްފަިއ  އެހެންނަމަވެސް،  މިީއ    27ދައްކަނީ.  އެހެންވީާމ،  ސެޕްޓެންބަރުގައި. 

ިމ   އެާއއެކު  އެދެން.  ސާފުކޮށްދެްއވުން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއްތޯ  އޮތް  ކިހިނެއްވެފައި 

އަޅުަގނޑު؛ ޕެޓިޝަނަކީ ކަމެއް  ދެ  ފަރާތުން މުހިންމު  ސަރުކާރުެގ  ކަމަކީ،  އެްއ  ބޭނުން.  ފާހަަގކޮށްލަން   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންަގން ބޭނުންވާ ބޮޑު އިޤުތިޞާދީ މަސަްއކަތެއް މަޝްރޫޢެްއެގ ވާހަކަ މި ޕެޓިޝަނުަގއި އެބައޮތް.  

އެކުލަވާލި އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކަިއ  ހިންުގމަށް  ނިޒާމު  ލާމަރުކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚިލާފަށް    އަނެއްކޮޅުން  ާގނޫނާ 

ހުށަހެޅިފައި މިވާ  ފަރާތުން  ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންެގ  ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުެގ،  ކުރާ ކަމަށް  ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް 

ޕެޓިޝަނުަގއި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ކަމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އެއް މިންވަރަކަށް  

ކަން އޮތް  މިކަން  ކޮންސަރން  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރެެވނީ.  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލަތަކެއްކަުމަގިއ  ބޮޑުާވންޖެހޭ 

ހިނާގފައިާވ ޮގތް ރަނަގޅަށް ސާފުކުރުން ެއއީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން 

ބައްދަ ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ވެސް  ކައުންސިލާ  ފިއްލަދޫ  ކަމަކަށް  އިޤުތިޞާދީ  އެއް  ކަމަކީ،  އަނެްއ   ދެލުކުރަން. 

ިއކޮނޮމިކް   އޮފް  ިމނިސްޓަރ  ވެސް،  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  ިއކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮތީމާ  ވާހަކަ  މަޝްރޫޢެއްެގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ފަތުރުވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓުެގ އިތުރުން 

ޕެޓިޝަނުަގިއ  މިނި މި  ކަމަށް  ުމުގރިެގންދާ  އަސާސެއް  މުހިންމު  ާގނޫނުެގ  ލާމަރުކަޒީ  ައދި  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  ސްޓަރ 

ވެސް   އޮތޯރިޓީއާ  ަގވަރންމަންޓް  ލޯކަލް  ބެލުމަށް  ކަެމއްތޯ  އޮތް  ހިނާގފައި  ކިހިނެއް  މިއީ  އޮތީމަ  ފާހަަގކުރެވިފައި 

ނޑު ވެސް ޖުމުލަޮގތެއްަގއި މި ހުށަހެޅުނީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލާއި،  އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުަގ

ޓޫރިޒަމާ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަދި  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޮތޯރިޓީއާިއ،  ަގވަރންމަންޓް  ލޯކަލް 
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ކަން ސާފުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ ޮގތުން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ހުރި ކަން

 ބައްދަލުކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުަގއި ކުރަމުންދޭތޯ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ސަރުކާރާ އެްއވެސް މަޝްވަރާެއއް މިކަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. ސަބަބަކީ، އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާރަކުން މި ކަނޑައެޅެނީ މިހެން ހުންނަ  

މީެގ ކުރިން  އޮންނަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ،  ާގނޫނުަގއި  ހީވާޮގތުަގިއ  ާގނޫނު އެހެން އޮތަސް އަޅުަގނޑަށް  ބިންތައް 

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ރައްޔިތުންެގ ހުރި. އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކުރެއްިވ ދަތުރުފުޅުން   ވެސް ހަނިމާދޫަގިއ ެވސް

ެއ   އެކަމުަގއި  އަދި  ޙައްލުކޮށްދެްއވާފަ.  ޮގތަށް  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން  އެ  އޮތީ  އެކަން  ވާހަކަދަްއކާފައި  ރައްޔިތުންނާ 

ސަރުކާ ހުރީމަ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ެއ  ވެސް  މެންބަރު  ޙައްލުކޮށްދެްއވާފަ.  ދާއިރާެގ  އޮތީ  މައްސަލަ  އެ  ުގޅިެގން  ރާ 

ވަންޏާމު،   ކަމަށް  އޮތް  ކަންބޮޑުވުން  މިކަމަށް  ކައުންސިލުން  ފިއްލަދޫ  ފެނޭ  ައޅުަގނޑަށް  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ 

މިއަށް ދައްކަވާފައި  ވާހަކަފުޅު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ފުރަތަމަ  އެމް.ޕީއާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ޮގތެްއ  ރައްޔިތުން   

މި ޕެޓިޝަން މިތާ މަޑުކޮށްލަން. އެއީ ބޮޑުކަމަކަށްވާތީ. ކޮންމެހެން މިތަނުން ކޮށްެގން އެއްކަލަ   ނިމެންދެން އިހަށް 

ދޭންޖެހޭނެ.   އެއްބާރުލުން  ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ިވޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  ޮގތަކީ  ވާނެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންެގ ފަރާތުން ދެެވން އޮތް ެއއްބާރުލުމެއް ދޭންޖެހޭނެ. ސަރުކާރަށް އަބަދު  ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމަށް އަޅުަގ

ުގޑުން އަންނަ ޮގތަށް މި ތަންތަނަށް މި ރަށްރަށުެގ ާގނޫނުތައް ހެދި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެފައި އޮްއވާ އަޅުަގނޑަށް  

އެމް.ޕީއާއި، ކަުއންސިލާ  އަދި  ވަޑަިއެގން  މެދުވެރިވެެގން  އެމް.ޕީ  މިކަމާ   ފެންނަނީ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

 މަޝްވަރާކޮށްލުން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަަވންދޫ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

ކުރިން  އޭެގ  ހަމަ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ދޮުގ  އެއީ  ވެސް  ވާހަކަ  ދެންނެވި  އަޙްމަދު  ޙަސަން  ދެން  ތާއީދުކުރަން. 

ުމެގ ކުރިން ޙަޤީޤަތުަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޕެޓިޝަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވު

މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން މި މައްސަލަ ކޮމިޓީަގއި އެޖެންޑާކުރުމުެގ ކުރިން ައސްލު 

 ވަން.  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ކަމަކީ. މިވަުގތު ވަުގތު ފާއިތުެވއްޖެކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮމިޓީަގއި އިހަށް    އަޅުަގނޑު މި؛ މި ކޮމިޓީަގއި އޮތް ކަމަކާ ައޅުަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކައަކާ  ދެންނެވީ އިހަށް މި 

މިކަން މަޑުޖައްސާލާފައި ހިނާގބަލާށޭ ބާއްވަން. ބާއްވާފައި ެއމް.ޕީ އިސްނަންަގވަިއެގން އެްމ.ޕީެގ ދާއިރާެގ ރަށެްއަގިއ  

އެއްޗެހި  އެމް.ޕީއަށޭ ރައްޔިތުން އިނޭގނީ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ މިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާތަކާއި ވާހަކައަކީ ޑިވަލޮޕްމަންޓާ  

ެގނެއްސަ ސަރުކާރުެގ ޕްލޭނާ އެްއޮގތަށް ރާއްޖެ ބިނާކުރުން. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ އޮޕްޝަން އެބައޮތޭ  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންބޮޑުވުމަށް.  މި  ވެސް  މިއަދު 

ޙައްލުކޮށް ކަންބޮޑުވުން  މި  ިމ  ދަންނަވާލައިެގން  ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އުޅުްއަވއިފި  އެމް.ޕީ  ލަން 

އެްއޗެހި  ރައްޔިތުން  ދިމާލަށް  ސަރުކާރާ  މުޅި  ައނެއްކާ  ޮގސްެގން  ފްލޯރއަށް  ހުށަހަޅަިއެގން  އަނެއްކާ  ޕެޓިޝަން 

 ާވލީއޭ. ކިއުމުެގ ބަދަލުަގއި އެތެރެއިން މިކަން ކޮށްލަދެއްވުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭކަމަކަށްވާތީ ދަންނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 29                  ވަނަ ބައްދަލުވުން   18ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

7 

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވިން.  އަޅުަގނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ޕެޓިޝަން އައުުމެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު  

ރައީސް ވިދާޅުވި ތިމަންނާއަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްަގއި ތިމަންނާ ޮގސް ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ކައުންސިލާ  

ިމ   ޮއއްވާ  ދެއްވާނަމޭ.  ނިންމަވާލަ  ކަންތައް  މި  ޮގތަކަށް  ހަމަޖެހޭ  އިންސާފުވެރި  އެންެމ  ބައްދަލުކޮށްފައި  ވެސް 

ޝަން އެހެން ފަރާތަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި ކައުންސިލާ ނުުގޅި މި އައިއްސަ މި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޕެޓި

ބަޔަކު   އެހެން  ދެން  ކަަމކީ.  މި  ނޫން  ވެސް  ކަމެއް  ކައުންސިލުެގ  ނޫން.  ެވސް  ނިންމުމެއް  ކައުންސިލުެގ 

ދަންނަ ވާހަކަ  އެ  މިއީ.  ކަމެއް  އެހެން  ކުރި  ބޭފުޅުންނަށް އިސްނަަގިއެގން  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  ވައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

ރައީސްއޮފީހުން ރައީސް އޮފީހުެގ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީއާިއ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާިއ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ އެްއކޮށް 

ކަންތައް އެ  އެދޭޮގތަކަށް  ރައްޔިތުންެގ  ފިއްލަދޫ  ދައްކަވާފައި  ވާހަކަ  އެ  މީޓިންގަގއި  ޒޫމް  ބޭފުޅުން    އެ 

ނިންމަވައިދެްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަިއވަނީ ވާހަކައަކީ މި ކަންތައް. ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ. ދެން  

ކަމަށް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  އޮންނާނެ  ދަންނަވާފައި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

ކައުންސިލަ ރަްއޔިތުންނަށާއި،  މި ފިއްލަދޫެގ  އޮްއވާ  އޮންނާނީ.  އަރުާވފައި  އަޅުަގނޑު  ޔަޤީންކަން  އެ  އަޅުަގނޑު  ށް 

 ޕެޓިޝަން މި އައީ އަސްލު. 

 

 ވުން:ކެ ން ވާހަކަދެއް ތުސަރިޔާ

 ޙަސަން އަޙްމަދުެގ ފުރުޞަތެްއ.

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވީ ތިކަން އޮތް ޮގތް. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އޭރުަގިއ، މިހާރު މިކަން ހިނާގ ދިއުމަށް 

އަދިެވސް  ވާހަކަައކީ  މެންބަރު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  މި  މިކަން  މަްއސަލަައކަށްވެފައޭ  ޚައްސާސް  ވަރަށް 

ޙައްލުކުރެވޭ މިކަން  ދަންނަވަިއެގން  ިމ  ރައީސްއަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއޭ  ރަނަގޅުކަމެްއެގ  އެީއ  ބެއްލެވުމަކީ  ތޯ 

ދެންނެވީ. ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކައަކީ މިތާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް މަޑުކޮށްލާފައި ތި ބޭފުޅުން 

ލިބޭ ކްރެޑިބިލިޓީ ބޮޑުވާ  ުއޅެފިއްޔާމު ސަރުކާރަށް  ޙައްލުކުރެވޭތޯ  މިކަން  ބޭފުޅުންނަށް  މީތި  ތި  ފްލޯރއަށް  މި  ނެއޭ. 

ކުރިމަތިވެދާނެތީ  ސަރުކާރަށް  އުނދަޫގތަކެއް  ޮގސް  އަނެއްކާ  އިިވެގން  ރަްއޔިތުންނަށް  އަނެްއކާ  ހުށަހަޅައިެގން 

ަވޑަިއެގންފަ.   ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެރީ  މިހާރު  މުހިންމުކަމަކަށްވެފައި  ިމއީ  އެއީ  ފާހަަގކޮށްލީ.  މި  އަޅުަގނޑު 
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ކޮން ވާނީ.  އެހެންވީމާ އެހެންނު  ލިޔުަމމުންދާއިރުަގއި  ޓުވިޓަރަގއި  ފޭސްބުކްަގއާިއ،  މިކަމާމެދު  ހަމަ  ދުވަހަކު  މެ 

 މިކަމަށް މަނިކުފާނު މެދުވެރިވެެގން ައވަހަށް ޙައްލެއް ެގނަުއން އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ.

 

 ވުން:ކެ ން ވާހަކަދެއް ތުސަރިޔާ

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ  

ދެ އޮތީ.  ޕެޓިޝަނުަގއި  ވާހަކަ  ކަންބޮޑުވުމެްއެގ  އޮތް  އިންތިހާއަށް  ރައްޔިތުންެގ  ލިބިފަ.  އަޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނެއް  ން 

ހިތުން މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ޒިންމާއަކަށްވާނީ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންބޮޑުވުމާ ުގޅޭ ޮގތުން 

ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ މި ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުން. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް އެ ހުށަހެޅީ މިކަމާ ުގޅޭ 

ޮގތެއް  ކޮމިޓީން  މި  އެއްކޮށް ޮގތުން  ފަރާތްތަކާ  ސާފުކުރަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް  ކުރިން  ނިންމުމުެގ   

ޮގތަކަށް  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ހަމަ  މަސައްކަތް  ޕެޓިޝަނުެގ  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް 

ރާ ޮގތުަގއި ިއްއތިފާޤުން މި ކޮމިޓީަގއި އެ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަން ހަމަ އަޅުަގނޑު އެދެނީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު

ޕެޓިޝަނަކާ  ކޮންމެ  ައންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އިންނެވީ.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

 ުގޅިެގން ަވކިން ދާއިރާ މެންބަރު ެގނެސް އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާށޭ ބުނެ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ކުރުމުެގ މެންޑޭޓެއް މި ކޮމިޓީއަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޕެޓިޝަނެއް ައއިމަ  

ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުަގނޑުެގ   ޮގތުން  ުގޅޭ  އެ ޕެޓިޝަނާ 

އަ ހުށަހަޅާ،  ކުރިން ވެސް  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ދެއްވާފައޮތް  ތާއީދުކޮށް  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ދި 

 ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިޔަށް ެގންދިއުން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް އަޅުަގނޑާ ކުރެްއވީމަ،  

ަގިއ. ލިބުނުއިރުަގއި ޕެޓިޝަނުެގ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ، ޝަރުތު    21.9މި ޕެޓިޝަން ލިބިފައިވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އަ  ަވުގތުތަކެއް.  ދިޔަ  ޓަކައި  މަޖިލީހުެގ  ހަމަކުރުމަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ނިންމާފައިވާނެ  ކޮމިޓީން  މި  ޅުަގނޑުމެން 
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ރައީސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ލަފާދީފައި ވަނީ އެްއވެސް ރަްއޔިތެްއެގ ޝަކުވާެއއް އަތުެވއްޖެނަމަ 

ޑުެމން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. އެ ޝަކުވާެއއް ބަލަިއަގތުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވަންޏާ އެ ޝަރުތު ހަމަކޮށްެގން އަޅުަގނ

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަވެ  ޝަރުތު  މި  މިހާރު  ދިޔައީ.  މި  މުއްދަތެއް  މިދިޔަ  އެހެންވެެގން 

މިެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުމެއް މިއޮތީ މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް 

އެހެންވީމާ،  ސިޓީބިޓީ ދިޔުން.  ކުރިއަށް  ނެތި  ހުއްޓުމެއް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަިއެގން  ނަމަވެސް  ން 

އެހެންވީމާ،   ކުރައްވާފަ.  ތާއީދު  މިއަށް  ވަނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  މެންބަރުން،  އިްއޒަތްތެރި 

ނެތިްއޔާ އިޢުތިރާޟެއް  އިތުރު  ތިޔަބޭފުޅުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް  ދެންނެވިހެން  މި  ެގންދާނީ  އަޅުަގނޑު   

ވާހަކަ  ނިންމި  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  އެްއޮގތަށް.  ހުށަހެޅުއްވުމާ  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު 

ޝުކުރިއް  އާދެ!  ކަމަށްވާނަމަ.  ނެތް  ިއޢުތިރާޟު  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  އެހެން  ދެން ދަންނަވަން  ޔާ. 

 އާދެ! ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. ؛ މިއޮތީ މިއަދުެގ

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރަކާއި،    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުަގއި މިތާނަގއި ެގންުގޅޭ އުސޫލަކީ، ެއ ދާއިރާގެ 

އެ ދާއިރާ ޙަޤީޤަތުަގއި ޚާްއޞަކޮށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް އައީާމ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގިއ އެދާއިރާެގ މެންބަރު ހިމެނޭ 

މެންބަރު  އެދާއިރާެގ  ޮގތަކީ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  އާންމުކޮށް  މަޖިލީހުަގއި  މި  ހިމެނޭހިނދު  ހާލަތުގައި، 

ދާއިރާ އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުން އާންމުޮގތެްއަގއި ކުރާ ކަމަކީ. އެކަމަކު އެކަމަށް  ސްޕޮންސަރކޮށްެގން ޙަޤީޤަތުަގއި އެ

އުޒުރުވެރިެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ދާއިރާެގ މެންބަރަކު ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ކަންތަްއތައް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  

ައޅުަގނޑަކަށް ޮގތެއް  މި ގޮއްސަ އޮތް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ނޭނެގ. އަޅުަގނޑު ެވސް   އަޅުަގނޑަކަށެއް 

މިތާ އާންމުކޮށް ކުރާ އުސޫލުތައް މިއޮންނަނީ. އެކުވެރިކަމާއި، މި ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ  

ޮގތަކަށް  މިއޮންނަ ބަދަހި ުގޅުމާ ުގޅިެގން މިޮގތަށް ކަންތައްތައް މިކުރަނީ. އެކަމަކު މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއް

ވަރަށްބޮޑަށް   ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އެްއޮގތަކަށް  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޙަޤީޤަތެއް  ެއއްެވސް  ވެސް 

މިޮގތަށް  ނެތް  އެނިގފައި  އަޅުަގނޑަށް  ދަންނަވާލީ.  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  މި  ހަމަ  ވާހަކަ  މި  އެހެންވެ  ހައިރާންވާތީވެ 

މެންބަރަކު ދާއިރާއެްއެގ  އެހެން  އެހެންވީމާ، ؛ އަސްލު  ނޯންނާނެ.  ެވސް  އިންކާރުކޮށްފައެއް  ކަމަކަށް  މި  އަޅުަގނޑު 

 އަޅުަގނޑާ ހަމައަށް ނާދޭ ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިކަން ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކުރެވޭ. 

ހަމަ   ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކުރައްާވކަން  މަސައްކަތް  މެދުނުކެނޑި  އަބަދުވެސް  ހަމަ  ކަންތައްތަކާ  ރައްޔިތުންެގ 

ރާެގ ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން، މިދަންނަވާހެން ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވުން އަންނަންޖެހޭނީ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް. ދާއި

ކަންކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެްއވީމާ ެއއީ ރީތި އުސޫލެއް ނޫން.   މެންބަރަށް ނައިސް، އެހެން މެންބަރުން މިފަދަ 

އެހެނިހެން  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޫން.  ވެސް  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރި  ައދި  މިތަނުން  އަޅުަގނޑުމެން 

އިތުރު ކޮމިޓީެގ  ިމ  ތެރޭަގއި  ވަރަށްބޮޑަށް    މަސައްކަތްތަކުެގ  ނިންމާލާނަން.  ކޮމިޓީ  ނެތުމުން،  މަސައްކަތެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއެގންދެްއވީތީ.  

 

_______________ 


