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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމުގެ ސަބަބުން  ...ފެށޭ ބައި ރެކޯޑު ނުކުރެވޭ(   ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ  ލް މައްސަލައަކާ ކަ)ދިމާވި ޓެކްނި ގިރަމުންދާތީ 

ނާޒުކު  ލިދޫފު ދިމާވެފައިވާ  ތިމާވެއްޓަށް  ދަތިތަހާގެ  ދިމާވެފައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން  ފުލިދޫ  ލަތުގެ  ކާއި 

ހައް  މައްސަލަ  އަގިރަމުންދާ  ޢިލްތިމާސް ލުކުރުމަށް  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ހުޅަންޖެހޭ  ޤަރާރުކުރުމަށް  ދެން    . ށަހަޅާ 

މެންބަރުހުރި އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަށް،  މީ ހާ  މި    ގެންނަށް  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  އިންނާނީ.  ލިބިވަޑައިގެންފައި  ކޮޕީ 

 ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.  ގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ތި އިމައްސަލަ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ށުގެ މި  ވެސް އެ ރަ   މިހާރުވުނު ގޮތުން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ށް އަޑުއިގަނޑައަޅު  .މުޤައްރިރުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ޝު

ކަންތައް ހުށަހެޅިފައި    ، ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސްވެއްޖެ މިމާއިނގޭތޯ. އެހެންވީ   އިރީ މަހުގަވަ ފެބުރުށަހެޅިފައި މި އިނީ  ހު

އަ ދެން  އަޅުގައިންނަތާ.  މިނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  ގޮތުގައި  ބައިވަރު    ހާރުޑުއިވުން  ވަރަށް  ވެސް 

އަމަސަ ހަމަ  ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި މިއަދާއި  ކުރެވިފައި  އެ  ކުރެވިފައި ހުރީ. ދެން  އޮތް  އިއި އްކަތްތަކެއް  ރު އެތަން 

އަޅުގަ ބަލާލަން  އެ  އެންވަގޮތާއި  ހީވަނީ  މިނިސްޓްރީނޑަށް  ކޮންމެވެސް    އެހެންނޫނީން  ޔަރަންމަންޓް  ކައުންސިލަށް 

އަޅުތާއެއް   ފޮނުވާލާފަގަކަށް  ސިޓީއެއް  ބަލާނޑުމެން  ރަށް  އި  ދެން  މިއޮތީ.  ވެފައި  ކިހިނެތްތޯ  ކަންނޭނގެ  ލަންވީ 

ހަމައެކަނި   ރަށްރަށުގިރުމަކީ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ނޫން.  ކަމެއް  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  ރަށަށް  ރަށް މި  ކަމެއް  އޮތް    ގައި 

 ކީ.  ގިރުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްޗަންގޮ އެހެންވީރަނގަޅު.  ދެކުނު،  ބަހައްޓަމާޅި  ނަންބޯޓުތައް  މިދެންނެވީ  ޖެހޭނެ،  އިނގޭތޯ.    ވައިދެއްވަން 

ދާއިރާ ދެކުނު  ވިދާމައްޗަންގޮޅި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓްގެ  އެންވަޔަރައޮ  ރީޅުވީ  އަދި  ންމަންޓަފް  ށާއި 

މި  އީ.ޕީ.އޭ ކޯ ފޮނުވައަށް  ފޮނުވަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  އަހަންއްން.  މިހާރު ޗެއް  އިއްޒަތްތެރި  ތޯ.  ހުރިހާ  މީގައި   

ވަރަށް  މެ ބައްލަވާލަދެއްވުން  ރަނގަޅަށް  މި  ވެސް  ފުލިދޫގެ  ންބަރުން  ބުނަނީ  މި  ނިންމާލަމުން  އެދެން.  ބޮޑަށް 

އިދާރާތަ  ކާރުގެ ކަމާށް ސަރުތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަ އެޅުއްވެން ހުރި  ބެހޭ  ކުން 

އަޅުއްހު ފިޔަވަޅެއް  ރައްކާތެރި އިވައިދެއްވަރިހާ  ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތުންނަށް  ފުލިދޫ  ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް    ،  މާޙައުލެއް 

  ށް ޔިތުންގެ މަޖިލީހައްރަ،  ންވީމާލްތިމާސްކުރަމެވެ. އެހެއި ވެސް އަވަހަކަށް ކޮށްދެއްވުމަށް    ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީހާ

 އްސަ.  އައި އޮންނަނީ އްގެ ގޮތަށް މިކަން މި ޢިލްތިމާސެ

 



  

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މިދެންނެވިއަޅުގަނޑު،  މުޤައްރިރު ފިޔަވަޅުތަކެއް    ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  އަސްލު  ވާހަކައަކީ   

އެހެން އަޅުގަނޑަށް  ޅެމުންދިޔަކަމަށް  އެ އަޑުއިވިފަ.  އޮތޭ  ހު ވީމާއެބަ  އެޅިފައި  ހިނގާށޭ  ،  ކޮބައިތޯ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ރި 

ފެބުރުލަބަލާ މަހުގެވަ ން. މި  އެ   ރީ  ވަރަށް ކުރީގެ  މިއީ.  ގިރާޤަރާރެކޭ  މިއީ. އެހެން  އެގޮތަށް އްޗެއް  އަޅާނުލާ    ނަމަ 

 ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ.   ސް ވެދާނެވާހާ ދުވަގޮސް ހުސް ނަމަ މިހާރު ގިރާ ދޫކޮށްލި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން މި  ކުރަކާއި މެދުގައި ޢަމަލުއިނގޭތޯ. ކޮމިޓީން ޤަރާރަ   އި ނިޔަތުގަކަންކަން އަވަސްކޮށް އެފިޝަންޓް ކުރުމުގެ ވެސް  

ޤަރާރާއި    މި؟ ކިހިނެތްތޯ މި އިންނަނީ  ކޮމިޓީން  .މަޖިލީހުންއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ    ބިލަކާ  ،ޖެހޭ ގޮތް

ކޮމިމެދު އަޅުގަނޑުގައި  ތި  މެންޓީގައި  ދެން  ގޮތަކަށް  ދެން    ޢަމަލުކުރާނެ  ބޭނުންވަނީ.  ޚިޔާލުފުޅެއް  ބޭފުޅުންގެ 

 ތްތެރި މެންބަރު.  ނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަވިލި

 

  ން:އްކެވު ވާހަކަދެސަޢުދު ޙުސައިން މެންބަރު ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ 

ޤަރާރުގައި    ށްއަޅުގަނޑަ މި  ދިމާވެގެން   އަޅުގަނޑުމެބާރާތްތަކުން ޢިފެންނަނީ  ރަށެއްގެ  ދޭހަވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ންނަށް 

މައްސަލައަކާ  ރެ  އުޅޭ  ރަށް  އެ  އެމް.ޕީޕްރެޒެންޓުގުޅިގެން  އޮތްކަން.  ކުރާ  ހުށަހަޅާފައި  ކޮންސަރން  މަޖިލީހަށް  އަކު 

ދެން  އެހެންވީމާ އަ،  ރަމިއީ  މަޖިލީހުސްލު  ކޮށްގެ  ފުލެޖު  ފުލްން  އްޔިތުންގެ  ހެދުން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގާނޫނެއް  ން 

ކަމަކަނުވަ ކަމަކީ މިކަމާ  ށް ނުވާތީތަ ހެދުން ކަހަލަ  މި ކޮންސަރން ފޮނުވާލާފައި  ށް  ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކަ މި 

އަޅުގަނޑު ފޮނުވާލަންރިޕޯޓު  މަޖިލީހަށް  ފޮނުވާލަން.  މެން  ޤަރާރު ޔަރަންމައެންވަ، ތަޅުމަށް  ކޮމިޓީން އެ  އެ  ގައި  ންޓް 

ށް  ، އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާގުއި އޮތްކަން ކަމާ  މެންބަރު ހުށަހަޅާފަ

މިނިސް ކަމަކީ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ކަނޑައަޅައިގެމިކަމުގެ،  ޕޮލިސީސްތަކެއް  މިކަމުގައި  ން  ޓްރީން 

އެހެންވީމާ ކުރޭ.  އެބަ  އަޅުމަސައްކަތްތަކެއް  ނެއަމި  ގަނޑުމެންނަކަށް،  ކުރެވޭކަށް.    ތްކު  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑު  މާ 

 ށްލުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ކޮގޮތަށް ފޯވާޑްއިންޤަރާރު މި ، މާއެހެންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންސަރނަ އަޅުގައަޅުގަނޑުގެ  ޤަރާރުތަކަކަކީ  ހުރިހާ  އަންނަ  މިގޮތަށް  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  މިގޮތަށް  ނޑުމެންނަށް  ށް 

ސަށް އީޖާބީ  އްޗެ އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއް  ކްޓޭޝަނާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެތޯ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެ

ރަ އެއްވެސް  ނުގިރާ  ރާއްޖޭގެ  އެއީ  ނިންމިދާނެތޯ.  ކަންކަން  ރާށެގޮތެއްގައި  ރާއްޖެއަށް  ނެތް.  ހަމަ    ޅުއް  ނާރާ 



  

އެހެން  ނެތް.  ދިމާލެއް  ގޮތުގައި  ވީމާއެއްވެސް  ކަމެއްގެ  ކަންބޮޑުވާ  އަދި  ޤަބޫލުކުރާ  ކޮމިޓީން  މައްސަލައަކީ  މި   ،

ނު ބޭސް  ންމޭނެތޯއޭނިކަނޑައަޅާ  މައްޗަށް  ކޮންޓެންޓުގެ  ނޫންތޯ  މި  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ ޤަރާރުކޮށްފަ. 

ކޮ ކަމާންޓެންމިހިރަ  މައްސަލައެއް  ކަންބޮޑުވާ  ހައްލެއް  އި،ޓް  އަވަސް  ކަމާ މިކަމަށް  ހޯދަންޖެހޭނެ  ކާރުން  ސަރު  އި، 

ކޮމިޓީ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އަވަސް  އަޅަންޖެހޭ  ކަމަށްމިކަމަށް  ފެންނަ  ރައްޔިތުންގެ    އަށް  އޭރުން  ނުނިންމޭނެތޯ. 

އަޅުގަމަޖިލީ ނޫނީ  ލިބުނީނޫންތޯ.  އެންޑޯސްމަންޓެއް  އަހަންވީހުގެ  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތޯ  ނޑުމެން 

މިއަނެއްކާ އެން މިކަމަށް ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ.  ނިސްޓްރީގަވަޔަރަންމަންޓް  ބޭނުމެއް  އެންޑް  އި  ދޭ، އެހެން އެހުމުގެ 

އަހާފައި ފެލިދޫ  އަހަން ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ މި ކޮމިޓީން މި ދައްކާ ވާހަކަ. އަޑުމީހުން އަޑު  ކަށް ނުފެނޭ. އެއަޅުގަނޑަ

ދިމާވެފަ ރައްޔިތުންނަށް  ފުލިދޫ  އޮތް ރައްޔިތުން،  ހުށަހަޅުއްވާފައިމައްސަ   އި  ޤަރާރުގައި  ހަމަ  ކޮމިޓީން  އޮތް    ލައަށް 

 ނޫންތޯ. ސަލަ ނިމުނީގޮތަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމީމަ މި މައް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އްދޫގަ

ކޮށްލަން ބޭނުން މި   ހަމަ އެޑްތުރުން އަޅުގަނޑު. ދެން އޭގެ އިތާއީދުކުރަންށަހެޅުމަށް  ހުއެ  އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރުގެ  

ފެށުނީ ހަމަ  އަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫސްތައްސުރެ  އެންމެ  މިކަހަލަ  ދަނީ.  ހަމަ ދިރާސާކުރަމުން ބަލަމުން މި  އް 

އޮ އަޅުގަނޑުމެން  ސެޝަންފަހުން  ބޮޑު  ހި އް  ތަސްންލައިންކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ތަކެއް  ޘާކާރި   ރަތީ ގުދުންގިއިރު 

މައްސަލަ  ހިނގައިގެ އެ  ވަރަން  މިވެސް  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޑީޓެއިލްކޮށް  ބޮޑެ ށް  ވަރަށް  ތި  ކަމަށް 

އެވަނީ.  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ސަރުކާރަށް އެންގިފައި  ހަމަ އޭގެ  ވެސް  ކޭސްގެ ކަމެއް. އެ ދުވަސްވަރުގެ    މިއީ 

އެހެންވީމާ ކަމެއް.  އޮތް  މި ހިނގާފައި  އަޅުގަނޑު  ،  ވެސް  ތެރޭއެ    ގެމެންމައްސަލަ  އެ އިޝޫގެ  ވެ  ގައި  ސް  ރަށް 

މި ބަލަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމިން ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް    ންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުރެކޯޑުވެފައި އޮ

ހުރި  ހިނގާފައި  ދުވަސްވަރު  ކައެ  ޑޭޓާ  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  އަޅުކްޓްލެ  ނިންމާފަކުރަން  އޮންނާނެ. ގަނޑުމެން  އި 

މަންވީމާއެހެ އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮ،  ލިބިފައި  ވެސް  އެހެންވީމާޢުލޫމާތު  މި  ،ތީ.  މިހާރު  އޮތީ    އަޅުގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްތައް މި  އަންގާފައި  އޮތީ.    ސަރުކާރަށް  އެ  އަންގާފައި  އޯލްރެޑީ  ހޯދަން  ހައްލުތަކެއް  މިއަށް  އަވަސްކޮށް 

ބޭހެންވީމާއެ އެއަށް  ޖަވާބެއް މެންނަނޑުގަސްކޮށް އަޅު،  ކަމަ  ށް  ތަޅުމަށް   އް ރިޕޯޓެ  ، ނޑުށް އަޅުގަދެވޭނެ    މަޖިލީހުގެ 

 .  ޝުކުރިއްޔާޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނ

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އިނގޭތޯ ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ވަ  .އަޅުގަނޑު  ވާގޮތް  މި  ކުލިޔަ ސައިންޓިފިކަލީ  ރު  އަހަމި  އިނގޭތޯ.    ރރަށް 

ރާޅު    ،ރާޅު އުސްވާނެކަމަށާއި  އި ނެރެފަކްލައިމެޓް ރިޕޯޓު  ދި    ސްޓޭޓް އޮފްއިން އޭނދީ  އެމް.އޯބްލިޔު.ފެށުނުއިރުގައި ޑަ



  

،  މާ. އެހެންވީރު ފުލަޑްވުން އިތުރުވާނެ ކަމަށާއިއަހަފަދަ ތިރި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް މި، ދިވެހިރާއްޖެބާރުގަދަވާނެ ކަމަށާއި

ވަރަ ފެންބޮޑުވެގެއަމިލި  22ށް އެނގޭ އިނގޭތޯ  ވާހަކައަކީ ވަރަށް  ސް  ށް ޑިސްޕްލޭ އަހަރު މިހާތަނަ  ން މިން މީހުން 

އްޤުގައި،  ގެ ޙަފެލިދޫގެ ރައްޔިތުން  ދަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީއްތޯއޭ ދެން ކުރެވެން އޮތީ ކޮށްފި. ސޯ ފެކްޓްސް އޮން  

. ވީ  ވާލަކީމުހިންމު ސު ގަނޑަށް ހީވަނީ  ން އޮތީ. އެއީ ކަންނޭނގެ އަޅުރަކީދޫ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކީއްތޯ ކުރެވެ

މަޖިލީ  ޑްޝު ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ  ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އިޝޫއެއް  މިއީ ސީރިޔަސް  ދިން  ހުން  އެންޑޯސް 

އެ   ސަރުކާރަށް  ފާސްކޮށްފައި  އިންޓަރނޭޝައެގޮތަށް  ދީފައި  މެސެލީމެސެޖު  އޮންނާނީ.  ދިނުން  އިއްޒަތްތެރި    ޖު 

 އޯކޭ. އަޙްމަދު.   .މެންބަރު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫއްގަ

ރަށްތައް މި ދުވަސްކޮޅު  އަޅުގަ އެހެން  ފެލިދޫ އިޝޫ އާއި އަދި  ފެންނަނީ މި ކޭސްގައި މި ކޭސް އައުމާއެކު  ނޑަށް 

އެންގޭޖު އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްތަކުގެ  އެހެން  ދިމާވި  މައްސަލަ  މި  ވިދިގެންކަމާވީހިންގައި،  ދެން މިނިސްޓް  އި    ރީން 

ކޮބައި ކަމަކީ  ކުރާ  ސާފުކޮއިތުރަށް  ރަނގަޅުތޯ  ސާފުކޮށްލާފައި   .ށްލުން  ވިދިގެން  ހައްލެއް،    މިއާއި  މިއަށް  ދެން 

 ޝަން އެއީ.  ސްއަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެންގުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުގެ ސަޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރެވިދާއަޅުގަ އެކަނެނޑުމެންނަށް  އެންޑޯ  ން  ސްޓިން  އިޓްއިނގޭތޯ.  ހަމަ އަޅުގަ  .އިނގޭތޯ  ޒިން  ނޑުމެންނަށް 

ޝޫ އިޒް  އި  ދަ  ރަނީތޯ އާއި ސާފުކުރެވިދާނެ ހުރިހާ ތަނަކުން އަދި ކައުންސިލު އިދާރާއިން ވެސް މިއީ ކިހާވަރަކަށް ގި 

ތަމް ރައްޔިތުން  ކްލިޔަރ.  މެންބަރުވެރީ  މިއޮތީ ހުށަހަޅު  ސީލުކުރާ  މެންބަރު. ހެންވީމާއެ އްތޯ.  ދެ  އްވާފައި   ،  

ބަހުރުވަ ލަވާލަދެއްވާބައް ލޭންގުއޭޖަށް،  މީގެ  ބަދަލެ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮމިޓީން  އޮތްތޯއަށް،  މައްސަލަ    .އް  މި  ހިންގަވާ 

ނިންމަ އެހީތެރިކަން  މާމިއަދު  އަވަހަށް  މިކަމަށް  ސަރުކާރުން  ކަމަށް.  މައްސަލައެއް  ތާއީދުކުރާ  ކޮމިޓީން  ދޭން  ހަމަ 

ރަ ކަ  ގޮވާލާ  ވ.އަތޮ  އިޓް.މަށް.  ހުށަހަޅަނީ  މި  ގިއަޅުގަނޑު  ފުލިދޫ  ޓަކައި  ޅު  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ރަމުންދާ 

އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި    އި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަ  ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ޤަ ކޮމިޓީޤަރާރު   މި  އޮތްގޮތައަށް  މި  ކޮމިޓީން  ރާރު  ފެނިވަޑައިޑޯއެން ށް  ނު ގަންނަސްކުރާކަން  ނޫންވާކަން    ކަން. ވަތަ 

އެދެން.ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ   މެންބަރުންގެ  އެހެންވީމާ  ވޯޓުދެއްވުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން   ،

މީގައި ހަމަ  ތުން   މި ނިންމީ. އަދި މިގޮންއިއްތިފާޤުން މި ކޮމިޓީން ބަލައިގަންނަ ކޮންސަރނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ރަ  މި ގޮވާލުންތައް  ސަރުކާރުހިމެނޭ  ހުށަހަޅާފައި  އަލުން  މަޖިލީހަށް  ހުރިއްޔިތުންގެ  ކުރެވެން  މިކަމަށް  ކަމެއް    ން 



  

 ސަބް  ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ. އާދެ! ދެން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރަން ހޮވި

 ޚައިތަމް. ތްތެރި މެންބަރު ، އިއްޒަ. އެހެންވީމާހިއްސާކުރުން އާ ޓީ ކޮމިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ދު ޚައިތަމްއަޙްމަ  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޑްބެކް  ބެހޭގޮތުން ފީ  ބިލާމި  ނޑުމެން އިންނާނީ ޕަބްލިކްލީ ހުޅުވާލާފައި މިހާރު  . އޭގައި އަޅުގަމުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ވެސް އަޅުގަ  ގޮތަށް. ދެން އޭގައި މިހާރުދާޕީނިއަންސް ހޯއެހެންނޫނިއްޔާ އޮން.  ހޯދަ

ދެއްތޯ ހުރީ. އާދެ! އެ ބާއްވާނެ ދުވަހެއް  މީޓިންގ    ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއެއަށް ބަލާފައި ދެން އަޅުގަ  ،ހެންވީމާލިބިފައި 

ޗުއްއަޅުގަ އެއީ  ނިންމީ.  އާ ދުވަސް  ޓީނޑުމެން  އެބަ  ދުވަސްކޮޅެއް  އެ  އެހެންވެ  އެންމެ  ދޭ.  ދެން  ބަލާފައި  ކޮޅަށް 

ހުރި  އުޑިޝެމީޓިންގ  ފުރަތަމަ   އައިސް  އެ  ކުރާއިރު  ބާއްވާނީ.  ލް  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  އާއެއްކޮށް  ފީޑްބެކް 

 .  ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުން    ނޫން، ވާހަކައަކީ  ފުރުމަޖިލީހުއަޅުގަނޑުގެ  އެ  ދެނީ  ކޮމެން  ޞަތުން  ހުށަހެޅުމަށާއި،  އިނގޭތޯ.  ޓް 

މިތަނުން   އެއީ  ނުހިފުން  ހިފުން،  ބޭނުން  ފުރުޞަތުގެ  އެ  ދެން  ގެންނަން.  ބަދަލުތައް  އެއަށް  ކޮމެންޓުކުރުމަށާއި، 

ފުރި ވަރަށް  ބިލު  މާނައަކީ  އޭގެ  ނެތް.  ކަމެއް  އޮކުރާނެ  އެ  އެހެންވީމާހަމަކޮންނޭ  އަޅުގަނތީ.  ދެން  ޑުމެންނަ،  ކަށް 

ކުރެ ވާހަކައަކީ  އެހިސާބުއިތުރަކަށް  ވަގުތު  ކޮމެންޓުގެ  ޕަބްލިކް  ހަމަ  ނީންނާނެ.  ކަމެއް  ނިމުނީ.  ވޭނެ  އެ  ން 

ބިލުގެއެހެންވީމާ އެ  ޑެޑްލައިނަކީ  ކޮބައިތޯ  އެހެންވީމާ؟ ،  މަސައްއޯކޭ.  މި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ކަތް  ، 

 ހަކަތައިގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް... ، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީއެހެންވީމާ؟ ބައިތޯސްދުކުރައްވާ ގޮތަކީ ކޮން ގަނިންމަވަ

ހަކަތައިގެ ބިލާ   މިހާރު ކަމާ   އަޅުގަނޑުމެން  މާދަމާ  ންޖެހޭ  ބެހޭ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ފޮނުވަ  ބެހޭގޮތުން މި ނިންމީ 

ފޮނުވައި ޝެޑިއުލްތަކެއް  ފެށި  4ބައްދަލުވުންތައް    ހުރިހާ  ދުވަހުން  ގޮސްގެވަނަ  ދުވަހާ  10  ން  ހަމައަށް    ވަނަ 

ފައި  ވާހަމައަށް ނިންމަ  އާ  10ހުން އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ  ވުން. ދެން އެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަރިގެންގޮސްދެއް

އެ  ށިގެން ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އިން ފެ  10ހަމައަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ގެނެސްދެއްވަން.    އާ  10މައި ކޮމިޓީއަށް  

ބާކީ  މަހުގެ އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައިން  ބަޔާއި  މައޮތް  އޭރަށް    މިހާރު    އާ  30ސައްކަތްކޮށް،  ކަންނޭނގެ  ހަމައަށް 

، އެ އުސޫލުން ގެންގޮއްސިއްޔާ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ.  ޑްލައިން ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީމާޑެ

ބިލު  އިރާދަކުރެ  ހަކަތައިގެ  މަހު  މިއަންނަ  ޝެޑިއުތް  މަސައްކައްވިއްޔާ  ގޮސް    ލާ މި  މާލެވޭނެ.  ނިންއެއްގޮތަށް 

މަސް ކައްކާ ދަރުގެ  އެހެންވީމާ ރަށްތަކުން  އަތޮޅު  މިއަދުގެ. ހުވަދު  އައިޓަމް  ފަހު  އެންމެ  އޮތީ އެޖެންޑާގެ  ، ދެން 



  

  އްވުން ކޮށްދެއްކަތް ހިއްސާ މަށް ހޮވި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސަ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ކަނޑާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރު 

 މުޤައްރިރު އަރިހުން.  އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ކޮމިޓީގެ 

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ސަޢުދު ޙުސައުން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ދަރުގެ ގޮތުގައި ގަސް ކަނޑައިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ބޭނުމަށް    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ބޭނުމަށް ދަރު ގަންނަ ފަރާތުގެ  ގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައިތީ އެދާދަރު ބޭނުންކުރަމުން

މި ގެނައީ. ދެން އެ ސްޓެޓިސްޓިކް  ސް އަޅުވައިޓެޓިސްޓިކް  ގޮތުން ސްކްރީނަށް  މިފްކޯއިން    އްވުން އެދެން. ދެއިދާރީ 

އެއަށް ޖަވާބު ލިބިފަ. ދެން މި އެފްކޯއެބައިން  ކޮމިޓީއެކީގައި އަޅުގަނއިން ޖަވާބު ލިބުމާއި  ވާފައި އެ  އް ބާއްޑުމެން 

ބުނޭ  ސަބް ކޮމިޓީ  ،ގަނޑުމެން ކޮމިޓީންޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުމައް  ސްސްޓެޓިސްޓިކް އެބަ  މިފްކޯއިން  ން ނިންމީ މިހާރު 

ކަމަށް ނެތް  ލިޔެފައި  ވަކި. އެހެންވީ   އުސޫލެއް  ގަންނަ  ފެށިގެން    2019  ،، އެހެންނަމަވެސްމާދަރު  އަހަރުން  ވަނަ 

އިޢުލާން ކޮންޓްރެމިފްކޯއިން  ހޯދައިގެންކޮށްގެން  އިންނަނީ    އެ   ކްޓަރަކު  މި  ލާފައި  ނުކުތާތަކެއް  އެއްބަސްވުމުގައި 

އޮންނަން.އޭގެއީ.ޕީ ހުއްދައެއް  ކަމާއި  ކައުޖެހޭނެ  ރަށެއްގެ  ގެންނަ  ދަރު  އައިސް  ދެން  އިޢުތިރާޟް  ،  ންސިލުން 

ކައުންސިލުނެތްކަމު ލިޔުމެއް  ޖަހާ  ގެގެ  ވެރިތައްގަނޑު  ސޮ ފައި  ލިޔަކު  އޮންނަ  އެއިކޮށްފައި  ފަރާތުން    ޔުމެއް 

ދެންކަމާއި  ގެންނަންޖެހޭނެ ޝަރު ،  މިކަހަލަ  އައިސް  ސޮއިޠު   އެއްބަސްވުމުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  ކޮށްގެން  ތަކެއް 

މިހާރު ހުވަދު ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް. ދެ އަޅުގަނޑުމެން  ސިލުތަކަށް  ދެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންއަތޮޅުގެ    ން އެހެންވެ 

ރިކް އަޅުގަނ މިހާރު  އޮންނާކޮށްއެސްޓްޑުމެން  ވެފައި  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ފަޅު  ބޭނުންކު ނީ  ދަރަށް  އެއްވެސް  ސް  ރުމަށް 

ރަ ކައުއަތޮޅެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ. ދެން  ގޮތުގައި  ލުންސިށެއް  ދަރުގެ  މި  ކައުންސިލުތަކުން  ރަށު  ތައް، ރަށްރަށުގެ 

  ވާނަމަ އެ ހުއްދައެއްގެ ކޮޕީއަކާއި ފައި ދައެއް ދޫކޮށްކުރެވޭ އެއްވެސް ހުއްރާތްތަކަށް މި ދޫއެ ރަށްރަށުން ދަރު ގަންނަ ފަ

ދޫކުރަމުންދާނީ ހުއްދަ  އެ  ތެރެއިދެން  އުސޫލެއްގެ  އެ  އުސޫލެއް  ކޮމިޓީވާކުލަވާލެވިފައިންތޯ.  އުސޫލު  އެ    އާ ނަމަ 

މިނިސް ފިޝަރީޒް  އަދި  ވެސް  ހިއްސާކުރުމަށް. ދެން  އެއްވެމި  އެބަ    ންއަޅުގަނޑުމެޓްރީން  ސް  ރިޕޯޓުކުރަން މިފަދަ 

ން އެނގިގަތުމަށް. ދެން  ކަންކަ ކަހަލަ މެނޭޖުމަންޓް މިގޮތަށް ދަރަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ. އެ 

އިދާރީގޮތުންއެ ދެން  މަޢުއިދާރީ   އީ.  އޭގެ  ބޭފުޅުން  މި   ގޮސްގެން  މި ސިޓީތައް  ދެން  ދެއްވާނެ.  އަޕްޑޭޓް    ލޫމާތު، 

  ގޮތެއް މި ހުރިހާ ގެނެވޭނެ  މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް  ނީ  ޑުމެން ބޭނުންވަނޅުގަޖަވާބު ލިބުނީމަ ބޮޑަށް އަ  ތަކުގެސިޓީ

ކިހިނެކެއްމަޢުލޫމާތުތަ އުސޫލުތަކެއް.  ކޮންމެވެސް  ކަނޑައަޅަން  ދެން  ލިބުމުން  ކުރިއަށްގެންދާނީ.  އް  ދެން  ތޯ 

އެއީންވީމާއެހެ ގެނެވިފައި  ،  އެހު   މިހާހިސާބަށް  ދެން  ފޮނުވާފައިވާންވީމާހެ ރި.  މި  ލިބުމުން    ،  ޖަވާބު  ސިޓީތަކަށް 

 ބާއްވައިގެން ކުރިއަށްގަންދަން.   ޓީ މިވެސް ކޮ އަނެއްކާ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންޓް  ރިސާޗެއްވަރަށް  ފެންނަނީރަސްޓިންގ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް  ޓޭބަލް.  އްކަ ދަ  .އިނގޭތޯ    ކުރީގެ  ވަބައްލަވާ 

ކިތައް މެޓްރިކް  ވަނަ އަހަރު  2014ން،  ވަނަ އަހަރު 2014 އޭގެ މާނައަކީ . ޒްއިޔަރ 6 އް އަހަރުގެ ޑާޓާތޯ މިއީ.ކިތަ

 ންބަރު. މެއްޒަތްތެރި އިއިރާގެ ދާ  ގައްދޫ، ޓަނުގެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އްދޫގަ

އެއް ބްރީ  ސަޢުދު އަދި  އެކަމެއް އިކަމެއް ވައްޓާލެވުނީމަ  ފްކޮށްދެއްވި ކަންތަކުގައި    . އެބައިން ންވެގެންންކްލޫޑްކޮށްލަ 

އެޕްރޫނޑުމެންނަކަށް އަދިއެއް ނޭއަޅުގަ  ކުމައެއް މީގައި. އެކަހަކަ ވާ  އައި.އޭ ހަދާ އީ. އިން  .އޭވް، އޭ.ޕީނގެ އީ.އައި.އޭ 

އެޕްރޫވްކުރޭއޭ ކޮންތާކުތި  ކިހިނެއްތޯ  އީ.ޕީތޯ.  އެޕްރޫންތޯ  އީ.އޭއިން  ކައުންސިލުން  .އައި.އޭވްކޮށްފައި  އޮވެގެންތޯ  އެއް 

 ނޑުމެން އިންނާނެ. ކުރަން އަޅުގައިފަހި ވެރިހުއްދަދެނީ. މި އެއްޗެ 

 

 ދެއްކެވުން: ކަތުން ވާހަސަރިޔާ

 އިމްޕޯޓްކުރާ ގޮތް. އަދި  އް އިނގޭތޯ. ކަސްޓަމުން ބައްލަވަންވީނޫންތޯ ދަރުނިއަނެއޮޕީ  މިއާއިއެކީގައި އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ 

އަގުތަ ފައެ  ދެއްތޯ.  ވެލިއު    އި.އެފް ސީ.އައި  ކާއޭގެ  ރާއްޖޭގައި  ހިންގަވާ  ނޮޅާލައިގެން  ބަލާފައި  ރަށްތައް  ޅު 

މަ ވުޑްގެ ގޮތުގައި މި ގެންނަ.  ހަގެންނަ ދަރު ޗާކޯލްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ  މި  ނޫނީ    މިކަންކުރުންތޯ ކޮސްޓް އިފެކްޓިވީ 

  ޗް ރިސަރ   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  އި ބަލަންށްފަކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމްޕެއަރކޮ  ވެސް ރަނގަޅު  އެ

ކަންނޭނގެ އިރުގައި ހައްދަވާ މި އަހަރު  އިމްޕޯޓް    ރަނގަޅު    ކުގައި ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖެއަށް އަހަރުތަ  ، މި ހުރި ތައްހަމަ 

މީއިމްޕޯޓް  ދަރު ދެން  އުޅެނީ.  ޑެޑްލަގައި  .  ކިހިނެއްތޯ  ޑްލައިނެއް  ޑެހިންގަވާ    އެކަމަކު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އިން 

އޮގަސްޓް  ކަނޑައަޅަ ނިޔަލަށް.  މާ.  ދެން  މަހުގެ  އެހެން  އެގޮތަށް  ބަލަނީ.  ފާއިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ  މި  ސްވީކަމަށް 

ގޮތެއްގައި    މައިގަނޑު  . ދެން ކަވަރުކުރެވިއްޖެށްހުރިހާ އައިޓަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ގައިއެހެންވީމާ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާ

ފާމާ،  އެހެންވީޑެޑްލައިންތައް   މި  ކަމަށް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ހަސްއަންނަ  އެގޮތަށް  ކުރެވުނީ.  ވެސް  މަ  ބިލު  ޔޫޓިލިޓީ 

މަހު  ނިޔަލައަންނަ  އޮގެ  ކުރީގައި  ނިންމަން  ފާސްކޮށްފަށް  ދައުރު  ންނާނެ  މި  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،   .

ދައުނިމެންވާ މި  ވަރަށް  އިރަށް  ނިންމާލެވޭތޯ. ދެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހިތްވަރުކޮށްދެއްވާރުގެ  ވަރަށް    ނގޭތޯ.އިތި  ބޮޑަށް 

 ވުން ނިމުނީ.ލުދަ . ބައްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

___________________ 

 

 




