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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެން`.   މަޖިލީހުގެ    ، ވަނައަހަރުގެ ހަތަރު  ޖް ކޮމިޓީގެ މިމެޓް ޗޭންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިރައްޔިތުންގެ 

އޮތީ    ންޑާގައި މި ޖެއެވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު  ނަށް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނަ ބައްދަލުވުމަށް   5

ހޯމަޑަ ހަދާފައިވާގޮތުން ނޑެއްވެލި  ކޯޒްވޭ  ގެއްލުންތަކާއިދޫ  ލިބެމުންދާ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ދައު    މައްސަލަ  އެރުމުގެ 

ވި  ން ނިންމެމި ސަބް ކޮމިޓީ  ޕޯޓެއް...ރި  ދިރާސާކުރައްވާ ން މިހާރު މިވަނީ  ސަބް ކޮމިޓީ  ގެ ޓް ޗޭންޖްއެންޑް ކްލައިމެ

ހު ރިޕޯޓު  މިށަގޮތުގެ  އަޅުގަނޑު  ޗެއަފުރު  ހެޅުއްވުމަށް  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  މި  ދެނީ  އިޞަތު  ގޮތުގައި  ންނެވި  ރގެ 

ތަކަށް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއެއް  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދިރާސާކުރާނެ ގޮއޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ށް.  ފިރުޝާނަ

ނަރުދަމާމިހާރު  އިނގޭތޯ.    ންހޯދާލަ ފެނާއި  އޮތީ  އިޢުލާނުކޮށްފައި  މިހާރު  ރަސްމީކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  އެއްކޮށް  ބިލު  ގެ 

އެހެންވީ  ފޮނުއްވި މަސައްކަތްމާކަމަށް.  ބިލުގެ  އެ  މި  ،  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން    ފަހުގައި  ރިޕޯޓަށް 

 މަޝްވަރާކޮށްލަން. ފިރުޝާން.

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އިއްޒަތް  !އާދެ ދަލުވުންތަކަށް ފަހު  ތުން ސަބް ކޮމިޓީގެ އެކި ބައްގުޅޭގޮ  މައްސަލައާ  އްރިރު. މިޤަތެރި މުޝުކުރިއްޔާ 

ކުގޮތްނިންމި   މީގެ  އަދި  ވަނީ  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ފަހުން  ކޮމިޓީރީގެ  އޭގެ  ން 

އިތުރަށް ބޮޑު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެނި ވުމަށްފަހު އަނެއްކާ ހަމަ އެ  ދެން އެ ބައްދަލު   .އް ބާއްވަންންމާފައިވަނީ އޭގެ 

ހުރިނިންމެވު ހުރީތަގޮ  ންތައް  ސަމާލުކަމަށްށް  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  މި    .  ކިޔައިދޭނަން.  ޓަކައި 

ކޮމިޓީ ސަބް  ނިންމެމައްސަލައިގައި  މަން  މި  ނިންމުންތަކަކީ  ކުރިވި  ހު ޝްރޫޢު  ގެންދިއުމަށް  އްދަދެވިފައިވަނީ  އަށް 

ކޮންސަލްޓަން ކަންކަމަންރެކޮޓް  އީ.އައި.އޭ  ތަންފީޛުޑްކޮށްފައިވާ  ވީނަމަވެސް  ޠުރު ޝަކުރުމަށް  ން  ވީކަމުގައި  ކޮށްފައި 

ކުރި ގެންގޮއްސަ މަޝްރޫޢު  ރެއިއަށް  ކޮންސަލްޓަންޓުގެ  އީ.އައި.އޭގެ  އެންމެ    މަންޑޭޝަނާކޮވަނީ  އެއީ  ޚިލާފަށްކަށް. 

  ބެހޭ   ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ  ،93/4ރު  ބަންއަކީ ގާނޫނު ނަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން ހަދާފައިވާ އީ.އައި.އޭފުރަ

ހަދަ ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކޮށްދޭ  މިންވަރު  އަސަރުފޯރާނެ  ތިމާވެއްޓަށް  ބަޔާގާނޫނުގެ  ނަމަކަށް  ންޖެހޭނެކަން  ންކޮށްފައިވާތީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޓަށާއި ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ދެން މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެ  ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން

ގެއް  ބޮޑެތި  ތިމާވެއްޓަށް  ވެނާޒުކު  ފޯރާލުންތަކެއް  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ތިމާވެއްޓަށް  ރާއްޖޭގެ  ކަމެއް  ފައިވާކަން.  ފަދަ 

މެދުވެރިކޮ ޝަރީޢަތް  ކޮށްފިނަމަ  ފަރާތަކުން  ސަރުކާ އެއްވެސް  ދިވެހި  އިޚުތިޔާރު  ހޯދުމުގެ  ބަދަލު  ރަށް  ށް 

ގާނޫ ނަންބަރު  ލިބިގެންވާކަމުގައި  ރައްކާތެރިކޮށް ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،93/4ނު  ދެމެހެއްޓުމާތިމާވެށި    އި ގާނޫނުގަބެހޭ     



  

މިބަޔާންކޮށްފައި ފަރާތްތަކާއިވާތީ  ފިޔަވަޅު އަ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ  ން  ން ކޮމިޓީޅަމެދު 

މަޝްސިންގ މިނިސްޓްރީހައު  .ފެންނަކަމަށް އިހުމާލުވެފައިވާކުރި   ރޫޢު ން މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގެންދިއުމުގައި  ކަން  އަށް 

ފާކޮމި ގެންދިއުމުގެ ހަގަކުރެވޭ. މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަޓީއަށް   ގޮތުން ހަދާފައިވާ އީ.އައި.އޭގެ މަޤްޞަދު އެއްގޮތަކަށް  ށް 

ނުވާތީ، މި ހާސިލުވެފައި  މަޝްރޫޢެޚިލާފަށް ގެންގޮސްފައި   ގަވާއިދާއީވެސް  ކޮމިވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެއްކަން  އީ  ޓީއަށް 

އަޅުގަނޑު ދެން  ފައިންޑިންގސް.  އަ   ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަހުން  ހަމަ  އޭގެ  ހަމަ  އެދެން  ރިހުން 

ން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހަމަ ހުރިހާ  ފަހު މައި ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް

ލިބިއިއްޒަތްތެ އެ  ވަޑައިގެން  މެންބަރުން  މަރި  އަޅުޢު ލެއްވި  އެއްގޮތަށް  ރެލޫމާތާއި    މަންޑޭޝަނާ ކޮގަނޑުމެންގެ 

 އެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް    އެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓާ  ބޭނުންފުޅުތޯބަރު. އެހެން މެންބަރަކު   މެންއިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  !އާދެ

އެ  ޤަގެ މުހާރު ސަބް ކޮމިޓީމި؟ ވިދާޅުވަން އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ  އެ    މަންޑޭޝަންތަކާރެކޮއްރިރުގެ ގޮތުގައި  އެއްގޮތަށް 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ  ތި،  ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ

 . މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ދު ޚައިތަމްއަޙްމަ  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

މު މައްސަލަ  ޤަޝުކުރިއްޔާ  މި  ދުވަސްވަންދެން  ގިނަ  ފުދޭވަރަކަށް  ފެންނަގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އްރިރު. 

ދިރާސާއަޅުގަނޑުމެން އިކުރެވިއްނަށް  އެހެންކަމުން  މެންބަރު  ޖެ.  ހުފިރުއްޒަތްތެރި  އެ  ގޮތަށް  ށަހެޅުއްޝާން  ވި 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މީތި ފާސްކޮށް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ތައްޔާރުކުރެއްވި  ރިޕޯޓް  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓްޤަމު   މި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ފާސްކުރުމަށް  އްރިރު   

އިއްޒަތްތެމައްޗަށް ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މެންގޮޅި  އެހެންވީމާރި   ލިބުނީ.  ތާއީދު  ތާއީދުކުރެއްވީ،  އެ  އަޅުގަނޑު  ބަރު   ،

ވޯޓަ ގެންދިއުމާއިކޮމިޓީގެ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ފާސްކޮށް  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ރިޕޯޓު  މި  އަހަނީ  މި  ތި ކަށް    މެދު 

މެން މި ނެގި ވޯޓުގައި އަސްލު  ގަނޑުދެންމެ އަޅު  !ފާސްވެއްޖެ. އާދެ  ، އޯކޭ  . ގަންނަވާ ގޮތަކަށްބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި

ކަމުގެ މި  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  މި  ހިތްހަމަޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  ވަރަށް   

އަދި އެކިއެކި    ލުމުގެ މަސައްކަތާއި ކުލަވާބައިވެރިވެވަޑައިގެން މި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މި ރިޕޯޓް އެ



  

ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު މިކަމަށް ދެވިގެން ހަމަ  ވެސް    ޔައިރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިރާސާ  ދިގައި ލާޙަމަރު

ޚިޔާލުތަކާ ފާޅުކުރައްވާ  އެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ބަދަލުގައި  އަވަސްކޮށްލުމުގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއްގޮ  މާ  ތަށް 

އަޅު ދީގެން  ވަގުތު  ދިރާސާކުރަން  ގެންދަ  ގަނޑުމެންބޮޑަށް  ވޯޓަކާމި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ދާއިރު    ނީ.  ހަމައަށް 

ވަޑައިގެން އެބަތިބި. އާދެ ހުރިހާ މެންބަރުން މިތާ  މިއަދު     ! ކޮމިޓީގެ  ސަޢުދު ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނެވީ. މަޖިލީހަށް 

މަވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ކޮމިޓީ މެންބަރަކު   މެންބަރަކު  އިނުގަންނަވާޖިލީހަށް ވަޑަގެ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. އެއް 

ނެތީ ކޮމިޓީގައި  ހުރިމިއަދު  ފިޔަވައި  މެންބަރަކު  އެއް  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  ދެން  ބޭފުޅުން  .  ހާ 

ފޮނުވު ވޯޓުރި  މަށް،ރިޕޯޓް  ފާސްކުރުމަށް  އެހެންވީމާ  ޕޯޓް  އެ ދެއްވީ.  މައްސަލަ  އެ  އަޅުގަނޑު،  މި    ހިސާބުން 

އާދެ މިދެން  !ނިންމާލަނީ.  ނިންމެވުމަކާ  އޮތީ     ނިންމެވި  މިއަދު  ތަޅުމުން  މަޖިލީހުގެ  ތި   ރައްޔިތުންގެ    ގުޅިގެން 

ނަރުދަމާގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި    . ފެނާއި ގެ ބިލުނަރުދަމާ  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާލުމެއް. ފެނާއި

އެހެންވީމާ ޖިލީހަށް  މަ ބިލު.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ގޮތަކާ   މި،  ހުށަހެޅޭ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް    ބިލުގެ 

 ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން މަޝްވަރާކޮށްލަން. ސަޢީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މު ސްޕޮންއްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ބިލުގެ  މި  ހައިސިއްޔަތު.  އަޅުގަނޑު ސަރެއްގެ  ހުށަހަޅާފަ  ން  ބިލު  މި މި  އޮތީ.    އި 

ކޮމިޓީއާ އެހެންވީމާ މުޅި  އެދުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަވަސް    ، އަޅުގަނޑު  ބިލު މަސައްކަތްކޮށް ވީހާ ވެސް  އެކީގައި މި 

 އެދެން.   ދެއްވުންށްލައްރިރު މަސައްކަތްކޮޤަމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބިލު ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް މު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރަންޖެހޭނީ.  ، އެ ޓާގެޓަކަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު ހުށަހެޅުއްވުން  އް ބިލުގެ ސުންގަޑިއެ

ބޭފުޅަކުއެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް  ސަޖެސްޓްކޮށްދެއްވުން    ،،  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކިހާ  އެދެކޮންމެވެސް  ން 

 ޔަޢުޤޫބު.އަމާޒު ހިފާނީތޯ.  ރެންއްސުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލު ނިންމަން މިހާރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

އި ތަންކޮޅެއް   ނަގާފަދަލުގައި ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ކަށް މި މުޅި ކޮމިޓީގެ ބަތައަދި އެހެން ގޮއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އުޅުނީ  

ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އަވަސްވާނެހެން.   ލަން ހިފުން އަޅުގަނޑަށްބާރަށް މަސައްކަތް ގެންގޮއްސަ ދެން މަސައްކަތް ނިންމާ

ކުޑަ އެހެންވީމާ ރިޕޯޓާ  ،  އެ  ނަގާފައި  ތަންކޮޅެއް  އިކޮމިޓީއެއް  ނިންމާލަން  ޑިސްކަސްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މެދު 

 ޅާލަން.   ހުށަހަންނާތީކަމަށް ފެ  އަވަސްވާނެ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރުން އެއީ އެއް  . މުޅި ކޮމިޓީ އެކުގައި މަސައްކަތްބާވަތުގެ ދެ ހުށަހެޅުމެއް މި އައީ، ދެ  ހެޅުމެއް، ދެ ހުށައެހެންވީމާ

ން. އަދި މިއިން އެއްވެސް  ކުރުން މަސައްކަތްހުށަހެޅުން. ދެން ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން ކުޑަ ކޮމިޓީ

 ގޮތަކަށް ތާއީދެއް ލިބިފައެއް ނެތް.  

 

 ރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:ފިޙުސައިން ރާގެ މެންބަރު އިމަޑަވެލި ދާ

ތާއީ ހުށަދުކުރަން ސަޢީއަޅުގަނޑު  ކުޑަ  ހެޅުމަށް. އެއީ ސަބަބަކީދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެގީ  ކުރީގައި  ބިލު    ކޮމިޓީއެއް 

ހާ މެންބަރުންގެ  ކުރަންޖެހޭތީވެ ހުރިކަސްޕޮއިންޓެއް ޑިސް ކޮންމެ  ގެއެއްކޮށް. އެކަމަކު މިހާރު ބިލު   ފަރުމާ ކުރަންށާއި

ން މަސައްކަތް ކުރިއަސް ހަމަ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް އައިސް  މިޓީ ކޮ  އަދި ސަބް   ކަމަށް ފެންނާތީ  ންވާނެ އެއަށް ބޭނު  ލުޚިޔާ

ބަލަންޖެހޭނެ ވަކިން  ޕޮއިންޓެއް  ލަފާކުރެވޭތީވެކަ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީ  މަށް  ބޮޑު  ބި ން  ހަމަ  ލުގެ  ހަމަ 

 .  އްޔާޝުކުރި. ޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންމަސައްކަތް ނިންމާލަން އަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދު،  އެހެންވީމާ ގެންދަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މަސައްކަތްކޮށް  އެކުގައި  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    މުޅި 

. މި ތާއީދު ލިބުނުގޮތަށް އަޅުގަނޑު  ކަމެއްގައި  އިން ކޮންމެއަހަންޖެހޭނެތޯ މި  ، ވޯޓަކަށްގޮތަށް އަޅުގަނޑު މި ލިބުނު  

ން އެހެންވީމާ، ހިންގަވާ މީގެ  ތޯ. ދެވެސް ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިނގޭ  ޢުތިރާޟުއަށް އިލާނަން. އެއިނިންމަ

މެތަ ވާހަކަދައްމަސައްކަތް  ކުޑަކޮށް  މިއްކިހިނެ   .ކާލަންޑޮލެޖީއަށް  ގެންތޯ  މެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދާނެ  މިކަން  ތަޑް، 

   ! އާދެ .ދެއްތޯ ޑައިގެންފި. ޢަލީ ޙުސައިން ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަދާނެ ގޮތެއްކުރިއަށް ގެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މަޖިލިމި  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި އެއްކަލަ   ބޮޑަށް  އޮންނަ ތިން ދުވަވަރަށް  ން ހަމަ މިސާލަކަށް ކޮންމެ  ހު ތެރެއިސް 

ޑޭ އެޓްލީސްޓް ޓޫ  ނިންމަން.މެކްސިމަމް  ބާއްވައިގެން އަވަހަށް  ރެގިއުލަރކޮށް  ހަމަ  ވަރު  އަޅުގަނޑަށް    ޒް  އެގޮތަށް 

އަދި  ށް ހަމަ ނުލާ ވޭތޯ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަސްލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.  އެންޑަފެންނަނީ. އެއީ އެއްކަލަ ވީކް

 .  ނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް އެހެން ހުންނާތީއެހެ  އަދި މާއި ންތިޚާބު ދުވަސްކޮޅަށް ވެސް ވުއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ދާއިރާގެ  !އާދެ ވަޑައި   ކެންދޫ  މެންބަރު  މައިއްޒަތްތެރި  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހެއްގައި  ނެތް  ވަރަށް  ޟޫޢަޢުގެން  ށް 

ބަނގަރަ މިހާރުޙުޅަށް  ކޮ  ސްކޮށް  އޮންނަ  މަޖިލީސް  އޮންނާނީ  ކޮމިޓީ  އެއްބަސްވެފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަކު  ންމެ 

ވީކްން. ހަމަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ދެން ވަރަށް ކުއްބާއްވަ އައިސްގެން ނޫނީ  އެންޑްގައި ނުބާއްވާ ގޮތަށް.  ލި ހާލަތެއް 

 ޚައިތަމް.  !ދެމަޖިލީސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުބާއްވާ ގޮތަށް. އާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ތަމްޚައިދު އަޙްމަ  ޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުމައް

މު ކުއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ފެނާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބުރުގައި  ފަރުމާކުރަމުން  ރީ  ބިލެއް  އައު  ކޮމިޓީ  ނަރުދަމާ 

  ކަމާ ރު މި ބިލަށް ވެސް އެ މިޓީގައި. ދެން އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ މިހާޔައިރު އަޅުގަނޑު އިނިން އެ ކޮންދިގެ

މު މިކޮޅުއްސަސާތަކުއަ ބެހޭ  ޑިސްކަސް ން  ގެނެއްސަ  ފެންނަނީކަމަށް ކޮށްލަން  ން  ބޭފުޅުންނަށް  ހެންވީމާ،  އެ   .  އެ 

 . ..ވާހަކައަކީ އިންވިޓޭޝަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެ   މި މިހާރު  އަޅުގަނޑުގެ  ސުންގަ   ސުވާލެއް  އެ  އެއީ އޮތީ.  ދެވައެއް    ޑި  ކޮބައިތޯ  ސުވާލު.  ސުވާލަކީ  ނަ 

ސްޓޭއަޅުގަ ހޯލްޑަރުންނޑުމެން  މަޝްވަރާކް  މީގައި  ގޮތުގައި  ދަންނަގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޕާޓީތަކަކީ.  ވާލަން  ކުރާނެ 

ން  ޓީކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއް، އަޅުގަނޑު ދުއް ގޮތުގައި ކޮމި ފުދޭވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްބޭނުންވޭ. އެބަ

ސަބް    ،ން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލާއި ކޮމިޓީމެންނަށް އެ އަޅުގަނޑު  ކިޔޭނެހާރު ދޭތި އަޅާ  ހެދި ބިލު މާ ފުރިހަމަ. މި

 އާއި އަޅުގަނޑުމެން   ފުރިހަމަ ސަބް ކޮމިޓީގެ ބިލު. އަޅުގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯ   100. %ން ތައްޔާރުކުރި ބިލާމިޓީކޮ

އެހެންވީމާ، މި   ގަނޑުމެންގެ ބިލުގައި.ބައިތައް ހަމަ މާ ފުރިހަމައަށް އެބަހުރި އަޅު އެ  ތަކާއި  މިއުޅުނު ޗޭންޖުންނަގެން

އެ ދޭތި   ދެން  ތައްޔާރުކުރެވިފައި   އެއްކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލެއް  ރަނގަޅު  ދެން    އޮތީ  އިނގޭތޯ. 

ޚިޔާލަ ޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑުށް  މި .  އަލަން  ވިޔަސް    މެން  ގޮތެއް  ކޮންމެ  މައްދާތައް.  ލާ 

ފެ އޮސަރުކާރަށް  އެ  ގޮތް  ހުންނަ  މާހަޅާފަށަތީ  މި.  ގޮތް ނައަކީ  ފެންނަ  ހުށަހަޅާފައޭ ނިސްޓްރީއަށް  އޮތީ  އެ     

އު  މަޝްވަރާކޮށްގެން. އެއްކުރަން  މި  އަލަށް  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިތަކާދެން  ނޫންތޯ  ބެހޭ  ޅޭ  ގޮތުން 

އޮ ހަމަ  ތް ބިލާމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނީ. މިހާރު  މާއްދާއެޖެހޭނެތޯ  ބެހޭގޮތުން  އެ މީހުންފަހަރަކު  ހޯދައް  ޚިޔާލު  ން.  ގެ 

މެދު ދެކެނީ.  ތޯ ބިލާއިއްއަޅުގަނޑުމެން ގެނެސް މި އަހަނީ ކިހިނެ  މިހާރު މިސާލަކަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ 

އެޓަ އެ   އެއްޗެއް.  ހުށަހެޅި  އެހެންވީމާރމީހުން  އެއްޗެއް.  ހުށަހެޅި  ޖެނެރަލް  މާއްދާތަކަށް  ނީ  އެ   ،

 އިން.  ސަޢަލީ ޙު !އާދެޖެހޭނެތޯ.  އްކަންވާހަކަދަ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ން  އްރިރު ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ދެންމެ މުޤަޝުކުރިއްޔާ މު  !އާދެ

ން އަޅުގަނޑުމެން ޓެންޓަޓިވްލީ އެ  މިޓީ. ކޮމަރިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވީހު ވެސް ހަމަ ކަންތައްތަކެއް   ޔާރުކުރި ބިލުގައިތައް

ނިންމާލުމަށްފަހު ހާޒިރުމަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެ ،  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެ    ވާފައިފޮނު  ކުރަން  ދެން 

   ދިގުލައިގެން ށް ނިއްޔާ ވާގޮތަކީ ވަރަޑަށް ފެންނަނީ ބައްދަލުވާން. އެހެންނޫގަނއެކީގައި އަޅު  ބޭފުޅުން އެ ކޮމެންޓްތަކާ 

ނޫނިއްޔާ އީއެ ބަޔަކު  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  މިސާލަކަށް  ހު    ބޭނުންށަހައިޞްލާޙެއް  ބަޔަކާ ޅަން  ހެން  ންމެކޮ  ނުވާ 

ބޭނުމެއް ނެތް  ވެސް  ބައްދަލުކުރުމުގެ  އިއެވަ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީ  ނެތިއްޔާންޓަރެސްޓެއް  ރުގެ  ހަމަ  .  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއްޗެއިމާޓަ ހުރިހާ  ކޮމި މެޑުގަނއަޅު  ސްޓްވަނީ.ވޭހި  އި  ފައިނަން  ވަރަކަށް  ވަކި  އެ  އެ  ޓީން  ލައިޒްކުރުމަށްފަހު 

ކޮމެންބޭފުޅުންނާ   އޮވެއްޓެއްހިއްސާކޮށްފައި  ކޮންމެ   އެންޓެޖިއްޔާ  އޮތްކަން  އެކީ  އް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ދެން  ންގީމަ 

ފައިނަލަ އަޒްއިސިޓްކޮށްގެން  ހީވަނީކުރުން  ކުޅުގަނޑަށް  އޭގެ  އެމީހުންނާ   ،ރިން.  އަނެއްކާ  ކުރިން    މާ 

ކަ އޮންނާނެ  ރީޒަންއެއް  އަޅުބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ސަރުކާރުން  ޤަގަނޑެއް  މަކަށް  ބި ބޫލެއްނުކުރަން.  ލު  އެ 

މަޝްފަރުމާކުރި މީހުންނާ  އެ  ހަމަ  ވެސް  އޮތްއިރުގައި  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  އެކަން  އަޅު  ވަރާކޮށްފައި  ޑަށް  ގަނކަމަށް 

 ބޫލުކުރެވެނީ.  ޤަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ! ސަޢީދު.އާދެ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢީސަބަރު އަޙްމަދު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެން

 ޅަން. ގަޑި ކަނޑައަށް ބިލުގެ ސުންއަފެބްރުއަރީ 26ށަހަޅަން އާދެ! އަޅުގަނޑު ހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ދާއިރާގެ  އަޅުގައްޒަތްތެރި  އި  ކެންދޫ  އަލީގައި  ވާހަކަފުޅުގެ  ދެއްކެވި  އެ  ބޭފުޅުންނަށް    ވެސް   ނޑުމެންބަރު  އިދާރީ 

ފޮނުވިވާލަންދަންނަ ސަރުކާރުން  ޑްރާފްޓާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވޭ  މާޑް     ވަގުތެއް  ކޮށް ޖްރާފްޓާ  ކިހާ  ލަން 

އޯވަރލެޕްކޮތޯނަގާނެ ދޭތި  މި  އެއްޗެ .  ނެތް  މީގައި  މިށްފައި  އެހި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފާތީ  ތެރެއަށް  މި  އްދާގެ  ލަން 

ކަމަށް މިހާރު   ވީމާ، މަންޑޭއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ނަގާނެތޯ. އެހެން ސައިޒަށް ކިހާ ވަގުތެއް އެކްސަޖެހެނީ. އެ 

ބެ ވަ މި  ކޮނއަޅުގަ  ކީޑްރާފްޓަ  ގ ކިންރވަ  ރާފްޓް.ޑް   ގންކިރލެވެނީ  ސަބް  ހުރި  ހެދިމިޓީން  ޑުމެންގެ  ބިލުގައި   



  

ޓްރެކް    ށްކޮއް. ކުލަ ތަފާތުބިލުގައި ނެތް ކަންތައްތަ  އިން  މަވެސް، މަޖިލީހަށް މިހާރު ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި އެހެންނަ

 ފިރުޝާން. !ކަމަށް އެ ވިދާޅުވީ. އާދެ ޑޭއަށް ތައްޔާރުވެދާނެމަން ށްނަންނޑުމެހަދާފައި އަޅުގަ ނަމަވެސް ޗޭންޖް

 

 ރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:ފިޙުސައިން ރާގެ މެންބަރު އިމަޑަވެލި ދާ

ޅަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން.   ވާހަކަފުވިމެންބަރު ދެއްކެ  އްޒަތްތެރިއިގެ  އްރިރު. ކެންދޫ ދާއިރާ ޤައްޔާ މުޝުކުރި

ދެން އަދި  ތި  އް ޤަމުއްޒަތްތެރި  އިމެ  ދެން  މަސައްކަތަފާހަގަކުރިރު  ތެރޭގައި  ރެއްވި  ކަމުގެ  މި  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ކީ 

ކަމެއްނެމެހި އަޅުގަނޑު    ންޖެހޭ  ފެނޭ  އަޅުގަނ  ބޫލުކުރަން.ޤަކަމަށް  އެ  އްޒަތްތެރި  އިޑަށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު 

މި   ގޮތަށް  ހުށަހެ  2ފާހަގަކުރެއްވި  ސަރުކާރުން  ބިލާބިލު  އަޅުޅި  ތަމި  ގަނޑުމެން  އި  ބިލު  އްޔާކޮމިޓީން  ރުކުރި 

ޅުންހުރި  ، ގުކުންކަވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިނގޭތޯ. ހަމަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައެއްކުރުމަށްފަހު ކޮމެންޓަށް ފޮނުވަން  

ފޮނުވަން.    ހުރިހާ  ކޮމެންޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާތަކަށް  ވަގުތުގައި  އެ  ހަމަ  އެއްކޮށްމި  ދެން    އޮތް   ބިލު 

އްޒަތްތެރި  އިމަށް. އޭރުން  އުރާތައް ކުރިއަށްގެންދިމި މަޝްވަ  މަށް،ރިއަށްގެންދިއުޑްރާފްޓްގެ ދިރާސާތައް ކު  ގކިންރވަ

އެ   ޙުސައިން  ޢަލީ  ފަމެންބަރު  ފަދައިން  ޑްވިދާޅުވި  އަޅުގަނޑުމެންފްޓެ ރާއިނަލް  އަންނައިރު  އަ  ގެއް  ތަށް 

މުއައްސަސާ ހުރިހާ  އަދި  ވެސް  ހުންނާމިނިސްޓްރީތައް  ވެސް  އެތައް  ތައްޔާރުވެފައި  ކޮމެންޓަށް. ދެން   ނީ    ބޭފުޅުން 

އަޅުގަ ހީވަނީ އެހާހިސާބުން  ފަސޭހަވެގެ  ނޑަށް  ދެން    ންދާނެހެންވަރަށް    ބަދަލުތައް ފެންނަ  ން  ގެންނައަނެއްކާ 

 ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ޑު އަޅުގަނގެންނަން. އެ ވާހަކަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

  26ހީވަނީ މަންޑޭ ލަސްހެން. އެއީ  އަޅުގަނޑަށް    ކުކަމަހާރު ވާންވީ ގޮތް އެބަ ސިފަވޭ. އެ ނގަޅަށް އެބަ މިށް ރަވަރަ

  ވެސް ދޭން   ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް  5ޖެހޭ    އަޅުގަނޑުމެންވަންޏާ    ނުވާކަމަށްލީހުގެ ތަޅުމަށް ބިލު ފޮށް މަޖިއަފެބްރުއަރީ

އްޔާރުކޮށްފައި  އެ ތަ  . އެހެންވީމާ، ނޯޓިސްއެއް ވެސް ދޭން  ދުވަހުގެ  5  ދުގެ ތެރެއިން ހުރި ގަވާއި  އަމިއްލައަށް ހަދާފައި 

މަންޑޭގައި ޑިސްކަސްކޮށްފައި  ނޫންނޫން،    ، އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަނީ.  މެއިލްކޮށްލެވިދާނެއޭ  ،މި  ނޫންތޯ  ތި 

ކޮންމެ މިސާއަޅުގަނޑުމެންނަށް.  އެއްކޮށްލާފައި  އޭތި  މިހާރު  ނަޔަސް  ފިޒިކަލީ  ސަންޑޭގައި  ލަކަށް  ހެން 

މަންޑޭގައިލްކޮށްލެވިމެ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮއްޖިއްޔާ  އެއަށް  އަންނާނީ  ނިންމަންއި  އެހެންވީމާތެއް  ޓައިޓް  ތާ.  ވަރަށް   ،

  ށްޓަރު އަދި އޮ  ސީއާ މިޓީގެ ސްޕީޑާއި އެފިޝަންހޭ ކަންނޭނގެ ހަމަ ކޮއަޅުގަނޑުމެން ޖެ  ކު ޓައިމްލައިނެއްގައި. އެކަމަ

އެއްޗެއް މީގެ  މިން ނެރުމާތެރެއި  ހުރި  ބިލަ  ،ހާ ކަމެއްހުރި  އި  އުމި  ވެއްޖެނޫންކާ  އަހަރުއްސުރެން  ޅޭތާ  މިދިޔަ  ތޯ 

އެހެންވީފެށި ރަނގަގެން.  ވަރަށް  ވަދެވިފައިޅަށް  މާ،  ތިއްމީގެތެރެއަށް  މެންބަރުންނަށް  ޙުސައިން  ނީ.  ބަވާ  ޢަލީ 

  ؟ކަށްޞަތަތޯ ފުރުޅުވެގެން އުޅުއްވިބޭނުންފު



  

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަ  ހައްތަހާ ހީވަނީ   ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ފާހަގަކުރެއްވިވެސް  ޕޮއިންޓް  އެ  ހީވަނީ  އަށް    26ހެން  ނޑަށް 

ށް ފޮނުވޭވަރަކަށް  ލީހަނަލައިޒްކޮށްފައި މަޖިފައި  އެއްކޮށް   އެކަމަކު   ހެން.މާލެވޭނެންގަނޑުމެން އަނެއްހެން ވޯކިން ނިއަޅު

އެ    އެހެންވީމާ،  ނިމޭނެހެއް.  ހިއެއްނުވޭ   ޑަކަށްއަޅުގަނ އެހެންވެ  ތެ އަޅުގަނޑު  ނިންމޭނެތޯ.  ރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

 .އެއް ނެތްމަ ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަން ރެއިސްކުރެއްވީރއެހެންވީމާ، އެ ކޮންސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މިހާރު    މަކު ނީ ދެއްތޯ. އެކަހަމަ އެ ގޮތަށް ބާއްވާ  26ސައްކަތް ނިންމަން  . މަ ހަމަ އެ ގޮތަށްލައިން ޑްއެހެންވީމާ، ޑެ

  ވީމާ، . އެހެންނު އެއްޗަކީ ސަންޑޭގައި ނިއު ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވާނަމޭ މި ދޭތި އެއްކޮށްލާފަނޑަށް ވިސްނުގައަޅު

އަންނައިރު    މަންޑޭގައި އަޅުގަނޑުމެންމެންބަރުންމިކޮޅަށް  އެއްކޮށް  ނަށް  ދޭތި  މި  ނުކުތް އެ މެއިލްކޮށްލާނަން  ތި  ލީމަ 

ކިއުމަންޓްކޮށްފައި އެ  ޑޮ  ނަށް ގޯތްރޫކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ މުޅިންއަޅުގަނޑުމެ  ވީމާ، މަންޑޭގައި އިނގޭތޯ. އެހެން

ދެން    ފެންނަން ގޮތް.  ކޮމިޓީއަށް  ނީގަނޑުމެންގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާލާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަޅު  ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ 

އެ މުސް  5އި  އެކީގައެކު އާހަމަ  ދު ދުވަހުގެ  އެ  ހަމަ  ދޭންދަތު  ފަށާނަން.  ވަހު  ބޭފުޅުންނަ  ވެސް  އެ  ށް  އޭރުން 

ޅަށް ވަޑައިގަންނަވަން. އެހެންވީމާ،  އި މިކޮއްލަވާލައްވާފަލަ ޑްރާފްޓް ވެސް ބަ އެއްކަ   ދުވަސް  5ބިވަޑައިގަންނަވާނެތާ  ލި

 ޤޫބް.ޢު! ޔައާދެ ގެންނަން.   ކޮމިޓީއަށް މި ވަތުދޭނީދަޢު ން ބަޔަކަށްތޯ ކޮންކޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ށް މި  ވާ ފަރާތްތަކަންނަށް ފާހަގަން އަޅުގަނޑުމެކޮށް ދެއެއް  ނޑުމެން މި ޑްރާފްޓާ އާދެ! ކިހިނެއްތޯ ވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

ކޮ އެ  ފޮނުވާފައި  ތަންކޮކޮގެ  ބޭފުޅުންއެ  ،  މެންޓްޑްރާފްޓް  ގޮތް  ދުވަހަށްވުރެން    5  ޅެއްމެންޓް  ލިބޭނެ  ކުރިން 

މެންބަރު ޢަލީ  އްޒަތްތެރި  އި  ފަހަރެއްގައި ހަމަ   ރަން،އެއްކޮށް ސިޓްކު  ންޓް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކާ މެރުން ކޮ. އޭ ހައްދަވާފަ

އިންއްރެ ފާހަގަކުޙުސައިން   އެއްވެސް  ގޮތަށް  ބޭފު  ރެސްޓެއްޓަވި  ތިބެދާނެނެތް  ވެސް  އިދާރާތައް   ޅުން  ނެތް  ނޫނީ 

ހުރެދާނެ އެހެންވީމާ،ވެސް  ގެނެއެ    .  އެންމެކޮމެންޓް  ދެން  ސިޓް  އެއްކޮށް  ނާންއްސަ  ދުވަހު  ކޮށްލާފައި  އެއް 

 .ވިދާނެހެން ހީވަނީކޮށްލެ ރެކެއްގައި ޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ތަންކޮޅެއް އަވަސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން



  

ބި އަޅުމި  މިހާރު  ބައްލަވާލެއްވީމަ  ހުށަހެލު  ބައްލަ ކާޅުންތަގަނޑުމެންގެ  އެނލެއި ވައިއެކީ  ގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އްވީމަ 

ބޮޑެތި ޗޭންޖްތަކެއްވަރަށް  ގެން  ގަވަ  މީގެ  މިސާލަކަށް  އިންނާނެ.  ހުށަހަޅާފައި  ކައުންސި ރނަން  ތަކަށް  ލުނަންސް 

ނޑައެޅުން ވެސް އެ މީހުންނަށް  ލުވާ ގޮތަށް. އަގު ކަވެސް ބަދަރާންސްފަރ އޯނަޝިޕް  ޓް  ތައް ވެސްޕްރޮޕަޓީ  ދޭގޮތަށް.

އެ ގޮތަށް.  ގެންދޭ  ޗޭންޖެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އައިހެންވީމާ،  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް  ބިލުގައި  މި  ހުރީ.  ނަން  އްސަ 

ފެނަ ކޮމެމިސާލަކަށް  ނުކުރި ކައިން  މީހުޔަސްންޓް  އެ  ވާހަކަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސް  މިތަނަށް  ފިޒިކަލީ  ނަށް  ން 

ދަ ރެކޯޑްސް އޮންނަންޖެހޭ ކައިއްވި ބޭކަން ފޯ  ނުކުރިޔަސް މިތަނަށް    ނުންވަނީ ކޮމެންޓްހަކަ ކަމެއްވީމަ އަޅުގަނޑު 

 ގެންނަން. ސަޢީދު. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢީސަބަރު އަޙްމަދު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެން

ހުއަ   ލިޓީސް ކޮމްޕެނީސްތަކާއި ޓިޔޫ  އި އާ   މިނިސްޓްރީ ލޭބަރ    އާއި  ށަހަޅަން އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީ ޅުގަނޑު 

 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ.  އާއި އެލް.ޖީ.އޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 .ވަޙީދު! އާދެ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ވަޙީބަރު މުޙައްމަދު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެން

އަޅުގަ  މިހާރު  އުޅެނީ  ޑްރާފްމި  ސަރުއި ޓަކާނޑުމެންގެ  ފޮނުވާ  ޑްރާކާރުން  އޮތް  ޖިއްޔާ  ންވެއްއެހެ  .ފްޓަކާފައި 

ޓެކްނިކަލް ބައެއްގެ ލަފާ  އެ  ގެން އެ ބަޔަކު މި ދެންނެވީ  މިނިވަން ބަޔަކު ހޯދައި   ށް ތެރެއަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގެ 

މުހި  ހޯދުން ކަންވަރަށް  މިސާލަކަންނޭނގެމު  ރާއްޖޭ.  ނަށް  ފެނާއި  ތިބި  އު   މި  އާރުދަމާގައި  ފުންނާބު  ސް  ދާއިރާގެ 

މު  ންމުހިވަރަށް ހޯދުން  ލަފާ ވަނީ އެ މީހުންގެ  ޑަށް ހީނސް ނެގުމުގައި އަޅުގަ އިޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ޅުންނާއި އަފުބޭ

ނަރުދަމާ އެޅުން.   އް އެއީ ފެނާއި ސިޔާސަތެރު ޅި ރާއްޖޭގައި ސަރުކާ ކަމަކީ މިހާރު މު ދެން އަނެއް ނގެ. ކަންނޭކަމެއް 

ޚިއިރުގައަޅާ ފެނުގެ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ޚިދުމަތްރުދަނަ  ،ދުމަތްއި  އަނެއްކާ  މާގެ  ލާމަރުކަޒީ  ދޭއިރުގައި  ށް  ގާނޫނަ   މި 

ވާއައި ވެސް  ބަދަލުން  އޮތް  ބެލެހެއްޓުން  ގޮތަކީ  އްސަ  ޗެލެއެ  އޭތި  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،    ގންޖިންވާނެ  ކަމަކަށް. 

ދާއިނެ ކަންނޭނގެ ޖެހޭންއް ވެސް ސާފުވާރެކުގެ ދައު ކައުންސިލުތަ   އެ މި ދެންނެވީ    ގައިރާ. އެހެންވީމާ، ހިންގުމުގެ 

އަ   އިރާގެދާ މީގެވެސް  ގުޅުން  އެއާއެކީގައި    ގައި ވަންނަންޖެހޭނެތެރޭ  ސްލު  ދެކެން. ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެންމެ  ކަމަށް 

އެ   ސައިޑުން  ބޯޓްރީމިސާލަކަށް ލެތް  ލޭނެ ގޮބެހި  އެއްޗެ  ލިޓީ ކޮގެ ވޯޓަރ  ، ފެނުބޮޑު އިޝޫއަކީ ޚާއްޞަކޮށް ބޯފެނުގެ

ކަންތައްތައް. ހީވަނީއަޅުގައެހެންވީމާ،    ހުންނަ  މިނިސްޓްރީ  ނޑަށް  މި  އެޗް.ޕީ.އޭ  ،ންހެލްތް  ލެބޯޓްރީގެ    ނޫނީ 



  

ރާގައި  އަމިއްލަ ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ދާއިންވީމާ،  އެހެ  އަސްލު.   ކަންނޭނގެ މު ންގެނެވުން މުހި  ސް  ވެފުޅުންބޭ  ޑްގެސައި

ރަ ނޑުއަޅުގަ  ންދެ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ނުރަސްމީކޮށް  ދެން  ކަންނޭނގެ ހިވާޓެއްމެނަށް  ބާރީމެނެ  މިސާލަކަށް  ން   

ރުމުގެ ކުރީގައި ވެސް  ސުރެން އަދި ތީތި މާޖްނުކުހާރުއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަހަލަ ބޭފުޅުންނަށް މިކަހަލަ ބޭފުޅުން

  ނޭނގެ. ކަން  މުންމުހިމެންޓްސް ހޯދުން ވަރަށް  ކޮވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ  ހިއްސާކޮށްގެން ނަމަ  ޓް އަޅުގަނޑުމެންޑްރާފް  2

މި  އޭ ކޮށްފިކޮންމެވެ  އިހަފްތާގަރަށް  ވަރެއް  ހަށް ކަމަ  ސް  އަންނަ  މަސައްކަތަށް  އިގަތާފުވަންޏާ  ސީދާ  ހަމަ   

 .  ހެންފަށައިގަނެވޭނެ ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެޗް.ޕީ.އޭމިއައަޅުގަނޑުމެން  ހާރު  މި މިވަނީ  އެޑް  މި  ދެ  ށް  އިއާއި  އެކްސްޕާޓްން    އަށް ތެރެ  އޭގެ  ސް.ންޑިވިޖުއަލް 

އެ    ބާރީ، ޔަފުބޭ  2ޝަހީދާ  ހަމަ  ވަޤީޅުން  ގެންނަންޖެހޭނެ. ދެން  ވެސް  ދެޙީނުން  ޑީޓެއި ދު  ފުލް  އްވާނެ އެ  ލްތައް 

ނަންބަރާ ފޯނު  މިނަމާއި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގިނަ.  ވަރަށް  ކީމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ފަހަރު  ހާރު 

ނުގެނެވޭކުތަކައުންސި ކޮންސާން  އަސްލު  ތަ  ންކަގައި  ވާހަކަތައް ފާހަގަވޭ.  ބޭފުޅުން  އެ  މަތިމަތިން  ންކޮޅެއް 

އް. މިހާރު  ލުގެ ވިސްނުންހުރި ގޮތެއްގެ ކައުންސި ރަށެ   2ސާލަކަށް މިތާ ކައިރި  ދައްކަވާފައި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި

ބަ އުޅު އެއްފަހަ އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުކުރަން  އޯނަރޝިޕް  އޭރު  އުޅޭ  އަދި  ނުހިފަނަސް  ލާމަރުޒު   ންގައި    އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަކުރާއިރު  ނަރުދަމާ  ނޑުމެގައި  ފެނާއި  ބޭނުންވަނީ  ބައިވެރިވެގެންން  ވެސް  މީހުން  އެ  އޭގެ  ންހިންގަ  ވެސް   .

ންފުންޏަކާ އެ މީހުން ވެސް ކޮންޓްރެކްޓް  ކު  ނޫން. ހަމަ  ކުރަނިއްޔެއް ޓްއޮޕަރޭ    ކައުންސިލުން އޭތި ކޮންމެހެން މަނާއަކީ  

. އެ ޒިންމާ ވެސް  ކުރާނީޓް ޕަރޭ އޮކުންފުންޏެއް ހަމަ. އެމީހުން ލައްވާ އޭތި   ޑްންސްނީ. ހަމަ ފެނަކަ ވެސް ލައިސެދާހަ

އިނގޭ ހުރޭ  ވެސް  ކައުންސިލުތައް  ބޭނުންނުވާ  އަޅުނަގަން  މިނިސްތޯ.  އެކްސްޕީރިއެންސުގަނޑުމެންގެ  މި  ޓްރީގެ  ން 

ތިމަންނަމެން އެއީ  މަރާމާތުކުރަންޖެދަންނަވަނީ.  އަނެއޭހޭނެ  )ވަގުއް،  ކުރަންޖެހޭނެއޭ.    ޅަކަށްފަހު( ތުކޮކަމެއް 

ރެކޯޑް   ދަ  އޮން  މިހާރު  ދުރުނޫން  ސައި  2އް  ކައުންސިލެ   2އަޅުގަނޑުމެން  މާ  ދެން  ކައުންސިލެއް  ދެ  ޒެއްގެ 

ޓްސް... އި ދެން ކޮން ރަށެއްތޯ. ބަޓް އިމާޅޮހާބ.  .ނީއާދެވޭ  އެއްގައި ޝޯޓް ނޯޓިސް  މިހާނޭނގެ  އްދަކުން ކަންޙަސަރަ

އަޅުގުތުކޮޅަކަށް)ވަ މިގޮތުންފަހު(  ސަލާމަތްކުން  ދެ  ،ގަނޑު  ވެސް  ވޯޓަވަގުތު  ގޮތުން  ނެޓްވޯކެރުމުގެ  އިން  އްރ   

ކައިރިން  މިތާ  ރަށަކާއި  އިން  ނެޓްވޯކެއް  ސުވަރޭޖް  އެކްސްރަށަކާއި  އެ  އެއީ  މު .  ވަރަށް    މީގެ މު.  ންހިޕީރިއެންސް 

ފައި މިނިސްޓްރީގައި  އިދާރީގޮތުން ބަލާނޑުމެން  ތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަމައިގަނޑު އެއްޗަކީ ހަމަ ނެޓެވޯކް ސަރވިސް

  އިނގޭތޯ. މާފުށި ސަޖެސްޓްކޮށްފައި   ކައުންސިލަކަށް   2  ،ށަކަށް ދަޢުވަތުދޭނަންރަ  2ވާހަކަދައްކާފައި ކޮންފޯމްކޮށްފައި  



  

އަޅުނޯ ބާއްވާލަޓްކޮށްލާފައި  އިނގޭތޯ.  ގަނޑުމެން  ފެނީ  ގޮތެއް  ނަކަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮންމެ  ވިޔަސް.    އަންނާނެ 

ގެން  ނޑުމެންއަޅުގަ  އެކަމަކު މިގޮތަށް  ޗޭންޖް  އޯނަ މި  ހުންނާނެ  ޒިންމާތަކެއް ރުނައިރުގައި  އޮޕަރޭޓަރު   ގެ  ގެ  ވެސް. 

ވެސް އެބަ   .ޒިންމާތަކެއް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މީ ހުއެ  ލިޔެފަރި  އެހެންވީމާގައި  އެގޮތަ.  ޒިންމާތައް  އެ    ށް ، 

އެންވަޔަރަންމެންޓް  ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އޭތި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.    އޭގައި އެބަހުތޯ އެ މީހުން   އިނަގަންޖެހޭނެކަމާ

މިނިސްޓްރީ،  މިނިސްޓްރީ ކޮޕްލޭނިން  ޔޫޓިލިޓީ  ވިލް  ،  ދެޓް  ދެން  މްޕެނީސް  މޯސްޓްލީ.  ފެނަކަ  ބީ 

މިނިސްޓްރީ   ،.ޖީ.އޭލްއެ  ،މް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއެ އަދި   ،ފައިނޭންސް  ޖެހޭއެޗް.ޕީ.އޭ.  އޮފީހުގެ  ނެ  ރައީސް  އެއްނޫންތޯ 

  ޕީ.އޭ..އީ ،ގެ އޮފީހު ލިސީޕޮ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ސަޖެސްޓްއަ  އަދި ޑިޒާޅުގަނޑު  މެނޭޖްމެންޓުސްޓަކުރަން  ވޭތުރ  ފެނަށް  އަހަރު  ވެދިޔަން  އޮތް  ޖެހިތަކުގައި  ފައި 

އެ އާއި  އީރަށްރަށުގެ  ރަށްރަށެއްތޯ  ކޮން  ފްރީކުއެންޓްލީ  ހޯދާގަނއަޅު  ޓާޑޭއެ  އެއްތޯ  ކިހާ  މުލުޑުމެން  ހިންމު  ން 

 . ގެނކަންނޭ

 

 ދެއްކެވުން: ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޅުތިކަން   ކުރާނަވެސް  މީގޭތޯ. ހައިނ  ންގަނޑުމެން  ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާނަން. ދެން  ކޮންމެ  ގައި  މަ ވިދާޅުވި 

  ބައްދަލުވުންތައް   ، ގެންދާނަންވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން، ތި ވިދާޅު ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ)ވަ  ...ށްކޯޑައޮފް ދަ ރެ

.  ރު. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާޖަހާއި  2:00  ބައްދަލުކުރާނީ ދެން  ނޑުމެން  ގަޅުމަ ދުވަހު އަން ހޯކުރާނަން. ދެޒާމްއިންތި

 ލައިކުމް.  ޢަސަލާމްއްވަ

______________________ 

 

 

 




