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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    41ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހުރީ މިހާރު ނުނިމި  

ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުން މީގައި ފަހަގަކުރެވިފައި ނެތަސް    ހުރި މަސައްކަތްތައް އެޖެންޑާ ކޮށްލާފަ. އޭގެ 

މެންބަރުންގެ   ކޮމިޓީގެ  ކަންތަކުގައި  ބަނދަރުގެ  ރަށެއްގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އެންމެ 

ވާހަކަ ދެއްކެވި  ބޭފުޅުން  މުއައްސަސާތަކުގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  އަދި  ފަރާތްތައް  ޚިޔާލާއި  އެ  އެކީގައި  ފުޅާ 

ތި  މިހާ ޑްރާފްޓް  މި  ގޮތުން  މައްސަލައިގައި  މި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޑްރާފްޓްކޮށްފަ.  ޖަވާބެއް  އޮތީ  އެ  ރު 

ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން. މިއަދު ފައިނަލްކޮށްލާފައި އެ ޖަވާބު ދޭން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ސްކްރީނުގައި އަޅުވާ  

އިނ މިނިޓު  ޑްރާފްޓް  އެއް  އޭގެ  މިހާރު  ސްކްރީނުން  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަގުތުކޮޅެއް.  ކުޑަކުޑަ  ގޭތޯ 

 ޖަވާބު އެއީ. ދެން އިދާރީ މޭޒުން އަޑުހަރުކޮށް ކިޔާލަދެއްވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތާ  ބަނދަރުގެ  ވ.ރަކީދޫ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ފަޒީލަށް،  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް 

ފާޅުކުރައްވާ   ހަވާލާދީ  2020އޮގަސްޓް    10ކަންބޮޑުވުން  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން  ތިޔަ  ގައި 

އެންވަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީން  ދަންނަވަމެވެ.  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ޔަރަންމަންޓް 

ގިނަ   ބެހޭ  ކަމާ  ގޮތަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި 

ފަރާތުން   ތިޔަ  ހެދުމަށް  ބަނދަރު  ރަކީދޫގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މަޝްވަރާ  ބޭއްވެވި  މުއައްސަސާތަކަކާއެކު 

ވާ ފަރުމާއަކީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ފަރުމާއަށްވުރެން ތިމާވެއްޓަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން  ބޭނުންފުޅު

ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ އަދި އެ ފަރުމާއަށް ބަނދަރު ހަދައިފިނަމަ ރަށު ގޮނޑުދޮށް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ފަރުމާއެއް ކަމަށް  

އްވާފައެވެ. އަދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ފަރުމާއަށް  ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކުރަ 

ބަނދަރުގެ   އަދި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މަސައްކަތް...  ބަނދަރުގެ  ފަރުމާއަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފަރާތުން  ތިޔަ  ބަދަލުކޮށް 

ޔަ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރުމާއަށް  މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ފަރުމާ ބަދަލުކޮށް... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަދި ތި

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ހުށަހެޅުނު ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެ ފަރުމާއާ އެއްގޮތަށް  

ށް  ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިވަޑައިގަތުމުން ކަމަ 

މައްސަލަ   އެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވީމާ...  ދެއްވާފައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުންވަނީ  އެ  ވެސް 
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މައްސަލަ   ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި  ކޮމިޓީން  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ހިމެނިވަޑައިގަން ވެސް  ފަރާތް  މަޝްވަރާ  ހުށަހެޅުއްވި  ބޭއްވޭ  މުއައްސަސާތަކާއެކު  ގިނަ  ކަމާއިގުޅޭ  ގޮތަށް  ނަވާ 

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގައި ތިޔަ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރުމާއަކީ  

އެ ތިމާވެއްޓަށް  ވުރެން  ފަރުމާއަށް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ގެއްލުން  ބަނދަރުގެ  ލިބޭ  ކަމުގެ ސަބަބުން 

ބޭނުންފުޅުވާ   ފަރާތުން  ތިޔަ  އަދި  ފެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ފަރުމާއެއްކަމަށް  ކުޑަވެދާނެ 

ރަށު   ހުށަހަޅުއްވައި  ކައުންސިލަށް  ރަށު  މައްސަލަ  އެ  ގެންދެވުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބަނދަރުގެ  ފަރުމާއަށް 

ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލާއި ދެންނެވުމަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބަނދަރުގެ  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ  ގުޅޭ  ކަމާ   

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައިވާތީ އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

   އްކެވުން:ވާހަކަދެއިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ 

ބާއްވަންވީހެން.    ކޮމިޓީ އިހަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޑްރާފްޓްކުރުން  ސިޓީ  ދެން  ތިބެގެން  މިތާ  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

ތިބެގެން  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިތާ  ނޫންތޯ.  ފަސޭހަވާނެ  މާ  ގެނައިމަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފައިނަލައިޒްކޮށްފައި 

އަ ދުއްވާލަންވީމަ،  ޓައިމް  ދެން  ޑްރާފްޓުކުރަން  މިއަށްވުރެން  ސިޓީ  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

 ޕްރޮޑަކްޓިވްވާންޖެހޭނެހެން.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، އޮން ދަ ރިކޯޑް ސިޓީ ކިޔާލަދެއްވާ. ކިޔާލަދެއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ.

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތާ  ބަނދަރުގެ  ވ.ރަކީދޫ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ފަޒީލަށް،  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް 

ފާޅުކުރައްވައި   ހަވާލާދީ  2020އޮގަސްޓް    10ކަންބޮޑުވުން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން  ތިޔަ  ގައި 
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މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީން  ދަންނަވަމެވެ.  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް   

ގިނަ   ގުޅޭ  ކަމާ  ގޮތަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި 

ފަރާތުން  ތިޔަ  ހެދުމަށް  ބަނދަރު  ވ.ރަކީދޫގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މަޝްވަރާ  ބޭއްވެވި    މުއައްސަސާތަކަކާއެކު 

އެކަމުގެ   ތިމާވެއްޓަށް  ފަރުމާއަށްވުރެން  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ބަނދަރުގެ  ފަރުމާއަކީ  ބޭނުންފުޅުވާ 

ތިޔަ   އަދި  ފެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ކަމަށް  ފަރުމާއެއް  ކުޑަވެދާނެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ސަބަބުން 

ބަނދަ ފަރުމާއަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އިސްތިސްނާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލް  ރަށު  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ރުގެ 

ކުރިއަށް   ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ  ގުޅޭ  ކަމާ  ކައުންސިލާއި  ރަށު  ހުށަހަޅުއްވާ  ކައުންސިލަށް  ރަށު  މައްސަލަ  އެ  ނުކޮށް 

  އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ގެންދެވުމަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައިވާތީވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ... ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ޖަވާބު  

މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދާ   ފާސްކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް 

ދި މަސައްކަތް.  ބިލުތަކެއްގެ  މައި  މުހިންމު  ކޮމިޓީން  ސަބް  ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  ހަކަތައިގެ  ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކޮމިޓީއަށް އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވުން އެދެން މިހާރު މަސައްކަތް ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު.  

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޚައިތަމް   އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަކަތައިގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު ފުރަތަމަ ދީފައި އިން މެންޑޭޓުގެ ދަށުން އޭގެ  

އޮތީ   ވާހަކަ  އިތުރުކުރާ  މެންޑޭޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓިން  އިތުރަށް  ދެން  ނިމިފަ.  މިހާރު  އިނދީ  އެ  ބައި 

 ދެއްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓް. ވިދާޅުވެފައި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އިތުރުކޮށްލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! މިހާރު ހަކަތައިގެ ބިލު މިކޮޅަށް އައިއިރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ ބިލު އޮތީ އިންކޮމްޕްލީޓް މަސައްކަތެއްގެ  

އެކަމަކު   އޮތީ.  އައިއްސަ  ބިލެއް  އެނަރޖީ  ހަކަތައިގެ  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ބިލެއް  އިލެކްޓްރިކްސިޓީގެ  އެއީ  ގޮތުގައި. 

އޭގައި  ވާހަކަތައް  ބެހޭ ވަރަށް  އެ    އެނަރޖީއާ  މަސައްކަތްކޮށްގެން މިހާރު  އިތުރު  އުނި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންޓެންޓް ހޯދައިފިން އިނގޭތޯ. ހޯދާފައި ޑްރާފްޓެއް މިހާރު ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  
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ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  މި  ދީފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ވާނީ  ހިމަނައިގެން    އަޅުގަނޑު  ވެސް  މަސައްކަތް  އެ 

މެންޑޭޓް އިތުރުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަށް   ގެންނަން  ޑްރާފްޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި މައި ކޮމިޓީއަށް 

އެ   އެކަމަކު  ހަވާލުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ވެސް  މަސައްކަތް  އެ  ނުކުރައްވަންޏާ  އިޢުތިރާޟު 

ދާއިރާގެ    މަސައްކަތް ގެމަނަފުށި  އާދެ!  ރަނގަޅު.  ވަރަށް  ދެއްވައިފިއްޔާ  ތާރީޚެއް  ނިންމޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި އަންނަ މަހަކީ މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ދާ މަސް ކަމަށްވެފައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ސަބް  

ނިންމާލުމަށް   މަސައްކަތް  އިތުރުކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  މިހާރު  ހަމައަށް    20ކޮމިޓީއަށް  އޮކްޓޫބަރ 

 އިތުރުކޮށްލަދެއްވަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...އެގޮތަށް އަސްލު  ޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް.އޮކް 20

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ޑިސްކަޝަނަށްފަހު ދުވަސް ތަންކޮޅެއް ދިގު  އްރިރު. ކޮމިޓީގައި ނުރަސްމީކޮށް ބޭއްވުނު  ޤަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މު

ބަރ ކަމުގައި  އޮކްޓޫ  12ކަމަށް ކޮމިޓީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާޤުވާތީ ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް  

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއަކައޮކްޓޫ  12 އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުއްވީ.  ތިޔަ  އަލުން  ކަމަށް  އިޢުތިރާބަރު  މެންބަރަކު  ނުކުރައްވާޟު ށް    ތީވެ  

ސަބް   ކަންތަކުގައި  ބިލުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ދެން  ފާސްކުރީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އެގޮތަށް 

 އްރިރު.  ޤަކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މު

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:



 2020  އޮގަސްޓު  26             ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

5 

 

ޖަހާއިރު އޮންނާނެ    2. މިއަދު  ންބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި  7  ތަނަށްއަޅުގަނޑުމެން މިހާ  .ރުއްރި ޤަރިއްޔާ މުއާދެ! ޝުކު 

މިވަނަ    8 މިހާރު  ޑެޑްލައިނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނިޔަލަށް  27އޮތީ    ބައްދަލުވުން.  އެއީ ގެ   ،  

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު  ޤަމަށް އެކަމަކު  މާދަމާގެ ނިޔަލަށް. މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިމޭނެ ކަ

މި ކުރީގައި  ދިއުމުގެ  ރިސެސްއަށް  ދެން  ޖެއްސޭތޯ.  ކޮޅެއްގައި  މާދަމާ  އެހޭވަރު    މަސައްކަތްކުރާނަން  ވޯޓަށް  ބިލު 

ން ރިފަރކުރަން  ވަރަކަށް ވަރަށް މީގައި އަޅުގަނޑުމެ  އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ވާނެހެންނެއް. އެއީ މީތި ކޮންމެވެސް

ދެން ހަމަ އެއާއެކީގައި    .ދިރާސާކުރާ ހަކަތައިގެ ބިލަށް ވެސްއެ  އެބަޖެހޭ ހަކަތައިގެ ބިލަށް ވެސް. އަނެއް ކޮމިޓީން  

ކޮމިޓީގެ ލެވަލްގައި   ސަބް  ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވާ  ކޮމެންޓަށް  ކޮމިޓީގެ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުރި  މީގަ 

ކަންކަން ބައެއް  ބޯޑުގެ    .އެއްބަސްނުވެވި ގޮތެއް ނުނިމިހުރި  މެންބަރުންނަކީ ސިޓިންގ ހަމައެކަނި  ބޯޑު  މިސާލަކަށް 

ބައި  ވަޒީފާއެއް މީޓިންގތަކަށް  ޓައިމް  ފުލް  ހަމަ  ނުވަތަ  ބައެއްތޯ  ބައެއްތޯ  ވެރިވާ  ބައިވެރިވާ  ގޮސް  ؟ ގޮތަށް  ދެން 

މަނާތަކާ އެއްޗެހި މިހާރު ބިލުގައި އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑުކޮށް. އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޔުޓިލިޓީސް ތެރެއަށް އެބަ  ޖުރު

ރަށްރަށާއި މި ތަންތަން ވެސް. އެ  މުޅި    ހެންވީމާ، އޭގައިވަދޭ ކަންނޭނގެ ކުދިކުދި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާ 

މި  ދައުރު  މިނިސްޓަރުގެ  ދެން  އެއްބަސްވެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އޭގައި  ކޮމެންޓެއް    ކޮމިޓީގެ 

އެ ކިހާވަރަކަށްތޯ  އޮންނާނީ  މިނިވަންކަން  ބޯޑުގެ  މިދެންނެވީ    ދެންނެވީ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން.  ވެސް 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ރަނގަޅަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފެނާއި  އަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ކަމަށް.   ށްއްސަނަރުދަމާއާ އަދި މިހާރު ދިރާސާކުރަމުންދާ ހަކަތައިގެ ބިލާއި މި އެއްޗެ 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   .މާ ނިންމާލެވޭތޯއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން މާދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޯމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  އަލީގައި  ދެއްވި އަޕްޑޭޓުގެ  ފަހު ޖަލްސާ.    ތި  މި ދައުރުގެ  މި މަޖިލީހުގެ  ދެން  ދުވަހު 

ރަޢުޔެ ކޮމިޓީގެ  މައި  އިށީނދެލެވިދާނެތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހު  މާ  އް ހޯމަ  ދައްކާލަން  ބޭނުންވާ  ވާހަކަ  އްދާތަކަށް 

އެހެންވީމާ ގޮތަށް.  އެޖެންޑާކޮށްލާ  މި   ، އެދުވަހު  ދެން  އެގްރީވެއްޖެ.  އެއަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އޮތީ    ހުރިހާ 

ބިލު މިދަންނަވަނީ ބިލެއް ހަދަނީ އިނގޭތޯ.    . ދެންކްލައިމެޓު ޗޭންޖު  ޙަޤީޤަތުގައި  އެ  އިދާރީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ފަށައިގެން  މިތަނަށް އައި ބި ހާސިލުވާ ބިލަކަށް ނުވާތީ ހަމަ މުޅިން ސްކްރެޗުން  ލަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަޤުޞަދު 

ޑްރާފްޓުކުރަމުން މި އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު ތި    ބިލެއް  ދަނީ. އިދާރީމޭޒުން މީގެ މަސައްކަތް 

 ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލުމަށް.



 2020  އޮގަސްޓު  26             ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

6 

 

 

 ން ވަހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ސަބް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން    ، އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކްލައިމެޓު ޗޭންޖް ބިލުގެ ޑްރާފްޓެއް ހަދާފައި މައި ކޮމިޓީ

ދުވަހުންސެޕްޓެ  5މިހާރު ނިންމާފައި އޮތީ   ވަނަ  އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑްރާފްޓެއް    .ބަރު  އެދުވަހުގެ ކުރިން 

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން.   ސަބް ފައިހަދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންސެޕްޓެ  5މާ،  އެހެންވީ މުޅިން  ހަދާފައި  އު ބަރަށް  މައި    ޑްރާފްޓެއް އަޅުގަނޑުމެން  ސަބް ކޮމިޓިން ބަލައިލާފައި 

ސެޕްޓެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކްލައިމެޓު  ންކޮމިޓީން  މި  ގެނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަހުގައި  ފުރަތަމަ  މަހުގެ  ބަރު 

 ބޭނުންވާ ކަމެއް މިއީ މި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން މަސް  ށް. ދެން އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ލަފައަކަބިލު  ޗޭންޖުގެ

މި ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އަޅުގަނޑު    .ކާ ދަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދުގެ ގަސް ކަނޑާ މައްސަލަކައް

ކޮމިޓީ   މި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އިންނާކަށް.  ކަމެއް  އެއްވެސް  ޕެންޑިންގގައި  ނޫން  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑު  އިނދެ 

އެއްވެސް  ޕެންޑިންގ  ނީންނާނެ  ކޮމިޓީގެ    ރިސެސްއަށްދާއިރުގައި  ސަބް  މި  އެކަމަކު  ފިޔަވައި.  ބިލުތައް  ކަމެއް 

ލަ އިންތިހާއަށް  މިމަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އޮންނަ  ނުނިމި  ދިގުލާ  ހިސާބަށް  ކެނޑޭ  މުޢާލާތް  މި    .ސްވެ މީގެ 

 އިއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ގެމަނަފުށި އުނިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަކަށް ބޭނުންވަނީ.  އިންއެޖެންޑާ

 .މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މު ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައާދެ!  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  އަސްލު  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ޤައްރިރު.  ބަދަލުކޮށްލަން.  އްރިރު 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ވެއްޖިއްޔާމު  ހީވާގޮތުގައި  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮއްސި. އެހެންވީމާ، ސަބް  މިކަމުގައި  ދުވަސްތައް 

 އްރިރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު. ޤަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ބާރުތަކާއި  މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ މަ

އްރިރު އިންތިޚާބު ކުރެއްވުމަށް ތި  ޤަ އިބު މުނަ   އިއްރިރާ ޤަ ން އެ ކޮމިޓީގެ މުއިޚްތިޔާރުތައް. އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީ

 ވެސް ނޫން އެއީ. ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ރެ ހޯމައަޅުގަނޑު  މައްސަލަ  މި  ކުރަން  ނިންމާލަން.    ކޮމަންޑް  ކޮމިޓީން  މައި  ގެނެއްސަ  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ދުވަހު 

 ޓުކުރަން މައި ކޮމިޓީއަށް ގެނެއްސަ މައި ކޮމިޓީން ނިންމާލަން.ސްއަޅުގަނޑު ސަޖެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 .މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އޮތް ސަބް   މިހާރު  އިތުރުކޮށް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޒާހިރު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހަޅަން  މި  އަޅުގަނޑު 

 މައި ކޮމިޓީއަށް ގެނެއްސަ އަލުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  އިކޮމިޓީ އުވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ އިނގޭތޯ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ފޮޓޯތަކާއި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު މި ހަމަ    މިހާރު ތިން ހުށަހެޅުމެއް މި

 ނުނެރެވި މިހާ ދުވަސް މިކަމުގައި  އްކޮމިޓީން ރަޢުޔަތެ  ދެން އޭގައި   .އެ ހިސާބުތަކުގައި ހިނގާ ސީރިއަސް އިޝޫއެއް

އެނަވަޔަރަ ވެސް ކަމެއް  ލަދުވެތި  އުނިކޮށްލީމަ  އިއްޒަތްތެރި  ންއުޅެފައި  ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީއަކުން. އާދެ! ދާންދޫ  މަންޓު 

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އިއް ދެންމެ  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރަންވެގެން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ފިރުޝާން  މެންބަރު  ޒަތްތެރި 

އިޝޫއެއް ބޮޑު  ހަމަ  އަސްލު  އިޝޫއަކީ  މި  މިއަންނަނީ މި    .އެދުނީ. ސަބަބަކީ  ކޮންޓިނިއު ވަމުން  ހަމަ  އަދިވެސް 

މި މަސައްކަތް ނުކޮށް ދިނުމަކީ    ،ރު މިކަންއްރިޤައްރިރުގެ، މުޤަކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަން އަދި މި ކޮމިޓީގެ މު
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މާ، ހަމަ ފިރުޝާންގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އެހެންވީ

 ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަ ގެނެސް އެ ސަބް ކޮމިޓީ ރިފޯމްކުރަން ނޫނީ އުވާލުމަށް  އެހެންވީމާ، ހޯމަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  

ނިންމާނީ ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މު  .ދެން  ކޮމިޓީގެ  އެ  އްރިރަށް  ޤަކަމަކަށް 

މިތާ ދެއްވާ  ވަޑައިގެން  މިތަނަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ދުވަހުގެ  އެދެން ހޯމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިރިކޮޅަދެންނެވުން  ށް  ކަނގައި 

ޓަކައި.   ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  އެއަށް  ކަމަށް  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހޭދަކޮށްލަދެއްވުން  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  ނަމަވެސް 

އެޖެންޑާ މި  ނުވޭ  ބޭނުން  މެންބަރުން  މުހިންމުކަމުން  މިމައްސަލައިގެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ    އިން  އުނިކުރާކަށް. 

އެ ރިޕޯޓެއް  ލިބުނު  ވައިކުލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ތާއީދު  ދެންމެ  ހުށަހަޅުއްވާ  ފިރުޝާން  އެހެންވީމާ،  ލެވެންޖެހޭނެ. 

އެއްބަސްވެވަޑައިގެން   ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ރަނގަޅުތޯ.  އެންމެ  ނިންމުން  މައްސަލަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ނޯޓުކޮށްލަދެއްވާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ،    .ވަރަށް 

 ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް އަލުގަނޑުމެން ބާއްވާނީ.  

______________________ 

 

 

 

 




