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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އިއްޒަތްތެރި    29`.  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި އޮތީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް  

މިއާއިއެކީގައި   މަސައްކަތްކުރުން.  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބިލަށް  ޕައިޕްލައިންގައި  އިނގޭތޯ  އަދި  އެބައޮވޭ 

ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް    2ބިލުގެ ގޮތުގައި. ދެން މި    2ހަވާލުވެފައި ހަކަތައިގެ ބިލާއި ޔުޓިލިޓީ ބިލާ މުހިންމު  

އަޅުގަ އަޕްޑޭޓެއް  އޭގެ  އޮންނާނެ.  އުފެދިފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީއިން  ބިލު  ހަކަތައިގެ  ނޑުމެންނަށް  ގެންދިއުމުގައި 

 ލިބިދާނެތޯ. ހަކަތައިގެ ބިލުގެ.  

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާފައި   ވާހަކަތަކަށް  ދެކެވުނު  ފްލޯގައި  އެހެރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބިލުގައި  މުޤައްރިރު. ހަކަތައިގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު   ކޮމްޕައިލްކޮށްލުމަށްފަހުގައި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ބޭސްކޮށްފައި  އެއަށް  ދެން  ނަގާފަ.  ޕޮއިންޓްސް  އޭގެއިން 

 އަންގާލަދޭނަން މުޤައްރިރަށް.  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ނިންމުން   އެކުއެކީގައި  ވަރަކަށް ޝެޑިއުލްއެއް ހައްދަވާލައްވަން. ހަމަ  ކޮންމެވެސް  ކޮމިޓީން  ކުޑަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ،   ވަގުތެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ޗުއްޓީއަށް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ތިއްބާ  މިހެން  މުހިންމު. ދެން 

އަޅު ކުރިން  ކުރައްވައިގެން  އޭގެ  މަސައްކަތް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެންމެން  އެދެން  ވަރަށްބޮޑަށް  ގަނޑު 

ބިލު އަވަހަށް ނިންމާފައި ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ވުން. ދެން މިހެން ދަންނަވާއިރު    3މިހާރު މި މަސައްކަތުގައި މި ހިމެނޭ  

  3މިކަމަކީ. އެކަމަކު ވެސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މި  ވެސް އިނގޭ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެކުލެވޭ ކަމެއް 

ދަނީ   މި  މަޖިލިސް  ނޫންތޯ.  އަންނާނެ  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް  ނިންމާލެވޭނެ  ބިލު 

ހިސާބަކުން ޗުއްޓީއެއް ވެސް އަންނާނެ. އަންނަ ޗުއްޓީއަށް ނައިސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް  އިރުގައި  މިއަހަރު އަދި 

މި ޔުޓިލިޓީ ބިލާއި ކަރަންޓުގެ ބިލާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ބިލު ނިމުން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަރަށް މުހިންމު  

 ކަމެއް ކަމަށް.  

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޖުލައި   ސުންގަޑިއަކަށް  ނިންމާލާފައި  ބައި  ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ކަނޑައެޅުން    1ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް   ފަރާތުން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ތިއްބަވާ  ކޮމިޓީގައި  ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކިހިނެއްތޯވާނީ. 

 އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޚިޔާލު.  

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މީގައި   ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ވަރަށްބޮޑަށް  ހަމަ  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު 

ދެއްތޯ.   ހުސް މުހިންމު، ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު ބިލުތައް މިހުރީ  ދެއްވައިގެން މިހިރި މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ހަމަ 

އުފައްދަ އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ކަންކަން  ޔުޓިލިޓީ  ހަކަތައިގެ  ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނީ.  ރަނގަޅަށް  ޔުޓިލިޓީ  އިގެން 

އޮތީ.   މި  ކުރިމަތީގައި  ބިލު  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ހަމަ  މިއީ  އައިސްގެން.  ބިލު  ހަކަތައިގެ  އޮތީ  ރަނގަޅުވާން 

ކޮންޓްރިބިއުޝަން   ކޮމިޓީއަށް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ހަމަ  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގަޑިތަކެއްގައި  އެހެންވީމަ،  ދެވޭނެ 

މި   އެއީ  އެބަ.  ބާއްވަންޖެހޭހެން  ވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބާއްވައިގެން  ކޮމިޓީ 

ފަސޭހަވާނެ.   ވެސް  ސިކުނޑިއަށް  ވެސް  ހައްޓަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމުނީމަ  މަސައްކަތްތައް 

 އި އެބައި އޮންނާނެ އެގޮތަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.  މަސައްކަތް ހަމަ އޮތިއްޔާ ބޮލުގަ 

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮށްލަން   ރަޖިސްޓްރީ  ހިމަނާފައި  އެޖެންޑާގައި  ކޮމިޓީގައި  މިއަދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފްކޯގެ މަސް ހިއްކުމަށް ޓަކައި ދަރު ގަންނަ މައްސަލަ. މިއާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް  ބޭނުންވޭ ވިލިނގިލީގައާއި މި

މިހާރު   ގަސްތައް  ހުރި  ރަށްތަކުގައި  ފަޅު  ވަރަށްގިނަ  ގއ.އަތޮޅުގައި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަނއަޅަން.  އެބަޖެހޭ  ގޮތެއް 

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ހުސްވެއްޖެ. ދެން މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހަމަ ހުރި ގަސްތައް 

ނާޖާއިޒު   ތިމާވެށި  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ވިއްކަނީ.  މި  މިފްކޯއަށް  ދަރު  ބަދަލުކޮށްގެން  ދަރަށް  ކަނޑައިގެން  ނަމުގައި 

އެހެންވީމާ،   ދަނީ.  މި  ހިނގަމުން  ކްރައިމެއް  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  އެބަދޭ.  ކުރަމުން  ބޭނުން  ގޮތުގައި 

ރިއަލް ބޭނުމަށް ރަށްރަށުގެ ފެހިކަން ނައްތާލަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ މިހާރު ދާއިމީ ބޮޑު  އިންޑަސްޓް

އަދި   އާއި  މިފްކޯ  އެހެންވީމާ،  ހިސާބުގައި.  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވިއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލައަކަށް 

ދާއި  މިކަމަށް  ގެނެސްގެން  މިނިސްޓްރީއާ  މިއީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ގޮތް. ވިލިނގިލީގައި  ލިބޭނެ  ހައްލެއް  ވަނަ    3މީ 

ދަރަށް   އެވެސް  ކަނޑާލީ.  ރުއްތައް  ފުރަތަމަ  އެކީގައި.  ޑޭޓްތަކާ  މި  ލާފައި  ގްރޫޕަށް  ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ފަހަރު. 
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ކޮށާ ދަރަށް  ހަމަ  އެވެސް  ކަނޑާލީ.  ގަސްތަކެއް  ފެތިރޯނު  ހުރިހާ  ހުރި  ބަނދަރުމަތީގައާއި  އައީ  ދެން  ފައި  ކޮށާލީ. 

ސަރަޙައްދެއް   ކޮންމެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ދަނީ  އެ  މިހާރު  އެންމެފަހުން  ވިއްކާލީ.  ޓަނަށް  ޓަނުން 

ހަމަ ޓަނުން ވިއްކާލަނީ ކޫއްޑޫއަށް. އެހެންވީމާ،   އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލައްވާ. ސާފުކޮށްފައި އެވެސް ކޮށާލާފައި  ސާފުކުރީ 

ދަނޑުވެރިކަ ޕްލޭންގެ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ލޭންޑް  އަސްލު  އެކަމަކު  އެތަނުގައި  ދެން  ކަނޑައަޅާފަ.  ތަނެއް  އިންނާނެ  މަށް 

ޔޫސް ޕްލޭން ވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އީ.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަ ވެސް ނެތި ހަމަ ޕަސް ލާފައި ގޮސް ކައުންސިލުން ވެސް  

ހަ ދަނީ  މި  ހިނގަމުން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވެސް  ނިންމާފައެއް  ކައުންސިލުން  ޓޯޓަލް  ސީދާ  ގޮތްތަކެއް،  މަ 

މިފްކޯއަށް   ހައްލަކީ  ދާއިމީ  މީގެ  ދެން  ބެލެން.  އެބަޖެހޭ  މިކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ކްރައިމެއް.  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް 

ކެޕޭސިޓީއެއް   އެވަރުގެ  ހުއްޓާލަންޖެހޭ.  ގަތުން  ދަރު  އަތޮޅުތެރޭގެ  ބޭނުމަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މަސްކެއްކުމަށް 

ފޯރުކޮށް ނެތް  އެތެރެކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ކުރީ  އެކަން  މިފްކޯ  ކުރީގައި  މީގެ  ދެވޭކަށް. 

ގޮސް   ކަނޑާފައި  ގަސްތައް  ހުންނަ  ރަށްރަށުގައި  ހުޅުވާލީމަ  އާންމުންނަށް  އޮންނަނީ  މި  ދޫކޮށްފައި  މިހާރު  ދަރު. 

ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ. ޓަނުން    ދަރަށް މި ވިއްކަނީ. މިއީ ވަރަށްބޮޑު އަދަދަކަށް މި ދައްކަނީ ކުދި އަދަދުތަކުގެ 

އެބަޖެހޭ   މިކަން  ގޮތުގައި  ކްރައިމްއެއްގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  އަދި  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ދަރު.  ގަންނަނީ  މި  ޓަނަށް 

މި   މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކޮށްގެން  މި  ގެނެސް  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ހުއްޓުވަން. އެހެންވީމާ، އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން 

 ލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން. މައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ކޮމިޓީގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ 

ހުށަހެޅުއްވޭނެ. ދެން އޭގައި ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތުގެ ލަފާފުޅު ވެސް ތި ބޭފުޅުން    މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ

ބަންދުކުރުމުގެ   މަސް  ސަރަޙައްދުގައި  ވިލިނގިލި  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދެއްވާނެ 

ލަ ބޮޑުވެގެން އުޅޭކަން އެ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ދަރު ބޭނުމަށް ރަށްރަށް ކޮށާ އެކަމުގެ މައްސަ

ޑައިރެކްޝަނެއް   ދާންވީ  ކުރިއަށް  އެކަމުގައި  ކުރައްވާ  ތާއީދު  ތިބޭފުޅުން  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ފާހަގަކުރެއްވީ. 

ޗޭންޖް ބިލު ދެން   އެނބުރި އަންނާނަން. އެހެންނަމަވެސް ކްލައިމެޓް  އެއަށް އަޅުގަނޑު  ދެއްވާނެކަން.  އަޅުގަނޑަށް 

ދިރާސާކުރަމުން މިދަނީ. ޔުޓިލިޓީ ބިލަށް ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. އެ މިހާރު ކަރަންޓް  މައި ކޮމިޓީން  

ޖުލައި އަށް ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މި އޮތީ   1ހަކަތައިގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަ އެހެންވީމާ،  ކަނޑައެޅިފަ.  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޔުޓިލިޓީ  އެކަމަކު  ގޮތް.  ގެންދަވާ  އެ  ހިންހަމަހޭ  ނޑު 
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ވަރަށްގިނަ   ގެންދެވޭނެ،  މަސައްކަތް  އޭގެ  ނަމަވެސް  ކޮމިޓީއަކުން  ކުޑަ  ނުބާއްވާ  އެހެން  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ބިލެއް އަންނާނެ  އޭގެ އިމްޕެކްޓް  އެ ބިލަކީ. ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކަށް  ބިލެއް  . އެހެންވީމާ،  ބަޔެއްގެ ޝައުޤު އޮތް 

އަޅުގަނޑު   މައްސަލައަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ލަފާފުޅެއް. އޭގެ ފަހުން ސަޢުދު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  އެކަމުގައި 

 އެނބުރި އަންނާނަން އިނގޭތޯ. ޔުޓިލިޓީ ބިލަށް. އާދެ!  

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މުޤައްރިރު. މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ގިނަ މެންބަރުން ހަމަ ރިޕީޓް ކޮމިޓީތަކުގައި މިތިބީ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

އެހެންވީމާ، ފުލް ކޮމިޓީގައި ބިލުގެ ބަޙުސްކޮށްގެން މި ނިންމުމުގެ ޗާންސް ވަރަށް ކުޑަ. އެހެންވީމާ، ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް  

އެއް ލައިގެން ދެން އެ ކޮމިޓީގައި ރިސޯސް ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ  5މެންބަރުން ނޫންނަމަ    3

ވެސް   އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ތިބެއްޖިއްޔާ އެ  ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން  މެންބަރުން  އެހެން  މަޖިލީހުގެ 

ނުވެވޭނެ.   ބައިވެރި  ވޯޓުގައި  ގެނެސްގެން  ދީގެން  ދަޢުވަތު  ހުރެއްޖިއްޔާ  މެންބަރަކު  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުންވާ 

ކޮމިޓީއަށް،   މައި  މި  ނިންމާފައި  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ބިލު  މި  ބޭނުންކޮށްގެން  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ރިސޯސް 

އޭރުން. އެއީ ކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނގަޅު   އަވަސްވާނެ  ބަލާފައި މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއަށް އައިމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

،  3ނަމަވެސް    5މެންބަރުންގެ ސަބް ކޮމިޓީއެއް. ހުށަހަޅާފައި އަދި    3 ހުށަހަޅަން  ގޮތަކީ. ސަބް ކޮމިޓީއެއް އަޅުގަނޑު

 އެ ދޭތެރޭގެ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތު ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހުށަހެޅުއްވުން  ތި  މެންބަރުން  ގައި  އިއްޒަތްތެރި 

ތަންކޮޅެއް   ގެނައިމަ  ކޮމިޓީއަށް  މައި  އަޑިކޮށްފައި  ކުޑަ  މަސައްކަތް  ބެހިލައިގެން  ޓީމްތަކަކަށް  ކުދި  އަޅުގަނޑުމެން 

ސްޕީޑު އަވަސްވާނެ. އެހެންވީމާ، ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ވެސް ސަޖެސްޓްކޮށްދެއްވަންވީ ނޫންތޯ މި ޔުޓިލިޓީ ބިލު ކުރިއަށް  

 ރު ސަޢުދު.ގެންދިއުމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ 

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގާނޫނީ   ދެން  ބިލު.  ޔުޓިލިޓީ  ޙުސައިން.  ޢަލީ  ދެން  އާއި  ވައްޑެ  ދެން  ޔައުޤޫބު  ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު 

 ގޮތުން ވެސް އެ ބިލަށް... 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   މި  އޯކޭ  މަސައްކަތުގައި  ވެސް  އެންމެން  މިހާރު  ވިދާޅުވެދެއްވަބައްލަވާ.  އެއްފަހަރު  އަދި  ހުށަހެޅުއްވުމަކީ، 

އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން، އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި  

ވެގެ އަވަހަށް އެންމެން  ބިލުތަކެއް އެންމެ  ގޮތްތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި  މުހިންމު  ނިންމާލެވޭނެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން  ން 

ހަކަތައިގެ   ކޮށްލަނީ.  މި  ތަކުރާރު  މި  އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ފަހުން  ބިލު  ހަކަތައިގެ 

ދިރާސާކުރައްވާ   ކޮމިޓީއަކުން  ކުޑަ  ރިޕޯޓުކުރައްވާނެ   1ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ޖުލައިއަށް  ވިދާޅުވި.   ކަމަށް 

ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް އެ ބޭފުޅުން އެބަ ގެންދަވާ. އެ ބޭފުޅުން އެކުރައްވާ ކަމަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް  

އޮޕީނިއަން   އެކްސްޕާޓް  އަދި  ވާހަކަފުޅުތަކާއި،  ދެއްކެވި  މެންބަރުން  ފްލޯގައި  މަޖިލީހުގެ  ތެރެއިން  ބިލުގެ 

ގެންދަވަނީ. އެމަސައްކަތް ކުޑަ އަޑިކޮށްލާފައި މައި ކޮމިޓީއަށް ގެނައިމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ހިމަނުއްވަމުން އެ  

ހަމަ   ބިލު  ޔުޓިލިޓީ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ނިމޭނީ.  ގޮތެއް  ބިލާއިމެދުގައި  ގޯތްރޫކޮށްލާފައި  މިގޮތަށް  ހަމަ  ތިބެގެން 

ބިލު. ކަރަންޓްގެ ބިލާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ    3ބަޑު އެއްބަފާ  ބިލަކީ އެއް  3މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެއީ މި  

މިއީ   އަސްލު  ޕެކޭޖެއް  އެއްޗަކަށްވަނީ.  މި  އުފަންވީމަ  އެކުއެކީގައި  ބިލާ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ބިލާއި، 

މި އަދި  އާފްޓަރ  ވަން  މި ސީކުއެންސް  އަސްލު  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،  ގެންގޮސް  އިނގޭތޯ.  ކަން 

މަގެއް   ކުރިއަށްދާނެ  މިކަމުގައި  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބެލެވޭކަށެއް.  ކަމަށް  ގޮތެއް  އެއީ  ކުރުން 

ތާއީދުކުރައްވާނެ   ގޮތުން  ބެހޭ  ކޮމިޓީއާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހުށަހަޅުއްވައިފި.  ކުޑަކޮމިޓީއަށް  ދެއްކެވުމަށް 

 މެންބަރަކު. އާދެ! 

 

 ޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮ

ގޮތަށް އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ ހުށަހެޅުއްވި 

 ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ސަޢުދު އަދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެބައްލަވާ ދެންމެ ތާއީދު  ؟ އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ އެ ކޮމިޓީއަކީ އިއްޒަތްތެރި 

 އެ ލިބުނު އެންމެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. 
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 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔައުޤޫބު،   މެންބަރު  ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  ހުށަހަޅަނީ  ކޮމިޓީއަކަށް  ދިރާސާކުރާ  ބިލު  ޔުޓިލިޓީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

  4އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލް.  

 ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއެއް.  

 

 ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅި ދެ

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ ކުޑަ  މެންޑޭޓަކީ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ކަމަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ވާނެ  މެންޑޭޓެއް   

ބައިތަކުގައި   ބެހޭ  ފާޅުކުރައްވާފައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް ކަމާ  މެންބަރުން  ގޮތުން  އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ މި ބިލާ ބެހޭ 

މީޓިންގތައް   އެކީގައި  އެކްސްޕާޓުންނާ  ފަރާތްތަކާއި  މަޝްވަރާކުރައްވާނެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ހިމެނުއްވުމާއި 

ބޭފު އެ  ވެސް  ބާއްވައި  މިހާރު  ނުރަސްމީކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ކުރެއްވުމަށް.  އިންކޯޕަރޭޓް  އެއަށް  ލަފާފުޅު  ޅުންގެ 

އައިއިރު   ހިސާބަށް  އެ ބިލު ޑްރާފްޓްވެގެން މި  ކޮންސާރންއެއް ފޮނުއްވާފައި  އެބައޮތް  ސްޓެލްކޯއިންނާއި ފެނަކައިން 

ނެތޭ. ތިމަންނަމެން އެއްވެސް ސޭއެއް އޭގައި  ތިމަންނަމެންގެ  ޕާޓީތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ  އަދި  ކަންބޮޑުވެއޭ އެ   ވަރަށް 

ދެން   ލިބޭނީ.  ފުރުޞަތު  ބުނަން  އެއްޗެއް  އެއަށް  ކޮންއިރަކުންތޯ  ތިމަންމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ބިލަކީ.  އެ  ބިލު 

ބުނުން   އެއްޗެއް  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި  މިއަދު  އެއީ  ނުދެން.  ޖަވާބެއް  ރަސްމީކޮށް  އެއަކަށް  އަދި  އަޅުގަނޑު 

ހޮއްވަވަން  ބުއްދި މުޤައްރިރެއް  ކޮމިޓީގެ  ކުޑަ  އެހެންވީމާ،  އެއަކަށް.  ނުބުނަން  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑު  ވެރިވާނެތީ 

ހޮއްވެވުން   ވެސް  މިހާރު  އަސްލު  ދެއްތޯ.  ހޮއްވަވާނީ  ބާއްވާފައި  ވަކިން  ބައްދަލުވުން  އެ  ނޫނީ  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް 

މަސައްކަ ޑެޑްލައިނެއް،  އެއާއިއެކީގައި  އަދި  ބައްދަލުވުމެއް  ރަނގަޅު.  ކޮމިޓީގެ  ވަކިން  ޑެޑްލައިނެއް.  ނިންމަވާނެ  ތް 

މުޤައްރިރެއް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  އޭރުން  އީޒީތާ.  ބީ  ކުޑް  އިޓް  ނިންމައިފިއްޔާ  މީތި  މިއަދު  އެކަމަކު  ބާއްވާނީ. 

 ހޮއްވެވުން.  
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މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ހަމަ  މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީގެ  ކުޑަ  ހުށަހެޅި  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ނަން ހުށަހަޅަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަޅު   ބުނުއްވީ  އެ  ކޮމިޓީގެ،  ކުޑަ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ.  ނޫންހެން  ކޮމިޓީއަކުން  އެހެންވީމާ،  މައި  ވާހަކައެއް. 

އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ ސަބް ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ނިންމާފައި  

ނިކުންނައިރު ތި ބޭފުޅުން މިތާ މަޑު ކުރައްވާފައި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވާފައި މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރާ  

ޑެޑްލަ އެހެންވީމާ،  އަދި  ހިންގަވާ.  އިނގޭތޯ.  ކޮށްދެއްވުމަށް  ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދެން  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  އިން 

މެންބަރު  ސަރަޙަ އިއްޒަތްތެރި  އެ  ވިލިނގިލި  ހުށަހެޅުއްވި  ސަޢުދު  ކޮށާ    މި  ގަސްތައް  ދަރަށް  މި  އްދުގައި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގައި އަދި އެ މައްސަލައަށް ތާއީދެއް ނުކުރައްވާ އެއްވެސް

 ބޭނުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

ހިތުން   އަޅުގަނޑު  އެއީ  ހުށަހެޅުއްވުމަކީ  ހުށަހެޅުއްވި  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ދެންމެ 

ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ  ހުވަދު  ސަރަޙައްދުގެ  އެ  ދަންޏާމުން  އެހެން  އެގޮތަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެނުއިން  ވަރަށް 

އޮތް   ކުރިއަށް  ގެއްލިގެން،  ފެހިކަން  ދެން  ރަށެއްގެ  މައްސަލައެއް.  ގެއްލިގެންދާނެ  ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  މަދު 

ފަހުން   މިކަމަކީ މީގެ މާކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޑުއިވޭ މައްސަލައެއް. ދެން މިހާރު 

ބޮޑަށް ވަރަށް  މިއީ ހަމަ   އޯގަނައިޒްޑް ކަމެއްގެ  އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލިން. ބަލާލިއިރު 

ގޮތުގައި ދާކަމެއް. މާނައަކީ އަދި ވިލިނގިލިން އެކަން ކުރާ ބައެއް އެކަނި ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި މިފްކޯއާއި އަދި  

ވެސް   ބައި  ކޮޅަކަށް  ހުރިހާ  ގުޅިގެން  ހަމަ  މީހުން  އެ  ފަރާތްތަކާ  ވިއްކާ  އެ  ދެން  ކޫއްޑޫއާއި  ކޫއްޑޫ.  ޚާއްޞަކޮށް 

ކަމެއް  މި  އެޅިގެންދާ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ބޮޑު.  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  އެހެންވީމާ،  މިކަމަކީ.   

މަސް، އަޅުގަނޑަށް މާރަނގަޅޭ މަސްވެރިކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން. ރަށްރަށް ހަލާކުކޮށްލައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަން  

ހުއްޓާލު ކުރުން  މަސްވެރިކަން  ރަނގަޅީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ޖެހެންޏާ  އެއީ  ވެއްޖިއްޔާމުން.  އެގޮތަށް  ން، 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަށް ހަލާކުކޮށްގެން މަސްވެރިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެކަން  

ބޮ ހަމަ  ހިންގާ  ގުޅިގެން  ވެސް  ދެފަރާތުން  ހަމަ  ގުޅިގެން  އެތާ  ބަޔަކު  އަމިއްލަ  އެ  ބޮޑަށް  އަސްލު  ކުރަނީ  ޑު  އެ 
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މައްސަލައެއް.   ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ  ޖަރީމާއެއް، ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު 

އެއަށް   އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީން.  މި  ބެލެންވާނެ  ބެލެންޖެހޭނެ،  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

  ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   އެޖެންޑާގައި  ކޮމިޓީގައި  މި  ރަސްމީކޮށް  މައްސަލަ  މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެ ސަރަޙައްދު  ހިމެނުނީ. އަޅުގަނޑުގެ ސަޖެސްޝަނެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި  

ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެއީ ބެކްގްރައުންޑް ވަރކެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

އޭރުން   މިންވަރު.  އޮތް  ޙަޤީޤަތުގައި  ގެއްލުން  އޭގެ  އެކްސްޓެންޓާއި  އެދާ  ހަދާލަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ނަށް ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށް ފަސޭހަވާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގްރައުންޑް ވަރކެއް ހެއްދެވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން

މެންބަރުންގެ   ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު ސަޖެސްޝަނަކީ އެ ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޓީގެ 

ޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާ. އޭގެ މައްޗަށް ބޭސްކޮށްފައި  އިންފޯމަލް ގްރޫޕެއް އުފައްދަވާފައި ކަރުދާހެއް އަ

 މައި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. އާދެ! ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ގަނޑުމެން އިންފޯމަލް ނޫންހެން. ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް އެކަން ކުރެވެން އެބަ އޮތް މަޢުލޫމާތު.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅު

އެއީ މިފްކޯގައި އެދެންވީ ލޯކަލީ މިހާތަނަށް އެ މީހުން ގަނެފައި ހުރި ދަރުގެ ކުއެންޓިޓީ އާއި އެއަށް ޚަރަދުކޮށްފައި  

ންވަން. އޭރުން އަނެއްކާ ވެސް، ގަތް ތަނާ. އެހެންވީމާ،  ހުރި މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޓެޓިސްޓިކަލީ ދޭން ދަ

އެހާހިސާބަށް ލިބޭނެ. ލިބުނީމަ އެ އެނގުނީ މިހާރު ހުވަދު އަތޮޅުން، ގއ ޒޯނުން އެ މީހުން ގަނެފައި ހުރި ދަރުގެ  

 ޓަނޭޖުން އަންނާނީ ބޮޑެތި ކުއަންޓިޓީތައް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުން    މި ދެންނެވީ އެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންދާނެ އެކްސްޓެންޓަށް. މިފްކޯ ހާޒިރުކުރަން އިއްޒަތްތެރި 

ފާސްކުރައްވައިފި. މިފްކޯ ހާޒިރުކުރާއިރު އެ ޑޭޓާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުން އެކަން  

މީހުން ކިހިނެއް  ރަށަކުން  ކޮންކޮން  ލެވެލްގައި  ލޯކަލް  ގޮތް  ކުރާ  ކިހިނެއްތޯ  އެ  ހިންގަނީ  މި  މިކަން  ލައްވާ   
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އޭގެ   ބޭނުންވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިލުން  ގޮތް  ހިންގާ  މި  އޮޕަރޭޝަން  އަންޑަސްޓޭންޑް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފަހުގައި ތި ވިދާޅުވާ ސްޓެޕަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ. އާދެ! އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ހިނެނިވަޑައިގަންނަވާ   ކޮމިޓީގައި  މި  އޭގައި  ނަގަން. އަދި  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ރަސްމީކޮށް  ހަމަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު 

މެންބަރު    4ހުވަދޫ   އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ  ޢަބްދުއެމް.ޕީން،  هللا، ޔަޢުޤޫބު 

މި   ފިރުޝާން.  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒާހިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ސަބް    4އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންގެ 

ކޮމިޓީއަކުން މިކަން ބައްލަވަފާއި މި ހޯއްދަވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހޯއްދަވާފައި، ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި މި ކޮމިޓީއަށް  

 . ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ހީވަނީ މިއީހެން އެންމެ   ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް  ވަޙީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި 

 އީދުކުރަން. ފުރިހަމަ ކޮމިޓީއަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު
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މެންބަރުން ތިއްބަވާ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ސަޢީދު ލައިގެން    5އަޅުގަނޑު ހިއެއް ނުކުރަން ހުވަދޫ  

އަދިވެސް ހުވަދޫ ބޭފުޅަކު މި ގޮނޑިއަށް ކުރިއަށް އޮތްތާ ގުޅިއްޖިއްޔާ ވެސް އެ ބޭފުޅަކު ވެސް  މެންބަރުން. ދެން    5

 ބައިވެރިކޮށްލަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 ހަމަ އެގޮތަށް ތާއީދު އިނގޭތޯ އަޅުގނޑު. 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ގޮތަކީ  ނިމުނު  މި  މިކަން  ލިބި  ތާއީދު  މިހާރު 

އިއްޒަތްތެރި   ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  އަތޮޅަށް  ހުވަދު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ    5ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުން 

މި ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮރިޖިނަލް  ގޮތުން  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ރަސްމީކޮށް.  އެކުލަވާލީ   

ހުށަހެޅުން އަނބުރާ މި ގެނައީ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް މާ ފުރިހަމަ ކަމަށް  

ށް އެނގިވޑައިގަންނަވާ، އެތާ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޕަރސަނަލީ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެ ސަރަޙައްދުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ބޮޑަ

ނަންނަމާއި   ރަނގަޅު  ކިޔާ  އެ  ބަހުރުވައާއި  ތަންތާނގެ  އެ  ދެނެވަޑައިގެން،  ބޮޑަށް  ސިޓުއޭޝަން  އިކޮނަމީ  ސޯޝޯ 

ކުރެއްވީމަ   މިކަން  ތިއްބަވައިގެން  މެންބަރުންކޮޅެއް  ވަޑައިގަންނަވާ  ފަހުމްވެ  ރަނގަޅަށް  ވެސް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ 

ގޮތެ ގްރައުންޑް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތި ބޭފުޅުން  މީގައި  ފެންނަނީ  ފަސޭހަވާނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް  ނިންމަވަން  އް 

ތަޙުޤީޤު   މައި  ހުށަހެޅުއްވީމަ  ރިޕޯޓު މިކޮޅަށް  ތަޙުޤީޤެއް ކުރައްވާފައި، ހުށަހަޅުއްވާ  ހައްދަވާފައި، ކުރަންޖެހޭ  ވަރކް 

ޑިފިކޭޝަނަކީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަމަ މައި ކޮމިޓީން ގެންދަން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ކުޑަކުޑަ މޮ

މަޢުލޫމާތު   ރަނގަޅު  ބަލާއިރުގައި  ހިންގަން  ތަޙުޤީޤެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެކަމަކު  ހުށަހެޅުއްވި. 

ދަތިފުޅުވެދާނެ.   ފަހަރެއްގައި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލުކުރުން  ނެތި،  އަތުގައި  މައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮމިޓީގެ އެއް ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާލެވޭނެ ކަންނޭނގެ ތި ބޭފުޅުން އެ އެކްސަސައިޒް ހައްދަވައިފިއްޔާ. އާދެ! ޢަލީ  

 ޙުސައިން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ
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ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މި އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި  

މިވަރަށް   ގޮތުން  ގުޅޭ  ޚާއްޞަކަމަކާއި  ވަކި  ހިނގާ  އަތޮޅުގައި  ހުވަދު  މި  އެއީ  ކޮށްލަން.  އިން  އެބަ  ސުވާލެއް 

ކު މި  ކަމެއް  އެންމެ  ހަމަ  ލިބޭ  ގެއްލުން  ތިމާވެއްޓަށް  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  އެ  ވާހަކަދެވޭއިރު  ބޮޑު  ރާ 

ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން، މަސައްކަތުން އެންމެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނަގައިގެން މިހާވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދައްކަން މި އުޅެނީ 

މުޅި  ނޫން.  އަތޮޅެއް  ހުވަދު  ކޮންމެހެން  ދެން  މީހުންނަކީ  މި  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  ކީއްވެގެންބާވައޭ. 

ވަރަށް   ބޮޑެތިސިންގާ މާކަރީ  ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަމަ  ހަމަ  މިއީ. ރޭގަނޑު އެންދަމަންވީމާ  ކަމެއް  ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ 

ދިއްލަނީ. ދިއްލާ ފަރުފަރުގައި ހަމަ ދިރުން ހަމަ   ކިތައް ލައިޓްކަމެއް  ނޭނގެ ކިތައް ވޯޓުގެ  ލައިޓު. އަޅުގަނޑަކަށް 

ން. ބ.އަތޮޅު ވެސް ހަމަ ދިއްލައިގެން ހަމަ  ހުރި ގޮތަށް، ހަމައެކަނި ހުވަދު އަތޮޅެއް ނޫން. ބ.އަތޮޅަށް ވެސް ވަޑައިގެ

މަސް   އަނެއްކާ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  ދަމައިގެން  އިނގޭތޯ.  އެންދަމަނީ  މި  އެބަ  ނަގައިގެން  ގޮތަށް  ހުރި 

ކައްކަންވީމަ، ފަޅު ރަށްރަށަށް އަރާ ހުރިހާ ގަސްތަކެއް ކަނޑާލައިގެން ކައްކަން. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް. ހަމައެކަނި އެއް  

މި  ތަން ޙަޤީޤަތުގައި  ޕްރޮސެސްގައި  މުޅި  އުޅެނީ.  މި  ދައްކަން  މި  ވާހަކަ  މި  ކީއްވެގެންބާވައޭ  ނަގައިގެން  ކޮޅެއް 

ކަންނޭނގެ.   ބެލެންޖެހޭނެ  ތަޙުޤީޤުކުރެވޭއިރުގައި  މިގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޖަރީމާތައް  ހިންގާ  މި  މީހުން 

ތިމާވެއް ޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވެނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭއިރުގައި 

ތަނަކުން   މި  ހަމައެކަނި  އެއްޗަކަށްވާންޖެހޭނީ.  ހޯލްސަމް  ހޯލް  އެއީ  ފިޔަވަޅުތައް.  އަޅާނެ  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  އެ 

 ނައްޓައިގެން ކުރާ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ވިދާޅުވި   އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ދެންމެ  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު 

މެންބަރަކު   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ވެސް  އެއީ  ފާހަގަކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ދެކަމެއް  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލައާ 

ޅުގަނޑުމެންނށް ލިބި، އެޖެންޑާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ އެކަން  ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު އަ

މި   ވާހަކަ  ކޮންސަރންތަކުގެ  ބައެއް  ދިމާވާ  މި  މަސްވެރިކަމުގައި  ހުރަހެއް. ދެން  ނެތް  ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއަކު 

. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ނުކުތާ ހަމަ އަޅުގަނޑު މީގައި  ރިޕޯޓުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ގެނެވިދާނެ ކަމަށް

 ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ އޮތް. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި
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ހުށަހެޅުއްވި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އިންޑަސްޓްރީއަށް   ރާއްޖޭގެ  ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ތާއީދުކުރާކަށް.  ހުށަހެޅުމަށް 

ހަލާ ތިމާވެށި  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެ  ހަދަނީ. މަސްވެރިކަމަށްވެފައި  މި  ވެސް  ރިސޯޓުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުކޮށްގެން 

އެހާ   އިންޑަސްޓްރީ  އެ  ނުކުރަން  ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހިއްކަނީ.  މި  ވެސް  ބިން  އަޅަން  އެއަރޕޯޓުތައް 

 ތަކަށް.   ބޮޑަށް ޑިވެލޮޕްވެފައި އޮތް އިންޑަސްޓްރީއެއްގައި އެކަން އެއީ މިހާރު ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމެއް ނޫން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ. އެއަށް ކޮމެންޓެއް ކުރެއްވީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް  

ކޮމިޓީ ފާޅުކުރެއްވޭނެ. ދެން އޭގައި  ވެސް  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންސަރން ކޮންމެ  އެހެން ހުންނަ  ން  ހީވަނީ 

 ކޮން އެކްސްޓެންޓަކަށްތޯ ދާނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންތާ ނިންމާނީ ދެއްތޯ. އާދެ! ސަޢުދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

އަޅުގަނޑުމެން ދަރުގެ   އިޝޫގައި ދެން  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުއްވި  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި 

މި މައްސަލައިގައި މި ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު މިހާރު އެންވެރިކަމުގެ މިހާރު މި މަޖލީހުން މި އޮތީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ  

ހައްލެއް   ޖުމްލަ  އެންވެރިކަމަކީ  ހެދުމެންދާއިރު،  ގަވާއިދުތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ހަދާފަ.  ވެސް  ގާނޫނެއް  ޚާއްޞަ 

އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ދާގޮތް  ގެންނަންޖެހޭ  ޕްރޮސެސް  މި  ކުރަމުންދާ  އެންވެރިކަން  މިހާރު  ނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ދެން  ގޮތަށް.  ގެންދާ  ހިމަނާފައި  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަ އެ  ހަމަ  ވެސް.  ގޮތަށް  އަތޮޅެއްގެ  އޮންނަ  ކޮށްފައި  ރިޒަރވް  އެންވެރިކަމަށް  ބ.އަތޮޅަކީ  ހަލަ  ކަނޑައެޅިދާނެހެން 

އެމަކީ. އެހެންވީމާ،   ކާނާ  މަހުގެ  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ، ދިވެހި  ކޮމިޓީގައި  މި  ގޮތަކަށް 

އެން ކަލެކްޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް، ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ،  

 ން ދާގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން ހަމަ ބަލައިގަންނަން، އެކަން ކުރަން.އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޓީން މިކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންސަރނެއް އިނގޭތޯ.   ވެލިޑް  ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ރސަނަލީ މިއާއި އެއާ މަސްހުނިކުރާކަށް ވެސް އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ ދަރުގެ  އަޅުގަނޑަކަށް، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ޕަ



 2020  ޖޫން  22                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  29ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

13 

 

އިޝޫ ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން އިންކުއަރރީއެއް ހަދަންވީ މަސްވެރިކަމުގައި ހިނގާ އަން   އިޝޫގެ ގޮތުގައި ދަރުގެ 

ބަލަ ދިރާސާކޮށް  ވަކިން  މުޅިން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޕްރެކްޓިސަސްތައް  ހަމަ  ސަސްޓެއިނަބަލް  އެއީ  ންޖެހޭ. 

ތެރެއަށް   މީގެ  ޕްރެކްޓިސަސް  ޑިސްޓްރަކްޓިވް  މާ  ތިބެވޭވަރަށްވުރެ  ހަދާލައިގެން  ކަމަށް  ނޭނގޭ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް 

ތަޅުމަށް އެޓެންޝަނަށް   އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އޮވެ، އަޅުގަނޑު  އައިއްސި. ކޮމިޓީއެއް މިގޮތަށް 

ހު މިހެން  ޕޮލިސީއަށް  ގެންނަންޖެހޭ  އެމެންޑްކުރުމާއި  ރެގިއުލޭޝަންތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގެންނަން. އެމެންޑް  ކަންކަން  ރި 

ކުރަންޖެހޭ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އުއްމީދުގައި  ގެންދާނެކަމުގެ  ކަންކަން  އެ  ގެނައުމާއި  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ 

މެންބަރަ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އިނގޭތޯ.  އެއީ  ދާއިރާއަށް  ކަމެއްހެން  ކެންދޫ  އަޅުގަނޑު  ފަހުގައި،  ށް 

 ދާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ސަޢުދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ  މިހާރު  ދާން.  އައިޓަމަށް  އޮތް  ދެން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވަކި   ހުށަހެޅުއްވި  ތާއީދުކުރެއްވީ.  ޙުސައިން  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  މައްސަލައެއް.  ސްޕެސިފިކް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ވަކި ރަށެއްގައި ހިނގާ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ ކަމެއްހެން. ދެން  

ހީވަނީ އިތުރު މައްސަލައެއް ގޮތުގައި އެކަން  އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެމާ ބެހޭ ކަމެއް އަންނަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑަށް 

 ހުށަހަޅައިގެން އެ އޮންނަ ޕްރޮސެސްއެއް ދާނީ ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މި މަޢުޟޫޢުގައި ދެން ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ދެނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ ރު މެންބަ ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހުށަހަޅާ،   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑު ވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ވަކި ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް ހަމަ ބަލައިގަތުން އެދޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  

އެމާ  ދަންނަވަން އިނގޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  އެއީ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،   .

ނުލާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން. އަދި އެންވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން  

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު އެންދަމަދަމާ ނުތިބެވޭނެކަން    ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މި ކުރާ، މިހާރު އެންދަމާ
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ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ. އަތޮޅަކަށްފަހު އަތޮޅެއް އެބަ ހުސްވާކަން އެބަ އިނގޭ. ހުވަދު އަތޮޅުން އެން  

އިނގޭ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންދަމާކަން  ބ.އަތޮޅުން  އައިސް،  ބ.އަތޮޅަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހުސްވީމަ   .

މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ އެން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ، ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި ހޯދަން ބަލާ، މި މައްސަލައަކީ  

ހަމަ ވަކި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިރާސާކޮށް، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ، ކަމާ  

ޅުގަނޑމެންގެ ފައިންޑިންގްސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މި  ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަ

ރަސްމީކޮށް ވަކި މައްސަލައެއް   ގޮތުގައި ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ 

 ގޮތުގައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލި ދާއިރާގެ، އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅުއްވުމެއްގެ ގޮތަށް އެ އައީ. ދެން އެހެންވީމާ، މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ  އާދެ! ވިލިނގި

ދާއިރާގެ   ވިލިނގިލި  ފުރުޞަތު.  އެ  ހުންނެވިއްޔާ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވާ  އެއަށް  ގޮތުން  ބެހޭ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ހުށަހެޅުއްވި   ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

ށް ނުފުރި  ހުށަހެޅުމަށް. އެންވެރިކަމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޙައްލު ގެންނަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެން ނުލިބިގެން މަހަ

ތެރޭގައި   މަސްވެރިކަމުގެ  ގޮތުގައި  އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ  ވަކި  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އާދޭ.  އެބަ  ވެސް  ދުވަސްވަރު  ތިބޭ 

ގޮތަށް،   ގެންނަންޖެހޭ  އެންވެރިކަމަށް  މި  ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ  ކޮބައިތޯ  ޖެހޭ  އެބަ  ކުރެވެން  ރިސަރޗް 

އަޅުގަ ފިޝިންގއަށް  ފްރެންޑްލީ  ވަރަށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ، މިއީ  ދާންވާއިރަށް  ނޑުމެން 

އެހެންވީމާ،   ޓޮޕިކެއް.  ކުރެވެމުންދާ  ރިސަރޗް  ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  ރިސަރޗެއް  ބޮޑު 

އެންވެރިކަން   މި  އަމިއްލައަށް  މަސްވެރިން  ދިރާސާކޮށްގެން،  އަމިއްލައަށް  މަސްވެރިން  ކުރީގައި  ރާއްޖޭގައި  ކުރަން. 

ގޮތަށް   ހިމެނޭ  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  ބަލައިގަނެ،  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމާ،  ދިއްލައިގެން.  މިހާރު  ކޮށްގެން.  ޑައިވިންގ 

އެދެނީ   އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑު  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  މައްސަލަ  މި  ދަށުން  ބެލުމުގެ  މުޤައްރިރުގެ 

ސަސްޓެއިނަބަ ވަކި  މަސްވެރިންނަށް  ވެސް  އެންވެރިކަމަކީ  އުސޫލުން  މަހަށްދާ  މަސްވެރިން  ވަކި  ލްކޮށް، 

 އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ ގޮތަށް ބިނާކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހޯދުން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލައިގަތުމަށް ފެނިވަޑައިނު މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ އެ މައްސަލަ  ގަންނަވާ.  އާދެ! މިހާރު އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީން   ބަލައިގަތުމަށް  މައްސަލަ  މި  ބެލީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ގޮތެއް.  އެހިދާނެ  ވޯޓަށް  މިވެސް 

ފާސްކުރެއްވީ ކަމަށް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައިފި މިކަން ގެންދާނެ  

އްގައި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރާނެ ގޮތަށް އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް ހޯދާލާނަން.  ގޮތެއް. އަޅުގަނޑު ފަހުގެ ތާރީޚެ 

ނަމަވެސް   މާއްދާ  ހައެއްކަ  ކޮށްލަންޖެހޭނެ.  ވެސް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ބެހޭ  މޫސުމާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިއަދު 

އެ ފުރުޞަތަކަށް  ޚައިތަމް،  ދެއްތޯ.  ނިންމާލަން  ކަންނޭނގެ  ޖެހޭނެ  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދިވަޑައިގެންފައި 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ކަންނޭނގެ   ގާތްވެއްޖެ  މަސްދުވަހާއި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  އައިސް  ފަހަކަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަޅު ހިއްކުމާ ބެހޭ   ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން  ވ.އަތޮޅު ރަކީދޫގެ  ފަޅު ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސޮރީ، ބަނދަރު  ގޮތުން ނޫނީ 

ވަރަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮންސަރން ރެއިޒްކުރަމުން ގެންދަވާތާ. ދެން އެ ބޭފުޅުން ޕެޓިޝަނަކާއި އެއްޗެހި  

ދެން އެ ތަނަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން    ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް އެކްޓިވްކޮށް އުޅުއްވަނީ.

ހިއްކާފައި ފުންކޮށްފައި އޮތް ތަނެއް. ދެން އެ ތަނަށް މިހާރު މަޑި އަރާ، މިޔަރު އަރާ، އަދި މިގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދެން   ތަނެއް.  އޮތް  ވެފައި  ވެސް  އެޓްރެކްޝަނަކަށް  ޓުއަރިސްޓް  ބަދަލުވެފައި،  ގޮތަށް  މަސްފެންގަނޑެއް  އެއްކަލަ 

ގާތްގަނޑަކަށްމަޢުލޫމާ ދިރިއުޅެނީ  ރަށުގައި  އެ  ވެއްޖިއްޔާމުން  ގޮތުން  ލިބޭ  އެތު  މީހުން.  ސާޅީއަކަށް  ހެންވީމާ،  

ރެއިޒްކުރައްވާފައި   ބޮޑު ކޮންސަރނެއް  ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް  ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް އަންނާތީވެ އެ  ކުޑަކުޑަ ރަށަކަށް އެވަރު 

އޮތީ. ދެން ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ އެއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ އެކަހަލަ ކުޑަ ރަށެއް  

އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެން އެ ދަނީ. ދެން ބަނދަރު ހެދޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ވެސް އެހެންނޫނީ    ހަމަ އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ރަށުގައި   އެ  އިތުރުން  އޭގެ  ވިދާޅުވޭ. އަދި  އެބަ  ބޭފުޅުން  ވާނެކަމަށް އެ  ކަންތައް  އެ  ލައިގެން ވެސް  ޖެޓީއެއް  ޓީ 

އެހެންވީމާ، ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  ވެސް  ކަމަށް  ދޯންޏެއް  އެންމެ  އެކަން    އޮންނަނީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  މިއީ 

ޙަޤީޤަތުގައި   އަސްލު  ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކޮންސަރން.  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކަމެއް  އޮތް  ރެއިޒްކުރައްވާފައި 

 ކޮމިޓީން އެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނަމަވެސް ހަމަ ބަލާލަން މިއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

އާދެ! އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ މުޅިން އައުކަމެއް މިހާރު އައު ޓޮޕިކެއް މިއީ އިނގޭތޯ. އެއީ  

ޓޮޕިކަކީ.   މިހާރުގެ  އެއީ  އުޅޭތީ  ދެބަސްވުންތަކެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  ބަނދަރުގެ  ވ.ރަކީދޫގެ 

މެންބަރު  އާދެ! އިއްޒަތްތެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަކަށް މި އަހާލަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ވަޙީދު. އަޅުގަނޑު ތި  ރި 

އިތުރަށް   މިކަން  ކޮމިޓީން  މި  އުޅޭތީ  ތެރޭގައި  ބައެއްގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކޮންސަރން  މީގެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ތެރެއަށް ވަންނާނީތޯ  މީގެ  ފެނޭތޯ  ހަމަ  ބަލަން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  ގޮތެއް،  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ނެތް   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދި  ރަސްމީކޮށް  ކަންތައް  ރަކީދޫގެ  މިއީ  އެދެން.  ހިއްލަވާލަދެއްވުން  އަތްޕުޅު 

ގޮތަކަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓޮޕިކް  މި  އޭރުން  އަޅުގަނޑުމެން.  ސްޓޭޖުގައި  މި  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅިފައެއް. 

ނިންމައިލެވޭނީ. މިކަން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް  

ކޮން   ކުރިއަށްދާނެ.  މާއްދާކޮޅެއް  އޭރުން  އިނގޭތޯ.  މަސައްކަތްކޮށްލާނީ  މިނިޓު  ވިއްސަކަށް  ދެން  ބިލުގައި 

ނިމުނީ.   ކިޔު  7މާއްދާއަކުންތޯ  އާނ،  މާއްދާ.  މީތި  ވަނަ  ހިންގަވާ  ސަމާލުކަމަށް.  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އްވާ. 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރީދުވަހު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޑައިރެކްޓްރޭޓުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  މިހާރު  ބަލާލަން.  ރަނގަޅުތޯ 

 ދެންނެވިން އެއްގޮތްކޮށް  ލިޔުނުއިރުގައި ރިޕީޓާއި ބައެއް އެއްޗެހި ތަކުރާރުވާހެން ހީވާތީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި އަޅުގަނޑު 

ގޮތް   ލިސްޓުކުރެވުނު  މި  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  އޮޅުންފިލުވާލަން.  ރިޕީޓް  މީގެ  ހައިލައިޓްކޮށްފައި  މާއްދާތައް  ހުރި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސެންސް މޭކްކުރެވޭތޯ ބަލާލަން )ހ( އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ...
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