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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކްލައިމެޓް އެން އެންޑް  ކޮމިޓީގެ    ވަޔަރުމަންޓް  ބައްދަ  8ޗޭންޖް  އިއްޒަތްތެރި ވަނަ  މެންބަރުންނަށް،    ލުވުމަށް 

ބައްދަލުވުމުގެޙަމަރުށް  މެންބަރުންނަ ކޮމިޓީ  މިއަދުގެ  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިބާ    2ހިމެނެނީ     އެޖެންޑާގައި 

އެހެން  ގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބައިޓަމަށްފަހު ދެ އަ އެ  . ދެން އިޓަމެއްއަ ބޭނުންވިއަސް އެ    އްވަން ށަހަޅު ހުމެއް ކަރަކު 

އެބައޮތް.ޞަފުރު އަޅުގަނ  ތު  އައިޓަމަށް  އެހެންވީމާ،  އެޖެންޑާ  ފުރަތަމަ  އަދަނީ  މިޑު  އިސްފަސްކޮށް  ޅުގަނޑު  . 

އަވަހަން.  ގެންދާނަ މަފުރަތަމަ  ނިންމާލެވޭ  އެންވަޔަރަ  ސައްކަތް.ށް  އޮފް  ކޮމިޓީއަށް  ންމިނިސްޓްރީ  އެބައޮތް  މަންޓުން 

ސޮ ފޮނުއްވާފަމިނިސްޓަރ  ސިޓީފުޅެއް  މެންބަރުން  އިކުރައްވާފައި  ކޮމިޓީގެ  ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެ  . 

  އެ   ތު އަރުވާނަންޞަރުށް ފު ޓަޓޭރިއޭސެކްރެ  ގަނޑުޅުއަ  .ނަވާ ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށްޑައިގަންކެވަމެދު ދެފުޅާސިޓީ

  ސިޓީފުޅު ވިދާޅުވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރަތީ ވެށި  ދު ޤު. ރާއްޖޭގެ  ވެ ދަންނަވަމެމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހުމުޙައް  އީސްލީހުގެ ރަ ތުންގެ މަޖިޔިރައް

ދެމެހެއްޓުމަ މުހިމާޔަތްކޮށް  އަޢަމަޖުތަށާއި  ރާއްޖެށް  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  ނޭދެވޭ  ގެއްލުން  ންނަ  ލިބޭ  އަށް 

މަސައްކަތްތަކު ކުރަމުންދާ  ސަރުކާރުން  އެންވަޔަ މަޖިރައްޔިތުންގެ  ވަނަ    19އް  ޑަކުރުމަށް  އެންޑް  މަންރަލީހުގެ  ންޓް 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު    ބޭނުންތެރިކަމެއް  ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީޞާއްޙި  މިޓީގެ މެންބަރުންނާ ޗޭންޖް ކޮ  ކްލައިމެޓް

ކްލައިމެޓްމަންރައެންވަޔަ ވީމާ،    .ވެދެކެމެ އެންޑް  ކޮ  ންޓް  މެންބަރުމިޓީޗޭންޖް  މަޢުލޫމާތު    ންނާ ގެ  ބައްދަލުކޮށް 

 .ވެއެދި ދެންނެވީމެ  އްވުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެޞާއްޙި

  

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންސަތުރިޔާ

މިނިސްއިއްޒަތްތެއެހެންވީމާ،   އެދިރި  މި  ވަޑައިގަންޓަރު  މެންބަރުންނާނަވަނީ  ފުޅުން  ބޭ  އެ  ކޮމިޓީގެ 

މި ބައްދަލުކޮށްލައްވާ  ހިނގަމުންދާ  އިސްނަންގަވައިގެން  މެންބަރުންނަށް    މަސައްކަތްތަކާ ހާރު  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 

 .  ންރ ހުޅުވާލައަޅުގަނޑު ފުލޯ ކަށްންނަވާ ގޮތަޑައިގަ ފެނިވަގޮތުން ގުޅޭ މިކަމާއެހެންވީމާ، . އެރުވުމަށް

 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަމެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިރާގެ 



  

ކަމަ ސަރުކާ ފުރަތަމަ  އެންވަޔަރަކަށް  އިސްނަގައިގެން  ންޓުމަންއެންވަޔަރައޮފް    މިނިސްޓްރީ  ،މަންޓްންރުގެ  ން 

އިމަންއެންވަޔަރަ  ބައްދަލުކޮށް   އަޅުގަނޑުމެންނާ އަޅުގަ  ޝޫސްތަކާންޓް  ކުރަން  ސްކަސްޑި  ނޑުމެންނާބެހޭގޮތުން 

އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުއެސްޓެން. މިފަދަ ރިވެސް އަދާކުރަ  ދި ޝުކުރުއަ   އުފާކުރަންގަނޑު ވަރަށްތީ އަޅުދިލެއްވީއެ

އެ  އެކޮމަޑޭޓްކުރަން  މިއަށް  ޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ    ބޭފުޅުން  އެ   ދަލުކޮށްބައް  ބޭފުޅުންނާ  އައިމާ  ދައްކާ 

  ވެސް  ފުޅުންނަށް ވީހާ ބޭ އެ  ތުޞަރުމި ފު  ދު ލާޒިމުވާނެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީ ޑުމެންނަށްއަޑުއަހަން އަޅުގަނ

 . ޝުކުރިއްޔާ.  މަށްނުކަށް ދިހައަވަ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 .  ރި މެންބަރުތްތެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަގެތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ  ޞަފުރު

 

 :ޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

އި  މިނިސްޓްރީލުޤަބޫ އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ސަރުކާރުގެ  ވެއްޖެއްޔާ    އަކުން ކުރާގޮތުން 

މިހާރު   ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ.  ގަނޑުމެންއަޅު  މަކުއެސްޓްކުރީރިނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ޖޫންގައި    24ވެސް    ދެން 

ރިކުއެސްޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން ލިބުނު  އަސްލު.  ނަށް  ކަންނޭނގެ  ދުވަސްވެއްޖެ    ހަފުތާއަށްވުރެ   2  މިހާރުތަންކޮޅެއް 

އައިސްއަޅުގަނޑުމެންނަ  ރުމިހާ  ގިނަވެއްޖެ ރިކުއެސްޓް  މި  އޮންނަތާށް  މި  .ފައި  އަވަސް    އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅެއް 

މި އަގޮތަކަށް  ރިކުއެސްޓުންހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަ  ހަމަޖެހުންއެކޮމަތަކަށް  އިންތިޒާމެއް    ، ޑޭޓްކުރެވޭނެ 

ކަރަނގަ  ގެން ދިއުމަކީ ބަލުގައި ހަމަޖެހިމުސްތަޤް ދެކެން. ދެން  މެއް  ޅު  ދިމާވެގެން    ޓަރާ ދޭތެރެއިން މިނިސްކަމުގައި 

ކައިރީގައި އަޅުގަނ  މިނިސްޓަރު ވަރަށް   ދެންނެވި  ވެސް   ޑު  ރިތިމަންނަ  މިކޮޅަށް  ދުވަސްވެއްޖޭ  ކޮށްފައި  ޓެއްކުއެސް 

އަވަސް    މިއަށްވުރެ އް ތަޓުސް ރިކުއެ ނަ އަން އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެން  ބަރެއް ނުވެގެންނޭ މި ޚަ. އަދިވެސް އޮންނަތާ

 ދެކެން. މަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި  އޮތުށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި  ގޮތަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަޅު،  ހެންވީމާއެ ދާއިރާނުކުތާއެއް    ވަރަށް  އިއްޒަތްތެގެމަނަފުށީ  އެ ގެ  މެންބަރު    ރެއްވީ. ގަކު ފާހަ  ރި 

ބެހޭ    އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކާ ނަމަވެސް  ދެން ނުރަސްމީ ގޮތުން  އި  އެކުގަ   ޓީ ލިބުމާ ސި  މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އުފައްދާފައިރެސްކު ވިލަ   މަޢުލޫމާތު މި ރުމަށް  ސެކްރެޓޭރިއޭ    ގުރޫޕުގައި  ވަޓްސްއަޕް  ފަރާތުން  ޓުއޮންނަ  ގެ 

ފާޞާއްޙި އަޅުގަނޑު  ދެން  ންށްލަގަކޮހަކުރެއްވިކަން  އަ.  ގޮތުން  ތެރޭގައި  ނަށްމެންޅުގަނޑުނުރަސްމީ  ގުރޫޕުގެ  އެ   



  

އެކަމަޚިމަށް  ކަންކަ ބަދަލުކުރެވި  ކުރިއަށްދާޔާލު  ގޮތެށް  އަޅުލަފައެ  އްގެނެ  ލިބޭއް  ކަމަށް  ގަނޑުމެންނަށް  ނެ 

ހޭދައްއު ވަގުތުކޮޅެއް  މިނި  ކޮށްލުމަށްފަހުމީދުކޮށްގެން  ބަލާލިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެވެދެން    ލަބިލިޓީއަށް އި ސްޓަރގެ 

ދަތު. ދެން  އިނގޭތޯ  ސް ވެ  އަނެއްކާ   ށްމީކޮނުރަސް ހުރި ދަނޑިވަ  ފުޅުތަކެއްރުވަރަށް ގިނަ    ދިމާވެގެން   ޅަކަށްވެސް 

އެހެންވީޔައީދި އެކަ.  މެންބަރުންގެ  މާ،  އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  އޮތް  ހިނގާފައި  އެގޮތަށް  ޓަކައި    ށްމަޢުލޫމާތަން 

 .  ންތު އަރުވަޞަށް ފުރުރައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބައަޅުގަނޑު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާ ހަރު ފަދެން މި. ދަންނަވާލީ

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ  އިތަމްޚަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިރާގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާ

އިއްޒަތްތެދެން  މުޤައްރިރު.    ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ފާ މީގައި  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ކުރެއްވިހެން،  ހަގަރި 

އަޅުގަނޑުމަންއެންވަޔަރަމިގޮތަށް   މިނިސްޓަރު  ސިޓީމެންނަންޓް  ފޮއެއް ށް  އޮތު  އަނުވާފައި  މިއީ  ވަރަށް  ން  ސްލު 

ކަމެއްގެ  އަޅުޕޮޒިޓިވް  ގޮތުގައި  ކޮމިޓީ ގަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްގޮތަކުން  އެއީ  ދެކެން.  ވަރަށް    ޑުމެން  ހަމަ  ވެސް 

މިއީ މިނިސްޓަރުގެ  އެހެންވީމާ،  .  ހަގަކުރެވޭން މިއިން އެބަ ފާން ބަލައިގަންނަކަނިސްޓްރީންޓް މިމަންއެންވަޔަރަބޮޑަށް  

 .ޝުކުރިއްޔާ އެރޭންޖްކޮށްލަން.  މި ސް އަވަހަކަށްވެ  ވީހާ ލާފައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އި ލަ ބަވެސް  ޑިއުލްޝެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރު  ންއެހެ އެދިވަޑައިގަންޞަބޭފުޅަކު  ކަމަށްވަން  ނަވާތޯތަށް  ނެތް  މިހާރު    ދެން  ޏާމިކަމުގައި.  މި  އަޅުގަނޑަށް 

ގަންނަ  ލައި ން ބައަޅުގަނޑުމެ  ޓީފުޅުފައި އޮތް ސިފޮނުވާމި  ން  ންޓުމަންއެންވަޔަރަ  މިނިސްޓްރީ އޮފްވިސްނުނު ގޮތަކީ  

އަދި   ކޮމިޓީހެޅުއްވުމަށްހުށަހުށަހެޅުއްވި    އެ ކަމަށާއި  އަޅުގަނޑުމެން  މަރު  މިނިސްޓަރަށް    ށާއި ކަމަ  ކިޔާ   ބާޙަން 

އިން  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ވާހަކަ  އޮތް ތު  ޞަފުރު  ބައްދަލުކުރުމުގެ   އާ މިޓީފަސޭހަފުޅު ދުވަހެއްގައި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮ

ކޮމިއުމިނިސްޓްރީއަ މި  ދެއްވުން.  ކޮށްޓްނިކޭށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވީހާ  އެހެންވީމާ،  އެ   ދެކެނީ  އަވަހަކަށް    ވެސް 

ވަގުތުކޮޅެއް އޮތްވާ މެންބަރުންނަށް    ލިބުނީމާ  އްޚެތާރީ  ނަށްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ނެވާޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ 

ބައްދަނަވާނަން  ދަން އޮންނާއެ  އިރެއް.ލުވުން  އަޅުއެގޮތަ  ،ންވީމާއެހެ  ނެ  ކަމަށް  މި ށް  މި    ނިންމީ  ގަނޑު 

މި އާދެ!  އިގައި.  މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ  ދެން  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މައޮތީ  ގެންދިއުމުގައި    ކުރިއަށް  ސައްކަތްތައް 

އެކުލަވާލަ  ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު  ވަރެއްގެ  އަޅު  ބާއްވަން.  ޕްރޮގުރާމެއް  އިކޮންމެވެސް  މެންޑޭޓެއް  ގަނދެން  ޑުމެންގެ 

ކޮމިޓީއަ ކަމަކު   ކޮމިޓީއަށް . ދެން  ވާލުކުރައްވާފަޙަ   ށްއެބައޮތް  ދެއްވާފައި އޮތެއް  މެންޑޭޓެއް  ކޮޅެއް  އެ ތަން  އެގޮތަށް 

  ގެ ގޮތެއްއްވާ  ދެންފިކް ކަންތައްތަކެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މި އިސްކަވަކި ސްޕެސި  ޗެއް ކަމަށްވާތީޅާކޮށް އޮތް އެއްފު

ތު  ޞައެހެންވީމާ، އެކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރު  އެކުލަވާލަން. ތާވަލެއް  ވޭ މަސައްކަތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

ބޭނުން  .ހުޅުވާލަނީ ޖު  ތި ފުރަތަމަ  ވަނީ  އަޅުގަނޑު  ހުރި ބޭފުޅުންގެ  މިކަމުގައި  ވިސްނުން  ގޮތް.މްލަ  ކޮންކޮން     



  

އަޅުގަނޑުމެ ރާ މަސައް ން  ކަންތައްތަކަކަށްތޯ  އިސްކަތް  ތީމްކަންދޭނީ.  ވާލުމުގައި    ދެއްވީމާ ވިދާޅުވެ  އް ކެތަމައިގަނޑު 

ނެ. އެހެންވީމާ، ފުލޯރ އަޅުގަނޑު  ލިދާ ބެ ތޯލެވޭކަށް ފައްތާތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޝެޑިއުލައޭ  ންދެއަޅުގަނޑުމެން  

އެންޑް  ކްލައި  ލާނަންއިހުޅުވަ ޗޭންޖް  ކޮމަންއެންވަޔަރަމެޓް  މަމިންޓް  ކުސައްކަތްތަޓީގެ  އި  ގެންދިއުމުގަ ރިއަށް  އް 

އިސް ތި   ނުވަތަމްތައް،  ތީ  ނުވަތަތައް،  ޢުޟޫއުމަ  ދޭނެކަންއަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނުންފުޅު    ޓޮޕިކްތައް  ބޭފުޅުންގެ 

 ތު ހުޅުވިފައި އޮތީ.  ޞަފުރު ލުމުގެ ގޮތުން.ބެ ހުރިގޮތެއް 

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެވާ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު  ގެދާއިރާ  މަހިބަދޫ

އަޅުގަނޑަ މުޤައްރިރު. މި  ކޮމިޓީ  ކޮށްޞައްޚާ މި  ވެނީފާހަގަކުރެށް  ޝުކުރިއްޔާ  ދުވަސްތަކާ  މި  ގަޑިތަކެއް ބާއްވާ    އި 

ވަރަކަށް ކޮ އެކުލަވަފު   ންމެވެސް  އޭގެ އިރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  ލާފައި  މަސަ ދެން  އެގެ    ހެން އްކަތްތަކަށް. 

ނަނީ  އް މި ހުންޓީ ރޫމްތަކޮމި  އިރުހިނގާކޮމިޓީއެއް މިހާރު    17ހުގެ  ޖިލީ މަކޮށް ރައްޔިތުންގެޞައްޚާމިދެންނެވީ މި  

  ވެގެން އެ ދަގޫ އުނ  ވެސް  މޭޒަށްހީވަނީ އިދާރީ  ނޑަށްއަޅުގަ  ތައްތައްގެ ކަންތައް ހޯދުމުހެންވީމާ، ގަޑިއެވަރަށް މަދުން.  

ސަބަބުތަކަ ދެންނެވި  މި  ކޮ  .ށްއުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅަންވީ  ވަގުތުތަކެއް    ންމެވެސް 

ޤަ އު  ނީބޫލުކުރެވެއަޅުގަނޑަށް  ދުވަސްތަކެއްގައި  އަޅުމިވެނި  ގޮތުން  ކޮމިޓީސޫލެއްގެ    . މި ތައް އޮންނާނޭގަނޑުމެންގެ 

ފަހުން    އިނީއޭ. އޭގެ  އޮންނަ  މުވައްޒަފުންއިދާރީ  ދެން  އެ  ކަނަށް  ސެޓުކޮށްލަން  ނޑައެދުވަސްތައް  ގަޑިއެއް  ޅީމާ 

ކޮމިޓީ  އަދި  އެވެއިލަބަލްވާ ރޫމް  ފަސޭހަވާނެ.  އޭގެ  .ށްވަގުތަކަ   ތައް  އިތުދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ   މަސައްކަތް ރަށް     

ގޮތެއްގެންދާ ހުޞައްޚާ  ،ނެ  މިތަނަށް  މައްސަލަތަކާއިށަކޮށް  އިތު  ،ހެޅޭ  އައޭގެ  ރާވަ ރުން  އިގެން  ޅުގަނޑުމެން 

މަޖިލީހު  މެންރައްޔިތުންގެ  މި  ކަންބަރުންނަގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  މި  ބަލައިގެންކަން  ށް  ދާއިރާތަކެއް  މިސާލަކަށް    ،ވަކި 

މި    މްގެޓޫރިޒަ ކްލައިމެޓް  މި  ތާއެކަ  ފާހަގަކޮށް،  އިޝޫސްތައް ދާއިރާގައި  ކުރިއަވަލެއްކޮށް ންކަމަށް  ށް  ގެން 

 .  ޔާރިއް. ޝުކުގެންދެވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 : އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރުގައްދޫ ދާއިރާގެ 



  

މުޤަކުރިއްޝު އަޅުގަނމަސައްކަ  އްރިރު.ޔާ  ރާވާލުމުގައި  ދެން  ތްތައް  މިއީ.  ޚިއެއް  ޑުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެޔާލު  ން 

މަހޭ ކުރަންޖެފޯކަސް މި  އެބައޮތް.  5ޑު  އިގަނ  އޮ  އޭރިއާއެއް  މިނިސްޓްރީ  ޓް،  ންމަންއެންވަޔަރަފް  އެއީ 

މޯލްޑިމަންއެންވަޔަރަ އޭޖެންސީ،  ޕްރޮޓެކްޝަން  މީޓިއޮރޮލޮންޓް  ސަރވިވްސް  އެނަ ސަޖިކަލް  މޯލްޑިވްސް  ރޖީ  ސް، 

ނޫން  އޮތޯރިޓީ މި  ބަކިޔާފައި    ވެސް   އަދި  މި  ދިއަ   އެއްއެހެން  މިއީ  މި ފޯކަސްކޮށް  ނަށް ތަތަން  އެބައޮތް.    ގެން 

ހިން ދެތަންތަނުން  މި މަސައްކަގާ މަސައްކަތްތައް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ފުތް ތެރޭގައި އެންނެގަތުމަކީ  ރަތަމަ  މެ 

 ކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ހައިލައިޓް  ގަނޑު ދެކޭތީ އެޝިއޭޓެއް ކަމަށް އަޅުއިނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެ ގެ ށީ ދާއިރާމަނަފުގެ

 

 :ޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ ދާއި   ރު.މުޤައްރި!  އިއްގައްދޫ  އަރާގެ  މެންބަރު  އެ  ޒަތްތެރި  ޒާހިރު  ހުށަހެޅުއްވި  ޙްމަދު 

އަޅު އަހުށަހެޅުއްވުމަށް  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޫލުޤަ  ވެސް ޅުގަނޑު  ގަނޑު  ނޫނީ  ވުޒާ  4ކުރަނީ    4ރާ 

އެބަ ގޮތުގައި    އިނޭ  އިދާރާއެއް  މެންޑޭޓުގެ  ކުރަމުންދާކަނޑައަޅާފަމެއިން  މިހާރު  އިދާރާތަކުން  އްކަތްތައް  މަސަ  . އެ 

އެ ރިކުއެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހޯދާފައި  އަޅުގަނޑުއްޗެ ސްޓްކޮށްގެން  ކޮންމެހިތައް    ކަށް ރަވަ ވެސް  މެން 

މެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ލޭނެއް ޕްގެ  ންވީ ގޮތުމަސައްކަތް އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަދެން  ކުރުމަށްފަހު  ޢާމުރާޖަ

އެތަނުން  ން  އިގެފޮނުވަ   ޓްރީތަކަށް ސިޓީމިނިސްއިސްނަގައިގެން އެ  ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ޅިދާނެ ކަމަށް. އެހެށައެއެކަ

އެހެނި  ޓްރީތަކާމިނިސް  ،ހުރި  ކުރަން މިއެތަނުން  ސިޓީތައް ފޮނުވައިގެން  އިދާރާތަކަށް  ހެން  އަދި  ށާއި  އަހަރަ  މިހާރު 

އޮ ކުރިއަށް  ދުރު އަދި  ޕްލޭންތަ   މުސްތަޤްބަލަށް   ތް  އެކަކެވެސް  އެ  ވަނީ  ކަމުގައި   ހުރެއްޖެށައަޅާފައި  އް  ނަމަ 

އަޅުގަނޑުކެތަމަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެޞާއްޙި  މެންނަށްއް  އެ  ކޮށް،  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުހިއެއްޗެން    ދެން   ތައް 

 .  ޔާޝުކުރިއް ހަކަ ދަންނަވާލީ.ވާ  ތީ އެސޭހަވާނެ ކަމުގައި ދެކޭފިއްޔާ ފައެކަށައަޅައިއެއަށް ޕްލޭން އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެންދަވާ.  ! ކުރިއަށް އާދެންނަވާތޯ. ދިވަޑައިގަތަށް އެޞަޅަކު ފުރުއެހެން ބޭފު

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާهللا ރު ޔައުޤޫބް ޢަބްދުރާގެ މެންބައިދޫ ދާދާން



  

.  އްބޮޑު ސްކޯޕެ  .ކުޑަ ސްކޯޕެއް ނޫންދީފައި އިން ސްކޯޕަކީ    އަށް މި މެން ކޮމިޓީ. މިހާރު މި އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ

އާންމުކޮދެން   ފެމިހާރު  މިށް  ހުށަމައްސަ  ނީދަ  ނިގެން  ބޭސްކޮށްމަހެޅީލަތަކެއް  މައްސަލަތަކަށް  އެ  އެ    އި 

އެގަނޑުމެއަޅު ދެވޭތޯ.  އަށް  ން  އަޅުގަ  ހަމަދެން  ޓްރީޓްމަންޓެއް  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ނޑުމެންނަކީ އެއާއެކު 

ގަން  ހިން  އިކުރިއަށް ރާވައަޅުގަނޑުމެން  ސްތަކެއް  ވެންޓިވް ޕްރޮގުރާމްކޮށް ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީވީމަ، ޕްރި ޞައްޚާ

  ހުން ށް މީ ކުރިން އޭގެ ކުރިއައުމުގެ ބަދަލުގެ އެއް އަމައްސަލަ  ރަން މިޔަތްކުމާޙިވެށީގެ ކަންކަން  ތިމާ   މި ؛ރާކުބޭނުން

ކޮމިޓީއަކުންއަދި    ހޭލުންތެރިކުރުމާ މިކަހަލަ  މަޖިލީހުގެ  މި  ކަންކަން  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑަށް    އެކަހަލަ  ހިންގުމަކީ 

ވަރަކަށް ހީ ކޮންމެވެސް  ރައްޔިތުން  ވަނީ  ވެދާނެތީވެ،  ވަރަކަށްތްވޭ ހިށް ދެތަކަތްފަރާވެސް    ހެންއެހެނިނަށާއި އަދި  މި 

ލާފައި ބޭއްވުން އެއީ  އިގައި ހިމަނަތެރޭ  ގެ މި ޕްލޭންސް އަޅުގަނޑުމެންވެ  އް ހިންގަންޏާ، އެޕްރޮގުރާމްސްތަކެކަހަލަ  އެ

ކަމެއްތޯކޮންކަ ދެ؟ ހަލަ  ހުށަހެ  ޔަށް.ބަ  މައިގަނޑު  މިތަނަށް  މައްސަމައްސަލަ  ބެލުންޅޭ  ދެލަ  އެއީ  މިހާރު  ން   

ކުރެ  ބަށްސާމިހި އެއްވެމި  އަންނަ  ހޭލުން  މުން  އިތުރަށް  އޭގެ  ޕްލަސް  ކަތެރިކަންތައް.  ޕްރިވެންޓިވް  ނޫނީ  ން 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެން  ދެބައި  މި   ،ސްއެވެއަރނަ މައިގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ދިއުން 

ލާންވީ އެހެންވީމާހެމެއް ކަ  ތެރެއަށް  ބޭސްން.  އެއަށް  ޕްކޮށް ،  ތައްޔާ ތައްލޭން  ރަނ  ދެން  ކަންނޭނގެ.    ގަޅުރުކުރުން 

ދާގަ އިއްޒަތްތެރިއްދޫ  ހަމަ  އިރާގެ  އަޅުގަނޑު  އިޝޫސްތައް  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އެ    ތާއީދުކުރަން.  ހަމަ 

  ޝުކުރިއްޔާ. .އޭރުން އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އްސާ އެއްޗެ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

 .އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަށް ގައްދޫ ދާތަޞަރުފު  ދެވަނަ ދެ!އާ

 

 : އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރުގައްދޫ ދާއިރާގެ 

މިއަޅު ޔައުޤޫބް  ގަނޑު  ޔައުޤޫބް މި    ،ހަމަ  މެންބަރު  އެއްޗެއް  ޔާލަޚިހުށަހެޅުއްވި  هللا ޢަބްދު  އިއްޒަތްތެރި  ށް 

ބޭފުޅުންކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ހޯދާ    ށް ގެނެސް އެ މިތަނަރާއަށްވުޒާ  4  ނުންވާތީވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭލަންއެޑްކޮށް

މި ހުށަހެޅީ. އޭގެ ތެރެއިން   އަޅުގަނޑު  ކަންއަވާހަކަ  ހުރި  ޕްލޭނުގައި  މިހާރު  އެނގޭނެ  ތައްތަކަކީ  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހޭލުންތެކޮބައިތޯ މި  ޕްރޮގުރާމްތައް.  ހަމަން  ދެ  .ރީހު   ތައްޔާރުވެފައި ގަން  ހިން   ށްތޯވަރަކަކިހާ  ރި    ، އަޅުގަނޑުގެ 

ކަންކަން ހިންގަން ތިބި ބައެއް    ގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޕްރޮގުރާމް އުފައްދައިގެން ހަދައިގެން އެއަޅު

މީހުން އެ  ން ކުރަންކަންކަ  ންނަކީ އެ. އަޅުގަނޑުމެމަށްކަ  ނޫން ބައެއް    ބަލަން  ތޯކަންކުރަނީ ރަނގަޅަށް  ތިބޭ  ތިބި 

އެ އިނީގަނޑުއަޅު  ،މާހެންވީކަމަށް.  މި  ބޭފުޅުން  ޝިއޭމެން  އެ  ބަދަލުގައި  ހެދުމުގެ  ޕްރޮގުރާމްތައް  ނަގައިގެން  ޓިވް 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކަށްވާންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ.    އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަހެންވީލައްވާ އެކަންތައް ކުރު 



  

 

  :އްކެވުންކަދެވާހަދު ޙުސައިން ޢުބަރު ސަލި ދާއިރާގެ މެންވިލިނގި

އަނެއްހެން    ކަންނޭނގެ  ސައްކަތްމައް ހެދުމުގެ  ޅުގަނޑު ޝެޑިއުލެއަރި މުޤައްރިރު. ދެން  ތްތެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

މި މިކުރެވެނީ  ދެން  ކޮމިޓީތައް  ގިނަ  ދެން  އޯވަ   .  ހަމަ  ގޮތަށް.ރހުންނަނީ  ކޮމިޓީއެއްގެ  ދެން    ސައިޓް 

ރުގައި މައްސަލަތަކެއް   އެކުލަވާލިއި ގަނޑުމެން މިރެވެނީ މި އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުޅުން އަމި ކޮމިޓީ ،ވެސްއެހެންނަމަ

އެ ހެޅިގެހުށަ ވިކަންތައްތަ  ން  ކަމުގައި  ނުހުރި  އަދި  މައްސަލަތަކެއް  ދެން  ވާހަކަ.  ބަލާ  ދެން  ޔަކެއް  މި  ސް 

ގަވާއިއަޅު މިގަނޑުމެންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެހު  ދުގެ  މި  ބަޔާންކޮ)ހ(  ންނަނީ  އިދާރާތަކުގެ  ށްފަގައި    އި ރާވަ  މިއިވާ 

ބެލެ އެންމެހަ   ހިންގާ ކަންތައްތައް  ހުށައި  އަދި  ބަޔަކު  ހުރެ  ނާޅަހެއްޓުން.  ކަންނޭދާވެސް  އެހެންވީމާ،    ނގެ.ނެ 

ކަންނޭނގެ ރަނގަޅު  ޕްރޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާލަން.އެކްޓިވްކޮހަމަ  ކަންތައްތައް  ހިނގާ  ށް  އް  ކަންތައްތަ  މިސާލަކަށް 

އެ ތޯކިހިނެއްދަނީ   އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ.  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އެއީ  ންމަންއެންވަޔަރައީ  ކަން  އިޝޫސްއެއްވީމާ،  ޓް 

  ދާނެ. އެކަމަކު ހިސާބުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅި  އެ  މުނީކަން އެ ނި  ން އެދެ  މަމުނީނި

އިއާދައެ  ،ވެސްހެންނަމައެވެސް   އަނބުރާ  ކައެ  ނުކުރެވޭނެ  އެހާ  ނޭންއް  ހަމަ    އެއީ  .އަކުންނެއްފަސޭހަ ނގެ  ވެސް 

ގޮތެއްހެންޅުއަ ވިސްނިދާނެ  ހަމަ  ހީވަނީ  މި    ގަނޑަށް  ބަހައްޓާއިރުގައިމަސައްކަތްތައްއަޅުގަނޑުމެން     .

 ފާހަގަކުރީ ހަމަ.  އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް މި ބޮޑަށް  ންޓް ރިލޭޓެޑް ކަންތައްތަކެއް ވީމާމަންއެންވަޔަރަ

  

 ން: ވުއްކެ ވާހަކަދެސަތުން ޔާރި

   .ވާއާދެ! ކުރިއަށްގެންދަ

 

  :އްކެވުންކަދެވާހަދު ޙުސައިން ޢުލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަވިލިނގި

އެ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    މަހިބަދޫދެންމެގައި    ރަންވެސް ތާއީދުކު   ޑު އަޅުގަނ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

ގޮތަށް އަވިދާޅުވި  ފުރަތަމަ  ހުށަމެގަނޑުޅު،  މައްސަލައަކަން  ވާހަކަދައްކަ ހެޅޭ  މިހެން  ތިބުމުގެއިށް  ބަދަލުގައި    ގެން 

  ވް ންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލެޖިސްލޭޓި ކަންތައް ކަ  ޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްވަނީ އައަޅުގަނޑަށް ހީ

އެބައޮތް.އެޖެންޑާ އެބައޮތް  އެއް  ގުއެއޭގައި  މިސާލަކަށް  ފަތަކާފާލައްބަ  އާލާކޮށް  މާހިތަންތަން  ރުފަޅުފަދަ  އި  ޔަތްކޮށް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން    އް. އޭގެ އިތުރުން މަސައްކަތެ  ޖެހޭކުރަން   އި ގައެ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއްގެ ސިފައި   ،ގެދިރުވުމު

އި  ފެނާ ށް  މިސާލަކަ  .ކަންކަން  އަށް ވަންނަ މަ ސީދާ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ތެރެވެސް އެބަހުރި ހަ  ޞާދުގައި ތިމި އިޤް

އަގުހެޔޮ އެބަކުރުމުގަކަރަންޓު  ވެސް  އަޅު  އި  މަ  ނާގަނޑުމެންއާދެ  ކުންޏަސަގުޅޭ  އާއްކަތްތަކެއް.  ލިބޭ  މްދަކީ  ނީ 

  ވާންޖެހޭނެ   ކަށް ގެ މަސައްކަތައެހެންވީމާ، މިކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  . ވެސް  ކަށް ހެދުން ލަތަޞީވަ



  

ގާނޫނެ މި  ސިފައިގައިކަންނޭނގެ  ފަށަ  އްސަށް އެއްޗެ   މި  އްގެ  އަނެއް    އިގަތުން.މަސައްކަތް  މި  ކަމަކީ  ދެން 

ގާނޫކަށް ތިމާވެށީދިޔަތަނުގައި މިސާލަ ގޮތަށްށީގެ ގާނޫނުގެ ބާރު ކެނތިމާވެނީ  ލާފަށް ނޫޚި  ނާގެ  ވެސް އެބަހުރި    ޑޭ 

ކަންކަބައިވަ އިނގޭތޯރު  ކޮށްފައި  ކަން  . ން  ޒިންމާއެއް  ކުނޭއަޅުގަނޑު  އޮތް ނގެ  ތަނުރިއަށް  ކަން  ކަން   ގައި  

އެބަހުރި ވިއްކާފައި    ހުރި ތަންތަން  ށްފައިކަށް ހިމާޔަތްކޮސާލަ އީ. މިގަތުން އެން ދެނެކަންކަ ޓަކައި އެ  ށް ކުރުމަގަޅުރަނ

  ވެސް   ންކަންގޮއްވުން ކަހަލަ ކަ  ހުރި ފަރު  ޖޭގައި މަނާކޮށްފައި. މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެބަހުރި ރާއްންދިޔަ ސަރުކާރުމި

ހީވަވެސް އަޅުގަ  ގަތުންދެނެން  ކަހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަން. އެ އިނގޭތޯ  ފައްޓާފައި   މެއް ނީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަނޑަށް 

އަޅުގަނޑަ  އެ  .ނޭނގެކަން ޓަކައި  ކުރުމަށް  އަޅު  ށްކަންކަން  ތެރެއިން  ކޮމިޓީ  މި  ހަމަ  ބާއްވާ  ހީވަނީ  ގަނޑުމެން 

ކައިމެއްގަ ލުވުބައްދަ ހުށަހެޅޭ  މަޝްވަރާކޮށްލަ  ހަމައެކަނި  ތިންމަކަށް  އަބަދަ  މުގެބު  ހަމަލުގައި  ވަކި    ޅުގަނޑުމެން 

ހަމިސާލަކަ  ،ހަދައިގެން  ތާވަލެއް ބައްކިތައް  ކު ފްތާއަށް  ކައެބަ ޖެ  ދަލުވުންތޯ، އެކަން  ގެ   އަޅުގަނޑުމެން ންނޭނގެ ހޭ 

މަ  ހަނޭ  އަޅުގަނޑަށް ފެ،  ވެސް ހަމަ  ގަނޑުމެންޅުން. އެއީ ފުރަތަމަ އަސްނުން ބަހައްޓަދާނެ ގޮތަކަށް ވި  ތަކަށްއަމާޒު

 އްޔާ.  އޮންނަން. ޝުކުރި ނީ. ކުޑަމިނުން އެވަރު ސާފުވެފައި ދަލުކުރާތޯ ބައްހަރުއް ފަކު ކިތަ އަޅުގަނޑުމެން ހަފްތާއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.ޅުލުފުޚިޔާޅު  ރަނގަވަރަށް   އަޅު  ތަކެއް  ބޭނުންމިހާހިސާބުން  ސްޕެގަނޑު  ހަމަ  ޖަވާބެއް  ސިފިވޭ  ތި  ކު 

ފަންބޭފުޅު އަޅުގަނޑުމެރާތުންގެ  ހަފްތާއަކު  ބާ.  އަދި  ލުވުންތޯބައްދަ   ކިތައް  އްވާނީ ން  ބާއްވާދަލުބައް.  ކޮން  ވުން  ނީ 

ދި މަޖިލިސް  އަ  ވުންތަކާތަކުގެ ބައްދަލުންގެ އެހެން ކޮމިޓީވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅު  ތޯ. ދެން އެއިކޮން ގަޑިއެއްގަ  ހަކުދުވަ

ބަ  ށްހާ ކަންކަމަކަމި ހުރި  ފްލޯރގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާ ޑިއަކާ  އްވާ ގަސްޓުކުރަސަޖެ  އަދި އެއްލަވާފައި  ވެސް 

 މަށް. ޅުއްވުގޮތެއް ހުށަހެ އި ގަ އެކަމުލާނަންއި ވަލޯރ ހުޅުޅުގަނޑު ފްދެން އަ .އިއެކީގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  މަދު އިރާގެ މެންބަރު އަޙް ދާގައްދޫ

 ން ބާއްވަން. ވުލު ދެ ބައްދަ ސްޓުކުރަން ހަފްތާއަކުގަނޑު ސަޖެއަޅު

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާ 

 ށް ދާނީ.  ންތޯ މި ކުރިއަރުން ނޫތޯ. އޭހަފްތާއަކު ދެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކޮން ދެ ދުވަހަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  މަދު އިރާގެ މެންބަރު އަޙް ދާގައްދޫ



  

އެހެވެ  ގަނޑަށްއަޅު  !ކުރައްވާތިމަޢާފް ޓަސްލާފަސް  ނޭ  އި ން  އަބުނާކަށް  އިތުރު    ގަނޑުޅުނގެ.  އެހެން  ވެސް 

އުޅޭކޮމިޓީތަކު އެ ތީވެ ގައި  ނޭ    ގޮތެއް  އަންނާނެ  އެހެންވީމާކޮމިޓީތައް  ބަލާފަ ނގެ.  އެއަށް  މި  ކަންނޭނގެ    އި، 

ޝެޑިއު  އެކަމަލްކުބައްދަލުވުން  ހަފްތާއަކުންޓަފަންޑަމެ  ކުރަންވާނީ.  ދެ  ލީ  ބޭއްވޭތޯ    ކީ  ރުމަތްކު މަސައްކަބައްދަލުވުން 

އެ  ބުއްދިވެރިކަމެއް ކަނޑައެޅުންޑޭ  ކަންނޭނގެ.  ދުވަހާއި    ،ޓު  އަކަނ  މާޓައިއެ  ހީވަނީގަނޅުޑައެޅުން    އް އެއެ   ޑަށް 

އެއިބާއްވާ ބޭބަލާ  ށްބަޔަ  ރު  އެހެން  ގަޑިކޮމިމި  ޅުންނަށް  ފުފައި  ނޯންނަ  އެދިމާ  އަކާޓީ  ކަންނޭނގެ  ކަން    ކޮށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރަންވާނީ

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .  ތްތެރި މެންބަރުރާގެ އިއްޒަދާންދޫ ދާއި

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަهللا ޢަބްދު ޤޫބު ޢުޔަބަރު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެން

 އެއްޗަކީ  ށް ވިސްނޭ ޅުގަނޑަލު އަމިހާރު މީގައި އަސް   ކު ވެސް ރަނގަޅު. އެކަމަ  ދެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން މި    މިހާރު

ދެ ބައްދަލުވުން  ސާލަކަށް  ކެއް ދިއުން. މިންތަމަކީ ޕްރޮޑަކްޓިވް ބައްދަލުވުމު ކަން. މީގެ މުހިނޫނޭ  އް ކުރުމެއަދަދު ގިނަ

ނިންމަ އަ  ޏާ ންބާއްވަން  މެންބަރުންގެ   އިނގޭޅުގަނޑަށް  އަދި  ހުރިހާ  ޚިޔާލާ ކޮމިޓީގެ  އެއެއްގޮ    ކަން    ތަށް 

އްވާ  ން އަންނަ ދެ ދުވަހެއްގައި ބާމަކީ ޖެހިޖެހިގެބައްދަލުވުން ބާއްވަންޏާ އެ ދެ ބައްދަލުވުދެ    އެކަމަކު  މިގެންދާނީ.ނި

ނެހެދުދެ   އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމަކަށް  އަސްލު  އެއީ  ބޭނުން.  ން  ކަމެއް    ވަރަށް  ނިންމާފައި  ބިލު  އެއް  އެއީ 

އަދި އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު    މެދުކަންކަމާސް  ވެ  ލަންސްނާވި   ޑުމެންޅުގަނއަ  ސް ހަމަވެއި  ދުގަދެމެ އެ  ށްކޮށްފައިޑިސްކަ

ފު   ންހޯދަ ވަގުތެ  ރުޞަތެއްވެސް  ޖެހޭ  އް ވެސް  އެބަ  ލިބެން  އެވެސް  ބަހެންވީމާ.  ޕްރޮޑަކްޓިވް  އްދަލުވުންތަކެއް  ، 

ބޭ ނައަސްލު  މީގިނަކުރުބަރސް  ންއްވެންވާނެ.  އަސްލު  ނޫން  މުހިމެއް  ދެންންގައި  ބޭއްވުހަފްތާއަ   2  މީ.    ން ކު 

ގޯސްގޯއަޅު އަނެއްހެން  ނޫން. އެކަމަކު  ހެއް ގަނޑަށް  ހަ  ވެސް  އިބާއްވަންޏާ  މުހިމަ ގެޕެއް  ވަރަށް  . ދެން  މުންނުން 

ބޮޑަށް  ބޮޑަށް،    ހަމަޑަށް  އަޅުގަނ ދެހަމަ  ނީ  ބޭނުންވައެންމެ  ޕްރޮޑަކްޓިވް    އި ލިބިފަ  ގ ޓައިމިން  އެ 

   .އްޔާދިއުން. ޝުކުރި ށް ކަކަވުންތަބައްދަލު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

މި.  ކަމެއް ނޫން  ޖެހޭނެ ކަށް ދާންސަބަޙު   ، މާބޮޑުހަމަ ޔަޤީން ކަށަވަރު  ށް ޅުގަނޑައަ!  އާދެ މަޢުޟޫޢޫގައި   ކަން    މި 

ދެކެނީ މި  އަޅުގަނޑު  ނިންމަ  ދެން  ގޮތެއް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު     ތޯ އިނގޭކަމަށް  ވާނެ  ކުޅުދުއްފުށީ 



  

އެނަށްޅުގަނޑުމެންއަ އެއްބަ  މިހިސާބު  އި ފަނިންމަވާ  . ތަށްއްގޮސްވެވޭ  މަޢުޟޫޢު  މި  ކަމަށް  ދެން  ނިންމާލަން  ން 

   ދުކުރަނީ.ސްގަޅުގަނޑު އަ

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠީއްލަ ރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއި

ޚިޔާ ތަފާތު އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ  ތަންކޮޅެއް  ހަމަ ހު  . ކަމުގައި  ތި  ލު  ބޭނުންވީޅާއް ހުށަހަށަހެޅުމެދެން  . އެއީ  ލަން 

ލްކޮށް  . ކޮންމެ ވީކަކު ޝޭޑިއުލުވުންތަކެއްބައްދަ ންވެގެން  މަ ބާއްވަޑިއުލްކޮށް ހަޝެ  އުޅެނީ  މިގަނޑުމެން މިހާރު  އަޅު

ށް  އަޅުގަނޑަ   އޭ ދެއްތޯ ނެއްވޭނުބޭ  ން ބައްދަލުއެއްވެސް  ރު  ހަމަ އިތު  ނަށްޅުގަނޑުމެން އަޓު މީންންޓު ޑަޒަބާއްވަން. އި

އަޅުގަނޑުމެން ޝެ، އަންވީމާއެހެ  .ހީވަނީ ހަޑިއުލްކޮޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ  ގައި  ޑިއުލް ހަދާއިރުޝެމަ މި  ށް މިހާރު 

ގަނޑުމެން  ޔާ ހަމަ އަޅުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެއްއިތުރު ބައްދަލުގެން  ޅިމާ ގުވު ބައްދަލު މެއް. ދެން އެ ވުލުއެއް ބައްދަ 

ގަނޑުމެންނަށް، ރާއިރުގައި އަޅުއުލްކު ޑިޝެ  އްވަންވީ. އެކަމަކު ބާ  ސް ވެއި  ދޫކޮށްފަ  އް ދުވަސްހަމަ އެ   އިކޮށްފަލްޑިއުޝެ

 ދަން. ން ބައި އި މަ އެއް ބައްދަލުމުގަބޮޑަށް ހަ ގަނޑަށް ފެންނަނީއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައިގަނޑު މިހިރީ.    މިހާރު  ވިސްނުމެއް  ދެ  ދެން  ބައްދަގޮތެއްގައި  ބައްދަލުންތޯވުލުދެ  އެއް  ދެވުން  ގިނަ    ންތޯ. 

ވިސްނުބޭފު ލަފާކުރަންފުޅުންގެ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން  ހުރި  މީޅު  ނޫނޭއަދަދެއް   ބޭނުންވަނީ  އި ގަން  ކޮލިޓީ  .   

މު  ޏާންކަމަށް ވަ   ސާފުޖްބުނު މެސެޑަށް ލިގަނތުން އަޅު، އެގޮކޭ. އެހެންވީމާވޭނެ ގޮތެއް ރެދުން ކުގަވާއި  ސައްކަތެއްމަ

މަށް. ދެން  ން ގެންދިއުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމު  އި ހަކު ދެގަޑިބައިގަދުވަ  ހޯމަ  ންމެ  ކޮއަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް  މަބާ  ލުވުންބައްދަ  އޭގެ  ކޮމިޓީގެ  ވެއްޖެއްޔާ  ގޮތެއްގެ    އިގައެކީ އާ  ޝްވަރާ އްވަން  ނިންމަވާ 

.  ޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އަ  ގައިދުވަހަކު ދެގަޑިބައި  މަ، ކޮންމެ ހޯވީމާ. އެހެންމަތީން ކުރިއަށް ދާނީ

ނުކުރައްވަން އަޏާ  އިޢުތިރާޟު  ކަމަށް  ފާސްވީ  ކަނޑައެޅީ.ޅުގަ އެގޮތަށް  މި  އެހެންވީމާ  ނޑު  ދެވަނަދެން  ދެން   ،، 

އެޖެން މި  މިއަދު  މައްކުރިޑާއަޅުގަނޑުމެން  ގޮމި  ޑަށް  ގަނއަޅު  އި ސަލައިގަ  ބޭފުޅުން  ވިސްނުނު  ތި  ތަކީ 

މެންޑޭޓުގައަޅު  ހަޅުއްވަނީ ހުށަމި    ންބޭނުންފުޅުވެގެ މުއައްސަސާއި  ގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތްތަ ހިމެނޭ  މި ތަކުގެ    ކާއި 

ހުރި އަހަ ރޭވިފައި  ޕްލޭންތަރޮޕް   ރަށް  ކޮމިޓީ ގްރާމްތަކާއި  ޕޮލިސީތައް  ހުށަހަޅުއްވަ ކާއި  އެ    އިދެއްވުމަށް އަށް 

އަދެން  ދެންނެވުން.  މުއައްސަސާތަކަށް   އިތުރުކޮޅުގައެއަށް  ބޮޑު  އަޅު  ،ހުށަހަޅަން  ލަންށްނޑު  ވަރަށް  ގަނޑުމެންގެ 

ޕްލޭދު  100ގެ  ރައީސްވެގެންދާނެ  ކަމަކަށް  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި ފާއި  100  މިހާރު  ،ންވަހުގެ  މުއްދަތު    ތުވެ ދުވަހުގެ 

މި  އެކުގައި ކިހާވަރަކަށްތޯ މި މުއަ  މާގޮސްފައިވު ޕްލޭންދު  100އްސަސާތަކުން  ތީ  އޮ   ނުވެ ، އަދި  ވީޛުފީ ތަންވަހުގެ 

އަކީ ޓަކައި  ކުރު ރީބުދާޖަވާކީ  ޅުގަނޑުމެންނައްވެތޯ.  މުއައްސަސާކަމަށްއޮތް  ވުމަށް  ބެހޭ  އެކަމާ  ވެފައިދައުލަތުގެ   



  

  ޅުންހުރި ގު  ގޮތުން މި ދާއިރާތަކާބެހޭ  ލޭނާ ޕް ދުވަހުގެ  100ގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  އަޅު  ވާތީކޮމިޓީއަކީ މި ކޮމިޓީކަމަށް

ލިސްޓުއަޅުގަނޑުމެއް  ކަންތައްތަ އެން  ވަކުރެވުޛުފީތަން  ކަންކަން   ކުރުމަށްފަހު  ޙާސިލުކުރެވުނު  ވަރެއް،    ރެއް ނު 

ކިހިނެއްތޯ.   ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ބޭފުޅުން  ތި  މެދުގައި  ހުށަހެޅުމާ  އެ  އެއެހެންވީމާސާފުކުރުމަށް.  ތާއީދު    ،  ވެސް 

މިހާރު ދެން  ކަމަށް.  ކަމެއް  ލެޖިއަޅުގަނ  ލިބުނު  އެޖެންޑާގެ ޑުމެންގެ  އުނގޫ  ސްލޭޓިވް  ގެ  ދާއިރާ  ފާރުވާހަކަ 

ގެ އެބަ  ގަނޑުމެންފާހަގަކުރެއްވީ. އެއީ އަޅުމު ވާހަކަފުޅެއް އެ  ންހިރަށް މު  ވަލުއަސް .  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިއި

އް  އްކަތްތަ ށް ބުނެފަ. ދެން އެ މަސަ ކަމަލާނެ އިވަ ނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަޓާއި ފެނުގެ އަގުހެޔޮކުރަން ގާއޮތް ކަރަން

މިބޮޑަށް   ވަކިން  އަދި  ދަނީ  ހިނގަމުން  އޮތް  ކުލަވާއެ  ގް ދުއިޤްތިޞާ  ނޫ ލެވިފައި    . ތެރޭގައި  ގެ ރިޕެއް 

ކުރިމަތިލީއަޅު މިކަމަށް  އޮތް    އެކަމަށް ވެސް    އިރުގަނޑުމެންނަށް  އުފައްދާފައި  ތެރެއިން  އެ  ޕާޓީގެ  ގުނަވަނެއް 

ކަށް އަދި އެ  ހަމައަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ  ކަމަކު. އެއެތަނުން  ބޮޑަށް ފަންނީ މަސައްކަތްތައްއެހެންވީމާ،  ގުނަވަނަކީ.  

ގެ ރަސްމީ  ގަނޑުމެންކިހިނެއްތޯ އަޅު މިއޮތީ  އި ފަން މިހާރު ބަލަންޖެހިދެން އަޅުގަނޑުމެއެއް އާދޭ. ކެއް ނުމަސައްކަތްތަ

ނޫ  އެބަހުރި    އި އް ކުރެވިފަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެކަންކަން ގެނެވޭނީ. ފަންނީ ގޮތު   ތެރެއަށް އެމަސައްކަތުގެ

ގުޅޭގޮއިޤް އެކަމާ  ދަށުން  ބޭފުޅުންނާ    ންރާނަ، އަޅުގަނޑު މަޝްވަރާކު ވެސް. އެހެންވީމާ  ތުންތިޞާދުގެ  ޕާޓީގެ އިސް 

މެންޑޭ ކޮމިޓީގެ  ކިހިނެއްތޯ،  ތެރޭގަމިކަމުގައި  ހިމެނޭނެ ޓު  މިކަން  ރަސްމީކޮށް  އިޤްތި  ތޯ.އިނގޭ  އި  ޞާދުގައި  ނޫ 

ބައަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅޭ  ކިހިނެއްތޯނެވޭގެ  އިތައް   ދެންނީ  ހުޅުވާލި    .  އެ  ދެންމެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތީ 

ދެބޭފު  އެ އި  ގަފުރުޞަތު އިގައަޅު  ވާހަކަފުޅުގައިއްކެވި  ޅުން  ކަންކަނޑުމެން  ބައެއް  ކަމަށް  ސްވެ  ބަލަންޖެހޭނެ  ން 

ނޑުމެންނަށް  ގަގޮތުން އަޅުއެ  .އް ވާހަކަފުޅެމުންދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިޅުގަނޑު  ވެސް އަ  އެބަ ވޭ. އެއީ  ވެފައިޅުވިދާ

ރުންނާ ގުޅިގެން  ން ވަޒީ ގޮތުތްއެހެން ގޮވެސް އަދި    ވެސް އަދި ކޮމިޓީތަކުގައި  ތަޅުމުގައި  ހުގެ ންގެ މަޖިލީމި ރައްޔިތު

އެން  މަޝްވަރާތަކުގައި   ބޭއްވޭ ބޮވެސް  އެއްމެ  ފާހަގަކުރެވޭ  އިޑަށް  މި  ކަމަކަށް  މައްސަލަ.    ކުނީގެ  ންނަނީ 

ކުނިކީ ދިވެހިރާ ނުކުޖުމެނޭ  އްވެގެންތޯ  ރަށްތަރެވި  ގޮނޑުވެއްޖޭގެ  މިއް  މިކަމާ   ގެން  ޤަރާ  ދަނީ.  ހުރި  އް  ރެ ގުޅުން 

  އް  މަސައްކަތެ  ކުރަންޖެހޭވެސް ގުޅޭގޮތުން ދެން   ، އެއާ ންވީމާސް ކުރީ. އެހެވެ  ފާސް   ހު މި ގަނޑުމެން އިހަށްދުވަ އަޅު

ޓަކައި  ނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުކެން. މިހާރު  ދެ  ގަނޑު ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުޅުގަނޑުމެން ކުރައަ

މެކުނި   ސަރަޙައްދީ  ސެންޓަރުތަކެނޭ  އެ  އް ޖުކުރާ  ހެދި  ނުކުރަނީ  ،  ރޭތޯނުކު  ،ތޯކުރޭތްމަސައްކަ  ތަންތަން   ވެސް 

ހިސާބަށް  ޅުގައަކީއްވެތޯ   ބަލާ  އަ  އްޖެ އާދެވިނޑުމެން  ދެކެން. ގަޅުކަމަށް  ފެންވަރު  ނޑު  ޙައް މިން  ރަށު    ލު ކަން 

މި  ކީއްވެގެންތޯ    ނުކުރެވިގެން  ބަލަން ގަނޑުއަޅުދަނީ  ޖެހޭ.    މެން  އެހީ އެބަ  ގިނަ  ބޭރުގެ  އެއް  އިއެންމެ  ލިބޭ  ން 

މެނޭޖުމަންޓުދާއި ވޭސްޓު  އަޅުރާއަކީ  ކަމަށް  ރިޕޯ  އެހެންވީމާގަނޑުމެންނަށް  ފެންނަނީ.  މި  ޅުގަނޑު  އަ،  ޓުތަކުން 

ކުނީ ހުށަހަ މިހާރު ޅަން  މައްސަލައަށް  ކުނި ފަމަތިވެކުރި  ގެ  އަދި  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހުރި  ދިމާ   އި  ވާ  މެނޭޖުކުރުމުގައި 

ކޮބައިތޯމައްސ އިސް  ލަތަކަކީ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ކަވެ ބެލުމި  ގޮތުން  ވުމުގެ  ންޓު  މަންންވަޔަރައެ  އާއި  ޒާރާމާ ބެހޭ 



  

އެޖެންސީ މެނޭޓުމަންޓުވޭސްއަދި    އާޕްރޮޓެކްޝަން  ކޯ  ކޮމިޓީއަށް  ޕަރޭޖުމަންޓު  ގޮތު  ކަމާ  ކޮށްޒިރުހާޝަން  ން  ބެހޭ 

ސުވާ  އެހެންވީމާކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް.  ހުލުތައް  މި  ފެނިވަޑައިގަންނަ،  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މި ވާށަހެޅުމަށް  ގޮތަކަށް   

 ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން.  

 

 ދެއްކެވުން: ކަމަދު ޒާހިރު ވާހަގައްދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަޙް

މަޢުލޫމާތުއަޅު ގޯސްކަގަނޑަށް  ނުވާނަމަ  މަ  ޙުސަ ންއެންވަޔަރަ ށް  މިނިސްޓަރ  ރަޝީދައިމަންޓު  ވޭސްޓު ން    ކީ 

މިހާރު ތެރެމެނޭޖުމަންޓަށް  ސަރުކާރުގެ  ފަރާއިގެ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  އަޅު  ތް ން  މަޢުލޫމާތު  ގަނކަމަށް  އި  ބިފަލިޑަށް 

ޑުމެންނަށް  ގަނގައި އަޅުބައްދަލުވުމުކުރަން. އެ ބައްދަލު  ކޮމިޓީއާ މި   އި ކޮށްފަޓު ކުއެސްއޮތީ ރި އެ  އެ ބޭފުޅާދެން  ތީ. އޮ

 ޝުކުރިއްޔާ.    ޑަށް ފެންނަނީ.ގަނޅުށް އައް ސާފުކުރެވޭ ކަމަމި މަޢުލޫމާތުތަ

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަވެސް  އަޅުގަނޑު މި  ޅުގަނ،  ބޭނުފުޑު  ކުރީ  ރުޞަތުގެ  މި  ދާން  އަޙްމަދު އިރާގައްދޫ  މެންބަރުން  އެ    ގެ  ޒާހިރު 

ހަމަ ވަރަށްތާއަރެއްވި ނުކުފާހަގަކު ރަނގަޅު  . އެއީ   އެއް   ،އެކަމަށް  . ދެންއަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދު  ވާހަކަފުޅެއް.ށް 

 ދެއްވަނީ.   ވަތުޢުދަޅުން  ބޭފު. އެ  ކުރެވެނީ  ވެސް ނޫން  ޒިރެއްހާ  އަސްލު  ،އިރުޒިރުކުރެވޭހާއެތަނަށް    އެއްމިނިސްޓްރީ

ކަންތައްތަކުގެ    ނުހެޅުށަ  މިހާރު ތި ހުޅުގަނޑުމެންނަށްމުގެ ތެރެއިން އަވަނީ އެ ބައްދަލުވުޅުގަނޑަށް ހީ ، އައެހެންވީމާ

ޖެހިއްޖެ    މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   ކުން ލަދިމާ އެހެން  އިތުރަށް    ފަހުން ގެ  ށް އޭ އިތުރަ  ނެހެން. ދެން އޭގެ ބައި ނިމޭޑުބޮ

 ރީ.  ދިވެބުއްންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތެއްގައި އެ ދިމާލަކަށް ދިއުޙާލަ

 

 ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 .  ންބަރުމެއިއްޒަތްތެރި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ކަދެއްކެވުން: ތަމް ވާހަ އިޚަޙްމަދު މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ބަ  މް.ޑީއާވެމްކޯގެ އެ  ޝަލީއޮފިންއަނޑަށް  ޅުގަރު. އަމުޤައްރިއްޔާ  ރިޝުކު ފުދޭވަރަކަށް    ން މިހާރު. ދެއްދަލުވިވެސް 

ޓު  މަންޓް މެނޭޖުވެސް އެ ވޭސް  ކު ކަމަ. ދެން އެދަވަނީ އެ ގެންންޕްލޭންކުރަމުން އެ ބޭފުޅުލު  އަސް ޓެއް  ބޮޑު ޕްރޮޖެކް

ކޯގެ  މްވެ  ނޫންނަމަ  އެހެން  ވެމްކޯގެ އެޖެންޑާއަކީ  އޮތީ  މި    ކަމަކަށްދޭންޖެހޭންބޮޑަށް އިސްކަ  ންމެ އެކުގައި ކަންތައްތަ



  

ކޮއައިޑިއާސްތަ އަޅުބައިކަކީ  އޭ ގަނޑުތޯ  ދެން  ބަލަން.  އަސްލުމެން  ބޭފުޅުން  އެ  ބައެއް   ގައި  ކަންތައްހުރި  ތައް   

ތައް ބަލާލަން  މެން ތި އެއްޗެހިއަޅުގަނޑުކޮމިޓީން  މަންޓު  ންރައެންވަޔަ އި  ނެވިން މީގަދެންއަޅުގަނޑު  ދެން  .  ހުށަހެޅި

ކޮމާހެންވީ. އެ ސްލުއަބޭނުންވެއޭ   އޮތީ އަސްލު ނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސަޕޯޓު ފުލީ  ޅުން  ، އެ  ނަލް  ގްސި  ދެއްވާނެކަން 

ދެއްވާފަސަގްނަލް  ދީފަ. އެމިކޮ  އޮތީ  އި  ދާއާއިގެޅަށް.  ކުރިއަށް  އަޅުން  ކަންނޭނގެ  ހީވަނީންވީ  ދެން ގަނޑަށް   .

މިނިސްމަންންރައެންވަޔަ އޮތީ ޓު  އަޅުއްވާފަހަމަ    ޓަރު  ހެޑްލައިން  ރަނގައޭގެ  އެއީ  ދެން  .  އޭގައި    ތް ގޮ  ޅުއެންމެ 

 ޔާ.  އްކުރި ކެނީ. ޝުނޑު ދެގަކަމަށް އަޅު

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

އެއީ ވަރަށް  ކަތައް ދައްކަންޖެހޭނެ.  ލައްކަ ގިނަ ވާހައަޅުގަނޑުމެން  ޓީފުޅުގައި  ވާފައި އޮތް ސިނުފޮނިސްޓަރ  މި  މިހާރު

މެ އޮވެފަބޮޑު  މަޢު  އި ންޑޭޓެއް  ގިނަ  އަޅުޢުޟޫވަރަށް  ސުވާލުތަތަކަށް  ކަ  އް ގަނޑުމެން  ހުންނާނެ  މަށް  ވެސް 

ދެކެނީ. ދެން ޢާއްމުޅުއަ މި    މެއް ލުވުބައްދަ   ނުކުރަން   ދިގު   ދޮޅުގަޑިއިރަށްވުރެ ގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި އަޅު  ގަނޑުމެން 

އެކަހަލަ    ގަނޑު ނުދެކެންލުކޮށް ދެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުޞީ ކަށް އެހާ ތަފް، އެއްވެސް މަޢުޟޫޢަންވީމާވިސްނަނީ. އެހެ

ކުނީގެ  އި އޮތް  އެންމެ ބޮޑުވެފަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް، އަ އްގައި.  ވުމެއްދަލުގަންނަވާ ބައިރު ވަޑަވަޒީ

މު އަޅުމައްސަލަ  އެކަމަށް  ބަލާއިރު  ރާއްޖެއަށް  މައް  ށްކަސްކޮފޯ  ހަމަ  ނޑުމެންގަޅި  ހުރި  ސަލަތައް  އޭގައި 

ސީރިއަސް  ންޖެހޭންނަދެނެގަ އަވަރުގެ  ގޮތުގައި  ފެންނަޑުގަނޅުކަމެއްގެ  މި  ދަނީ.  މެންނަށް  އަނެއްކޮމުން  ޅުން  ދެން 

ކުވަރަށް   އުފައްދަވާބޮޑު  މީފަންފުންޏެއް ސަރުކާރުން  އެ  ކޮން ކަމެއްތޯއި  ކުރަނީ  އަ  ހުން  އެބަ    މެންޅުގަނޑުވެސް 

ކަންތައްތަކުގައި ބަލަން  ޖެހޭ   ތެރޭގަ  މާލެ  ކުނީގެ  އަތޮޅު  މިއަ  ،މާއެހެންވީ  އި.އާއި    މި ދަންނަވާލަން    ޅުގަނޑު 

ބައްދަލުވުމަކީވަޒީރުގެ  ބޭނުންވަނީ ކު  އެ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހު   ،ރައްވާ  ރާވާފައި  ޕޮލިސީސްތަކާއި    ރިމިހާރު 

ގެ ތާރީޚެއްގައި  ގަނޑުމެން ފަހުޅުސަލަ އަލުވުމަކަށް ހަދާފައި ކުނީގެ މައްދަ އްލާ ބައިގަނޑުމެން ބަލަޕްރޮގްރާމްތައް އަޅު

 . ނީވާއޭ ހިނެއްތޯކި  ދުންއޭތި ހެލާ މަޢުޟޫޢަކަށް އި ބަލަ ލުކޮށްޞީފްތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  މަދު އިރާގެ މެންބަރު އަޙް ދާގައްދޫ

  އްގައި ޓިވެޝިއޭ  އަމިއްލަ އިނީއިގަންނަވަނީ މަންޓު މިނިސްޓަރ އެ ވަޑަންޔަރަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެންވަގަނޑަށް ޤަބޫޅުއަ

ވަން    މިޓްލިމްޑުމެންގެ ޓައިޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުގަނރަން ކަމަށް އަކު މާތު ޙިއްޞާވަރަށް ބައިވަރު މަޢުލޫ

ހާ އަވަ އެންޑު  އިނެއްރސްފް  އަޅުކަމަ  އަށް  ދިގުޙާލަތެބޭނުންވެއްޖެ    ގަނޑުމެންކު  އެ  .  ދާނެކޮށްލެވި  ވެސް  އްގައި 

ހީވަނީ އެންވަޔަ އަޅުގަނޑަށް  މިންރަ  ތަފްބޭނުންވާސް  ވެ   ނިސްޓަރމަންޓު  ބޭފުދާ  ލަށްޞީނީ  އެ  ހަން.   މަ ޅާ 

ކަށް ނޫން  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންބޫރުވެގެން ކަމަށް އެ އަންނަނީ. މަޖުކުރަން ބޭނުންއްޞާޙި



  

ރގެ  މިނިސްޓަ  ކަމަށް   ލުން ލިބޭނެއެއްބާރުއެ    ހީވަނީ   ގަނޑަށްޅު، އެގޮތުން އަހެންވީމާ. އެޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީއަ

 ޔާ.  ރިއްކު. ޝުފަރާތުން

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނަފުށިގެ

މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައާދެ!  އައް .  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  ޤަބޫލު  ނޑަށްޅުގަރިރު  ކުރެވޭ  ވެސް 

ނޫން.    ޏެއް ންއެކަ  މާލޭ  އެކަނި ހަމަ.  އި އަސްލުގަވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް  ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމު ކުނީގެ މައްސަލައަކީ 

  އްސަލަ މަސައްކަތް ، ކުނީގެ މަދެން މާލެއަށް މި ރީޖަންގެ ކުނި  ވެފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ދިމާއަށްމުޅި ރާއްޖެ

މު ކަމެއް ގޮތުގައި  ންގެނައުމަކީ މުހި  ، އެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާނުންޝަޕަރޭދަނީ ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓު ކޯ ން މި މުކުރަ

  ތަނަށް ޅުން މިބޭފު  އެ ވެސް ކުރަން    ދުގަނޑު ތާއީށަހެޅުމަށް އަޅު ތި ހުގެމުޤައްރިރު  ދެން  .ވެސް ދެކެން  ޅުގަނޑުއަ

،  ރާ ވުޒާރާ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި މިކަން ކުޅުއަތޮ  ންދެއެއީ    ންމަންޓު މިނިސްޓްރީންރަންވަޔަން. ދެން އެކުރަޒިރުހާ

ދެ މީޓިއެއްގައި  އެއް  މީހުންބައިއެ  މުހިއުގެނަ  ގައިރީޚެއްތާ ގެ  ހުފަ   މި  ގޮތު  މުންން  އަގަކަމެއް  ދެކެނީ.  އި  ޅުގަނޑު 

މެންނަށް   އަޅުގަނޑުށް އި ކުނީގެ މައްސަލައަގަކީއެ  މީހުންޅުގަނޑު. އެ ދެބައި އެގޮތަށް އެކަން ހުށަހަޅަން އަ  ،އެހެންވީމާ

ދޭން  މަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް   ބައްދަލުވުމަށްފަހު  މިތަނަމަޢުލޫއްގައި  ލެލެވަ   މިނިސްޓަރގެ  ދޭން  އެ ޔަ ބަ  ށްމާތު    ދެ   ކު 

 . އެގޮތަށް އެކަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީންމުހި ން އެއީވެސް ގެނައު  އިދާރާއިން

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

އެދާއި   އުނގޫފާރު ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދިވަޑައިގެންރާގެ  ކަމަށް  ހީވެފައިޅުނެވި  އޮތީ    ގަނޑަށް 

 . ތޯށްޅަނގަރަ

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއި

ޝު އަކު އާދެ!  މި   ގަނޑުޅުރިއްޔާ.  ހަމަ  ހުށަމުޤައް  ،ދެންނެވި  ވެސް  ތި  ގޮތަށް ރިރު  ކުރަން    ތި  ހެޅުއްވި  ކަން 

މި.  ތާއީދުކުރަން  ސްވެ  ޅުގަނޑުއަ އަނިސްޓަރުއެއީ  ޤަބޫލުނޅުގަ   ގޮތުޑަށް  ވެދާނެ    ންދެ  އިގަކުރެވޭ  އެ  ހަމަ 

ގެ  ސްޓަރު މިނި  ންވާ ކަންކަން ވަން ބޭނުލުފިންގަނޑުމެން އޮޅުވެސް. ދެން އަޅު  ސީ އެއްޗަކަށްޓަރކަ ހަމަ  ގައި  ރެއްފަހަ

އަޅުގަނޑުމެން،  ރުންއިތު   ގެބައްދަލުވުމުބާއްވާ  މި    ށްވުމަކައެދިލެއް  އްލައަމި މިސާލަކަށް  ޤަރާރެއް  މިހާރު   

މި  މިހާރު.   ފާސްކޮށްގެން  ސީދާ  ހަ  ތިބީ  ކަގުޅޭ   ކުންޏާ މަ  އެ   ދެން  ބަޙުސްގަދުވަ   މެއް.  ހަމަ  ވެސް    އި ހު 

  ތީ އޮ  އޭ މި  0.8%މެ  ޖެޓުގެ އެންތުގެ ބަވެސް ދައުލަ  ގެ އަހަރު  މި  މިސާލަކަށް  ންތާފާހަގަކުރި  ވެސް  މެންނޑުގައަޅު

މެނޭޖުކުނި މި ރުމަކު  ލިބުނަސް    އިނގޭތޯ.  އޮތީ  ށް  ފަންޑުތަކެއް  ބައިވަރު  ކިތަންމެ  ލިބުނަސް  އެއް  ހީއެ އަދި 



  

ހީއަޅުގަނޑަ ރަނގަޅަށް  އެ  ދަނީ.  ތޯށްވަނީ  ހުރި    އެ  ކޮއޭގައި  ހަމައެކަނި  ބައިތޯގޮންޖެހުންތަކަކީ  ދެން   .

ތަޙުން އެ ޒިރުކޮށްގެހާއުޅެނީކީ    ވެސް މި  ގަނޑުމެންއަޅު ބުނާހެން  ކަންކަން    އް ނޫން. އެރާ ގޮތަކަށެޤީޤެއް ކުއްކަލަ 

ނެ ކަމެއް  ޖެހޭންގަނޑުމެން ކުރަ އަޅުނޑަށް ހީވަނީގަޅުއެއީ އަބު ދެނެގަތުން  ސާސްފައި އޮތް ހިސާބަށް އޮތް ގޮމިހާހި

ނުރަސްމީ މަޢުލޫމާތު  ނޭނގެ.ކަން ހަމަ  ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ  އަނެއް ކަމަކީ ނުރަސްމީކޮށް އެ  އެއީކީ އެއްވެސް    .ދެން 

ކަންކަން    އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ އެންއެއްޗެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރަސްމީކޮށް މިތަނު ނަންއޮކަހަލަ ބުރަދަނެއް 

 އްރިރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ޤަމާ، މުއޮޅުންފިލުވަން. އެހެންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ކެވުން:އްވާހަކަދެ ޝިޒުނާ މަދުމުޙައް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނބިދޫކި

ކަމެއް ގޮސް ނިމޭނީ އަޅުގަނޑަށް    ސަލައެއް، ކުނީގެ މައްސަލަ އާއި ތިމާވެށީގެ މައްސަލައާ މި ހުރިހާމައް  މި ހުރިހާ

މަޖިލީހަށް   ނެވާބަޖެޓަށް. އެނގިވަޑައިގަންނަ  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކުލަވާލެވޭހީވަނީ   ބަލައިލީމަ އެބަ    ރައްޔިތުންގެ 

ގެ ނިސްބަތްވާ  ލެމާތިބޭނީ    އްޔާ ދެން  ލީނިއަންސީ ނުގެނެއްސި ލައިނުން މި  އެންމެ ކުރީ   .އެބަ އޮވޭލައިން    5  ،ވޭއޮ

ބެލުމުންމެންބަރުން.   އިނގޭ  ވެ  އެއަށް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ސް  މިވަނީ    60%ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

ނުވޭ.   ބަދަލެއް  އެއެއް  ކު މާލެއަށް.  އޮތް  އަނެއްކާ  ވެސް  5ރިއަށް  މަންޒަރު    ބަދަލުވާނީ  އަހަރު  އެ 

ނުފެނޭ ހީވަނީއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަ  .  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގޭހެން އިނ 

އޮންނައިރުގައި    187ރާއްޖޭގެ    ހެން. ނީޅައިނުލެވެއަޙަޤީޤަތުގައި   މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ  ރަށެ އެންމެ  ރަށް  އްގެ ވަށައިގެން 

ހިނދައެނބުރޭ އަހާ  އެކަގަނޑަޅުކު  ހިޔެއްނުވޭ  ބަދަލެއްށް  ހެޔޮ  ބަދަލެއް،  ރަނގަޅު  މައްސަލަތަކަށް  އިޞް    ލާޙީ ، 

    ބަދަލެއް ގެނެވޭނެހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަކީ ކުމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ   ތަފް މައްސަލަ  ގެނީ މި  ސަރުކާރުގެ    ޓަކައި  ލުކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް ޞީވަކިން 

ންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  މަންއާއި އެންވަޔަރަ  އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި ވެމްކޯއަދި އެ ކަމަށް    ޒާރާއާވު  ބެހޭ  ކަމާ

މުއައްސަސާއާ އެ  އޮތޯރިޓީ އެގޮތުން  ލޯކަލް  ރެގިއުލޭޓްރީ  ބޭނުންވޭ  ހިމަނަން  މީގައި  އަޅުގަނޑު  ގަވަރމަންޓް    އަދި 

މެ ކުނި  ރަށްރަށުގެ  ޒިންމާ އޮތޯރިޓީ  އެ  އޮތޯ  ނޭޖްކުރުމުގެ  ގަވަރމަންޓް  މިލޯކަލް  ބަލަހައްޓަމުން  ދަނީ    ރިޓީން 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް  ކަން ކުރައްވާ ގޮތް. މި ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  އެ  ކައުންސިލުތަކުން  



  

ވަޑައިގަތުމަށް   ކޮމިޓީއަށް  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާޒިރުކުރުދެ.  ންނަވަންދައެ  އެ ން    ން 

ބޭނުންކު  އްބަހެ މި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުގެ    .ރަނީނޫން  ކޮމިޓީގެ  ވަޑައިގެން    ށް ސުވާލުތަކަ ކޮމިޓީއަށް 

  އެކަމުގެ ދެން  ޖެހުންތަކާއި  ގޮން  ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކަމަށް  މައްސަލަ މިހާރު އޮތް މިންވަރާއި    . ކުނީގެށްޖަވާބުދެއްވުމަ

ޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު  އަ  ތޯ ރެވޭނީ ކޮންކަމެއްކު  ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

އިޢުތިރާ  އިހުށަހަޅަ އެގޮތަށް  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ނިންމަނީ  މި  ކަމަށް  ފާސްކުރެއްވީ  ބޭފުޅުން  ކުރައްވާފައި  ޟު ތި   

އޮތްތޯ  ނެތީމަ.   ކަމެއް  އެހެން  ތި ބޭފުޅުބަލާލަން  ދެން  ހުޅުންއަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު  ކަމެއް  އި ވަނަށް  ލާނަން. އެފަދަ 

ކޮމިޓީ މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ނެތުމާއެކު  ދެނިންމާލަނީމި  މިހިސާބުން    ދެންގެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  .  ން 

އްވުމުގެ  ބޭ   ބައްދަލުވުންމަދުވެގެން އެއް  ފްތާއަކު  ގަވާއިދުން ކޮންމެ ހަގޮތަށް    ވިދާޅުވިއަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ތި  

ގެންއިންތިޒާމުތައް ކުރިއަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ދާނަން.    ތި  އަޅުގަނޑު  ތަފްޞީލުތައް  ބައްދަލުވުމުގެ  މިނިސްޓަރގެ 

ކޮމިޓީއަށް   ބެހޭގޮތުން  ކުންޏާ  އަދި  ބައްދަލުވުމުގެ އަރުވާނަން  ބޭފުޅުންގެ  ނިންމި  އަޅުގަނޑުމެން    ދަޢުވަތުދޭން 

 ޢަލައިކުމް. މްވައްސަލާ ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ވަމަޢުލޫމާތު ވެސް ދުރާލާ ދަންނަވާނަން. 

___________________ 

 

 

 

 




