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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެންޑު  ންޔަރަ`.  ތިންވަނަ  ކްމަންޓު  މިއަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ލައިމެޓު 

ގެންދަން   ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް 

މަސައްކަ މިހިރަ  ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކޮށްފައި  އަޅުގަ  ތްތަކަކީ  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީގެ  މި  ނކަމަކަށް  މިއަހަރު  ޑުމެން 

ތެރޭ ހުށަދައުރުގެ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޭގައި  ދެން  ގޮތެއް.  ގެންދާނެ  މަސައްކަތްތަކެއް ގައި  ގިނަ  ގޮތަކީ    ހަޅާ 

ކުރަން ހަފްތާއެއްގަ  ކޮމިޓީގައި  ކޮންމެ  އޮންނަ    އިހުރުމާއެކުގައި  މަޖިލިސް  އަށް    3ން  އި  2ދުވަހު  މެ  ކޮންވެސް 

ބާއްވާފައި   ނޯމަޖިލިބައްދަލުވުން  ބައްދަލުވުންސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސްތަކުގައި  ދެން    ތައްންނަ  ނުބާއްވާގޮތަށް. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް    ނަމަވެސް  އެގޮތަށް ތާއީދުކުރައްވާނަމަ ނުވަތަ ނުކުރައްވާނަމަ ނުވަތަ އެހެން ގޮތެއް އޮތް

ފުރު ނިއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  އެކަމަށް  ހުޅުވާލަނީ.  މި  ކޮންމެ    ދެން  އިންމާފަޞަތު  ދެން  ކުރިއަށްދާނީ. 

އަށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާގޮތަށް. ގެމަނަފުށީ    3ން  އި  2ވެސް    މަޖިލިސް އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ވެސް  ދުވަހަކު

 ފުޅަކަށް އެއަކަށް ނުނެކޭ އަދި ވިދާޅެއްނުވޭ.  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި. ދެން އެއްވެސް ބޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

 ވާނެތޯ.ބާއްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށްދުވަހު ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަން މިހާރު  ޕްއިޕްލައިންގަ   އަޅުގަނޑުގެ  އެބައޮތް.    އިހުރި  ބިލު  ފެނުގެ  ބަލާއިރުގައި  މަސައްކަތްތަކަށް  ހުރި 

އެބައޮތް  ކަރަންޓުގެ  ކްލައިމެބިލު  އެބައޮތް.  ބިލު  ޔޫޓިލިޓީ  ދެން  .  އެބައޮތް.  ބިލު  ޗޭންޖު  މިދިޔަ  ންޓް  މިހާރު  އަދި 

ކަންތައްތަކާ  އިދައުރުގަ ގިނަ  ވަރަށް  ހުރި  ނިންމަން  އައިސްފަ  ހުށަހަޅާފައި  ތެރޭގައި  ރިސަސްގެ  ހުރި    އިއަދި 

ކޮމި އެބަހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ދެމައްސަލަތަކާއި  ހިންޓީއަށް.  އުސޫލުން ން  މިދަންނަވާ  ށް  ކުރިއަ  ގަވާ 

ނެތި  ގެ ކަމެއް  ނުއެއްޖެހޭތާ  ކޮންމެހެން  ދެން  ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  ންދަން. 

އެހެންވީމާ ދުވަހަކުބައްދަލުކުރާކަށް.  ކޮންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުޑައަޑިވަންދެން  ކަންތައްތައް  މި  ވެސް    ، 

ބާއްވާގޮދަލުވުންބައް ރަނގަޅުތޯ  އެންމެ  ޔާސިރު  ފާސްވީ  ތަށް.  މި  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް    އި މަޖިލީހުގަ  އެގޮތް.  މި 

ކޮންމެ   އޮންނަ  މަޖިލިސް  ގެނެވެންދެން  ހަމައަށް  ނިންމުމަކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި 

ކުރިއަ  3ން  އި  2ދުވަހެއްގެ   ބައްދަލުވުން  ދެންއަށް  ގެންދާގޮތަށް.  ނިމު  ށް  އެ  އައިޓަމް  އެ  ދެން  މިހާރު  ނީ. 

ވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދައުރުގައި  އަޅުގަނޑު ބޭނުން



  

ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް    ،މާއޮތް ހިސާބު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީ  އިކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ގޮސްފަ

 ނަން.  ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާއަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ހުރިހާ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކުނި  ރާއްޖޭގައި  ކުނި    މައްސަލަމެނޭޖުކުރުމުގެ  ރަށެއްގައި  އަދި  ފާހަގަކުރައްވައި 

މައް ޖުމެނޭ އުކުރުމުގެ  ގެންގުޅުއްވާ  އެކަމުގައި  ތާރީޚަކާއި  ފެއްޓޭނެ  ބެސަލަ  އެދިވުލެ އްސޫލުތަކެއް  ވަޑައިގެން  މަށް 

. ދެން އޭގެ ޑީޓެއިލް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އިވާ މައްސަލައެއް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަދީ ކޮމިޓީން ލިބިފައިޤްތިޞާ

 އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ.  އި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ލިޔެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  މައްސަލައެއް  ދަންނަވަ ކޮންމެ  ގޮލާފައި  އިގޮތަށް  އެއަށް  ހުރިހާ    އިނިންމާފަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށްދަމާތޯ 

ޓީއަށް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބި  ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި ސިއެއްޗެއް އެއްފަހަރާ ކިއުމުގެ ބަދަލުގައި. އެހެންވީމާ

 .އްފަހަރު ދަންނަވާލާއެ އަދި  . އާދެ!ކޯޑުކޮށްފަމި އިންނަނީ ނުނިމޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރެއަޅުގަނޑުމެން އޮތީމާ 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

މައްސަލައާ  ފޮނުވާ  އަށް ގުޅޭގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  ކުނީގެ  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ މި  މި  ފައިލިބިފައިވާ  ވަނީ އެއީ 

އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ    ވީމަ ހޯދަންވެގެން ފޮނުދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ޑީޓެއިލް  ވާތީ.ގުޅޭ މެންޑޭޓެއްކަމުގައި  ކޮމިޓީއާ

 ކޮޅަކަށް. މި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ފޮނުވާފަ. އެއީ އެ ކޮމިޓީން ފޮނުވި ކަމެއް. އެހެންވީމާއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ އެ    އި، އަލުން ރިމައިންޑާއެއް 

އިތުރު    އަކަށް ނުގެންދެވޭނެ ނޫންތޯދެން އެހިސާބުން ކުރި  ޒުކުރާކަމަށް.އެ ކްލޯމުއްދަތަށް ނުލިބިޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން  

ނު  އެއަކުޑީޓެއިލް  އަންގައިދެއްވާށޭ    ލިބެންޏާ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތެއް  ދާންވީ  ކުރިއަށް 

  އެ މުއްދަތުގައި    މުއްދަތެއް ދީފަ.ވީކެއްވަރު އެ  އަލުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވީނޫންތޯ މުޤައްރިރަށް. ދެން    އިދަންނަވާފަ

މަޢުލޫމާތުއަޅުގަ އެ  ނުދެވޭނެނޫންތޯ.  ނު   ނޑުމެންނަށް  މީގައި ކުރިއަކަށް  ދެން  ސެކްންޑް  ލިބިއްޖެއްޔާ އިތުރަށް  އޯކޭ 

 އައިޓަމް. 

 



  

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަދާފައިގދ. ގުޅުވާލުމަށް  ހޯނޑެއްދޫ  ހަދާ  ވާމަޑަވެލި  ގޮތުންކޯޒްވޭ  ގުޅޭގޮތުން ންތަގެއްލުލިބެމުންދާ    ފައިވާ    ކާ 

ހިސާބަށް    ރިޕޯޓު އަދި ފްލޯއާ  ވެސް ނިންމާފަ. އެކަމަކު  ލުކޮށް ރިޕޯޓުމިނިސްޓަރާ ބައްދަފައިވާ މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާ

 ނުގޮސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޕޯޓު އޭގެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު    އާދެ!  ދެން  އެކުލަވާލެވިފަ.  ހުށަހެޅުއެދެން  ވެސް  މައްސަލަ  އިއްޒަތްތެ މި  ރި  އްވި 

ކާ  ންޑޭޝަންތަ ކޮމަދެއްވުން. އެ ރެކީ ކޮބައިތޯ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްލަންތަކަންޑޭޝަކޮމަރެ  އި އޭގަ  މެންބަރު

 ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ތަޅުމަށް ފޮނުވާލެވިދާނެ.   ދެން އެކުގައި 

 

 އްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެ

ންޑޭޝަންސްތައް ހުންނާނީ ދައުލަތަށް އެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ  ކޮމަނޑުކޮށް ރެއިގަމަ  އިއްޔާ. ކޯޒުވޭ މައްސަލައިގަ ޝުކުރި

އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ހޯދުމަށާއި  ދެންބަދަލު  ވެރިން  .  އޭރުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ދެން ހައުސިންގެ    ނަށް. 

  ބޮޑަށް.އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ދި އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާއިރު ކޮމިޓީ އޭޒް އަ ހޯލް އަ  އިންޑޭޝަންތަކާ އެކީގަ ކޮމަދެން މިހާ ވަރުގަދަ ރެ

އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރެޒެންޓުކުރިޔަސް   ގޮތުގައި  ގްރޫޕެއްގެ  ކޮމިޓީ  މުޅި  މި  ޑިފެންޑުކުރައްވަންޖެހޭނެ. 

 ތަޅުމަށް ފޮނުވަންވީތޯ ނޫނީ ތި ބޭފުޅުން  ތޯ ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު އޭތިހޭނީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްމަސައްކަތްކުރަންޖެ

، ރިޕޯޓުގެ އެ  އެހެންވީމާމިހާރު   ؟ތޯ. ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީއަދި އެއްދުވަހު އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވަން ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވީ 

ބައް  ކަމެއް  ލަވާލައްވާފައި ފުރިހަލެންގުއޭޖު ތި ބޭފުޅުން  މުޅި ރިޕޯޓު ނުމަކޮށްލައްވަންޖެހޭ  ބެއްލެވިޔަސް  އޮވެއްޖެއްޔާ 

ރެ އެހެންވީމާކޮމަހަމައެކަނި  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ބައްލަވާލައްވަން  އެންޑޭޝަންތައް  ސުންގަޑިއެއް  ،  އަށްވެސް 

ބައްދަލުވުމަށްއެހެންވީމާ  ކަނޑައަޅަމާ. މާދަމާގެ  ބައްދަލުވު  ،،  އަޅުގަނޑުމެމަންޑޭގެ  އެމަށް  އެ  ޖެންޑާން  ކުރާނަން 

މަންޑޭގަދު  މެރިޕޯޓާ މިހާރު  ނިންމަން.  އެހެންވީމާ  2ވެސް    އިގޮތެއް  އޮންނަނީ.  މަންޑޭގަ ޖަހާއިރުއޭ  މާނައަކީ    އި ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯރަމް ލިބޭނެ. ސޯ    އޮންނާނެ އިނގޭތޯ.  ގ މީޓިން  އި މަންޑޭގަ  މަކުއެކަވެސް އެ ލިބުނީއޭ ބޮޑުބައި.  

އަދަރވިލް ވީ   ހޭވް  އެކަމަކު    އިނގޭތޯ.  މަ   ތިންގްސް  ހޯނޑެއްދޫގެ.ޑަވެމި  ،  އެހެންވީމާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ..ލި 

، މި  އެހެންވީމާ  އަލުން ފޮނުވާލަދެއްވާ.  މިހާރު ރިޕޯޓު މެއިލްކޮށްލަދެއްވަޗޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް.  އަށް. އެކަމަކުޓިއުޒްޑޭ



  

ކޯޒް ހޯނޑެއްދޫ  މަޑަވެލި  ގޮތަކީ  ބޭފުރިޕޯޓު  މައްސަލައިގެ  ވޭގެ  ނިމުނު  ތި  އާޝިއާ  ޅުންނަށް މިއަދު 

އަންގާރަމެއިލްކޮށްލަ ކޮށްފަ  ދެއްވާނެ.  ފާސްކުރާނަން.  ރިޕޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އި ދުވަހު  މަޖިލީހަށް    ހަމަ  ދުވަހު 

 ދެން އޮތް އައިޓަމް. ފޮނުވަން ދެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ އިނގޭތޯ. 

 

 ން: މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުއިދާރީ

އަހަރު    2019މިއީ   ކަވަނަ  ފެށުނުތާ  ކޮމިޓީގަ  އި ރީގައިފުރަތަމަ  ކުނި    އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  މައްސަލަތައް.  ނެގި 

  2019މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން    ށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިއާއި ތިމާވެ  މެނޭޖުކުރުމުގެ މައްސަލަ

މަސައްކަތްތަ މިނިސްޓްރީގެ  އަހަރު  މަ ވަނަ  އެ  ގޮތާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގުޅޭގޮއް    މަޢުލޫމާތު   ތުންއްސަލަތަކާ 

  މިއަށް.   އިދެން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ޖަވާބުތައް ވެސް ލިބިފަ  ކުރަންވެގެން ސިޓީތަކެއް ފޮނުވި މިނިސްޓްރީއަށް.ސާފު

އެހެންވީމާ ދެން  ލިބިފަ.  ވެސް  ކޮމިޓީ ޖަވާބުތަކެއް  ދިރާސާކުރަންޖެހޭނީ  ލިޔުންތައް  މީގެ  މެނޭޖުކުރުމާ  އިގަ،  ކުނި   .

ދެން އަދި އޭގެ އިތުރަށް   . ވަނަ އަހަރަށް ރާވާލާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން 2019އްކަތްތައް  ރީގެ މަސަގުޅޭގޮތުންނާއި މިނިސްޓް 

ގުޅޭގޮތުން. އެއީ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި    ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާދުވަހުގެ ތެރޭގައި    100ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  

 ވަނީ.  މިހާރު އިލިބިފަބު ވެސް  މެން ފޮނުވި ސިޓީތަކެއް. ސިޓީތަކަށް ޖަވާއަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީއެއް. ވާހަކައަކީ އެ ލިޔުންތައް ،  އެހެންވީމާ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ދެ މެންބަރުންގެ ސަބް    އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން    އިދިރާސާކޮށްފަ އެއެކަން  މިނިސްޓްރީންނިންމާލަން.  ކަންތައްތަކާއި  އީ  ކުރެވުނު  ހުގެ  ދުވަ  100 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ހުރީ.  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އޭގެ  މިންވަރާއި  ޙާސިލުވި  ތެރެއިން  އެޖެންޑާގެ 

ހުރި ކަ  މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރަން   ސްދުކުރަން މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަލުން ގަ ނުވެ    އް ދެން ންތައްތައޭގެ އިތުރުން 

   ޖަވާބުދާރީކުރުވުންތާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ. އާދެ! ، އެބައޮތްތޯނެއް ރު ޕްލޭން އިތުނޫނީ ދެ ތޯއިތުރަށް ނިމުނީ

 

 ޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމަނަގެ

މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  މެންބަރެއް  ވަޙީދާ  ދެ  ހައިތަމްމުޙައްމަދު  ދެން    .އި 

 .  ހިރު ޒާދުއަޙްމަ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާމަ

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅުއްވާފައި  ސްޓްރީން  މަންޓު މިނިންއެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާނީ އެންވަޔަރަ  .، އެގޮތަށްއާދެ! އެހެންވީމާ

. ދެން ގޮތް  ލަތު އޮތްހާހޭގޮތުން މިހާރު  ހުރި ވަރާއި ކުންޏާ ބެ  ދިފައިއްދުވަހުގެ ވަޢުދު ފު  100  ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި

ނޫން ލިޔުންތަކެއް  މާގިނަ  އެއީ  ރަނގަޅުތޯ.  މުއްދަތު  މުއްދަތުގެ  ތޯހަފްތާއެއްގެ  ހަފްތާއެއްގެ  ފެށިގެން  މިއަދުން   .

ސިޓިން  ތެރޭގައި ކަގ ވަން  ނިންމާލެވޭނެ  ހުރިހާއިން  މަޢުލޫމާތެއް ންނޭނގެ.  އެއް  އެހެންވީމާ  ލިބިފަ.އެބަހުރި       ،

ނިމުނީ. ދެން  އެ ދެން އެއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ހުށަހެޅީމަ އެ އައިޓަމް  އިތެރޭގައި ދިރާސާކުރައްވާފަ ގެހަފްތާ

 ނެކްސްޓް.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާރީއި

ފެނާޑްރާ  ދެން ބިލު.  ދެ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ކުލައިމެފްޓްކުރަން  ބިލާއި  ނަރުދަމާގެ  ކަރަންޓާއި  ސް  ންއެލިރިސީޓް  އި 

 ތިން ބިލު.  ،ބިލާއި ކަރަންޓުގެ ބިލާއި ފެން ނަރުދަމާގެ ބިލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް ރަނގަޅަށް ކޮށްދެއްވިކަން އަޅުގަނޑު ރިކޯޑަށް  އެ ހުރިހާ ބިލުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުން ވަރަ

މުނުފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ބިލުތައް  ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިއިނގޭތޯ.  ޓަކައި ފާހަގަކޮށްލަން  

،  އެހެންވީމާ  .ފައި ހުރި މަސައްކަތް ކަމުގައިމި ބަލަނީ އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިލިބިފައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން  

އޮތީ ކްލައިމެޓު   މި  އި ފަހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދެން ނުދާނަން. ދެން މި މެންއަޅުގަނޑު އިތުރަށް އެ އައިޓަމަކަށް 

ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަމަ ކުރީގެ    ސްދުކުރަންގަދެ ބިލު އަޅުގަނޑު    ޗޭންޖު ފެނާއި ނަރުދަމާ. އެ

ދެން ކޮމިޓީތަކުން  ބިލު  ސަބް  ރަސްމީކޮށް  ފާސްކުރާނީ  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާމި  އައީމަ.  މަސައްކަތް    އެ   ،

ކަމަށްއެގޮތަށް   މެންބަރަކު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީއެއްގަޕްލޭންކޮށްލަން  އެ  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލު    އި . އެ  އެ 

ގޮތަށް.  އިވާފަދިރާސާކުރައް  ގެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  އެއެހެންވީމާ  މައި  ނިމިފަ،  މިހާރު  ޓިކްލައްވާ  ކަމެއް    އިއަށް  އޮތް 

 މަށް.ކަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ސިޓީ.  8  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް.ދެން މިހިރީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  

   މި އަދި ލިބި  ނު  ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް  ޤަރާރު އެބައިން. ފުރަތަމަ ޤަރާރަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ



  

ހަކަށް ކުޑަވަމުންދާތީވެ އެކަމުގެ  ދުވަހެއް ދުވަ  ތައްއޮތް ހަނި ފުރުޞަތުދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް  ބުނި ނުރައްކަލުން  

. ދެވަނަ ޤަރާރު.  ރުކަންބޮޑުވުން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާއެ  ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އަދި  

އަގުހެޔޮކަރަންޓުގެ   ހުޚިދުމަތް  އެދި  ޤަރާރުކުރުމަށް  ތިންވަނަ  ޤަރާރު.  ދިރިއުޅޭ    .ށަހަޅާފައިވާ  މީހުން  ރާއްޖޭގައި 

ރުއްގަ ރަށްރަށުން  ދޫކުރެވިފައިވާ  ބޭނުންތަކަށް  އެކިއެކި  އަދި  ރަށްތަކުންނާއި  ފަޅު  ނަގައިގެން  ރަށްރަށުންނާއި  ސް 

 އެބައޮތް.  އިޅިފަޤަރާރު. ތިން ޤަރާރެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެ ވާފައިވާގެންދާތީ ހުށަހަޅުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފަ. އެ    އޮތީ ނިމިފަ. ރިޕޯޓު   އެ ރުގެ މަސައްކަތް  ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދެ ޤަރާ  މީގެ  މިހާރު ވެސް 

ހަމަ     އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލީ މެންބަރުންޅުމަށް ނުފޮނުވާއޮތީ. ދެން ތަ   އި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް ވެސް އައިސްފަ

ންސީ އިޢުލާންކުރުމުގެ ޤަރާރު  . ދެން މި ކްލައިމެޓް އެމަރޖެބައްލަވައިލެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދޭތީ ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން

 ރަށް ގިރުމުގެ  މާވި ދި  ވެސް ވެއްޖެ. މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ. އަނެއްކާ އިހަށްދުވަހު މި  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ލަސް

ހަމަ   ހެދި  މެކަންތަކާ  އޭގެ އެފެކްޓްކޮށްފި. އެހެންވީމާންބަރުންނަހުރިހާ  ބޭފުޅުންށް  ތި  މަންޑޭއަށް    ނަށް، ސުވާލަކީ 

ފާ ނޫންމީތި  ރިޕޯޓު.  ދެ  މި  މެއިލްކޮށްލަންތޯ  އޭތި  އަލުން  ނު  ،ސްކޮށްދެއްވަން  ރިޕޯޓުފާހެއް  ކުރަން.  ފާހެއް    އެއް 

އެކުލަވާ އަޅު  ،އޮތީ. އެހެންވީމާއެ  ލާފައި  ނުކުރަން. މި  ޖެހޭނެ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު  ހުށަހަޅަން    އިމަޖިލީހުގަގަނޑުމެން 

ރަމިހާރު   ނިންމަވައިދެއްވުމަށް.އެންމެ  މަންޑޭގެ  ހެންވީމާއެ  ނގަޅުކަމަށް  ގެންނާނަން  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓު  ދެ   ،

ބައްދަލުވު  އި މަންޑޭގަ  ، ނޫން.ނޫން  ،ބައްދަލުވުމަށް. ނޫން މަންޑޭގައޮންނާނެ  ކޮންފަރެންސަކަށް    އި ން.  ބޭފުޅުން  މި 

ހޯނޑެއްދޫވަޑަ މަޑަވެލި  އެޖެންޑާ  ގެ އިގަންނަވާތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓިއުޒްޑޭއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު އިޝޫ    ކުރީ. 

މީޓިން  އިމަންޑޭގަ އެހެންވީމާ  ގ ވެސް  ރިޕޯޓު. އޮންނާނެ.  ޤަރާރުގެ  ދެ  އެ  ފޮނުވާލަދެއްވާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ   ،  

 ގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް.  އިތަމް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން މި ތިންވަނަ ޤަރާރު ޚަ

 

 އިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ފެންނަނީޝުކު އަޅުގަނޑަށް  އޭގައި  މުޤައްރިރު.  އެކަ  ރިއްޔާ  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ވާހަކަދެއްކިއްޖެ  މާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިވާގޮތަކީ  ވާހަކަދެއްކުނުއިރު  ގަ   ކޮންމެހެން   މަ ހަ  ބެހޭގޮތުން.  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ގަސް  ޖަހަން ވެސް  އެބަ    ސް  ވެސް 

އިންދަން ވެސް އެބަޖެހޭ. އަނެއްކާ    ބުނާކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ ގަސް  އޭގައި ގަސް ނަގާއިރު މިސާލަކަށް  އެކަމަކު  ޖެހޭ.

ގަސް ވިއްކަމުން ވެސް    ދިޔަ ވިޔަފާރިއެއް. ހަމަ ހައްދައިގެންމުން ވެސް  ފާރިއަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ކުރަގަސް ވިޔަ

އް ފޯރުނުކޮށްދީ ވެސް  އަސްލު އެތަންތަނަށް ގަސްތަ  އިގަސް ވިއްކަމުން ގެންދިޔަ. ދެން އެހެނޭ ކިޔާފަ ރުއްގެންދިޔަ.  

މިސާ ބޭރުން  އަދި  ބެލިކަމުގައިނުތިބެވޭނެ.  އިމްޕޯޓުކުރަން  ގަސް  މިވާ   ލަކަށް  ބޭރުންވިޔަސް  އަންނައިރު  ގޮތަކީ   



  

އެއް ބަލިތަކާ  އެހެންވީމާއެބަހުރި  އައިސްފަ.  ގަސް  އެހެންވީމާ  ވެސް  އެއީކީ  ،ކޮށް  ނޫން.  ތަންކޮޅެއް  އޮޕްޝަނެއް   ،

ކަމަކީ.  ނއު މި  ކަމެއް  ކޮމިޓީގަދަގޫ  ހަމަ  އަސްލު  އެދެން  ގޮތެއް    އިއަޅުގަނޑު  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމަށް 

ވާކަށް. ގަސް އެއްތަނުން އަނެއްނު  ގަސް ނިންމަން. އެއީ   ވެސް ނެތް ވާކަށް.    ށް ނުގެންގޮސް ނަތަ  ދީ ވެސް ނެތް 

ހަލާކުކޮށްލާފަ ގަސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  އަނެއް  މި އެއް  އެއްލައެއް ނުލަމޭ. އަ  އިދެން  އޭތި  ޅުގަނޑުމެން 

   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. .މި މޫވުކުރަނީ. އެއީ ތަނުން އަނެއް ތަނަށޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް  އާ ގޮތުގައި ދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް މި  ފެންނަ    ހުސްކުރާ  ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ 

އެއީ   ހަދަންކަމުބޯޅަބިންތައް  ވިޔަސް ސްކޫދަނޑެއް  ހުސްކުގައި  މި  ވިޔަސް  ހުރި  ލެއް ހަދަންކަމުގައި  ބިންތަކުން  ރާ 

އެ ހަމަ  އެ ގަސްތައް  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  ހަމަ  މިއީ  ބަދަލުގައި  ހަލާކުކޮށްލުމުގެ  ރަށެއްގައި  ބޭނުންވާ،    ރަށަކަށް  ހެން 

ގެންދިއު ރަށަކަށް  އެހެން  އެއީބޭނުންވާ  ކަމެއްންމުހި  ން  އެހެންވީމާ  ގެމު  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  އަދި    ،ގޮތުގައި 

މިހެ  މީޑިއާއިން  ޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް އަ ރިއެކްޓުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  އެއް ރަށުން  ފެންނަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް  ން 

ރަށަ  ހިތައްއެއްޗެހުރި    ބޭނުންނުކުރެވި އަޅުގަނޑު  ށް އަނެއް  ގޮތުގައި  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  ހަމަ  ގެންދިއުމުގައި   

އެގޮތަށް   އެކަން  ކޮ  ންންދިއުގެޤަބޫލުކުރަނީ.  ނޫންކަމަށް  ވަރަށް  މައްސަލައެއް  ނިންމެވުން  ކަމެއް  ންމުހިމިޓީން  މު 

 ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ވެސް ތިކަމާ އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަލަށް ޑިވެލޮޕްކުރާ    ޑުއްރިރު. އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

އެތަން ގަސް  ބޭނުންވޭތަނަށް  އެބަ  ގަސް  ތަންތަނަށް  ހިއްކާ  ބޭނުންވޭ.  އެތަންތަނަށް    .ބަ  ޑިވެލޮޕްކުރާއިރު  ރިސޯޓު 

،  އެހެންވީމާ  ވޭ.އެބަ ބޭނުން  ގަސް  ރަޙައްދުތަކަށް ވެސްސަ   ރިއުޅޭއާލާވާ މީހުން ދިއަލަށް  އަދި    .ގަސް އެބަ ބޭނުންވޭ

ހަޅަނީ  ގަނޑު ހުށައަޅު  މެންނަކަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭކަށް ނެތް.ނޑުގަން އަޅުންމައިގެގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ނިގަސް ނު 

ވާއިދެއް  މިހާރު ގަ  ންޅަތުގައި ހުށަހައްގެ ގޮނެންޑޭޝަ ރެކޮމަ ރިޕޯޓުގައިން ފާސްކުރާކޮމިޓީ  ،ފާސްކުރާމެން  އަޅުގަނޑު

އޮތް ކަމަ މުރާއްޖިވެ   ށް ހެދިފައި  މަޢާޖައްޔާ އެ ގަވާއިދު  ހުރި  މިހާރު  އަލުން  ކަށް އެސަލަތައްކޮށް  ގޮތަށް  ޑްރެސްވާ 

ޕެސްޓިސައިޑް  އެ  އި  ނާ ނަމަ އެއަށް ބޭނުންވާ ސްޓިފިކޭޝަން ގަސް ގެންނަބޭރު  އެއީ މިސާލަކަށް   ގަވާއިދެއް ހެދެން. 

  ހުގެ ގަފުރައިފިއްޔާ އެ  ހެއް އުގަ  ކަށް މިސާލަހެދިގެން    ވާއިދުތަކެއްއި، މިކަހަލަ ގަ ފްރީތޯ ބެލުމާމާއި، ބަލި  ފްރީތޯ ބެލު

  ތަކާއި މި ލުނެ އުސޫ ހޭޖެރު އެ ގެންދަންށް ގެންދާއި ރަށުން އަނެއް ރަށަ  އި އެއްގައި ގަހެއް އިންދަންޖެހޭނެ ކަމާބަދަލު

ބަޔާން އެއްޗެއް  ގަވާއިދެހުރިހާ  ހަދަންޖެހޭކޮށްފައި  އައް  އެކު ލު .  ރެކޮމެން  ގޮތަކުންޑްލަވާލަން  ން  ކޮމިޓީ  މިކަށް  ރާ 



  

ހީވަނީ ޑަގަނޅުއަވައިފިއްޔާ  ދެއްފާސްކޮށް ބޭއަޅު  ށް  މި  ލިބިދާނެހެން.  ގަނޑުމެން  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  ނުންވާ 

 އްޔާ.  ޝުކުރި

 

 އްޖެވުން:  ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

ސާ!  އާދެ އަޅުގަނޑަށް  ކުރިމިހާރު  ދާންވީއަފުވެއްޖެ  އަޅުގެއްމަ  ށް  އެބަޖެގަނޑުމެ.  އެހެންވީން  ގަ މާހޭ  އެ    ރާރުގެ ، 

ޑީޓެއިލްކޮށް   ދާން.  ސަޙުބަކޮންޓެންޓަށް  ވެސްވީމާ ހެންއެކަށް  ކުރިން  އަޅު،  ގޮތަށް  ޢަޑު  ގަނ  މަލުކުރާ 

އީ.ޕީ.އޭމެންޓާންއެންވަޔަރަ އެގްރިކަލްޗަރ    އާއި  އެއަދި  ދެން  އެ   ހެންމިނިސްޓްރީ  ގުޅޭ  މިއާއި  ބަޔަކު ތަނެއް    ހެން 

މަސައްކަތްއްތިމާވެ  ދެން.  އުޅޭނެތޯ އެލް.ޓަށް  އެންކުރާ  ކޮންމެވެސް  ގެ.ޖީ.ޖީ.އޭ  ޓަށް  ވެއްތިމާ  ންނަންވާނެ އޯއެއް 

އެމަސައްކަތް އެއް  ގެން.ޖީ.ންކުރާ.  ނަމަވެސް  ބައްދަލުވުމެއް ސެމާންވީއެހެޖެހޭނެ.  ނަންއޯ  މަންދޫބުން  ޓްކޮށްދެ،  އްވާ 

ދެއްވީމަ  އިންޓެންޓް ކިޔައޭގެ ކޮބަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޅުއްވި މެންހުށަހެދެން    ،ރުރާ ޤަތޯ. އެ  ހިމަނައިގެން އިނގޭ

ން ގޮތެއް ނިންމާފައި  ފުޅުންގެ ވިއުތައް ހޯދާފައި ކޮމިޓީބޭ   ވާލާފައި އެނަން. ހުޅުއިލާޅުވަމެން ހުގަނޑުޅުށް އަކަސަޙުބަ

އެކުލަވަ  މީއިރިޕޯޓް  ދެން  ޓިންލާނީ.  ދެއްވާފައި ދުވަހު  5ގ  މުއްދަތު  ވީ ގެ  އަވަހަކަ  ހާ  ގެވެސް  އްވާ.  ގޮސްދެންށް 

ދެން  އެން.ޖީ.އޯ ބައްލަވާ  ގަނޑައަޅުއެއް  ނޭނގެ  ތެރެއި.ޖީ.އެން  މެންޓަލްންއެންވަޔަރަކަށް  ޅެއް  ންކޮތަ  ން އޯތަކުގެ 

 އޯއެއް. .ޖީ.ވް އެންއެކްޓި

  

 ވުން: ކަދެއްކެވާހަ  މޭޒުންއިދާރީ

ތެރޭ ރިސެސްގެ  ކޮމިޓީއަށް  މިހިރީ  ލިބިދެން  މި   ހުރި   އި ފަގައި  ސިޓީތައް.  އަޅު  ބައެއް  މިހިރީ ސިޓީތައް    ގަނޑު 

އަތުގައި ދެން އަޅު.  ޓްކޮށްލާފަޑަށް ޝޯވަރަށްބޮ ވެސް ތި  ގަނޑު  އޮރިޖިނަލްތައް  ބައްފުޅުބޭ  އެބަހުރި  ލަވާލައްވަން  ން 

ވެސް.  ބޭ އިކޯ  ނުމިއްޔާ  ފުރަތަމަ  މޯޔުއެންމެ  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ލިމިލްޑިނިޓް  ޕްރައިވެޓް  ފަރާވްސް  ތުން  ޓެޑްގެ 

ސިޓީއެއް.   ފެށިގެން   2010ފޮނުއްވާފައިވާ  އަހަރުން  ޑިދި  ވަނަ  ބަޔޯ  އެތެ ބަލް  ގްރަވެހިރާއްޖެއަށް  ކޮށް  ރެކޮތަޅު 

ދަނިކޮށް  ކު ވިޔަފާރި ބަ  2020ރަމުން  ރާއްޖެއަށް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ކޮތަވަނަ  ޑިގްރަބަލް  ޑިޔުޓީގައި    0% ޅު  ޔޯ 

އަންގަވާފަރުމުގެ  އެތެރެކު ކަމަށް  ނުދެއްވާނެ  ކަންބޮ  އިވާތީހުއްދަ  ހުރި    ފައިވާ ނުއްވާފޮ  ތުންގުޅޭގޮ  ޑުވުންތަކާއެކަމުގެ 

 .  ގެންފަޑައި ކުރުމަށް އެދިވަބައްދަލު  ޓީގެ މެންބަރުންނާމިގުޅިގެން ކޮ އާ މައްސަލަ ސިޓީ. މި

 

 އްކެވުން: ދެކަމް ވާހަ ދު ޚައިތަރު އަޙްމަނު ދާއިރާގެ މެންބަންގޮޅި ދެކުޗަމައް

ޔޯ ޑިގްރަބަލް   ވާހަކައަކީ ބަޔަންދިމުދައްކަފެށިގެން ވެސް  ސުރެ  ޑުމެން ކުރިންއަޅުގަނމީގައި  ރިރު.  އްޤަޝުކުރިއްޔާ މު

އެތެ  ނަމުގައި ކޮމި  އަސްލު  ތަޅުތަކަރެކުރާ  ޑިގްރަބަލް  ބަޔޯ  ބަ ގަ ޤީޤަތުޙަކީ  އޭގެ ޑިގްރަބަލް  ޔޯ  އި  އެއްޗެހި    ނުވާ 



  

ގިނައީ ޕް .  ތެރެއިން  މައިކްރޯ  ގޮސްގެން  އޭތި  އަނެއެލާސްޓިކަށް  އެންހިސާބުން  ހަމަ  ވެސް  މެންޓް  ންޔަރަވައްކާ 

  އެބަ ވެސް  ބަލް އެއްޗެހި  ޔޯ ޑިގްރަ އަސްލު ބަދެންއަންނަނީ.     މީގެ ގިނައިން މި ކަންތައްތަކޭ   ވުމާއި އެ ޣައްޔަރުތަ

 ހަމަ  އް ނޫނޭ އަސްލު. އެ އެއްޗެހި އްސެރަބަލް އެއްޗެޔޯ ޑިގްއެތެރެކޮށްފައި ބަ  އޮތީ  މިހަމަ  ކަމަކު ގިނައިން  އުޅޭ. އެ

މައިކްރޯ  ބަދަ އެލުވަނީ  ކަމަށް ފުޅު ދައްކަވަކަބޭފުޅުން ވާހަ  ޕްލާސްޓިކަށޭ. ދެން އޭގައި  ބޭނުންފުޅުވާ  އްޔާ  އްޖިވެ  ން 

ސަލައެއް ނޫން. އެ ހަމަ ވާހަކަ ދައްކާލަން. ންޏާ އަޅުގަނޑަކަށް މައްހެން ބުނައް އަނެއް ނޫން  ސަލައެ ށް މައްޑަގަނއަޅު

 ޔާ.އެއް ދެއްތޯ. ޝުކުރިއްމާލެއަކު ނޭނގެވެސް ނޯވޭ ކަން ގޮތެއް ނެ ކުރެވޭއަދި އެ އެއްޗެހި ޓެސްޓް

 

 : ދެއްކެވުންން ވާހަކަރިޔާސަތު

ކޮމި މި  މެންބަރުން  އާޓީމިހާރު  އޮތީ  އެދިފައި  އަޅު  .ބައްދަލުކުރަން  އެކަން  ގަނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރެއްވީމަ 

އެ އެކަމަކު  ދެން  ކޮން  ގެންދެވިދާނެ.  މި  އެދުސަމީހުންގެ  އަރންތައް  ވެސް  މީ ވަހު  ގޮތެއް    ގައިޑުއިވޭނީ. 

މީހުންގެ ވާހަކަ   މަ މި ތަ، ސުވާލަކީ ފުރަމާނެ. އެހެންވީވާހަކަދައްކަންޖެހޭ   ކާތްތަކަރެންޏާ ހުރިހާ ފަރާން ނެގަނޑުމެއަޅު

އީ.ޕީ.އޭ  ހަދާނީ ނޫނީ    ހެންތޯ ހަކަ އަޑުއަހާފައި އެއްގައި އަނެއްކާ ސަރުކާރުގެ ވާއަޑުއަހާފައި ދެން އެހެން ބައްދަލުވުމެ

   ރާނީ.އެކީގައިތޯ ބައްދަލުކު  މީހުންނާ ޓްރީ އާއި މި މެންޓް މިނިސްންއެންވަޔަރަ އާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުޙީދު ވަންބަރު މުޙައްމަގެ މެއިރާގޫފާރު ދާ އުނ

އައެހެންވީމާކުރަން.  ދަލުބައް  ބޭފުޅުންނާ   އެދިލެއްވީ އެ ޅުންފުބޭ  ޑަށް ހީވަނީ އެ ގަނއަޅު   އެ   ންމެނޑުގަޅު، ފުރަތަމަ 

  ...ގެށް ހީވަނީ އޭގަނޑައަޅުއަޑުއަހާފައި ކަންނޭނގެ   އެއްބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ  އެ ބައްދަލުކޮށްފައި  ންނާބޭފުޅު

 

 އްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

 އްޔާ އޯކޭ.  ވާހަކައެއް ވިދާޅުވަން ވެއްޖި އާ  ،އެހެންވީމާ

 

 ކެވުން: އްދެކަމް ވާހަ ދު ޚައިތަރު އަޙްމަނު ދާއިރާގެ މެންބަންގޮޅި ދެކުޗަމައް

 . ގަނޑު ތާއީދުށަހެޅުމަށް އަޅުދުގެ އެ ހުޙީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ންޔާސަތުރި

އިޢުތިރާއެއަ،  މާހެންވީއެ އަޅުގަނ ޟް ށް  ދެން  ނުކުރައްވާތީ  އެގޮތަ  ފާސްޑު  ކަމަށް  ށް    އެހެންވީމާ، ބަލަނީ.    މި ވީ 

 . ދެން އިން މައްސަލަ.  ދަލުކުރަން. އޯކޭއްބަ ބޭފުޅުންނާ އެ  އްވާޝެޑިއުލްކޮށްދެ މެއް ބައްދަލުވު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އީ.ންސީޓްރާންސްޕޭރެ ނުކުތާތަކަކީޓީސި  ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. އެއެދި  ވުމަށް  ކުރު ރީދާ ޖަވާބު  ޕީ.އޭން  ބައެއް   ؛ގައިވާ 

ހަދާފައިވާ  .ޕީއީ  ނީ ހިންގާފައިވަ  ރޮޖެކްޓު ކުރުމުގެ ޕް )ނ( އަތޮޅު މާފަރު އެއާރޕޯޓް ބޮޑު މެންޓަލް  ންޔަރަވައެން .އޭއިން 

ށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުން  އަ. ދެން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިފަ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ރިޕޯޓާޓް  ސެސްމެންމްޕެކްޓް އެއި

ދިރި އެހެރަށުގައި  ބައެއް މީހުން  ހިސާބަ އުޅޭ  ބަދަލު ން  ރައްޔިޖެވާންކަށް  ހޯދުމަތުހުމާއި  އާމްދަނީ  ކު ންނަށް  މުން  ރަށް 

ށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  އަކްޓް ކުރިން ޕްރޮޖެމިނިސްޓްރީމެންޓް  ންފައިވާކަން. އެންވަޔަރަހުރަސްއެޅިޑުވެރިކަމަށް  ނއައި ދަ

ކަމާއި   އާނޫނުއަސާސީޤާ މިމައްސަލަލީހުމަޖި  ،ވީމާ  ވެސް ފުށުއަރާ ގޮތަށް  އެންވަޔަރަން  މިނިސްޓްރީ  ންއިގައި  މެންޓް 

   .ދިފަވުމަށް އެކުރު ޖަވާބުދާރީ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ 

ކުރި  މި ލަފާށްދާނެއަމައްސަލައިގައި  ގޮތެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ  ބޭނުން  ފުޅެއް  ކިހިނެއްތޯ  .ތިޔަ    ، މިހާރު 

އަޑުއިވުގައަޅު އީ.ޕީ.އޭނޑުމެންނަށް  ސްޓޭޓްމަޑިޒިއިން  ނީ  ވާންޓެޝަން  ކުރި  އިޝޫ    އެއާރޕޯޓް   ހަކައް 

ންނަށް  ޑުމެގަނހުއްޓާ އަޅު  ރިޔަސް ރީޒަންސް.ވޭފޯ  އަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް  ކަތް ކުރިއްސައެކްސްޓެންޝަން މަ

އެޕްރޫވްއަޢު ކުރި ރޫޝްއަޑުއިވުނީ މަދެން   ގެންދަން  މި ންސްހަކަ. ޓްރާކުރި ވާށް   ބުނަނީ  ޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން 

ކަންޚި  ގަވާއިދާ  ދިނުމުގެ  އެޕްރޫވަލް  އޮތީލާފަށޭ  ހިނގާފައި  އެ ކަން  އެދެނީ   ހުން މީ  .  ފަރާތްތައް    މާ ކަ  އެ  ބެހޭ 

ޖަވާބުޑުގަނޅުއަ އަކުރުވަން. އެހެންވީމާދާރީމެން  ކުރިގަނޑުޅު، ކިހިނެއްތޯ އެކަން  ގެންދާނީ. މިނިސްޓަރަށް    ށް އަމެން 

އަޅުފްލޯގައިދާ  ސީ ސުވާލުގަނ  ގެނެކުރާޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ނޫނީ  ހަދާނީތޯ  މިގޮތަށް  ހަމަ    ގޮތަށް ދައްކާ  ސްގެން 

 .! އަޙްމަދުލެއް. އާދެގެ ޚިޔާފުޅުންބޭ ނުން ތި ބޭޑުގަނ އަޅުށަހަޅާނީތޯހުޕޯޓެއް ރި ދައްކާ ވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދު ރު މެންބަ ގެ ގައްދޫ ދާއިރާ

އެންމެ ސުވާލެއް. ޑީޓެއިލްކޮށް ނުއެއްދެ  ހުށަހެޅޭނީ  ޤަބޫލުކުރަނީ މި . އެހެންވީމާވޭނެފްލޯއަށް  ން  ޓީ މި ކޮ، އަޅުގަނޑު 

އެކަމަ  ކުރުވަންދާރީބުޖަވާ އެދިފަ  ށް  އެހެންވީމާ އޮތީ  ގެނެސްގެން.  ކޮމިޓީއަށް  ގެނެސްގެން    ،،  އޭ.ޕީ.އޭ 

އަޅުގަނވުރު ކުދާރީޖަވާބު ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރަން  ކުއަޅުގަނ  ނީޑު  ޑީޓެއިލް   ރަންޖެހެނީ.ޑުމެން  ތަންކޮޅެއް  ކޮށް  އޭތި 

  މާ މަ މިކަ ހަށް ފެނޭ  ގަނޑަ، އަޅުވީމާޅިގެން. އެހެންއާއި ގުއެނެ  ނާވާލުތައް ވެސް ހުންރުންގެ ސުށްގިނަ މެންބަރަވަ

ތަންކޮބެ މައްސަލައެއްގެ ހޭ  ބޮޑު  ގޮޅެއް  އަޅު  މި ގަނތުގައި  ދެކެނީ  އެ   ޑު  އެޓެންޑް    ،ހެންވީމާމައްސަލައަކީ.  މިއަށް 

ރަނގަޅުކުރަން   ކަންނޭ  ތަންކޮޅެއް  އެޓެންޑްސްކޭލެއްގައި  ފުރައެހެންވީމާ  ކުރަންޖެހޭނީ.ނގެ  އީ.ޕީ.އޭ ،    ތަމަ 



  

  ން ނެއްސަ ދެ ތް. ގެރާހުށަހެޅި ފަ މައްސަލަ  ގެ  ނޖެހޭނެ ކަންނޭޑުމެން ގެންނަންތަމަ އަޅުގަނފުރަ  ކުރުވުމަށްރީދާޖަވާބު

 އްޔާ. ޝުކުރި. ހެނީނަންޖެއޭ ގެން.އީ.ޕީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

 ! ސަޢީދު.އާދެ .ޅެއްގެފުބޭ އެހެން

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވުރު އަޙްމަދު ސަޢީދު  ދާއިރާގެ މެންބަ ގެމަނަފުށި

އެއްވައްތަ  މިއާއި  މަސައްދާދި  އަޅުރެއްގެ  މިހާރު.ގަނޑުކަތެއް  ނިންމައިފިން  މަޑަވެލި  އެ  މެން  ކޯޒްވޭގެ  ހޯއީ  ޑެއްދޫ 

ގައި  ސިޓީ  ، މިހެންވީމާން. އެ ލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްގެޚި އާ  ހަމަ އީ.އައި.އޭންދިޔައީން މިގެޑުމެގަނއްސަލަ ވެސް އަޅުމަ

ދާދި ހަމަ  ހަވެސް  ކަ  އެއްކަމެއް  މިންނޭމަ  ފާހަގަކޮށްފައި  އެހެންވީމާއޮތީ  ނގެ  އަ.  ފެޑަޅުގަނ،  ހަމަ  ށް  ންނަނީ 

ހޯމަ ކޯޒްދޫއްޑެޑަވެލި  ކުރި  މަސައްކަތް  ޑީއަވޭގެ  ހަމަ  ވެސް  މީގައި  ގޮތަށް  ގެންދިޔަ  މިކަޓެށް  ބަލާފައި  އިލްކޮށް  ން 

އެހެންވީ ނިންމެވުން.  ގޮތެއް  އެ މާމިއަށް  އަޅު،  ހުށަގަގޮތަށް  ގޮތް  ޅަން  ހަނޑު  އޮތް  ހިނގާފައި  މިކަން  ޑީޓެއިލްކޮށް 

 ފަހު ގޮތެއް ނިންމަން. މަށްކުރުޒިރުހާތައް  ރާތްޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަ ހާމަށް ބެލު

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ންކަން  ތު ދީގެން މިކަ ދަޢުވަޔާއަށްޓީގައި އޮތަސް ބޮޑު ކޮމިޓީގައި އޮތަސް ހަމަ މީޑިވާގޮތަކީ ކުޑަ ކޮމި  ގައި ޔާސިރު މީ

ވަނުމަށްފަހުކުރާއިރު  މިތަނަށް  އޭގަ  ގައި ދެން އިޓްސް އިން ގައި  ޑޮމެއިން. ދެން  މެންގެ   އަޅުގަނޑުއި ނޯވޭ ޕަބްލިކް 

އަޅުޑު ކޮންޓްރޯލެއް. ކޮމިޓީމާބޮ .  ށް ގެންދެވޭއަގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ކުރިން ފާސްކޮށްފިއްޔާ މީޑިޔާއަށް ނުވަދެވި 

ކަރޭޖް  ންން އެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެލް އިޝޫޒް ބޭމެންޓަން ންޓްކޮށް އެންވަޔަރަންސްޕޭރެޑަށް ޓްރާވެސް ބޮ  ހާވީ   އެކަމަކު

 ތަމް.އިޚަ ! ކުރަނީ. އާދެ މި

 

 އްކެވުން: ދެކަމް ވާހަ ދު ޚައިތަރު އަޙްމަނު ދާއިރާގެ މެންބަންގޮޅި ދެކުޗަމައް

މިކަ  ޑުގެގަނޅުއަ އަސްލު  ކުހުށަހެޅުމަކީ  ކޮމިޓީމުގައި  ނަޑަ  ކު  އިގައެއް  އެ ކޮމިޓީ  ޑަ އެ  ކުރި   ން    ށް އަމަސައްކަތް 

ކަންތައްގެންދަން.   ބައިވަރު  ހުރީމަ  ފުދޭވަރަކަށް  ނުންޓީކޮމި  ބޮޑު ތައް  ކަންތަކެއް  ހުރިހާ  ބަ  ގެން  ހާލައިގެންގޮސް 

އަޅުމަށްކަ  ގެންދަން ދެން  ހުޑުގަނ.  ކޮމިޓީ  ކުޑަ  މި  ޔަށަހަޅާލަން  މެންބަރު ތްއިއްޒަ  ،ބުއުޤޫއަށް    ޔައުޤޫބާއި   ތެރި 

 ޢުދު. އި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަދާޢީތެރި މެންބަރު ސައްޒަތްއި

 



  

 ކެވުން: ހަކަދެއްވާ ޒާހިރު  އަޙްމަދު ރު އިރާގެ މެންބަ ގައްދޫ ދާ

ދެއަޅު ކުކޭގޮތުގަނޑުގެ  ކޮމިގައި  މިޑަ  ނުނިޓީއަކަށް  މައްސަލައެއް  މުއައްސަސާތައް  އެހެންމޭނެ.  ވަރުގެ  ން 

ވޯރކް  ބޫލުކުރަނީ. ޕޭޕަރ ޑު ޤަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނއަކުރި   ން ކުރަންނާ ބޮޑު ކޮމިޓީސުވާލުކޮށްގެން  ޒިރުހާ

ކުނިން ކޮމިމަން  ދިނައަކަޓީޑަ  އޯކޭ. އެކަމަކު ސުވާލުށް  އެސް  ހޯތަކާއި   ދާ  ށްތަގޮ  އް ނެޝަގޭރިއިންޓަ   ،ހޭދަންޖެއަށް 

 .ރިއްޔާކުޝު ގެންދަން.ށް އަކުރި ން ހަމަޑު ކޮމިޓީކަމަށްވަންޏާ ބޮ

 

 ން: ދެއްކެވުހަކަތުން ވާ ސަރިޔާ

އެޚަ ވާ  އިތަމް  އަޅުހަކައަކީ  ވިދާޅުވާ  ކަމަށް  ތިއީ  ޤަގަނހަމަ  މި  އެބަޖެ ތަމަ  ފުރަބޫލުކުރަނީ.  ޑު  ހޭ  މައްސަލަ 

ދެއުރިވި މެންބަރުންނަށް  އެ ކޮއްތޯ.  ކުރަން  ކިޔައިދޭ  ވެފައިމިމިޓީގެ  ކިއޮތްގޮތް  އެފަހުންވީހިނެއްތޯ މިން  އް ޑަންޑަމެ 

މިވެފައި ނޫނީ  ކު  ލީތޯ  އިއޮތްގޮތް  މެންބަރުންނަސްޓިންވެޑަކޮށް  ދިނީމަ  ގޭޓްކޮށްގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  މީގެ  ށް 

ކުން ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީއަ ކުޑަ ކު ން. އެކަމަ. ގޮތް ނިންމާނީ މައި ކޮމިޓީކުރެވޭނީރު ހުރި ސުވާލުށް އޮށްޓަންނައަޅުގަނޑުމެ

އްސަ  ގޮ ވެސް  އް ހުށަހެޅީތޯ. ގަވާއިދުން  އްޗެތޯ. އަލުން އެވީ ކިހިނެއްލުޠި މެންޓް އެ ބާމި ހުށަހެޅި ޑިޒިޝަން ސްޓޭޓް

ކަ ބެލީމާއޮތް  ނޫންތޯ.  ވެދާނެ  ވެސް  އިނގޭމަކަށް  ނޫންތޯ  އެނީ  އެ ވީމާހެން.  ހެދީމަ  ވާ ވިދާޅު  ،  އެކްސަސައިޒް   

  ފެނޭ.ވެސް  ށްޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަގަނއަޅު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެ ދާއި އުނގޫފާރު

ޝުކުރި އިއްޒަގަނޅުއަ  . އްޔާއާދެ!  ހުށަހަޅަން  ވެސް  ސަތްތެޑު  މެންބަރު  ގޮތަރި  ވިދާޅުވި  ވެސް    ށް ޢީދު  ކުރީގެ 

  ން ސިޓީ ފޮނުވަން އެކަމާ މި ކޮމިޓީ  ންމެގަނޑުޅު، ފުރަތަމަ އަވީމާންތޯ. އެހެއިނގޭން  ށްފިކޮމިކަން  ޑުމެން  އަޅުގަނ

މަޢު ހޯދުމަށްފަހުލޫގުޅޭ  ހޯދަން.  އެ  މާތުތައް  އަޅުގައި  ސަގަނޑުމަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނީމަ  ކޮމެންނަށް  މިޓީއެއް  ބް 

ރިނަ އެއަށް  ހަދާގައިގެން  ކުރިޕޯޓެއް  ހަމަ  އަނެއްކާ  ހުށަހެޅުނީމަ  އަޅުގަނއަފައި  ހީވަޑަށް،  ކޯނީ  ށް  ޒްވޭ  ކުރީގައި 

ބަލަން  ހި  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި އެ އެއްޗެ  ތަމަ އެކަމާ ފުރަނޭނގެ.  އެގޮތަށް ކަން  ޔައީ ދިންކަންތަކުގައި ވެސް ގެ

އެކުލަވަކަ ކޮމިޓީ  ސަބް  ރިއި ވައެކުލަ.  ލީއިންނޭނގެ  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  އެކީގައި ލާފައި  އަޅުޕޯޓާއި  ގަނޑުމެން   

ން ޅުގަނޑުމެއަ  އިއަސްލުގަ ޑަށް ފެނޭ  ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނހެންވީމާ އެބައި ގެންދިޔައީ. އެމާއި ކުރުސުވާލުށްގެން  ރުކޮޒިހާ

ހެދިފައި އޮތް އީ.އައި.އޭ  އޭގައި    މަށް.ފިލުވުޅުންހިރަ ކަންކަން އޮގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ތީގައި ތިން ކަމާއިމި ކޮމިޓީ

ލިޔުމުންގޮތު ހިނގާދިޔަ  ކަން  ކަން  އެއަދި    ޕޯޓާރި މަޢުލޫމާތު  ޖަވާގަނޑުމެ އަޅުގެ  އެއްޗެ ން  ހޯދާފައި އެ  އްސަށް  ބު 

 . . ޝުކުރިއްޔާކޮށްފައި އެކަންބިނާ

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ރިޔާ

މެއިއްޒަތް ހުޚަންބަރު  ތެރި  ހުށަ އިތަމް  ކަމެއް  މަށް  ހެޅުއްވުށަހެޅުއްވި  އެހެންވީމާވިހުށަހެޅުއްއެ  އިތުރު  ދޭތި  .   ،

ންތައް  އުކިބެހޭ    މުން ކަމާ އުކި ލިޔެޑުމެން  ތަމަ އަޅުގަނށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަހު  އު ކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އައެއް

ތެރޭ   ން.ދުހޯ ރިޕޯއޭގެ  އީ.އައި.އޭގެ  ސްޓޭ  ޓާއި ގައި  ޑިޓާންޓްމެޑިޒިޝަން  އެ  ފަހުން  ސްޓޭޓްމެން އި    ޓް ޒިޝަން 

  ބުނީމަ ލި  ތައް ޔުން، ލިން ހޯދާފައިމެޑުޅުގަނކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ލިޔުމުން އަކަން   ރަކާއި އެނު އަމު ބަދަލުކުރުމަށް ނެރު

އަކު އެކަމަށް  ކޮމިޓީއެއް  ސަޖެސްޓް ޅުގަނޑުޑަ  އަލުން  ކޮށްފައިމެން  ބަލާންކޮމިޓީ  ކުރާނަން.  ބޮ  ކޮމިޓީ ފައި  އަށް  ޑު 

ދަމާ. އެ  ޔުންތައް އަވަހަށް ހޯލި،  އެހެންވީމާ  .އެގޮތަށް  ،މާހެންވީއެ  ށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ.އަން ކުރި އްސަ ދެނެގެ

 ޅެއް.  ފުމެވެސް ބޭޖެހޭނެ ކޮންކުރައްވަންދުމަށް ތާއީހެޅުހުށަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  ދު މަޙްއަބަރު ންގެ މެގައްދޫ ދާއިރާ

 ދު. ގަނޑު ތާއީއަޅު

 

 ވުން: އްކެ ވާހަކަދެންމޭޒުއިދާރީ

  ޔާ ވި ޖަމްޢިއް ވެރިކްގައި ބައި ޖް ސްޓްރައިރެވުނު ކްލައިމެޓް ޗޭންތީގައި ކުރިމަނާގެ ކު ގައި ވެލާ  2019ޑިސެމްބަރ    26

އޭތި    .އަނެކަތިކޮށްފަ  ޓެއް އޭގައި އިންޕޮއިން  12  .ޓްގެ ލިސްކު ވާލުންތަގޮ   ކުން ގޮވާލާއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަމިތަތްޖަމާޢަ

 ވާލުންތައް.  މިއީ އެ ގޮ. އިނީ ށް ފޮނުވާލާފައިކޮމިޓީއަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ވެސް    އިމަ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލު . އަދެއްތޯތަނަށް އައި  ބައިވެރިން މިއިކްގެ  ންޖް ސްޓްރަ ޗެމިހާރު މި ކްލައިމެޓް

އެކުރި ދެން  އަޅުގަނމީ   ން.  ގޮވާލުންތައް  އަޑު ހުންގެ  ގޮޑުމެން  އެ  ސްޓްރައެހިން.  އެ  މައްޗަށް  ވާލުންތަކާއި  އިކްގެ 

އަޅުރިޢާޔަތްކޮށް އެހެންވީމާށަހެޅީހު  ރާރެއްޤަން  މެނޑުގަފައި  އަޅު.  ހީގަނ،  މިހާރު  ޓީއަސި  މިވަނީ  ޑަށް  ޖަވާބު  ށް 

ގޮތުން  ވޭނެދެ ދިނުމުގެ  އިޖާބަ  އެއަށް  ހުށަހެޅި  ރާރެޤަހެން  ހެދިކުސްޙުބަ  ރާރު ޤައް  ރިޕޯޓެއް  މިހާރު  ރެވި    ޕޯޓު ރި، 

އަމާއެހެންވީ  ...ހުށަހެޅުމުގެ  ޖިލީހަށްމަ ހީވަޅު،  އެއަށް ގަނޑަށް  ރަގަނއަޅު  ނީ  މިހާރު  ޖަވާބެއް  ޑުމެންނަށް  ނގަޅު 

  ން.ނެހެވޭދެ

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެމޭޒުންދާރީއި



  

ސިޓީ ދެން އިން  އިމްރާއަކީ    އަކޮކްނެމއ.  ،ންޢަލީ  ހައުސް.  ފޮޓް  ފަރާތަކުން  ސިޓީއެއް.  މިއްލަ  ނުވާފައިވާ 

  ޓާ ވެއްބަދަލުގައި ތިމާ  ގެ  ފާޅުކޮށް އަދި އޭޑުވުންކަންބޮ  ދާތައް ބޭނުންކުރާތީ އެކަމާ ގައި ކެމިކަލްގެ މާއްރިކަމުވެނޑުދަ

ކަން ހާމަކޮށް  މުހިންމުރުމުގެ  ކު  ކަންޑުވެރިނގެން ދަރީންހައުސް ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގް ރޖީ  ށް ސޯލާ އެނަ ގޮތަކަޓެހި  ރައް

ސިޓީއެއް.   ޑީފޮނުވާފައިވާ  ވަރަށް  އޭދެން  ޑީޓެއިޓެއިލްކޮށް  ލިލްސްގެ  އެއީހުރި    ޔެފައިތައް  އެ ސިޓީއެއް  ސް  އްވެ . 

 ޔާ.ފުޅިއްބޭނުންއްވަން ޅަކު ބައްލަވާލަބޭފު

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްވާ ސަތުން ރިޔާ

ތަމަ  ރައިން ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަން. ފުކާރުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެސަރު އަސްލު އެ ދަނީ  ޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު  ގަނއަޅު

މިނިޅުއްވައިގެންށަހަޓްރީއަށް ހުޗަރ މިނިސްލްގްރިކަ އެ މެންޑޭޓުގެސްޓް އެ  އެ ތެރެރީގެ  ، މި  ހުރި  ފައި ވިދާޅުވެ  އިން 

ދެކޮމިޓީ ތަރުޙީބު  އެއާއިއެ މޭން  ހަމަ  ދެން  ކަމާ.  ހުށަބެހޭ    ކީގައި  އެ ވުޒާރާއަށް  ކަންކަން  ކުރި  އެ    ހަޅުއްވައިގެން 

ޕޮ ތެ ބޭފުޅުންގެ  ގެންދެއަކުރި ރެއިން  ލިސީސްގެ  ކޮމިޓީއަވިދާށް  ކަމަށް  ފެނެ  ކޭސް  ނަންށް  އެ  ޖަވާބުދީފައި  ކަމަށް   

 އޯކޭ.  ނެ. ގޭތޯ. މެންބަރުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަންޖެހޭބުދެނީ އިނވާއަށް ޖައެގޮތަށް ކަމަށް މި ،އެހެންވީމާ. ލަމާތޯނިންމާ

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެމޭޒުންއިދާރީ

އުއދ.  ދެން ދޫކޮށްފައިވާކަގޯ  103  ށް ޚިލާފަ  ސޫލާ އޮމަދޫއިން  މައްސަ ފޮނުއްބަޔަކު    މަށްތި  އެ  ވާފައިވާ  ލައެއް. 

އަސް  އަޅުގަނމައްސަލަ  ތެރެއަށް.  މެންޑޭޓުގެ  ލާމަރުކަޒީ  ނޭޑަކަލުދާނީ  ކޮމިޓީއަށް  ކަމެ   ކީއްވެދެން    ނގެށް  މި  އް 

  އިނީ.  ވާފައިފޮނުއައިއްސަ މިއިނީކީ. މި ކޮމިޓީއަށް 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ރިޔާ

އަޅުމި އިންވެސްޓިގަނހާރު  ކޭސް  އެ  ޑް ޕީ.ޒެއީ.ލަ  އެއްކަނާނީ  ފެންކުރާއިރުގައި  ރެވިދާނެ އިނގޭތޯ.  ކު ޓްގޭޑުމެންނަށް 

ނެމީޓަ   15  ކިޔާމި   ބައުންޑްރީ  އެކަރުގެ  ކަންކަން. އެކަމަތް ކަމާއި  ގޯތި  ހަލަ  ކަންކު    ޓީއާ މި ކޮމި  ތަކަކީދިނުމުގެ 

ކަމެއް  އެހެންވީމާ  ގުޅޭ  ތިމާވެދެވޭނީކުރިއަށް   ގައިމީ   ހިނެއްތޯކި،  ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެން  އޮގުޅޭ   އްޓާ .  ކަމެއް  ތްތޯ   

 އަށް ފޮނުވާނީތޯ.ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ ނޫނީ  ބަލާނީތޯ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

މިންގަނ  ތެއްގޮ  ކޮންމެ ދިނުމުގައި  ގޯތި  ކަނޑައެޅިފައިވިޔަސް  އުސޫލުތަކެއް  ޑުތަކެއް  ކަނޑައެޅިފައި    އިންނާނެ. 

އިންނާނީ  ،މިނަކުންތޯރުދުކިހާ    .ންނާނެއި ގަވާއިދުތައް  އެހެދިފަހެ  އެ  ގޯތި   ންވެއްޖެ.  އެ  ދިނު  ކަމަށްވަންޏާ  މުގައި 



  

. އެ އިޝޫ  އެ ކައުންސިލުގެ މައްސަލައެއްވަންޏާ އެއީ  ކަމަށް   ޖެ ދެއްދީފައި އިނތަށް ގޯތި  ތަކަށް ފިޓްނުވާ ގޮގަވާއިދު

ށް ލާމަރުކަޒީ  ސަޖެސްޓްކުރަނީ މި އިންގޮތަތީ އަޅުގަނޑު  ހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ކަމަށްވާފުރަތަމަ އެޑްރެސްކުރަންޖެ

ފޮނުވާލުކޮ ކޮމިޓީމިޓީއަށް  އެ  ދެން  ބަލާން.  އެންވަޔަރަން  އުޅޭކަންފައި  އިޝޫއެއް    ، ބޫލުކުރެވެންޏާޤަމަށް  މެންޓް 

އެ ކޮމިޓީއަށް މުޅި  ގޮތަށް  ކުރާމިކޮޅުން އެބައި ހައްލު ންޏާ  ލުކުރެވެބޫޤަޅޭކަމަށް  އް އުމިކޮޅުން ހައްލުކުރަންޖެހޭ އިޝޫއެ 

 .ގަނޑު ސަޖެސްޓްކުރަނީ ފޮނުވާލަން އަޅުތިއެ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު  ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މެންބަރު   އެ  އިއްޒަތްތެރި  ޒާހިރު  ހުށަހެޅުއްވުމަހުށަހެއަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު  ޅުއްވި  އޭށް  އެއީ  ގައި  ތާއީދުކުރަން. 

ވެސް  ގޯތި  ނު  ކޮންމެހެން  އޮތް ބައިކޮށް  ވެއްޖިއްޔާކަ   ދޫކުރެވިފައި  ބަ  މަށް  ދޫކުރި  އެކަން  އެ  ފުރަތަމަ  އެއް 

ނިބަލަންޖެހޭ އައުން ނުދެކެން    އަޅުގަނޑުމެންނާ  ޔާއްންމާފައި ނޫނިނީ. ބަލާ  އެކަން  އީއެ ހަމައަކަށް  ންނަންވާނެ  އޮކީ 

 އަޅުގަނޑެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  އެއްކަމުގަގޮތެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ނީ. އަސްލުގައި   މި ނިމުންދެ ށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ޒީ ކޮމިޓީއަމެން ލާމަރުކަސްގައި އަޅުގަނޑުމިހާރު މި އައިއްސަ އޮތް ކޭ

ގެ ތެރެއިން  އެއީ އިދާރާ  ގަޅުހެން.ވެސް ރަނ  ރާއިން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ލޯ ހުޅުވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާ 

މިތަނު ޗެނަލްވަނީ.  މި  ސެކޮމިޓީތަކަށް  ޑިގައި  ޖެނެރަލް  އެތެރޭގައި މި  ނީޑްކުރާސައިކްރެޓަރީ    ޏާ. ފޮނުވަން  ތާ 

ތަކުން ނުބެލޭނެ  ކޮމިޓީ  މިހާރު މި ސީދާ  ގެ ފަރާތުން ދާންން އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީރމި ކޮންސަ   ޖީއަށް .މާ، އެސްންވީހެއެ

ކޮމިޓީއަ ވެއްޖިއްޔާ މި  ކަންކަން  އެ ބޭފުޅަޒާތުގެ  ބަދަލުގައި  ފޮނުވުމުގެ  ޖަވާބުދެއްވަށް  އެ  އެ   އި އެ ކަށް    ހިސާބުން 

ނިންމާ ޖެހެނީ  ޔާ ނޫނިއް  ދެއްވާށޭ ލަކޭސް  މި  ޙަޤީ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިހާރު  ނޭނގިގެން  ގޮތެއް  ޤަތުގައި  ހަދާނެ 

 .. އެއް އެއީ. އެހިސާބުން.އޭ.ސީ.ސީއަށް ފޮނުވޭނެ މައްސަލަ 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒުއިދާރީމޭ

  ، ރީކުޑަފަނ.  ،ލަންދޫ.ނ  ސިޓީއެއް.  3ތް  އޮ އައިއްސަ  ގުޅޭގޮތުން   ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ އެއީ  ސިޓީ ވެސް    3 އިން  ންދެ

އިންވެރަށުން    3  މަނަދޫ.ނ. ބުނަނީ    އްއެ  ނަނީ.ސް ފޮނުވާފައި  ކުނި    ވެމްކޯއިން  ވެއްޖެއޭމަސް ދުވަސް  8ރަށުން 

ކަމަށް. ދެން    ވެއްޖެމަސް ދުވަސް   6ކަމަށް. ދެން އިން ރަށުން    މަސް ދުވަސްވެއްޖެ  7އަނެއް ރަށުން    .ނުގެންދާތާ

ސަބަބުން   3  ހުރީ   ހަލަ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައި ކަ ކާއި އެ މައްސަލަތަޙީ އްޞިކި ނުރައްކާތަކާއި  ކިއެ ދިމާވާ އެ އޭގެ 

 ގައި. ތަކު މައްސަލަހުރި   ފައިފޮނުވާ ރަށުން ވެސް 



  

 

 ން: ވުޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ރި

ކޮންޓްރެކް  އަޅުގަނޑު މިއީ  ވާހަކައަކީ  ކުނި  މި  ،ދެމެދުގައިފަރާތުގެ    ދެ  އެއް.އިޝޫ   ޗުއަލްދަންނަވާ  އަންނަނީ  ހާރު 

 ކޯޓަށް  ޓްރެކްޓް ރިލޭޓެޑް އިޝޫއެއް. އެ ކޮންތާކުންތޯމި ކޮން  ނީ. އެކަމަކުޅެމި ގު  ނާތީ އަޅުގަނޑުމެންނާދެން އަން

ޔެސް. އިން ތިއަރީ ޔެސް. އަދި  ގިލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ. އިން ޕްރިންސިޕަލް  ޒް ނޯ ރެދެއަރ އި.  ކަމެއް ކަމަކީ  ދާންޖެހޭ

މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް  ރާގެ  ރު ދާއި އުނގޫފާ ށްމި ވަގުތަ.  ލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއު ލިޓީ ރެގިޔޫޓި  ޔާ އެ އުފެދެނީ ކިރި

އީ.ޕީ.އޭއާ ކަމަ  ރަނގަޅު.  އީކަމަށްގުޅޭ  ފުރަތަމަ  ހުށަ .ޕީވާތީ  މައްސަލަ  ރަނގަޅު.އޭއަށް    3ކަމަށް.    ހެޅުއްވުން 

ކޮންޓްރެކްޓާ ބަލަމިވަ  ،ގުޅޭކަމެއް  ކައުންސިލަށް.  ވެމްކޯ  އީ.ޕީގުތު  ރަނގަޅު.އޭހައްޓާނީ  އެއީ    ހަކައެއް. ވާ  އިން. 

 ކުރިއްޔާ. ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހިސާބުން ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުއެހެންވީމާ
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