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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ`.  ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް. ދެން  1،2،3،4،5،6ފަށަނީ  ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މި އަުޅގަ

ގަތީ. މިއަުދގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުތަގއި މިއޮތް ވަޑައި ބޭފުޅަކު ނިކުމެ ޓީގައި އިންނެވުމަށްފަހުަގިއ ދެންމެ އެހެންކޮމި

ބެޭހގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުމާ ބެހޭ މައްސަލަ.  މާލޭ ޕްލޭިނންގ ަގވާއިދާ މައްސަލައަކީ

ަސަލ މައް ކުރިން ބަންދު ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ިރސެސްަގއި މި ވުމުގެދަށް ބަންދުނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޟްހާ ޢީއެ

ލިން. އެހެންނަމަވެސް މިހާބޮޑު ަގވާއިެދއް ކުއްިލއަަކްށ ކޮމިޓީ ބާްއވާ 1އި ގަތެރޭ ޑުމެން ރިސެސްައޅުަގނ އައިްސގެން

ނޑުފަސޭހަކަމެއް ނިންމުމަކީ  ެތްއ މެން ދިރާާސޮކށްލެއްވުމަށް ފުރުޞަމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިުނގަތީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަރުވާަފއި އެހިސާބުން ކޮމިޓީ ހުއްޓާލީ. އޭގެފަހުން އަ  ،ސް. އެހެންނަމަވެމި ބައްދަލުވަނީ މިއަދުއަލަށް ުޅގަ

ކަތްތަކެއް ކުރެްއިވ ޓީ އިދާރީ މޭޒުން މަސައްއްވާ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނުބާމެން ކޮމިއަޅުަގނޑު

ކުރަްއވާފައި ހުރި ލީގަްލ ސާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ގަާވއިދު ދިރާ ތާނގެ ކަމާއެްއކޮށް. އެ އާސްޓްރީހައުސިންގ މިނި

އިރުަގިއ ވެސް މިއަށް ގެންނަ ން ބޭނުންފުޅުވާ ބަދަލުތައްވަންނަގެ ބޭފުޅުން އެ ުލކުރަްއވާ ައދި އެއްއިޝޫސްތައް ޙަ

ުޖމްލަތައް ވެއްދުމާ މިކަހަލަ ބަސްތައް  އައު އޭގެބަސްމަގާ އެްއޗެހި ރަނގަޅުޮކށް ގަވާއިުދގައި ހުރި އޮމާންަކމަށް 

ނޑުމެން ދެންމެ އޮފްލައިންކޮށް ކަންތައްތައް  ން މި ތިބެގެމަސައކަތްތަެކްއ ކުރައްވާފައި ހުރީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަމިފަހަރު އައެހެންވީމާ، ގޮެތއްަގއި ފެންނަން ހުރި ބަދަލުތައް.  ކާލީ މައިަގނޑުވާހަކަދައް   ބޫލު މި ުޅގަ

 ހުރި  އިޞްލާޙުތަކެއް ލާޙުތަކަކީ އުސްމިންތަކާ ުގޅުންޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް މިފަހަރު މިގެންނަ އިޞްމާލޭ ކުރެވެނީ 

މިންތައް ކަމަްށ  އި އެއާ ހިސާބު ޖަހާނެ ގޮތުގެ ފޯރމިއުލާއެ ކަމާއި އަދި އެ ުއސްމިންތަްއ މާނަކުރާނެ ގޮތާއި 

ން ގުިޅގެ ގެނައުމާ ާލޙުތައްހުރި އިޞްލާޙުތަކާއި އެ އިޞް ފެނުނީ. އެކަމާ ގުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް މި

މައިަގނޑު ގޮެތްއގަިއ  އެހެންވީމާ، މިއީ. އް މާއްދާތަކުަގއި އަތްޖައްސާލާަފއި ހުރިތޯޖެހޭ ބައެއަތްޖައްސާލަން

ނޑުމެން ާވ ގޮތަކަށް އައަކީ. ދެން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ ލާޞާކަުތެގ ޚުަގނޑުމެްނގެ މަސައްއަޅު ުޅގަ

އިތުުރ  ތަ ގެެނވިފަިއ ހުރި ބަދަލުތަކަށްވަންޏާމުން ނުވަ ކަމަށްގެންދަންކަމަށް. އިުތރު ޚިޔާލެްއ ނެތް ކުރިއަށް

 ސަލަެއއް ނެތްކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއާމެދު މިއަދު ގޮެތއް ނިންމިދާނެ. މައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ފްޢަބްދުއްލަޠީދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ފުދޭރަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ  ނޑުމެންނަށް މި އްރިރު އަުޅގަ މަސައްކަތުގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މިއޮތްގޮތް ނކަންނޭ  ގެ. ދެން ނިމުމަކަށް ގެންނަންވީނކަންނޭ އުޅެިވއްޖެ ގެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑަށް ތާއީދުނަ. އެހެންވީމާ، އަޅުފެން އަޅުަގނޑުމެން ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްުކރަން ަރއްާވ ކުގަ

 ެދއްވާ.  ެއގޮތަށް ވޯޓުމިއަށް ނަމަ ބޭފުޅަކު ހުރިކަމުގައި ވާ



2 

 

 

 މަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ތާއީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުލަޠީ  . ދުކުރަން އިނގޭތޯގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ ނެތްއެހެން ހު ކަމަށް. މިހާރު މާލޭ ޕްލޭނިންގ  ކަމަށް އަޅުގަ

ގަާވއިދަށް ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ހުރި އިޞްލާޙުތައް މި ކޮމިީޓެގ އިދާރީ މޭޒާިއ ހައުސިްނގ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަކުަރއްވާ ނިނިސްޓްރީއާ ގުިޅގެން އިްޞލާޙުކުރައްާވ ދިރާސާމި މިއޮތް  ންންމަވާފައި އަުޅގަ

 ށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް ލަޠީފްކޮޕީަގއި މިއޮތްގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން. މިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަ

އެގޮތަށް  ށްކަމަށް. އެކަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އެ މަރު ތާއީދުކުަރއްވީމާހުށަހަޅުއްވާ އު

ޔާ. ވޯޓު ައޅުަގނުޑ ދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ވަރަށް ުޝކުރިއް ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

 ން މިގޮަތށް ފާސްވީ. ދެން ރެކޯޑަށް ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤު 4ބޭފުޅުން. އެ  4ވޯޓު ެލވޭގޮތަށް ތިއްބެވީ  ނެގިއިުރގައި

ޒްހާން، އުަމރު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފް، އަ ންނަވާލަން. ެއއީ ސިާނން، ލަޠީދަ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑު ޓަކައި އެ

ނޑުމެން މިއަދުދަންނަވާލާފައި  ނިމުނީ އެހެންވީމާ. ދެން  ސަލަ މިހާހިސާބުން މި އެޖެންޑާަގއި މިއޮްތ މައް އަުޅގަ

ހެލްތު އެންޑް ސޭފްީޓާއ  ނިންގެ ޭވ، ޕްލޭއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަކަށް ަދންނަވާނީ އިތުރު މަްއސަލަ ެއބަ އަންނަކަމަށް

. ެއ ަގާވއިުދ އެކުަލވާލަމުން އެބަ ެގންދަވާކަމަށްހުރި ގަާވއިދެްއ މިހާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  ންގުޅު

ނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަޅު  ންަނއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަ  ޝުކުިރއްޔާ ށް ދަންނަވާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ކޮމިޓީއަގަ

 .ވަަޑއިގެންެނވީތީ
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