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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ފެށީ.  7 ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެއިޤް`.  ނޑުމެން މި ވަނަ ބައްދަުލވުން ައޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެ 2 ގޮެތްއގައި އެޖެންޑާަގއި ަމއިަގނޑު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުްނގެ  ތިދެން  ލާަފއި ިމ އޮތީ.ން އެކުަލވައިކަމެއް އަުޅގަ

ހުރި މަސައްކަތްަތްއ  ކުަރން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ދަުށގަިއ އޮންނާނެގައި އޮތް އެޖެންޑާގެ ފައިލްކޮޅު 

ނޑުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮުތގެ ޓޭބަލެއް ވެސް ނޑު ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ  3 ،މިއަދު ކުރާނެ މަސައްކަތަކީމެން . މަިއގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގައި އެަބއޮތް. ބި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ހޯރަފުށީ ބިލަކީ 1ލެއް އަުޅގަ

ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ  ތާމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ

ނޑުމެން ވެފަ. އަދި އޭގެ ހަމަ ނިޔަލަށް ގެ 2015އެޕްރީލް  15މި ވަނީ  ގަޑިގެ ސުންބިލު. މި ބިލު އިތުރުން އަުޅގަ

ޔާޟް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާރގެ ދާއި ބިުލ؛ ެއއީ ވިލުފުށީ 2ަފއިވާ އައިސް މިދިޔައި ަދއުރު ިނމެނިކޮށް ކޮމިޓީއަށް

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކު އި  ން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެއިތުރުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލަކާ އަދި އޭގެޝީދު ހުރަ

 2ވާ ބޭފުޅުްނ ވެސް ހުށަހަޅުްއވާފައި  2ގެނައުމަށް ޓަަކއި ލާޙު އިޞް ިއވާ ބިލެއް. އެީއ އެއް ގާނޫނަކަށްހުށަހަޅުއްވާފަ

ނޑައެޅުމަށް ފަހުަގއި މަސައްކަތް  ިޑެއއްބިލަށް ސުންގަ 2. އެހެންީވމާ، މި ބިލަކީ 2މި  ،ބިލު ގެންދާނެ ކުިރއަށް ކަ

ނޑުެމން މަޝްވަރާތަކާ ގޮ ހުޅުވާލަީނ  މި ަގނޑުއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު ކުރަންމެދުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަަކއި ތި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީާމ، މެންބަރުންސުން ނަށް ިތ ބޭފުޅުންއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް  ގަިޑ ކަ

 ލާނަން މެންބަރުންނަށް.ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައި، ންނަވަމުންވާހަކަ ދަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނެ

 

 ގުރައިދާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ރީކޯ މޫސާމަނިކުކުިރއްޔާ މުޤަ ޝުއާދެ،  އްޒަތްތެރި މެންބަުރ އި ، އްރިރު. އަުޅގަ

މޫސާމަނިކު  މި ބިލަށް ލަށް؛ރާންސްޕޯޓް ބިޓްދު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު ރަޝީ  ޟްރިޔާއި މޫސާމަނިކާ

ނޑަށް  ،ވާފަިއ އޮތީމަދިުގ ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއް  ވަރަށް ،ވަރަށް ގިނަ  ނޑައެޅުުމގެ  ފެންނަނީ އަުޅގަ  ސުންގަޑި ކަ

ނޑު އީ . އެތަނަށް 2 ރާްނސްޕޯޓާފޮނުވާލަން ޓް އޭ.ޖީއަށް ބަދަލުގައި މި ބިލު އަނބުރާ ނަށް އިޞްލާޙުކުެރވޭ މެައުޅގަ

އެހެން ބޭފުޅުން  މާކަ މިއީ. މިހުށަހެޅުމެއް  އެހެްނވީމާ، ެއގޮތުން އަޅުަގނުޑގެގިނަ.  މައްސަލަަތއް ީމގެ  ވުރެ ވަރަށް

 ބިލު.  ަލންއަލުން ެއކުލަަވއި އީއެވައިދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ެއދެން. ނިންމަގޮތަށް  ވަޑަިއގަންނަވާފެނި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 .ންއަޅުަގނޑު ފުރުސަުތއަރުވާނަ މަނިކު ދޮންމަނިކަށްޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކު ދޮންމަނިކުޙުސައިންގުރައިދާ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ތ.

ނޑު އަނބުާރ ގެނެޚިޔާލު އަ ވިއަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ދެންމެ އްރިރު. މުޤައާދެ، ިއއްޒަތްތެރި   އުސޫލެްއގެދެން  ،ސްުޅގަ

ނޑު  31ބިލަްށ  ގަޑިސުން ގެންދަން. އެހެންވީމާ،ކުރިއަށް މިކަްނ ގޮތުން ހިނގާ ގޮތަށް  ހުށަހަޅަން  ގެ ިނަޔލަށް އަުޅގަ

ނަޑއަޅަ   ން.ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ތު ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ާރގެދާއި މެދު ފުވައްމުލަކު

ދެން  ،ކުރިއަށް ރަމަޟާން މަސް އޮތީމަށަހެޅުމަށް. އެއީ ހުށަހެޅެއްވި ހު ސައިންމަނިކުކުރަން ޙުއަޅުަގނޑު ތާއީދު 

 ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  އަށް 31ޖުލައި ނިމޭ ވަރަށް. އެހެންވީމާ، އެއްކޮށް މީތި  އިރަމަޟާން މަސް ނިންމާފަ

 ވެސް ފެންނަނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ ، އިނގޭތޯ ކުެރއްވުމަށްރެްއވިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވަިއ ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދުކުޙުސައިންމަނިުކ ދޮއެހެންވީމާ، 

 ބޭފުޅަކު ސް އެްއވެތިރާުޟކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންޯތ އަޅުަގނޑު ބަލައިލާަނން. އިޢު ވުމަށްޅުއްހުށަހެ

ބިާލ އަިދ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ބަލަނީ، ވިލުފުށީމި ވާތީ އަުޅަގނޑު އިޢުތިރާޟުނުކުރައް 

ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ވާހުށަހަޅުއްވާފައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު  އިތުރުންއޭގެ 

 ،ަގޑިައކީސުން އެއްަބސްެވިވއްޖެ ކަމަށް. ންކޮމިީޓގެ ިއއްތިފާޤު ބިލަށް ވެސް 2ެގ މި އުމުޙު ގެނަ އިޞްލާ ނޫނަށްގާ

ނޑައަޅަނީ. ދެން މި ންވީމާ، ހެކަމަށް. އެ 31ޖުލައި  ކަމަށް. މި އަހަރުގެ 31ޖުލައި   ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކަ

ނަޑއެުޅއްމަށްޑި ސުންގަ އޮތް ބިލު. މި ބިލަށް ަގއި މިއިޓަމުވަނަ އަ  1އޮތީ  ޚިޔާލުފުޅަކަްށ  ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ އެއް ކަ

 ތުއަރުވާނަން. އިްނމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ޙުސަ އަޅުަގނޑު އެދެން. 

 



  

 ގުރައިދާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ.

ނޑު ހުށަހަ 15އޮގަްސޓް   ީމތި.އަށް  15އޮގަސްޓް ޅަން. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު.ލާނަން. ފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިތާއީދުކުރަްއވާ ބޭ

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ރަން.އަުޅަގނޑު ތާއީދުކު ހުށަހެޅުްއވުމަށްއްވިހުށަހެޅު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއަށް  .ފަިއވަނީވާދުކުރައް ހުށަހެޅުމަށް ޢަލީ ފަޒާދު ތާއީދެންމެއަކު އެ ހުށަހެޅިގެންދިަޔ  .ބަަލއިލާނަން އަޅުަގނޑު

ށަހެޅުން ވެްސ ހު ކަމަށް ަވންޏާ އެ ބަލައިލާނަން. ނެތް ައޅުަގނޑު އިންެނވިތޯރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުަޅކު އެބަ އިޢުތި

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ،ހިސާބުން. ހާޅަން މިފާސްީވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަކނަޑއަ ންކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤު ދެން އަުޅގަ

ނޑު އެނބުރިލާން މި ޖެހެނީ  2 މި ؛3، 2ވާ  ޓޭބަްލގައި މި އޮތް ފައިލްކޮުޅގައި މިގޮތެްއގައި ތި ބޭފުޅުްނެގ  މައިގަ

ޚިޔާލުފުޅަކަށް ގެ ބޭފުޅުން ހަމަ ތި  އެހެންވީމާ،ގޮތަކާ ގުޭޅގޮތުން. ކުރިއަްށގެންދާނެ ގައި މަަސއްކަތްަތއް އައިޓަމު 

ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަާރކުރުމަށް ލާނަން އެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާ ހުޅުވައިބުން އަޅުަގނުޑ މިހާހިސާ

 )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ަފޒާދު. .ޓަކައި

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ،ވީިއރުހުށަހެޅިފައި ނޫނަށް މި އިޞްލާޙުތައްރުގެ ގާފަތުއެްއގަމު ދަތުމައްސަލަ؛  2އާދެ، މި 

ީޓއަށް ރިއޮތޯ އެ، އެހެންވީމާކުރަމުންދާ ބަޔަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ. ތަންފީޛު ތިބޮޑަށް މިހާރު ދެން މީ ވުރެ އަށްއޭ.ޖީ

 ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ރުކޮްށގެންމަން ނަމަވެސް ހާޒިޗެއާނުވަތަ އެ އޮތޯރިީޓގެ  ،ލިެޔގެން މީގައި ހުރި ކަންތައްަތއް

ހަމަ ވަރަށް  އޮތީ ދާދި ފަހުން މިމި ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި ތުގައި ީމގައި ކުރުން. ދެްނ ޙަޤީޤަ މި ކަންތައްތައް

ުގޅިގެން ކަމަށް  ވުމާަގިއ މަރުަތކުޑެންޓުެއކްސި ށް ކައިިރކައިީރގަިއ ައއްޫޑ ސިޓީަގއިދަެދއްެގ ބަޔަުކ ވަރަ ގިނަ އަ

މި ފަހުން  ،ތަެކއްއެކްސިޑެންޓު ގައި މި ހުރިހާތުޤަނީ. ދެން އެކަމަކު ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ޙަޤީލުކުެރވެއަޅުަގނޑަށް ގަބޫ

 ގައި. ބޮޑުމަގުަގއި އެންމެ ސްޕީޑުމަގު އޮތް ޮބޑު ފަހުްނ ހަދާފައި ހިނގާފަިއ މި ވަނީ ަތއްޓުއެކްިސޑެންހިނގި ހުރިހާ 

އެޅުން ހެލްމެޓުކޮންމެހެން  ީމގައި މި ހުރިހާ އެްއަޗކަށް ބަލާފައި އަދި ވެސް ނެތް. ެއހެންވީމާ،  ބްރޭކަރެއް



  

 ައޅުަގނޑުމެން އިތުރަށްނުކުރަން. އޭގެ  އަުޅަގނޑެއް ގަބޫެލއް ފަިއދާއެއް އޮތް ކަމަކަށް ކުރިޔަސް މީގައި މަޖުބޫރު

ރި. ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހު އެބަހުރި. މަގުތައް ޑިަޒިއންކުރާއިރު ވެސް ަތއްއްކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތަ

ނޑުމެން ދެން އެ މެންޑޭޓުަގއި ނުހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާއޮޯތރިޓީގެ  ސްޕޯޓްއެހެންވީމާ، ޓްރާން ށް އެކަން ނަމީހުން އަޅުގަ

ނޑައަޅަން ތޯގެނެްސގެން ލަ ބަދަލުތަކެއްކަހަޮކން ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ގާނޫނަށް  ވެސް ދެން ރާއްޖޭގެ އެބަޖެހޭ. މިހާރު ކަ

 މަގުތަކާ ކޮޅަށް ދުްއވާ ޮކޅަށް ދުއްވާ ަމާގއި ދެެއއް ،މަުގތައްތައް އަިއސްގެން ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުން އުންސިލުކަ

ނަޑއަާޅއިރު ތައްހިއެްއޗެ . ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ވަަރށް ބޮޑަށް ދީފައި އެބައޮތް އެަބއި  އަސްލު ގާނޫނުަގއި ،ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މިހާުރ ދެން  ޓަކައި މިކަންކުރުމަށް މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަށާޖެހޭ ގޮތަށްއެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯކުރަން ަމގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި  ކަންތައްތައް ގެ މަޝްވަރާަތްއ މީ ރިޓީއާއަުޅގަ

މަން ނުވަަތ ގެ ެޗއާއޮތޯރިޓީ ެއ ސް އަިދ ޔަ ގެންދިޔަކޮްށގެން ކުރިއަށް ބިޓީ ބަދަލުސިޓީއެ ަމްއސަލަ  ކުރިއަށް ގެންދަވަން.

ނުޑެގ؛ ކުިރ ނަމަވެސް.އެކަން  ހާޒިރުކޮށްގެން ގެ އިސް ފަރާތްތައްތޯރިޓީއޮއެ  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  އެއީ އަުޅގަ

 އްރިރު.މުޤަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާ ކިނބިދޫ

ޕޯޓް މި ބިލު މީގެ ޑްރާފްޓް ހަމަ ޓްރާންސް ހުށަހަޅަންއިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

 އެއާއެއްކޮށް ބައެއް. ހަމަ  ލައްވަން. އެއީ އެންފޯސްކުރުމުަގއި ހިމެނޭފޮނުވާ ފުލުހުންނަށް ވެސް އިތުރުންއޮތޯރިޓީާއއި އޭގެ 

 ކުރުމުގައި ވަރަށް ގޮެތއްަގއި މި ކަންކަން އެންފޯސް މައިަގނޑުއޮތޯރިީޓއަށް އެއީ އަތޮޅުތަުކަގއި  ގަވަމަންޓް ލޯކަލް

ާއިއ ޑިފިކަލްޓީަގއި ހުރި މާ، އޭކުެރވިފަިއވޭ. އެހެންވީވާލުތަކާ ހަ ންސިާލއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުއުކަ ބޮޑެތި ސިޓީ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ އެ ތަ ދެނެގަުތމަށް ސްަތއްކޮންސްޓްރެއިން ިލޔުމުން މި  ،ހުށަހަޅައިގެން ލިޔުމުންންތަނަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން އެ ހޯދަން. އެއަޖަވާބު ތަންތަނުން ްށ ކަންތައްތަކަހުރި ފޮނުވާފައި  ،ބަލާއިރުށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން ލާއިލައިބަ  އްޔާ އެކަމަށް ވެއްޖެ  ކަމެއް ކުރަންޖެހޭބޭފުޅުްނ ހާޒިރުކޮށްގެން އެ ުރގައި އެއީ އިތުރަްށ އަުޅގަ

ނޑުގެ ހުަށހެޅުމަކީއެހެންވީމާ، ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ހިސާބަށް ގެންދަން  ލިޔުމުން މި ދެންނެވި  އަުޅގަ

ނޑު އަދި އަ. ޝުކުރިއްާޔ. ލައްވަންންތަނަށް ފޮނުވައިތަ ެއ ރަނގަޅު.  ؛ރިޓީއޮތޯ ޓްރާންސްޕޯޓް .ފަހަރު އެއްހަމަ ުޅގަ

ޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮންނަނީ. ޓްރާްނސްމިހާރު އޭގެ ދަުށގައި  ،މިނިސްޓްރީއިކޮނޮމިކް މި ބަލަނީ  މެންދެން އަޅުަގނޑު

. ދެން އޮތޯރިޓީ މަންޓްރަގވައަދި ލޯކަްލ  ،ދެން މޯލްޑިްވސް ޮޕލިސް ސަރވިސް  .މިނިސްޓްީރގެ ތެރެއަށް އެއެހެންވީމާ، 



  

ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ ައދި  ލުަތކާއިކައުންސި.ޖީ.ޭއއިން މިކަން ރަށްރަށުގެ އެލް ،މި ކިަޔނީ އެލް.ޖީ.އޭ ައޅުަގނޑު

ނޑުްށ ނެކަމަވިސްނުމެއް ގެންނަވާ  ؛މި ދެންނެވީ. އެީއ ެއ ބޭފުޅުންނަކީ އެންފޯސްކުރާ އެ ާވހަކަ ބަލާފައި އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ގުޅިގެން އެންފޯސްކުރާ  ފުލުހުންނާ ންކަންރަށްރަށުގައި މި ކަ ވާތީވެ؛ ބަޔަކީ އެ މީހުން ކަމުގައި  މައިގަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  އެހެންވީމަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.هللا ސަޢުދު  ޙިލްމީއަށް އަުޅގަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޙިލްމީهللا ސަޢުދުއިރާގެ މެންބަރު ދާ ތިނަދޫ އުތުރު

 އެ ުހށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ހާލު ރިޔާޟްގެهللا ޢަބްދުއްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ

ބިލަކީ ވެސް  2. ސަބަބަަކށް ވަނީ މި ނީ ޖެނެރަލްގެ އޮީފސް އިތުރުކޮށްލަންޭއގެތެެރައށް އެޓަރ އަޅުަގނޑު ބޭނުން

 .ބިލަށް ވުމާއެީކަގއި ފަހަރެއްަގއި ީމގައި ގާނޫީނ މައްސަލަތަކެްއ އުޅެދާނެީތވެ 2ފަރާތްތަކުން ހުށަހަާޅފައި އޮތް  އަމިއްލަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.ންދާލައެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ހޯ ގޮތުން އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ

 

  ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާހަަކ  އޮފީސް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާލް ނީ ޖެނެރައެޓަރ މަށްހުށަހަޅާލުއެ ހުށަހަޅާލިهللا ސަޢުދު

 ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވައިކަމާ ުގޅޭގޮތުން އިތުރު ިޚޔާލުފު މި ދެން އެހެން ބޭފުޅެްއގެ  މިހާރު  ލާނަންޅެއް ނެިތއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ލިބިފަ  އެލް.ޖީ.ޭއ، އޮފީސް، ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، ނީ ޖެނެރަލްއެޓަރއި މި އޮތީ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުދެން އަ ޕޮލިސް. އެްއގޮތް.  ން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެްސ ޚިޔާުލފުޅު މި ކަމުަގއިުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ ހަމަ ދެން އިތުރުން އޭގެ  ނޑު ގޮތެްއގައަުޅގަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަ ތުްނ ހަގޮއި ަމގުތަކާ ގުޅޭ މައިގަ

ންގ މިިނސްޓްރީ ވެސް މިކަމުަގއި ހައުސި ކުރަްއވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން. ެއހެންވީމާ، ޑިވެލޮޕް މި

 .ތުއަރުވާނަންދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަ  ރަނަގޅުާވނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ޙުަސިއންމަނިކު ންލެއްވުމިލުކޮށްޝާ

 

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ



  

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއިްއޒަތްތެރި މުޤަ ދެންމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އްރިރަށް ައޅުގަ

ހުށަހެޅުމަށް، ތިނަދޫ ގެ އެ ބަރު އަދި ގދ. މެން ން،މުހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުުކރަރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވި هللا ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހަދުކުރަތާއީ ؛ންބަރުމެ  މި ލިސްޓަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ  ،އިތުރުކޮށްލަން ޅާލަން މިއަށްމުން އަޅުގަ

ނުޑމެން މަޝްވަރާކުރާ ޓީމުގައި އިނގޭތޯ. ނޑުމެން ލިޔުންތައް ފޮނުވާލައި އަުޅގަ އޮފީސްތަކުެގ  މިދެންނެވި ،އަުޅގަ

ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަނީ ހައުސިްނގ އެންމެ ބެހޭ  ަމގުތަކާ ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީ ހިމަނާލަން. އެއީ  ތެރޭގައި 

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް މިހާރުކަމަށް ވާތީ.  ންމިނިސްޓްރީ ންގ ހައުސި ވެސް ގެ މަގުތަށްމާލޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭއްކޮށް އެއޮތުމާއެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގޮއްސަ   އަށްމި ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ކަން އަުޅގަ

 އެ ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  އެހެންވެ. އިތުރުކޮށްލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ދެންނެވީ އިތުރު  ؛ުހށަހެޅުމަށް އިތުރު ހުށަހެޅުންތައް ގޮެތްއގައި މައިގަ

ނޑުމެނަށް އެޑިޝަންތައް ރިޔާްޟ هللا މި ދިޔައީ. ޢަބްދު ށަހެޅިގެންހުށަހެޅުންތައް ހު ލިބިގެން ައޅުގަ

އަދި ވާފަިއވަނީ. ދެން ޖެނެރަލް އޮފީސް އިތުރުކުރައް  ނީ އެޓަރ ،ޙިލްމީهللا މަށް ސަޢުދުހުށަހެޅުްއވުހުށަހެޅުއްވި

ެއއީ ހައުސިންގ . ށަހެޅުއްވުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަހު ންމަނިކުޙުސައިންމަނިކު ދޮ އެ ހުށަހެޅުއްވުަމށް މި އޮތީ  ންއިތުރުއޭގެ 

ވާ ބޭފުޅަުކ ދުކުރައްތާއީ ނިުކ ދޮންމަނިކުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށްމަސައިން. އެހެންވީމާ، ޙުފަރީ އިތުރުކޮށްލައްވާމިނިސްޓް

ނޑު މި ބަލަނީ.  ނޑު ފުރުޞަތުهللا ސަޢުދުއިންތޯ އަުޅގަ  އަރުވާނަން.  ޙިލްމީއަށް އަުޅގަ

 

 ން:ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރަން.މަނިކު ދޮންމަނިކުަސއިންޙު އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ގަބޫުލކުރެވޭ  ެއްއޮގތް ވިސްނުންފުޅެްއ މި ހުރީހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހުރިގޮތުން  އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑު ެއ ކަމަށްމަށް. ެއހެންވީމާ، ނިކު ދޮންމަނިކުެގ އެ ހުށަހެޅުްއވުޙުސައިންމަ މަށް އެ ހުށަހެޅު ،އަުޅގަ

ތަކުރާުރކޮށްލާނަން ހުށަހެޅިގެންދިަޔ ައޅުަގނޑު ިއންތޯ އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާލަން. އެއްފަހަރު  ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ 

 އޮތޯރިޓީ، މޯލްިޑވްސް  މަންޓްރލް ަގވަލޯކަ، ރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް، ޓްނީ ެޖނެރަލްއެއީ އެޓަރހުށަހެޅުން. 

ނުޑމެން ލިޔުމުން ފޮނުވާ ގޮތަށް  5މި އިތުރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ. އަދި އޭގެ ، ޕޮލިސް ސަރވިސް   ފަރާތަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ބަލަނީ  ،ވާަނމަ ކަމަށް ބޭފުޅަކު ނެތް ވާ ތިރާޟުކުރައް . އިޢުއޮތީ ހުށަހެޅިފަ ނޑުމެންނަށް މިއަޅުގަ  އަުޅގަ



  

 ކޮމިޓީގެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ނިމިއްޖެން ޤުއިއްތިފާ މިހާހިސާބުން

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ  ހުރިހާ ވުމަށް ޓަކައިލުދެއްވާ ެއއްބާރު  ތިމުގައި މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެްނދިއު

ނޑު މިއަުދގެ  ،ދަންނަވަމުން ޝުކުރެއް ލިކަން އިޢުލާނުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ ނިންމާ ހިސާބުން ބައްދަލުވުްނ މިހާއަުޅގަ

 .ިއގެންދެްއީވތީވަރަށް ބޮޑަށް ަވޑަ
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