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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުން އިދާރީ

ދަންނަވަން.   .` މަރުޙަބާ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުެގ  ކޮމިޓީެގ  ަގާވއިދު 

ކޮމިޓީެގ   އައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮމިމެންބަރުންނަށް  އެްއކޮށް  ހުސްވެފައިޗޭންޖަކާއި  މަޤާމު  މުޤައްރިރުެގ    ވެ ވާތީޓީެގ 

ހޮވުމަށްމުޤަކޮމިޓީެގ  ،  އެހެންވީމާ ބައްދަލުވުމަކީ.   އްރިރު  މި  ބައްދަލުވުމެްއ  ބާއްާވ  މުޤަ  ޓަކައި  ކޮމިޓީެގ  އްރިރު  މި 

ނަންފުޅު    ވުމަށްހޮ މެންބަރުންެގހުށަހެޅުމުެގ  ޓަކައި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ހުޅުާވލުމުެގ    ފުރުޞަތު 

މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މި ވަުގތު މި ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ    ކޯޑަށްރެ  ނަންފުޅުތައް

ޢަބްދު މެންބަރު  ފަހުމީ، ސިނާންهللا ދާއިރާެގ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ދާއިރާެގ  ، މާފަންނު  ދިއްދޫ 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ފަޒާދުފުވައް، މެންބަރު  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  މެދު  މެންބަރު ، މުލަކު  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ 

ަގމު ، ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ކެންދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ،ޢުމަރު ޙުސައިން

އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް  މެންބަރު  ޢަ، ދާއިރާެގ  ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާއިރާގެ ، هللاބްދުފޮނަދޫ  ،  ތިނަދޫ 

ދާއިރާެގ( ޢަބްދު  )ތިނަދޫ ދެކުނު  މުޙައްމަދުދީދީ، އަޙްމަދުهللا މެންބަރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް  ދާއިރާެގ  މެދު  .  ހިތަދޫ 

   އާދެ! ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު.އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ މުޤަްއރިރު ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ެގދާއިރާ ހުޅުދޫ

 ޢަލީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުލަކު އްރިރަކަށް  ކޮމިޓީެގ މުޤަމި  އަޅުަގނޑު  ކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  ޝު

 ެގ ނަން ހުށަހަޅަން. ފަޒާދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު  އާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހުޅުދޫދެ!    ހުށަހެޅުއްވި 

ރެތާއީ އެހެންނަމަވެސް  ދެން  ދަންނަވާލަން    ކޯޑަށްދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  އަޅުޓަކައި  މޭޒުން  އިދާރީ  ަގނޑުެގ  ދެންމެ 

ކިޔުްއވި  ނަން  ދާއިރާ  ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ  ބަދަލުކޮށްލުމަށް   އިފަޖެހިއިރުަގިއ  އެޮގތަށް  ދާއިރާ  ދެކުނު  ތިނަދޫ   އިންނާތީ 

 ޓަކައި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުަގނޑު ޔައުމިއްޔާއަށް

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

މަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެދެންޢާއާދެ!  ލިޔެވިފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ފަށް  ޮގތުން  ެއޮގތަށް  އިއިދާރީ  އަޅުަގނޑުއޮތީ    ވީމަ 

 ދު އިނޭގތޯ.  އަޙްމަهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުދެންނެވީ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

 ދާއިރާގެ  ކެންދޫކަމުެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން  މުޤައްރިރު ނަެމއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާތީ.    އަޅުަގނޑު ވެސް

 ެގ ނަންފުޅު. ޙުސައިން ޢަލީ ންބަރުމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ 

  .ައޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ތާ ހުށަހެޅި  ައޅުަގނޑު  ހުށަހެޅިފަ.  އެބައޮތް  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  މިހާރު  ތަރުތީބުންދެން  ލިބުނު  ވޯޓަށް   އީދު 

މިއޮތީ  .  ދަންނަވާލާނަން ހުށަހެޅިފައި  ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅުއްވަިއ    ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ އެންމެ 

މުޤަ  ހަޅުއްވަނީހުށަ  އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ތިނަދޫ ކޮމިޓީެގ  މެދު އްރިރަކަށް  މި  ފުވައްމުލަކު 

ވޯޓު އިނޭގތޯ.    7އާދެ!  ެގ ނަން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  ެގ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ދާއިރާ

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުލަކުއްރިރަކަށް   މުޤަވޯޓުން މި ކޮމިޓީެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ކޮމިޓީެގ  7،  އެހެންވީމާ

ވާއިންތިޚާ  ފަޒާދު ޢަލީ ކޮމިޓީެގ  ހަކަބުވެވަޑަިއެގންނެވި  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން. ޤަމު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އްރިރަށް 

ރިޔާސަތާއި ކޮމިޓީެގ  ދަންނަވަން.ޙަ  އަދި  ވެސް  ވޯޓަކަށް   ވާލުެވވަޑަިއަގތުމަށް  ދެވަނަ  ވޯޓަކަށް   ،އަޅުަގނޑު    އިތުރު 

ފާސް މިހާރު  މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީެގ  އެއީ  ވޯ  ވުމާއިނައަހާނަނަށް  ދެވަނަ  ނައަހާނަން.  ުގޅިެގން  ޝުކުރިއްޔާ ޓެްއ 

 އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  މައްސަލަތަކަށް   ހުރިހާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި    ދަންނަވަން. 

ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުން.    ގ ެއއީ މާލޭ ޕްލޭނިން  )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް ސާފެްއނުވޭ(  ...ބަލައިލާއިރުގައި

ެއއްޗެއް ވެސް    އިމީަގ  އިލާފަމިނިޓު މީތި ބަލައި  15ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑުމެން އޮތް 

ނިންމުމަށް  އިކިޔާލާފަ ޮގތެއް  މެދު  މިއާއި  ފަހުން  އެހެންވީމާ  ޭއެގ  ފެށިެގން  ޓަކައި.  ވަުގތުން  މި  ޓަށް  ނިމި  15، 

މަޑުޖައްސާލާފަ އަރުވަން.    އި ކޮމިޓީ  ަވުގތު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ދިރާސާކުރުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  މީތި 

ން މި މާލޭގެ ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަނެއްކާ

ެގންނަ ބަދަލުތަކެއް  މި  ޕްލޭނަށް  ހައުސިންގ  ންތިމާވެށީެގ  ހުށަހަޅާފަ މިނިސްޓްރީ  ަގވާއިދު  ނުވަތަ    އިން  މި 
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ހުށަހެޅުމާއިޞްލާޙުކުރު ހުށަހަޅާފަިއވާ  މަޝްވަރާކުރެވިފަ.   މަށް  ވަނީ  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  ކޮމިޓީަގިއ  މި  ބެހޭޮގތުން 

ންނަވާޮގތަށް އެންެމ ބޭފުޅުން ެގ  ނަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީެގއި ވާޮގތުންދެން ކޮމިޓީެގ ޔައުިމއްޔާަގ

އެހެންނަމަވެސް   ނިންމަވާފަ.  މިއޮތީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  އޮތް  އިނީ  ފަހުން  މަިއަގނޑު  ބޭފުޅުންެގ  ނުކުތާއެްއ  އެ  ތިން 

ތެރެ ޭއެގ  ޓެރަސްމަތިފާހަަގކޮށްފަ.  ޓެރަސްަމތީަގިއ،  ނުކުތާައކީ  އެއް  އިންތިޒާމެއްނެތުން.   އިން  ބޭނުންކުރެވޭނެ 

އިޞްލާޙުެގ    4އި އިން  ން ފޮނުާވފަމި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ  ަގއި  2016އޮަގސްޓު    24  ފަހުން  ،އެހެންނަމަވެސް

 ން މިދެން މި އިންނަނީ ކުރީެގ ކޮމިޓީއްލު ހޯދިފަ.  އިނީ ޙަ  ވެސް މި  ެއ ކަންބޮޑުވުމަށް  އެއް އިޞްލާޙުަގއި  ތެރެއިން

ޕާކިން މައްސަލައިަގއި،ގފާހަަގކުރި  ވަރަށް  މައް  ެގގ ޕާކިން   ެގ  އެބަސަލައިަގއި  ޢިސާފުކޮށް  އެ  މާރާތެްއެގ އޮތް 

ޢިމާރާތު  5ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ެއ %އަށް  ގ ޕާކިން   5%   އަކަފޫޓުެގ ލެވަލެއްގަ ެގ  ކޮންމެ  ވެކޮންމެ  ބެހެއްޓޭނެ  އި  ސް 

ނުވަތަ  ވާހަކަ ލިފްޓު  އެތަނުެގ  އެ  ރޭންޕު  އާއި  އެބެހެއްޓުމުަގއި  މިނަކީ  ނުހިމެނޭ  5%  ދާ  . ކަންނެތެރޭަގއި 

.  އޮތީ  އިވެސް ލިޔެވިފަ  މިހާރު  އެކަން ކުރުމަށް މި ަގާވއިދުަގއިފަސޭހައިން އެކްސެސްެވވޭ ޮގތަށް    ، މަަގށްއެހެންވީމާ

ެއއީ ދެން މާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމެްއ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،    ކަށް ހިޔެއްނުވޭނޑަައޅުަގ  ،އެހެންވީމާ

. މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދިއުމުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

ދެން މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މިއޮތް  ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށް   2  އޮތް  މި  ިއޞްލާޙު 

މިކަހަލަ   ނިންމަން ދަނީ  މި  ތެރެއަށް  ބަންދެްއެގ  ބޮޑު  މި  ެއއީ  ނިންމާލަން.  މިކަން  ައހައި  ވޯޓަށް  މިއަދު 

ކަ ހިސާބުަގއި  އޮކްޓޯބަރ  ފެއްޓޭނީ  މަޖިލީސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  އަނެްއކާ  ންނޭނެގ.  ދުވަސްވަރެްއަގއި. 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  އެހެންީވމާ،  އޮންނާނީ.  ޮގްއސަ  ވޭތުެވެގން  މި  ދުވަސްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  މި  ފެށޭއިރުަގއި 

ކަންނޭނެގ.   ޮގތެްއވުން  ނިންމޭނެ  ައވަހަށް  ތަންކޮޅެްއ  މި  އުޅުނީ  ބޭނުންވެެގން  ެވސް  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ 

 އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހައި މިކަން ނިންމަން.  2މަ ކޮމިޓީަގއި މި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދު ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މި ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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އަޅުަގނޑުމެންެގ   މި  ދެންމެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކިޔަން.  ވެސް  މަރުޙަބާ  އަދި  މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހެޅުމަށް   މި  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ފެންނަކަމަށް.  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ފާސްކުރުމަށް  ޮގތަށް  ހުށަހެޅި  މެންބަރު 

  ވޯޓުދޭ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނެތީމާ  ހުށަހެޅުމެއް  هللا އިތުރު 

ތާއީދުކު މި  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްލަޠީފް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިއްދޫ  ިމ ހުށަހޅުއްވައި  ޮގތަށް  ރެްއވި 

ޕުޅު މައްޗަށް ނަންަގވާލަދެްއވުން އެދެން.  އަތްއިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުމަށް ިމ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. ފެންނަ ބޭފުޅުން  

އެދެން.   ދެއްވުން  ޯވޓު  އެހެންވީމާ،  ފާސްކުރަން.  މި  މި  އެއީ  އެހެންީވމާ،  މެންބަރުންގެ   6)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ޣުލަބިްއޔަތުން މި ފާސްވުމާ ުގޅިެގން މި ފާސްވިކަން އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރަން. އެހެންވީމާ،  ވޯޓާެއކު މި ކޮމިޓީެގ އަ

ކޮމިޓީެގ އިތުރު މަސައްކަތެްއ ނެތުމާއި އަދި އެޖެންޑާަގއި ެއހެން ކަމެއް ނެތުން މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. 

  ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

____________________ 

 
 

 

 




