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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   ދަންނަވަން.    15ަގވާއިދު  މަރުޙަބާ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  މި  ވަނަ 

މި މެންބަރު    ކޮމިޓީަގިއ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  ހިތަދޫ  ދާއިރާެގ ތިއްބެވީ  ހުޅުދޫ  މުޙައްމަދުދީދީ،  އިބްރާހީމް 

ޝާ މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ހިމެންބަރު  ދާއިރާެގ  މިލަންދޫ  ދެން  ޢަބްދުލްޤާދިރުދު  މުފީދު  ދާއިރާެގ  ޙަސަން  ކެންދޫ   ،

ޙުސައިންމެންބަރު    ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ޢަލީ 

ދެން އަޅުަގނޑު ފުވައްމުލަކު މެދު    މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު، މަޑުްއވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އަދި މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި    . އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާެގ މެންބަރު  

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން މިހާރު    ަވޑަިއަގންނަވާނެމެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން. ެއނިގ

އޭގެ   2އޮތީ   ަގވާއިދެްއެގ މަސައްކަތް    1ތެރެއިން    މަސައްކަތެއް.  ބެހޭ  ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާ  މަސައްކަތަކީ 

އަ އެްއޗެއް.  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހެލްތުން  އޮފް  ނިންމި  މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޓީން  ސަބް  ޅުަގނޑުމެން 

އެއްކޮށް އެ އިތުރަށް   ހެލްތް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާަގއި  11:15ނިންމުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށް މިއަދު  

އެ އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ދަ  ނިންމުމަށް  އެޢުބޭފުޅުންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ިއނީ.  ނުކުރެވި   ވަތު  އެކަން  ބޭފުޅުންނަށް 

ދަންނަވާނަން   ވަުގތު އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ކެންސަލްކުރެވިފައި  ބައްދަލުވުން  އެ  ސަބަބުން  ނުދެވުުމެގ 

ބޭފުޅުންނަށް    ޔު އޮތީ މަސަްއކަތް ވެސް ނިންމުމަށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެޢުޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ރައަޅުަގނ 

. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް ިމެގންދަނީ މާލޭ ވަުގތު ނުދިނުމުެގ ސަބަބުން މިހާރު ލަސްވެފައި އޮތީ

މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙޭ ބެހޭ   ޕްލޭނިންގ ަގވާއިދަށް ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ަވތު ދީފަވާނެ ހައުސިންގ ޢުދަ  ބައްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންމަށް. ެއޮގތުން މި  އުތުން މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދިޮގ

އެކު މަޝްވަރާކުރެވި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި    ގ މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާެއއީ ހައުސިން   .މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް

ކޮށްފަ ެއޮގތަށް  އެކަން  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ނިމިދާނެ  ައވަހަށް  އަޅުަގނޑު    އި މަސައްކަތް  ދެން  މިއިނީ. 

ަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ފައިލުކޮޅުަގއި މި އިޞްލާޙުތައް ހުންނާނެ. ދެން މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޮގތު  ބޫލުކުރާޤަ

ބޭއްވި   އެންމެފަހުން  ބައްދަލުވުންތަކެއްެގ  ވަރަށްިގނަ  ވެސް  ތެރޭަގއި  ވެސް    3މެންބަރުންެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ިއޞްލާޙުތަކަށްވާ ހަމަވާހަކަދެކެވިފަިއވާ  މެންބަރުން  މިނިސްޓްރީެގ    އިޒުނައާ  ތީވެ،  ހައުސިންގ  އަޅުަގނޑު  ެއއްކޮށް 

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ...ން. ވީމާ، އެބޭފުޅުން ވަޑަިއެގންވަތު އަރުވަޢުއްދަލުވުމަށް ވަޑައިަގތުމަށް ދަބޭފުޅުންނަށް މި ބަ

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިއްދޫ  ަގާވއިދަށް  ޕްލޭނިންގ  މުޙައްމާލޭެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ    މަދުޢަބްދުއްލަޠީފް 

ތިއްބެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް   އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވަޑައިެގން މި

ސިޔާދު އަދި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް هللا ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޒުހުރު

ހަމީ އަޙުމަދު  ކުރިއަށް ޒީނިއާ  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ފައިސަލް.  ޢަލީ  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ދު، 
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އެންމެ ހީވަނީ    ެގންދާނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބެހޭޮގތުން  އިޞްލާޙާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ތެރޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ފުރަތަމަ 

ތި އިއްޔެަގ  މިހާރު  އެ  އިފޮނުވާފަ  އިބޭފުޅުންނަށް  އޮންނާނީ.  ތިކަންނޭނެގ  ވެސް   ހެންވީާމ،  ބޭފުޅުންނަށް 

ތި ފުރަތަމަ  މެންބަރު  ހުށަހެޅި  އިޞްލާޙު  މި  ދެން  އިޞްލާޙު    އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

ބަދަލުތަކާހުށަހަޅުއްވާ މީެގ  ޮގތާއި  ތި  ފަިއވާ  ސުވާލުތަކަށް  މެންބަރުންެގ  ޭއެގފަހުަގއި  ވާހަކަދައްކަވާނެ.   އެއްޗެހީެގ 

ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާބު ދެްއވާފައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ބޭފުޅުން ހަމަ ޖަ

 ދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މުޙައްމަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

މު އިްއޒަތްތެރި  ޚާއްޤަޝުކުރިއްޔާ  އަދި  ވެއްރިރު.  ބޭފުޅުންނަށް  ިމނިސްޓްރީެގ  ހޫނު ޞަކޮށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ސް 

އެއް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުެގ އިޞްލާޙުތަކަކީ މިީއ އިޞްލާޙުތަކެއް ޮގތުަގއި ފެނުނަސް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ދެ މަރުޙަބާ

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޢާއިންނަނީ.    އިޞްލާޙެއް  ފަރާތްތަކުން  އްޢާއްމުކޮށް  މަސައްކަތްކުރާ   މާރާތްކުރާ ޢި މު 

އެކިދެން    ފަރާތްތަކުން އަޅު  އެކިނޫނީ  ޝަކުފަރާތްތަކުން  އަންނަ  ދެން ަގނޑުެމންނަށް  ެގންނަންޖެހޭ    ވާ  އެޮގތުން 

ދެން   މިއިންނަނީ.  އިޞްލާޙެއް  ދެ  މިނިސްޓްރީެގ އެ  ކުދިކުދި  ހައުސިންގ  ކުރިން  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙުތައް 

ޑިޕާރޓުމަންޓުެގ   އެފަލޭންޑިންގ  ނުވަތަ  ބޭފުޅުންނާ  ވެރިން  ވެ ދަ  މަޝްވަރާކޮށްލިން.  އަޅުަގނޑު  ކުޑަކޮށް  ސް 

ބޭފުޅުން ެވސް   ބޭފުޅުންނަށް އަންނަނީ. މިެގންނަ އިޞްލާޙުތަކުަގިއ ދެން އެ  އްމުކޮށް ކޮންކަހަލަ ޝަކުވާތަކެއްތޯ ތިޢާ

ޞްލާޙުތަކަކީ ވަރަށް  އުޅޭ އި  ިއޞްލާޙަކީ މިހާރު މި ހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލުކޮށްލަން މި  2ފާހަަގކުރެްއވި  

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގސްދުކުރީ މި އިޞްލާޙުތައް ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް   ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް. ދެން 

ބޭފުޅުންެގ ހުރި ޝަކުާވއެްއ    ތި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލަިއެގން ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާ،    ހުށަހަޅައިެގން ތި

ނުތަ ހުރި  ކަނުވަތަ  ފަސޭހަވާނެ  ދިޔައިްއޔާ  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކޮށްލައިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މަށްވާތީ ނަވަސްކަމެއް 

މު ތިޤައިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި  ބޭފުޅުން    އްރިރު 

)ަވުގތު ޝުކުރިއްޔާ.  ނިންމާލީ.  މި  ޮގތަށް  ކުރިއަށްެގންދާ  ހުންނާނެ މަޝްވަރަިއެގން  ކަރުދާހުަގއި  ކޮޅަކަށްފަހު( 

 އިނޭގތޯ.  އިއިޞްލާޙުތައް ލިބިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  މިނިސްޓްރީ  ހައުސިންގ  ައޅުަގނޑު  ލަޠީފް.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ބޭފުޅުންެގ ހުރި ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހެ  އިޞްލާޙާ ބެހޭ ޮގތުން ތި
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 ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޑަިއެގންނެވި ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

ން  ބޭފުޅު   ތި  ކަންނޭނެގޕާކިންއަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޕަސަންޓޭޖު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްލަންވީ ދެއްތޯ. ެއީއ  ...

ދެއްތޯ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކީ  ޮގތެއްަގއި  ަގާވއިދު އޮތްއިރު    ދެން ައސްލު އެންމެ؟ މައިަގނޑު  ފުރަތަމަ 

ެއއްކަލަ ވެހިކަލްތަކާިއ  މާލެޭގ  އޮތީ    އެ. ދެން މިހާރު  ގއޮންނާނެ މިކަހަލަ މި ޕަސަންޓޭޖުތަކުަގއި ހުންނާނެ ޕާކިން

ިގނަވުުމެގ   ޕާކިން އެްއޗެހި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕަސަންޓޭޖު  މިއޮތީ  ގ ސަބަބުން  ައޑުމަޑުކަމުން    ...އޭެގ  )ރެކޯޑިންގެގ 

)ރެކޯޑިންގެގ ައޑުމަޑުކަމުން މެންބަރު   ... މާރާތްތައް ވެސްޢި   ވިދާޅުވި ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ(މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި

އޮތީ ބޮޑުކޮށްފަ. ދެން އަނެްއކާ    ކިންގ ޕަސަންޓޭޖު އެއެހެންވީމާ، ޕާ   ވިދާޅުވި ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(ރެކޯޑިންގަގއި

ޕަސަންޓޭޖު   މަުގކުޑަ ޕާކިންގ  އެްއކަލަ  ވެހިކަލު  ަމއްޗަށާއި ކުރީމާ  ހަމަ  އޭަގއި    ތައް ެއއްޗެހި  ދެން  ިގނަވާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް   ބޭނުންވާނީ   ކުރަންޞްލާއި  ަގާވއިދުކަންނޭނެގ  ވެސް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

ތޮށްޖެހުމާއި ދެ މަުގމަތީަގިއ  މާލޭެގ  ެއކަމަކު  ކަންނޭނެގ  ބޭނުންވޭ  މިޮގތަށް  ިގނަބަޔަކު  ރަްއޔިތުންެގ  އަސްލު  އްތޯ. 

ތި އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ޕަސަންޓޭޖުތަކެއް  ހުރި  ހަދާފައި  ލަިއެގން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އުނދަޫގވުމާއި    ދުއްވަން 

ވަކި ޮގތުން  ބެހޭ  ެއކަމާ  ކިހިނެއްތޯ  ޮގތެްއަގިއ  ބޭފުޅުން  މައިަގނޑު  ައސްލު  ކުޑަކުރަން  ޕަސަންޓޭޖެއް   

ދެން  އެނގިއްޖެްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއޗަހި  އެ  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ 

 ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކުރިއަށްދާން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތު އަރުވަން.  އިބްރާހީމްދީދީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތްތަކުން ޝަކުާވ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  އަިމއްލަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ަމޝްވަރާކުރީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.   

ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވި  ލަޠީފް  މެންބަރު  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގިއ  މަލިބިެގން އިްއޒަތްތެރި  މީަގއި  ުގޅޭޮގތުން ދެން  ކާ 

ޕާކިންގ  ކުރުމުަގއި  އެންމެބޮޑު  މަޝްވަރާކުރި  ދިމާވާ  ޢިއަށް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  މައްސަލައަކީ  މިހާރު އެްއ  މާރާތެއް 

ޯގޅިތަކުަގއި. ހަނިޯގޅިތަކުަގިއ ބައެއްފަހަރަށް ކާރު ަވއްދަން ދަޫގވޭ.  ވެސް އެބަ އުނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ ހަނި 

ނުެވއްދޭ  ކާރެއް  ދެން   އެހެންވީމާ،  ނުވެސްކުރެވޭ.  އަސްލުަގއި  ބޭނުން  ޭއެގ  ބަހަްއޓައިެގން  ަގރާޖެއް  ތަނެއްަގއި 

ތި ހަދާފަ  އަނެއްކަަމކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގާވއިދެއް  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ޢާބޭފުޅުންނަށް  ދޫކޮށްލާއިރު  އްުމ  އި 

އިޙްތިރާމުރައް ަގާވއިދަށް  ެއ  ބޭނުމެއްނުކުޔިތުން  މާބޮޑު  ހެދުމުެގ  ަގާވއިދެްއ  ހެދީމަ  ރާ  އެހެން  އެީއ  ނެތް.   ވެސް 

އެކަމާ ނަފްރަތު އުފެދުމާއި އަދި އެ ަގާވއިދު ިއޞްލާޙު މިދެންނެވީ ގަވާއިދު  މީހާ  ވެސް މިާވޮގތަކީ ޢާއްމު ރަްއޔިތު



4 

 

އެޮގ އެހެންވީމާ،  މިއަންނަނީ.  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ސަބަބުން  ނުވުމުެގ  ައޅުަގނޑު އިންޕްލިމެންޓު  ވިސްނާފައި  ...  ތަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް...ދެން   ވިދާޅުިވ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ()ރެކޯޑިންގެގ އަޑުމަޑުކަމުން މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ފަރާތުން ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިކަލް ވަނުން ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު. މިހާރު މިސާލަކަށް އެއްކޮޅު ބެދިފައި ހުންނަ ޯގޅި ނޫނީ ވެދެއްކެވި    ތި

ހަމަ   މަުގ އެއްޗެހި ޭއަގއި ޕާކިންގ ހަމަހިނާގ ޮގތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ޯގޅި  މަނާ ޯގޅި ނޫނީ   ރަނަގޅު.   ނުލުން 

މި ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައްސަލަައކީ  އެކަމަކު  ޓްރެފިކް    ދިމާވާ  ޓްރެފިކް  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ެއޓްރެކްޓް 

 ރެސްޓޯރަންޓު މިކަހަލަ  ހޮސްޕިޓާ ނޫނީ ކެފޭ  ކްލިނިކް ނޫނީ  ނޫނީ  ލަ ތަންތަން މިސާލަކަށް ބޭންކުޖެނެރޭޓުކުރާ ކަހަ

ޢި ޓްރެފިކްތަނެއް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  ހަދައިފިއްޔާ  ސްކޫލުތަކެމާރާތެއްަގއި  ނޫނީ  ދެއްތޯ.  އަންނާނެ  ޕްރީ  އް    ސްކޫލު، 

ޕާކިން އުފެދޭ  ުގޅިެގން  ޓްރެފިކާ  އެކަހަލަ  އެހެންވެ  ތަންތަން.  މިސާލަކަށް އޭ  ގ މިކަހަލަ  ކޮންތާކަށްތޯ  ތި 

މަޤުޞަ މައިަގނޑު  އަސްލު  ެއއީ  ަގވާއިދު  އެކޮމަޑޭޓުކުރާނީ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެޑްރެސްކުރެވޭ  އޭތި  ދަކީ. 

 ބައްޓަންކުރެިވއްޖެްއޔާ ެވސް ރަނަގޅުވާނެ.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ މެދު

ތި ހީވަނީ  ރެކޮ  އަޅުަގނޑަށް  މީަގބޭފުޅުންެގ  ފަސޭހަވާނެ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެއްވީމާ  އި މަންޑޭޝަނެއް 

ދެއްތޯއެކޮ އެޑްވަިއޒް    .މަޑޭޓުކުރަން  ޓެކްނިކަލް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މީެގ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ދެއްތޯ.  މިދެންނެވީ  ދެްއވޭނީ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ޮގތުން މިތާނގައި މިކަން ނިމޭނީ ދެއްތޯ. 

 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޒީނިއާ އަޙުމަދު ހަމީދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  . ތެއް ދެއްވީތީ. ވިދާޅުވެއްޖެ ކާރު އެްއޗެހިތަކަށް ނުވަދެވޭ ޯގޅިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަ

ދެން އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ސައިކަލު އެއްޗެހި ެގންުގޅޭ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެ ޯގޅިއަށް ސައިކަލަށް  

 ؟ ވަދެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، ސައިކަލުތަކަށް ފުރުޞަތު ނުދޭޮގތަށްތޯޭއ ތި ވިސްނަވަނީ

 

 މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ

 ވެސް ނޫން. މިހާރު މިސާލަކަށް ަގާވއިދުެގ ބޮޑުމިން...  އެްއޮގތަކަށް
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުންނަށް   ހުރިހާ  އަޅުއާދެ!  ދެން  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ވަރަށްބޮޑަށް  ދަ  ވެސް  އޮފް  މިހާރު  ަގނޑުމެންނަށް 

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ   ވާހަކަ ދެކެވިފަިއ މިއޮތީ މީަގއި ޮގތްތަކެްއ ފެނިފަ. އެހެންވީމާ، ިމއޮންނަ  ރެކޯޑުަގއި މި

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުމެއް ޮގތުަގއި ހުށަހަޅައިެގން،    މިއަށް އިތުރު މިކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ތި   9.2

 އާދެ! ލަޠީފް.؟ ހުށަހަޅާލަންވީ ނޫންތޯ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

އްރިރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ފާސްކުރަން ތްތެރި މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އެދޭވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ވިދާޅުވެލަްއވާ.  

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުަގއްރިރު. އާދެ! ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  

 ކުރަން.  ތާއީދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި   ހުށަހަޅުއްަވއި  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދިއްދޫ  ދާއިރާެގ  މެދު  ހިތަދޫ 

 ޕްލޭނިންގ  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރެއްވި ޮގތަށް ދިްއދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާލޭ

ެއކު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ނެންެގވުން އެދެން.  ދަށް ކޮމިޓީން ެގންނެިވ އިޞްލާޙާަގާވއި

ުގޅިެގން އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތީމަ   ޓީެގ ިއއްތިފާޤުން މި ފާސްވުމާއާދެ! ކޮމި

 ން މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވު

_________________ 

 




