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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އި  ދެއްވި އަްށ ވަަޑިއގެންއަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓ   ިލއްޔަތުސަރުކާރު މަސްއޫ

ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވ ، ކޮމިޓ  ވަގުތު މި ދަންނަވަން. މި

 ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫއަދި  ،އަދި ދިއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠ ފް މުޙައްމަދު ،އިބްރާހ މް

. މި ކޮމިޓ  ރަޝ ދު ިރޔާޟް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގަނޑު ވިލުފުށިއަދި އަޅު  ،ނާޡިމް މުޙައްަމދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އްޔާ އެކަހަލަ ވިސްނުެމއް އް ހުށަހަޅަން ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެގޮތުަގއި ުކރިއަށް ގެންދަން ހުށަހެޅުމެ ސިއްރު ކޮމިޓ ެއއް

މި ކޮމިޓ   އިދެ!  އިއްޔެގަ . އާއި މި ކޮމިޓ  ކުރިއަށް ގެންދާނ ގޮުތގަޏާމު މި ހަމަ އޯޕަން ކޮމިޓ އެއްނެތް ކަމަށް ވަން

ންމަންޓު މިނިސްޓަރ މި އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އެްނވަަޔރަގެން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނާ އިފެށި

ގޮތުްނ  ބެހޭ ފާސްކޮށްފަިއ އޮތް ިމ ފާސްކުރުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ، އެކަމާ މި އަށް ގެނައުމަށް ކުރިން ކޮމިޓ 

މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓ ން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭނ  އަމުރެކޭ. ން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި

 ދެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިްއޔެ ދެކެވުނު ވާހަަކއިގެ ތެެރިއން އަޅުގަނޑު ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައް މިއަދު ެއކަމާ ބެހޭ

ަގިއ  11:15ނު ވަނަ ދުަވހު ހެނދު 2016އޭޕްރ ލް  11ކޮށްލާނަން. ެއއ  އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓ ން ގޮތުން ހިއްސާ 

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާފައި ވަނ   2016އޭޕްރ ލް  5 ،މަންޓު މިނިސްޓަރުންމިއޮތ  އެްނވަޔަރަ އިބޭއްވި ކޮމިޓ ގަ

ނަށް ޑުމެންކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގފަހުން އަޅުގަނންމަންޓު މިނިސްޓަރު މި ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުއެންަވޔަރަ

ައިއސް އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ޮކމިޓ ގެ ބައްދަުލވުން ައޅުގަނުޑމެން ބާއްވަމުން ނުގެންދަން. އައ  ިރސެސްެއއް އައ . 

ްނ އަށް ވަަޑިއގެޖޫްނގަިއ މި ކޮމިޓ  13ތުރު ިސޓ އެްއ ފޮނުއްވ  އަެނއްާކ އިފޮނުވ  ދެން އޭގެފަހުން ައޅުގަނޑުމެން 

އަށް އެދުވަހު ފައި އެބައޮތް ސިޓ އެއް ތިމަންނަން މިކޮޅަށް މިނިސްޓަުރ ފޮނުއްވާގުިޅގެ ދެއްވުމަށް. ދެން އެ ިސޓ އާ

ވަނަ ދުވަހު މި ެދ  21ަތ ވަނަ ުދވަހަށް ނުވަ 20ޖޫން، ޫޖން  15ވަަޑއިގަންަނވަން ދަތި ވާހަކަ. އެހެންވ މާ، 

ތްތެރި މެންބަރު ިމ އްޒަކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން އި  ކުރެ ދުވަހަކު ހާިޒރުވެވިދާނެދުވަހުން

އަޅުގަނޑު ދެން އިއްޔެ ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެްނ ވ މަ އަުޅގަނޑު ިއއްޔެ އެ ވާހަކަެދއްކ . އެހެންވ މާ، ސުވާލުކުެރއް

 ހާޒިރުކުރަްނވެއްޖެ  އިައށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ދުވަހެއްގަ ހެންވ މާ، މިނިސްޓަރު މި ކޮމިޓ ދެން އަމުރެކޭ ނެރޭނ . އެ

ރަށް ސިޓ ެއއް ފޮނުވ ަމ މިނިސްޓަ ނޫނ   އިއެހެންނޫނ ، މިނިސްޓަރަށް ފަސޭހަ ދުވަހެއްގަ  .ޔާމުއްކަމަށް ެވއްޖެ

ްއޔާ އެ ުދަވހަކަށް އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮށްގެން އަންނަނ . އި ވެއްޖެށް އާދެވޭނ  މިވެނި ދުވަހެއްގަ އަތިމަންނަ

މެންބަރުން  އްޒަތްތެރިބައްދަލުވުން ބޭއްވި ދުވަހު އިގެ އެންމެ ފަހުން މި ކޮމިޓ  އިއެހެންނަމަވެސް، ިއއްެޔގަ

 ކަންތައްަތްއ އިދާރ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ ންެނވ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކުެރއްވ ަމ އަުޅގަނޑު ދެއަޅުގަނޑާ އެ ުސވާލު

ކަމާމެދު ށް ވަޑައިުނގެންެނވުނ މަ ދެން އެވިފައޭ. އެހެްނވ މާ، މިނިސްޓަރަކުރެކަންތައްތައް ހުންނާނ  ފުރިހަމަ

ނޑު އިްއޔެ ދެންނެވިން އަމުރެއް ނެރޭ ކަމަށް ވަންާޏ ކޮމ ޓ ންނޭ. ދެން އަޅުގަ  މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމަާވނ ޢަ
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މެންބަރުން ތިއްބަވަންޖެހޭނޭ.  6އެ  .އެކަން ިނންމަވަންޖެހޭނ  ނޭލަބިއްޔަތުންކޮމިޓ ގެ ައޣް ގެއަޅުގަނޑުމެން

ަވުގތަކު ނެތް. އެހެންވ މާ، ިމ  މިމެންބަރުން ނެތް. ސް އެ ވަރަށް ވެ  ގޮުތން މިއަދު އެހެންވ މާ، އެކަމާ ބެހޭ

ފަސްކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން އިތުރު ސިޓ އެއް ފޮނުވާނަްނ  ބައްދަލުވުމަކަށް އަޅުގަނޑު ކަންތައް އިތުރު އެހެން

އެހެންވ މާ،  އޮތ .ދާނެ ަގއި ަވޑަިއގެންެނވި 22، 21އަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. އެހެްނވ މާ، ވެސް މި ކޮމިޓ  އަނެއްކާ

އަްށ ޓ މިއަދު އަޅުގަނޑު ފޮނުވާނަން އިތުރު ސިޓ އެއް. ފޮުނވާފަިއ ވަޑައިުނގެންފިްއޔާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމި

ހުރި އެޖެންޑާގައި ދެން ނިންމާނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން މ ހުން ހަމަކޮށްގެން ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވާަފއި އެއާމެދު ގޮެތްއ 

ފައިްލކޮޅުަގއި ހުންނާނެ މިހާރު  ގެްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި  ކަުމގެ ތެރެއަށް މިއަދު ދާނަން. ދާއިރުއިތުރު ކަން

އިުތރުން އަޅުގަނޑު ިއއްޔެ ދެްނނެވިން ކުނ ގެ މަްއސަލަިއގެ  ނުނިމިހުރި ބަެއއް ކަންތައްތައް. ދެން ޭއގެކޮމިޓ ގައި 

ެވސް  މި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ،ގޮތުން. އެހެންވ މާ ބެހޭ ވާހަކަ ވެސް އިތުރު ފަރާތްތަްއ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރުމާ

 އިއާ ައޅުގަނޑުމެން އެ ވާަހކަދައްކާަފއި އޮންނާނ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އިއަންނާނެ. އެހެންވ މާ، އިްއެޔގަ

ގަނޑު އެ ބަޔަްށ އަށް ގެަނއުން. އެހެންވ މާ، އަޅުމިކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓ  މިނިސްޓްރ ގެމަންޓް ންއެންަވޔަރަ

އްޒަތްތެރި ގޮތުން އި މާ، އެކަާމ ބެހޭ. އެހެންވ ންފަހުަގިއ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރެައށް ދާނަޭއގެ ކުރިއަށް ޮގސްފައި

ނޑު ރަމަޟާން މަސް ކަމަށް އްޔާ ފުރުޞަތު ައރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުގަވެއްޖެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވން އޮ

އަުޅގަނޑު ކޮންމެ  ވެދައްަކވަން ެވސް ބޭނުންާވނެތ ރުން ވާހަކަފުޅުްއޒަތްތެރި މެންބަހުގައި ބަެއްއ އިއަދި މަޖިލ  ވާތ ވެ

. ެއއ  އިަގއިވި މައްސަލަ މިދެންނެ ންދާނަންޓު އަރުވަމުން ގެކަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ދެ މިނިްއޒަތްތެރި މެންބަރައި

އާދެ! މިހާރު  ވޭސްޓް ،މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ރުކުރި ވޭސްޓްއެންމެ ފަހުން މިތަނަށް ހާޒި އިކުނ ގެ މައްސަަލއިގަ 

އަދި  .މާލޭގެ ކުނ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނ  ތިމަންނަމެންނެއް ނޫނޭ ވިދާޅުވި ކުނ ގެ މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން

ކަނި ެއ މ ހުން ކުރާ ހަމައެަހއްަޓނ  ތިމަންނަމެންނެއް ނޫނޭ. ވެސް އެކަން ބަލަ ރާއްޖެތެރޭގެ އެިކ ސަރަޙައްދުަތކުަގއި

މިހާތަނަށް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެޅ މަ އެ މަސަްއކަތް މ ހުން ކަމަކ  ފައިސާ ެނގުމުެގ ކަްނތައް ކުނި ގެންގޮްސ 

ބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މިކަމާ ވާހަކަފުޅު ްއޒަތްތެިރ މެންލިބެނ . އެހެންވ މާ، މި ކަމަށް އި މަޢުލޫމާތު މި 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަ ،ތެރި މެންބަރުްއޒަތްއި ދައްކަވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް

ނުޑ އިތުރުން ައޅުގަ ނައުމާ އަދި އޭގެ އިއްެގ ވާހަކަ މ ގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަނަޑށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އަސްލު ކޮންކަމެއް ނުެވގެންތޯ މި ބޭފުޅުން މި ހާޒިރުކުރަނ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ާއ 

ކޮންކަމެއްތޯ ނުކުރެިވގެްނ  ކަމެއްތޯ ހާސިލުނުވެގެން މިވަނ ؟. ކޮންމި ބޭފުޅުންނާ ދެން ތިބި ބޭފުޅުންނާދެން 

 .އަނެްއކާ ަފހުން ފޮނުވައިފި ރިޕޯޓެއް  .ދެްއަވއިފި ެއކަން ކުރި ގޮތްުދވަހު ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެކުރ  މިއުޅެނ ؟



3 

 

އް ދެން ކޮންކަމެއްތޯ އަސްލު ުނކުރެިވގެން މިއުޅެނ . އެހެންވ މާ، ދެން އަނެއްކާ ަހއުސިްނގ މިނިސްޓްރ ން ބައެ 

ކޮންކަމެއް އަސްލު  ނޫނ  އެހެން ބޭފުޅުން އެބަ ގެންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވ މާ، މިބޭފުޅުން ގެންނަވަން އެބަޖެހޭ. 

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއްަޗކ . ެއ  މިހާރު ައސްލު އަުޅަގނޑު އެހާސިލުނުވެގެންތޯ މިހާރު މިއުޅެނ . 

ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ސުވާލުކޮށްލަން ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ނުވަތަ އަުޅގަނުޑ އަޅުަގނޑު  ދެން  ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު

 ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވާނެ ކަމަށް ުއއްމ ދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އި ،އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި

 

 އިބްރާހ މް ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނ  މިހާރު މި ކުނ ގެ މައްސަލައާ ބެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް

ވެްސ  މާލޭަގއި ައޅުގަނޑު ކުރ ދުވަހު ދަްއކަިއފިން. ޙަޤ ޤަތުގައިމިހާރު ވާހަކަގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ދެތިން ދުވަހަކު 

ެއކަން  .ފޯރާކަމެއް ގޫއަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެންނަށް ވެސް އޭގެ ުއނދަ ލޭގެ ކުނ ގެ މައްސަލަައކ ދެންނެވި ފަދައިން މާ

އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް ނޫންކަން ކުރެވިފަިއ ގޮތަކ  ެއއ  ރަްއޔިތުމިހާރު މި އިންތިޒާމު

ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެިވ ފަދައިން މި ޒަމާނުގެ  ރަނގަޅަށް އެބަ އިނގޭ. ކުރ ގައި ވަރަށް ލ މަ ހަމަ ބަލައި

ކުެރވިފަިއ ލޭަގއި މިހާރު މިކަން އިންތިޒާމުއްޞަޮކށް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ވެިރަކންކުރާ ރަށް މާތަރައްޤ ވެފަިއވާ އަދި ޚާ 

 ނގޭނެ މިހާރު މި ކަންކަން ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިުރަގއި އެއަމ ގެ ކުރ ަގއި އޮތް ގޮތަކ  މި

. އެެހންވ މާ، އެ މަްއސަލަތަްއ އި ހުރި މައްސަލަތައް ކުެރވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފަކަން އިންތިޒާމު ދަށުން އެ

މެނޭޖްމަންޓު  އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރ ދުަވހު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެްއިކ ދެއްކުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޭސްޓްޙަ

ލޭނަކާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕް އަހަރު ދުވަހަށް  5ރު ކުރިއަށް އޮތް ވިދާުޅވި އެ ބޭފުޅުން މިހާބޭފުޅުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ

އެްއޗެހި ތައްޔާުރކޮށް ކުރިއަްށ އެ އަށް މަސައްކަްތކުރަުމންދާ ވާހަކަ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު އެއ  ރަނގަުޅ 

ހާސް  ެދންނެވ . އެހެންނަމަވެސް، ިމހާރުން މިހާރަށް ވެސް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްމިސިސްޓަމެކޭ އަުޅގަނޑު 

ކަމުގެ ސަބަުބން ޙަޤ ޤަތުގައި އެކަމުެގ ކަންދިޔުމާިއ، ުއކާލުމާއި މިކުނި ގެންރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ސަަބބުން 

އުނދަގޫތަެކއް އެބަވޭ. ްސކޫްލ ކުދިންނަށް އެބަ އުނަދގޫވޭ. އަދި މަގުަތއް ބޭނުންކުރާ މ ހުންނަށް އެބަ އުނދަޫގވޭ. 

ތައް މ ަގއި އެަބޭވ މިހެންގޮސް ބައިވަރު މައްސަލަ، ފަޅު ބޭނުންކުރާ މ ހުންނަށް އެބަ އުނދަޫގވޭ. އެހެންވ މާ

ޙަޤ ޤަތުގައި. އެންމެ ރ ތި މިަޒމާނުގައި މިކަންކުާރ ގޮތްަތއް ވަރަށް ތަޙުޒ ުބކޮށް ރ ތިކޮށް ކުރޭ މ ހުންނަށް އުނދަޫގ 

އަސްުލަގއި،  ެއގޮތުގެމަިތން އަޅުގަނޑު ،ނުވާ ގޮތަށް. އެކަމަކު ެއގޮތަަކށް ނޫން މާލޭގައި މިކަން ކުރެވެނ . އެހެންވ މާ
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ލުމަކ  ރަނގަޅު ކަމެއްހެން. އިހ ވަނ  މުޤައްރިުރ އެވިދާުޅވި ގޮތަށް އަުޅގަނުޑމެން ކޮމިޓ ން އެކަން ބަލަ އަޅުގަނޑަށް

 ފައިވާުލވެޙަ މަސައްކަތާއި  ދުވަހުން ދުވަހަށް މިމި ކަންނޭނގެ މިހާރު  ންހައުސިްނގ މިިނސްޓްރ ، އެހެންވ މާ

ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަުލކޮްށ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރ ެގ މި، ހުންނަވާ ފަރާތަކ . އެހެންވ މާ 

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކ  ނެތް ކަމެއް ނޫން. ހޯދައިގެން އެ ކޮމިޓ ން މި

ވެްސ ވެްސ ައވަހަކަްށ ރަނގަޅަށް މިހާރު  މިކަން ވ ހާ އިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަ ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާަތއް އެ

ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ކުރުން. ރައްޔިތުންނަްށ މިކަމުގެ ތަކުލ ފު އުނދަގޫ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ކުެރވޭެނ 

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓ އަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަކ  ނެްތ  ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓ ން އެ

، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި އިންތިޒާމްކޮށްލަން ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވ މާ  އެއ  ހަމަ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވ މާ

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގަިއ މިކަމާ ގުޭޅ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަިއގެން ކޮމިޓ ން ަބއްަދލުކޮށްލި ކަމުަގއި ވިަޔސް 

 އެކަހަލަ ކަމެއް އިންތިޒާމްކޮށްުލމަކ  އަުޅގަނޑު އެޭދކަމެއް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި ނެތ މަ މި 

 ނުެވގެން ކިހިނެއްދާ މައްސަލަެއއްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުމޭ. މި ކޮންކަމެއް ހާސިލު އ މެންބަރު ވާހަކަދެއްކ  މި 

ކޮމިޓ އަށް އެޖެންޑާކުެރވުނު މައްސަލަެއއް. މާލޭގެ ކުނ ގެ މައްސަލަ. އެޖެންޑާކުރ މަ ކޮމިޓ އަށް  މައްސަލައަކ  މި

ށް ގެންދަން. އެއަށް ތާއ ދު ވެސް ކުެރއްވި އެހެން މެންބަރަކު. އަމައްސަލަ ކުރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވ  މި

، ނިންމ . މުޤައްރިރެއް ނޫން ނިންމ ކ . އެހެންވ މާ ތާއ ދުކުރަްއވާފައި މިތަނަށް ގެންނަވާނެ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓ ން

ލެއް ބޭނުންާވ ޞ . ިމއަށް ިއތުރު ތަފްއ ށްދާ މަްއސަލައެްއ މިއަކޮމިޓ ން ހުށަހެޅިގެން ފާްސކުރެިވގެން ކުރި 

އަދި  މައްސަލަިއގަިއ އިތުުރ ހުށަހެޅުމެއް ނެތ މަ މި، ކަމަށްވަންޏާ ަޔއުމިއްޔާ ަބއްަލވާލެްއވ މަ އިނގޭނެ. އެހެންވ މާ

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ެއއްވެްސ  ކޮމިޓ ން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދާން މި ،ށް ދާނެ އިުތރުއަމިކަމުގައި ކުރި

މ ހަކު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި މ ގެން އެއްވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މަންފާއެއް އަދި ެގއްލުމެއް 

ގޮތެްއގަިއ މާލޭަގިއ ޞަ ން. އެހެންނަމަެވސް ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކ  ޚާއްކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެ އޮތް، ވެސް ވާ

ކުނ ގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮުޑވެ ޭގގޭގެ ކުނި ުއކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް ކުނިއަޅާކަްނ 

 ދެން ޮއތް އަނެއް ކަމަކ  ކުނިވާ ނގޭ ޙަޤ ޤަެތއް.ަނށް އެންއެއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޭނޭގ ޙަޤ ޤަތެއް ނޫން. އެންމެ

ދެން ހުރިހާ އެްއޗަކުން ިމއަދު ުއކާލަން ނަގާ ފ ެއްއގެ ވާަހކަ މިދައްކަނ . ވަރަށްބޮޑު ފ ެއްއ  އިޒާތުގެ ިފޔަވަ 

 . ެވގެން އުޭޅ ގޮަތކ  ެއއ  ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކ ، ން ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ެއހެންވ މާމ ގެ ކުރި އ ނަގަމުން މިދަނ . މި

ކުރިން ނުނަގާ އަދަދަކަށް ުކނިން ނަގާ ޗާރޖެއް އޮތުމާިއ، އޭގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަށް އުނދަގޫތަކެްއވާތ ވެ 
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ުމގެ އުދ ގެން ޕިަކޕެއް ނަަގިއގެން ދި ރުފިޔާ 250ދ ގެްނ  350އެމ ހުން ކޮންމެފަހަރަކު ކުިނކޮޅެްއ ުއކާލަން 

މައްސަލަައކ . މި މައްސަލަ  ޖެހިގެން އުޅޭ އ އަާޅލަނ . މި ބަދަލުގައި ޭގގެ ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް

ބެލ މަ އެދުވަހު ފެނޭތޯ ށް ގެންދަން އަތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި މިކަން ކުރި ށް ގެންދަން މި ކޮމިޓ ައށް ފެނޭތޯ ނުފެނޭއަކުރި

ެއއަްށ ށް ގެންދަން. އަމައްސަލަ ުކރި ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވ  މިގެ ެތރޭހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތެއް 

ކުންފުނ ގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް  އަދި މިތަނަށް އެންމެފަހުން ގެނައިއަދި މެންބަރަކު ތާއ ދު ވެްސ ކުރައްަވިއގެން. 

އެއަށް ތާއ ދުކޮްށގެން ވޯޓަްށ އަހައިގެން. ެއއްގޮަތކަށް  އިބޭފުޅުން ގެންނަން ހުށަހަޅަ އެ ންވެސް ކޮމިޓ  ޒިރުކުރެްއވ ހާ

ަޤއްރިރު އަިމއްލައަށް ހިްނގާ ކަންަތއްތަެކއް ނޫން މި ހުންނަނ ކ . އަޅުގަނޑު ިދއްދޫ ދާއިާރެގ ވެސް މިތާ މު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠ ފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޅުގަނޑު އަޚް މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި މާލޭެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ދެންމެ އަ

. ންގެނައުކުނ ގެ މަްއސަލަިއގަިއ ހައުިސންގ މިނިސްޓްރ ގެ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ކޮމިޓ އަްށ މަޝްވަާރައކަށް ނަމަވެސް 

 ހަމަ ވަރަށް ދަންނަާވލަން. މާލޭގެ ކުނ ގެ މަްއަސލައަކ  މިހާރުެވސް ކުރާ ވާހަަކ ދެން އަުޅގަނޑު އެއަްށ ތާއ ދު

ކޮށް މާލޭެގ މަގުަމތ ގަިއ ވަރަްށގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި އެބަހުރި ނުނެގިަފއި ޞަޚާއްހަމަ އޮްތ މައްސަަލއެއް. ބޮޑުވެފަިއ 

ުއކާލަން ެގންނަންޖެހޭ ތަނަށް ކުނި ކުނި ވެސް. އަދި ކުނި އުކާލާ ފަާރތްތަކުން ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަުކ އެތަނަކަށް 

ކޮށް މާލޭގެ ގިނަ ަމގުތަެކއްަގއި މިހާރުވަނ  ވަރަްށގިނަ ޞަާޚއް  .މެންަނށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭނުގެންދާކަން އަުޅގަނޑު

ގ ކޮމިޓ އަށް މާލޭގެ ހައުސިން ވެސް ައވަހަކަށް މި އަުޅގަނޑު އެދެނ  ވ ހާ ށް ކުނި ހުރިކަން ފާހަގަކުެރވޭތ އަދަދަކަ

މިތަނަށް ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވ  ބައެްއ ބޭފުޅުން ގެބެހޭ ސެކްޝަން މިނިސްޓްރ ގެ ބޭފުޅުން ކުންޏާ

 ސުވާލުތަެކއް ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އަރުވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކަންކުރަން މި  ގަނޑު ެއކަމަށް ވޯޓަކަްށ ދާނަންއަޅު ، ޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއ ދު ލިބިފަ. އެހެންވ މާމިހާރު މިއޮތ  ހުށަހެ

ރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ދަށް ފުޙ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަބަލާލަން. އޭގެ ފަހުަގއި އަުޅގަނޑު ކޮމިޓ އަށް ފެނޭތޯ 

 މިކަމާ ،ގ މިނިްސޓްރ ގެ ބޭފުޅުންއިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވަނ  ހައުސިން ، އެހެންވ މާ

 ކޮޅަށްބޭފުޅުން މި މެނޭ ގޮތަށް އެހި މެންްޓ މިނިސްޓްރ ންގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން، އޭގެ ތެރޭގައި އެންވަޔަރަ

ިއއްޒަތްތެިރ ދޫ ދާއިރާގެ ކުރަްއވަން ދިއްތާއ ދު ން. އެއަށްމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަ  ބެހޭ ގޮތުން ޒިރުކުރަްއވަިއގެން މިކަމާހާ

ްއޔާ. ފު މުޙައްމަދު. މިގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވާ. ުޝކުރިޠ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަ
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އިްއޒަތްތެރި  4ިއްއޒަތްތެރި،  3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އޭގެ ތެރެއިން  5މި ކޮމިޓ ގައި މިަވގުތު ތިއްެބވ  

މައްސަލަ  މި، ްއވ  ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވ މާމެންބަރަކު ވޯޓު ދެްއވ  ފެންނަ ކަމަށް. އެއް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެ

ބޭފުޅުންނަށް  ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަޅުގަނޑުމެން އަުރވާނަން ކޮމިޓ ން. އެ މަށް ޓަަކއި މިދެންނެވިއުށް ގެންދިއަކުރި

އޮތ  ކޮން ުދވަހެއްތޯ  ެނވެންވަަޑއިގެންެނވެން އޮތ  ޮކން ދުވަހެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ވަަޑއިގެން

ންނަ ހަފްތާގައި. ވ  ކުރާނަން މި ހަފްތާ ނޫނ  އައެކަން އަުޅގަނޑު ެއޖެންޑާ އަށްޮކމިޓ  ސާފުކުރެްއވުމަށްފަހުގައި މި

މަ ކުޑަުކޑަ ބެހޭ ގޮތުން ހަ ދެން މިއާ ހަމަޖެހޭތޯ. ވެސް މިަކން އަށްއެންމެ ައވަސް. ައޅުގަނޑު ަބލާނަން މާދަމާ

ފުނ ގެ ފަރާތުްނ ޒިރުކުރި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އެ ކުންހާނުންވޭ. ކުރ  ުދވަހަކު މިތަނަށް ން ބޭވާހަކަެއއް ދަންނަވަ

ުގޅިގެން މިނިސްޓަރ އަޅުގަނޑަށް ފޯނުކުރެއްވި. ފޯނުކޮށްފައި ވިދާުޅިވ  ތުން ދެއްކި ވާހަަކއާމާލޭގެ ކުންޏާ ބެހޭ ގޮ

ކޮމިޓ ގައި ޖަވާބުދާރ ވާން ބޭނުމޭ އެ މައްސަލަިއގަިއ. މާލޭގެ  ތިމަންނަމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން މި 

މި ކޮމިޓ އަށް. އަޅުގަނޑަްށ ގުޅުްއވާފައި ވިދާުޅވި.  ކުނ ގެ މައްސަލަިއަގއި ތިމަންނަމެން ޖަވާބުދާރ ވާން ބޭނުމޭ 

ގަނޑު ައޅު އަުޅގަނޑު ކުިރއަށް ދާނަން. ގައި އަުޅގަނުޑ ހިްއސާކޮށްލާފައިނވާހަކަ ވެްސ މިތާ އެ، ންވ މާއެހެ

ޞަތު ށް ފުރުދަޙ ހުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަފަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޭގެ ފަޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

ފުުރޞަތު ދޭ ގޮތަކ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ ިއއްޒަތްތެރި  އިއަރުވާނަން. ކޮމިޓ ގަ

ހެދ . ކޮމިޓ ގައި  އެެހން މި، ދޭނ  އޭެގ ފަހުގައި. އެހެްނވ މާ މެންބަރަކަށް އިސްކަންދ ފައި ދެވަނަ ފުރުޞަތު

 ކުރަމުންދާ އުސޫލު.މަލުޢަ

 

 ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއި

ކުރެވުނު މައްސަލައަކ  ވަރަށް ސާފު ސްޙުބަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައުޅގަނޑު ޙަޤ ޤަތުަގއި މިއަުދެގ ދެން މި

 .ން އިނ މަ އަުޅގަނޑު އެްއޗެއް ނުދަންނަވައަުޅގަނަޑށް އޮޅުމެއް އަރާ ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތ ދެން މައްސަލަެއއް. 

ވަަޑއިގެްނ ދެއްެކިވ މެނޭޖްމެންޓް ބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ތިވިާދޅުވި އެްއޗަކުން ެއއ  ކުރ  ުދވަހު ޭވސްޓް

ހަަކ ވިދާުޅވ މަ ޭބނުންވާ ވާ ެވވަަޑއިގަންަނވަންގުިޅގެން ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރ ފޯނުކުރައްވާަފއި ޖަވާބުދާރ  ވާހަކަތަކާ

ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތެއް ނޫނޭ މާލޭގެ އަވަުށ  މެނޭޖްމެންޓް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވ  އެއަރަނ  ޭވސްޓް  ށްއަޅުގަނޑު ހިތަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވ   މަކ . ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ން ތި ވިދާޅުވަނ ، އެހެއްޓުއް ބެލެތެރޭގެ މި ސަރަޙައްދުތަ

ބޭފުޅުންގެ ކަެމްއ  ވަނ  އެހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ކަެމކޭ. އެހެންނޫންތޯ. ދެން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ތި ވިދާޅު

މިހާރު ތި ގޮއްަސ އޮްތ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ، ގަނޑަށް ހ ވަނ  އާދެ! އެެހންވ މާކަމަށްވަންޏާ ައޅު ނޭ. އެހެންނޫ

ލަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅުވާނ  ެއްއވުޒާާރއަކުން އެއް ޓ މެއް ގެަނއުމަށްވުރެ މ ގައި ބަިއވެރިވާ ކަމަށް ޙާ

، އަުޅަގނޑަށް ހ ވަނ . އެހެންވ މާ ންނަ ހުރިހާ އެންމެން އެއް ޖަލްސާއަކަށް ގެންނެވިްއޔާހެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ
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އެގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް. ދެންމެ މޫސާ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އަިދ  ންނަންގެެއގޮތަށް  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

ށް އިނގޭނ  މެންނަވާހަކަ ައޑުއެހ މަ ައޅުގަނޑު މި ބައިވެިރވާ ހުރިހާ އެްނމެން އެއް ޖަލްސާައކަށް ގެެނސް މިކަމާ

ުމއައްަސސާައކުން ދައްާކ ވާހަކަ އަނެއް ުމއައްސަާސައކުން ދޮގު ކުރަންޏާ ޮދގު ުކރަނ  ކިހާ މިންވަރަކަށްޯތ  އްއެ

 އާއި މި ެއއްޗެހި. އެގޮތަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލ .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިރާޟެއް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ތިކަން ކުިރަޔށް ގެންދާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢު ތްތެރި މެންބަރު ތިއިްއޒަ

ކަަމކަށް ނުދެކެން. ައޅުގަނޑު  އްޔާ. އެައކަށް އިތުރަކަށް ވޯޓަކަްށ އަހަންޖެހޭ ތަނެއް އޮތްވެއްޖެ  ނުކުރައްާވ ކަމަށް

 ޞަތު އަރުވާނަން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރު

 

 ދު އިބްރާހ މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ޙ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަތުލުސްދޫ 

 އި ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނ  މިކަހަލަ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި އަސްުލގަ

ނަ މުޤައްރިރަކަށް ިއންނަވަިއގެން މުޤައްރިރެްއގެ ތަކުރާރުކޮށް މިހާރު ކޮންެމ ދުވަހަކު އެބަ ވިދާޅުޭވ ތިމަން

ކުރ  ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނޭ. ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނ  މ ތި ންނަ މި އެޖެންޑާކުރ ، އެޖެންޑާ ހައިސިއްޔަތުން ތިމަ

ކަެމއް.  އޮންނަ އިކުަރނ . އެޖެންޑާކުރުމަކ  ަގާވިއދުގަމަތ ން ހުށަހެޅ މަ ދެން އެޖެންޑާގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ

އޮންނަ ކަމަށް ވިޔަސް، މ ތި ހުށަހެޅ  ކާކުހެއްޔޭ؟ ކޮން މެންބަރެްއ  އިއެހެންނަމަވެސް، އެޖެންާޑކުުރމަށް ގަވާއިުދގަ

ބުނެފަެއއް.  އިހެއްޔޭ؟ މ ތި ހުށަހެޅ  މުޤައްރިރު އަމިއްަލއަކަށް. ެއގޮތަކަށް ހުށަހަޅާކަށް ޯނޭވ ގަާވއިުދގަ

އ މަ، ދެްނ މިކަންތައް ިމގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން މިދިޔަ ، ހެޅިއްޖެއްޔާ. އެހެންވ މާ ނ  ހުށައެޖެންޑާކުރުން އެކަނި އޮންނަ

ެރވިގެްނ އަށް ހުށަހެޅި ކަންތަކެއް ނޭނގި ތިެބެގން ވަރަށް ގިނައިން ފާސްކުުރންތަކެއް ފާސްކުދިޔައ މަ ދެން ކޮމިޓ 

ވެސް ފަރާތަކުން.  ނުވަތަ އެނޫން ޓުމ ތި މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ދެން ވޭސްޓުމެނޭޖުމަން، ހިނގައިދާނެ. އެހެންވ މާ

ެވސް މި ވިދާުޅވަނ  މި އެެޖންޑާކުރުމަށް ަގާވއިދުަގއި  ތާއްހަ  އިމިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް މިޮގތަށް ކުރަްއވާފަ

 ބާރުއަޅާފަިއވާތ . ަގވާއިުދަގއި އޮންނަނ  އެޖެންޑާކުރުމަށް. ހުށަހެޅ  ކާކުކަމެއް ނޭނގޭ. މަްއސަލައެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅާ

ހުށަހަޅަންޖެހެނ . މުޤައްރިރު އަމިއްލަައށް ބޭނުންވ މަ މައްސަލައެއް  އިމަށް ވަންޏާ ތިން މެންބަރުންގެ ސޮއިކޮށްފަކަ

ޔާ ެއ ޖެއް ެވއްމިތަނަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަކަށް ގަާވއިދު ދ ފައި އޮތް ތަނެއް  އިުއފައްދާފަ އެއްމައްސަލަ އިހުށަހަޅާފަ

މ ތި ހުށަހަޅަިއގެްނ ، ުޅވޭ. އެހެންވ މާއޭގެފަހުން ދެން އެޖެންޑާގެ ވާހަކަ ވިދާ ވިާދވެދެްއވާ! މާއްދާއަާކއި އެ ައކުރަކާ

ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތަކަެށއް ނޫން. މ ތި މިގޮތަށް  ކ ނ ނޫން. މ ތި ހުށަހަޅައިގެން މިދަމިއުޅެނ  ރަނގަޅަކަެށއް 

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ދެން ފާސްކުރާ ފާސްކުރުންތަކަކ  ރަނގަޅު ފާސްކުރުންތަކެްއ ނޫން. މައްސަލައިގެ 
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ފާސްކޮށްގެން ޭއގެ ފަހަތުން ގެންދާ ކަންތަކަކ  ރަނަގޅު ކަންތަކެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަަކށް ނުފެންނާތ  އެ ވާހަކަ 

ދެން ދިފާޢުކުރަން ދައްކާެނ މާގިނަ ވާަހކަެއއް ނެތް. އަުޅގަނުޑގެ  ތިމ ، ންނަވާލ . ޝުކުިރއްޔާ. ެއހެންވ މާދަ

އިދު. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތެރޭގައި ެވސް އޮތ  އެ ަގާވއިދު. މުޤަްއރިރު އަމިއްލައަކަެށއް މި މައްސަލައަކ  ަގވާ

 މައްސަލަެއއް ނުހުށައެޅޭނެ ެއގޮތަކަެށއް. އެހެެނއްނޫން. އެެޖންޑާއެްއ ކުެރވިދާނެ ެއއ  ހުަށހަޅާފައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް

 ކަމުގައި ެވއްޖެއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ރިރު...ަވގުތު ދިނުން އޮންނަނ  މުޤައް އިކޮމިޓ ގަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ވަގުެތއް ވާަހކަ މިތާ ނުވެސް ދައްކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ ިއއްޒަތްތެރި  ެދވަނަ ފުުރޞަތު ޓު ެއރުވިން. ދެންމިނި 1ވެްސ ިއ ފުރަތަމަ ފުރުަޞތުގަ، އެހެންވ މާ

މިައކަށް ، ިމއޮތ . އެހެްނވ މާ އިބެހޭގޮތުން ޮކމިޓ ން ގޮތެއް ނިންމާފަ މެންބަރަށް ދެއްވައިފިން. ދެްނ މިހާރު މިކަމާ

 ވާހަކަދަްއކާކަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް ވާހަ 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް.  އިމިއ  ބާޠިލު ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނިންމަމުންދާ ގޮތްތަކެއް މިއ . މ ތި ހުށަހެޅ  ރޯނުބައިކޮށް ގާނޫނާ

މިއ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ މިއ . ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރޭަގއި މުޤައްރިރު ިހތުހުރިހާ ގޮތަކަށެއް މ ިތ 

ކުރުމަށް މަޖިލިސްގެ އްަލއަށް. ެއޖެންޑާކުރ  އަމިއ  އަމިއްަލއަށް. މ ތި އެޖެންޑާމ ތި ގެނަ ނުހުށަހެޅޭނެ. މުޤައްރިރު

މައްސަލަ އަމިއްަލއަްށ  ކަމުަގއި ވިަޔސް މުޤައްރިރަށް ނުވަތަ ކޮމިޓ  މުޤައްރިރަށް ކިތަންމެ ބާރުތަކެްއ ލިބިފައި އޮތް

ތަންދ ފައި އޮތް ތަެނއް ިވއްޔާ އެ ާމއްދާއަާކއި އެ  މިތަނަށް ގެނެސް ހުށަހަޅާކަެށއް މުޤައްރިަރކަށް ަގާވއިދުަގއި 

އޮންނަނ  އެޖެންޑާކުރުްނ  އި މިތާނގަ، ޖެންާޑގެ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ ދެން ވިދާޅުޭވ އެ އިއަކުެރއް ވިދާުޅވެދެްއވާފަ 

މެވެސް އެހެން މުޤައްރިރަށް ބާރު ލިބިފަ. ނ ންނާނެ އިތުރު ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށް. މ ތި ހުށަހަޅައިގެން ިމއުޅެނ  ކޮން

ހަލަބޮލިވެ، ްސކޫލުތަކަށް  އި ުކނ ގެ މައްސަަލއެްއ މިތާނގަ  އިއެްއވެްސ ޒާެތއްގަ މިތާނަގއި ނެތް . އި މަޤްޞަދެއްގަ

 ބާރުބޮޑުވެ، ުނވަތަ އެނޫން ކަެމއް ވެަފއެއް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓ  ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުޞަތު ދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް ވާަހކަދެއްެކވުން:

މ ތި ހަމަ ހުރިހާ، ފުރުޞަތު ލިބޭނ ކ  ހަމައެކަނި މުޤައްރިރަކަށް އެކަންޏެއް ޫނނޭ. ތިއ  އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެކޭ. 

  ަލއްވާ.ބައްލަވާ މިސާލަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް ކުިރައށް ގެންދަން ފުރުޞަތު ލިބިފައި ނުވާތ ، އަޅުގަނޑު މަޖިލ ހުގެ ރައ ސަށް މި ވާހަކަ  މި ކޮމިޓ ގެ

 ދެންނެވުމަށް، މިހިސާބުން ކޮމިޓ  ނިންމާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙ ދު އިބްރާހ މް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޓ  ނޫނިއްާޔ، މި ކޮމިޓ  ނޫިނއްޔާ ނޯންާނނެ މުޤައްރިރު އަިމއްލައަށް ެއކ އެަކއްަޗކަށް މުޅި ެއއްކޮްށ މި ކޮމި އިމިތަނުގަ

އެކ  ެއކަްއޗަކަްށ  ާވހަކަ ހުންނަ ގޮތް. މުޅި ކޮމިޓ މިއ  ، ން އުޅޭ ކޮމިޓ އެއް. އެހެްނވ މާހިފަހައްޓައިގެ

 ރިރު އެކަނި މާެއކަނި ވާހަަކދައްކާނ . ހިފަހައްޓައިގެން އޮންނަ ކޮމިޓ އެއް މި ނޫނ  ނޯންނާނެ. މުޤައް

_________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 




