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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ވަޑަިއގެން މި ިޒރުވެހާއަށް ކޮމިޓީ މި ތުވަގު ބާ. މިޙަވަނަ ބައްަދލުވުމަށް މަރު  3ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ `. 

އިާރެގ ދާއިނގުރައިޫދ  ،ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމްهللا ންަބރު ޢަްބދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ ؛ތިއްބެވީ

ކެޔޮޫދ  ،ޣުނީމުޢަބްދުލް ންބަރު އިއްޒަތްތެިރ މެ އިރާގެ ދާ އުތުުރ ތިނަޫދ  ،ދުމަޙްޙަސަްނ އަ ންަބރުއިއްޒަތްތެރި މެ

އަޙްމަދު ސަލީމް. އަިދ  ންބަރު އިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެދާސިމް. ޯހރަފުށީ ޤާްނ އިސަޙު ންބަރު ޒަތްތެިރ މެއިރާެގ އިއްދާ

 ސަަލއަާކ ގުޅ  ހެޅިފައިާވ މައްޓީއަށް ހުށަނޑުމެން މި ކޮމިރު. މިއަުދ އަޅުގަޞީ މް ނަްބރާހީއްރިުރ އިޤަމު ،އަޅުގަނޑު

ގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވީމާ، އަޅުވީ. އެހެންއްކޮށްލެމި އިންތިޒާމު ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ

 ޑު ވަރަްށ އެެދން . އަޅުގަނަސލަމައް އްސާސް ޚަކުރިމަތީގަިއ އޮންނާެނ ހުށަހެޅިފަިއވާ ތަ ކޮޅުމަތީގައި ނުވަމ ޒު

 ނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ދިއިޅަހުށަހަ  އަށްމިޓީިރ ކޮއްޒަތްތެމި މައްަސލަ އި ޓ ިރއެޓުންރެސެކް

 

 ެކވުން:އްން ާވހަކަދެއިދާރީ މ ޒު

ވެދުން ަސލާމަށްަފުހ  .ޙައްމަުދ ނަޝީދަށްންެގ މަޖިލީުހގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް މުތު. ރައްޔިތެންކިޔޫ

 ކޮށްދެއްވުަމށް އްލު ޙަމުގެ ދަތިކަްނ ބޯހިޔާަވހިކަ ުކރަމުންދާމެވެ. އދ. މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުްނ ތަޙައްމަލްދަންނަވަ

ިއ ސަުރކާރުެގ ސަމާލުކަމަށާ  ،ކޮށްކު ޮސއިރަްއޔިތަ 644 އަަހރުން މަތީގެ  18 އްޔިތުންެގ ތެެރއިންމަހިބަދޫގެ ރަ ،އެދި

ްށ ނުމަ އިދިކޮށްަފއިވާ ޕެޓިޝަނެްއ ހުށަހަޅަާމލުކަމަށް ގެނައުމަްށ އެދި ސޮއިެބހ  ފަރާތްތަުކގެ ސަ ސް ކަމާއަދިވެ

ތެެރއިން މިހާރުން މިާހަރްށ ވާ މައްސަލަަތކުގެ ވެފައިއަށް ިދމާކީ މަހިބަދޫމިކަމަ ،އިއާގެ ަފރާތުން އެދ ތީތުންރައްޔި

ންބަރުެގ ެގ މަޖިލީހުެގ މެންަމހިބަދޫ ދާއިާރގެ ރައްޔުތު ،އްލުކުރަންޖެހ  އެންމެ ުމހިންމު މައްސަަލ ކަމުންޙަ

ުވްނ ރާްމ ގަޫބލުކުެރއްތި. އިހްމެވެހުށަހަޅަ ޓިޝަންފޮނުވާފައިާވ ޕެ ރައްޔިތުން  އެުކ އެ ޔަތުްނ މި ސިޓީއާހައިސިއް

 . 2019 ޖުލައި  9 އެދެން.

 

 ން. ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާސަތުން 

ޤީޤަތުަގިއ ޙަބަޖެހ  ގަނޑުމެން އެއަޅު ،ގަނޑުމެން މިފަދަ މައްސަލަތައް މި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅުމުންޝުކުރިއްޔާ. އަޅު

ގަނޑުމެންނަށް މިފަަދ ޅުއަ ދެއްވަން.ކަނޑައަޅައިބަރުން ެތރި މެން  އިއްޒަތްގޮެތއް ނެދާއި ުކރިއަށްގަ ތަކުމި މައްސަލަ

ތަނަކަށް ދިއުުމެގ  ުނވަތަ އެ ރަށަށް ދިއުންއެުކރުމަށްަޓކައި ަސލަ ދިރާސާމައް ުކގައި މިއްސަލަތަމަ ސްއްސާޚަ

 ެއއް ގަޑިާއ މެދު ސުންސައްމި މަ ން،، އަޅުގަނޑު އެދެ. ެއހެންވީމާވަީނ ފަހިކޮށްދެއްވާފަވެްސ ކޮމިޓީން  ފުރުޞަތު

 ، އެކަްނ ގެނެސް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. އެހެންވީމާ، ތި އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންެގ ސަމާލު މެންނޑުއަޅުގަހ   އެބަޖެ ވެސް

 އަރުވާނަން. ޝުުކރިއްޔާ. ވެްސ ފުުރޞަތު ގަނޑު ހަމަ ކޮންމެ  އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް އަޅު
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  ްމ ވާަހކަދެއްކެވުން:ން ޤާސިކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙަސަ

ސަރުާކރުެގ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ  ގަނޑަށް އެނިގފައިވާ ގޮތުގަިއ މި އްިރރު. އަޅުޤަ މު ތެރިއްާޔ ިއއްޒަތްޝުކުރި

ގަނުޑ . އެހެންވީމާ، އަޅުދެއްވާނެކަުމގެ އިޝާރާތެއް ުކރަްއވާފަިހކަން ިރހާ ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަބައޮތް ހުއެ

އީ ކިހިނެްއ އޮތް އެއްެޗއްތޯ ފުރަތަަމ  އެރާތްވި އިޝާ ކުެރއްނޫނީ  ،ދުފުޅު އޮތީއުެއ ވަ  ގެރައީސް  ،ފުރަތަމަ ފެންނަނީ

 ދެްނ ދެވަނަ ސްޓ ޖަކަްށ ދިއުމުެގ ކުރިން.  ފިލުާވލަންއޮޅުން .ންލައިބަލަ

 

 ދެއްެކވުން:ން ާވހަކަރިޔާސަތު

 ކޮމިޓީތަކުަގއި   ގެގަނޑުމެންއަޅު .ނެ ސުންގަޑިއެްއ ވެސް ކަނޑައަޅަންޖެހ ނިންމާ އިލަ ބަނޑުމެން މި މައްސަލަ އަޅުގަ

 ން އެދެ  އަޅުގަނޑު ،ވާތީ  އޮްތ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ރައްޔިތުްނނަށް ީއ ދިެވހިއުްނ އެދިދެމިގެން ިދގުލާ  ލަސަމައް

 ޙަސަން.  ންބަރުިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެދާ. އިނުގރައިދޫ ދިނުމަށްއިޑައަޅަސުންގަޑިއެއް ކަނ

 

 ވާަހކަދެއްކެުވން:މަުދ އަޙްޙަސަން  ންބަރު މެއިާރގެ ދާއިނގުރައިޫދ 

 މީހުްނ ހުަށހަޅުއްވާފައިާވ ޕެޓިޝަނެއް. ުފރަތަމަ  644ދެކ ގޮތުަގިއ ގަނޑު ްއރިރު. އަޅުޤަޒަތްެތރި މުއްާޔ އިޝުކުރިއް

ެގ ައވަސްކޮށްގެްނ ނިންމާލުމުކަމެްއ ތޯ. ން އިނގ ށް ުފރަތަމަ ިދރާސާުކރަރަނގަޅަ ގަނޑު އެދެންއަޅު ،ކަމަކީ

ިރާހ އްޖ ގެ ހުން ރާަސރުކާރު ަފއި އޮތް ޕެޓިޝަނެއް. މިށަހަޅާކަށް ގެދޮުރ ނުލިބިގެން ހުބަދަލުގައި ރަށެއްގެ ރައްޔިތަ 

 ،ދެއް އެބައޮތް. އެކަން އެހެން އޮއްާވ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޢު ވަމަށްދިނުކޮށްރައްޔިތުންނަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ޯފރު

 އެބައޮތ .ކުރުމަްށ ޅުމުގެ ުފރުޞަތު ިދރާސާވިދާޅުވީ އެތަނަށް ދަުތރުކޮށް އު އްރިރު ތި ޤަނޑުމެންނަށް މުގައަޅު

ްނ ނެތީ ކޮ ގެދޮުރ ދޫކުެރވިފައި ،ާއއިކިތައް އަަހރުވެއްޖެތޯ ނުކޮށްގެޮދރު ދޫއްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ކައުންސިލުން ރަ

ައިދ  ،އިއާތޯއިކީ ކޮބަންގެ އަދަދަޅ  ރަްއޔިތުއާބާދީވެަފއި ރަށުގަިއ ދިރިއު  ރައްޔިތުން ރަށުގެ ،އިއާ ތޯހެދި ކަމަކާ

ގެޮދރު ދޫުކރަން އޮީތ ޮކްނ  ،އިއާ ވ ތޯކުެލވިފައިއެ ގަިއ ޕްލ ނެއް ށުގޮތަށް ރަ ތްންގާފަިއ އޮސަރުކާރުްނ އަ

ހޯދަން އަޅުގަނޑު އެދެން. ހެއް ބަށްޓަކައި ކައުންސިުލގެ ރުމައަށް ސާފުކު ން ފުރިހަމަކަންކަ މި ،ާއއިއިތޯސަރަހައްދެްއގަ

ފައްދާަފިއ އު ،ކައުންސިލުތަކަށްގާނޫނުން  އެއީނީ. ދެވ ށް ގެން ކުރިއައިންނަށް މިކަމާނޑުމެންނ ެގ އަޅުގަފަހުން ކަގެއ 

 ގިނަ ދަތިތަކެްއ ރަށްސަުރލާރުްނ ވަ ވެދިަޔ ވ ތު . ެދންއެބަުހރިވެރިކަުމގެ ދަށުްނ ެގ ބާރު އޮތް ކައުންިސލުތަކު

އަޅުގނޑުމެންނަްށ  ކަންަސ ހުރި ވެ ގޮއްނު ޔިތުންނަށްަރއްން ކަންކަްށ ގިނަ ވަރަކައުންސިލުތަކަްށ ކޮށްފައި ހުރީމަ 

ގެޮދުރ  ބަށްމާ، މިާހހިސާންވީެއހެ ؛ވާތީފައިން ފެނިކާުރތަކުރު އޮްތ ަސރުއަިދ އ   ނާއި،ސްތަކުންނޫމީޑިއާތަކުންނާއި 
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ކަމަްށ  ޖިބުެގ ފުރަތަަމ ވާިއ މި ކޮމިޓީއަޅުަގނޑު ދެކ ގޮތުގަ ހުރެޯތ ސާފުކުރުމަކީ  ކުރެވި އޮތީ ކޮްނ ސަބަބަކާނުދޫ

 ޞަތަށް. އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރު

 

 :ންސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އަހްަމުދ ހޯރަފުށީ ދާިއރާ ،ންދެ ުފރުޞަތު ންބަރު. އަޅުގަނޑު ތެިރ މެާޔ އިއްޒަތްޝުކުރިއް

 ށް. ލީމަސަ

 

 ެދއްކެވުން:ހަކަމެމްބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމް ވާެގ ިއރާދާހޯރަފުށީ 

ެއްއ ޓިޝަްނ ހުށަ ކަމަކަްށ ޕެ އްުލ ހޯދިދާނެ ޙަ ގާނޫނުެގ ތެެރއިން އްތޯ، ދެބަބުނ  އެިއ ގަބައި  ބެހ  ަގވާއިދުގެ  ޕެޓިޝަނާ

ތެެރއިން ވަރަްށ  ޑުގެނކަންަތއްތަކަީކ އެކަމަށް ސަރުާކރުގެ އޮނިގަކަމުގެ ހިޔާަވހިނ ޅ ނ . ދެން ގޯތިގެދޮރާއި ބޯ

ަސލައެއް. އެހެންވީމާ، އ ގެތެެރއިްނ ްތ މައްމަތިވެފައި އޮމުޅި ރާއްޖެއަްށ ުކރި  ،ުކރެވެމުންދާއް ތަކެ މަސައްކަތް ބައިވަރު 

މާއްދާެގ  ދާއިރުަގއި އެކުެރވެމުންނުލެވި އިުޢލާއި ރޫޢުތައް ެއކުލަވަމަޝް ،އްކަތްތަެކއް ކުެރވިއްލު ހޯދުމަށް މަސަޙަ

 ގާނޫނީ ގޮތުްނ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރު އްރިޤަދެން އިއްޒަތްެތރި މު ،ނެތޯހިމެނ މެނ ނެތޯ ނުމި ހި ށްތެރެއަ

 ދިއުމުެގ ުކރިން. ުކރިއަށް އިުތރަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ހެޅ  ހުށަ ،ދާނެށަހެޅިން މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުމި ޕެޓިޝަނަކީ އަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ބެލީ

ގަާވއިދުގަިއ  ގެ ނޑުމެންގަޑުމެން ކަނޑައެޅީ އަޅުބެިލއިުރގަިއ ައޅުގަނ . އެގޮތުން ތަްއ ހަމަާވ ޕެޓިޝަނެއްތޯޝަރުތު

ަފަދ  ތިދެންނެވި ،. އެހެންނަމަެވސްއ ގެން އެބަދެްށ ވެކަފުދ  ޕެޓިޝަނަފުކަްށ ހަމަ ތަަސއްރަބުނާ ހުރިާހ ކަމަ

 ،ުލކަމަށް ގެނެސްގެ ސަމާފަރާތްަތކުބެހ   ކަމާގަނޑުމެން ެޖހ ނީ އް އަޅުަސލަތައްރި މައަސާސީގައި ތިހު ނޫނުޤާ

ުކރެވިގެްނ ވަރާނޑުމެން މިއަދު މަޝްގައަޅު ،ދާން. އެހެްނނަމަވެސްވެސް ހޯދަިއގެން ުކރިއަށް ހެއްގެ ބަ ތްތަކުއެފަރާ

ގޮތުްނ ގޮެތްއ  ޝަާނ ބެހ  ޓި، ެއ ޕެެގ ަގވާއިދަްށ މި ޕެިޓޝަން ފެށިފައިވާތީޓީޑުމެްނ ކޮމިނއަޅުގަ ،ދަނީ ކުރިއަްށ މި 

މެން ުފރަތަަމ އަޅުގަނޑު ،ހުށަހެޅުްއވި ފަދައިން އެ   މެންބަުރ ަޙސަންޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި ންމުމަށް. އިނގުރައިނި

 ،އެއްކޮށް  ވެްސ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ސިޔާސަތެްއ އޮތުމާ  ކިހާަވރެއްެގ ކަމެއްޯތ ސަރުާކރުގެ  ،ކަންތައްތަކަކީރަންޖެހ  ކު

 ހޯދުްނ.ވ ެނ ގޮތެްއ ގެންދެއަށްެބހ  ަފރާތްތަްއ މިތަނަށް ޚާޒިރުޮކށްގެން މިކަންކަްނ ކުރި  ކަމާ ،ންކަމުގެ ެތރެއިއެ

 ުކރަންވެފަިއ ޮއްތ ީކ މުޅި ާރއްޖެަސލައަޔާަވހިކަމުގެ މައްޯބހި ާޚއްޞަކޮށް ،ކަމަކީ ކޮންމެ ،ވާނެޑައިގަންނައެގިވަ

. އެހެްނވީމާ، އެކަމަްށ ަވހިކަމުެގ މައްސަލަަތކާތީ ބޯހިޔާއޮ  ޅިފައި މި ގިނަ ވަޢުދުފުޅުތަްއ ގުރައީްސގެ މައްސަލައެއް. 



4 

 

 މުގަިއ އަޅުގަނޑު ކަ މެއް ނެ ކަްނ ކަނޑައަޅާހ  ފަރާތްތަކުބެ ީއ ސަރުާކރުެގ ކަމާ  ވެްސ އެބަރަދަކީ  ަޚރަދުހިނގާނެ

ހ  ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެ ން އެން ކޮންމެހެނޑުމެގަގެންޯތ އަޅުކީއްވެ ވަނީ  ތަނަށް ގެދޮރު ނުދީންވީމާ، މިހާދެކެނީ. އެހެ

  ސަލީްމ އެދެންނެިވ ނުކުތާއަްށ ވެްސ އަޅުގަނޑު ބަލާނަން މަދު އަޙް ންބަރު . ދެން އިއްޒަތްތެިރ މެއްމަޢުލޫމާތެ

 . އަށް އިނގ ތޯގަނޑު ފުރުޞަުތ ދެން ފުރަތަމަ މުޣުނީ އިރާދަކުެރއްވިއްޔާ. އަޅު

 

ެދްއެކުވން ވާހ   ޢަބްުދލްމުޣުނީ މެންބަރު ާދއިރާގެ  އުތުރު ތިނަދޫ  :ކ 

ިއުރ ތްިލޔެފައި އޮބ ފުޅުން  ދެއްވުމަށް އެލުކޮށްސީފްޓިޝަން ތައައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް. އަޅުގަނޑު ކިޔާާލއިރު ޕެ

މާ ހަާވލުެވލެއްވުމުެގ ޤާމަ ޙްލިޞާ އްމަދު މް މުޙައްޔާ އިްބރާހީސުލްޖުމްޫހރިހަމަ ލިޔެފައި މިއަުދގެ ަރއީ ތްބައޮއެ

ަކްނ ހިވަ  ބޯހިޔާރައްޔިތުންނަށް  އިބައްދަލުުކރައްވަ  ޔިތުްނނާށްފަުހ މަހިބަދޫ ރައްާމ ހަާވލުވުމަޤާކުރިންނާއި މަ

 އް ކަމުެގ މަުޢލޫމާތެދާގުޅ  އެްއވެްސ ޕްލ ނެްއ ކުރެވެމުން މިކަމާ  ،ކުެރއްިވ ނަމަވެސްއިުޢލާނުކަމަްށ  އްލުކޮށްދެއްވާނެ ޙަ

ަމްށ އޮީތ މިކަ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ މި ެއއް ނެތ . ެއހެންވީމާ، އ ެގ މާނައަކީއްވާފަުކރަރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ

ުހރިާހ ރަށެއްެގ ްޕލ ން ހަދާަފިއ  މަްސ ެތރ ގައި  ހަތްދާީނ ކުިރއަށް. ެއހެންވީމާ، މިކަން މާ،ހެންވީވަޢުދުވެފަިއ އެ

ކަެމއް ކަމަްށ  ިރއަށްދާކުމަީކ އެހެްނވީމާ، މިކަ ޫބލެްއ ނުކުރަން.ން ގަމެކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ދެވ ނެ

ގެންދަން ަސރުކާުރެގ ށްއަރި މިގޮތަްށ ކުން ެހންވީމާ، މިކަން އެދެ. އޮތީ ވިދާޅުވެފަ މި ވެސް  ޔާ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއް

ެއާހ  ނޑު ގަޫބލުކުާރ ގޮތުަގއިގޮތަކަްށ ގެންދަން މިކަން އަޅުގަ ިމކަން އަޅުގަނޑުމެން މިނޫން، އިރުނިޔަތް އޮތް

ގެންދަން ރަުށެގ ރިއަށްކު  ކުދެން އެކަމަ. ގެންދާކުރިއަށް ،އޮތީ ވަޢުދުވެ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ނުވެދާނެ.  ޅުރަނގަ

 ކަމަކަްށ ވެދާނެ. ދެްނ އެއީ  ކުރަންވީ  މެންނޑުގަްއ ހާމަކޮްށލަދެއްވުްނ އަޅުހިސާބެުރ އޮްތ ހާ މި ނަށްއްޔިތުންރަ

ޕެޓިޝަްނ  އޮީތ ވިދާޅުވެފައި  އަމިްއލައަްށ މިން ބ ފުޅު ރަންޖެހ  ކަމަކީ. އެ ން ކުނޑުމެގެ އަޅުގަނކަންނ 

 ތު ިމާހރު މަުކ ެއ މަޢުލޫމާ. ެއކަމަށްކަ ބުނު ލި ލޫމާތުދާކަމުެގ މަޢުކަްނ ުކރިއަށްމި މުްނ ވިދާޅުވެފައި،ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަ

 ސަމާލުަކމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މާ، އެކަމަްށ . ެއހެންވީކަމަށް ގ ނ ނ  ހިސާބެއްހުރި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

 . ށްބްދުލްޙަކީމަޝަހީްމ ޢަهللا ކަނޑިތީމު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުުފރުޞަތުދެން އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ ުދލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

ުފރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެްނ  ތޯމިސްރާބަށް ދަނީ ރަނގަުޅ އަޅުގަނޑު އަދި މިާހރު ިރރު. އްޤައިއްޒަތްތެިރ މުޝުކުރިއްާޔ 

 އަިއސް މި ތަނަށް  ބީތި މި އާ ެއއްކޮށްފު މެޖޯރިޓީސާން ގެން ނަގައިއެމް.ޑީ.ޕީޑި ނގޮ 65. އިނގ ތޯ ބަޖެހ  ބަލަންއެ
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، އަދި ސަރުާކރުން ކަްނ ކާރަށް ލޮޅުމެއް އަންނަސަރު ަގއިގޮތު ދެން  އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފާހަގަކުެރވ . އިނގ ތޯ

ންވީމާ، އުނދަގޫތަކެއް އެބަ ކުރިމަތިވ . ެއހެ ކޮންމެވެްސ ވަރެއްގެ ،ވާނަމަ ކަމަށް ކަން ުކރާކަންމެދު  ގޮތާ ކުރާ

ާޔ އް މްހޫރިުސލްޖު. ރައީސަރުާކރުން ުފރަތަމަ ގެނކަންނ  ސާުފކުރަންވީ ގަޅަށް މި މަުޢލޫމާތު ރަނވަނީ ނޑަށް ހީއަޅުގަ

ުތްނ ގޮ ގަބޫލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ ،. ދެން ޕްލަސްއެަބބުނ ކަމަށް މި ޕެޓިޝަުނގައި  ކަމެއް އޮތް ވައުދުވެފައި 

ަފިއ ތިޚާބުކޮށްންޔިތުްނ އިއްރަ ތިބި ނޫީނ ެގ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގަިއ ތުންޔިއް ްނ އަންަނ އެްއޗެްއ ރަރައްޔިތުންެގ ފަރާތު

ނގ ތޯ. ެއހެންވީމާ، ހުަށހެޅިގެން ީމިތ އި ނޑަަކށެއް ނުފެނ ގަްއ އަޅުތަނެ އޮތް އިެގ ބަެހއް މީގަ އޮތް ކައުންިސލެއް

 ަކއުންސިުލން  ،ގައިރުވެގެން ުކރާއި  ޔިތުންއް އި މިފަދަ ކަމެއް ރަތުގަ ގޮ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުުކރާ ޅުއެންމެ ރަނގަ

 ،ނަމަ ދިޔަ ންގެހުށަހެޅި ދަ ގޮތަކަްށ މިތަނަށްފަ އެްއޗެހި އެނގ   ފަިއ ހުިރ މަސައްކަތްތަކާ ވެސް ކޮށް

ުކރަން އިނގ ތޯ. އެހެންވީާމ، ގަބޫލު ޑުނގަކަމަށް އަޅު ނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމައަށް ގެންެދވ 

އަިދ  .ވެސް ްސ އޮފީހަށް ގަނޑުެމން ހަމަ ސިީޓ ލާންީވ ރައީީހވަނީ އަޅު ށްއަޅުގަނޑަ އި އޮތް ާހލަތުގަ މިހާރު މި

ހީަވީނ ޑަށް ދެްނ އަޅުގަނއޮީތ އިނގ ތޯ.  ތޯ މިކަން އްހިނެ ކިކަން ަބލަން.  ގުޅ  މުައއްސަސާތަކުްނ ވެްސ މިކަމާމި

ދެނީ އަސްލު. އްފެއު ސަގާފަތެއް މި ހަމަ ދެން .އް ުކރާނެބައޮތް ަބއިވަުރ ކަންތައްތަވަންޏާ އެ މަށްކަ ދާ މީތި

ަހަމ  ގެންދިއުމަށް  ގޮެތއް ނަނާންޅިރުމީހުން ވެްސ  ،ސް ކުޑަުކރެވ ނެ ގޮތަކަށްޔަގާފަތް ވި އެއހެންވީމާ، މި ސަ 

 . ޝުުކރިއްޔާ. ގެނކަންނ  ސް ވިސްާނލުން ރަނގަޅުވެ ންގަނޑުމެއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދެން. ތުށް ފުރުޞަރާގެ މެންަބރައި. އަޅުގަނޑު ތިނަޫދ އުތުުރ ދާންބަރުމެޒަތްތެިރ އްާޔ އިއްކުރިޝު

 

 :ުވންކަދެއްކެވާހަ  ޢަބްުދލްމުޣުނީ މެންބަރު ާދއިރާގެ  އުތުރު ތިނަދޫ

ފްީސލުޮކްށ އަމިއްަލއަށް ތަ ޝަނުަގއި އެބ ފުޅުންޕެޓި މިހަމަ  ،ނީކަްށ  ިމ އެދުގަނޑު އަދިވެްސ ދެވަނަ ުފރުޞަތައަޅު

ގޯިތ ދޫކުެރވ ނެ ިބްނ ޖެހިފައިާވ އެންމެނަްށ ދޮުރގެ ބ ނުންގެގޯތި ވިދާޅުވެފައި، ްށ ީރއްޗަށް ވާފައި އެބައޮތް ވަރަދެއް

ވެްސ ކުރެވިދާނެ ބިންަތއް މިާހރު އެޅުމަށް ބ ނުންަހއުސިންގ ޔުނިްޓ ނުވަަތ ފްލެޓް ،ސްޔަވި  އިގަ ކަމުތްމަހިބަދޫގައި ނެ

ވާަލއިގެްނ ރަުށ ައރުވަސްނެތި އަ އް ުކރުމެމަޝްވަރާ ބިންތައް ރައްޔިތުްނނާ ްށ ުހރި . ނަަމވެސް މިގޮތަވެއްޓެއެބަހު

ުތ ަވގު ބޮޑުާވ ކަމެކެވެ. މި އުމަީކ ރަްއޔިތުން ނުހަުނ ކަންދިއްވަމުންލުން އެހެްނ ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅުކައުންސި

ުކރަމުންާދ ތުން ތަަހއްމަލްނަ ަރއްޔިލުމަކީ މަހިބަދޫގެ ގިހުސްޮކށް ންކަމަށް ދޫކޮށްކަ ކިސް ބިންތަްއ އެހުގައި ހުރި ރަށު

މަްށ ޢުދު ުފއްދުާވ ވަވެލަްއވާފައިއްޔާ މަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރި އްވުދެއިއްލެްއ ހޯދަ ޙަބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ދަތިކަމަްށ 

ެގ ނގަނޑުމެން ަކއުންސިލަްށ ކަންނ އަޅު ،. ެއހެންވީމާ، އ ެގ މާނައަކީވެތަކެްއ ކުރިމަތިވާނ  ކަމެކެ ގޮންޖެހުން
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ަމްށ ކުރުބ ނުން ކާރުެގ ޕްލ ނާ އެއްގޮތަްށ ބިންތައް ލާފަިއ ސަރު އިއެކަްނ ހުއްޓަ ީނ ހުށަހަޅަންޖެހެފުރަތަމަ 

، އްވި ހުަށހެޅު ހަމަ ަޝހީމް އެގަނޑު ދާލުން އަޅު ހޯރުގެ ްޕލ ންރުކާ ގެ ސަގެންދަން. އެހެްނވީމާ، މިހާރުކުރިއަށް

ަމ ތު ހޯދުމަށް ހަ ރުެގ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހ  މަޢުލޫމާަސރުކާ ،ގޮތަށް ންބަުރ ޝަހީމް ެއ ހުށަހެޅުްއވިއިއްޒަތްތެރި މެ

 ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދުއީތާ

 

 ން:ވުރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ންބަުރ ޙަސަްނ  މެރާެގ އިއްޒަތްތެރި އި ދާ ދޫއިއިނގުރަ  ދެން ުފރުޞަތު ޑުއަޅުގަނ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ އި

 ށް. ދައަޙްމަ

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން:ދު ބަުރ ޙަސަން އަޙްމަންމެާރގެ އިދާ ދޫ އިނގުރައި

 ގަނޑު އަޅުްއވާފައި ެއބަހުރި ބަޔާންކޮށްފައި އިނގ ތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުމި ސިޓީގައި ަވރަށް ގިނަ ާތރީޚުތަކެއް ކަނޑަ

 އްޯތއާ ފައި އޮތީ ކޮންކަމެކަނޑައެޅި ށް ރަށަ މި  ،އިތޯއާއިސަރުާކރުެގ ޕްލ ނަީކ ކޮބަ މިއަުދ  ،ވީންނީ ކޮމިޓީްނ ނިންމައެދެ

އަޅުގަނޑަށް ީހވަީނ ށް ރައީސް އޮފީުހގެ ޕޮލިީސ ކޮމިޓީއަ ،އާބަންއަާށއި ،އަށާއިމަށް. ދެން ހައުސިްނގގެދޮރުގެ ދަތިކަ

ާމުތ ގޮތުން މަޢުލޫ ންކަމާ ެބހ މިކަފަިއ އްވާހަާވލާދެ ށްމި ޕެޓިޝަނަ  ނގެ ންނ ކަ އްިރރު ފޮނުވަންވީ ޤަމުއް ސިޓީފުޅެ

އިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އަދި ކަނޑިތީމު ދާ ،ނެިވ ފަދައިން ދެން ނޑުގަކުރިްނ އަޅުސާފުކުރުމަށް. ދެން 

 . އެހެްނވީމާ،ގާނޫނީ ގޮތުްނ އުފެދިފަ ޒިންމާވާ  އި ގަަބއޮވ  ރަށު ަކއުންސިލެްއ އެ ،ންކުެރއްިވ ފަދައިފާހަގަ

ަގއި ޢަމަލުކުެރވިގެންަދީނ  އެްއގޮތަށްތޯ ރަށުނާނަ ލ ންޑް ޔޫސް ޕްލ އޮން ގައިރަށު ، އް ހޯދަންވެސް ަބހެ ންއުންސިލުކަ

ްށ މަނުދިއި އަވަަހކަށް މިކޮޅަށް ަކއުންސިލުން ފޮނުވަ ލޫމާތު ވީާހެވސްމަޢު  އެަހވާލާދީފަިއ  މި ޕެޓިޝަނާ ،ފައިށްސާފުކޮ

  .އްޔާންނަވަން. ޝުުކރިދައެދ  ވާަހކަ 

 

 ން:ެކވުކަދެއްސަތުން ާވހަރިޔާ

އްޒަތްތެިރ ޫދ ދާިއރާެގ އިކެޔޮ އް ދެވަނަ ުފރުޞަތެތުެދން، ުފރުޞަ  ގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅު

 ސިމަށް. ޤާ ޙުސައިން މެންބަރު

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ސިމްޤާޙުސައިްނ  މެންބަރު ދޫ ދާއިާރގެ ކެޔޮ

ޚުތަކެއް އެަބއޮތް. ހެން ވަރަށް ބަިއވަރު ާތރީވިވިދާޅު މަދު އެ އަޙްޙަސަން ްއރިރު. މީގައި ދެންމެ ޤައްޔާ މުޝުކުރި

 ތި ނޑު މުޅި އެއެހެންވީމާ، އަޅުގަނެްތ ތާރީޚެްއ ޖަހާފައެއް. ގެްނ ވަަނ އަަހރުން ފެށި 2009 ހަމުން އައިސްޖަމުންޖަހަ
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ހިްނގަްނ އުޅ  ވައްތަަރކަްށ ްއ ގަނޑެޔާީސ ބ ނުަމކަށްޓަކަިއ ކަންތައްތެރ ގަިއ ސިޔާީސ ނުފޫޒުްނ ސިިއުރ މީގެލާއިކިޔަ

އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކީ އަޅުގަނޑުމެްނ  ރާގެ އިވަގުތު ަމހިބަދޫ ދާ އެއީ މިބޮޑަށް މި ފެނިގެންދަނީ. މީތި ށް އަޅުގަނޑަ

 ވަރަށް ޮބޑު  ވެސްއި ޖ ގަޅި ާރއްމުބ ފުޅެއް. ނަމަވެސް ރާއްޖ ގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ  ތަފާތު ޚިޔާލު އާ މުޅިންޕާޓީ

ެއ ހުަށހަާޅ  ޅީތީވެ،ްއ ހުށަހެޝަނެން ކޮމިޓީްނ ޕެޓިޝަ ނޑުމެން ިމ ޕެޓިގަްނ އަޅުމަްއސަލަެއއް. ދެ ޚައްސާސް

 ށް އެނގިަފއި ވެސް އަޅުގަނޑަ މުހަމަގައިކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން.  އްލު ހޯދައިދެވ ނެވަކިން ޙަދާއިރާތަކަށް ވަކި 

ދެްއވާނެކަުމެގ ބޯހިާޔވަހިކަން ހޯދައިމުޅި ރާއްޖެއަށް  ،ތްއޮްޕލ ނެއް އެބަ ިރއްޔާގެ ހޫއޮތް ގޮތުގަިއ ރައީުސލްޖުމް

ފެންަނީނ ހަމަ ގަނޑަށް ޅުއަ ،ރުން ފާަހގަކުެރއްވިހެން މެންބަުހރިހާ ތެިރ ން އިއްޒަތްެއހެވީމާ، ހަަމ ން ޕްލ ނެއް. އެހެ

ހިނެއްޯތ ކިއޮީތ ައހަރުެގ ޕްލ ން  5، މި ޕްލ ން ގެ ރުަސރުކާ ރަށް ފުރަތަމަ މީިތ ލިެޔލައިގެން ސަރުކާ މީގައި 

ެނ ނިންމ ތެއް ނުގޮއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ؛ންވަނީ މިކަހީ އަޅުގަނޑަށްހަދައިގެން ެއގޮތަށް ވަރަށް . ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ

ްނ ގައި ގޮްތ ނިންމަމާ، އަޅުގަނޑު ހަަމ އެ ވާހަަކ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން މީމިއަކަށެއް އިނގ ތޯ. ެއހެންވީ

ތަްށ ގޮކާރުްނ އެކަްނ އެަސރު އިނގ ތޯ. ެއހެންވީމާ، ކަމެއް  ކުރަންޖެހ  ސަރުާކރުން  އީ އުޅުމުގެ ބަދަލުަގއި މި

 އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން.  ބެްއ އެުރވީމަވާޖަ އަށްމި  އޮތީ ކޮްނގޮތެއްތޯ ަބލާފައި މަށް އުދިގެންކުރިއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

، ޮސރީ. ކަނޑިތީުމ ދާއިާރެގ ނގުރަިއދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެރިއި ؛ތިންވަަނ ފުރުޞަެތއް ން ދެޞަތުޑު ފުރުއަޅުގަނ

 .ށްތްތެރި މެންބަރައިއްޒަ

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ކީމް ޙަޝަހީމް ޢަބްުދލްهللا މު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީ

ކަަމްށ  ންބަުރ ެއ ހުަށހެޅިިރ މެކެޮޔދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެ ގަނޑު ދެންމެ ޅުއްރިރު. އަިއއްޒަތްތެރި މުޤަ  ކުރިއްޔާ ޝު

މެން މިއަްށ  ހީވަީނ ވަކިަވކިންނެއް ނޫން ކަންނ ނގެ އަޅުގަނޑުށްޅުގަނޑަނގ ތޯ. އަނޑު ވަރަްށ ތާއީދުކުރަްނ އިއަޅުގަ

  ން ހޯދާފައި އ ތި އަޅުގަނޑުމެ .ުރގެވީ ސަރުކާހޯދަންސިޔާސަތު އަޅުގަނޑުމެން  މައިގަނޑު ރަންވީ.ކުފޯކަސް

 ުނވ  ެއއްހިކަށް ެވސް  އަޅުގަނޑަމިހެން ވަކި ރަްށރަށުގެ އެްއޗެހި .އިނގ ތޯޖަވާބަކަށް ވެސް ދ ންވީ 

 ންނަށް ވިއްކ ނީ އ ތި އަޅުގަނޑުމެ ،ތުގެ ސިޔާސަމައިގަނޑު ސަރުކާރުމެންނަކަށް އެކަން ކުރެވ ނެހެެނއް. ޅުގަނޑުއަ

 މަށް.އްވުހުށަހެޅު އްވިއެ ހުަށހެޅުޅުގަނޑު އެއަށް ާތއީދުކުރަްނ ިއނގ ތޯ.  އިނގ ތޯ. އެހެންވީމާ، އަވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ކޮމިޓީ ފެށުމުގައި ވެްސ ވެސް ބަދުއަ ޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަންބަރު.  މެރިކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝު

ންމެ މަސައްކަެތއް ވެސް ނިންމ ނެ ކަމަްށ އަޅަން އެބަޖެހެއ . އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮކަނޑަ ސުންގަޑި ،ދެންނެވިން

 މެންަބރުްނ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިޖެހ . އެބަ ަކނޑައަޅަން ުދވަހެއްނުވަތަ ަވގުތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރާ

ިރކަމުެގ ޕޮލިީސ ޮއްތ ވެ ،ަސރުކާުރގެ ްޕލ ން ުނވަތަ ަސރުކާރުެގ ޮޕލިސީެގ އިތުރުން ،ފާހަގަކުަރއްވާފަިއ އެބަުހރި

 ވަން، ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުއެ މަޢުލޫމާތު އެނގިގެން ޫނނިއްޔާއެބަޖެހ  އެނގެން.  ނަށްއަޅުގަނޑުމެންގޮތެއް 

ޮކްށ ވަތަ އެ ރަށުގަިއ ހިމެނ  ކަުއންސިލުގެ މަޢުލޫމާތު ެވސް ވަރަްށ މުހިންމު. އާއްމުނ  ނުހިމެާރގައި ދާއިއެ ތަ ނުވަ

 ބަެޖޓާ  ކަމުގެ އެ ،ފާސްކޮށްެއ ފަރާތުަގއި ބެހ   ަސރުކާުރގެ ކަމާ ، ޗާޓެްއ ހެދިބިމުގެ  ،ބިމެއް ރަށަކުްނ މި ޫދކުރެވެނީ

ިތ  ހެން ނިިވ ޚިޔާލުަތކެއްޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބިާނކުރަންވީމާ، އަ. އެހެރަށަށްތަށް ޢަމަުލކުރަންޖެހ  ރަށް އެއްގޮ

ތިނަދޫ އުުތުރ  ންދެެއއް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން އެބައަދި ރި މެންބަރު ތި ފާޅުކުރެްއވީ. އަދިވެސް އިއްޒަތްތެ

 މުޣުނީއަށް.ލްދުޢަބްދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: ުދލްމުޣުނީޢަބްންބަރު ާދއިރާެގ މެތިނަދޫ އުތުރު 

ތަކުެގ މަޢުލޫާމުތ ބެހ  ފަރާތް ކަމާފަރާތަްށ  ޅިގޮތުން މި ޕެޓިޝަްނ ހުށަހެ ބެހ   އާދެ! ޕެޓިޝަނާ. السالم عليكم

ޖަވާެބްއ  ނޫން. ބެހ  ކަންތައްަތއް ނިންމުމަކަށް ެޕޓިޝަނާ އަޅުގަނޑު ؛ދެއްވުމަށް ހޯދުމަށްފަހު އެ ަފރާތަށް ޖަވާބެއް 

ުތ ން މަޢުލޫމާ ެބހ  ފަރާތްތަކު ެތރ ގައި ކަމާ ހުގެދުވަ 7ހުށަހަޅަން. އެ މުއްދަތެއް ދުަވހުގެ  7އަޅުގަނޑު  މަށްއެރުވު

ދުަވސް ތެރ ަގިއ  7މާ، . އެހެންވީގެންދާނީކުރިއަށް މެން އަޅުގަނޑު ްއގައިދެން އިތުރު ަބއްދަލުވުމެނުލިބިއްޖެއްޔާ 

އަޅުގަނުޑ  ގޮތުން ައރުވަން  އެކަމާ ބެހ  މާތުތައް ެއ ބ ފުޅުންނަށްުހރި މަުޢލޫ ންްއވެމިވަގުތަށް ދެ ،މަޢުލޫމާތު

 އް ދެްއވުމަށް.ްސ ތެރ ަގއި ޖަވާބެ ވަދު 7ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މުއްދަެތއް ދުވަުހގެ  7ނަމަ ްއވާނުކުރަބ ފުޅަކު އިޢުތިރާޟުންބަރު. އެއްެވސް ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝު

. ދެން އަިދ ށް ދަންނަވަންރިެއޓަރެޓ ސެކް ށް އަޅުގަނޑުހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަން މި ޕެޓިޝަން ހުށައަޅުގަނޑުމެ

ކޮންމެވެސް އިއްޒަތްެތިރ  ފައި،ވާޅުއްނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައަ  މައްސަލަ މި ؛އާއެްއކޮށް ސުންގަޑިއެއްއެހަމަ

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ނެޕެޓިޝަން ނިންމާ އެއްކޮށް  ޑައެުޅން، ެއއީ ސުންގަޑިެއއް ކަނރަކު ހުަށހަޅުއްވާފައިމެންބަ

 ކަށް.ންބަރު ަޢބްދުލް މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތަ ދެން ތިނަދޫ އުުތރު ާދއިރާެގ މެއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު 
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ރިހާ މަުޢލޫމާުތ ބެހ  ހު  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިކަމާ  ޕެިޓޝަންމި ،އެދުނީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި. السالم عليكم

ގަިއ. ދުަވހުގެ މުއްދަެތއް 20ރާތަށް ޖަވާބެއް ައރުވަން ފަެއ  އި،މި ޕެޓިޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމަ ،ހޯދުމަށްފަހު

 . އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ދުަވހުގެ މުއްދަެތއް 20 އެހެންވީމާ،

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނިންމާެނ  ވަީނ މި ޕެޓިޝަން އަޅުގަނޑުމެން ޅުގަނޑަށް މިާހރު މިރި މެންބަރު. އައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ދެ! ޝުކުއާ

ހަިއ ެގ އެންމެދުވަްސ ތެރ ގައި ިމ ޕެޓިޝަން 20ުކ ހުށަހަޅުްއވާފަ. މިއަދުން ފެިށގެން ިރ މެންބަރަޑ ޓެއް އިއްޒަތްތެ

މިއަްށ  ،މަޢުލޫމާތު ލިބި ންކުއަދި އެ ފަރާތްތަ ،ށަހެޅިތްތަކަށް ހު ބެހ  ފަރާ ކަމާ ،ދައިން ހޯމަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެ

ުދވަްސ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރުކ  20ާރ މުއްދަތަކީ ކުލަފާ  ެނ ކަމަށްވެވ ރީޖަވާބުދާ

 ނެ ދުކުރާއެއަށް ާތއީ ެތރި މެންބަރުްނގެ ޯވޓަކަށް ދާން.ހިސާބުްނ އިއްޒަތްވަނީ. އަޅުގަނޑު ެޖހ ނީ މިހުށަހަޅާފައި

 . ފުުރޞަތު ހުޅުާވލަްނ.ނީތޯ ފުރަތަަމ ބަލަންޖެހެރަކު ުހރިމެންބަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމްންގެ މެދާއިރާ ކެޔޮދޫ 

މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު އޮްތ ވި ހުށަހެޅުުމޣުނީ ހުށަހެޅުއްهللا ތުރު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ އު

 ން.ވަކަ ދަންނަވާހަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުަމްށ  20މި ޕެޓިޝަނަށް  ،ވަނީ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިޝު

އެކަމަްށ އަިދ  .ނީ ހުށަހަޅުއްަވއިޣުމުޢަބްދުލްުތރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ިރ މެންބަރު، ތިނަޫދ އުއިއްޒަތްތެ

ެކޔޮދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުަސއިން ޤާސިމްގެ ާތއީދު ލިބިފަ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ  އިއްވަ ކުރަތާއީދު

 20ގަންނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދިނުްނ އެދެން. ހިސާބުން ޯވޓަކަށް ދާން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންަނށް ފެނިވަޑައި ޖެހ ނީ މި

މި އެދެން.  ންނަވާ ބ ފުޅުން ވޯޓުދިނުންނިވަޑައިގަފެކުަރން ޞްލާޚަ އިޅުގަނޑުމެން ނިންމަދުވަސް ތެރ ގައި މިކަން އަ

ހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު އިުތުރ ބެވި މެންަބރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. އެގެން ިތއްވަޑައި އި ޝަން ކޮމިޓީގަޕެޓި

 މާލަން. ުޝކުރިްއޔާ. އްަސލަ ނިންމަސައްކަތެއް ނެތުމުން މަ

 

_______________ 




