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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  !މަށް އެންމެ ބޭފުޅުްނނަށް މަރުޙަބާގެ ބައްދަލުވުޝަން ކޮމިޓީޕެޓި`. 

 .ގުޅިގެން  ދެ މައްަސލައަކާ  މި ކޮމިޓީއަށް ހުަށހެޅިފައިވާ  ،ފައިވާްނ ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅިޕެޓިޝަ ،މި ބާއްާވލީ

އްެލްއ ޙަށް ކުރަމުންދާތީ ެއކަމަ ކަންދަތި ކަމުގެ ޔާވަހިންތަކެއް ޯބހި ގެ ގިނަ ރަްއޔިތުދޫބަދ. މަހިކޮށް އޞަޚާއް

ޖަވާެބްއ ށް ފަރާތަ އެ .ކަތެއް މިއަދު ނިންމާލުމަށްޓަކައިވާ މަަސއްން ކޮށްފައިމެން މި ކޮމިޓީޓަކައި އަޅުގަނޑުގެނައުމަށް

ިޚލާފަްށ  އަދި ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ގަާވއިދާ ،ވުމަކާއިއްާވ ބަްއދަލުބާ ގެން ގުޅި ލަންޖެހޭީތ އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާ

ދިވެިހ  ،ާކއިވާ އެންމެހައި ދަތިތަރެ ދިެވިހންނަށް ދިމާވެފައިހު  ކާރުގެ ަފރާތްތަކަށް ފަރާތްތަ އުޅެމުންދާ ބޭ

 ގޮތުން ބައްދަުލކޮށްލަން. ޅޭގު ޝަނާޕެޓި ފައިވާ ހެޅިނުމަްށ ހުށަދިއިްއލެއް ހޯދަޙަކަށް މުންދާ ދަތިތައިޤްތިޞާދަށް ދިމާވަ

މުެގ ދަތިކަްނ ކަށް ބޯހިާޔވަހިކަގިނަ ރަްއޔިތުންތަކައދ. މަހިބަޫދގެ  ،އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ

ާވ އެްއ ފަހުްނ ުނލިބި އެންމެ އުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީެގ ތިިބ މެންބަރުންެގ ސަާމލުކަމަްށ ެގނަ ،އިވާތީވެފަފޯރު

ްނ ވާލަދެްއވުރީ ިމ ކޮމިޓީއަްށ އަންގަ ޓަ ރެކްސެ  ސިޓީބަދޫ ަކއުންސިލުން ފޮުނވާފަިއ އދ. ަމހި ،ށްވާކަމަ ޓީއެއްސި

ވަްނޫދ އިހަ ނުކޮްށލާނަން.ޒިުރވެފައިާވ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިއުލާވަގުތު މި ކޮމިޓީއަށް ހާ ގަނޑު މިޅުއަ އެދެން.

މް ަޝރީފް، ރާހީރި މެންބަރު އިބްއިރާގެ ިއއްޒަތްތެދާެކލާ  ،ޢުފާރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިިއއްޒަތްތެދާއިރާގެ 

ޫދ ކެޔޮ  އަދި  ،ނީޢަބްދުލްމުޣު މެންބަރުިއރާެގ ދާ ރު އުތުތިނަދޫ ސަން އަޙްމަދު،އިާރގެ މެންބަުރ ޙައިނގުރައިޫދ ދާ

 ންަނށް މެ ބޭފުޅުންވީމާ، އެންހެއެ .ރުޞީްމ ނައިބްރާހީ ،އަިދ އަޅުގަނޑު ،އިްނ ޤާސިމްންބަުރ ޙުސަދާއިރާެގ މެ

  ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ަދންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.އިން ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީ ިއއްވަމަހިބަދޫ

 

 ކަދެއްެކވުން:އިރާދީ މޭޒުން ާވހަ

 ރައީސް އަލްފާޟިލް  ،ގެ ރައީސްހުންގެ މަޖިލީ ެގ އިދާރާ. ަރއްޔިތުަކއުންސިލުއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރ މަހިބަދޫ 

ސަމާުލކަެމްއ  އެންމެ ބޮޑު ކު ވުމާއެމި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންަނވަމޭ. ،ށްދަޝީމަދު ނަމުޙައް

ވެްސ  އަދި މިއީ ުކރިއްުސރެ ށޭ.އްސަލައަލެްއ ހޯދައިިދނުމުގެ މައްޙަިހކަމަށް ވަނީ މި ރަށުގެ ޯބހިޔާވަދީފައި

މިގޮތުން މަހިބަދޫގައި ުހރި ބިންަތްއ  ކޭ.އިވާ ކަމެަކތްކޮށްފަމަސައްއިާދރާއިން  ގެނައުމަށް މި ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް

ަފހިކުރުމަށްޓަަކއި މި ކައުންސިލުްނ ރަށުެގ ުކރެވޭނެ މަގުްށ ބޭނުންތްގޮތައެނޫންވެސް ަފއިދާހުިރ ގޮ ،ދިރިއުޅުމަށާއި

 ،ނިމި އިށް ހަދަކޮހަާވލު ރ ސޮިލުއޝަން ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑާވޯޓަ  ވަނަ އަހަރު  2018ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 

ޯމލްޑިވްސް އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރ  ގެއިންފްރާސްޓްރަކްަޗރއެންޑް  ނިންގނަލް ޕްލޭޓްރީ އޮފް ނެޝަމިނިސް

ާށިއ  މަސަްއކަތަޢީއަދި މިހާރު ސިނާ މިފައޭ.ވަނީ އެޕްޫރވްކޮށް ނި ންސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ޑްންމޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެ

ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީންނޭ. ޕްލޭން މިދެންނެވި ރަމުންދަނީލުން ޫދކުސިަކއުން އެނޫންވެސް ކަންކަމަށް ދޫުކރާ ބިންތައް މި
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ނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަްއ ުހީރ އެކަަމްށ މަށް ކަރުގަިއ ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ގެޮދރު ނުވަަތ ފުލެްޓ ިއމާރާތްކުން އެ ޕްލޭ

 23 ން މެންބަރު 2 ގެ މަްށ ެގނައުމަށްޓަކައި ިމ ކައުންިސލުއަިދ މިކަން ަސރުާކރުެގ ސަމާލުކަ ކޮށްފައޭ.ޞަޚާއް

 3ެގ ންސިލުިމ ަކއު ށްފައިވާނޭ.ށް މަޝްަވރާކޮއެކުަގއި ަރސްމީކޮ މިނިސްޓްީރއާ ގަިއ ޕްލޭނިންގ 2019ޖެނުއަރީ 

 ެއކު ބައްދަުލކޮށް މި ޙާލިޞާމް މުޙައްމަދު ަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާ އިބްާރހީ 2019ޗް މާރި  13ން މެންބަރު

ްމ ާރހީއަށްފަުހ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އިބްއަދި އެވާފަޭއ.  ދަންނަ ްށ ވަނީއްޔާއަޫހރިސީާދ ަރއީސުލްޖުމް ވާހަކަ

 ނާ ެގ ރައްޔިތުން ބަދޫްނ މަހިބަދޫއަްށ ވަޑައިގެހިވަަނ ދުވަުހ މަ 2019 ްޕރީލު އެ 5 ޙް ލިޞާމުޙައްމަދު 

ްށ އްޔިތުންނަގެ ރަބަދޫއި މަހިމިވެރިކަމުގަ  ،ވަމުން ވަޢުުދވެވަޑައިގެްނފައިވަނީކަފުޅުދައްކަާވހަ އިވަބުކުރައް ޠަޚާމު

ީޓަގިއ ހަާވލާދީފައިވާ ިތޔަ މަޖިީލހުގެ ސި ކަމުގައޭ.ނެ ްއލުކޮށްދެއްވާޙަ ދިމާވެފައިވާ ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ މައްަސލަ

އިދިނުމަްށ އިާދރާއިްނ މި ރަށުެގ ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ ދަތިކަްނ ފިުލވަ ކައުންސިލު  މި ،ވެފައިވާ ޕެޓިޝަަނކީޅުވިދާ

ެނއް ކަމުގަިއ ިމ  ޕެޓިޝަވާވާފައި އްލައި ޢުލޫމާތު ނެތި އެުކލަވަސަްއކަތުެގ މަމު މަންހިއަިދ މުުބަރ  ކޮށްފައިވާ

ދޫެގ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭންގަިއ ގެޮދރުވެިރކަމަްށ މަހިބަ ،ިއސްެވ ދަންނަވާފަިއވާ މޭ.ަހގަކުރަފާއެުކ ޔާމަކައުންސިލުން ހިތާ

މަޢުލޫމާުތ  ،ށްމަޝްަވރާކޮ ފަރާތްތަކާ ހާހުރި  ހޭ ރަސްމީއްސާުކރަންޖެއެ ޕްލޭން ހި ،އިވުމާއިފަބިން ކަނޑައަޅާ

ެގ ޔާ މަހިބަދޫ ރިއްެބހޭ އިާދރާަތކުންނާއި ސީދާ ރަީއސުލްޖުމްހޫ  މާސަރުާކރުގެ ކަ ،ވުާމއިކޮށްފައިހިއްސާ

  މި މުންރަތިޒާުރކުކައުންިސލުން އިން މިހާރު  ،ޔަތްކޮށްޢާރި މީދަްށ އްއި ިމ ކައުންިސލަށް ދެްއވާފައިާވ އުރައްޔިތުންނަށާ

 .ޢުލޫމާތަށްޓަކަިއ ދަންނަވަމޭެވސް މަ ބަޖެޓަށް ކަމުގައިވަނަ އަހަުރގެ  2020 ލކަމުގަިއވާ ގެ ބަޖެޓު  2020 ދަނީ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ތުން ވާ ރިޔާސަ

ްއ ދު ގޮތެ  މިއަޑުމެންޅުގަނމެދު އަ މި މައްސަލައާންމެ ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީގެ އެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިކުރިއްޔާޝު

 .ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިލައްވާ ޚިާޔލެްއ މިކަމުގައި  ދިނީ. ޞަތެްއ މިތިބޭފުޅުންނަށް ހަަމ ފުރު ނިންމަން ބޭނުންވާތީ

 !ގެންދަވާޙަސަން ުކރިއަށް  ށް.ސަނައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދެން ޙަ

 

 ން:ވާަހކަދެއްކެވު އަޙްމަުދ ސަން ޙަުރ ދާއިާރގެ މެންބައިނގުރައިޫދ 

ަވަރްށ ގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅު، ވީމާއެހެންފައި އޮތް ޕެިޓޝަނެއް ދެއްތޯ. ށަހަޅާން ހުބަދޫން ކޮމިޓީއަށް މަހިމި ޕެޓިޝަ

ން މަހިބަޫދ ، ެއ އޮްތ ގޮތަށް ިމ ކޮމިޓީންވީމާހެއިހެްނ. އެނަށް ލިބިފަފުޅުންބޭ އޮީތ އެ ން އެ ސާފުކޮށް އެ ސިޓީ

  ން.ޅަ ށަހަގަނޑު ހުމަށް އަޅުއްވުމަށް ލިޔު އެުރވުކައުންސިލަށް ަޖވާބު
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 ާވހަކަދެއްެކވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް

ަވރަްށ  ންއޮތް ސިޓީ ފައި މިފޮނުވާކައި ލުން މިތަނުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަސި މަހިބަދޫ ކައުން ރު.ޤަްއރިޝުކުރިއްޔާ މު

ފަިއ ވެސް ވެ ްޕރޫވްއެ ލޭން ިމހާރުހަކަާއއި އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްކުރި ވާތައްޔާރު  ްޕލޭން ؛ތް އިނގެންސާފުކޮށް އެބައޮ

އަދި ރައީްސ  ،ަކއާއިލުކުެރއްވި ވާހަބައްދަފުޅުން ބޭ އެ ޙާލިޞާ މަދު މް މުޙައްހީއަދި ރަީއސް އިްބރާ އޮތް ވާހަކަ.

 ވަޑަިއގެން  ހުރި މައްަސލަތައް ދެނެކަމަށްބަޫދއަށް ވަޑައިގެން މި ެއަރށުގެ ބޯހިޔާވަހި މަހި ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ހީއިބްރާ

، ިމއަީކ ައިދ ންވީމާ. ދެްނ ެއހެގަިއ ވިާދޅުވެފައި އޮްތ ާވހަކަ 2020ނެސްެދއްވާެނ ކަމަްށ ްއލެްއ ގެޙައެކަމަށް 

 ން ންސިލު ބަދޫ ަކއުޓީއެއް ނޫން. މިއީ ސީާދ މަހިތް ސިފައި އޮ އަިއސްވެސް  ނަކުންތަ ރައީސް އޮީފހުން ނޫނީ ެއހެން

ީއްސ ރަ  ،ގެ ސިޓީއާއިސިލުދޫ ކައުންމަހިބަ ،އަޅުގަނޑު ުހށަހަޅަނީ ،ވާތީވެ މަށްއޮތް ިސޓީއެއް ކައައިސްފައި 

 މި  ،ތް ސިޓީއާފައި އޮން ލިބިމިނިސްޓްރީ ޕްލޭނިންގ ،ތް ސިީޓއާއިށް ލިބިފައި އޮނޑުމެންނަ އަޅުގަން ކުރިންއޮފީހު

 ޝުުކރިއްޔާ  .ލަންވާބު ފޮނުވާޖަ  ށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށްމި ޕެޓިޝަން ހުއެުކ ހުރިާހ އެއްަޗކާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  ދެން.ފުުރޞަތު ށްއަޙްމަދު ޝިފާޢަ ިރ މެންބަރު.އްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި

 

 ން:ކަދެއްެކވު ފާޢު ާވހަމެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިއިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ 

 ށް ޝަނަ ހުަށހެޅިފައިވާ ޕެޓި ެރވެނީބޮޑަށް ފާހަގަކުހަމަ ވެްސ  އަޅުގަނޑަށް ކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު.ޝު

 ން ސިޓީ ަމހިބަދޫ ަކއުންސިލުެގ  ،ޓްރީގެ ސިޓީއާއިިމނިސް ހައުސިްނގ ،ސިޓީއާއި ގެ އޮފީހުާޔގެ ލްޖުމްޫހރިއްރައީސު

ެގ ުކރުމު މަސައްކަތް  ެގ ބަޖެޓުގަިއ މި  2020ން ހަަމ ިސޓީ ގެ ސިލު ކައުންމަހިބަދޫ  ލިބޭ. އް ބެވާްށ ޖަވަރަްށ ރަނގަޅަ

ވެސް ވަރަށް ސާުފކޮްށ  ގައިގެ ސިޓީ އޮފީހު ނަވާިއރުގަިއ ހަަމ ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްާޔގެ ކަ ދަންވާހަ   ތިބި އިންތިޒާރުގައި

ންމުމުަގއި ިމކަމަްށ ނިަތއް ގެންދާެނ ރަށްރިއަށްތައް ކު ޢުވަަނ އަަހރުެގ ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ މަްޝރޫ  20ހަަމ  ،އެ ވިދާޅުވޭ

ގުޭޅ  ނާޓިޝަިމ ޕެ ،ތުެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށްހުިރ މަޢުލޫމާ އި ސިީޓގަ 3، ިމ ެއހެންވީމާ ސް.ވެ  ތްކުެރވޭނެ ވާހަކަ ޔަޢާރި

 ޭދ މި ހުށަހެޅި ަފރާތަށް ޖަވާބެއް ގޮތުން ގުޅޭ ޕެިޓޝަނާދެން މި  ހެން.ންވީޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ނިންމަރި

އަޅުގަނޑަްށ  ކޮށްފައި ޖަވާބުދިނީމަ ތް ޔަޢާްށ ރިގައި ހުިރ މަޢުލޫމާުތގެ މައްޗަސިޓީ  3ްސ މި ވެ ވިއްޔާ  ވަނީ ކަމަށް

 ުހރި މަޢުލޫާމތު  ގައިސިޓީ  3ވާ ރުކުރާިއރުަގއި ލިބިފައި ޓް ތައްޔާ އެ ރިޕޯ، ންވީމާހީވަނީ މައްސަަލ ނިމުނީހެން. އެހެ

ތާއީދުކޮށް ރިޕޯްޓ  އަށް ސިޓީ 3އެ  ލޫމާތުތައް.ސިޓީގަިއހުރި ިގނަ މަޢު 3 ގަކުެރވޭވެސް ފާހަ  ހަމަ އެއްގޮތްކަން 

ހުަށހެޅުއްވުމަްށ ޅުއްިވ ހުށަހެ ންބަރު ރި މެވެސް ހަަމ ކެޔޮދޫ ދާިއރާަގއި މެންަބރު އިއްޒަތްތެ  އަޅުގަނޑު ނިންމުމަށް

  ތާއީދުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވޯޓަްށ އަހަްނ  ޑުމެން އަޅުގަނއްޔާ ނެތިކަށް އެދިފައިެއހެން ބޭފުޅަކު ުފރުަޞތަ .ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

އިްނ ުޙސައްޒަތްެތރި މެންަބރު ކެޔޮޫދ ދާިއރާެގ އި މައްަސަލއަށް ދެންނެވި  މި ވަނީ  މި މެންނަށްއަޅުގަނޑު .ކަމަށް

އްިވ މި ސިީޓ ފޮނު ،ށްއެއަ ،ވެސް ެބލުމަށްފަހު ސިީޓއަށް 3މި އަޅުގަނޑު މި  ،އްވައިެދއްވާފައިޅުޤާސިމް ހުށަހަ

 3 ؛ވެސް ސިޓީ 3ގައި އަދި މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު .ބެއް ދެްއުވމަށްވި ަފރާތަށް ޖަވާވަތަ ޕެޓިޝަން ފޮނުއްށް ނުފަރާތަ

ްނ ޤުތިފާގެ ިއއްއާދެ! މި ކޮމިޓީ  ؛އްވާ ބޭފުޅުންެފނިލަމަށް އެކަ ށް.ޔަތްކޮށްފަިއ ރިޕޯްޓ ހުށަހެޅުމަޢާސިޓީއަށް ރި

 ރި ތްތެއްޒަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ އި ،އޮތީ ޅުގަނޑުމެންނަށް ހުަށހެޅިފައި މިއަދެން  މުނީ.މައްސަލަ ނި އެއް ފާސްވީ.

އުޅެމުންދާ ބޭުރ ީމހުްނެގ  ިޚލާފަށް ވާއިދާ ގަ އިރާްއޖޭގަ ،ޓިޝަެންއ އެބައޮތްޕެ ރައްވާފައި ރަކު އެންޑޯޒްކުންބަމެ

ގުޅުންހުިރ  އަިދ މި މަްއސަަލ ކަމާ  ނޑައަޅަން.ގަިޑއެއް ކަންސު ބަޖެހޭ ެބހޭ. މިކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްތަކާ

 .ންގެންދިއުކުރިއަށް  ނިލައްާވ ގޮަތކަށް އެކަން ންބަުރންނަށް ފެިރ މެ ިއއްޒަތްތެެއކަން ތިޔަ  އި،ފޮނުވަ  ފަރާތްތަކަށް

  ތޯ.ނި އިނގޭސިީޓ އެކަ .ަނވާލުމަށްމި ސިޓީ ދަންީރ ރެޓަސެކް އަޅުގަނޑު އެދެން 

 

 ން: ާވހަކަދެއްެކވުއިދާރީ މޭޒުން

 ވެދުްނ ސަލާމަށްފަުހ ދަންނަވަމޭ. ،ށްދަމުަޙއްމަދު ނަޝީރަީއސް  ،ރައީސްއިއްޒަތްތެިރ ގެ ހު ންެގ މަޖިލީރައްޔިތު

ފަަދ  ޤައުީމ ސަލާމަތަްށ ނުރަްއކާވާ ޚިލާފަްށ އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންެގ މައްސަލަައކީ ދާ އި ގަވާއިޭޖގަދިވެހިރާއް

ފާގެ ބާޒާުރގައި ުފރުޞަތުތަްއ ވެހިންނަށް ވަޒީށްދެްއވަިއ ދިއްލުކޮޙަ މި މައްަސލަ  ،ވުމުން މައްސަލައަކަށް 

ވަީނ ކަނޑިތީުމ  ޅުއްވާފަިއ މިހުަށހަ  ހުށަހެޅީމޭ.ޝަން ިމ ސިީޓއާއެކު ިދ ހުަށހަޅާފައިާވ ޕެޓިއިތުރުކޮށްދެއްވުމަްށ އެ

  ޙަކީމް.ޝަހީމް ޢަބްުދލް هللاދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރުޞަތުދެްނ އަޅުގަނޑު ފު މަށް.ހުސްކުރުމެދު ބަ ބަރުްނ މިއާމެންއްޒަތްެތރި އިއަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން  ޔާ.ރިއްޝުކު

  ށް.ނަސަޙަ

 

 ން:ވާަހކަދެއްކެވު އަޙްމަުދ ޙަސަން ުރ ދާއިާރގެ މެންބައިނގުރައިޫދ 

 މަތާ ސަލާޤައުީމ  ،އިރުްށ ބަލާ ފާހަަގކުރައްވާފަިއވާ ނުކުތާތަކަހާުރ ގޮތުން މި  ހޭ ބެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިމ ޕެޓިޝަނާ

. އެީއ ރަންތް ހަާވލުކު މަސައްކަމި އާޓީއެ ކޮމި އި،ން ނިންާމފަމުކޮށްފައި މި ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ލާޒިބެހޭ ކޮމިޓީ
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ިރ ވެްސ ހަަމ ެއ ކަނޑިތީުމ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެ ެއ ކޮިމޓީގައި  އަނެްއކާ  ؛ތާނަގިއ ވަރަްށ ަބއިވަރު އެ މިހާރުވެްސ 

ިތ ްނ ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މަ ރާ. އެގޮތަށް ނިންމާލީ، އެއަށް ފުށުެވސް ނާ ހެންވީމާއެ ނަވާ.އިންމެންބަރު 

 .ހެން ރަނގަޅަށްހުންނާނީ  މަބެއް ދިނީްށ ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ބޭފުޅާއަށް ޖަވާއެގޮތަ ގޮތުން  ބެހޭ ޝަނާޕެޓި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .އަށް ާދއިރާެގ މެންބަރު ަޢބްދުލްމުޣުނީރުއުތު  ނަދޫދެން ތިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ދެއްކެުވން:ވާަހކަ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީ ނަދޫތި

ޅުގަނުޑ . އެއަށްަފހު އަްށލަންދުކޮޅުމަށް ތާއީހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުވެސް ުފރަތަމަ ކަމަކަްށ އެ 

ިމ  ދެްނ އަނެއްކާ  އޮތީ. ގަުކރެވިފަިއ މި ގެ ގޮުތގަިއ ފާހަހުިރ ކަމެއް  ކާ ަރއްނު ށްަޤއުމީ ަސލާމަތަ މިއީ ،ތީލަން އޮބުނެ

ިރ ހު  ދެްނ ޤައުމުގައި  ވެްސ ނެތް. ދިފައެއް ބޭފުޅުން އެ އެ  ،ަވކި ކަމެއް ންނަށް ކުރަން އި އަޅުގަނޑުމެޕެޓިޝަނުގަ

ކޮްށ ުކިދ ޞަާޚއް ،ޔަފާރިތަުކގައިވި .ހަމަ ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކޮްށފައި މިިހރީ   ކަންބޮޑުވުންތަްއ ހަަމ އެ މައްސަލަތަކުގެ 

ންގެ ކަންބޮޑުވުންތަްއ ބޭފުޅު ންތަުކގަިއ އެ ޮގސްގެން އެކަބޮޑުެވގެން ންނުބޮޑުތަ ެގ ިހއްސާބިދޭސީން ތަކުަގއިވިޔަފާރި

ްށ ެބހޭ ކޮމިޓީއަ  . ަޤއުމީ ަސލާމަތާހަގަުކރެވޭހުިރ ކަމެްއ ކަމަްށ ފާ ޤައުީމ ސަލާމަތަްށ ނުރަްއކާ ކީ މިއޮތީ. ދެން މިކަމަ

ެއ މައްަސަލ  ،ތަްއ ހާޒިރުކޮށްބެޭހ ަފރާތް ެއކަމާ ،ވެްސ ދިރާާސކޮށް ްއ ުކރިއްުސރެ އެކަން ތަންކޮޅެ

ެއ  ،ސްޕޮންސަރުކރި މެންަބރަކީ ގެ. އަޅުގަނޑުމެންގަކުެރވިފަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ފާހަ ށްގެންދާކަްނ އަކުރިއަ

ތުެގ ޤައުީމ ސަލާމަ  ގޮތަށްެއ ހުށަހެޅުްއވި ްތތެރި މެންބަރު ހެޅި މި އިއްޒަމީތި ހަމަ ހުށަ  ،ވެަފއި ކަށް ބަރަކޮމިޓީގެ މެން

 ކަ ވެސް ާތއީދުކުާރ ާވހަ  ުފރުޞަތެްއ ދެއްވުމަްށ އަޅުގަނޑު ދެްއވަންބެއްވާއެބޭފުޅުން މިއަްށ ޖަ އި،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވލަ

  ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ައރުވަން.ޞަތުޙަސަްނ ޤާސިމަށް ފުރުދާިއރާެގ މެންބަރު  ެކޔޮދޫއަޅުގަނޑު ރު. ންބަމެ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ްނ ޤާސިމްއިސަޙުދާއިާރގެ މެންބަުރ  ކެޔޮދޫ

 ޢަބްދުލްޙަީކމް  ަޝހީމްهللا ޢަބްދު ންބަރުރި މެކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ރި މުޤަްއރިރު.ތެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

ދަންނަަވްނ  ީޓގެ ސަމާުލކަމަށް ގެނެސްދެއްވީީތވެ އަޅުގަނުޑ ޝުކުރު ކޮމި މި އް ަސލައެމީ މައްަޤއު އްސާސްޚަ  މިކަހަލަ
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 ހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު  ހުށައެ ހުަށހެޅިބަރު ދެންމެ އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންހަމަ ން ދެ. ގޭތޯއިނ

 ޝުުކރިއްޔާ. .ނިންމާލަން މި މަްއސަލަ ވެްސ ފެންނަނީ އެގޮތަށް  ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ްމ އިބްރާހީމެންަބރު ރި ތްތެ އިއްޒަދާިއރާެގ  ލާ ކެ ންދެ ތުޞަފުރުއަޅުގަނުޑ ންަބރު. މެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

  ޝަރީފަށް.

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުންްމ ޝަރީފްއިްބރާހީދާިއރާެގ މެންބަރު  ލާކެ

 އެ  ،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ބެހޭ މަތާޤައުމީ ސަލާ، ށް ފެންނަނީއަޅުގަނޑަ ޤަްއރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

، ޖަވާބެއް ައރުވަން. އެހެންވީމާ  ެއއްކޮށް ޓް ނުވަތަ ނިންމާފައި ދެއްވާ ރިޕޯޓާރިޕޯ ، ނިންމިނިންމި ގޮތެއްފަރާތުން 

  އެ ވާަހކަ ދަންނަާވލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަޝހީްމ  هللاޢަބްދުުރ ދާއިާރގެ މެންބަ ކަނޑިތީމު ންދެ ޞަތުުފރުއަޅުގަނޑު ންބަރު. މެ ާޔ އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

  .ށްޙަކީމަޢަބްދުލް

 

 ން:ވާހަކަެދއްކެވު ޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްުދލް هللاޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ކަނޑިތީމު

 ބެހޭ  ޓިޝަނާޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ޕެނއަޅުގަ ަހމަ ،އަޅުގަނޑަށް އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. ޔާ.އާދެ! ޝުކުރިއް 

މަީތ ގިަނ ްށ ުވރެ އަ 2000. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ވެްސ ބުނެލަްނ އިނގޭތޯ ގަނޑުކޮންމެވެްސ އެްއޗެްއ އަޅުގޮތުން 

އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަ ވެސް މީގައި އެަބހުރި  ތަށްޤީޤަޙަ . ދެންނެއްރަްއޔިތުންތަކެއް ސޮިއކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަ ދިވެހި

ޮއްތ  ގަިއ ބޮޑަށް ިމ ސިޓީ ދެްނ މީ .އިަގއިބިދޭސީްނގެ މައްަސލަިރ އިނގޭތޯ އެބަހު ޑުވާ ަމއްސަލަތަެކއްކަންބޮްށ ވަރަ

 ޑަށް އޮތީ ބައްޓަްނވެފައި ގޮތަށް މީތި ބޮ ކާވާ ަތށް ނުރައްމީ ަސލާމަީއ ޤައުގޮތުން މި ވެސް އޮތް ންޕެޓިޝަ ،ގޮތުން

އަޅުގަނޑަްށ  ،ން ެއހެންނަމަވެސްދެ މަ ާތއީދުކުެރވޭ ެއއަށް އިނގޭތޯ.ރަށް ހަވަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް، ންވީމާއެހެ ވެސް.

 ްށ ޖަވާުބ ެދވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ފަރާތަ ްނ ައސްލު މި މިާހުރ މި ނިންމުމަށްފަހުަގއި ިމ ކޮމިޓީ ބޮޑަށް ހީވަނީ 

 މަތަްށ އިނގޭޯތ.ވަންނަނީ ަޤއުމީ ސަލާެއ  ތިދިަޔއީ. ދެން އޭ ިމ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުން އެ .އިނގޭތޯ ބަލަނީ

ބުްނ އެހިސާ ީކ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅާެނ އެއްެޗއް.ޓަފަިއ ެއ ރިޕޯބެހޭ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ އެހެންވީމާ، ޤައުީމ ސަލާމަތާ 

އަްށ އައިސްފަިއ އަނެއްާކ އަނެއްާކ ެއނބުރި އަނެއްާކ މި ކޮމިޓީ ދާނީ. ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ އެ 
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 ދެން ެއގޮތަށް  ؛ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް، އެހެންވީމާޗެއް. ނެަކއްށް ދިގު އައީ ަވރައެ ނޑުމެން ދާއިރުގައި އަޅުގަ

  އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ. އިނގޭތޯ. ގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އުީމ ޤަ ،ވަނީ ށްފަިއ މިކޮށް ޓާގެޓުޑަނަށް ބޮޑުމެން ިމ ެޕޓިޝައަޅުގަނ ންބަރު.މެ ާޔ އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

މިހާރުްނ   އަޅުގަނޑުމެންނަށްމީހުންގެ މަްއސަލައަކީ ބޭރު ތުަގއިޤަޙަޤީގޮތުގައި. ސަލާމަތަށް ނުރަްއކާވާ މައްަސލައެްއގެ 

ރޯްލ ރ ކޮންޓްބޯޑަ ،ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއްޖެގަ . އަޅުވާ މައްަސލައެއްއްުލ ބޭނުންވެފައި ޙަ ވެސް މިހާރަށް

މިާހުރ  ،ނީޅުވަމި ވިދާ ބޭފުޅުން އެގުޅިގެން.  މިކަމާ ގަނޑަށް ލިބިފައިެވއްޖެ ގެ އިސްެވރިޔާެގ ބަހެްއ އަޅުސިސްޓަމު

ނެ ގޮތެއް ތިމަންނަމެންނަކަްށ އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނާރ ކޮންޓްޯރލް ސިސްޓަމުން ހުރި ބޯޑަ ރާއްޖޭގައި ަބހައްޓާފައި

ޅުގަނޑުމެން ކުރަްނީވ މަ ކަމަކަށް އަފުރަތަ އް އެ ސިްސަޓމަކު ނެތޭ.އެ ނޯވެއޭ. ެއ ރެކޯޑިން އޭނަ އެތެެރވުމަށްފަހު

އީ ދެްނ ދެްނ އެ  ޓަމެްއ ގާއިމުކޮށްދިނުމޭ.ރ ކޮންްޓޯރލް ސިސް ންަވރެއްެގ ބޯޑަާރއްޖޭގަިއ ރަނގަޅު ފެ ،ކަމަކީ

ޤައުީމ  ،ކުެރއްވިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ެއ ފާަހގައި އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ  ،ވާތީ ެނ ކަމަކަށް ުކރެވޭ ސަރުކާރަށް 

ެނ ކަމެްއގެ ގޮތުގަިއ ވާަބއްލަ އެކަން، ެމދު ކަންބޮޑުވެ ރުްނ އެއާ ންެމ ކަމަީކ ސަުރކާކޮާވ ތަށް ނުަރއްކާސަލާމަ

، އަޅުގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ ސަމާލުކަަމށް ގެންނަވާފައި  ވެސް  ން ބޭފުޅުންވާނީ އެކަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެ 

 ިއ،ދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުަށހަޅުއްވައިއިނގުރަ  .ތީ ހުށަހެޅިފައޮ މިމެދު ހުށަހެޅުމެއް  ޕެޓިޝަނާމި 

މުޣުީނ ޢަބްުދލް !މުޣުނީ ޮސރީ ؛ބްުދލްޣަނީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާޢަ ެގ މެންބަރުއުުތރު ދާިއރާދޫ އަދި ތިނަ

ިރ އިއްޒަތްތެ  .ން ފޮނުއްވުމަށްޓިޝަބެޭހ ކޮމިޓީއަށް ިމ ޕެ މަތާމި ަމއްސަަލ ޤައުމީ ަސލާ ،ދުކުރައްވާަފއިވާތާއީ

 .ބަރުންޒަތްތެިރ މެންއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިއް .ދެންނުން އެ ނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދިގަންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

ލާނަން. އި  ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮްށ އެއް  ގޮތަްށ ސިޓީއަކާ ތް ހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ މި ޕެޓިޝަްނ އޮއެ

ށް ފޮުނވުމަްށ ފަރާތަ ސިޓީއެްއ އެ  ކަމުގެވެްސ ެއކަން ކުިރއަށްދާ ފަރާތަށް ، ެއ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްިވ ހެްނވީމާއަދި އެ

ހިސާބުްނ  ކަމެއް ނެތިއްޔާ މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މި، މި ހިސާބުން އިތުރު ހެންވީމާއެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނަން.

 ން.ިރ މެންބަރުނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެ
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