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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެިވ  ަވނަ    7ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ބޭފުޅުންނާ އަދި އޮންލައިންކޮށް މި ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން 

އެން.ޑީ.އޭ   "ޗޭންޖު  އެޖެންޑާަގއި،  އޮތީ  ހުށަހެޅިފައި  މި  މިއަދު  ކޮމިޓީއަށް  ދ2020ިމި  ޕެޓިޝަން  ރާސާކުރުން. " 

 އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ިއއްޒަތްތެތި މެންބަރުންނަށް މިހާރު މި މަޢުލޫމާތުތައް ވާނީ...

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަިއވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރުންެގ ނަންތައް ވިދާޅުވެދެްއވާ! މުޤައްރިރު. ރިކޯޑަށް ޓަކައި ިމ ަގޑީަގއި ކޮމިޓީަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ބަިއވެރުެވާވ    އާދެ!  ތަޅުމުަގއި  ކޮމިޓީަގިއ  އަދި  އޮންލައިންކޮށާއި  މިަވުގތު  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދާއި މުލަކު  އަޅުަގނޑު،  ދަންނަވާލާނަން.  ނަންތައް  އިހަވަންދޫ މެންބަރުންެގ  ނަޞީރު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ރާެގ 

ދާއިރާެގ   އިނުގރައިދޫ  މަޢާފުކުރައްާވ!  ދާއިރާެގ...  ކަނޑިތީމު  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ކެ މުޣުނީ،  ޢަބްދުލް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  ޔޮދޫ  އިްއޒަތްތެރި 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އަދި  

ަމޑުކޮށްލަްއވާފަިއ   މިވަުގތު  ހުށަހަޅަންޖެހިެގން  ރިޕޯޓެއް  ފްލޯރއަށް  މަޖިލީހުެގ  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ 

ވަނީ ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.   ހުރި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ކައިރީ

އެން.ޑީ.ޭއެގ   ޕެޓިޝަނަކީ،  މިއޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ފަރާތުން  އެން.ޑީ.ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ނަމު ޓެުގދަރ"  "ހޭންޑްސް  ޕެޓިޝަނަކީ  ޮއތް  ހުށަހެޅިފައި  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  މައްސަލަިއަގއި  ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ  ަގއި 

ކޮމިޓީތަކަށް   ބައެއް  ހިމެނޭ  މަޖިލީހުަގއި  ކަންބޮޑުންތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  މައްސަލަެއއް.  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  މިޮއތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ނުލިބިެގން  ޙައްލެއް  އެއަށްވެސް  އަދި  ހިއްސާކުރުމަށްފަހުަގއި 

އެ ބެހޭޮގތުން  އަިއއްސަ.  ޕެޓިޝަނާ  މި  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން  ހަމަ  ފްލޯރ  ައޅުަގނޑު  ހެންވީމާ، 

ޮގތެއް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން...   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ 

 ؟ ރުންނަށް ޕެޓިޝަން ލިބިއްޖެތޯއޮންލައިންކޮށް ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވި މެންބަ
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 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އޮންލައިންކޮށް  ތިއްބެީވ  މި  ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން  ިގނަ  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  ލިބިއްޖެ  ޕެޓިޝަން 

 ސް. ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.ަގބޫލުކުރެވެނީ. ވިދާޅުވެދެްއވިދާނެތޯ އިދާރީ މޭޒުން ނަމަވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ޙަސަން އަޙްމަދު ފުރުޞަތަށްފަހު އަޅުަގނޑު އިދާރީ މޭޒުން މި ޕެޓިޝަން ކިޔާލަދެްއވާނެ. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންެގ ިއޒުނަާއއެކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިީއ  އަޅުަގނޑު  

ވަރަށް ޚަްއސާސް، ވަރަށް ިގނަ ދުވަސް ވެފައި މި ރާއްޖޭަގިއ ޙައްލުނުެވ އޮތް ކަމެްއެގ ވާހަކަ މި ޕެޓިޝަންަގއި  

އޮންލަ ކަެމއްަގއި  ޚައްސާސް  ިމވަރު  އޮތީ.  މެންބަރުން ބަޔާންކޮށްފައި  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ކޮމިޓީެގ  މި  އިންކޮށް 

ސަލާމަތާއި  ެމންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވީ.  އެ  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގން 

ހޭޮގތުން މަޝްވަރާ  ރައްކާތެރިކަމާ އެކީަގއި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއެގން މި ކޮމިޓީަގިއ ހަމަ ބައިވެރިެވވަޑަިއެގން، ިމކަމާ ބެ

ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެީއ ސަބަބަކީ، ިގނަފަހަރު އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ކަންކަމުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަޑު  

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެހެންވީާމ،  ވާތީެވ،  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިީއ  އަދި  ހުރޭ.  ނީވި  ވެސް 

 ވަހެްއަގއި މިކަމާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވޭ ދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ޕެޓިޝަންަގިއ ކަނޑައެޅިފަިއ މިހިރަ ވާހަކަތައް އެ ބޭފުޅުންެގ  

 މޭޒުން މި ކޮމިޓީއަށް އިްއވަަވއިދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ކަންބޮޑުވުންތައް، ައޅުަގނޑު ިއދާރީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. މި ޕެޓިޝަންަގިއ އެދިފައި ވަނީ، މަސްތުވާތަކެތީެގ ސަބަބުން މި ޤައުމު ެވްއޓިފައިވާ ފުން އަނދަވަޅުން  

ޮގތުަގއި ކުރާންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ  ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މުހިންމުކަމެއްެގ  ސަލާމަތްކުރުމަށް އެންމެ 
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ބަ މި ޒަމާނާ އެްއޮގތަށް އަލުން  ެއ  އެޖެންސީ  ދަލުކޮށް، އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ކަމަށާިއ، 

އަލުން  ފަރާތްތައް  އެތިބި  މަޤާމުތަކުެގ  ެއކިެއކި  ސެންޓަރުތަކުެގ  ހިންާގ  ދަށުން  އެޖެންސީެގ  އެ  އާއި  އެޖެންސީ 

ދުރު މަޤާމުތަކުން  އެ  ފަރާތްތައް  ކުފޫހަމަނުވާ  މަޤާމުތަކަށް  އެ  ކަމަށާއި،  އެފަދަ  މުރާޖަޢާކުރުން  ކުރުމަށްފަހު، 

އެކި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  އެޖެންސީއަށް  ެއ  ލުންކަމަށާއި،  ތަޖުރިބާކާރުން  ާގބިލު،  މަޤާމުތަކަށް 

ކަންކޮޅުތަކުެގ ލިބޭނެހެން ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެމެވެ. ވީމާ، އަޅުަގނޑާިއ އަޅުަގނޑުެގ ާއއިލާ އަދި 

ރައް އެންމެހައި  ޮގތުން،  ދިވެހި  ކަށަވަރުކުރުުމެގ  ރައްކާތެރިކަން  އޮތް  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނާން  އަދި  ޔިތުންނާއި، 

ކަންކަން   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްެވ  ދަށުން  ޙައްޤުެގ  ލިބިެގންވާ  އަޅުަގނޑަށް  ހަިއސިްއޔަތުން  ރަްއޔިތެްއެގ  ދިވެހި 

ިއއްޒަތްތެ ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ސަރުކާރަށާިއ،  ދިވެހި  އެދި  ޮގވާލަިއ ކޮށްދެއްވުން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ރި 

އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ދެން، ައދި އިތުރު އެހެންވެސް ބަޔާނެއް އެބައޮތް. ޕެޓިޝަންެގ ބަޔާން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބުން  ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެބޮޑު ިއޖުތިމާޢީ އެއް މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަެއވެ. މަސްތުވާތަކެތީެގ ސަބަ

އަރަިއަގތުމަށް   ައނދަވަޅުން  ވެއްޓިފައިާވ  ޤައުމު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2011މުޅި  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން  އަހަރު  ވަނަ 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ެއއް    17/ 2011މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ  ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ސަރުކާރުެގ  އެންމެބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެއް 

އެޖެންސީ ޑްރަުގ  ނޭޝަނަލް  ާގނޫނުެގ  މުއައްސަސާއަކީ  އެ  ކަމަށްވާއިރު،  )އެން.ޑީ.އޭ(  ބާބުެގ    4  ވަނަ    27ވަނަ 

މަސްޫއލިއްޔަތެްއ ެވެއވެ. ނަމަވެސް، އޭެގއިން ެއްއވެސް ކަމެްއ    8މާއްދާއިން އެން.ޑީ.ޭއެގ ަމއްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ  

މި މިހެން  ނުކުޅެދިފައެވެ.  ވަނީ  ކުރުމަށް އެން.ޑީ.އޭ  ހަރުދަނާޮގތެްއަގިއ  އެްއ  އެކަށީެގންވާ  ކަން ވާންޖެހޭ އެންމެބޮޑު 

މީެގ   ދެކެނީ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ނަމެއްަގއި    24ސަބަބެއް  އެހެން  އެޖެންސީ  އެ  ކުރިން  އަހަރު  ވަރަކަށް 

ވުޖޫދަށް އައިރު ވެސް ެގންުގޅުނު ނިޒާމުތަކާއި، ބޯދާ ުއސޫލުތަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ައއިސްފައި ނުވުެމވެ. މިވީ  

އަހަ  24 މިވީ  ވަރަކަށް  ފެށުނުތާ  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  މަސްތުވާތަކެްއޗާ  ޚާއްޞަޮގތެްއަގިއ  ދުވަހުެގ،    9ރު 

އެން.ޑީ.އޭ   ޢަމަލުކުރުމަށް  ާވޮގތަށް  ާގނޫނުެގ  އެ  މިދިޔައީ  ފެނިެގން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  އަހަރު 

ފަންިގފި މަތީ  އެން.ޑީ.ޭއަގއި  ޒަމާނުއްސުރެން  ތަނާއި،  ނާޤާބިލުވެފަިއާވ  ނާޤާބިލުވެފައިވާ  ވެރިން  ތިއްބެިވ  ލާަގއި 

ޖީލު  އޮތް  މިހާރު  ތަނާއި،  ފަނާވެދިޔަ  ޖީލެއް  ޒުާވން  ޤައުމުެގ  ސަބަބުން،  އިހުމާލުެގ  ވަމުންދާ  ތަނާއި، 

ެގއްލިފައިާވ   އުއްމީދު  އޮތް  ވެސް  ޖީލު  އޮތް  އަންނަން  ތަނާއި،  ޣަރަޤުވެެގންދާ  ތެރެއަށް  ވަބާެގ  މަސްތުވާތަކެތީެގ 

މިކަ މެދުވެރިކޮށާއި،  ތަނެވެ.  މީޑިއާ  އެދި ސޯޝަލް  އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް  ބަދަލުކޮށް،  އެން.ޑީ.އޭ  ުގޅިެގން  ންކަމާ 

އިންތިހާއަށް   އެން.ޑީ.އޭެގ  އިހުތިޖާޖުކޮށް،  މަތިން  ފަހަރެއްެގ  ދެ  މަުގމަތީެގ  ައޑުުއފުލައި،  ޮގތްޮގތުން  އެހެނިހެން 

އް ތަްއޔާރުކޮށް، އެ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ިގނަުގނަ އިހުމާލުތަކާ ބެހޭ ލިޔުންތަކާިއ، ރިޕޯޓުތަ
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ޑްރަުގ  ބޯޑަށާއި، ނޭޝަނަލް  އެން.ޑީ.އޭެގ  އިދާރާއަށާިއ،  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ުވޒާރާތަކަށް  މުއައްސަސާތަކަށާިއ، 

ންމެހައި ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ  ކޮންޓްރޯލު ކައުންސިލު )އެން.ޑީ.ސީ.ސީ( އަށް ފޮނުަވއި، ެއން.ޑީ.ޭއއާ ުގޅިެގން ހުރި އެ

ކޮމިޓީެގ   ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިުއމަން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ    54މައްސަލަތައް 

މަސައްކަތްތަކެއް   ިގނަުގނަ  ނޫންވެސް  މި  ހުށަހަޅައި،  ތަޅުމަށް  ބައްދަލުވުމުެގ  ެއ  ހާޒިރުވެ،  ބައްދަލުވުމަށް 

ސް، މިހާތަނަށް އައިއިރު އެން.ޑީ.ޭއެގ ބަދަލުކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ނުވަތަ ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުރެވިފަިއެވއެވެ. ނަމަވެ

ކުރުމަށް އެްއވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިނުވާތީ، އަޅުަގނޑުެމން އެކަމާ ނުހަނު ހިތާމަކުރަމެވެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި 

ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ  އެދުމަކީ ިގނަ ރައްޔިތުންެގ ެވސް އެދުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭ

ނިންމަވައި،  ފަރާތުން  ޖަމުޢިއްޔާެގ  މި  ހުށަހެޅުމަށް  ޮގތުަގއި  ޕެޓިޝަނެއް  ޮގތުން  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުެގ  މަޖިލީހަށް 

ވެ ސޮއެކުރުމަށް  ފެށިެގން މި ޕެޓިޝަނުެގ ބަިއވެރި  16:00ވަނަ ދުވަހު    28ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރުމަހުެގ    2020

 އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. އެއީ މި ޕެޓިޝަނަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް   މެންބަރަކު  ކޮންމެ  ހުޅުވާލެވިފައި  އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. 

ފުރު ނޯޓުކޮށްލާނަން  ައޅުަގނޑު  އިޝާރާތްކޮށްލެްއވީމާ،  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑަށް  އިނުގރައިދޫ  އަޅުަގނޑު  ޞަތު. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއިން ވިލިާމލޭަގއި  ނުވަތަ  ހުޅުމާލޭަގއި  ނުވަތަ  މާލޭަގއި  މިަވުގތު  ރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅަން  އެްއވެސް    އަޅުަގނޑު 

މައްސަލައަކީ  ހުރި  ތަންތާ  އެ  ޒިޔާރަތްކޮށްފަިއ،  އެތަނަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ހުރި  މަރުކަޒެއް 

ވެސް  ހާޒިރުކުރުމަށް  ވުޒާރާތައް  އަދި  ދެން،  ބަހުސްކުރަން.  މިކަމާއިެގން  ދެން  އެއަށްފަހު  ބަލާފައި،  ކޮބައިތޯ 

 އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެތަނުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއްެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް.  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުމެން

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލަެއއް ކަމަށް. ވަރަށް  

ިގނަ ޒުވާނުންނަށާއި އަދި އެހެން އުމުރުފުރާތަކުެގ މީހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.  

ސައްކަތްތައް ރަނަގޅު ނުކުރެވޭކަުމެގ ޝަކުވާ މީެގ ކުރީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަޑުއަހާފަިއ  ދެން، އެން.ޑީ.ޭއެގ މަ

އޮތީ. ޕެޓިޝަންަގއި އެބަ ބުނޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން މަސަްއކަތްތަކެއްކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް.  

އަ  ކުރީަގއި  ފަށައިަގތުމުެގ  މަސައްކަތްތަްއ  ޖެންޑަރ އަޅުަގނޑުމެން  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ދެކެން  ޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބަކަށްތޯ  ކިހާ  އޮތީ  ެގންދެވިފައި  މަސައްކަތެއްތޯއާިއ،  ކޮން  އޮތީ  ކުރަްއވާފައި  ކޮމިޓީން 

ދޫ  ސްޓަޑީކޮށްލަން. އޭރުން އެ ރިޕީޓުކުރުން އަޅުނޑުމެންނަށް ެއވޮިއޑްކުރެވިދާނެ. ޭއެގ އިތުރުން، ދެންމެ އިނުގރައި 

ފުރަތަމަ   ހުށަހަޅަނީ.  އަޅުަގނޑު  އިޞްލާޙެއް  ހުށަހެޅުމުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ެއސެސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ އެން.ޑީ.ޭއެގ މިހާރުެގ ކެޕޭސިޓީާއއި، މެންޑޭޓާއި،  

ހުން އަޅުަގނޑުމެން ސައިޓް ވިޒިޓެއް ކުރަންޏާ އެކަން ކުރަން. ޭއެގ އިތުރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތައް. އޭެގ ފަ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކުރަން ެވސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވާހަކަފުޅަށް   ދެއްކެވި  އެ  ސަލީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  އަޅުަގނޑު  ޖުމުލަކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ބޭނުންވޭ ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ތާއީދުކުރަން.  ވެސް  ކުރިން އަޅުަގނޑު  ނިންމުމުެގ  ޮގތެއް  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެން   

އެން.ޑީ.އޭެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ބޭފުޅުން މިހާރު މި މައްސަލައިަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ޕްލޭންތަކަކީ ކޮބައިތޯއާިއ  

ބޭފު އެ  ކަންކަން  މި  އޮތީއާ،  ެގންދެވެން  ކުރިައށް  މަސައްކަތް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  ޅުންނާ  އަދި 

އެތަނުެގ   މިއޮތީ  ބުނެފައި  ަމއިަގނޑުޮގތެއްަގއި  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  އޮޅުންފިލުވަން.  ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކޮށް 

މެނޭޖްމަންޓުެގ ވެސް މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަާއއި އަދި އެތަނުން އެްއވެސް ކަހަލަ، ިމހާރު ރަނަގޅަށް ނޫނިއްޔާ  

ކަމެ ޮގތަކަށް  ފައިދާވާ  މި  މުޖުތަމަޢުއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވިއިރު  ދެންމެ  ޕެޓިޝަން  ކަމަށް  ނުކުރާ  އް 
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ފަހުމުވެެގން ދިޔައީ އެ މޭރުމަކުން ޕެޓިޝަން އޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް މީެގ 

މެއް. މިއީ މުޖުތަމަޢުއަށް ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅުންނަކާ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރުން އެއީ ވެސް މުހިންމު ކަ 

އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާތީެވ، މި މައްސަލަ އެހާ ކުޑަކޮށް ބަލާލައިެގން ކުރިައށް ެގންދިއުމަކީ އެީއ އެހާ  

 ރަނަގޅު ކަމަކަށް ނުވެދާނެތީެވ އެވާހަކަ ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއަށް.

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ަގބޫލުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްތުވާތަކެތީެގ ހާލަތު ވަރަށް  

ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް  ކުދިން  އަންނަ  ބޭނުންކުރަމުން  މަސްތުާވތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެާއއެކު،  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ޯގސްކަން 

ރެ މީެގ ތެރެއަށް ައލަށް ވަންނަ ކުދިންެގ ނިސްބަތް މާ ބޮޑު ތަނުން ވެސް  މިކަމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭ ނިސްބަތަށްވު

އެނޭގ. ޚާއްޞަކޮށް މި ފަހަކަށް އައިސް މި މައްސަލަތައް   ބޮޑުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މުޖުތަމަޢުއަށް ބަލާލީމަ 

ހަކަތައް އެބަ ދެކެވޭ. އެންމެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިާއަގޔާއި، އާންމުންެގ ތެރޭަގއި ސަމާލުކަމަށް އަިއސް މި ވާ

ިމއޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  ެވސް  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  އެްއކަމަކީ،  ފާހަަގކުރާ  ވެސް  ެއންމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  މުހިންމު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ނުކުރެއޭ.  ފަންކްޝަނެއް  ފުރިހަމައަށް  ެއޖެންސީ  ޑްރަުގ  ނެޝަނަލް  ޮގތަށް 

ބެ ާގނޫނުެގ  މަސްތުވާތަކެްއޗާ  އެ  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ކަންކަން،  ބަޔާންކުރާ  އެ  ާގނޫނުަގއި  ބާބުެގ    4ހޭ    27ވަނަ 

ބޯދާ  ފަހަތުގައި، ވަރަށް  ކުރުމުަގއި ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ އެޖެންސީ އުޅެނީ ވަރަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނާ ކަންކަން 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު އެ  ވިސްނުމުަގއޭ. އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަނީ ހަމަ އިނުގރައިދޫ ދާއިރާ

ހުށަހެޅުއެއްވި ޮގތަށް، ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ އެޖެންސީ އެ ހިނާގ  

 ކުރާ  ތަނަށް، އެއީ އިމާރާތަށް ޮގސް، އެތަނުެގ ކަންކަން ހުރި ޮގތް ހަމަ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކި، އެތަނުެގ މަސައްކަތް

ހުރިހާ ިގންތިއެއްެގ ުމވަްއޒަފުންނާ ވެސް ބައްދަލުެވވި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަހާލަން ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް އަހާލައި  

ނޭޝަނަލް  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ސްޓެޕެއްެގ  ފުރަތަމަ  ޮގތަކަށް،  ސާފުކޮށްލެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު 

ޒިޔާރަތްކު އެޖެންސީއަށް  ޓަކައި  ޑްރަުގ  ދިރާސާކުރުމަށް  ކަންކަން  ބެނުންވާ  އިތުރަށް  ފަހުަގިއ  އޭެގ  ދެން،  ރަން. 
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ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތާ ވެސް އަދި އޭެގ އިތުރުން ވެސް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްާއ  

ބެހޭޮގތުން ވެސް މަޢުލޫމާތު   ވެސް އަދި ޭއެގ އިތުރުން ެވސް މިކަމާ ުގޅިެގން، މިކަންކަން މިހާރު ހިނަގމުންދާ ޮގތާ

މަޢުލޫމާތު   ކަންކަމާމެދު  ކުރެވޭނެ  ރަނަގޅުކުރަން  މިކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ވިޔަސް  ސާފުކުރަން 

މިސްރާބެއް   ރަނަގޅު  ވަރަށް  ވާހަކަދައްކައި،  ބައްދަލުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ފަރާތްތަކާ  ސާފުކުރެވޭނެ 

ކޮމި މި  ރިޕޯޓެއް  އަޙްމަދުެގ  ފެންނާނެވަރުެގ  ޙަސަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ކަމެއްެގ  ފުރަތަމަ  ތައްޔާރުކުރެވޭނެ.  ޓީން 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތު.ދެވަނަ   ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހުޞައިން ޤާސިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެއ   ވެސް  ޝިފާޢު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުެގ  ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ބޭނުންެވެގން އަދުފާހަަގކުރެްއވި ކުރެްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީ

މުަވއްޒަފުންނާ   ެއން.ޑީ.ޭއެގ  ޮގތުަގއި  ކޮމިޓީއެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކުރަނީ.  މި  ބޭނުން 

ވުމެއް ބޭްއވޭނެކަހަލަ ޮގތަކަށް އިންތިޒާުމވެެގން ދިޔަިއއްޔާމު ވަރަށް  ލުބައްދަލުކުރަން އެތަނަށް ޮގސް، ކޮމިޓީެގ ބައްދަ

 ކީ. އުފައްދާ ސުވާލަމި  ެއޮގތަށް އިންތިޒާމުވެދާނެތޯ އަޅުަގނޑު ، ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެރަނަގޅު ވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތެއް.  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  އިންތިޒާމުކުރަްއވާނެ.  އެކަން  މޭޒުން  އިދާރީ  މޭޒުަގއި،  އިދާރީ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުެގ މި ޕެޓިޝަނަށް މިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަ. އެން.ޑީ.ޭއއަށް މި ކޮމިޓީެގ 

ހުރިޮގ އެކަންކަން  ޒިޔާރަތްކޮށް  ފަރާތްތަކާ ފަރާތުން  ުގޅުންހުރި  އެކަމާ  ބަލައި،  ހުރިޮގތް  މަްއސަލަތައް  ބަލަިއ،  ތް 

ބައްދަލުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފަށަިއަގތުމަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އަޅުަގނޑު އަދި ފުރުޞަތެއް އަރުވަން  

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  

 

 ބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެން
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މި  ބޭނުންވަނީ،  އިތުރުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އިތުރުކޮށްލަން.  ނުކުތާއެއް  އަދި  އެދުނީ  މި  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުަގނޑު 

ޕެޓިޝަނުަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރައްވާފައިވާތީވެ، އެ ހަމަ އެ ހިއުމަން ރައިޓްސްއަށް  

ސް އަޅުަގނޑުމެން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި، އެ ބޭފުޅުން ކޮށްފަިއ ހުރި މަސައްކަތަކާ ެއއްކޮށް، ދެ ތަނަށް ހަމަ ފިޒިކަލީ،  ވެ

މިއީ ބޮޑު މައްސަލަައކަށްވާތީެވ ފިޒިކަލީ ހަމަ އެ ދެ ތަނާ ވެސް ބައްދަލުކުރެވޭ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން، 

ރި އޮތް  ކޮމިޓީަގިއ  ރައިޓްސް  އެީއ  ހިއުމަން  ހުށަހަޅަން.  ައޅުަގނޑު  ެގނައުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕޯޓު 

 އަޅުަގނޑު، އިޞްލާޙުކޮށްލެްއީވތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ  އަޙްމަދުެގ  ޙަސަން  މުޤައްރިރު.  އަދި  ޝުކުރިއްޔާ  ތާއީދުކޮށްފައި،  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ވެސް   

ހުރި  ކޮށްފައި  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  ކޮމިޓީން  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މަޖިލީހެުގ  ހުށަހެޅި،  އެ  ފަހުން 

މިކަން   ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ރިޕޯޓު  އެ  އޮތްނަަމ،  އެކުލަވާލާފައި  ރިޕޯޓެއް  އެްއވެސް  މަސައްކަތުެގ 

 ރުމަށް ެގނައުމަށް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ދިރާސާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   އެއްކޮށް  ހުށަހެޅުމާ  ދެ  މިއޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެމންބަރުން.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވޯޓަށް އަހާލަން  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އެ ދެ ހުށަހެޅުމަށް  

މައްޗަ އަތް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ރަނަގޅުވާނެ.  އޮންލައިންަގއި  ޖެއްސެވީމަ  ތާއީދު  ނޫނިްއޔާމު  ހިއްލާލައްވާ  ށް 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި    )ވޯޓުދެްއވުން(  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  ވަުގތު  މި  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި 

ނެތުމާ ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރުން  އެހެން  ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުން  ެއ  އިއްތިފާޤުން  އެޖެންޑާަގިއ  މެންބަރުންެގ  އަދި  އެކު 

ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެދުކަނޑާލަން.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނެތުމާއެއްކޮށް،  ކަމެއް    އިތުރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 

_______________ 
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