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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް  ވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ތި 8`. މިއަދު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަްއ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 ައާކ ގުޅިގެން މަްޝވަރާކޮށްލަންންމު އަވަސް މައްސަލަކޮމިޓީއަށް ައއިސްފައި އޮތް މުހި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ވަރަށް ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްެތއް ނިންމުމަށް. މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެ އަދި ގޮ ހޫނު  ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާާލނަން ރެކޯޑުގަ ޒިރީމަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ހާ  ޢުރޫފް އިބު ރައީސް ޢަލީ މަ. ކޮމިޓީގެ ނަ އަުޅގަ

ފަރެސްމާތޮޑާ  ގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަޙީދު،އަދި ތުލުްސދޫ ދާއިރާ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ކެނދިކުޅުދޫ

އަޮތުޅ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އަދި ނ. ދާއިރާގެ

ބާ ދަންނަވަން. ދެން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ުކއްލި ގޮަތކަްށ ވެސް ވަރަށް މަރުޙަ އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

މަވެސް މި ވެސް އެދެން. އެހެންނަ ފަށް ވަރަށް ނުތަނަވަސް ގަޑިެއއްގަ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާ ދެން  ޖެހުނީ  ބާއްވާލަން މި

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ދަންނަވާލީ. އަުޅަގނޑު ެތއް ައވަހަށް ނިންމާލަންޖެހޭތީވެއައިސްަފއި އޮތް މަްއސަލަިއަގއި ގޮ

 ންނަ ަމއްސަލަެއއް މި ސިންގ މިނިސްޓްރީން ފޮނުާވފައި އޮތޯ. ހައު ފުޅުންނަށް ަދންނަވާލާނަން އިނގޭބޭ ތި މައްސަލަ

ަނވާނެ ނިގވަަޑއިގަން. ދެން އެތުންބެހޭގޮރީައުކ ހަމަޖެއްސުމާ މައްސަލައަކީ. މިނިސްޓްރީއަްށ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަ

ޓްރީްނ ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. މިނިސްންމު ދައުރެއް އަދާއެްއގައި ވަރަށް މުހިމިނިސްޓްރީ އަކީސެކްރެޓަރީޕާމަނަންޓް 

ލަފާފުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން  ،ދިނުމާއިވެރިަކން ތަނަވަސްކޮށް ށް ގެދޮރު އަީކ ރައްޔިތުންނަވިދާޅުވަނީ މި މިނިސްޓްރީ 

ކޮށް ޤީކޮށް މޮނިޓަރއަރަމުން އަންނަ ިއމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޖޭގައި އެންމެ ކުރިރާއް ،ދިނުމާއި ހޯދައި

މަގުތަކާއި ފާލަންތައް ހަދަިއ ، މަސައްކަތްަތއް ކުރުމާއި ބިމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި، ރުންއްޓުމުގެ އިތުބެލެހެ

އޮންނަނީ. ދެން  ންމު މުއައްސަސާއެްއގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި މިޤީގެ މުހިބެލެހެއްޓުންފަދަ އުމްރާނީ ތަރައް

ންމު ދުގެ ސަރުކާުރގެ މުހިންނަވާނޭ ފަދައިން ދެންނެވިފަިއވާ މަސައްކަތްތަަކކީ އަވަނީ އެނިގަވޑަިއގައޭގެފަހުން ވިދާޅު 

ސަރވިްސގެ  ލްާވންވާނީ ސިވިއަކު ރެޓަރީސެކްއިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ޕާމަނަންޓް  މި  ،ތަކަށް ވީހިނދުަގއިވަޢުދު

ނުޖެހި  ރުތަކުްނ ެއއްކިާބެވ، ަވކި ފަރާތަކަށް ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ިސޔާސީ ފިކު ކުރާ ޒިމުގާނޫނަށް، ގާނޫނު ލާ

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެދންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ކަްނ  މި މިނިސްޓްރީން ދެކޭ ކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅަކަށް

ލް ކިޔާ ބޭފުަޅކު އިސްމާޢީهللا ކަށް އަލްފާޟިލް ފަތުޙުއަސެކްރެޓަރީމިނިސްޓްީރެގ ޕާމަނަންޓް  ހުރިއިރުގައި

އެކު މަަސއްކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއކަން  ދިކޮޅު ފަރާތްތަކާބޭފުޅާއަކީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފިކުުރގައި އި ހަމަޖައްސަވަނީ. އެ

ރައްޔިތުންނަްށ  ކަމަށް ހެންވީމާ، ޭއގައި ދަތިތަެކއް ިދމާވާނެކަމަށް. އެ  ެއކު މިނިސްޓްރީއަށް އެނގޭ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ

އަކީ އެންމެ ގިނަ ިމނިސްޓްރީ ށް އެންމެ ބޮުޑ މެގަވާއިުރގަިއ މިނިސްޓްރީައކަޚިދުމަތް ދޭ މުހިންމު އިދާރާއަކަށް 

ކަން  ހެްނވީމާ، މި. އެރި ިޚދުމަތްތަކެއް ދޭ މިނިސްޓްރީައކީ އެ މިނިސްޓްރީ ކަމަށްާވިއރުގަރައްޔިތުންނާ ުގޅުން ހު

ކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް  ނުގަންަނވާ އެވަޑައިތާ ދޭތެރޭގަިއ ހިތްހަމަޖެހިގެންދާ ގޮ ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން މި ސިވިލް



  

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮތީ. އެހެންވީާމ، ކޮމިީޓެގ އި މި  ކަން ބަލައިދޭށޭ މި ސިޓީގައި އެދިަވޑަިއގެންފައި މި

ންިދއުމުަގިއ ދެކިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް ށް ގެޔާލުފުުޅތަކެއް އަދި މި މައްސަަލ ކުރިއަފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޚި 

ތަނަށް އަިއއިރު ތައްަގނޑު ނުޖެހި  އެްއވީމަ، މިސިއްރު ސިޓީޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން މި ސިޓީގެ ވިދާޅުވެެދްއވިއް 

ނޑު އެތެރެ ކުރެވިަފއި މި  ގެނޭ ސިޓީ. އެހެންވީާމ، ވީހާ  ޖަހައިގެން އެބަ އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް މިހާރު މިކޮޅުން ތައްގަ

ިއގަންނަވާ ގޮެތއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައްންގެ ކޮމިޓީެގ އިބޭފުޅު ކަމުގައި ތި ައވަހަކަށް މި ވެސް

 ކުރެްއވުން އެދެން. ޚިޔާލުފާޅު

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ވަޙީތުލު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަިއއްަޒތްތެރި މުޤަ `. ޝުކުރިްއޔާ ނޑު އިން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގައްރިރު. އަޅުގަ މެންނަށް އަުޅގަ

ވެްސ  ނޑުންމު ކަމަކާ ގުޅޭ ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީ އަުޅގަވަރަށް މުހި އީ ހުށަހެޅިފައި މި ތަނަށް މި  މި ،މި އިވިގެން 

ވެސް ބަޔާްނކުރަްއާވފައިވާ ފަދައިން ޕާމަނަންޓް އި ތަކީ ހަމަ އެ ސިޓީގަ ބަލާލިން. ބަލާލިއިރު މިވާގޮަތކީ ޙަޤީޤަ ކިޔައި

ކުާރ މީހަކަށް. ކަތްސްޓްރީގެ ދަށުްނ މަސައްެއ މިނި ނިސްޓަރަށް ލަފާ ދީ ހަދައިޖެހެނީ މި ވާން މިސެކްރެޓަރީ

. އަދި ކުާވއެއް ހުށަހަޅާފައެހެން ޝަ ކަން އަވަހަށް ާވއިުރގައި މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ މި ވެފައިއެހެން

 ތަނަށް  ނުނިމެނީސް އެހެން މީހަކު މި  ލަ ކޮމިޓީން ނިންމައިސަމައް މިއެހެންވީމާ، ދަނީ ކުރިއަށް.  އެ މައްސަލަ އެ

އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވުަމށް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް އަންގަަވއި ދެްއވުަމށް  ރުމަށް ސިވިލްކުރުމަށް ފަސްކުޢައްޔަން

 . އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ާތއީދު ގެ ހުށަހެތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކުރަން. ޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޭޅގޮތުން މި  ގެ މަްއސަލައާރުމުކު ސެކްރެޓަރީ ަޢއްޔަނޓް މި ަމްއސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ޕާމަނަން އެހެންވީމާ، މިހާރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން ހުށަހެުޅމެއް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. ެއއީ މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް 

ނޑުމެން ސިޓީއަކުން ދަންނަވާލަން މި  ހުށަހެޅިފައި ކޮންސާނެއްގެ ޮގތުގައި މި ކޮމިޓީއަށް އޮތީަމ އިހަށް އަޅުގަ

ތެއް ދޭށޭ. އެހެްނވީމާ، ުފރުޞަނުނެރި މަޑުކޮށްަލދޭށޭ މައްސަލަ. ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީން ބައްަލވާލަްއވަން  ށްއްކަތަމަސަ

ނޑު މި  ގޮތަށް ދަންނަވާ ސިޓީއަކުން އެ ގޮތަށް މި އޮތީ. އެހެންވީާމ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލެވިާދނެ. އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ  ކަމަށް. އޭރަށް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން ސިޓީއަކުން އަުޅގަ

 އަރުވަން.  ވެސް ކޮށްެލވިދާނެ. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުސަތު

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ާވއިރު އެ މުސްތަޤިއްލު ވަކި ކޮމިޝަނަކަށް ވެސް  ސަރިވސް ކޮމިަޝނަކީ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ސިވިލް

ކޮމިޝަނުން ކަންތައްތަްއ ކުާރނެ ގޮތާިއ ނުކުރާނެ ގޮތް ަމޖިލީހުން އެ ގޮތަށް ސިީޓއަުކން އެންގުމަީކ ެއއީ އެ ކަްނ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.އެ  އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާތީ  ކަން އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޫން މިހާރު ވެސް ހުށަހެޅުމެއް އޮތީކީެއއް. މިހާރު މި ކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކުރާކަށް އަްނގާ ގޮތަކަށް

ނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަށް އެ ބޭފުޅުން  ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީން މި ކޮންސާނެއް ހުށަހެޅުއްވާަފއި އޮތީމަ އަުޅގަ

އި މި ކަމާ ގުެޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހަދާލުމަކީ އެީއ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ގެނެސްގެން ވާހަކަަދއްކާ ހަދަ 

އެހެންވީމާ، މި ަވގުތު މިނިްސޓްރީން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ކަމަާށއި އެހެންީވމާ، މި ކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ަފއި އޮްތ ގޮތެްއ. އެހެްނވީމާ، އެ ަކން ގާހިނކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުންނާ ަމޝްވަރާކޮްށގެން ބަލަން ބޭުނންވާ ކަމަށް 

އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އިތުުރ  އި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔަން ލިޔުަމކުން އިހަށް ަވގުތުޮކޅެއް ދޭޭށ ދަންނަވަން އެ ހުށަހެޅިފަ

ހުށަހެޅުމެއް ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ އަހާލަން ކަމަށް ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވައި ުޙސަިއން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ އޮްތ 

 ތެއް ހޯދަން. އެ ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުމި ފުރުޞަ  ހުށަހެޅުން. އެއީ ލިޔުމެއް ފޮނުވާލާ ގޮތަށް އިހަށް

މެންބަރެްއގެ  4ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީާމ، މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ާހޒިުރވެަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން 

ނޑު މި އޮން ދަ ރެޯކޑުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސެވގެން ިމ ދިޔައީ . ދެން ޢަލީ ޙުސައިްނ އަުޅގަ

ނޑު   މިހާރު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ރެކޯުޑގައި އަުޅގަ

ނޑު ކުރިންޔާ މާ، ކޮމިޓީން ތި ނިމިގެންދިޔަ ގޮތަށް ގަކޮށްަފިއ އޮންނާނީ. އެހެންވީފާހަ މީން ރަޝީދުގެ ނަން އަޅުގަ

ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގައި ދަންަނވާލަން އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީމޭޒުން ިމ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ސިވިލް

ނުޑ އެދެން. މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށް ގެންެދވުން އަުޅގަ
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