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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެންނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަށްކޮމިޓީބަލާ ިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ސަރުކާުރ މަސްއޫ`. 

ތެރި މެންބަރު ތިއްބެވީ މަރަދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން މި ަވގުުތ މިމިޝުކުރު ދަންނަވަން. 

އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، އަދި ދިއްދޫ  ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިމެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، އަދި 

ތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ  ،މުޙައްމަދު ބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

އަދި އަޅުގަނޑު ވިލުފުށީ  ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްއަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ދާއޫދު،

 ފަހުން މިޓީ ނުބާްއވާާތ ވަރަްށގިނަ ދުަވސްތަކަކަށްަފހު މިއަދު އަދި އިރާގެ މެންބަރު ިރޔާްޒ ަރޝީދު. މި ކޮމިދާ

ބޭއްވީ. ކޮމިީޓއަށް އައިސް ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ވެްސ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގިއ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް މި

ަމއްސަލަތަެކއް  ގިނަބޮޑު އެއްބާުރލުމެއް ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީާމ، މާމިހާތަނަށް ވެސް މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ވަރަށް

މި ކޮމިޓީގައި ނުނިމިއެއް ނުހުންނާނެ. ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މައްސަލަތަކެއް ެވއްޖެއްޔާ ދަނީ ނިންމަމުން. 

ހެންކަމުން މިއަދުގެ މި އެއަދި ކޮމިީޓގެ ފުރަަތމަ ބައްދަލުވުން މި ބޭއްވެނީ. ފަހުގައި ހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ުޗއްޓީައށްއެ

އޮތީ މިކޮމިޓީގެ ހުރި  މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ މި  ،ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް ވަަރށްގިނަ ދުވަސްަތކަކަށްފަހުަގއި 

ެތރޭގައި ަބއެްއ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮުޅގަިއ  ގެަމއްސަލަތަކު ތެރޭގައި  ބެހޭގޮތުން. އޭގެ  ކާމައްސަލަތަ

ގެ މިހާތަނަށް ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް އެނގޭ ލިޔުމެއް އޮންނާނެ. ދެން އިތުރުން މިވަގުތު ހުންނާނެ މި ކޮމިޓީ

ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިއަދި  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ބެޭހގޮތުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  މާ، މިކަމާއިނާ އާދަމް ެވސް މިަވުގތު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންފި. އެހެންވީރޮޒަ

ކޮމިޓީެގ  އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ފުރުޞަުތ އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެެހން ނޫނިއްޔާމު މި

މުޅި ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާގެ އަުޅަގނޑު މިހިރީ މައްސަލަތަކުގެ ތަރުތީބުން އެޖެންޑާއެއް އެކުަލވާލުމަށްފަހު

 ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވާނަން. ހޯަރފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ހޯރަފުށީ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  . އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މާދަމާމުޤައްރިރު، އަުޅގަނޑު ހަމަ ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންެވެގން

މި ތަރުތީބުތައް މިއިންގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހަރަކު މައްސަލައަކަށް އެޓެންުޑެވގެން މިކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ 

ވެރި ކަެމއް ކަމަްށ މާދަމާއިން ފެށިގެން އަޅުގަނުޑމެން ގަޑިެއއް ހަދައިގެން މިަކން ކުރުމަށް އިށީނުން ވަރަށް ބުއްދި

އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ ެއ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަންވެގެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. މެންބަރު ރޮޒަްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްރޮޒަމެންބަރު  ދާއިރާގެއަްއޑޫ މީދޫ 

ކޮމިޓީގެ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އެ 

މަ އެ މައްަސލަ މިހާރު މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ފެންނަން ނެތީ އެއް.މައްސަލަ އަދި ނިންމާފަކައެއް ނޫން ވާނީކީ

ބައްދަލުވުމެއް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްގެން އެއަްށފަހު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ މުޤައްރިރު އޭރު 

މަޢުލޫމާތު މިތަނަށް ފޮނުވާފައި ދެން ޭއގެފަހުން އެ ބާްއވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވމެއް އަދި ނުބާްއވާކަްނ  .ވިދާޅުވި 

މާ، އެކަން ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން އެދެން. އެ ވަަރށްފަހުން ވެސް އަނެއްާކ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންވީ

ހަމަ މިކަހަލަ އެހެން މައްސަލައެްއގަިއ މަންމަޔަކު ުކްއޖަކު މަރާލިތަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ. 

ކޮށް އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށް އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޙއްލެއް ހޯދަން ކުރަންހުރި ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން 

ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މުޤައްރިރު އަަވސް މައްސަލަެއއް ގޮުތަގއި އެ ަމްއސަލަ ބައްލަަވއި ކުިރއަށް 

  ގެންގޮސްެދއްވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރގައި ހުންނާނީ ަބެއއް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން ތިކަންތައް މާދަމާ ބަލާލަދޭނަން. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޭ

ސާފުކުރަން. އެހެންވީމާ، ވަަރށް ދުވަސްތަކަކަށްފަހުަގއި ކޮިމޓީގެ މިއަދު ބައްދަުލވުން ބޭްއވުނީމަ ކުއްިލއަކަށް މިއަުދ 

ފައި ހުރި ތިހިސާބަށް، އެކަމަކު މާދަމާގެ އެޖެންޑާަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ތިބައި ހިމަނާލާނަން މިހާތަނަށް ލިބި

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައިވާތީ. . އި މައްސަލަތަކާއި އެުކގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަލާޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މާފަންނު ހުޅަނގު 

ން. ދެން މުޤައްރިރު ވިދާޅުވެއްޖެ މާދަމާ އިނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތެއް ހޯދީ ރޮޒައަޅު

   އެހެންވީމާ...އެކަން ބައްަލވައިދޭނަމޭ. ދެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކާ  އެ މިހާތަނަށް ލިބިފައި ހިމަނާނަންމާދަމާގެ އެޖެންޑާއަށް އަުޅގަނޑު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

ޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްެޗްއ ވިދާޅުވާން ނެތިއްާޔ، ައދި މާދަމާއަށް އެބަހުރި އިތުރު އިއް . ދެން އިއެުކގަ

ިއއްަސ ހުރި ބައެއް ބަދަލުތައް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެްނދަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ބައެްއ މުއައްސަސާތަކަށް އަ

ސަލަ ވެސް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ބަެއއް ަމއްވަނަ މާއްދާއިން  115ނޫނުއަސާީސގެ ގާ

އެާއއި ވެސް އެުކގައި މާދަާމ ބައްދަލުވުމެްއ ބާްއވާނަން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ވަޙީދު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ 

ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މިފަދަ ކޮމިޓީއެއްަގއި އެްއވެސްއިނގޭތޯ. ޔާ ޝުކުރިއްއާދެ! 

ބެހޭ ތަންތަނުން  މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަމުންގެންދާއިރުަގއި އެ މަްއސަލަައކީ ސަރުކާރުގެ ުނވަތަ ދައުލަުތެގ ކަމާ

އޮތް ހިސާބާއި، ޝަރީޢަތުގެ ހުންނަ މައްސަލަތައް ކަމާިއ، އެ މައްސަލަ ޮގއްސަ  ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ މައްސަަލއެއް

ގޮެތްއގައި ޝަރީޢަުތެގ ހުންނަ މައްސަލަތަކަކީ އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއަށް ވަެދޭވނެ މައްސަލަތަކެއް ނޫން.  ޚާއްޞަ

ވީމާ، ެއ އެހެންވީމާ، މިހާރު އިބްތިހާލުގެ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއް. އެހެން

ކޮމިޓީ ތެރޭގަިއ އެޖެންޑާކޮްށގެން ެއގޮތަށް ެގންދިއުމަކީ ެއއީ ކޮން ބާވަެތްއގެ ކޮން ނުކުާތއެއް ކަމެްއ  މިމައްސަލަ 

ހަމައަކަށް ދާކަށް  އޭަގއި އަދި ރަނގަޅު ިނމުމަކާ ނޭނގޭ މައްސަލަެއއް ގޮތުަގިއ ހުށަހެޅިގެން ެއގޮތަށް ދަންޏާ

ުގޅިގެްނ ެއ  ގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ެދކެން. އެހެްނވީމާ، ޝަރީޢަތު ކަމަކަށް ނުއެއް ފުރުޞަތެއް އޮތް 

މައްސަލަިއގެ މަްއޗަކަށް މަިޖލީހުން އެއްެވސް ކޮމިީޓއަކުްނ ކުރެވޭނެ މާބޮުޑ ކަމެއް ޮއންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 ނުއެއް ދެކެން. އެހެންވެގެން ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބެހޭގޮުތންނެއް ނޫން. މިހާތަނަށް  މަޖިލީހުގެ އޮތް މައްސަލަައކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރިގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ

ބެޭހގޮތުން ގޮތެއް ިނންމާލުމަކީ، އަުޅގަނޑު ެއ  އެކަމާ ހޭގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބެ ލިބިފައި އޮތް ަމއްސަލައާ 

ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ފެނެއޭ، އެގޮތަށް ވެސް ިނންމޭނެށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުއޮތީ ޝަރީޢަތުގައޭ އަުޅގަނުޑމެންނަ

މިދެންނެވި މައްސަލަ ގޮއްަސ އޮތް ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ަމއްސަލަ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތީ މިހާތަނަށް ލިބުނު 

ރީޢަތުގައި އޮންަނ . އަުޅގަނޑުެމން ޝައޮތް މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ެއކަންތައް އެޖެންޑާ ކޮށްލާފައި ގޮތެއް ނިންމާނީ

ބަލާކަށް ކަންތައްތަކެއް ތެރޭަގއި ކޮންމެހެން މާގިނަ  ލަެއއްގެ ތެރެއަށް ވަްނނާކަށް ނޫން. އަދި އިތުރަށް އޭގެމައްސަ

ނުބަލާކަށް ވެްސ ނޫން. ެއހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވީ ެވސް ރަނގަުޅ ޕޮއިންެޓއް. 
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އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ެއަކން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާދަމާ އިނގޭތޯ. ވަކި އަުޅަގނޑުމެން އޭގައި ވަިކގޮތެްއ 

މިޓީއަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަްށ ނިންމާނަމެކޭ ނޫން މިދެންނެވީ. މިހާތަނަށް ކޮ

ޙިއްސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުރިއަށް ދާން ނުދާން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ 

 އަޅުގަނޑު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މެންބަރުންނަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަރަދޫ

ޝަރީޢަުތގެ އޮްތ މައްސަލަ، އޭނަ އެަކްނ ދެ! އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މިތަނުން ބަލަން ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީީކއެއް އާ

ދައުލަުތެގ ބަލަން މިއުޭޅ މައްސަލަައކީ ކުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ެއ މައްސަލަެއއް ނޫންކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެން 

މިކަމުަގއި މި މަްއސަލަ ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަެޅއް ނޭޅިގެންތޯ އެކަން އެހެން އިދާރާތަކުގެ އެްއވެސް އިހުމާލެއް ޮއވެގެން 

ދިމާވީ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެހުރި ލޫޕު ހޯލްސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުޑަކުދިްނގެ 

ތްކުރުމަށް ެއޅެންހުރި ފިޔަވަޅާއި، ނޭޅި ހުރި ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ދިރާސާކޮށް ބެލުން. ޖިނާޢީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަ

މައްސަލަެއއް މިތާކު ނުބަލާނެ. ޖިނާޢީ މައްސަލަ ބަލާކަށް ނޫން މިއުޅެނީކީ ވެސް. ޖިާނޢީ މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ 

ެގ ތަނެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތު  އިޚްތިޔާރެްއ މި ކޮމިޓީައކަށް ވެސް ނޯންނާނެ. އަދި ތަޙުީޤޤުކުރާ

ބެހޭ  ލިްއޔަތު އަދާކޮށްަފއި ޮއތީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އެިކއެކި ދައުލަުތގެ ކަމާއިދާރާތަކުން އެ މީހުންގެ ަމސްއޫ

ކިހާ މުއައްސަސާަތކާއި އެތަންތާނެގ މުވައްޒަފުން ެއކަން ކޮށްފަިއ އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ، ކޮން ބޭފުޅެއްގެ އިހުމާލުން 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑމެން އެކަން ޔަޤީންކޮށްާލ ވަރަކަށް ނުބެލިގެންތޯ ނުވަތަ ބެލިގެންތޯ، ބެލިފައި ވެސް ޮއވެދާނެ. 

ވާހަކަ ެވސް  އެކަހަލަ ކަންކަން ތަުކރާރުނުވުމަށް ޓަކައި ސިްސަޓމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތިްއޔާ އެދެން 

ލުވާ ފަާރތްތަކުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮަބއިޯތ އަދި ސަރުކާރުގެ މިކަމާ މަސްއޫންނަވާލައި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ޤަބޫުލކުރާގޮތުން މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ސުވާުލޮކށް އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަީކ އަުޅގަނޑު  މީހުންނާ އަހައި އެ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނޫނިއްޔާ  ޖިނާޢީ  ކަމެއް މިފަދަ ބޮޑުކަމެއް ހިނގީމަ. މިއުޅެނީކީ ެއއްގޮަތަކށް ވެސް މި

ޝަރީޢަތަށް، ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުވެސް ދެްއކޭނެ. ދަްއކާކަްށ ބޭނުމެއް ވެްސ ނޫން. 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ  އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި މައްސަލަތަކަކީ މި

 ލީ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ އޮތްގޮތް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިފިން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ މި

ގެ މާދަން ކޮށްގެްނ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ ކަެށއް. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އެޖެންޑާ ސަކަށް ދާބަޙު
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އެ ާޝޑަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ހަމަ އެ މައްަސލައިަގއި، އަުޅގަނޑު ނަށް އަރުވަމުން ގެްނދާނަން. ދެންމެންބަރުން

ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ މެން ތެެރއަށް ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނުދަމާ ހިނގާ. ދެން އަުޅގަނޑު މައްސަލަިއގެ ތަފުޞީލު

އެ މަސައްކަތް ކޮްށގެން. ެއ ާވބުދާރީކުރަން ތިބި މީހުން ެއކަންކަން ޖަކަންކަން ަރނގަޅުކުެރވޭނީ ހިނގާ ކަންކަމަށް 

އެ ފާހަގަކުރެއްީވ  އެކަން ކުރާނަން. ދެންމެ ޝަރީފް . އެހެްނވީމާ އަޅުގަނޑުެމންއިލިއްޔަތު އޮތީ މި ކޮމިޓީގަމަސްއޫ

ދިމަދިމާއަށް ނޫނު ހަދައިގެން އެކި މީސްމީހުންނަށް އެކި ެއއީ. ެއ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގާ ރަނގަޅު ޕޮއިންެޓއް

ލިްއޔަުތ ެއކަން ޙަވާުލވެފައި އޮތް މަސްއޫ ޙިމާޔަތް ހޯދައިދޭން. އެ ދިމަދިމާއަށް ޙިމާޔަތް ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ. އެ މަސައްކަތް އަުޅގަނުޑ މިހާތަނަށް ހުންނާނީ ކޮށްފަ. ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިާވ 

ން އަުޅގަނޑު ހިސާބު ހަަދއިނުލާ ވެްސ ދަންނަވަްނ ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއި މިތަނަ ކަންތައްތަުކގައި 

ްށވުރެ ިގނަ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެްނ ހުންނާނީ ހަމަ އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިަޔއިގެން މި އަ 90ކެރިދާނެ %

ކަމުެގ ގައި ވެްސ އެކަންތައް ކޮށްދޭނެކޮމިޓީގައި ނިންމާފައި އޮންާނނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ުކރިއަށް އޮތް ތާނ

ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑު ދެން މިތާނގައި އިނދެ. ވަކި އަުޅގަނޑު ވަކި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަކި މީހަކު ބޭނުންާވގޮތަށް 

ނޫންކަން، އެހެންނަމަވެސް ަކންކަން މިހާތަނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުކުރެވިަފއި ހުންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމާއި މިކަންކަމަށް އެކުަގއި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭީތވެ މައްސަލަތައް މަސްލަޙަތުއޮންނަންޖެހޭ ސުލްޙަ ގައި އެތެރޭ

ގޮުތގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ުގިޅގެން ޭއގެ ރަނގަޅުމިހާތަނަށް ގޯސްވެފައި އޮންނަނީ. 

ްއބާރުލުން ދީގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަށް އެްއވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އެ

މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަމަކު ނިޔަތާއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވާަހކަ ބަދަލުވެ ބައެއްފަހަރު އިިދކޮޅު މީހުން، މިސާލަކަށް 

ށް އެުކވެިރ ސަރުކާރެއް ހިްނގާ ޕާޓީތަކަްށ އެ ަމއްސަލަ ކުިރއަށް ެގންދަން އުނދަގޫ، އެހެން ުނވާކަހަލަ ގޮތަކަ

 އެ ދެްއކެވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ އެ ްނ ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޝަީރފްޖައްެވއްގެ ތެޭރަގއި ތިކަންކަ

ފި. މިހާރު ދޫކޮށްލައި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ޝާހިދު އެދިފައި އޮތީމަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިނާ އެދިފައި އެބައޮތް. އަިދ ރޮޒަކަށް އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްރޮޒަދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

އެ ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ތާއީދުކޮްށލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ނޫްނ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝަރީފް

ބައިތޯ ބަލާފައި އެކަންކަން ރަނަގޅުކުެރޭވނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެން އެތާ އެހުރި ލޫޕް ހޯލްސްތަކަކީ ކޮ

އަުޅގަނަޑކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ އެހީެތރިކަމަކަށް.  އޭަގއި .މުއައްސަސާަތކަށް މަޝްވަާރުކރަން ބޭނުންވަނީ

 ހެނެއް. ހިއެއްނުވޭ މި ކޮމިީޓގެ ެއްއެވސް މެންބަރަކު އެފަދަ ޙާދިސާއެއް ތަކުރާުރވާކަށް އެދޭނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަން ޭދން ކެރޭނެ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ހާޒިރު ވެސް ކޮށްދޭނަން. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޓީެމްއ ގޮތުަގއި އެުކގައި ވަރަށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވިގޮތަށް 

ކުރި  އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ޮއވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ ތި ކަހަލަ މާހައުލެއް  އްކަތްުކރެވޭނެޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސަ

އެްއވެސް ކަމަކަށް ދަްއޗެްއ ނެތް މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ާދަކށް. މިހާތަނަށް ވެސް މިކަންަތއް ނުކުެރވިފައި އޮންނާނީ 

ކުރަން ބޭނުންގޮުތން، އަދި ބަެއއް ފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން މާބޮޑަށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް ިމކަންކަން

ދިނުން. އެހެންވީމާ، ބަެއއް ކަންތައްތަްއުކގަިއ ދޫނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަިއޑުން، ސަރުކާރު ސައިޑު މެންބަރުން ވެސް

ަގއި ދެބަސްވެވިފަ. އެނޫން ހުރިހާ މައްސަލަތަކުައޅުގަނޑުމެންަނށް ހުރީ މިހެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގިއ ބައެއްފަހަރު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އެހެންވީާމ، މިކަންތައް އެގޮތަްށ އަުޅަގނޑު ގެްނގޮސްދޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން އަރުވަން. ދެން 

ބެހޭގޮތުން ވެްސ  ބައެއް ުމއައްަސސާތަކަށް އަިއސް ހުރި ބަދަލުތައް އިދާރީގޮުތން އަިއސް ހުރި ބަދަލުތަްއ، އެކަންތަކާ 

ކުރާނަން. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އިތުރު މަށް ައޅުގަނޑު އެޖެންޑާ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމާދަމާގެ ވަގުުތގައި އަުޅގަނުޑމެން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ވެސް އެދިފައިނުވާީތވެ މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. 

ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ކެންދޫ  ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން

ކޮމިޓީގެ  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެްނނެވީމަ މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އަދި މި

ގުޅުނުކަން ެވސް އިޢުލާނުކުރަން. މިއަުދ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން  ބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެންނާމިހިސާ

 ެދއްވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ނިންމާލަން. ވަޑައިގެން

____________________ 




