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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އިްއޒަތްތެރި  `. ސަރުކާރު

ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތްއބެވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މި މިވަގުތު  ންނަވަން.ޝުކުރުދަ

އަޙްމަދު ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއި، މުޙައްމަދު

ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް އަދި އަުޅގަނޑު ވިލިފުިށ ދާއި ރުބަރު މޫސާ ނިޒާއައްސަުދ، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ކަރަންޓްގެ މަްއސަލައާ އަދި އިތުރު ވަޒީަރކަްށ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވީ  ގެމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ !ދެރަޝީދު. އާ

ރ މެންޓް މިނިސްޓައި އެންވަޔަރަންއްގަ ޭރގެ ަވރަށް ފަހުގެ ވަގުތެ  . އެހެންނަމަވެސްއިގަ ސަލައިދިނުމުގެ މައް ރުޙުން

އަާށިއ ޑީ.އެމް ދެން ހަމަ އެހެންމެ މި ބައްދަލުވުމަށް ސްޓެލްކޯގެވެން ނެތް ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ. ހާޒިރުވެ  ދުމިއަ

 ތަުނން  2މަވެސް އެ އަންގާފަ. އެެހންނައިއްޔެ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވާީނ ީޑއަށް .ފެނަކައިގެ އެމް

ެވސް  އިުރގަ އިއެްއެވސް ޖަވާބެއް ޚަބަެރއް ވެފަަކެއއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ިމހިސާބަށް އައިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް 

ވުން މި ދެންނެވި ެވސް ވިދާޅެއްނުޭވ. އެހެންކަމުން މި ބައްދަލު ކުގެ ޚަބަރެއް ނެތް. ވަކި އެއްެޗއްމި ދެންނެވި ފަރާތްތަ

 ބޭފުޅުން ވަަޑއިނުގަންނަވާީތވެ.ގެންދެޭވކަށެއް ނެތް އެ  ބައި ކުރިއަށް މިއަދު  މި ދެންނެވި އިއެޖެންޑާގަ  ،ބައި

މިހާރު ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން. ދެން ންވީމާ، އަެނއްކާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން މިއަންނަ ބުދަދުވަހު މާދަންނޫން އަނެއްހެއެ

ދެން  ކޮަޅކަށްފަހު()ަވގުތު ...އޮތީ އި އެބައޮތް. މީގަ ބުނެފަ އިސްޓެލްކޯގެ ސިޓީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިހާރު ލިބިފަ

ޓް މެންއެންަވޔަރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މި ކަމާ ގުިޅގެން

ވާލާދީ ަމޖިލީހުގެ ސިޓީާއ ޙަ ވާލާދީ،މި ަފރާތުގެ ސިީޓއާ ޙަ މިއޮީތ  އިޓީގަ ޮއތް ސި އިމިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފަ

 ަގއި ޭބއްވުމަށް  9.30މިއަުދ ހެނދުނު  !ދުވަުހ މާދަމާ ހެނދުނު، އާދެ ނަ ހޯމަވަ 2016ޮއގަސްްޓ  15 .ދަންނަވަމެވެ

ހުރިގޮތުން އަުޅގަނޑަްށ ބައިވެިރވެވެން ނެތްކަުމގަިއ  އިހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމުެގ މަސައްކަތް މިަވގުތު ރޭިވފަ

އޮތް ސިޓީ.  އިމިއޮތީ ފެނަކައިން ފޮނުވާފަ އޮތް ސިޓީ. ދެން އިމެްނޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފަވީމެވެ. އެްނވަޔަރަންނެދެން

 2016ޮއގަސްޓް  15މުަވްއޒަފުން  ކުންފުނީގެ އިސް ަބއެއް  އިޓަރާ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ދަތުރެްއަގއި މެނޭޖިންގ ޑައިެރކް

ގަްސޓް އޮ 15ވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އްވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރު

ދެންނެވީމެވެ. ދެން ހަމަ  ވާަހކަ ން ުއޒުުރވެރިވާވާ ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެިރވާަހމަޖެހިފައި 9:30ވަނަ ުދވަހު  2016

މަސައްކަތެްއ ކުރިއަށްދާީތެވ ބޭފުޅުންގެ ފޯތް ޕަވާރގެ  އެ  މިޮއންނަނީ ހަމަ އެ ގޮތަށް އިއިން ފޮނުވާފަ ސްޓެލްކޯ

ބަލާ ކޮމިީޓއަށް މިއަދު ހަމަ ހާޒިުރވެެވން ނެތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  މިންވަރު ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ

މިކަމުގައި ައޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން އެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށްފިން. އަުޅގަނޑު މި 

ީތވެ. ތްތެރި މެންބަރުން ައޅުގަނޑާ ުސވާލުކުަރއްވާއެޖެންޑާ މިކުަރނީ އިއްޒަ މިކަން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މި ކޮމިީޓަގއި

އިުރ ކޮމިީޓއަްށ އިއެބޭފުޅުން މިއަދާ ަހމައަށް އަ  ކުރުމަކާ ުގޅިގެންއޮްތ ފާސް އިށްފަންނަމެން ފާސްކޮކީްއވެހޭ ތިމަ
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. ައޅުގަނޑަކީ ކަރަންޓް ވިްއކާ މީހެއްނޫން. ކުިނ ވެސް ވިްއކާ މީހެއްނޫންައޅުގަނޑުގެ ބޭުނމެއް، ނުގެނެސް. 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ  ކަމަކުނެތް. އެ ެވސް މަސްލަޙަތެއް މިކަމުަގއެއް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުގެ އެއް 

ގެންނަްނ ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކޮމިޓީއަށް ވީހާ ވެސް ައވަހަކަްށ ގެނެސް އެކަން ނިންމޭތޯ  މީހަކު ތާއީދުކޮށްގެން

އެތަްއ  ކޮންމެ ދުވަހަކު .މި ގެންދަނީ. މި ކަމަކީ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމު

ހެންވީާމ، ބައިވަރު ަރއްޔިތުން ޝަުކާވކުރާ މައްސަލަެއއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު މިކަން ކުިރއަށް ގެންދަނީ. އެ

ވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީމާ، އެބަ އެދި ން ފުރުޞަތަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަގއި މި އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައި

 ދާނީ. އެހެންވީާމ، 2ރު ފަހުަގއި އެޖެންޑާ ަނންބަ ޭއގެ އިވާފަ. އަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 ވެސް  ހީވަނީ އަނެްއކާ ހެދުމުގެ ބަދަލުަގއި އަޅުގަނޑަށް ދާން  މާބޮޑު ބަޙުސަކަށް މިކަމުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން

 އް ުދވަހުމާދަންނޫން އަނެވީމާ، މި އަންނަ ބުދަދުވަުހ ން. އެހެބައްދަލުވުމަށް ިކޔާނީ އެހެން ދުވަހަކަށް އަުޅގަނޑުެމން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަުޅގަނުޑ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ވަަޑއިގަންަނވަން. ައޅުގަނޑު ފުަރތަމަ  އަނެއްކާ 

 .ރުވާނަންއަ ފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުޖަޢު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ފަރުޖަޢު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ސަރުކާުރން މި ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ރައްޔިތުންނަށް  ވިފަދައިން މި ރާއްޖޭގެޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ތި ވިދާޅު އާދެ!

 އަިއސް އަދި ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތަށްބަދަލު  ޚިދުމަތުގެ ައގަށް އެކި ފަހަރުމަތިން މި ޚިދުމަތެއް އެ ކަރަންުޓގެ ޚިުދމަތަކީ.

ޑު ވެސް ެއކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލު އައިސް އެކި ރަށްރަުށަގއި އެކި ގޮތަށް މިކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮ

ނޑުމެންެގ އެއްކޮށް އަުޅގަ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ އުފެދިގެންދާތާ ދުަވސްކޮޅެްއވަނީ ވެފަިއ. އެހެންުވމާހަލަބޮލި

މި ދަނީ. ވެމުން އްކަތްކުރެ އިގެން ކުރިއަށްެދވޭތޯ މަސަކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ުހށަހަޅަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި މި

ކުންފުނީގެ  2 ޚިދުމަތް ދެމުން މި ގެންދާ ރާއިން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެވުޒާ މި ކަމާގުޅޭ ދެން ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް 

 ެއކި  ނަވަންއަށް ާހޒިރުެވވަަޑިއގަންމާ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީިމކަ އިސްވެރިން ވެސް

ގޮުތގައި ބުދަ ދުވަހަށް ކީ ނަމަވެސް ވާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތި ވިދާޅުފަހަރުމަތިން އުޒުރުވެރިވުން މިއީ. 

ބުދަ ދުވަހަށް  ވީމާ،ންވާހަކަ ތި ވިދާުޅވީ. އެހެ ންނެވިިއގަ ވެސް ެއއް ބޭފުޅުންކޮެޅއް ފުރާވަޑަ  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ކީނަމަވެސް އަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަަޑއިގެންެނވޭނެހެންނެއް. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއި 

އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތިން  ހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް.ވަރެްއގެ މީހެއް ނަމަވެސް މަޖިލީއެބަޮއވޭ ކޮންމެ ފެން

. ގެނައުމަށް ޓަަކއި ދެން ކުެރވެން އޮތް ކަެމއް ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ގަާވއިުދގެ އަީލގަިއ މިކަންކުރަން އެބަޖެހޭހެން

ަގއި އެކި ގޮތަށް ިމ އްދުތަކުއްސަލައެއް. ރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަޙަޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއީ ވަަރށް ކަންބޮޑުވުން އޮތް މަ

އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އެހެން ށް އެަބއޮތް ަރއްޔިުތންގެ މެދުަގއި. ޑުވުްނ އިންތިހާއަމުންދާތީ ކަންބޮކަންކުރަ
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ެއ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންަނށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވެސް ސިޓީއެްއ އަލުން ފޮުނވަން 

ވުރެން ިދގު ވަރަށްގެންވާ އެކަށީ  އި އެ ގޮތަްށ ކަނަޑއަޅާފަ ވޭނެ ދުވަހެއް އަލުން ހޯދަން.ކޮޅަށް ވަަޑިއެގންނެބޭފުޅުންނަށް މި

އެއާ މެދުގައި ވިސްނައި ައނެއްކާ ވެސް ހަމަ ގޮެތއް  ން އަޅުގަނޑުމެން މުއްދަތެއް ދެއްަވއި ކަމަށް ަވންޏާ އިތުރު

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ވާލީުޅގަނޑަށް ހީވާީތެވ ދަންނައަ މު ަކމެއްކަމަށްމުހިންއެއީ ކަނޑައެޅުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކަަމކާ ދިމަލެއް އަިދ ނުވޭ އިނގޭތޯ. މިހާތަނަށް އްރިރު. އަުޅަގނޑު މަޖިލީހުގައި ިމވީހާތަނަށް މިވަރު މުޤައިްއޒަތްތެރި 

ވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ވަޒީރަކު ނުވަތަ އިުރަގއި ސަރުކާރުްނ ޒިންމާދާރުމި ކޮމިޓީތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރެވުނު

 ޅުަގނޑުމެން އަންގާ ދުވަހަކަށް މުއައްސަާސއަކުން ވަަޑއިގަްނނަވަން އެންެގވީމަ މިހާތަކަށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އަ

 މިހާރު ިމ ާވގޮތެއް އަުޅގަނޑަކަްށ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ނޭނގޭ. އަޅުގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ އެ ވަނީ. އިވަަޑއިގެންފަ 

ވެްސ ޖާގަދޭހެނެއް. އަިދ މަޖިލީހުގެ  ންނޫުނއަސާސީއިސް ތިބުަމކަށް ގާުއޒުރުދައްަކއިގެން މިތަނަށް ނަ  މި ބޭފުޅުންނަކަށް

ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގައި އެ ބޭފުޅުން  ކުރުވުމަށްޖަވާބުދާރީ އިރު ސަުރކާރުޒިންމާތަކަށް ބަލާ

ކިތައް ދުވަސްތޯ މުޤައްރިރު މި ވެގެން މިދަނީ. މިއިން ކޮންމެ މާ، މިހާރު މި އެބަޖެހޭ. އެހެންވީ އެއްބާރުލުން ދޭން

ބޭފުޅުްނ  އްމަލުކުރަމުން ދުވަސް. އެއް ތަޙަދަްއކަމުން މި ދަތިތަތުން މި ައގުބޮޑު ކަރަންޓް ބިލުތައް މަހަކީ ހަމަ ރައްޔި

ނެރިގެން ވެސް ެއ  އަމުރެއްއޮބޭ ންދަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަޖަވާބުދާރީވުމަށް ވެްސ އިންާކރުކުރަްއވަމުން އެ ގެ

އްޖެހެން. ގަނޑަށް ހީވަީނ ދެން ވާަރވަރަށް ދުަވސްދެވި ގެ ބާރު. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުމިތަނަށް ހާޒިރުކުރުމުބޭފުޅުން 

ޅުްއާވ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަންނަވަްނ ނޫޖަވާބުާދރީވެަވޑައި  އްކަމުން މިތަނަށްދަ  މުންއެކްްސކިުއޒް ހަމަ ދައްކަ

އަކުން އެިދގެން މި ގޮތަކަށް ެއއްެވސް ދުވަހަކު ވެސް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ފެންނަނީ. މީގެ ކުރީަގއި މި 

ޤައްރިރު. މިއީ ިއްއޒަތްތެރި މުކުރާ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިފަކާއެއް ނެތް އިނގޭތޯ އަކުން ޢަމަލުމުއައްސަސާ 

އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީްނ ގެ ކަެމއްހެނެއް. ލަންޖެހޭވަރުހަމަ ދޫކޮށް އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްުނވޭ

ނޫންތޯ ނެކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ބުނެވޭ ބުދާރީވާން އައިްއސަމިތަނަށް ޖަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު  އަމުރެއް ނެރިގެން ވެސް އެ

އް ނަން މިއުޅެނީކީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ވާހަކައެ ކަށް ޭނނގޭ ކޯްއޗެއް ބުނަން ބިރުން ކަމެއް ނާންވަަޑއިގެން. ައޅުގަނޑަ

 ސް އެ ބޭފުުޅން މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވަްނޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ެއްއޗަކީ. ަރއްޔިތުްނގެ ދައްކަން ވިޔަ

ކުޑަކުރަމުން މިދާއިރުަގިއ މި މިހާރު އޭތި މީތިން  އިހަދާ ގާނޫނުތަކުންނާމަޖިލީހުގެ ބާރުތައް އަޅުގަނުޑމެން ހަމަ 
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 އޮންނަ އިތްތަކެއް ކުރަްނވެގެން ަރއްޔިުތން އިންތިޚާބުކޮށްފައަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ މިއީ ވަކި މަސަްއކަ 

ނުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެހާ ދަށު ސަރުކާރު ޖަވާުބދާރީ ތަނެއްކަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ރިރު އެހެންވީމާ، މިއަށް ޙައްލެްއ ނޫން. މުޤައްޅުގަނަޑކަށް ބަލާކަށް ފަސޭހަކަމެއްފެންވަރަކަށް ވެއްިޓގެންދާތަން މީކީ އަ

 ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުަރން.  އެނެރިގެން ވެސް އްދަވާ. ދެން އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން ހަމަ އަމުރެއް ހޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު ފަލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވާހަކަ ެވސް  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ރޮަޒއިނާ އާަދމް ހުށަހެޅުއްވި ރިރު. ައުޅގަނޑު ހަމައްޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

ހަކަ ފުރަތަމަ ވާ ހަމަމި ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަުޅގަނޑު  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެންަނށް

 2އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި  މަ އޮޅުންފިލުވާލަންހަބޭނުން  އޮޅުންފިލުަވއިލުމުގެ ކުރިްނ އަުޅގަނޑު

ލިޔުމުން ދެންނެވީތޯއޭ.  ހާޒިރުާވން އިއަުޅގަނޑުމެްނ ދެންނެވީ ލިއުމުންތޯއޭ ނޫނީ ފޯނުން ގުޅާލާފަ މުއައްސަާސއަށް

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއުެޅނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެތޯއޭ.  ށް އެ ލިޔުންވި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަދެންނެ

 . އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން މި ދަނީ އިގަމި ކަރަންޓް މައްސަލައި  ންޖެހިގެންއުނަދގޫތަކާ ކުިރމަލާބޮޑު  ވަރަށް

ވެސް ކަރަންްޓގެ އަުގ  އިގަ އިރުދިޔަ ގުހެޮޔެވގެންހި އަޔޮ ނުާވވަރަށް ތެޔޮ ެއްއޗެމިހާތަނަށް އަގުހެ ދުނިޔޭގައި ވެސް

ފިލުވާލަން މަސައްކަތްކުރާާތ ކާހުރެތޯ އަޅުގަނޑު އޮޅުން ކީްއެވގެންތޯ މި ތިރިނުވެގެން މިުއޅެނީ. ކޮން ަސބަބަތިރިނުވެ 

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ތިން ހަތަރު މަސްވެގެން މި ދިޔައީ. މިހާތަނަށް ދިޔައިރު ވެސް ހަމަ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް މިހާރު 

ބޭފުޅުން ިއރުކޮޅުން ފަރާަވޑަިއގަންނަވަީނ  އެ ބޭފުޅުން ފުރާވަޑަިއގެން . އެ ުނކުރިއްދެޖަވާބުދާރީވާކަށް މި ގަސް ޅުންބޭފު

ެއ  އި. ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއްކޮންމެވެސް ތާކަށް ވަަޑއިގަްނނަވަ

ިތވެގެން މަނދަގޫތަކަާކ ދުއްތުރާތަކެއް ކުރިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް މިހާ ބޮޑު އު ސްވެ އިދަތުފަތުރު ހުއްޓާލާފަ ބޭފުޅުން 

ގެ ރަްއޔިތުން މިތިބީ ޖަވާބުދެއްވަން މިތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހެނީ. މި ރާއްޖޭ އަށް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

އޮޅުންފިލުަވއި ެއއަްށ  އި އުނދަގޫތައްދިމާވާ ދަތިތަކާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ވަްއދާފައި މިތިބީ އެ

އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް.  އިދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާއްލު ނުހޯދަދިނުމަށް ޓަަކއި. ެއއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިޙަ

ހާޒިރުކުރަން އަޅުގަނޑު އަމުރެއް ނެރިގެން މިތަނަށް އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ރޮޒައިނާ އެ ވިދާުޅވިހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ިރްއޔާ.ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކު ކުރަން ދަންނަވަން.ދުތާއީ ހަމަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީމާ،  ސިޓީން. އޮްނނާނެ އިޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވާފަ އަޅުގަނޑު މި އެްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި އި

މިކަމުަގއި  ށް. އެހެންނަމަވެސްއަ 2ޑާ ނަންބަރު ންއަޅުގަނޑު ދާނަްނ އެޖެ . ދެންސިޓީ ކޮޕީ ައޅުގަނޑު އަުރާވނަން

އަނެްއާކ  އިޭއގެ ފަހުގަ އިއީ ބުދަ ދުވަހަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައަޅުގަނޑު މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަސް އެ

ބަރު އިއްޒަތްތެރި މެންއެއީ ދެންމެ ން ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ވިސްނުނީ. އެ ގޮތަށް ގެންދަ ވެސް އަމުރެއް ނެރެން.

 މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އަމުރު ނެރުނަކަސް އެ ބޭފުޅުންނަކަށްނެތިއްޔަކާ  އިބޭފުޅުން ރަށުގަ ވިދާޅުވިހެން އެ ޖަޢުފަރު

. ވަަޑއިގަންަނވަން ދަންނަވާނަން ބުދަ ދުވަހަށްެއހެންވީމާ، ބުދަ ދުވަހަށް ދަްނނަވާނަން. އް ގެނެވޭނެ. ނުއެ  ވަަޑއެއް 

ކަމެްއގޮތުން ވަނަ  2. މައްސަލައިަގއިޑާކުރާނަން އެޖެން ހު އަުޅގަނޑު އަމުރެއް ނެެރންވަންޏާ އެ ުދވަ ނައިއްސި ކަމަށް

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ، އެފެާއޒް ދިނުމުގެ މައްސަލަެއއް. ެއއީ ހޯމް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ރުޙުން މިއޮތީ މި

ލަ. މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން، މި މައްސަލަާއ ސަމައް އި އްޔަންކުރުމަށް ފޮނުވާފަކު ޢަބޭފުޅަ ކަމުގެ މަޤާމަށްއެފައާޒް 

ކުރިން  އިގަރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައި ފުރިހަމަކު ވާ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްސްަތކެއް ހުންނާނެ ބެހޭގޮތުން ބޭނުން

. މި ންދާނީޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެެވސް އަުޅގަނ އިވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތަށް މި މައްަސލައިގަ 

ާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަުރކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކު ،މައްސަލައަކީ 

އް މާތުތަކެހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫ ަތކަށާއި އަދި އެހެން ވެސް ިދމަދިމާއަށް ފޮނުވަިއގެން ޝަރުޢީ ކޯޓު އިބުމާއެކުގަ ލި

/ ރަތަފަންދޫ އެފައާްޒކަމުެގ މަޤާމަށް ގއ. މަްއސަލައެއް. އެހެންކަމުން މިނިސްޓަރ ހޯމް އޮތް އިފުރިހަމަކުރެވިފަ

މި ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނިންމުމަށް އިްއޒަތްތެިރ ައްޒމީން އަޙްމަދުގެ މި މައްަސލައާމެދު ހިލިހިލާގޭ އަލްފާޟިލް 

 އަރުވަން. އިާނައށް ފުރުޞަތުރޮޒަ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ހޯމް މިނިސްޓަރ މިހާ އަވަހަށް ބަދަލުވާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އްރިރު، އިްއޒަތްތެރި މުޤަ

 އަށް އޮންނަ ކަަމަކށްވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއެހެންނަމަވެސް ަވޒީރުން ަކނޑައެޅުމަކީ އެއީ ަރއީ

 ދެން މި ބޭފުޅާއަކީ އަދި އަލަށް ަވޒީރުކަމަށް .ނުކުރުން ނޫނީ ފޮނުއްވާ ނަމެއް އަުޅގަނޑުެމން މި ފާސްކުރުން

ވެއް އެނޭގ މަސައްކަަތާކ ކަށް މާ ބޮޑު އިތުުރ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަނެއްހެނެްއ ނުވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަ

 ގުޭޅގޮތުން ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ނަން މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ޖަޢުފަރަށް
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ފަރުޖަޢު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 129 ނޫުނއަސާީސގެގާ ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްއުޅުނީ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ަރއީ ގަނޑު ވެސް ދަްނނަވާލަންައޅު އާދެ!

އްޔަންކުަރއްވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެއްތޯ. މަނިކުފާނު ޢަ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެ ވަނަ މާއްދާއިން

ރު ހޯމް މިނިސްޓަ އަޒްމީންައކީ އް އްޔަންކުެރްއވި ބޭފުޅެީއސް ޢަރަ ވަނަ ދުވަހު  1އެހެންވީމާ ެއގޮުތގެ މަތިން ޮއގަސްޓް 

 މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދޮކށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހެޅުރޮޒައިނާ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތިން ންކަމަށް. އެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާަލން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ، ންވީމާމިއޮތީ. އެހެ އިދު ލިބިފަތާއީ ށަހެޅުމަށްހުމިހާރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްވަިއ  ދޫކޮށްލައިފި. އެހެންވީމާ،މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އެބަ. 

. އެހެންވީމާ، މި ދޭން އި ުރހުންރަްއވަނީ މި މައްސަލައިގަތާއީދުކުފަރު ދާއޫދު ޖަޢު އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މި ނަމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ،ވޯޓު އަޒްމީން އަޙްމަދަށް އެފެއާޒް ކަމަށް މްރ ހޯހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ހޯމް މިނިސްޓަހުށަ

 ތެެރއިން . އޭގެމެންބަރުން 8މިަވގުތު އަޅުގަނޑާ އެުކގަިއ މިތިބީ ޝުކުިރއްޔާ. ދެއްވާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު 

މި އެހެންކަމުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 6ދެއްވީ  . ވޯޓުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 7ގޮތަށް ތިއްެބވީ  ވޯޓުަގއި ބަިއވެވޭ

 ފާޟިލް އަޒްމީން އަޙްމަދަށް ރުހުން ށް އަލްއެފެއާޒްކަމުގެ މަޤާމަ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން ހޯމް ހެޅުން މިހުށަ

ހުރި ކަންތައްތަްއ އި އެޖެންޑާކުރެވިފަ އިއެހެންކަމުން މިހިސާބުން މިއަދު މި ކޮމިޓީގަްއޖެ. ދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން ފާސްވެ

ހަމައަށް މިއަދު ގެނެވުނު  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި، ްތތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދުއިއްޒަނިމުނީ. އެހެންވީމާ، 

މި ކަރަންޓުގެ ަމްއސަލައަށް ޙައްލު ހޯއްެދވުމަށް  މައްސަލަތަކުަގއި ތި ފާޅުކުެރއްވި ޝުޢޫރުަތކަށް އަދި ާޚްއޞަކޮށް

ކުރާނަން. ނެސްދެވޭތޯ ައޅުގަނޑު މަަސއްކަތްވެސް އަވަަހށް ޙައްލެއް ގެ ޓަކައި މެންބަރުންގެ ކަންޮބުޑވުންތަކަށް ވީހާ

ވާނަން. އަދި މިއަދު އަުޅގަނޑު އަެނއްކާ އެ ފަރާތްތަކަށް ބުދަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވުމަށް ސިޓީެއއް ފޮނު

 އަުރވަން. ފުރުޞަތު ތީ ވާފައިރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފަޢުނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޖަ

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ސިޓީއެްއ ބުދަ ދުވަހަށް  ށްަގއި މަނިކުފާނު އެ ފަރާތްތަކަގުޅޭޮގތުން އެ ދެކެވުނު ވާހަަކއި  އާދެ! ދެންމެ ކަރަންޓާ

ފޮނުވާނަމޭ ވިދާޅުވާީތވެ އަުޅަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ އިތުރަށް ހަމަ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން. އެ ސިޓީަގއި އަުޅގަނުޑ 

ނޫުނގައި އޮންނަގޮުތެގ ގާަގޑިައކަށް ހާޒިރުުނވެއްޖެްއޔާ  އެދެން ހަމަ ހިމަނުއްވާލަދެއްުވން ބުދަ ދުވަހުގެ އެ ދަންަނވާ

 ބޭފުޅުންނަށް އަންަގވާލަދެްއވުން.  އެ މަތިން އަމުރެއް ނެރޭނެކަމަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ދެން ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީ ވިބޭފުޅުންނަށް ހާޒިރުނުވެ  އެގޮތަށް ައޅުގަނޑު ލިޔާނަން ބުދަ ދުވަހު އެ

މިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަންކަން. އެގޮތަށް ވެްސ ކޮ ބޭފުޅުން މި ނެރެގެން އެ އްންބަރުންގެ ވިސްުނން ހުރީ އަމުރެކޮމިޓީގެ މެ

އަޅުގަނޑު ލިޔާނަން. ވަޑަިއެގންދެއްވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުްނ 

 ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

_________________ 

 

 

 

 




