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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންނެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ސަރުކާުރ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު`. 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒިުރެވވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ ިދއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިަވގުުތ ކޮމިޓީއަށް ހާންނަވަން. މިޝުކުރުދަ

ފު މުޙައްމަދު، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއޫދު، ޖައުފަރު ދާއޫދު އަދި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދުއްލަޠީ

ދު، ެކޔޮދޫ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީޢިއް  ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޝާހިދު،ޢިއްޒަތް

މަދު އަދި ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޙާމް އަޙުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިއް 

ނަވާެނ ރަޝީދު. ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟްއަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ބޭއްވީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ފަދައިން މިއަދު މި އްާދގެ ދަށުްނ ވަނަ މާ 321ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަުޅގަ

ގުިޅގެން. މިކަން އެޖެންޑާ ކޮްށދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ  ިއ ފޮނުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަައކާޮސއިކުަރއްވާފަ  މެންބަރަކު 1

ުވމެއް. މި ކޮމިޓީ ފެށިގެްނ ަކން އަންގާފަިއވާީތވެ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ބޭއްވި ަބއްދަލުއިދާރާއިން ައޅުަގނޑަށް އެ

ކޮމިޓީަގއި އަިދ  މެންބަރުން ކުރެ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު މި 1ށް މިދަނީ އަދި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ކުރިއަ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން. ށް ގެންދިޔުމަށް އެހެްނވީމަ، މި ަބއްދަލުވުން ކުިރއަ ނެތް.  އެއްވަަޑއިގެންފަ  ޓަަކއި ފްޯލ އަުޅގަ

 އެންމެ ފުރަތަމަ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދަނގެތި ދާއިރާ...

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙު

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި މި ށަހެޅި ފަރާތުން ތިއްބަވައިގެްނ މައްސަލަ ހު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ގެ ޚާއްަޞ ކޮށްފަިއވަނީ މި ރަމަޟާން މަހުމި ކޯލްއަެނއްާކ މައްސަލަ  ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި

މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައި  ދުވަހެއްަގއި ޚާއްޞަ ހާލަތެްއގައި ކޯލް ކޮށްފަިއވަނީ ޢާއްުމ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް

ން ުނވަަތ ބެހޭ ގޮތު މަްއސަލައާ ގައި ނެތް އެނާބއްާވގޮތަށް މިކަންކޮށްފައި މިވަނީ. އެހެންީވމަ، މިތާލުމާއި ގުިޅގެން 

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މި  ބެހޭ ގޮތުން ސޮއިކުރެްއވި އެްއވެސް މެންބަރަކު. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ޭބފުޅުން ނެތީސް. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ އެ  ްށ ގެންދެވިދާނެ ކަމަކަށް އެކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ކުރިއަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން.  އިވަިކވަރަކަށް ބަލާފައަޅުަގނޑުެމން ބޭފުޅުން މިއަދު  އަުޅގަ

ނުޑ ނީ ކަަވންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުެރއްވުބޭފުޅާ މުޤައްރިރު ކުރައް  ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ތިދެން  މަށް އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:



  

ނޑުމެން  321އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން. އަޅުގަ

މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާީރވާން ވެސް މިޖެހެނީ ހަމަ  ބަހުސް ކުރަން ވެސް ނުވަތަ މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަދަްއކާ  މި

ޓީއަށް ސުވާލެްއ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީއަްށ، ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮމި އެ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައިވާ  އް. ނަމަވެސް މިހުށަހެޅުމެ އޮތް  ކުރުމުެގ ނަމުގައި ހުށަހަޅާފައިހުށަހަޅައި ޖަވާބުދާރީ

 ކުެރވެނީ މި ހާ ހިސާބުން ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުޒިރުވެަފއި ނުވާތީވެ މިކޮމިޓީައށް ހާޒިރުނުވެ، ހާ  އެްއވެސް ފަރާތެްއ މި

ނޑުމެން   ޖަލްސާ ނިންމާލަން ވެއްޖެ ކަމަށް. އެ ސަބަބަކަށްވަނީ އެަކށީގެންވާ ަވގުތު ައސްލު އެމީހުންނަށް، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަީނ  ބަލަންޖެހެނީ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަބަދު ވެސް އެއީ ތިބެްނޖެހޭނެ ފަރާތެކޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ހުށަހެޅުްއިވ  އެ އިދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެންމެގަވާހަަކއަކީ، އެފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  އިދެންމެގަ

މިކަން ނިންމާލަން. ބެއްެލވުމަށްފަހުގައި ނީ މިހާރު ދެން ހަމަ ވަކިވަަރކަށް ހުށަހެޅުއްވުން ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅަގނުޑ އެބައޮްތ ހުށަހެޅުމެއް. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮުތގަ 

ށް ގެންާދކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ފެނަަކ އެބޭފުޅުން އިތުރަށް މީތި ކުރިއަ ދެން އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި މިާސލަކަށް

ނޑުމެން ުކރާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެމް.ޑީ މިތަނަށް މި ކުރުމަށް. އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

ބެހޭ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ްނނަށް ކިހިނެއްތޯ މި ކަރަންޓާ ލަިއގެން ައޅުަގނޑުމެ އްއަމިއްލައަށް ކިހިނެއްތޯ، ޤަާރރެ

ތިިބ ބޭފުޅުން މިތާ ނެތީސް. ދެން މުޅިން އޮޅުވާލައިގެްނ  ހަވާލުވެފައި މިތަނަކުން ނުވެސް ދެވޭނެ ދެއްތޯ އެކަމާ

ނޑެނީ ދައްކަނީ. ކަރަންޓް ވާހަކަ މި އަްއޑޫގެ ރަްއޔިތުން އޮުޅވާލުަމށް ޓަކައި މި  .ައްއޑޫއަކުން އެކަންޏެއް ނޫން ކެ

ނޑެނީައކީ. ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ހަތަރު  6އަދި މި  މަސް ދުވަހަކު އެކަންޏެއް ނޫން ައއްޫޑއަކުްނ މި ކަރަންޓް ކެ

ނޑުމެންނަށް މި ގެނެވުނު ނުބައި  ނިޑގެން. މީގެ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ އަހަރެްއގައި އެބަދޭ ކަރަންޓް ކެ

އަޮތޅު ހުޅުޖަހާ އަންދާލީ. ކަރަންޓް ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުކޮށްލީ.  ައތޮޅު ހަލާކުކޮށްލީ. އަްއޑު ރަކުން މުޅި ައއްޑުސަރުކާ

އަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން. ހަމަ ސީދާ ޖެއްސުން ތަނުަގއި އެިތއްބެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަދިވެސް އެތަން

ނޑުމެންނަށް އައްޫޑގެ  އަށް ބައްލަާވލެއްވީމަ ވެސް އެބަމަޖިލިސްގެ ތެރެ ކުރަްއވަނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި އިނގޭ ައޅުގަ

ައތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ހަމަ  އައްޑު މެންބަރުން، 4ތިއްބެވި  ވާހަކަދައްަކވާ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އިްސކޮށް މި ނަމުގައި މި

ނޑުމެން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަޭށ ކިޔާފަިއ ކޮންމެ ުދވަހަކު ައއިއްަސ މިޖެއްސުން ކުރަނީ. އެ ހެންވީމަ، އަުޅގަ

އަތޮޅު ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުގައި ވާހަކަދަްއކަން ޖެހެނީ ޙަޤީޤީ އައްޑޫ ަރއްޔިތުން.  އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ައއްޑު

ހަަތރުކަށިމަތި އަްއޑޫ މީހުން. ެއހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން ެއ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން.  އީއަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި 



  

ޖަނަރޭޓަރު އައްޑުއަްށ  2ވެސް އިތުރު  ންކަން ކުރާނަން. މިކަން ހައްލުކުރެޭވނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިކަ

ޖަނަރޭޓަރު ެވސް  ޔެ ނޫން ކުރީ ދުވަހު ގެްނދިޔަ އައުދީ. އިއް ނގެންޮގއްސަ ވީ. އަިދވެސް ައންނަ މަގުމަތީގައި ެއއި

 ޕެލެޓެއް  ހުރި ގޮސް ޯއވަރލޯްޑެވގެން އެތާ މައްސަލައަާކއި ދިމާވެގެން ަބލާލިއިރު މިވާގޮތަކީ ބްރޭކަރު ވެއްިޓގެން

ައޅުަގނަޑީކ  ަގިއ ޙަޤީޤަތުގައިހަލާކުވީމަ، މުޅި އަތޮޅުން ކަަރންޓް ދިޔައީއޭ ކިޔާފައި މަްއސަލަ މިޖައްސަނީ. އަސްލު

ނޭ. މީދޫގެ އެްއވެސް ކަރަންްޓގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިަތކު ނުބުޅުދޫ ދާއިރާ ކަމަށްވާތީވެ ހުޅުދޫހު

ނޑުެމންނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ލީަމ ވަގުތުން އެހެން މައްސަލަަތއް ހުއްޓަކާ ިމކަމަށް ވޯޓު  ދެން ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެްނ  ޙަޤީޤީ އައްޑު އީޖެއްސުން ކުރަނީ އިނގޭތޯ. މި އީދެވޭނީ. އެހެންވީމަ، މި

 އްޔާ. ޑަށް ޝުކުރި ވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ވަރަށްބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  އާދެ! މި

 ގެ ގޮތުން މިުމަގއި އުސޫެލއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމައްސަލަ  ފަލާޙު މިވަގުތު ކޮމިީޓގައި އެަބ އިންނެވި. އެހެންކަމުން މި

ުގޅިގެން މައްަސލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެިރ  މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް އައުމާ އޮންނަނީ މި

ޭބއްވީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  މެންބަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ މިހާރު ވެސް ބޭނުމިއްޔާ. ެއހެންވީމަ، މިއަދު ކޮމިޓީ މި

ދާރާއިން އަޅުަގނޑަްށ މަޖިލީހުގެ އި ދިނުމަށް އެދި މި އި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަ ށުން މިވަނަ މާއްދާގެ ދަ 321

. އީކޮށް ބޭއްވި ބައްދަުލވުމެއް މިމައްސަލައަށް ހަމަ ޚާއްޞަ މައްަސލަ އެޖެންޑާކޮށްގެން މި ގުިޅގެން. އެ އެންގުމާ

ށް ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންފި. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބޭފުޅުްނ ޖެހިއިުރ މިއަދު ފެށިއްޖެ. އެީއ ވަރަްށ ައވަހަ 2އަޅުަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުން  1ފިޔަވައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ަކހަލަ ގޮތަކަށް ަވޑަިއގެން ިތއްބެވީ. ހަމަެއކަނި މައްސަަލ ހުށަހެޅުއްވި 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަަޑއިނުގަންަނވަނީ މިހާތަނަށް. އެހެންނަމަވެސް އެއްބޭފުޅަކު މިހާރު ވަޑައިގެންފި. އެހެްނީވމަ، ޢިއް

ށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ ލާފައި އޮންނާނީ. މު، ކުރިއަވެއްޖިއްޔާ  ށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްމައްސަލަ ކުރިއަ

ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޅުަގނުޑ ށް އެހެންވީަމ، މައްސަަލއިަގއި ކުިރއަ ވަރަށްބޮޑަށް ސޮރީ.

 ދެ!ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް ވެފައި އެމް.ޑީ.ީޕ  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އޮީތ  ތީގައި އަެނއްކޮޅުްނ ސޮއިކޮށްފައި ތި އޮތީ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ތި މެންބަރަކަށްވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ތި

ނޑަްށވުރެ ބޮޑަްށ  2އަތޮުޅގެ  އަްއޑު ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނީ. އެހެންވީަމ،  ތަފްސީލު އެމެންބަރުން. އަުޅގަ



  

ނަޑށްވުރެ ތަފްސީލުކޮށް އެ ސަލަ ހުށަހެޅުއްވިްއޔާ ކަންނޭނގެ،މައް ޭބފުޅަކު ތިއިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ  އަުޅގަ

 ނަށް އިނގޭނީ. އެހެްނވީމަ، ެއކަން ދަންނަވާލަން.ބޭފުޅުން

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުޅުދޫ ދާއިާރެގ  އިމައްސަލައަކީ މީ ދެންމެގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި

އިން އަސްލު ބަޔަކު މީހުން ތިމަންނަމެންނަކީ މާ ކަންތައް ކުރެވޭ ކަމަްށ މެންބަރު ޝާހިދު އެވިދާޅުިވ ފަދަ

އަތޮޅުގެ މީހުންނަށް ނުބައި ވިސްނުމެްއ، ނުބައި މަންޒަރެއް ދެއްކުމަށް ޓަަކއި  ދައްކަިއގެން އަސްލު ައއްޑު 

ަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ ކުރުުމގެ ނަމުަގއި ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭކަން އަޅުޖެއްސުން، ހުށަހަޅަިއގެން ުއޅޭ އިއަސްލުގަ 

އަށް ގައި ހުޅުދޫ ނުވަތަ އައްޑޫ މައްސަލަ ލުމަށްފަހު ސަބަބަކީ މިއަދު ކޮމިޓީއަށް މި ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ. އެ

ތިބި މެންބަރުން މިތަނަށް  މައްސަލަ ލާފައި ދެން ޒިރުވެވަަޑިއގަތުމެއް ނެތި މިމެންބަރުން މިތަނަށް ހާ 2ސްބަތްވި ނި

ފަދަ އެއްވެސް ޖާަގެއްއ ނިންމޭފަދަ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭނެމައްސަލައިަގއި ެއއްެވސް ގޮެތއް ނު ކުރުވާަފއި މިހާޒިރު

މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ  ނުދެއްވާ މިއަދު މިކަންކޮށް ނިންމާފައިވާތީ އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ މިއަދު މިހާހިސާބުން މި

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ މި ލަ ހުށަހަޅާނެ ފަރާތެްއ ނެތުމާމައްސަ ކޮމިީޓއަށް މި ފަރާތެއް، މި މައްސަލަ  އެުކގައި އަުޅގަ

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޖަލްސާ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން.  ނުވަތަ މި
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ންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވިްނ އާދެ! އެހެންވީަމ، މިއަދު ދެްނމެ އަޅުަގނޑު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ށް ެގންދަން ރަނގަޅުވާނީ ދެން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރިއަ ދަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރިށް ގެންކުރިއަ

ނޑު ބޭފުޅުން ކުެރން ބޭފުޅަކު ހުންނަވަިއގެންނޭ. އެހެންވީމަ، އަޅު  2ސޮއިކުެރއްިވ  ާއއި  31ބޭފުޅުން މިއަދު  2ގަ

ނޑު މުގަިއ، ގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދިއުކޮމިޓީ  ުނގަންނަވާތީވެ މިހަމައަށް ދިޔައިރު ވެސް ަވޑައި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދޭތީވެ އަނެއްާކ ވެސް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިސާލަކަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުންވާތީވެ. އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްެޗއް އޮ 

ބަލުން ލާންތޯ ޖެހޭނީ. ނެއްތޯ އެކަން އޮންނާނީ. އަލުންކިހި  ނޫނީލުވާނެތޯ ން ހުށަނާޅައިފިނަމަ މައްސަލަ ބާޠިތެރެއި

 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާލަންތޯ. ތި އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު 

 



  

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

 ހުށަހަޅަން ބޭނުމިއްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ގުޅާލިން. އެބަ ަވޑަިއގަންނަވަމޯ އިނގޭތޯ. ޮރޭޒ އެބަ ަވޑަިއގަންނަވަމޯ ވިދާުޅވީ ައޅުގަ  އެހެންވީމަ، ޮރޒައިނާ

 ޅާލީމަ ވިދާުޅވީ.ގު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިރުއިުރކޮާޅ ކަރަންްޓ  . ެދިއރުއީއަޅުަގނުޑ ެވސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަަލއެްއ މި

ނޑޭ ވާަހކަ ނޑުެމންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ . އެކަމަކު އެ މުހިއްމުކަން ކެ ނޑަށް ހިއެއްުނވޭ މިހާރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަރަށް މުހިއްމު މައްަސލައެްއގެ ގޮުތަގއި މިއޮީތ މިއީ އަްއުޑ އަތޮޅު ރަްއޔިތުންނަށް މުހިއްމުކަން. އެކަމަކު 

ިއ ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ ބޭފުޅުން މިތަނުގަ . އެހެްނނަމަވެސް އެ ނަށް އެެޖންޑާ ކުރަން ފޮުނވާފަމިތަ ހަޅުއްވާފައި ހުށަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހިސާބުން މިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިްއޔާ. 
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ކޮމިޓީ ނިންމާލަން އެދޭތީވެ ދެން ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އެޖެންޑާަގއި އޮީތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި 

ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން.  ށް ގެންދެވޭނީކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުްނ ކުރިއަ މިކަްނތައް މިވީމާ، އެހެން މިކަންތައް. 

އެހެންވީމަ، ބޭފުޅުން ވަަޑއިުނގަންނަވާތީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ބޭނުންތޯ. ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް މިދެން، އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ  ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

މުގެ ވިސްނުްނ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ން ކުިރއަށް ގެންިދއުކޮމިޓީމި މައްސަލަ 

އަށް  ވަނަ 1އަދި މިހާރު މައްސަލައިަގއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން ވަޑައިުނގަްނނަވާތީވެ، ވަަޑއިނުގަންަނވާތީވެ 

ޅުވީ. އެހެންވީމަ، ސޮއިކުެރއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މާ ރަނގަޅަށް މިކަން އެނގިަވޑައި ނުގަންަނވާ ަކމަށް ވިދާ

ށް ގެންދަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުްނ ކުރިއަ ޒިުރަގއި މިއެބޭފުޅުންގެ ހާ

ނޑު މިޓީގެ ކޮ މިމަ އަނެއްކާ ވެސް މައްސަލަ ހަމަ ހަ އީމެންނަށް މިބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 31މިނިޓު،  32ރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މައްސަަލއެްއ ނޫން. މިހާއެހާ ޮބޑު ވޭނެ. ެއއީ ބައްދަލުވުމެއް ާބްއވާލެ



  

ނޑުމެން ޢާ ހިނގީ އިނގޭތޯ. މި ކޯރަމް އޮވެ މިހާ ގިނަ، މިނުޓު  މިނިޓު 31އި ގޮތެއްގަ  އްމުކޯރަމް ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

ބަލާލަން. އެކަމަކު ކޯރަމް އޮވެ މައްަސލަ ހުށަހެޅި މީހުން ނާންނަތީ ކޮމިޓީ ފަސްކުރާ އުސޫލަށް މިނިޓު  31 ނޫނިއްޔާ

 ން ދިމާވެގެންދާނީ. ކޮމިޓީަގއި ޢާްއމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާއެކަންކޮށްިފއްޔާ އަެނއްކާ މުިޅން އެހެން ގޮތަކަށް މިކަ

ނޑަކަށް. މިނިޓު  34މިހާރު  ޚިލާފަށް. އެހެންވީމަ، އެދެން އަޅުަގނޑުެމން ކޯރަމް ހަމަނުވިޔަސް ވަނީ ގާްތގަ

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާޯތ  ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ. ދެން ކޯރަމް ހަމަވެގެން ވެސް އެ  މިނިޓު 31އާއްުމގޮތެްއގައި ބަލާލަން 

ނޑުެމން ކޮންމެހެން  މިނިޓު 31ގާތްަގނޑަކަްށ  މިކަން ނުކުރާކަށް ވެސް އުޅޭނެ ކަމެއް ަބލާލެވިދާނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ  ވެްސ މި ނެތް. އެއީ އަބަދު

ސަރުކާުރ ، ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުެވއޭ ސަރުކާރު ިނސްބަތްާވ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނުެވއޭ މިކަން

ށް ައއި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއގަިއ އަކޮމިޓީ ނުމެްއ ނުވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމހާތަނަށް މިކުރުާވކަށެއް ބޭޖަވާބުދާރީ

މިދަނީ ވެސް އަުޑއަހާ މީހުންނަށް ބަލާ މީހުންނަށް އިނގޭނެ ައންނަ ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން 

ބެހޭ ފަރާތްތަްއ ވުމާ އެުކަގއި ސަރުާކރުގެ ކަމާބޮޑު ބޭފުޅުންެގ ކަން ެވްސ ބަލައިގަެނގެން އެ  މައިނޯރިޓީގެ ހުށަހެޅުމަށް

ްށ ށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކުރިއަކޮމިޓީއަށް ހު ގެންނަވަމުން މިގެންދަނީ. ެއހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ބަލާއިރު މި

ކޮްށ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންެގ ސްޓް އެބަހުރި. އެގޮތުަގއި ޚާއްޞަގެންދަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް އިންޓްރެ

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ ވެސް. ެއހެންވީމަ، އެގޮުތގެމަތިން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ވެްސ ހު

ވެްސ  މިނިޓު 31މިހާރު ށް މިގެންދިޔަީއ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ފަށަިއގެން ކުިރއަ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަލަިއގެން

ނުޑ މިއަުދގެ ބައްދަުލވުން މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން.  ގަންނަވާީތވެއިނު ހުށަހެޅި ބޭުފޅުން ވަޑަ  ވުމާިއއެުކގަިއ އެ ައުޅގަ

ދެން މިހާރު ލައިކުމް. ދަންނަވަން. ވައްސަާލމްޢަ ޝުކުރުދެން ވަޑައިގެންެދއްވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިއްޖެ އިތުރަށް ވެސް. އެހެްނވީމާ، ެވއްޖެ.  މިނިޓު 31
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