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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ސަރުކާރު މަސްއޫ ލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިިވުއކޮށްލާނަން. މިގޮތުން ބައެްއ ، އެއް ނުބާްއވާތާ. އެެހންވީމާ ޖެ މިހާރު ޖަލްސާދުވަސްކޮެޅއް ވެއް އަުޅގަ

އްެލއް ހޯދުމުގެ ލައަށް ޙަ ުފވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާިވ ަމއްސަ އިޖުަލއިގަ  3މައްސަލަތައް އަދި އެބަ ހުިރ 

 އްިވ ސިޓީ އެއް. މި މައްސަލައާފަލާޙް ޝަރީފް ފޮނުهللا ޢަބްދު ފުވައްމުލަުކގެ އަޮތޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސް  ގޮތުން

، ރެވިފައި މިހާރު އޮތީ. އެހެންވީމާަގއި ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކ4162ުޖުލައި  61ގުޭޅގޮތުން 

ނޑުމެ  އިޖުލައިގަ  8 މަ ޮގތެއް ނިންމާލެވިދާނެ. ދެވަނައަށް މިއޮތީން އެ މައްސަލަާއއިގެން ފުރަތަދެން އަޅުގަ

)މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވި ެއްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއެއް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް 

މިނިސްޓްރީ އަށް ސިީޓ  ހެލްތު އިގަ 4162 ޮއގަސްޓު 5ތާރީޚެއް  ސަލަ ނިންމާނެއެ މައްދިމާވި މައްސަލަެއއް. ދަނިކޮށް 

ފޭދޫ އަވަުށެގ ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސ. ބެހޭގޮތުން އެކަމާ ވެސް އެހެންނަމައަދި . ފޮނުވިފަ

 މާތު ސާފުކޮށްފައި ހާޒިރުކޮްށެގން މަޢުލޫ ވެސް އިމާރާތް، ރޯހައުސް، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރު

އް އެ ަމއްސަލަ އަށް ގޮތެ، އެހެްނީވމާ އެހެންނޫންތޯ.މިއޮތީ އެއަްށ މިހާރު ޖަވާބެްއ ދެވޭ ހިސާުބގަިއ ، ވާނީ. އެހެްނވީމާ

 އަޅުަގނޑު ފްލޯރ ހުޅުަވއިާލނަން. ، ނިންމާލަމާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު މައްސަލަ މިވަގުތަށް ސާފުކުރެިވ  މި ފޯއްމުލަކު އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

، ރަްއާވފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ފާހަގަކު ގޮތަށްއެ ވެސް  އިވާހަކަ ވިދާުޅވެަފއި އިނީމަ ދެން މި ލިޔުމުގަނިމިފައި އޮތް 

 ށް މެންނަށް ހަމަ މިތަނައަޅުަގނޑު ދެން .ހަމަ ޖަވާބުދެއްވަންމިއީ ނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީއަށްފުރަތަމަ  ހަމަ މި އެްއޗެހިތައް ތަކުރާރުވަމުްނ އައި ހިސާބުންސުރެއް ވެސް  ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަ

ނޑު  ޓްރީތަކުން މިނިސް ޖެހޭކުރަން، ކޮށްދޭންސާފުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު  މި އަންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނިމިފައި ހުރި  އެެހންނަމަވެސްވެސް އެބަ ހުރި.  މައްސަަލތައްލަސްވެގެންދާ  ފާސްނުކޮށްދީ ހުރުމުގެ ސަބަބުން

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ.   އެްއޗެހިތަކުގެ ަޖވާބު އެ ފަރާްތތަކަށް ދެމުން ގެންދިއުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.ދާއޫ އާދެ!

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު  އުނގޫފާރު



  

 އިނގޭތޯ. ހަމައިންގެ ވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކުރަން ވެސް މުޙައްމަުދ ޙުސަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެ އަުތގައި ހުށަހެޅި ލާއިރު ކުރީަގއި ެއކިެއިކ މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަފައި އޮތް، ހުރި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ބަހުޅު ޖަލްސާތަކުގައި އަ ސްކޮްށ ކަމާބެހޭ އެކިެއކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ގަ

 ހޯދަންޖެހެންޏާ މަޢުލޫމާތު އެގޮތަށް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަދި އެހެން ދިމަދިމާއަށް ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން މަޢުލޫމާތު

ތެރޭަގއި.  ބައެއް ަމއްސަލަތަްއ އެބަ ހުރި މީގެ ބުގައި ހުރިނިންމާލެވިދާނެ ހިސާ ހަމަހޯދައި ގާތްަގނަޑކަށް ވެސް 

ނޑު، އެހެންވީމާ ލަން ބޭނުންަވނީ މީގައި މިހުރި ހަމަ އެ ށަހެޅުމަށް ާތއީދުކޮށް ދަންނަވާވެސް މުޙައްމަދުގެ އެ ހު އަުޅގަ

ހެޅި ފަރާތަށް ގަާވއިދުން ށަމައްސަލަތައް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ނިންމައި މި މައްސަލަ ހު

ފާހަަގކުރެވޭ. އެއީ މި ލިސްުޓަގއި  ކަމެއް އެބަ އެްއކޮށް މީގައި އެއްދެން ހަމަ އެއާ ކުރުކޮށްލަން.ޖަވާބުދީ މީތި  ދޭންޖެހޭ

 ށް މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިާމވިއޮތް ދެވަނަ މަްއސަލަ ެއއީ ުކޅުދުއްފުށީ 

ފޮުނވި ސިޓީ ައށް. އެއަްށ މިހާތަނަށް ޖަވާުބ  އިގ4162ަޮއގަސްުޓ  5 ،ޖަވާުބ ނުލިބި އެބަ އޮތް  ފޮނުވި ސިޓީައކަށް

ނުޑ ހުށަހަޅާ ނުލިބޭކަމަށްވާނަމަ މިއީ މި ޖަވާބު ހަމަ ލަން ތަްނކޮޅެްއ ބޮުޑވަރު. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް އަުޅގަ

ިމދެންނެވި ދެ މަގުން ީމގަިއ ، ްށ ހަނދާންކޮށްލަދެން. އެހެންވީމާޅަވެސް އެކޮ އެދި ައނެއްކާ އަވަްސކޮށްދެްއވުމަށް

ނޑަށް ފެންނަނީ.މި  އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ، ންވީމާއެހެ ހުރި މައްސަލަތައް ކުރުކޮށްެލވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ މައްސަލައަކަށްަފހު މައްސަލައެއް ނިންމަމުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު ފުރަތަމަ މައްސަލަ، އަ ޅުގަ

ށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ. ފުރަތަމަ މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އަ، މަ ކަންނޭނގޭ ނިމޭނީ. އެހެންވީމާގެންދިޔައީ

ނޑު އުން ދު މި ީވ ކަމަށް. އެއަށް ދާއޫހުށަހެޅުއް މީދުކުަރނީ، ޤަބޫލުކުރަނީ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވުމެއްދެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރަތަމަ، އެހެންވީމާތާއީދުކުރެްއވީ.  މައްސަަލއިެގ  އޮތްމި ަޖވާުބ ލިބިފައި ވެސް ވޯަޓށް ދަންނަވައިލާނަން  ައޅުގަ

ނޑުމެން އެަފރާތަށް މައްސައަލީަގއި  އެގޮތަށް ، ރާއާ ަޙވާުލކުރަން. އެހެންވީމާ ނިންމަން އިދާ ިއގެ ަޖވާބު ދީލައަުޅގަ

ވޯުޓގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން.  2ެއގޮތަށް މި ފާްސީވ ، އާދެ! ެއހެންވީމާ ދެއްވުްނ އެދެން. ޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ޯވޓުފެނިވަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާނަން. އަނެއްކާ އިދެވަނަ މައްސަލައިގަ ދެން ވެސް މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ނުލިބިގެން  ވެސް އަުޅގަ

ށް ލިޔެ ެއކަން ައވަހަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް މި ކޮމިޓީން އެދޭ ވާހަކަ ދެްއވުމަށް. އުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަ

ނަޑއަޅަން ތި ބޭފުޅުްނ އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާނަމަ.  ވޯޓަކަށް ނުދެންެނވި، އެހެންވީމާ ނޑު ެއޮގތަށް ކަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުޅު ދެން އޮތީ ތިންވަނަ ަމއްސަލަ. ތިންވަނަ މައްސަަލިއގަ ލަނީ ގޮެތއް ނިންމުމަށް. މި މައްސަލައަީކ ވާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިނިސްޓަރު ގެންަނވަިއގެްނ ސާފުކޮށް ހަމަ އަެނއް ިމ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވެސް މިހާރު އަުޅގަ

ިއގެ ހޯދުންތަކުެގ އަލީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލަިމ މައްސަ، މާޖަވާބުދޭ ހިސާބުގަިއ އޮތް ަމއްސަލަ ެއއް. އެހެންވީ



  

ނޑު ގޮތްތަކެއްއަދު ގޮތެއް ނިންމިދާނެ. އެގޮެތއް މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް  ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޙައްމަުދ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ޝު ނޑުމެ ތިންވަަނ މައްސަލަ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއިކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުގަ ން ެވސް މިއޮތީ އަުޅގަ

ނަޑއްތުކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތައް  ނަޑއްތުކޮށް ނިމިފަ. އެހެންވީމާކަ ނޑު، ކަ ހަމަ ހަމަ މުޤައްރިރު އަރިހުން އެދެން  އަުޅގަ

ނ އް އެުރުވމަށްށް އެދި އެފަރާތަށް ހަމަ ޖަވާބެހަމަ ޖަވާބެއް ދިނުމަވެސް  މައްސަލަ މި ން. ލަޑު ޮގވާއަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ވޯޓަކަްށ ދަންނަ، އާދެ! އެހެްނވީމާ ކަެމއް ނެތް.  ސްތަެކއް ކުރާނެ ކަމެއް އޮތްވާލަން. ާމދިގު ބަހުއަުޅގަ

ފުޅުން ބޭގަންނަވާ އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަްށ ފެނިވަޑައި ، އި ހުރި ކަންތައްތައް. އެެހންވީމާސްކޮށް ނިމިފަމިކަންކަމަކީ ބަހު

ނިންމުމަށް މިހާރު ކަްނކަމުގެ އަލީަގއި  އި ޓީެގ ިއއްތިފާޤުން މި މައްސަލަިއގަެދއްވުން އެދެން. އެހެންީވމާ، މި ކޮމި ވޯޓު

އެ ވެސް ަގއި ލަން. އެ މައްސަލަ ނުޑ ދަންނަވާއަޅުގަ  ަގއިެއޮގތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އިދާރާ ، މި ފާސްވީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ނިމުނީ ވަަނ  2ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތަށް ިދނުމަށް. ދެން މިއޮތީ  ގެ އަީލގައި ަޖވާބެއް ދުންތަކުހޯ ހޯދި އަޅުގަ

ޚިދުމަތް  ގެން ދެމުންދާ ކަރަންޓުފެނަކަ ކޯޕަރެޝަނު ގެ ވަނަ މަްއސަލައަކީ ައއްޑޫ ސިޓީ  2މާއްސަލަ. 

ނޑުމުންދާތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ިލއްޔަތު އަާދކުާރ ރުާކރުގެ މަސްއޫމާއްދާގެ ދަށުން ސަވަނަ  643މެދުކެ

މައްސަލަ. އެ  ފޮނުވާަފއި އޮތް ސިީޓގެ އިން ސޮއިކުރަްއވާފަ މީހު  3އްަދލުވުން ބާްއވަން އެދި މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބަ

އެހެންވީމާ، މި ސާފުކުރެވިފަ. ވަނީ ގުިޅގެން ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަން ބޭފުޅުންނާ ބައްލުކޮށް މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާ

 އެބަ ޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ނިންމަން.  އިލަިއގަމައްސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ެފނަކަ އެމް.ޑީ އާިއ އެތަުނގެ  ރެިވގެން ދިޔަވެސް ކު އިސެއް މި މަްއސަލަިއގަވަރަްށ ދިގު ބަހު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.

ެވސް ކުރިން ނިމިދިޔަ ތިްނ  ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި މަްއސަލަ، ޓީމު ގެނެސްގެން. އެެހންވީމާ އިސް

ނޑު ޮގވާ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތަށް  ލަން. ނިންމަން ހަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދޭނެ އިމައްސަލައިގަ އާދެ! މި  ނޑައަޅަން. މިހާރު އަޅުގަ އެކަނި ގޮތެއް އެބަ ޖެހޭ ކަ

ޚިދުމަތް  އްޑޫ ސިޓީ ކޯޕަޭރޝަންގެ ކަރަންޓްއަ ، ފައި މިއޮތީ. އެހެްނވީމާމިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ަބއްދަލުކޮށް

ނޑެމުންދާތީ، ދޭނީ ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއް ހުށަހެޅުމެއްގެ ސިފައިގަ  ނޑުމެން  އިމެދުކެ ހުށަހެޅީމަ އެ ޖަވާބު ދޭނެ ގޮތް އަޅުގަ

 ޝާހިދު.  ފާސްކުރާނީ.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުދޫ

ނޑު ނޑުމެންނަށް  އާދެ! އަުޅގަ ވެސް ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަމާ ބެހޭޮގތުން ވަރަށް ދިގު މަޝްވަާރއަކަށްފަހު އަުޅގަ

ރު ޖަނަރޭޓުތަެކއް އްލުކުރުމަށް ޓަކައި އިތުއައްޫޑގެ ކަރަންުޓގެ މައްސަލަ ޙަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނިގެން މިދިޔައީ ފެނަކަ

ނޑު ެދކެނީ. އްލުވެފަެއއޮތީ ޙަ  ވެސް ެއކަންތައް  . އެހެންވީމާ،ގެނައުުމގެ މަސައްކަތް ފެށިަތން ިއ ކަމަށް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ ފޯރާނެކަމަށް ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަންެގ  އެ އިންޖީނުދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންަނ މަސް ތެރޭަގއި އަްއޑޫއަށް އިރާ

ެއ ެއއްޗެހި އަންނަ  އިވެސް ޮކށްފަ ވާލުރޭޓަރު ގަންނަން މިހާރު ބަޔަކާ ޙަ ުރ ތިން ޖަނައިތު ވިދާޅުވެަފއި އެއޮތީ.

ނޑަްށ  އްލުެވެގންދާނެ ކަމަށްވެސް ޙަ މައްސަލަކަރަންޓުެގ ދެން އެ ، ގުމަތީ މިވަގުތު ވަނީ. އެެހންވީމާމަ އަޅުގަ

ޔުަމކުން ނޫނީ މިކޮޅުން އަންގާ ށް ލިވެސް އެގޮތަށް އަްއޑޫ ސިޓީގެ ަކއުންސިލަ އެވާަހކަ، ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

 ގޮތެްއގެމަތީން އެންގުން އެންމެ ރަނގަޅީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަްށ  ނެއާދެ! އެހެްނވީމާ، ތިަޔ ހުށަހަޅުއްާވ ގޮަތކީ މިހާރު މި އިުތރު ޖަނަރޭޓަރުތަކާ ެއއްޗެހި ސަރުކާރުން ގެންަނވާ

ނޑެމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވިދާޅު ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް  ވާތީ މި މައްސަލަ މެދުކެ

 ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ޖަާވބު ދިނުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ. މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑެމުންދާ މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަްއވާ މައްސަލަެއްއ ތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަކީ މި މެދު އާދެ! މިހާރު ކެ

 އްުލކުރުމަށްކަމަށްވާތީ ެއކަން ބެލުމަށްފަހު މިހާރު ކަމާ ބެހޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ާހޟިރުވެ އެކަން ޙަ

ކުަރއްަވމުންގެންދާ ވާހަކަ އާއި އިތުުރ ޖަނަރޭޓަރު ގެނެސްގެން ނޫނީ މިކަން ޙައްލުކުރެވެން ނެތް ތައް ޓަކައި މަސަްއކަތް



  

ކަމަށްވުމާއެކު އެކަުމގެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް އެގޮތަށް ކޮމިީޓއަށް 

ކަމަށް ނިންމެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެްއވުމަށް ބޭފުޅަކަށް ައޅުަގނުޑ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ބަހުސްކުެރވި މިހާ ހިސާބަށް އައިްއސަ އެއް ޅި ތާއީދު ލިބުމާއެކު މިކަމަކީ ވެސް ދިގު ފުޅާ ދާއިރާމިގޮތަށް ހުށަހެ

އޮތް މައްސަލަައކަށްވާތީ ތި ުހށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ަޖާވބު ދެއްވުމަށް ފެނިވަަޑިއގެން 

މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީން  ަވނަ މައްސަލަ ވެސް 2. ދެްއވުން އެދެން ވޯޓު

ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަުށން ބައްޕަ ނިޔާވުމާ ގުިޅގެްނ  ވަނަ މައްސަލަ. އެއީ 5ެވަވޑަިއގެންނެވީ. ެދން އޮތީ އިއްތިފާޤު

ދު ހިސާބު ބިން އަތުލުމަށް ސަރުކާރުން އަތުލާ ގޯީތގެ ބަދަލުގައި ދެްއވާފަިއވާ ބަންޑާަރ ގޯތި، ގޯތި ދޫކުރި ސަރަަޙއް 

ށާއި ލޯކަލް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި އެ އިން ވަރަށް ބޮުޑކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަ ރުޅ.ނައިފަރު މިހާ

މަށް ބަޔާންކޮްށ މިކަންކަން ބަލައި ދިނުމަށް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ސިޓީ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ފަރުވާުކޑަކުރަމުންދާ ކަ

ވީމާ، ކޮންމެ ނޫންތޯ. އެހެންްއސަލަ. މި މައްސަލަ އަދި ބަލާކަށް ނުފައްާޓ އެހެން މަތު ލޫނާ ފޮނުވި ިސޓީގެ މައެދި ފާޠި

ފޮނުވާފަިއ އޮތް ލް، މަލަސް/ޅ.ނައިފަރު. ިއސްމާޢީهللا ސަަލ ބަލަިއގަތީ ަޢބްދުޖަވާުބަގއި މި މައް ގޮތެްއ ިވޔަސް؛ ދެން

هللا ނުވާތީ މި މަްއސަލަ ބަލަން އެދި ޢަބްދު ސިޓީައާކއި ޖަވާބުދާރީ ނޫންތޯ. ފ.ލޫނާ ފޮނުވާފައި އޮތްސިޓީއެއް އެހެން

. އެހެންވީމާ، މި ސިީޓއާ ެބހޭ މައްސަލަ އަދި ނުފެއްޭޓ ެއއްޅ.ނައިަފރު ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއިސްމާޢީލް، މަލަސް/

އް ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ޓަކައި ތިބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުތަ ކަމަށް މިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ގެންދިއުމަށް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އެ ޅ.ނައިފަުރގެ 

ނޑުމެން ސާފުކުރުމަށްފަހު  ކައުންސިލާ މިކަމާ ވާހަަކ ދައްކާފައި މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތެއް ައުޅގަ



  

ނޑުމެން ިމކަންތައްތަްއ ުކރަން ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަްއަސލައި ގެން ކުރިއަްށ ދިޔާމަ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާީލ.  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ށް ައޅުަގނޑު ުނދެކެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ކައާދެ! އަދި ހުށަހެޅި ތާއީދު ފާސްކުރަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްަސލައެއް ކަމަ

މާ ބެހޭ މި ޯލކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަ އިބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށާ ގަންނަވާ ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ކަމާއިއްތިފާޤުެވަވޑައި 

 ށްއޮންނަ ޖަލްސާއަކަ އޮތް ގޮތް ސާފުކުރުމަށްފަހު ދެންެގން މައްސަލަ ހިނގާފައި ތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފަރާ

ނަޑއަޅައި ނިންމީ އެގޮތަށް. ދެން ނޑު ކަ ަގއި ކަމާ ބެހޭ ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ މި މައްސަލައިއަޅުގަ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  643މައްސަލަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ވަނަ 1އޮތީ  ތްތަކުން ޖަވާބު ލިބުނީމަ. ދެންފަރާ

ބެހޭ  އަދި ސަރުކާުރގެ ކަމާ ނާިއ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކައުންސިލް އްލަކުރުމަްށ އެމް.ވީ.ކޭ އިސް ބޭފުޅުންދަށުން މައްސަލަ ޙަ

ނޑުމެންވަނީ މިހާރު އެ ގަިއ ައޅުގަސޮިއކޮްށ ފޮނުވި މަްއސަލައި ވުޒާާރއިން ކޮމިީޓއަށް ހާިޟރުކޮށްދެއްވުްނ އެދި 

މިދެންނެވީ  ކެްއ ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އެހެންބޭފުޅުން ހާޟިރުކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، މިކަްނ މި މައްސަަލއަްށ ވެްސ ގޮތްތަ 

ނޑުމެންގެ ިމ  ތެްއ ނިންމާފައި ކުިރއަށް ދިޔާމަހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެުޅނީމާ މައްސަލަ ދެން ކޮމިޓީން ގޮ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ގޮތެްއ އެޖެންޑާއިން މަ އްސަލަަތއް ނިމެމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން ދާއޫދަށް އަޅުގަ

ނަޑއެުޅއްވުމަށް، ހުށަހެޅުމަްށ ގޮތެއް.  ކަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން ހަނުދމަފުޅު ހުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މި މައްަސލައި ންނާނެ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓަރާއި އެ މަނިކުފާނުެގ ަގއި އަުޅގަ

މިކޮޅަށް ހާޟިރުކޮށް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވާަހކަ  ިއ، އެމް.ީވ.ކޭ ފަާރތުން ޓީމަކާޓީމާއި އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލުގެ ޓީމަކާ

މިްކ ދެކެވުނު. އެންމެފަހުން އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ އެ ތިން ފަރާތް އެއް މޭޒެްއގެ ދޮށަށް ގޮސް ިއކޮނޮ

ނޑައެޅުމަށްފަހުގަ. އަޅުަގނޑުމެންނާމިނިސްޓްރީގައި ގޮތްތަެކއް ނިންމުމަށް  ނޑަެއޅުނު ގޮެތއް އަިދ  ކަ ހަމައަކަށް އެ ކަ

ޓްރީއަްށ . ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެޭނ އިކޮނޮމިްކ މިނިސް. ނިމުނީ ކޮން ގޮެތއް ކަެމއް ނޭނގޭނެތް އަިއއްސަ

ވެއްޖެތޯ ކަން މިހާރު ޙައްލު ފުޅުން ެއއްބަްސެވ ނިމުނީ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ އެ ގަިއ ެއ ބޭލިޔެގެން މި އެ ަމއްސަލައި 

ގޮތުން ައްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ިމއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބު ފޮުނވަން  ުގޅޭލިޔުމަކުން ޖަވާބު ހޯދަން. ހޯދުމަށްފަހު އެއާ 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 



  

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި، ދާއޫދު ހުށަެހޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދު  މިހާރު ހުށަހެޅިއެހެން ބޭފުޅަކު ތަފާތު ިޚާޔލުފުޅެއް އެަބ އޮތްތޯ. ފަލާޙް. އެހެން ނެތް ކަމަްށވަނީިވްއޔާ 

ނޑުމެން އެ ދުވަހު ނިންމި ގޮތަށް މި ންނެވިވާ ގޮަތކަށް ވޯޓަށް ުނދެލިބިފައި  ނަމަވެސް ެއގޮތުގެ މަތިން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން  ގެއަދި އެ ލިބޭ ޖަވާބު  އިބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް ލިޔުމަށާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަމާ އަލީަގއި އަުޅގަ

ަވރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާ އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް ޖަވާބެއް އެރުވުމަށް ައޅުަގނޑު ގައި މަޝް އެއް އަންނަ ޖަލްސާ

ހުެގ މިިނވަން ނޫ ގައި ހުރި ަމއްސަލަެއއް. އެއީ 4162އޮަގސްޓް  68 ނިންމި ވާހަކަ ަކނަޑއަޅަން. ދެން މިއޮތީ

ލާއަށް ނުފެނި ގެއްލުމަށްފަހުން ނާގެ ޢާއިވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭ 8މަހު  މިهللا ޢަބްދު ރިޕޯޓަރު އަޙްމަދު ރިޟްވާން

އޭނާ ހޯދުމުެގ  ވީނަމަވެސް ިމކަން އަްނގާފައި  އަށްށް ދުވަސް ފާއިުތވާއިރު މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްއަހަމަ މިއަދާ

 ންމަލުކުަރއްވަމުާކރުން ސާފު ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން ޢަމަސައްކަތް ނުވަތަ އެ މަސަްއކަތް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ސަރު

ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިމްތިޔާޒް  ދެްއވުމަްށ އެދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ ނުފެންނާތީ އެ މައްސަލަ ބައްލަަވއި ތަން ގެންދަވާ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް. މުޙައްމަދު. ައށްމީ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަފަހު

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ދެަރވަން ައސްލުގައި މި ަމއްސަލަ އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ނަމަވެްސ ޢިއް

މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާ މި ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން އެްއވެސް ވަަރކަށް އަޅާނުެލިވ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސވެފަިއާވ 

ިކއެކި ވަސީލަތްތަުކެގ ޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިއާަގއި މަޢުލޫމާތްތަކުންނާއި އެކަމަށް ބުނާ ބުނުން. މުޤައްރިރަށް އަ

ނޑުމެްނނަށް އެނގޭ ގޮތުން މިހާރު ވެސް ޕޮލިހުން ދަނީ އެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން. މަޢުލޫމާތްތަކު ން އަޅުގަ

ގައި ހުރި ކަމަްށ ވެްސ ކަސްޓަޑީ ލެވިފައި އެކަކު އަދިހަތަރު މީހަކު ހިފެހެއްޓި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ދޫކޮށް

ނޑެްއ ަޤބޫލެއް ނުކުރަން މިހާ ދުވަްސެވގެން މިއަށް އެްއވެްސ އަލި  އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޚަބަރުތަކުން ވެްސ  މަސައްކަތް، މަސައްކަތްނުކޮްށ ޕޮލިހުން ނޫންނަމަ މަގެއް  ނުފެނި ޕޮލިހުންގެ އަުޅގަ

ރޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅު ރާއްެޖ ތެރޭގައި ބަެއއް ރަށްރަށާއި މާލެ ތެ އިއާ  ވިލިމާލެ އިއާ އާއި މާލެ ިއވޭ މުޅި ހުޅުމާލެ އެބަ

ނޑަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ހަމަ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޕޮލިހުން މި  ރަށްތަކާ އެްއޗެހި ބަލަމުންދާ ާވހަކަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މި މައްސަލައި  މައްސަލަ ހިނގަހިނގަ ޮއއްަވކާ ގެން އެްއވެސް ވަަރކަށް މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިމުމަށްފަހު އެ ނިމުނު ންނިބަލައި ކަމަކަށް. ޕޮލިހުން މައްސަލަ  ސް ން ެއއްވެ ގޮތަކާ މެދު އަޅުގަ



  

ނޑުމެންނާ ހަބޭފުޅަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޫން ނޑުމެންނަށް މި އަޅު  އަްށ ައއިިސއްޔާމަނަމަ މި މައްސަލަ އިތުރަްށ އަުޅގަ ގަ

 މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އޮތީ ކަުއންސެލްމީގެ ކުރީ ޖަލްސާެއއްަގއި  އާދެ! މާ، ފަ. އެހެންވީޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް އެދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ހޯދިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު އަނެއްކާ ވެްސ  އާދެ! އެ ލަފާ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެ ކުރުމަށް އިދާރާަގއި ދަންނަވާަފއި މި ން ނިންމާފައިާވ ނިންމުން ތަންފީޛުސީ.ޖީގެ ލަފަައކަށް އެދުމަްށ އަުޅގަ

ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަ އަިދވެސް ީސ.ޖީެގ ލަފައަށް އެިދ މި ކޮމިޓީން  މައްސަލަ އިހަށް ާބއްވާނީ. އެއީ ކުރީ

އެހެންނަމަވެްސ ެއކަްނ އޮތީ އެގޮތަށް. ައޅުަގނޑު  .ަކމެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ އޮތީ ނުޮފނުވިފަ. ވަރަްށ ހިތާމަހުރި

ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ިމ  ށް އެކަމާއިދާރާއަށް ވެސް ދަންނަވަން އެހެން ހުރި ކަންތައް ލަސްުނކުރަްއވާ ވީާހވެސް އަވަހަކަ

ނިންމޭ ނިންމުމުގެ ސިޓީތައް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް އިްސކަމެއް ދެްއވުމަށް. ދެން މުޤައްރިރު ަވޑަިއގެން ނެތިްއާޔ 

 ނައިބު މުޤައްރިރާއި ުގޅަިއގެްނ ނަމަވެސް އެ ސިޓީތަުކގައި ސޮއިކޮށްފައި ފޮނުވުމަށް ިއްސކަމެއް ދިނުމަކީ އެއީ އޮންނަ

ގައި ނައިބު މުޤައްރިރު އެ ލަތުތަކުއި މިހުންނަނީ މު ޤައްރިރު ނެތް ހާ މެއް. ނައިބު މުޤައްރިރަާކިއ މުޤައްރިރަކާކަ

އެ މައްސަލަ އަެނއްާކ  ތަކުަގއި ސޮިއކުރާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާސިޓީ

އަށް ޮއތް މައްސަލަ. އެީއ މާލޭހިޔާ،  ވަނަ 9ބާްއވާލާނަން. ދެން މިއޮތީ ވެސް ސީ.ީޖގެ ލަފަެއއް ލިެބންދެން އިހަށް 

ހުރެ ކަމަށްބުނެ އެންމެފަހުން ލިބުނު  ކޮބާ؟ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ސާބިތުވުމާއި އަދި އެ ސަބަބާއި 8ފާޠިމަތު ލޫނާ، 

ހިމަނައިނުދިނުމާއި ގުިޅގެން ެއީއ ދަރިފުޅު އުފަންދުވަހު ސެޓްފިކެޓު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަގެ ނަން 

ކަމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު ޢަލީ، ދަފުތަރު ނަންބަރު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިީޓގެ  ކަމެއް އިންސާނީ އުސޫލުތައް ޤަބޫލުުނކުރާ

ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޚިާޔލެއް، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް  މައްސަލަ. މި މައްސަލައާ

ނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަަލ ވެސް އަވަހަށް ނިންމިދާނެ  ގޮތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ޮގތްތަކެއް ނިންމަން. ންދާނެގެ ފުރަތަމަ ައޅުގަ

ސެއް މި ރަނގަޅަށްތޯ ފިއްޔާ. އެއީ ކިތަންމެ ދިުގ ބަހުގޮތެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާާލނަން ތިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްަވއި

ވަީނވިްއޔާ މިގޮތަށް ހުށަހަޅުްއަވއިގެްނ  ކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތިބޭފުުޅން ނިންމަވާނުރަނގަޅަށްތޯ ކަންތަްއ ކުީރ ބެލުމަށް

ނޑު ސަޖެސްޓުކުރާ ކަެމއް މުޤައްރިރުގެ ަހއިސިްއޔަތުން ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން.  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ށް ސިީޓއެްއ ފޮނުވުން. ތިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްާވ އެއީ މިކަން ހިނގާފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަ

ށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ، މަދު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެ ހުއްނިންމަވައިފިއްޔާ މިކަން ވަރަްށ އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ. މުޙަ

 ަވއްޑޭ. އާދެ!

 



  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު އަ ޅުަގނޑު ވެސް ދެންމެގައި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

އެ ސިޓީ ފޮނުއްވުމުގެ ެއއްެޗއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ، ސިޓީ ލިޔާއިުރގައި މި 

ނުޑ އަާސސްއޮތް ޝަކުވާ ހިމެނިފައި  ަބއްަޕއަކު ަބއްޕަެގ ނަން ދަރިފުޅުެގ  ނުން އެދުން. މާނައަކީސާފުކޮށްލަދި  މަިއގަ

ނޑުމެންެގ  އުފަންދުވަހު ސެޓްފިކެުޓގަިއ ޖަހައިނުދިން ސަބަބު އެންމެ ަރނގަޅު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެުދން. އެއީތާ އަުޅގަ

ނޑު އަާސސަކީ. އެހެންވީމާ  އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ،މައިގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ބަލައި ލިބިފައިވުމާއެކު އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ މި ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ދެ!އާ ލާނަން. ބޭފުޅަކު ހުރިތޯ އަޅުގަ

ވަނަ ަމއްސަަލއިަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓން މި ނިންމީ މި މައްސަލަ  8ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި  ހުރި

އަސާސްތައް ދަރިފުުޅގެ ނަން ނުޖެހުމާއި، ހިމަނައިނުދިނީ ކީއްެވގެންތޯ މިކަންކަްނ  މީގެ  ގޮާތއި ހިނގާފައި އޮތް

މި ސިޓީެގ  .ދެންނެވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިުލގައި  ސާފުކުރަން މިކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ސިީޓއެއް އިދާރާގެ ަފރާތުން

 ފަލާޙު.  ެމން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އާދެ!ޖަވާބު، ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑު

 

 ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަ

ބެހޭ ބައިަގއި ސެކްޝަްނގެ ހެޑް  އަދި އެ ސިޓީ ފޮނުއްާވއިުރގަިއ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އާބާދީއާ

ނޑާ ާއއި هللا މިކޮޅަށް ފޮނުވާލުްނ. ޢަބްދުهللا ޢަބްދު ގޮތުން ވަރަށް ތަފުޞީލު ެބހޭ ވާހަކަދަްއކާލެިވ މިކަމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ލިބިަފއި އޮތީ. އެ ައޅުަގނޑު ިމވަގުތު ކަުއންސިލުގެ ބޭފުޅެްއގެ ކޮމިޓީަގއި ވިާދޅުވީމަ އަސްލު ހުރިހާ 

. އެދެން ބެހޭ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ގެންނަވަްނ ރިކުއެސްުޓކުރުން ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ސާފުވާނީ. އެހެންވީމާ، އާބާދީއާ

 ބެހޭ ސެކްޝަނުން އެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް އިނގޭތޯ.  ނޫނީ އާބާދީއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާުފވެއްޖެހެން. އެހެްނވީމާ އާދެ! ެއ ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނޭގޮތަށް  ،އަުޅގަ

 ސް މުޙައްމަދުގެ ިޚޔާލު އަދި ވަްއޑޭގެ ިޚޔާުލ ވެ އަޅުަގނޑުމެން އިދާާރއިން ިސޓީ ފޮނުވާނީ. ފަލާޙުގެ ޚިޔާުލ ވެސް

މައްސަލަ ގޮަތކަށް ނިންމަނީކީއެްއ ނޫން.  ރުންތާ މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނީ.ގޮަތށް. އޭ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހިމެނޭ

 ައކީވަނަ އަށް އޮތް ަމއްސަލަ 9. ވަނަ އަށް އޮތް ަމއްސަލަ 9ހަމައެކަނި ސިޓީ ފޮނުވަިއގެްނ ސާފުކުރަނީ. ދެން އޮތީ 

މާލޭހިޔާ ފާޠިމަތު ލޫނާގެ ދަިރފުޅު މަރިޔަމް މަޔާމީން އިބްާރހީމްގެ ކްލާހުެގ ދިމާކޮށް ހަިޑހުތުރުބަހުން އެއްޗެހި ޮގވާތީ 



  

ބެހޭގޮތުން މިހާރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެްނ  ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް. ދެން މި މައްސަލައާ

ނޑުމެން އެއްފަހަުރ ލި އަޅުަގނޑުމެނަށް މިވަނީ ަޖާވބު ބިފަ. މީގެ ކުރީ ފަހަރަކު ވެްސ މި މައްސަލައަްށ އަުޅގަ

މިހާރު  ސިީޓގެ ަޖާވބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާދެ! ބަހުސްކޮށްފައި އޮތް ަމއްސަަލއެއް މި މަްއސަލައަީކ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެ

ނޭ. ރިޕޯޓު ގެންނަންދެން ޕާކުކޮށްލާފައި ގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެ ިއްއވަީނ އިނގޭތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ރިޕޯޓު އެބަ

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އީއެންމެފަހު މައްސަލަ މި  .ވަނަ މަްއސަލަ 61އަޅުަގނުޑ ކުިރއަށް ދާނަން. ދެން 

ނޑުމެން ރިޕޯޓު ކިޔާފައި  މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓު ޑިސްޓްރިބިއުޓުކޮށްލާނަން. ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައި ައުޅގަ

ވަނަ މަްއސަލައިަގއި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު ވެސް  9ކާ ވެސް ގޮެތއް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، އަނެއް

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ުނކުރެވި އޮީތމަޑިސްޓްރިބިއުޓު   ދެން ކުއްލިއަކަށް ރިޕޯުޓ ކިޔައި އަުޅގަ

ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން  ގެ ކުިރން ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ލިޭބނެކަމަކަށްނުވާތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއގަތުމު

ށްފަހު މިއަށް ޖަވާބުދޭނެ ދޭތެރެ ފުންކޮށް ވިސްާނލުމަ ހަމަޖައްސާނަން. އޭރުން ތިބޭފުޅުން ދެން އަންނަ ދުވަހަކު ިރޕޯޓާ

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނުނިންމި ދަނީ މިތާނގައި ކަ ގޮތެއް. މާނުބެހޭ މާގިނަ މިހާރު ާވގޮތަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންަކން ނިންމުމުގެ އިސްކަން ދިުނމަށް ޓަކައި ތިބޭފުޅުންނަށް  ބަހުސްތައް ކުެރވޭތީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ހަމަ މި ރިޕޯޓު ހިއްޕަވަިއގެން ގޮސް ޭގގައި ަބއްަލާވލައްވާފަިއ ދެން މިތަނަށް މިކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި 

ވިސްނާަވޑަިއގަތީމަ ވީކެންުޑަގއި ވަަޑއިގަތީމަ ދެން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. ދެން މިއިނދީ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޚިޔާލުތައް

ވަނަ މައްސަލަ. ެއައރލައިނުތަކުން ވިްއކާ ޓިކެުޓ އަގުތައް ުކއްލިކުއްިލއަްށ ބޮޑުވަމުންދާތީ ހުށަހަޅުއްވާ  61

މިވަނީ. މިއޮތީ އެ ސިީޓަގިއ  ގެ ޖަވާބު ލިބިފައިބެހޭގޮތުން މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ސިޓީ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައާ

ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ދަތުުރކުރާ ެއއަރލައިންަތކާއި ާރއްޖެތެރޭަގއި ދަތުރުކުާރ އެއަރަލއިންތަކުން ވިްއާކ މިއޮންނަނީ، 

ނޑައަަޅނީ އެއަރލައިންތަކުން ގެޓިކެޓް ސް ިސވިލް ކުރާކަށް މޯލްޑިވްާމިއ ޓިކެޓް އަގުަތއް ރެިގޔުލޭޓް ކަ އަގުަތއް ކަ

ރެިގޔުލޭޓް ކުރުމުަގއި ގެންުގޅޭ  ެގ ައގުތައް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ކަުމަގއި ދަންނަވަމެވެ. މި އޮތޯިރޓީން ޓިކެޓް

ސިޔާސަތު؛ ިޓކެޓް ައގުތަްއ އެޕްރޫްވކުރުމުގެ ބަދަލުަގިއ ވިޔަފާރި ވާަދވެރިކަުމގެ ދަށުން އަދި ހުޅުވާލެވިަފއިާވ 

ޔަފާރިކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އެއަރލައިންތަކަށް ދިނުމެވެ. ހަމަ އެއާއެުކ މާޙައުލެއްަގއި ވާަދވެރިކަމާެއކު ވި

ނޑައަާޅ އަގަކީ އެކަީށގެންާވވަރު ބޮޑު ނުވަތަ ވާަދވެރި މާޙައުލެްއގަ އި ވިޔަފާރިކުރުމަްށ އެއަރަލއިންތަކުން ކަ

މި ދެއްިވ  ންވީމަ، މިއީވީނަމަ މި އޮތޯރިޓީން އެަކމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމެވެ. ެއހެކަމުަގއި ފަދަ އަެގއްހުރަސްއެޅޭ

ކަމަށާއި އަދި ެއކަށީގެންނުވާ ައގެއް ކަމަްށ  ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ރެގިޔުލޭޓްކުރަްއވަުމން ގެންދަވާ، ޖަވާބަކީ. އެހެްނވީމާ

. ކަމަށް މިއޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އަުޅއްވާދުގައި އެކަންކަން އެގޮތަށް ވިޔަ އެބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ހިނ

 ން މި މައްސަލަ އާއި ބެހޭޮގތުން ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދެ

 



  

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ތެރެއަށް ކުރާ  އްޖެއަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަހު ެވސް ވާހަކަދައްކާލާަފއި އޮންާނނެ އެއްކަލަ ހަމަ ތިކަމާ ގުޅިގެން ރާ

ޭޅގޮތުްނ ގު ން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކައާުވރެ މާ ބޮޑުތަނުދިވެހިންނަށް ެގސްޓުންނަށް ައގުބޮުޑވާ ވާަހކަ ގެކުދަތުރުތަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަން މިތަނަށް ެގންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ުދވަހު ވާ އެބޭފުޅުންނާ ހަކަދެެކވިަފއި ވަނީ. އަުޅގަ

ކުރައްވަނީ  އެބައި އެބޭފުޅުން ކޮންޓްރޯލް ލޫމާތެއް ތި ސިޓީއަކު ވެސް ނެތްގުޅޭ ެއްއވެސް މަޢު އެކަމާ، އެހެންވީމާ

ނޑަްށ  ކަމެއް، ގެްނގުުޅއްާވ ސިސްޓަމަކީ ކޮބައި ކިހިނެއް ނޑުމެންނަށް އައްޑޫ ސިޓީއަާށއި އަުޅގަ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ސެކްޓަރ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރަމުންދޭ އަގުަތއް މާ ރިޒަމްގެ ވެސް ހަމަ ދުރު ރަށްތަކަށް ޓޫ ހީވަނީ މި އުތުރުގެ

ނޑު އަިދވެސް ހުށަހަޅާލަން ހަމަ އެބޭފުޅުން ، ނުން ބޮޑުވެގެން ދާތީ. އެހެންވީމާބޮޑުތަ އެ ވާަހކަދައްާކލަން އަޅުގަ

 ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް ދެްއވަން.  އި ައޅުަގނޑުމެން އެބޭފުޅުންނާހާޒިރުކުރުވަ 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ލަޠީފް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ނޑު ވެސް ހަމަ ރޮޒައިނާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. އަޅު  ސުވާލުަތކެއް ކޮްށލަން. ދެން އޭގެ އިތުރަށް  ފެނޭ ހާޒިރުކޮށްލައި  ގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ށް ޓިކެޓް ޮބޑުވަމުންދާ މައްސަލައި އަޅުަގނޑުމެންނަ ގައި އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަވީުރ އެއަރޕޯްޓގައި ޑިލޭެވގެން ެވސް ހޭދަކުރަންޖެހޭ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ހަމަ ައޅުަގނުޑމެން ގާތް  4ގަ

ނޑު  2، 3ނޫނީ  ދިމާވާ މައްސަލަ ، ރު ރަށަށް މި ދެވެނީ. އެހެންވީމާޖަހާއި 00، 01ޖަހާއިރު ފުރާ މީހުންނަށް ރޭގަ

އަކީ ލޯންޗުގެ ދަތުރު ެވސް ފީ ބޮޑުވުމާއި މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ކަންަތއްތަކެްއ. އެހެނޭ ކިޔާފައި 

ެއއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ.  ކަމެއް ތުން، ވެރިފަރާތުން އެްއވެސް ކަހަލަ އެހީތެރިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއަރަލއިން ފަރާ

ދަތުރުކުާރ ކަމަށް އަށް ޓިކެޓް ައގުބޮުޑވެފައި އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުތުރަށް ުކރާ ދަތުރުގައި މިސާލަކަށް ހއ. 

ސް ބަދަލެއް، ައުގ ށް އެްއވެރާ ޓިކެޓަކަ ވަންޏާމުން މާލެ އިން ދަރަވަންދޫ އަށް. ދަރަވަންދޫ އިން ހަނިމާދޫ އަށް ދަތުރުކު

ނޑަށް ފެނޭ ނާދޭ. ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ހެޔޮވުމުގެ ެއއްވެްސ ބަދަލެއް  ނޑުމެންނަްށ  މިހެން ދާތީވެ އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ އެދުމެއް. ދެން ހަމަ  މާ ބެހޭ ފަރާތަށް ސުވާލުކޮށްލަންސީދާ އެކަ ހާޒިުރކުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު މިައދު ހުށަހަޅާލަން އެމް.އޭ.ސީ.ެއލްގެ ފަރާތުން ވެސް މި އެއަރޕޯޓްަގއި މި މުދާ ނެރޭ  އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

. ދެން އަދި ޚާްއޞަކޮށް އެތަނުަގއި ަވޒީފާ އި އުނަދގޫތައް ެވސް ކުރިމަތިވަނީފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ



  

ޓަކައި އެތަނުގެ ވެރިން  އްުލކުރުމަށްތީވެ ެއކަންކަން ވެސް ޙަސްކަން ދޭދިނުމުގައި ވެސް ބޭރު މީހުންނަށް އި

ނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެކަން   ން. ސް ލަ އެ ގެންނަން ހުށަހަޅާ ވެ ،ހާޒިރުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ، ރާއްޖެތެރޭެގ ޅުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަމިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް މި ހުށަހެޅުނީ. އެއް ހުށަހެ

މީހުންނަށް ޓިކެޓް ބޭރު  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކަށް ދަތުރުކުރާ ަޑއަާޅގޮތާއި އަދިނދަތުރުކުރާއިރު މި ޓިކެޓްގެ އަގު ކަ 

ޓަކައި ެއކަމާ ބެހޭގޮތުން ސިވިލް އޭިވއޭޝަން  އްލުކުރުމަށްގެ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުޓޫ

، ޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް. އެހެންވީމާއޮތޯރިޓީން ގެންުގޅުްއވާ ސިާޔސަތެއް ހޯދުމަށް ސިޓީއަކުންނެއް ނޫން މިތަނަށް ބޭބޭފު

ނޑު ލަޠީފްގެ ދެ  ފުރަތަމަ ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ލަޠީފް ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ުކރިން އަޅުގަ

 ލަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ދާއޫދު. ފުޅަކު ހުރިތޯ ބަލާކުަރްއވާ ބޭވަނަ ބަޔަށް ތާއީދު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު 

ގައި ވަރަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ކަންބޮޑުވި ވާަހކަެއއް އެ ވިދާުޅވީ. ދެން އެ ! ޝުކުރިްއޔާ. ލަޠީފްެގ ވާހަކައި އާދެ

ނޑާ ހިންހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ވެސް ކޮ އްސާކޮށްލި އެ ވާހަކަ. ރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގެ ެއއްެވްސ މެވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަ

ެއީއ ވުރެ ބޭރު މީހުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ އި ދިވެހިްނނަށްކުންފުންޏެއްގައި ނޫނީ ސަުރކާރުގެ އޮފީހެއްގަ 

 އްލުއަވަަހކަށް ސާފުކޮށް އެއަށް ޙަ  ހާބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އެއީ ހިނގާ ކަެމއް ކަމަށް ާވނަމަ އެކަން ހަމަ ވީ

ނޑުމެްނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ގެންނަން ޖެހޭ އަ ނުޑ ލަޠީފްގެ އެ ހުށަހެުޅއްވުމަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ، ުޅގަ ައުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޑެ.ވަ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

އާދެ! މިއަދު ބިނާކުެރވެނިިވ ވާހަކަތަަކކާއި އަދި އަޅުަގނުޑމެން އިޞްލާޙުތަކަށް މަސަްއަކތްކުރަްއވާ ވާަހކަފުޅު ދަްއކާ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ެއ ދުވަހު ހާޒިރުކުަރއްާވއިުރަގިއ  ދެންނެވުމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އެީކގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެ ތާއީުދކުރެްއވުމާމިކަންތައްތައް ދެންމެ ލަޠީ ަގިއ ެއކީ ފް އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ފަދަ ގޮަތކަށް އެކަްނ ށް ހާޒިރުކޮށްގެން ުސވާލުކުރެވޭެއަކމާ ބެހޭ ފަރާތެއް ވެސް މިތަނަ އެކަންތައްަތކާ ބެހޭގޮތުން



  

ނޑުމެން އެ ފަރާތްއިންތިޒާމުކުެރވިގެން ދިއުން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. އޭރު ތަކާއި ސީދާ ސުވާލުކޮްށގެްނ ން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުާރނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.  ޖަވާބު ލިބިގަތުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 ކަމަށް.ވުން އެންމެ ރަނަގުޅ އް ހާޒިރުކުރަްއވާތީ އެ ބޭފުޅުން ާހޒިރުކުރެ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

، އެހެންވީމާ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންނޫންތޯ. ރާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުުކރާ ވާހަކަވަޙީދު ތިޔަ ވިދާޅުވީ އެ ަޝކުވާ ކު

ނޑުމެންނަށް ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. ފުރަތަމަ ހު ތުން ިމ ބެހޭގޮ ށަހެޅުމަކީ، ޓިކެޓުގެ ައގުތަކާ މިހާރު އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ ެއތެރޭގެ އުދުހުންތަކުަގއި އަުގ ރެގިޔުލޭޓްކުރަން ގެންުގޭޅ  ތައް ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަތު

ޓަކައި މޯލްިޑވްސް ިސވިލް ޭއިވޭއޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ާހޒިރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު  ސިޔާސަތުތައް ސާުފކުރުމަށް

ދަންނަވަން.  ންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދިއިގައަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް ފެނިވަޑަ ، ލިބިފައި އޮތް ގޮތަށް. އެހެންީވމާ

ޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުްނ ލަޠީފް ތާއީދުުކރެއްވި ގޮތަށް ސިވިލް އޭިވއޭ  ކަށްފަހު( ރޮަޒއިނާ ހުށަހަޅުއްވައި)ވަގުުތކޮޅަ

ނަޑއެޅުއް  ައގާ ޓިކެޓުގެ  ގެންުގޅުްއާވ  ވުމުަގއިބެހޭގޮތުން ާޚއްޞަކޮށް އެތެރޭެގ އުދުހުްނތަކުގެ ިޓކެްޓގެ ައގު ކަ

ބެހޭގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެން އެންެމ ައވަހަށް އޮންނަ ކޮމިޓީައކަށް ހާޒިރުކުެރވޭތޯ. ދެން އެންމެ  ސިޔާސަތާ

އްތިފާޤުން. ދެ ވަަނ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްވެއްޖެ އި އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި އެ

 މިދެންނެވީ  ބެޭހގޮތުން އެކަަމކީ ހިނގާ ކަމެއްތޯ ާއއި ެގ ބޭފުޅުން މި ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ.އޭ.ސީ.އެލްއެމް އަށް މިއޮތީ

ްއ ވުރެ އިްސކަންދިނުމާއި އަިދ މިނޫން ވެސް މިތާ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަތަށް ބޭރު މީހުންނަށް ދިވެހިންނަ

އެ ހުށަހެުޅއްިވ ، ވީ އަދި ވަޙީދު ވެސް. އެހެންވީމާދުކުރެއް ދާއޫދު އެހެންނޫންތޯ ތާއީ ބެލުމަށް ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްަވއި 

ގޮތަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެްލގެ ބޭފުުޅން މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުުރމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވ ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ 

ދު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަްށ ދާއޫ މި މައްސަލަ ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވައި ވެސް ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އަނެއްކާ

ބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ،  ގުޅުމާއި މިަކންކަމާއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ބޭފުޅުން ހާިޒރުކޮށްގެން އެބޭފުޅުްނގެ މަސަްއކަތު މީހުން ގެން

 ކާގޯ ހެންޑްލިންގ ާއއި ގެްނުގޅުއްވާ ގޮތާއި މިކަންކަމާމެދު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެްލގެ ވެރިްނގެ ޓީމެއް

 ށް އެދި ދެންނެވުމަށް ޖަވާބުދެޭވވަރުެގ، ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ެޗއަރމަން ނޫނީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ވަަޑއިެގންދެއްވުމަ

މި ދެ ކަން މިގޮތަށް ފާސްވުމާެއކު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެޖެންާޑގަިއ ، އްތިފާޤުން މި ފާްސވީ. އެހެްނވީމާޓީން އިކޮމި

ނަޑއެޅިފައި ހުރި  އި އިތުރަށް މައްސަލަ ކާއި މެދު ކޮމިޓީން ގޮތެްއ މި ނިންމުނީ. ބައެއް މައްސަލަތަކުގަކަންތައްތަ 01ކަ

ޓަކައި ޖަވާބު  ޖަވާބު ލިބުން ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ ބެލުމަށް ގެދެން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ނުލިބި ހުރި ސިޓީ ސާފުކުރަން.

ކޮމިޓީ އަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ، ނީ. އެހެންވީމާސް މިގޮތަަކށް ނިމުހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް. ދެން ހުރި މައްސަލަތައް ވެ



  

ބޭފުުޅން ތިޔަ ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް ޔަ ތި ރަށް ބޮޑަްށ ވަަޑއިގެންެދއްވާ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ބަލަމުން ވަ

ނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަން.   .وبركاته هللا ورحمت. عليكم سالموޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ
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