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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  2ގެ މި ދައުރުގެ  2017 ،ިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މި ދައުރުގެ `. ސަރުކާރު މަސްއޫ

ބާ. އާދެ! އެނިގވަަޑއިަވަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުގަނޑުމެން ިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަނެ ބައްދަލުވުން. ވަަޑއިގެން

ިއ މަށްފަހު. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަބޭްއވީ ވަރަްށ ގިނަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ުނބޭއްވި އިނުމި ޖަލްސާއެއް 

އަކަްށ މިއޮީތ ލާނަން. ފުރަތަމަ މައްސަލަތުން އަުޅގަނުޑ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިބެހޭގޮ ހުރި ބައެްއ މައްސަލަތަކާ 

މެުދ  މަްއސަލައެއް. އެ މައްސަަލއާފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓއެްއގެ  އިން މުޙައްމަދުއިރުމަތީ، ޙުސަ ޝަމްސްގެކ.މާފުށީ/

ަގއި ބަޙުސްކޮށްފަިއވާނީ ދެއްތޯ. އާދެ! އޭގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުއަުޅގަނޑުމެން ކުރީަގއި 

ަގއި ވިދާުޅިވ )މެންަބރު ރެކޯޑިންކުޅުދުއްފުށީ... ހދ. އިފެބްުރއަރީގަ  29މިއިނީ  ނެ. ދެންމިހާރު އެ މަޢުލޫމާތު އޮންނާ

ިމ  ވާަފއި އޮތް ސިޓީ.އްއިން ފޮނުކުިލ އަދާކުރުމުގެ މަްއސަލަިއގަިއ އައިޝަތު ޙުސަ  އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

، އި ޖުމަންޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަގުޭޅޮގތުން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭ އްސަލައާއި އިނީ؟ އެ މަމައްސަލަ ކިހިނެއްތޯ ވެފަ

 އޮންނާނެ. އި ތި ބޭފުުޅންގެ ފައިްލގަެވސް  ބެހޭ ސިޓީގެ ަޖވާބު އެ ަމއްސަލައާ މިހާރު މިއޮތީ.  އިއެއަށް ަޖވާބު ލިބިފަ

އްޑޫ މީދޫ ިޅގެން އަ ގު ދިާސއާދިޔަ ހާހޮސްިޕޓަލްގައި ހިނަގއިގައި ހުޅުމާލޭގެ  2002ޗް މާރި 27ދެން މިއޮތް 

ށް ސިޓީ އައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއެއް. މި މައްސަަލއިގަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

އެްއޗެްއ  އިފަލަްއވާއްލަަވއިން ރޮޒޭ އެއްެޗއް ޖަވާބު ބަ ދެޖަވާބު ލިބިފައި ވަނީ.  އިގަ 2016ޗް މާރި 28ފޮނުވައި 

ެލއްވުމަްށ އެ ިސޓީ ރޮޒޭ ބައްަލވައިއަުރވާނަން. ވީމަ އިރުޮކޅެއް ފަހުން ފުރުޞަތެއް ިވދާޅުވިދާޅުވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ 

ެދްއވުމަށް އެދި ފޮނުިވ ސިޓީ. ބައްަލވައިމާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އުސޫލު  އޮތީމި ދެްނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. 

 މަންޓު ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ނިމިފައިންންަވޔަރައަދި އެ ގއޭަގއި މިއޮތީ ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޓު ހައުސިން

ތުން ގޮ ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ އިަގސްޓުގަ އޮ 2އިނީ  ވެސް އޮތް މައްސަަލއެއް ެއއީ. ދެން މި

ފައިލްކޮުޅަގއި މި ވަނީ. ެމންބަރުންގެ  އިލިބިފަ ޖަވާބު ންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީން ފޮުނވައި ނޭމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ކުނި ނެގުމަށް މިހާރު  ބިސީަތކުގެ ތަންތަނުންއީ އައްޑޫ ސިޓީ އަވަުށގެ ގޭވެސް އޮންނާނެ. ދެން މި ހާރު އެ ޖަވާބުމި

ހަމަހަމަ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ަރްއޔިތުންގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ގެއަްއޑޫ ސިޓީ  ޮބުޑކަމުން އަގު ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ

މި މައްސަލަ ، އަދި އެޅިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާބެހޭ ފިޔަވަޅެއް  ެއކަމާ ެދއްވުން އެދިކުޑަކޮށް އަގުަތކަށް ގެއުސޫލު

ބެހޭގޮތުން ތި ބޭފުުޅންނަށް ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ދި އޮތީ ނުފެށި. މި މަްއސަލައާއަ

 ހުޅުވާލަން. އާދެ! ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޝާހިދު. 
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މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު 

އެްއގޮތަްށ  ކޭދުވަސް ކުރިން މާލެއެ މީގެ ދެދުވަހެއްހާ ނޭނގެ.ކަން އެއް ނެތްޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާެނ ޖާގައަ

ވާލުކުރެވިފަިއވާ ސަރުކާރުްނ ޖުކުރުމަށް މިނވަނީ ހަމަ މާލެއާ ވެސް ހަމަ ޙަމެނޭއަޅުގަނޑުމެން އައްޑޫ ސިީޓެގ ކުނި 

އަޅުގަނުޑގެ އުއްމީދަީކ ، ޙަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާކޯޕަރޭޝަނާ އުފައްދަވާަފއި މިވާ ވެމްކޯ ޭވސްޓު މެނޭޖުމަންޓު 

އްގޮތަށް އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ވެސް ހަމަ މާލެއެކޭ އެ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތަގއި އަްއޑޫއަޮތޅުގެ ކުނި

ކޮްށ ށްދާނެ ކަމަށް. އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކުރިއަ އިގޮެތއްަގއި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ ރަެށއްގަ  ވަރަށް ފުރިހަމަ

އެތަނަށް ބޭނުންާވ ބައެއް އާލާތްތައް މިހާރު  އިިއމުކުރެވިފަހާރު ގާސްޓު މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރެއް މިހުޅުދޫމީދޫގެ ވޭ

ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފަ. ޖުމްލަ  ވެސް ނެގުމަށް މިހާރު ފުންައދި އެތަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަ މުގެ މަގުމަތީަގއި ވަނީ.ދިއު

މާރާތަށް ނޫނީ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރަށް ނޭޖުކުރާ ސަރަޙައްދަްށ ބޭނުންވާ ޢިފުން މިހާރު އެ ކުނި މެުމވަްއޒަ 12

، ނީ ކުރިމަތިލައްވާފަ. އެހެްނވީމާވެސް މީހުންތައް މިހާރު މިވަ . ެއއަށްފުން ިއޢުލާންކުރެވިފަމުަވއްޒަ 12ބޭނުންވާ 

އަށްދާނެ އި ކުރި މި މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެްއގަ  ހެންއިއަްއޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެްއގަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ްއޔާ. ޝުކުރި .ކަމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން.  ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

ވަރަކަށް  ށް ކޮންމެވެސްމަޢުޟޫޢަ އަނެއްހެންއާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ކުރީގައި މައްަސލަތަކުގެ 

ުދ ސިޓީ ފޮނުވާަފއި ހުރި މައްސަލަތަކެއް މިއަފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވެގެން  ބެހޭ ބަލާލުމަށްފަހުގައި ކަމާ

ންތައް ހަމަ ކިރިޔާ ދާދި ތަކާއި އޭގެ ލިޔެިކއުތަންތަނުން ފޮނުވާފައި ހުރި ސިޓީދެން އެ  .މިހިރީ މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި

މީގައި ގޮެތއް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަުޅގަނޑުމެން  ހެންވުމާ އެއްޮކށްދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ. އެ

. ންޖެހޭނެ ކަމަށްސްނާލަން ަވގުތުޮކޅެއް ލިބެވި ޅުގަނުޑމެން ހަމަ މި ޖަވާބުތަކާ ދޭތެރޭގައިނިންމުމުގެ ކުރިން އަ

ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއގައި ިމއަށް ނިންމުމެއް ނިންމުކީ މިއީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން

އިންނެިވ ވިދާޅުިވ މަްއސަލަތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތި ިމއަދު މި ހުށަހެޅި ، އެހެންވީމާދެކެނީ. 

ބެހޭ ކަންަތއްތަްއ  ރާެގ މެންބަރަށް އެ މަްއސަލައާގުޭޅ މައްސަލަެއއް އޮތީމަ އެ ާދއި މެންބަރެއްގެ ދާއިާރއާ

 ނޫން ހުރިހާ ފަސޭހައެއް ޢާއްމުކޮށް ކަމެއް ނިންމުމަށް  އެނިގވަަޑއިގަަތސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ތެެރއިން

ތަކަށް މި މަޖިލިސް އްތަކަށް ެއެވއަރވެަލން ވަގުތުކޮެޅއް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮކަންތަ، މެންބަރުންނަކަށެއް. އެހެންވީމާ

 ގެްނގޮސްެދއްވުން އަުޅގަނޑު އެދެނީ. ކުރިއަށް 
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ވަނަ ަމއްސަލަިއގަިއ މި މަސަްއކަތް ފެއްޓުމުެގގޮތުން އަުޅގަނުޑ  6އާދެ! ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ގެންދާނީ. ދެން 

ޗެއް ދަންނަވާލީ. ކޮމިީޓގެ އެހެނިހެން މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާނަމަ ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއް 

ބެހޭޮގތުން ދެ ޖަވާބެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ސިޓީ  ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓއާ

ވައިގެން އެ މައްސަލަ ސާފުކުރަުމން އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނު ކައުންސިލަށް ދިނުން. ކަމާ

އިތުރަށް މި ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ަކއުްނސިލަށް؛ ޭއގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ

ވުމަށް. ފޮނު ެބހޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މިކަން އޮްތގޮތް ސާފުކޮށްލުމަށް ަޓަކއި ސިީޓއެއް  މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ކަމާ

ުނވާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިތާ ްސކުރުމެއް ނެތި އަުޅގަނޑުމެްނ މި މައްސަލަިއގެ ސިޓީ ފޮއެގޮތަށް ދެްނ މާދިގު ބަޙު

ވިޔަސް ެވސް މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ސްކުރިބަހު

 ލާނީ. ލަޠީފް. ކުރަްއވާނަމަ އެ މައްަސލަ ނިންމައިެއއްެވސް މެންބަރެއް އިޢުިތރާޟުނު އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ިލއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިީޓއަށް ޮފނުވާ ސިޓީތަުކގެ އެންމެ އެަކށީގެންވާ ަޖވާބު ައވަްސ ޓީތައް ސަުރކާރު މަސްއޫސި

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީއަްށ ނުލިބޭ ާވހަކަ. މި ސަރުކާރު މަްސއޫތާރީޚެއްގެ ތެޭރގަިއ، އަަވސް ތާރީޚެއްގެ ތެޭރގަިއ 

ނަށް ތިންހަތަރު މަސް ވާއިރު ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެއޭ. އެހެންވީމާ، ފޮނުވާ ގިނަ ސިޓީތަކުގެ ޖަާވބު ތިމަންނާމެން

ޖަވާބު ކިހާތަނެްއގައިޯތ ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ ލިބެނީ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއިްސ 

ހާދުވަހަކުން ކަމެއް ކިހާ ން އެ ސިޓީ އެމީހުންނާ ހަމައަށް ޖަވާބު ދަނީ ކިމަޖިލިސް ތެރެއި މައްސަލަ ނިމުނީމަ ދެން

ހިސާބަކުން ކަމެއް ނޭނގެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން ބަލާލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް މި ކ.މާފުށީގެ 

މައްސަލަިއގަިއ ވެްސ އަިދ ެއހެން ތަންތަނުން ވެސް ފޮނުާވފައި ހުރި ސިޓީތަުކގެ ވެްސ ޖަވާބު އެންމެ އެކަީށގެންާވ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ަޖވާބު ހޯދުމަށްފަހު އަނެއްާކ  ޅުގަނޑުމެްނނަށް އެ ފަރާތްތަކުން، ސަރުާކރުގެ ކަމާ ގޮތުަގއި، ނޫނީ އަ 

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޖަވާބު ނުދާތާ ގިނަދުވަސްތަކެްއވާތީ އެ ވާަހކަ 

ލާނަމޭ. ވީހާ ވެްސ ޤައްރިރަށް މި ވާހަކަ ދަންނަވައިމު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ

ލިބޭނެ ގޮތް  އަވަހަކަށް އެ ފަރާތްތަކަްށ އެ ޖަވާބުތައް ރައްދުކޮށްދިނުން، ނޫނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު

 ހައްދަވައިެދއްވުން އަުޅގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ. 
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ބެހޭ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ަމއްސަލަިއގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ނިންާމގޮތަކީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކަމާ 11އާދެ! މި 

އެހެންމެ މިހާރު މިވާގޮތުން މިތަނަށް އައިސް މި ވާނުވާެއއް ނޭނގި އަުޅގަނުޑ  ސާފުކުރަން ސިޓީއެއް ފޮނުވުްނ. ހަމަ

ށް ެވދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުެމން ދެން މިހާރު ކޮމިޓީން ޖަވާބު ނުދެވޭ މައްސަަލއަކީ ވެސް ބޮޑު މަްއސަލަައކަ

ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ ައޅުގަނޑުމެން މި ނިންމި ގޮތަކީ އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ފޮނުިވ  ދެންމެގައި ތި

ޢުލޫމާތު ސާފުކުރަމުން ެބހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މަ ސިޓީއަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބެްއ ދިނުން. ޖަވާބު ދިނުމަކީ ކަމާ

ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެްއކުރެވުނުހާ އަވަހަކަްށ  އާިއ، ކަމާ ގެންދާ ވާހަަކއާ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ ވާހަކަ

ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ކައުންސިަލށް ދޭނެކަމުގެ ޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެން އެ ކައުންސިލަށް ދިނުން. އެހެން ނޫނިއްޔާ 

ޭބފުޅުންނަށް ސާފެއް ނުވާނެ.  ވުމުން އަޅުގަނޑުމެން އަޅާލާކަެމއް ނުލާކަމަށް ވީނުވީެއއް އެމިތަނަށް ސިޓީ ފޮނު

އެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލަ ެއގޮތަށް މެންބަރުން އިޢުތިާރޟުނުކުރާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާކަމަށް 

ން އޮތީ ކޮްނގޮތަަކށްތޯ ބަލަން މަސައްކަތް ސިޓީލުން ތަންތަނަށް، އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމާ، މިކަން ޙައްލުކުެރވެ

ކުރަމުންދާއިރު ވެސް އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަމުންދާކަުމގެ ބަޔާންކޮށް ސިޓީެއއް ެއކަްނ އެ ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް 

 އިނާ. އާދެ! ރޮޒަ ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީމާ، ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އިރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވާލުކުެރްއވީމަ. ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކަ ުކޑަކޮށް އަޑުނީިވ ދިަޔީއ އަުޅގަނޑަށް ުކޑަ މަސައްކަތެްއ ހަ ޝަރީފް

އެހެންވެގެން. މިހާރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފޮނުވާ ސިޓީތައް ފޮނުވާފައިތޯ ވީ އެއަށް އެްއެވސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިތޯވީ 

ކުރިން ދުވަހު މިތާނގައި ވާހަކަދެެކވެނުއިުރގައި ހަމަ އަނެއް ދުވަހު އެ ސިޓީތަްއ  އީބޭނުންވޭ. އެސާފުކޮށްލަން 

ހިސާބަށް އެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ، މިހާ އިފޮނުއްވާނެ ވާަހކަ ވިދާުޅވެފަިއވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންށާ

 ންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދާއިރުަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވި ޖަވާބު ލިބިފައި އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިސާއާ ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ، ހު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިނަގއިދިޔަ ހާވަަނ ދުވަ 2017މާރިޗް  16އާދެ! 

. އިވަނަ މަްއސަލަިއގަ 6އަދު. އެީއ ފެށެނީ މި އަްއޑޫ ސިޓީގެ ަމއްސަލަިއަގިއ ހަމަ މި އަލަށް މި މަސައްކަތް މި

ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތެއް ކުެރވިފައެއް ނެތް.  އާދެ! ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވި ސިޓީ. އަދި މިހިސާބަށް އެކަމާ

އެހެން މައްސަލައެއް. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަްށ  އީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި

ރިޔާސަތު  އިެއއްޮކށް މުޤައްރިރާ އަށް އެ މައްސަލަ ގެްނދާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު ުމޤައްރިރު ވަަޑއިގަތުމާކުރި

ޙަވާލުކޮށްލާނަން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީ މިވަގުތާ 
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ބެހޭގޮތުން  ނޑު ކުަޑކޮްށ ލަސްވެލީ މިއަދު ކަމެއް ދިމާވެގެން. މިކަމާހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވީީތވެ. އަުޅގަ

 ގޮތަށް ެއ މައްސަލަިއަގއި ެއ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި މިކަްނކަން ދެންމެގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވި

ައއު މައްސަލަެއއް އޮތީމަ އެކަާމ  ެއ މަސައްކަތް މިހާރު އަލަށް ފަަށއިގަންނަންޖެހިފައި އޮތް  ގެންދިއުުމގެ ކުރިއަށް

ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަީނ ހިނގާށޭ ސިީޓ  ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އެ ގެންދިޔައީ. ެދން މިހާރު ތި

، ހާރު ެއގޮތަށް ތިޮއތީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާފޮނުވި ފަރާތަށް މި މައްސަަލ ބަލަމުންދާ ވާހަކަ އަންގާލުަމށް. ދެން މި

ޟް ބޭފުޅަކު ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ެއޮގތުގެމަތީން ކުރިއަށްދާނެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު އިޢުތިރާ

 ލަން ބޭނުން. އޮތްތޯ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު، ބަލާފުރުޞަތަށް އެބަ 

 

  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ފް ގަިއ މި ސިޓީ ބަލައިލާފައި އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޝަރީއި ފައި ހުރި މައްސަލަން އެ ުހށަހަޅާކުރީަގއި ައޅުގަނޑުމެ

ކަމެއް ވެްސ  ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުހުންނަވާނެ ވާތީެވ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަސްެވގެން ތިދެންމެގައި ވިދާުޅވެފައި 

ިއގެން ުހޅުމާލެއަށް ަވޑަިއގެންނެިވ މް ހެލްތު މިނިްސޓަރުކަމުގަިއ ހުންނަވަޝާގެ. މި މައްސަަލއަީކ މިީއ އިރުތިނޭނ

ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް  ދުވަހެއްަގއި ހިނގާދިޔަ ކަްނތައްތަކާއި ގުިޅގެން މިތަނުަގއި ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުން ހެލްތު  ުގޅިގެން. ދެން އެ ުޒވާބުކޮށް ެއ ހިނގި ކަންތަކާ ަގއި ައޑުގަދަކޮށްނގެ ބޭފުޅުން އެތާއެންސްޕާ

ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފައި އޮތްކަން ސާފުވާްނ  މިނިސްޓްރީގެ

، ވިދާުޅެވފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ އެބަ އޮތް. އެ ވާހަކަ އެހެން ވިދާޅުވެަފއި އެކަން އެހެން ހިނގި ވާަހކަ ސިީޓގައި 

މިކަމާ ގުިޅގެން ދެްނ ، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންީވމާ .3ދެއްތޯ ެއއީ؟ މައްސަލަ ނަންބަރު  3މިހާހިސާބުން، 

ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ  ްށގެންާދނެ އެްއގޮތަކާއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަ

ވެްސ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަރަްށ މަދު އަންހެން ބޭފުޅުންކޮޅެއް ތިއްަބވަނީ 

ވެސް ައޅާނުލެވި ދާ  ދޭތެރޭގައި މިގޮތަށް ކަންަތްއތައް ކުރެްއވުނީމަ މިއީ ެއއްޮގތަކަށް ބޭފުޅުންނާ  ތިއްބަާވއިރުަގއި އެ

ން ވެސް ވާނެ ކަމެއް. މައްސަލައަކަށް ެވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާމުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާުރވުމަކީ ހަމަ ޔަީޤނު

 ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެްއގެ މަޝްވަރާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ކުރުން މުހިންމުހެން. މި ކޮމިޓީން މިކަން، އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަގއި، މައްސަަލ އަޅުގަނޑު މިއަދު ދެން މި ކޮމިޓީ ބާއްވާލީ ކޮމިޓީ ނުބާްއވާތާ ގިނަ ދުވަްސވުމާެއކު އިމި މައްސަލަ

ނޑު މިހުރީ ލަ ކޮިމޓީން ކުރިއަށްގެންދަން. ދެން މިހާރު ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ައޅުގައިްއޔެަގއި މި މައްސަ

. ދެން މި މައްސަލަިއގެ ތެރެއިން ަވކި އިޝޫެއްއގެ ގޮތުަގއި، ވަކި މައްސަލަތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ އެޖެންޑާކޮށްފަ

ދެން މިއަދު މިހާރު އަޅުގަނުޑ  އަްށގެންދާނަން.ކުރިއަްށގެންދާނެ މައްސަލަތަްއ އެޖެންޑާކޮްށގެން އެ މައްސަަލތައް ކުރި

އިރުަގއި ދެން ނައިބު ުމޤައްރިރު ފަށަިއގެން މިހާރު އެޖެންޑާގެ އެިކއެކި ހިސާުބަގނޑުން މައްސަލަ ކުިރއަށް އި އަ

ބެހޭގޮތުން މިައދު ވާހަކަދަްއކާލާފައި ދެްނ  އް ކުރިއަްށގެންދާނެ ތަރުތީބަކާމިގެންދަނީ. އޭެގ ބަދަލުގަިއ މި މައްސަލަތަ

އް ހިމަނާފައި ެއ މިވެނި މަްއސަލަތަކެޑާަގއި ިމވެނިއަންނަ ދުވަހެްއަގއި، ދެން މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުާވ ދުވަހަުކ ެއ އެޖެން

ރާވަން.  ބެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމަންޓްތަކެއް ހިމެނުމަށްފަހު އެ މައްސަލަތައް ކުރިއަްށެގންދަން އެގޮތަށް މައްސަލަތަކާ

ފަހުގައި މި ކޮމިޓީ ބޭއްވީ މި ބާއްވާތާ މަހެއްހާ ދުވަސްވުމަށްއޭރަށް ދެން މާ ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ. ދެ މި ކޮމިޓީ ނު

ކޮމިޓީގައި ގިނަ މައްސަލަަތކެއް ހުރީމަ އާއި އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް 

އި އޮތީމަ މި ބޭއްވީ. ލަން ބޭނުންވާތީ މިހެން ވިދާޅުވެފައްސަލަތައް ބަލާ މިޓީގެ ހުރި މަކުރިއަްށގެންދަން އަދި މި ކޮ

ރިހާ މައްސަލަތަކެއް. މިއަދު ކޮމިޓީއަްށ މި އައިސްފައި މިއޮތީ އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ ހުރިއްޔާ ހުރި ހު، އެހެންވީމާ

ިޅގެން އޭރު އަުޅގަނޑުމެން ގު ބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި މައްސަަލއާމިހާރު ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެން، އެހެންވީމާ

ެއ ، ޅަށް ލިުބނީމައޭ. އެހެންވީމާން މިކޮއުބެހޭ ލިޔެކި ނިންމާފައި އޮންނާނީ އެ މަްއސަލަ ކުރިއަްށގެންދާނީ ކަމާ

އި އަދި އިތުރު މެއް ބަލާފައުއެބަ ހުރި. ދެން ހުރިހާ ލިޔެކި ންަތއް މިތަނަށްއުން ތެރެއިން ބައެއް ލިޔެކިއުލިޔެކި

މެއް ބޭނުންވޭތޯ ވެސް ބަލާފައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އެޖެންޑާަގއި ހިމަނައިގެްނ އުއެްއވެސް ލިޔެކި 

ހާރު ހުރި މި މިހާރު މިއޮތީ މުޅި މައްސަލަ، ދެންނެވި ތަރުތީބުން. އެހެންވީމާމިކޮޅަށް އަުޅގަނޑު ގެންނާނަން މި

އިންނާނީ އެންމެފަހުން ވަރަށް ފަހުން އެންމެ  ކޮމީޓީގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް. ދެން އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން

ހުރި ހުރިހާ މަްއސަލަތައް ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  އި ކޮމިޓީގަ .ފަހަކުން ދަންނަވަން ސީދާ ާތރީޚެއް ދަންނަވާކަްށ ނޭނގެ

ސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ މައް  ގެ ތެރެއިންއަށް ދިޔައިރު. މީއޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީ  ނިމިފައި

ދިޔަ ފަހުން ައއި ަމއްސަަލތައް ކަމަށް ޮބޑަށް ލަފާކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ިއ،އަށް ިދއުމުގެ ކުރީގަ ރިސެސް

ލަތަކެްއ ނުލާ ކޮމިޓީ ޭބްއވުން ހަމަ ދެން ައއިސްފަިއ ހުރި ހުރިހާ މައްސައިުދ އެހާ ޮބޑަކަށް ުމޅި އެތި ބަލަ ވެސް މިއަ

މައްސަލަެއްއ މި ކޮމީޓީގައި އެބައޮތް  15މާ، އެގޮތުން މިހާރު އެބައޮތް . އެހެންވީމިހިރީ މިހާރު އެޖެންޑާކުރެވިފަ

މި  .މީހުން ފޮނުވާފައި ހުރި އެކި ކަހަލަ ޝަުކވާތައްތަކަށް ބަލާއިރު ހުރީ އެިކ މީސްހުރި މަްއސަލަ އި ޖަވާބުދޭން. މީގަ

 .މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނޫންފްލެޓް މައްސަލަ މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް މިހިރީ.  ،ގޯްއޗެއް ނުލިބިގެން 

މި ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ލަްސވެގެން މިކަހަލަ ކަންަތއްތަެކްއ މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މި  ،ބަނދަރެއް ލަސްެވގެން

ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިކަން ޢާއްމު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ ެވސް ކުރަނީ ވެސް މިކަާމ 
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އަކަްށ ފަހުަގއި އެޖެންޑާކޮްށެގން އެ މައްސަލަ  ކުެގ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެސްފައި ޭއގެގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ

ޮބޑެތި އިޝޫތައް އަނެއްހެން ޮކމިޓީއަކަށް މެންބަރުން ތިން މެންބަރުން ލައިގެން ހަމަ  ޑިސްކަްސކުރަނީ. އެކަމަކު

ަވގުތަކު އެެޖންޑާަގއި ހިމަނައިގެން ެއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ައންނަ މައްސަލަތަކެއް މި ހަދާ ގޮތަކީ ހަމަ އެ  123

ހުރި މައްސަލަތައް މި ގެންދަނީ ގިނަފަހަރު މިއާ ބެހޭ  މައްސަލަތައް ކުިރއަށް ގެންަދނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހެން

ކޮްށގެން. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ފުރަތަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މާތު ހޯދުމަށްފަހުގައި އެޖެންޑާގޮތުން މަޢުލޫ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ޢި

 

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް ދިއްދޫ

މިއަހަރު ތެރޭގައި ިމ  ްއރިރުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންަނނީްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު މުޤައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

ފެބްރުއަީރ  އެއާއެކު . ހަމަތިން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފަ ތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބއޮ އެބައޮތް ފެބްރުއަރީ މަހު ވެސް 

މި މައްސަލަަތްއ މާރިޗް މަހު ވެސް އެބައޮްތ ތިން މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް. އެެހންވީމާ، 

ގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މީގެ ބައެއް މައްސަލަތަްއ އެބަހުރި ތަންކޮޅަށް އަވަހަށް އަޅު ތަންޮކޅެއް، ތަންކޮޅެއް ދިގުލަިއގެން

 ވަހަކަްށ މި މައްސަލަތައް ބަލައި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ވެްސ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް ވީހާ ވެސް އަ

 ަމކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއު ނިންމޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ވީހާ

 މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ވީމާ، ުމޤައްރިރުގެއެދޭ ވާހަަކއެއް. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސައިން.ޙު ރި މެންބަރު ޢަލީ ްއޒަތްތެއި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ

އަނެއްހެން ވީ މި މައްސަލަ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންްއޒަތްެތރި އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ތޯ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ބަލައިލާއިުރގައި ުކޑަ މައްސަަލއަކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ ބަެއއް މައްސަލަތައް އިނގޭ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީގެ އެްނމެ ފަހުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ މައްސަލައަީކ ެވސް ވަަރށް ވެސް ސީރިއަްސ ދެ ޤަ

ދެމަސް  މައްސަލައަކަށް މިއޮންނަނީ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި 1ކަލަ މައްސަލަެއއް. ެއއް

އަނެއްހެން މީހެްއގެ ައާސސީ ޙައްޤެްއ ެގއްލިގެން ެދމަސް ދުވަސް ވީ ފަހުން  .ވެަފއިާވ މައްސަަލއެއްދުވަސް

ސް، މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވި . އެހެންނަމަވެމާރިޗްަގއި މިއޮތީ ހުށަހަޅާފަ 19އި އޮތް މައްސަލަެއއް. ހުށަހަޅާފަ

 15މު މައްސަލައެކޭ އެއީ. ހަމަ އެ ގޮތަށް ންހެންނަމަވެސް، މުހިވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ. އެ
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މާރިޗްގަިއ އެަބއޮތް ސްަވއިްނ ފްލޫ ފެތުރެމުންދާ މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަ ވެްސ 

ްއސާސީ ޙަމި  ރިޔާޟް ުހށަހަޅާފައި އޮތް ަމއްސަލަ ެވސް އެަބއޮތް.هللا ގެ ެމންބަރު ޢަބްދުއެބަޮއވޭ. ކެންދޫ ދާއިރާ 

ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ ދެދުވަހުން އެއްުދވަހު ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވެސް މައްސަލަެއއް މިހާރު

ހަކަ އަދި އެަތކެއް މީހުންނަށް މި ބަލި މީހަކު ފުރާަނ ދޫކޮށް ދާ ވާ އިނޫސް ރިޕޯޓްތަކުން ިއވެމުން އެބަދޭ. މީގަ 

ބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަނުން ވެސް މި ޤަންނަށް ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެ

މައްސަލައާ ގުިޅގެން ކަންަތްއތައް ކުަރއްވާަފއި ވަނީ އެންމެ ޒިންމާދާރުކަން ހުރި ގޮަތކަށް ނޫން. އެހެްނވީމާ، 

ކަްނ އެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހުރި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފަމައްސަލަތައް އެބަ މުހިންމު

 ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީގެން މިކަންވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ާވހަކަފުޅެއް. އެކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް އިސްކަންއެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ްއޒަތްތެރި އި ެވސް، އިތުރު މު ކަމެއްކަން އަުޅގަނުޑ ވެސް ެދކެން. އެހެންނަމަންމަީކ މުހިއުކުރިއަށް ގެންދި

އަށް އަުޅގަނުޑ ނާ އިތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު. ރޮޒައްަޒތްއި ދާއިާރގެ  ެކޔޮދޫ ށް އެދިފައި،މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތަ

ންބަރަށް ފުރުޞަތު އްޒަތްެތރި މެއި ކަމަށް ބަލައިގެން  ފުރުޞަތު ،މާވައިފިން. އެހެްނވީއައި ފަހުން ދެ ފުރުޞަތު އަރު

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނާއި ޮރޒަދޫކޮށްެލއްވީ. އަރުވާން. 

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

ޞަތަށް އެދިފައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ބުނީ. ފުރު ކުރިން ދޭށެކޭ ނޫން އަޅުގަނުޑ މި ވަކި އަުޅގަނޑަށް އަޅުގަނޑު

އް ލޮްގ ތަންކޮޅެ ުޅގަނުޑމެންގެ ބެކްޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާުޅިވ ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. އަ

ކޮޅެއް ައވަހަށް މި ހަމަ މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަން ށްބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަ

ން ކުިރއަށްާދން އެބަޖެހޭ. އަްއޑޫ ސިޓީްނ ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ެއއީ ކުިދ ިއގެމައްސަލަތަކާ

ައވަހަށް ޙައްލު ބޭނުންވާ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފަހަތަށް  އީއެ .މައްސަލަތަކެއް ނޫން

ުޅގަނޑުމެން ތިއްަބކަްސ ނުވާނެ. އަެނއްކާ ދެންެމ ަދއްާކ އަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ވާހަަކ ދައްކަޖެއްސެމުން މި މަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވެސް ދެން ިއތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ އިމިދެންނެވި އިރުތިޝާމްގެ މައްސަލަިއގަ

ހުރިހާ  ހޯދަންޖެހޭ އްޔާމުމެން ކީއްެވގެންތޯ އެހެން ެވްއޖެއަޅުގަނަޑކަށް ދެން ނޭނގެ. ދެން އެުދވަހު އަުޅގަނޑު  ހޯދަން

ރު ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ހުށަނޭޅީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ އެދުވަހު ނިންމި

. އެހެންވީމާ، ެއ މައްސަލަ ވެސް އަވަހަށް ިނންމާލީމަ އެކަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދެވޭނެ. އެހެރީ ލިބިފަ
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ކަމެއް.  ޝޫައކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެކަމަށް އެޑްރެްސކުރަންޖެހޭދެން މިއޮތް ސްވައިން ފުލޫގެ އި

މަ ނޫން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަ ކަެމއް ބޭއްވޭނެ އި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ެއއްގޮަތަކށް ވެސް ފަހަތަށް ޖައްސާފަ

ވެސް ެއ  ށްވަންޏާ ކޮމިީޓގައި މިއަދުން މިއަދަށްއެްއވެސް ބޭފުޅަކު ާތއީދުކުަރއްވާ ކަމަ ށްހުށަހަޅާލަން އަޅުގަނޑުމެންނަ

އެ ކުރިއަށް ގެންދެްއވުމަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފެނުނީ މި  އިވަހަށް ެގންދާނެ ގޮތެއް ނިންމަވަ މައްސަލަ ކުިރއަށް އަ 

ނެރެފައި އޮތް  ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް ސްކޫލުތައް ހުޅުވާ އަނެއްކާ ސްކޫލުަތްއ ބަންދުކޮށް ހެލްތުގެ އެޑްަވއިަޒރީ ބޯޑުން

އެްއގޮތަކަށްނޫން ކަމަށް ސްޫކލުތައް ހުޅުވުނީ ެވސް. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ބަިއވަުރ  އެްޑަވއިޒަކާ ،ްއޗަާކއިއަނެކަ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި މި ސްވައިްނ މި މައްސަލަތަކެއް މީަގއި އެބަުއޅޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން 

ގެންދަން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް ނިންމަން މި ކޮމިޓީން އެ  ފްލޫގެ މައްސަލައަްށ ކުރިއަށް 

 އިތުރު ދުވަހަކަށް ެއކަންތައް ަފސްނުކޮށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ދަީނ  އްމުކޮށް ހުށަހެޅިގެން މިޢާ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީއަށް  ބޫލުކުރާ ޤަިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެސް ކުއާދެ! ޝު

ވީމާ، އްމު ފަރާތްތަކުން އެކިެއކި ޝަކުވާަތއް. ދެން ބައެއް ަމއްސަލަތަުކގެ ޖަވާބުތައް ލިބިަފއި އެބަހުރި. އެހެންޢާ

ލިބޭ  ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކިހާ އަވަހަކަށްތޯ އެކޮށްލަން ބޭނުން އެބަވޭ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ސުވާލު

ކުން އެިކއެކި މިނިސްޓްރީތަކުްނ ބޭފުޅުްނގެ މި މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަނުޑމެން އެކިެއކި ފަރާތްތަ ސުވާލުތަްއ، އެ

ންމެ އިްއޒަތްތެރި ޭބފުޅުންނަށް އަރުވަނީ؟ އަދި ަހމަ އެހެ ލިބޭ ޖަވާބުތައް އެ ރާަތކުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިޒާވު

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މިހާރު މިއަދު މުޅި އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ފުލޫގެ މައްސަލަ އެންމެ އިސް މައްސަލައެއް ޮގތުގައި ކުިރއަށް ގެންދަ

ވާީތވެ، އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން އެ މައްސަލަ މި އަދި އެއަށް ތާއީދު ލިބިފައި އިވަހުށަހަޅުއް

އެޖެންޑާަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޓަެމއް ގޮުތގައި ހިމަަނއިގެން މި ކޮމިީޓގެ މަސައްަކތްތައް އަުޅގަނޑު ކުިރއަްށ 

އޮތް ހިސާަބކާ ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު  އިއެކަން މިހާރު ގޮސްފަ ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ެއަކމާ ބެހޭ ގޮތުން

މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ އަިދ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާ ދެން މިަކމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މިަތނަށް ގެނައުމަކީ ނޫނީ މި 
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ގޮތަީކ  އެްއގޮތް. އަނެއްބޭފުޅުން ގެނައުން ެއީއ  މަޢުލޫމާތު ގެނައުން. ދެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިާދނެ. އެ

ގެންދެވޭނެ. މިކަން ކުިރއަށް ގެްނދާކަށް އިޢުތިރާޟު ކުާރ  ވެސް ކުިރއަށް ގޮތެއް މަޢުލޫމާތު ގެނައުން. ކޮންމެ

ގެންދަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ަހމަ ނިންމަން އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅަކު ނުފެނޭ އަޅުގަނޑަށް. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ ކުރިއަށް 

 .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު ؛އިޢުތިާރޟު އެްއވެސް މެންބަރަކު

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ސްވައިން ފުލޫގެ މަްއސަލައިަގއި ސަރުކާރުން ވަަރށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުަތކެްއ 

ނިގެން މިދަނީ ހަމަ ރެއާއި ުދވާލު ައޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުްނ އަޅުްއވަމުން ގެންދަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެ

މިކަމަށް ޚާއްޞަ ޓާސްްކ ފޯސް އަދި އެހެނިހެން މުައްއސަސާތަކުން މިކަމާ ުގޅުންހުރި އެިކއެކި ުމއައްސަސާަތްއ 

ތުރަށް ގުިޅގެން ވަރަށް ހަރުދަާނ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަމުންދާތަން. އެހެންނަމަވެސް، ަރްއޔިތުންނަށް މިކަން އި

 އި މިޓީން ވެްސ މިކަން އިތުރަށް ބަލަ ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކޮ

ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާެއއް ަކމަށް ދެކޭތީވެ ެއވާހަކަ 

 ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަނީ. އާނ! މިހާރު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓާސްކް ފޯސް ުނވަތަ ކޮމިޓީ އެްއވެސް އެކުަލވާާލފައި އެބައޮތް ކަމަށް

މެންބަރު ރޮޒައިނާއަްށ  ކަެމއް. ިއއްޒަތްެތރި ވެސް ެއީއވެސް ކުރެވިދާނެ ބަްއދަލުކޮށްލުން އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިީޓއާ

 އަރުވަން.   ފުރުޞަތު

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ 

ަބއްދަލުކުރަން. ދެން  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއ ކޮިމޓީއާ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އެހެްނވީމާ، އެންމެ

ށް އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ނޫން ކަމަ މިކަމުގެ ބާވަތުން އަޅުގަނުޑމެން ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކޮށްކޮށް ހެދުމަކީ މުހިންމު 

ސުވާލުކުރަން ބޭނުންާވ  ވެސް އެ ކޮމިޓީއާ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ރައްޔިތުންނާ އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް

ސުވާލުތައް ވަގުތުން ކުެރވި ަރއްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަ ބްރޯޑްކާސްޓުކުެރިވގެންދާ ބައްދަލުވުމެްއގެ ގޮުތގައި ބާްއާވ 

ވިދާުޅވިހެން މި  ވެސް ޝާހިދު ެވސް އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެއއަށް ޖަވާބު ދެްއވާ މިެވސް  ބޭފުޅުން އެ

ބައްދަލުކުރުމަށް  ވެސް ައވަހަކަްށ ކޮމިޓީއާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުވާ ގޮތަށް އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަްށގެންަދން ހަމަ ވީހާ

  އްރިރަށް.ޤަމަށް ައުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން މުހަމަޖައްސަވައި ެދއްވު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ކުރެވިދާނެ. ދިއްދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ވަންޏާ ތިގޮތަށް ކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ނެތް

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްރިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޤަހަމަ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ މު ސްއާދެ! އަުޅގަނޑު ވެ

އިރާގެ މިނިސްޓްރީގެ ހަމަ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ނުވަތަ މި ޓާސްކް ފޯސް ނޫނީ މިކަމާ ބެހޭ ދާ

ފުޅުން ހަމަ ހާޒިރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭ ކޭޝަން ުނވަަތ ހެލްތް އަދި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ މިއުނުވަތަ އެޑި 

 ޝުކުރިއްޔާ. .ހުށަހަޅާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި މި ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމެއް ބާްއވާނަން އެ 8:30އެގޮތަށް ކުިރއަްށގެންދަން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާދަމާރޭ 

ބޭފުޅުން ތައްޔާރުާވކަްށ  ެވސް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ އްބޭފުޅުންނަށް ވަގުތުކޮޅެ  އެކުަގއި. ެއއީ އެ  ޅުންނާބޭފު

ަގއި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާނަން.  8:30ލަހެއްނުވާނެ. މާދަމާއަށް ބުނެފިއްޔާ ވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، މާދަމާރޭ 

 .ލާނަން. ވައްަސލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ އިނިންމަމިހިސާބުން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

__________________ 
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