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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވޑަިއެގންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް   7ސުލޫކީ ކޮމިޓީެގ މި ދައުރުެގ    އިއިމްތިޔާޒާ`   ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް 

ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ބައިވެރިވަޑަިއެގން ތިއްބެިވ    ލާނަން މި އިމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ދަންނަވަ

ޝަރީފާއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަޑުއްވަރީ  .މެންބަރުން އާދަމް  އިްއޒަތްތެރި ތ.  ،  އިމެންބަރު  ދާއިރާެގ  ުގރައިދޫ 

މައުމޫންޣަމެންބަރު   ނާޡިމްިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދަނެގތީ  ،އްސާން  މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ، މެންބަރު  މެދު   ހިތަދޫ 

ދާއިރާެގ  އި،  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދާ ޢަލީ ރިޟާއިއްޒަތްތެރި  މިލަންދޫ   އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަނަދޫ  ،މެންބަރު 

هللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދު  . އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފައި އޮތް މައްސަލައަކީ ހެލްތުހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު

މައްސަލަ  ބެހޭ  އަމީނާ ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމޓީއަށް  މި  މައްސަލަ   .ޮގތުން  މި  ފުރުޞަތުއަރުވާނަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

 ުގޅޭއްރިރާ ހަވާލުކުރާނަން އެ މައްސަލައާ  ޤަސަބް ކޮމިޓީެގ މު  އަކާ.ހަވާލުކުރެުވނީ ސަބް ކޮމިޓީ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެުވނު  ކޮމިޓީން  ވާހަކަ  އި، ޮގތުން ސަބް  ރިޕޯޓަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ރިޕޯޓު  ދެްއކެވުމަތަްއޔާރުކޮށް  ށް. 

މު ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ހަވާލުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު  ،އްރިރުޤަ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް.  އަޙްމަދު   އިްއޒަތްތެރި 

 .ހާރޫނަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

މި ސަބް   އަޅުަގނޑުމެން  މުަގއްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ެގންދިޔައިރުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީަގއި 

ފުރުޞަތުދެއްވާފަ. ދެން   ވެސް  އާމީނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްهللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދު  އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އޭރުެގ ހެލްތު

މައްސަލަައކީ  ެގއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިފައިވާ  މަްއޗަންޮގޅީ  ،ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުެގ  ދާ  ރައްޔިތުންެގ  އިރާެގ  ދެކުނު 

ޚައިތަމް އަޙްމަދު  މެންބަރު  ފޮނުއްވި ސުވާލެްއެގ  އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރަށް  ހޯދުމަށް  ޖަވާބު    ޖަވާބުަގއި،   ލިޔުމުން 

ކަމަށް ހެއްދެވީ  އިތުރުފުޅެއް  މަޖިލީހަށް  އެއީ  ޖަާވބުަގއި  ދެއްވާފަިއވާ  ުގޅޭ  ،މިނިސްޓަރ  ޚަރަދުތަކުެގ    ކޮވިޑާ 

ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުޔަކޮމްޕްލަ މައެ  ަގސްޓުަގިއ ނެރުނު  އޮ   16  ، ންސް  އެ  ދޮެގްއކަން އެޢުރިޕޯޓުަގއި  ނެގން  ލޫމާތު އެއީ 

  މައްސަލަ ކުރިއަށްއަޅުަގނޑުމެން    އިމައްސަލަިއަގމި  އޮންނާތީ އެ ަމއްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެްއ. ދެން  

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީއަށް  ފުރުޞަތުދިނިން  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ެގންދަންެވެގން  މިނިސްޓަރ  ދެން  ން. 

ދެްއވި. ވެސް  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމައެކަނި  ހާޒިރުވެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކި ލިޔެ  ދެން  ޔުމުން 

ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  އީމެ  ؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ވިދާޅުވަނީ    ކޭ ލެއިމިނިސްޓަރ 
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އީމެ. ެއޗް.ޑަބްލިއު އީމެ  .ލްއިއޯެގ  އެ  ެއީއ  އިއެހެންނަމަވެސް،  ފަރާތަކަށް.  ައމިއްލަ  އެޑްރެސްކުރަްއވާފަިއވަނީ  ލް 

ޑޮމައިންގަ އިޖީމެ އޮތްލް  އޮއިޖީމެ  ިއން  އި  އެކައުންޓަކަށް  ފޮނުލް  ވަރަކަށް   އެްއވެސް  މީެގންދެން    .ވާފައްންނަނީ 

އޮތްެއއްެވސް  މިނިސްޓްރީެގ   ކަމެއް  އިންވޯލްވުެމއް  ނުކުރެވޭ.އިއީމެއެ    ފާހަގައެއް  ފެނޭ.  ނުެއއް    ދެން   ލަކުން 

. ދެން މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ނެވާލް އެޓޭޗްކުރެވިފައި އިެވސް އެ އީމެ  ރިޕޯޓުގައި

އޮތީމުޖު އެްއބަސްވެވިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއްަގއި  މިއެއްބަސްވެ   ،ލަ    ، އޮންނަނީ  ވިފައި 

ޑަބްލިއު ބައްލަަވިއެގންފައި  ވެންޓިލޭޓަރުތަްއ  ކަމަށް  .ެއޗް.މިނިސްޓަރ  މައްޗަށް  ރިކޮމަންޑޭޝަނެއްެގ  ޯއެގ 

  ޒް ޯއެގ ެއކްސްޕަޓީ.ެއޗް.ޑަބްލިއު  ،އެއީ ކޮމިޓީައށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަމަކީ.  ވިދާޅުާވވިދާޅުވުމަކީ ެއއީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށް

ބޭފުޅު އެ  ރިކޮމެނޫނިއްޔާ  ލިޔެކިޔުެމްއ  ންެގ  އެްއވެސް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  ހޯދަން  ންޑޭޝަނެއް 

ޑަބްލިއު ހަމައެއާެއކު  ނެތްކަން.  ފެންނަން  އީމެ.ެއޗް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޮނުވި  އެ  ފަރާތުން  ވެސް އިޯއެގ  ލް 

ޑޮމައިންަގ ެއޑްރެސްކުރައް  ިއ، މިނިސްޓްރީެގ  ބޭފުޅަކަށް  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫނީ  ވާފަިއވާކަން 

ވިސްނުމަކަށްވީ   .ފާހަަގނުވުން ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ައޅުަގނޑުމެން  ެއްއވެސް    ،އެހިސާބުން  ރަސްމީ  ދެެމދުަގއި  އެ 

ނުވެ  ހިނާގފައެއް  ޑަބްލިއު  އޭ.މުޢާމަލާތެއް  ނޫން  ފަރާތަކުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑު  ެއްއވެސް  .ެއޗް.ދެން  ޯއއަކުން 

ންސް ރިޕޯޓުަގއި  ޔަކުރިން ވިދާޅުިވ ކޮވިޑުެގ ކޮމްޕްލަ  ،އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ނުހޯދި ސަބަބަކީ  .މަޢުލޫމާތެއް ނުހޯދަން

ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  އެބަހުރި  ރަނަގޅަށް  އިތުރަށް  އެ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވިާމ،  ހޯއްދަވާފަ.  މަޢުލޫމާތު 

ސާފެ.ެއޗްއޯ.ޑަބްލިއު މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ދެއްއިން  ެއީއ  ކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޖުމުން    ރިޕޯޓު  މި  ޮގތެއްަގއި  ލަ 

 ފާހަަގކޮށްފައި ހުރި ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުން  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  ހަމަ  ނީ ސަބް 

ފާހަަގކޮށްލަންވިދާޅުވެލަްއވާފައި   އަޅުަގނޑު  މިާއއެކީަގިއ  ދެން  އޮންނާނީ.  މިހާރު  މިއަދުކަމަށް  އޮތީ   މި  ، 

ޮގފައި  އެޖެންޑާކުރެވި ނިންމުން.  މިއަށް  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ދެންތެއް  އަޅުަގނޑަށް  ނިންމާއިރުަގއި    ،ޮގތެއް 

މި  އަޅުަގނޑުމެން   ވާހަކަދެކެވުނުއިރުގައިމައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ހަވާލުކުރެވުނު  އެޖެންޑާކޮށްފަިއ  ކޮމިޓީއާ  ސަބް   

ހޯދާފައި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން. އް  ން ހުރި މަޢުލޫމާތެޮގތުން ހޯދެ  ދިޔަ ޮގތާ ބެހޭއި ެއކަން ހިނަގ  ،މަސައްކަތަކީ 

އޭރުަގއި ފާހަަގކުރެްއވި  ދެން  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބައެްއ  މައްސަލައެއް   ، ވެސް  ޮގތް    ަގއި މިފަދަ  އަބަދުވެސް 

މައި ކޮމިޓީން ކަމަށް. އެހެންވީ މިކަމާ  ހަމަ  ން  ލަން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ައށް ހުޅުވާެއޮގތުެގ މަތީ  މާ،ނިންމަންޖެހޭނީ 

އެއީ ޮގތެްއ   ؛ދެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޮގތެްއ ނިންމަންއިޮގތުން ހަމަ ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ހަމަ ހުށަހަޅަ  ބެހޭ
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ފާސްކުރެިވެގން މިކަުމަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދެވޭނީ. އެޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހުށަހަޅައިެގން  

 ހުޅުވާލަން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުޙައްމަދު ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

ޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ދެން މިކަމާ ުގޅިެގން ނޫނީ ކޮމިޓީން ނޫނީ  އްރިރު. އަޅުަގނޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

މަޤް   މިކަމާ މުހިންމު  މީެގ  ކަންނޭނެގ  ވަކިކުރެްއވުން  މިނިސްޓަރ  ފަރާތްތަކުން  ވެފަިއވަނީބެހޭ  އެ ޞަދަކަށް   .  

ވުޖޫދަކު  މަޤް މިހާރު  މިނިސްޓަރ  ދެން  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ވާ  މިހާރު  ހާސިލުވެފައި  ނެތް.  ޞަދު  ނުއެއް 

ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް   އި މިނިސްޓަރ މިހާރު ވަނީ ވަކިކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަލަ

ރިޕޯޓު ކަމާ  .ކަމަކަށް ނުފެނޭ ފެންނަ    މި  މި މައްސަލަ ނިންމާލަން  ފޮނުއްވާފައި  ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަހުރިތޯ މެންބަރެއް  ަގސް ؟އިތުރު  މަޖިލީހަށް  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީައށް  ަގިއ  ތުއަޅުަގނޑުމެން 

މައްސަލައަކީއިއޮޅުވަ  ހުށަހެޅި  ރިޔާސަތުން  މަްއސަލަެއއް  ކޮމިޓީން  .ލުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން   ،ދެން  ސަބް 

ނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ެއ ކަންތައް ކަމަށް ބެލީ ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއއަށް އަޅުަގނޑަށް ައމިއްލަ ނަޒަރުަގއި ފެންނަ އަޅުަގ

 ޮގތުަގއި ކޮންމެެވސް ޮގތެއް ސާފުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުޙައްމަދު ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

މުގައްރިރު.   ިއއްޒަތްތެރި  ލިޔުްއވާފަިއ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ޮގތެއް  ވަކި  ރިޕޯޓުަގިއ  ކޮމިޓީ  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު 

ރިވިުއކުރަްއާވއިރުަގއި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޮގތެއް    ން.ނެތީމަ އަލުން ކޮމިޓީއެއް ބާްއވާފައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ރިވިުއކުރައްވަ
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ހުށަހަެގޕެރެ  ،ލިޔުްއވާފައި ކޮމިޓީއަށް  ިމ  އަލުން  ލިޔުއްވާފައި  ޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން   .ޅުއްވަންރާފެއް  އެއަށްފަހު 

މަޖިލީހުެގ ރައީސަ  ،ކޮމިޓީަގއި  ޮގތެްއ ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން  ވަކި  މަޝަވްރާކޮށްފައި  ކޮމިޓީަގއި  މިކަމާ ބޮޑު  ށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  .ޮގތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ބެހޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

 ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ތާއީދުކުރަން.   ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދަނެގތީއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ހުށަހެޅުނީ  އެހެންވީމާ،  މި  އަލުން    ެގއަޅުަގނޑުމެން  ،ވަުގތު  ރިޕޯޓު  އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  ސަބް 

މަށް. ދެން އެޮގތަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި ްއވުމުރާޖާކުރައްވާފައި ޮގތެއް ނިންމުމާ އެކީަގއި މައި ކޮމިޓީއަށް ެގނެސްދެ

ިއޢުތިރާ ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ވާނަމަޟްމިވަނީ.  ކަުމަގއި  ފާސްވީ  ،ނުކުރައްވާ  އެޮގތަށް  ބަލަ  އަޅުަގނޑު    އި، ކަމުަގއި 

ން. ެއހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ނައަޅުަގނޑު އަލުން ސަބް ކޮިމޓީއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާ

 ވެސް ަވޑަިއެގންދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި. 

___________________________ 

  




