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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް   8  މި ދަުއރުެގ  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ .  އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް

ކޮމިޓީަގއި   ވަުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންމަރުޙަބާ!  ތިއްބެވި  ނަންތައްބަިއވެރިެވވަޑަިއެގން  ކޮށްލާނަން.  މަހާ  ެގ 

ދާ ރާއީ،  މަކުނުދޫ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދު    މެދު ހިތަދޫ  އިރާެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު   ،މްސާއްމަދު ވިޙަރަޝީދު، ަގމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ސަނީފް، ަމޑުްއވަރީ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  ،ހާރޫން

އާދަމް ޝަރީފް، ދަނެގތީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް. އާދެ! އެނިގލައްވާނެ ފަދައިން މިއަދު  

ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަމއްސަލަައކީ،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީަގިއ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ވެސް  ދުވަހު 

ނިންމުނީ   ކޮމިޓީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވަހު  ެއ  ކަމެއް.  ކޮމިޓީމަޝްވަރާކުރެވުނު  އިތުރަށް ސަބް  ރިޕޯޓު  ެގ 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަބް ކޮމިޓީައށް ފޮނުވައިލުމަށްފަހުަގިއ އަލުން ެގނައުމަށް. ދެން މިޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

، އަލުން ސަބް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާފައި، ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލައިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ލިބިފައި މި ވަނީ

ެގ ރިޕޯޓު ބައްލަަވއިލަްއވާފައި މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ޮގތުން ހުރިހާ ސަބް ކޮމިޓީ  އެދެން މި ވަުގތު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް

މެންބަރު ޮގއިްއޒަތްތެރި  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.ންނަށް  އަޅުަގނޑުެގ    ތެއް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 މުޤައްރިރުެގ އަރިހުން ނިންމުން ކޮމިޓީާއ ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް.  ސަބް ކޮމިޓީެގއެދެނ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫންދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  މަނަދޫ

، މަޖިލީހުން ކުރިން ލިޔުމުން ނީށްލާފަިއވާހަަގކޮމައްސަލަ ބެލިއިރުަގއި ފާޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީން  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނ 

  ޖަވާބު ހޯދަން މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޚައިތަމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރު ދެއްވާފަިއވާ 

ކަންތައްތަކާ ފާހަަގކުރެއްވި  ކޮމިޓީަގއި  ިމނިސްޓަރު  ޖަވާބާއި  އެ  ދެން  ދެން ޖަވާބު.  ނެތްކަން.  ތަފާތެއް  އެްއވެސް   

އޮަގސްޓުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި ކޮިވޑާ ުގޅޭ ޚަރަދުތަކުެގ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓުަގިއ    16ދެވަނަ ކަމަކަށް  

އެ  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯއިން  ދޮުގކުރެްއިވއިރުަގިއ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  އަދި  ދޮުގކުރަްއވާފަިއވާކަން.  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ 

ކަށަވަރުކޮމަ މަޢުލޫމާތަށް ށްފަިއވާކަން.  ޢުލޫމާތު  ދެްއވި  ހާޒިރުެވ  ކޮމިޓީއަށް  މިނިސްޓަރު  ކަަމކަށް  ތިންވަނަ  ދެން 

މުޢާމަލާތްކުރުމުަގއި   ރަސްމީކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ  ހެލްތު  ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއއާިއ  ހޯދުމަށް  ވެންޓިލޭޓަރުތައް  ބަލާއިރު 

ހެ މުޢާމަލާތްކުރިކަމުެގ  އެ  ކޮޕީ  ފާހަަގކުރަްއވާ،  އީެމއިލްެގ  ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޓީއަށް  މިނިސްޓަރު  ޮގތުަގިއ  ްއކެްއެގ 
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ބެލުމުން އެ އީމެއިލަށް ބެލުމުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ މުަވއްޒަފަކާކަން ނުވަތަ  ކޮމިޓީން  

ށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަމަށް. ދެ ފަރާތުެގ  މިނިސްޓްރީއާ ުގޅުންހުރި ފަރާތެއްކަން އެ ލިޔުމުން އެނެގން ނެތްކަން ކޮމިޓީއަ

ދީފައިވީ   ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު  ލިޔުެމއް  ލިޔުެމްއ ވާނަމަ އެ  ެއްއވެސް  މުޢާމަލާތުެގ ރަސްމީ  ކުރެވުނު  ދެމެދުަގއި 

ނަމަވެސް، ރަސްމީ ލިޔުމެްއ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން. ދެން ހަތަރުވަނަ ކަމަކަށް އޮންނާނީ މި 

މަޢުލޫމާތެއް   އެްއވެސް  ރަސްމީކޮށް  އޮފީހުން  ކަންޓްރީ  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯެގ  ކޮމިޓީން  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ 

ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާނީ،   ކޮމިޓީން  ނިންމުމުަގއި  ަމއްސަލަ  ޮއޑިޓަރ  2020ޮއަގސްޓު    16ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ  ަގިއ 

ކޮވިޑު ނެރުއްވި  ކޮމްޕްލ19ަ-ޖެނެރަލް  ޚަރަދުތަކުެގ  ުގޅޭ  ނިންމާލުމުަގއި އާ  ރިޕޯޓުެގ  ދެން  ރިޕޯޓަށްކަން.  ޔަންސް 

ބަލާއިރު،   ލިޔުންތަކަށް  ރިޢާޔްތަކުރި  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރުމުަގއި  މައްސަލަ  މި  ފާހަަގކޮށްފަިއާވނީ،  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުޅުހެއްދެވި  އަމީނާ ކޮމިޓީން ކުރިމަތިކުރި ސުވާލުތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ދެއްިވ ޖަވާބުަގއި އިތުރުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މަޖިލީހުެގ   ެއކަމަށް  އަދި  ަގބޫލުކުރެވޭތީ،  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީއަށް    19ކަމަށް  މައި  އަލީަގއި  މެޯމެގ  ޮއަގސްޓު 

ޖުމުލަ  ދެން  އެއީ  ހުށަހަޅަމޭ.  ރިޕޯޓު  މި  ނިންމަވައިދެއްވުމަށް  މައްސަލަ  މި  މަތިން  ޮގތެްއެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 ވާ ޮގތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. ޮގތެްއަގއި މި މައްސަލަ ނިންާމފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން   ުގޅޭ  ރިޕޯޓާ  ކޮމިޓީ  ހުޅުވައިލާނަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުއާދެ!  ންނަށް ިއއްޒަތްތެރި 

 ސަނީފް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ހުށަހަޅުއްވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަނީފް هللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ ދެކުނު

ބޭފުޅުން ނުހިމެނޭ  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  އަސްލު  ބޮޑަށް  ؛ ރަނަގޅު  ފުދޭވަރަކަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ދެން  މެީގތެރޭަގއި 

ކޮ ސަބް  އެހެންވީމާ،  ސާފުވެެގންދޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތް  އޮތް  އެކުލަވައިލަްއވާފައި  ރިޕޯޓު  މިޓީަގިއ  ކޮމިޓީެގ 

އެބޭފުޅަކު   ވެއްޖެްއޔާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އޮޅުންފިލުވާލަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރަށް  ބޭފުޅަކު  ނުހިމެނޭ 

އެހެންނޫނިއްޔާ  ދެން  އެނޭގނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުންތާ  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އައްސަަވއިލެްއވުން 

 އް ނިންމެވުން އެދެން. ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޮގތެއް ހުށަހަޅައިެގން ޮގތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މުޙައްމަދު ވިސާމްމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙަްއމަދު ވިސާމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ަގމު

އޮންނަތާ. އެހެންވީމާ،  ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ މި ަމއްސަލަ ކޮމިޓީަގއި    ޙަޤީޤަތުގައި  މި މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  

މި މައްސަލައަށް ައވަހަށް ޮގތެއް ނިންމުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް މި އޮތީ. ދެން މި ވަުގތުަގއި މި މައްސަލައާ  

ުގޅިެގން ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ކުރިއިރު، އަމީން މަޤާމުަގއި ވެސް މި ވަުގތަކު ނުއެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއަށް 

ސަލަ އަވަހަށް ނިންމުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މީަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ކަމަށް. އަނެއްހެން އަވަހަށް މި މައް

ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ، މަޤާުމަގއި ހުއްޓާ މި ނިންމުން އެީއ އޭެގ ޒާތަށް ބަލާއިރުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ. މީަގއި  

ސް ވާހަކައަކީ ކެނޑިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު މި އޮތީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މީެގ މުޢާލާތް ވެ

 އަވަހަށް މިކަން ނިންމުން މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށް   ފާސްވެެގން  ެއްއޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  އެހިެގން  ވޯޓަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުކޮމިޓީަގއި  ދެވޭނީ.  މެންނަށް 

ޮގތެްއ. އަޅުަގ ފެނިލައްވާ  ބޭފުޅަކަށް  އެ  ދެން  ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވުމަށް،  ބޭފުޅަކު  އެއް  ކޮންމެެވސް  އެދެން  ނޑު 

 . ރަޝީދުމަދު އަޙްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު

ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން، ކީއްެވެގންތޯ އެ އީމެއިލަކީ ސައްޙަ އެްއޗެއްތޯ    ޅުަގނޑު. އަމުޤައްރިރު   ޝުކުރިއްޔާ

ސާފުނުކުރީ ފާސްކުރަން.  ؟ ބަލަން  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ހުށަހަޅާފައި   ސާފުކޮށްދެވުނީމަ  އެކަން  ބަލާފައި  އެކަން 

 ރިއްޔާ. ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ޮގތަށް، އެކަން ސާފުކޮށްދެްއވާފަ. ޝުކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެބައަރުވަން ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް. އަޙްމަދު ހާރޫން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ހާރޫން ދާއިރާެގ މެންބަރު  މަނަދޫ

މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެއްވި އީމެއިލްަގއި، އެ އީމެއިލް ފޮނުވާފައި  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

ވަނީ   ކުރިން    andhey@gmail.comމި  ޮގތުން  ުގޅޭ  އީމެއިލާ  މި  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދެން  ބޭފުޅަކަށް.  ކިޔާ 
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އީ ޑަބްލިއު.ެއޗް.ޯއއިން  ވަނީ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އެކުލަވައިލުުމަގއި  ރިޕޯޓު  ޮއޑިޓް  ފާހަަގކުރި  ެމއިލް އަޅުަގނޑު 

ކަށަވަރުކުރަން  މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ  ހުރި  ހިނާގފައި  ރަސްމީކޮށް  މިއީ  ނޫނީ  ެއއްޗެއްތޯ  ސައްޙަ  މިއީ  މެދުވެރިކޮށް 

މިއީ   ޖަވާބުަގއި  އެބޭފުޅުންެގ  ހޯދާފަ.  ޖަވާބު  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯއިން  މެދުވެރިކޮށް  އީެމިއލް  ފޮނުވަިއެގން  އީމެއިލް 

  ނޫން ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ރަސްމީކޮށް ހިނާގފައިވާ މުޢާަމލާތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަނީފް.هللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންސަނީފް هللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ ދެކުނު

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ރަސްމީކޮށް ސީދާ މިނިސްޓްރީން އެކަމާ ުގޅިެގން ކޮށްފައި އޮތް އީމެއިލް. ެއއަށްތާ ޖަވާބު 

އަންނަންޖެހޭނީ.  އެްއޗެއް  ޑަބްލިއު.އެޗް.ޯއއިން  އަނެްއކޮޅުން،  އެދިެގންތާ  ކަމަކަށް  މިނިސްޓްރީން  އަންނަންޖެހޭނީ. 

ން އެދުނުއެދުމެއް ނޫނީ ކުރި ރިކްއެސްޓެއް ވެސް، މެއިލެްއެގ ޒަރީއާއިން  އެކަން ވެސް ސާފުވެފަެއއް ނެތް. އެބޭފުޅު

ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ިއތުރު  ެއވެސް  ހުށަހެޅިެގންދިޔައިރު.  ލިޔެކިޔުންތައް  ނެތް  ލިބިފައެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ. ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާެގ ހިތަދޫ މެދު 

އަޅުަގނޑުެގ ެއ ސުވާލަށް ޖަާވބު ލިބުމުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ޮގތަށް މި ރިޕޯޓު  

 ފާސްކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންސަނީފް هللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ ދެކުނު

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ތާއިދުކޮށްފިން.ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި    ހުށަހަޅުއްވާފައި،    ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ، ހިތަދޫ މެދު  މިހާރު  

ނަމަ،  ކޮމިޓީ ނެތް  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްކުރަން.  ޮގތަށް  އޮތް  މި  ރިޕޯޓު  ެގ 

އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓް، ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން ަގސްތުކުރަން. 
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އަ ވާނަމަ  ކަމަށް  އިޢްތިރާޟްކުރަްއވާ  ބޭފުޅަކު  އެދެން.  އެްއވެސް  ފާހަަގކޮށްލަދެްއވުން  ހަމަ  ޅުަގނޑަށް 

ރިޕޯޓް   ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަޣްލަބިްއޔަތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އެހެންވީމާ،   ބަލަިއ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަކަށް  ފާސްވީ 

ން  އަޅުަގނޑު މި މަސަްއކަތް ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިންމުން އެއީ އިއްތިފާޤުން ކަމަށް. އެކަ

  ހަމަ ރަނަގޅުކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު މި ބައިވެރިވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

___________________________ 

  




