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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުްއލަޠީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ސުލޫކު  އިމްތިޔާޒާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތިއްބެވި    10`.  ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މިއަދު   މިވަގުތު  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެންމެހައި 

އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގައި ހަމަ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ އި  އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ  މެދު  މެންބަރުން. ހިތަދޫ  އްޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެރި  މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ، މުޙައްމަދު ވިސާމްމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގަމު ދާއިރާގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު،  

ހާރޫންމެންބަރު   ދާއިރާގެ    ،އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ    މަޑުއްވަރީ، މައުމޫންޣައްސާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތ.ގުރައިދޫ 

.  هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ  އަދި    އާދަމް ޝަރީފް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އެކީގަ  4އަޅުގަނޑު  އެހެނިހެނާ  އެބައޮތް.    އި އައިޓަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑު ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޖުމްހޫރީ    އޮތީ ފާހަގަކޮށްލާނަން  ރައްޔިތުންގެ 

ތިރީގައި  ނަންބޯޑުގައި  ކޮޓަރީގެ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ލިޔެ  ޕާޓީއަށް  ނަމެއް  މައްސަލައިގެ    ހަރުކޮށްފައިވާ   އެހެން 

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން   ލައަކީ މީގެ ސީ.ސީޓީވީ ފުޓޭޖު ބެލުން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަ

ނިންމާ  ޓަކައި  ދެން    ބެލުމަށް  ބެލުން.  ފުޓޭޖު  ބުނަންޏާމު  ޙަޤީޤަތުގައި  އެޖެންޑާކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދަށް 

އެޖެންޑާކުރިއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެ  ސީ  އި އެހެންނަމަވެސް،  ދާ 

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ލިބޭނެ  ފުޓޭޖު  މިއަދަށް  ބެލީ  އެނގިފައި    އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެކްރެޓޭރިއޭގައި  އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  ފުޓޭޖެއް  ހުރިހާ  ޓުން  މި 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް ސިޓީ  ހޯދުމަށްޓޭފު  ފޮނުވާލާނަން  ޖެހޭނީ އެހެން    . ޖުތައް  އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، 

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ދެން  ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އެ  ލަސްކޮށްލަން.  އޮތީ    މި އެޖެންޑާގައި  ދުވަހަކަށް 

މެންބަރަކަށް  އެ  ވެސް  މެންބަރަކު  ކޮންމެ  ދަށުން  އިމްތިޔާޒުގެ  ލިބިދޭ  މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގެ    ރައްޔިތުންގެ 

ކައިރި ގެ  ހަމަޖެއްސުމާ    އާއިދިރިއުޅުއްވާ  ސްލޮޓެއް  ޕާކުކުރެވޭނެ  ކާރު  އަމިއްލަ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ކައިރި  ނޫނީ 

އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިމިފައި އަދި އެ ކަންތައް އެހެން    .ގުޅޭގޮތުން

އަ ޓަކައި  އެޖެންޑާކުރުމަށް  ކަންތައް    އެ  ޅުގަނޑުމެންދުވަހަކަށް  އެ  މިއަދު  ދެން  ފާސްކުރެވުނު.  ދުވަހު 

އެޖެންޑާކުރެވިފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިވަގުތު މި ކަންތައް ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި  

ންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި  މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. އެހެ  އި މެންބަރެއް ނުއެއް ނެތް. އެހެން ކޮމިޓީއެއްގަ

އިޢުތިރާ ކުރިއަށް  ޟެބޭފުޅުންގެ  ގަޑީގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ނޫނީވިއްޔާމު  ވަންޏާމު  ކަމުގައި  ނެތް  އް 
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އަޅުގަނޑުމެން ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  ފެންނަނީ.  މެންބަރުންނާ   ގެގެންދަންތޯ  ގިނަ  ތަންކޮޅެއް    ކޮމިޓީގެ 

މި މައްސަލަ  އަދި    އި އެކީގަ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރާ  ހުށަހެޅުއްވި  މި މައްސަލަ ފާހަގަކުރެއްވި  ޚާއްޞަކޮށް 

ކަމަށް ކަމެއް  ބުއްދިވެރި  އެއީ  ގެންދިއުން  މެންބަރުންތަކެއް  .ކުރިއަށް  އިތުރު  އިއްޒަތްތެރި  މިވަގުތު    އެހެން   އެއީ 

އޮތީ    ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި  3ދަވާ. ދެން  އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެން  ތަކެއްގައިއިތުރު ކޮމިޓީ

ބައްދަލުވުމެއްގަ ސިއްރު  ކޮމިޓީން  ސުލޫކު  މައްސަލަ    އި އިމްތިޔާޒު  އެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ލީކްކޮށްލި  ވޯޓު  ނެގި 

ގުހޮވި    ބެއްލެވުމަށް  ބަދަލުކުރުމާ  ޕާޓީ  ސިޔާސީ  މެންބަރަކު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  ސަބް  ސަބް  ޅިގެން 

އެ   ކޮމިޓީގައި  ސަބް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހަމަޖެއްސުން.  މެންބަރަކު  ސްލޮޓަށް  އެ  ހުސްވެފައިވާ    5ކޮމިޓީން 

ތިއްބަވާ ތިއްބަވާމެންބަރުން  ކޮމިޓީން    1އަޅުގަނޑުމެން    އިއިރުގަ .  ގުޅިގެން  ބަދަލުކުރެއްވުމާ  ޕާޓީއަށް  މެންބަރަކު 

އެ ސަބް ކޮމިޓީން އެ ބަދަލުވި ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ    ،އެހެންވީމާވަކިވެފައި މިވަނީ.  މިހާރު  

ހަމަޖެއްސީ މެންބަރަކު  އިތުރު  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް    މަބަދަލުގައި  ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތެއް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން    ށް ދެވޭނެކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިކަމުގައި ހުޅުވާލަން ކުރިއަ

މަޢުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލައިގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ  ބަލަންވެގެން ނެގި ސަބް    އި އޭރުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެއީ 

ހާރޫން އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތިބެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރު  މުޙައްމަ،  ކޮމިޓީގައި  މެންބަރު  ދު  އިއްޒަތްތެރި 

ޢަބްދު މު، هللاނަޝީދު  މެންބަރު  ރާޢީ ޙައިއްޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު    ،އްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އަޅުގަނޑު 

މުޡިނާ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިވަގުތު ސަބް  ޙަމް.  ގުޅިގެން  ބަދަލުވުމާ  ޕާޓީ  ނާޡިމް  އްމަދު 

ވަކިވެ  ވަނީ  އެ  އެ  ޑައިގެންފަ. އެހެންވަކޮމިޓީ  އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި  ވީމާ، އޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ލުމަށް  މި  މި  ކޮމިޓީއަށް  މިވަގުތު  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކީ.  ކުރަންޖެހޭ  ކަންތައް 

މުޙައްމަދު ނާ މެންބަރު  އަދި  މްގެ ބަދަލުގައި އެ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ލެވޭނެ އިޡިއިއްޒަތްތެރި  ކޮބައިތޯ  މެންބަރަކީ  ތުރު 

 ނަމެއް ދެއްވުމަށް.   

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިސާމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގަމު

އަ އެއްކޮށް  ބަދަލާ  އައި  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި    އުއާދެ!  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އިނގޭތޯ  ކޮމިޓީއެއް 

ކުރިން ހަމަ  ދެން  އަދި    މަސައްކަތްކުރަން.  ރާޢީ،  މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ވެސް 

  ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް   3އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ނަޝީދު މި    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހާރޫން 

   ނުމަށް.އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެހެން. އަޅުގަނޑު އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށްދި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަށް މިހާރު  ސަބް ކޮމިޓީގެ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ގި ނެ  އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މި އޭރުގަ 

އަޅުގަނޑުމެން   އައީ.  މި  ކޮމިޓީގެ  ހުށަހެޅުމެއް  ސަބް  އެ  ކުރިއަށް    3އަލުން  ބަދަލުކޮށްފައި  މެންބަރުންނަށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އެގޮތުން ގަމު ދާއިރާގެ އި.  ގެންދިއުމަށް ޓަކައި

ޢަބްދުހާރޫން ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  هللا، ، އިއްޒަތްތެރި  މި  ރާޢީ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އި މިވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތާއީދުކުރައްވާފަ  އްވުމަށްދެން މި ހުށަހެޅު  އްވުމަށް.މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެ

މުޅި ކޮމިޓީން    މި    ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަޟުއާދަމް ޝަރީފް. އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު    އި ފާސްވީ ކަމަށް ބަލަ އަލުން އެކުލާވަލަން. ދެން މިހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީ 

ވީހާކޮމިޓީގަ ހަމަ  ބަލާނަން  ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު  މި  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އި  ވެސް އަވަހަކަށް 

މަސައްކަތް ހުރި  ބޮޑަށް  ތަކުގައި  ދެން  ވަރަށް  ޓަކައި.  އެޖެންޑާކުރުމަށް  އަލުން  ދެވޭނެގޮތަކާއެކީގައި  ކުރިއަށް 

 އްވީތީ. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑައިގެންދެ
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