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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަދާކުރާ މިންވަުރ ަބލާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންދެއްވި  ސަރުކާުރގެ މަްސޫއލިއްޔަތު`. 

ތިއްބެވީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ން. މި ޮކމިޓީ އަށް މިވަގުތު ވަަޑިއެގން ޝުކުރު ދަންނަވަ

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އަދި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ފަރު ދާއޫދު އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަޢުއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އުނޫގފާރު ދާމެންބަރު ޝާހިދު އަދި 

މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ 

މަދު ފަލާޙް، ައއްޫޑ މީދޫ މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުމޙައްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ިނޒާރު، 

 އާދެ!ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  ވިލުފުށީ، ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި އަޅުަގނޑު

ރަށް ގިަނ ވަމި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ ކުރީަގއި މި ަބއްދަލުވުމަކީ ކިހިނެއް ގެންދާނެ ބަްއދަލުވުމެއްތޯ، 

 ބޭފުޅަކު ގޮތުން ވަކި އެއްެޗއް އެަކމަށް އެއްޗެއް ބުނަން  ބެހޭ އެކަމާ، ދެ އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާވަން މިއަދު ނޫސްވެރި

ނޑުމެން  ޔާއާޑި ނެތިއްޔާ މީ މުން. ްއޔާނުކުަރއްވާ ކަމަށް ެވއްޖެރާޟްއިޢުތި ކުރިއަށްދާނީ އެްއެވސް ބޭފުޅަކުއެުކަގއި ައުޅގަ

ވަންޏާ  ކަމަށް ރާނުކުއިޢުިތރާޟްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން މެދުގައި ޢިއް އެހެންވީމާ، ެއކަމާ

ނޑު މަްއސަލަިއގައި ކުރިއަށް ރާކުެއގޮތުން ނު، މާކުރިއަށްދާނީ. އެހެްނވީ  ން. އާދެ!ދާނަކަމަށް ބަާލފައި އަުޅގަ

 އޮތް މައްސަލަ  އަށް ހުށަހެޅިފައި މި ޓީވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިއަދު މި ކޮމިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގި 

 ޝަހީދުކޮށްލުމާ ރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެ އާދެ! އަހަ 3ނިކަމެތި ގޮތަކަށް ރަކީޫދގައި ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް  އަކީ ވ.

ްށ އަ ކޮމިޓީމަށް ބޭނުންވާތީވެ މި ގުިޅގެން މީގެ ޙަޤީޤަތް ސާފުުކރުމަށް ޓަކައި މިކަން ހިނގާިދޔަ ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދު

. މި އެޖެންޑާކޮށްފައޮތީ  ފަިއވާ މައްސަަލ މިވާޅުއްމެންބަަރކު ހުށަހަ 3އްޒަތްތެރި ަޑއިގަްނނަވާ ޢިމި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަ

މާއި އަދި މާފަންުނ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢި

ރު. ސާ ނިޒާމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް އަދި ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫ ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ތަމަ. ވާނަން ފުރަމަށް ފުރުޞަތު އަރުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންކުރެ މެންބަރަކަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅު 3، އެހެންވީމާ

ނޑު ފުރަތަމަ، ންވީމާހެަޒިއނާ. އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮ ކުިރއަށް ށަހެޅުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނީމަ ހުމި  އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓަ ންދަގެ ނޑު ، ާދނީ. އެހެންވީމާެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެން، ކަށް އަހާނީ. އެހެްނވީމާން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ އަޅުގަ އަުޅގަ

ންބަރު ރޮޒައިާނ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ޞަތު އަޅުަގނޑު އަރުވާަނންރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުފު

 އާދަމަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ އާދަމްއިރާގެ މެންބަރު ދާ އަްއޑޫ މީދޫ



  

އަހަުރގެ ުކޑަުކއްޖަކު މަުރވެގެްނ  3ަގިއ ވ.ަރކީދޫަގއި ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަްށ  2015ޖަނަވަރީ  28

 ،ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބޭކަމަށް ފުލުހުންނަށާއިްއޖާގެ މަންމަގެ ވެސް މިކު ކުއްޖާައކީ މީގެ ކުރިން ވާހިނދު މިގޮސްފައި 

ގޮސް މިުކއްޖާެގ އްޖާ ބަަލއި ރަކީދޫއަށް ޓްކުރެވި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކުށް ރިޕޯ އަޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ަފއިާވ ބެހެއްޓި ދަށުގައި މަންމަގެ ބެލުމުގެ ކުއްޖާ ވެސް މަންމަ ދެން އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރާނަމޭ ބުނުމުން އަނެއްކާ

އިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިުރ ފަދޭހަވޭ. އަދި މީޑިޔާއަށް ރަުށ ރަްއޔިތުން ދީޢުލޫމާތުތަކުން ކުއްޖެްއކަން މީޑިާޔަގއި ހުރި މަ

ނޑިނޭޅި އަނިާޔ ލި ކަުމގަިއ  އްވާ ކުއްޖެ ފައިޮގސް ޫދކޮށް އަދި މި އަިނާޔގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ބެމުންދިޔަމިކުއްޖާއަީކ ކެ

 ކަން،ީށގެންވާ ފިަޔވަޅު ނޭޅުނީ ކީްއވެގެން ކުއްަޖކަށް ލިބެމުންދިޔައިރު އެކައަނިާޔތަކެއް ތުއްތު ގެ ލެވޭ. ވީމާ، މިވަރު ބެ

ނުމަށް އެޅިދާނެ މިފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިއަދި  ންމާވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަްނ،މިކަމުގައި ޒިއަދި 

ލަ ވީމާ، މި މައްސަ ންމާއެއް ކަމުަގއި ދެކެމޭ.ޒިޖިލީހުގެ ވެސް ވަޅުތަަކކީ ކޮބަިއކަން ބެލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަފިޔަ

ނޑުމެން ހަމަ ޅުަގނގޮސްފަިއވާ ބެލުމަށް އަ ހިނގައި ޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. މީގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން.  ކަމަްށވަންޏާ މަްއސަލައެއް ނެތް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ކަންތައްތައް މުޤައްރިރު  ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ން. ތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްމާފަންނު ހުޅަނގު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަލާޙް މަދު އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްދާ މާފަންނު ހުޅަނގު

އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ތާއީދުވަނީ ސް މި ކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމާއި މެދުގައި ުހށަހެޅުމަށް ވެމައްސަލަ  ތާއީދުކުރަްއވަނީ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ކަމުގައި ފެނިަވޑަިއގަންނަވަނީ ކޮްނގޮތަކަްށޯތ އެގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ  ،ވީމާ. އެހެންފަލިބި

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަދެންނެވުމަށް ދެން އަޅުަގނުޑ ވޯޓަކަށް އަހާނަން. ޭއގެފަހުގައި  ރުންނަށް މިކަމާ ބެހޭ އަުޅގަ

ސަކަށް ހުޅުވާާލނަން. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފަހުގައި. ދެން އޭގެފަހުަގއި ގޮތުން ބަޙު

ރު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން. އެހެންވީމާ، އެގޮުތން އަޅުަގނޑު މިހާ

އަދި މާފަންނު ހުޅަނުގ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެންމެގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢި



  

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ތާއީދުކުަރއްާވ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  10އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިވަގުތު ކޮމީޓީގައި ތިއްެބވީ  . )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ދެްއވުން އެދެންވޯޓު

ނޑާ ެއކުަގއި. އެހެންވީމާ، މި  ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި ަބއިވެިރވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  9އެއީ އަުޅގަ

މަށް ކޮމިޓީން ފާސްވެއްޖެ. މި ަމްއސަލަ ފާސްވުމާއި ގުިޅގެްނ ދިއުށް ގެންޣްލަބިއްޔަތުން މި މަްއސަލަ ކުރިއައަ

ނޑު ފުރުޞަތު އެދޭ މިންވަރަކުން ފުރުޞަތު އަ ށް ުރވަމުން ގެންދާނަން މިކަން ކުރިއަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢި  ނުޑ އަުޅގަ އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އޭެގ ގެންދަން. ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 .ފަހުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އޭގެ ފަހުގައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

އޭގެ އޭގެ ފަހުގައި ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ދެން  .އޭގެފަހުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

. މި ފަހުގައި ދެން މި އެދުނު ޮގތަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން

ނުޑމެން . އޭމިނިޓު 3ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  ނޑުެމްނ  މިނިޓު 2ހެ ފަހުގައި އަުޅގަ އެ ނިންމާލާފައި ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ވޯޓަށް ދާނަން. އެހެންވީމާ،ހުށަހެޅުމެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެއާ އެކު   03ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ގައި އަުޅގަ

 ގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވާަނން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި.މިނިޓު

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެން ހުށަހެ މި ޅުމުގެ އެްނމެ މުހިންމު ސަބަބަކީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މި މައްސަލަ ައުޅގަ

އެހެންވީމާ، ިމ  ރާއްޖޭަގއި ެދން ކުޑަ ކުއްޖަކާ ދޭތެރޭ ހިނގާ ނުދިއުން.އެއް މިޙާދިސާއިތުރު ފަދަ ގާދިޔަ ޙާދިސާހިނ

ގޯސްކޮށް ކުރެވިަފއި ހުރި  ގޮތަކުންތޯ ބަލައި  އިހުމާުލެވފައި ވަނީ އާއި ބައެއްތޯ ކަމުގައި އިހުމާލުވެަފއި ވަނީ ކޮން

ނޑު ކަ ންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުަމށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތަކެއް ެއޅުމަކީ އަުޅގަ

ންެގ ދަންނަވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ކުޑަކުދީ

ންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިމި މި ޤާނޫނުތަކުން މިފަދަ އްުޓވުމުގެ ޤާޫނނާއި، ށި އަނިޔާ ހު ެގވެބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޙައްޤުތަކާ 

ނޑައެޅިަފއި އެަބވޭ  . ައދި ގެވެށި އަނިާޔގެ ޤާނޫނާ ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭނެ ގޮތްޮގތް ކަ

ނަމަ މިފަދަ ކަން ރަނގަޅަށް ބެލޭެވސް މީގައި ހަމަ މި ކަން ގުިޅގެން ފުލުހުން ހަދާފައިާވ ގަާވއިދަށް ބަލައިލާއިރު

ނަޑއެޅިފައި އެބަވޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ބަލަންޖެހޭ ކޮން ހިސާބަކުން  ޙާދިސާތައް ހިނގައި ނުދާނެ ގޮތް ކަ

ކޮން ގޮތަކަށް ފަުރވާ ކުަޑެވެގން ކޮން ގޮތަކަށް ދޫކޮށްެލވިެގންތޯ މިފަދަ ކަންކަން ހިނގައިގެން މިދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ްއގޮތަކަށް ެވސް ނޭދެން ދެން މިފަދަ ކަމެއް ވެގެންދާކަްށ އަދި މިފަދަ ކަމެއްގައި އިުހމާލުވެގެން މިދިޔަ މީހުންނަށް އެ

ނޑުމެ ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް ލިބުމަކީ ހަމަ ން ވެސް އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކަން މިކަން ހިނގާފަިއ ކެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާ ކުޑަކުެރިވގެން ގޮސްއަޅުަގނޑު ދެ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް



  

ވެސް ވަރަްށ  ެބހޭ ޤާނޫނުން ޤުތަކާެއކި ބޭފުޅުންގެ ާވހަކައިން އެބަ އިނގޭ. ެއކަމަކު ކުަޑކުދީންގެ ަޙއް މިދިޔައީ

ެކއް ލާޒިމް ކުރެވިފައި އެބަވޭ. ސާފުކޮށް މައިންބަފައިންނާއި އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ

އަނިާޔކޮށް މިކަހަލަ  އްޖަކަށް އަިނޔާވާ ގޮތަށް މި ތަޅައިއޭގެ ތެޭރގައި ުކޑަ ުކއްޖަކަްށ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ކު

 ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮވޭ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ސީދާ އެބަޮއވޭ އެފަދަ

ނަޑއެިޅގެްނ ލިޔެވިފަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤާނޫޢަމަލު އިތުުރން އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާނަމަ . އަދި އޭގެ ނުގައި ކަ

ޕޯޓް ކުރުމުން އެ ކަްނކަން ރި ްސ އެަބވޭ ެއ ކަންކަން ރިޕޯްޓކުރުން.ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ތިބޭ ީމހުންގެ ޒިންމާައކަށް ވެ

 ކުަގިއ އެބަޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދު ނަޑއެޅިަފއި މިށް ގެންދަންޖެހޭނެ ނިޒާމް ކަކުރިއަ

އި، ެޖންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ވާހަަކ އާ އި، ފުލުހުންގެ ވާހަކަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ވާހަކަ އާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެނު

ނޑުމެފެމިލީ ޕްރޮެޓކްޝަން އޮތޯރިޓީެގ ވާހަކަަތއް ދިމާ އާއި ން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މިކަން ުނވާ މަންޒަރު. އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ހުށަހަޅާލަން އަޅުަގނޑު  ޮގސްފައި ވަނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ ޙަޤީޤަތުގައި ހިނގަިއގެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވި ފަރާތްތައް މި ކޮިމޓީ އަށް ހާޒިމިދެންނެ ކޮްށގެން މިކަން ހިނާގ އެބޭފުޅުންނާ ުސވާލުުރކުރުަވިއގެން ައޅުގަ

ނޑު ގޮސްފައި އޮތް ށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން މެންނަްށ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން. އެއަގޮުތގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑު ށް ދެން ކުރިއަ ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ ނަޑއެޅޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ާއއި، ޖެންޑަރ  ލާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޮތޯރިޓީރަކީދޫ ކައުންސި  ؛މިދެންނެވީ ފުލުހުންނާއި، ކައުންސިލް

ިކ ެގ އިުތރުން މި މައްސަލަިއގެ އެ އަދި އޭ އި މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް އެ ތަނަށް ަވޑަިއެގން ބަޔަކާ

 އްސާ ުކރެވޭ. އެބޭފުޅުންގެ ހިތިބި ރައްޔިތުން ވެސް މީޑިޔާ ތެރޭގައި އެބަ ފާހަގަ ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދަްއކަވާަފއި 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭތީ އެބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސް  ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.   މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ތި ޢިއްޒަދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ހަމަ  ގައިކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ނޫންތޯ.ތަން އެހެން 3ޑަރ މިނިސްޓްރީ މި ޖެންީކދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، ރަހުށަހެޅުއްވީ ފުލުހުންނާއި، 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 .ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ވެސް... އެއީ ޖެންޑަރތޯ؟ ޖެންޑާގެ ިއތުރުން އަދި އެ ތަނުން

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެބަ ވިދާުޅވޭ އެބޭފުޅުންަނކަށް މީގެ ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ މީހުންތާ މިތަނަށް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޖެންޑަރ އަށް ލިުޔނީމަ އެކަމާ

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ންނަނީ ޖެންޑަރ އާދެ! ޭއގެ އިތުރުން ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އިނގޭތޯ ޤާނޫނުަގއި ފާހަަގޮކށްފައި އި

 އެހެންވީމާ، .މިނިސްޓްރީއެކޭ ނޫން. ޤާނޫނުގައި އިންނާނީ މި މައްސަލަަތއް ބަލަން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްަޝން އޮތޯރިޓީ އަށް

 އަށް ައޅުަގނޑު ހަަމ ހުށަހެޅީ. އޮތޯރިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މަދު އިސްރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއި

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ  3ހުށަހަޅުއްވައި ެދއްވި 

ނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެ މަޑުން ނަމަވެސް ންމެވެސް ވަރަަކށް މަޑުރޭގަިއ މިހާރު ކޮމައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރި ބަޔަ ކު ައޅުަގނޑުމެން ެވްސ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އަދަބު ދިނުމަކީ  މި މީހުންނަށް ހަމަ ޙައްޤު އަދަބު ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ހަމަ ހޯދައި

ނޑު ވެސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ވެސް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން އަޅުގަ

ނޑު ޮގވާލަން. އެހެންނަމަވެސްވަރަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅު ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކަންކަން  ގަ އަުޅގަ

ބެހޭ މުއައްސަސާތަްއ ހަދާފައި އޮންނަ ހިނދު އެ  ބަލަން މިނިސްޓްރީތަކާއި އަދި އެ ކަންކަމާ ދިމާވީމާ މައްސަލަތައް

ނޑުމެްނ މީގެ ތެރެއަްށ އެ މައްސަލަތައް އެ ތަންތަނުން ަބލަމުން ދަނިކޮށް  ން ަވކިޮގތަކަށް އެ ަމއްސަލަ ބަލައި މީހުއަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް  މީހުންކާ ެއއްކޮށް އެރިޕޯްޓތަ ނިމުނު ގޮުތގެ ނިމި އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަައށް އެ  ގެނަުއމަކުން އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ނެތް. މިސާލަަކށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ވެސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި ިމ 



  

ގަިއގެން ިމ ނަ މައްސަލަ މިހާރު ދަނީ ބަލަމުން. ފުލުހުން ވެސް ދަނީ މި މައްސަލަ ހަމަ ވަރަށް ސްޕެޝަލް ފޯސްއެއް 

މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ހަމަ ވަރަށް ގިަނ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވެސް ހަމަ މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލަމުން. 

ެގ އޮތީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މި މައްސަަލއި ހިތް ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ އެޅިދާނެ އިތުުރ ރުޓީ އަށް ހާޒިމިތަނަށް މި ކޮމި ރުމިބޭފުޅުން މި ތަންތަނަށް ހާޒި 

ގޮާތއި ެއއްކޮްށ ކިގޮަތކަށް ނިންމާފައި އެ ނިމުނުހުރަހަކަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި މައްސަލަ އެބޭފުޅުން ވަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެީއ މިކަހަލަ ތަނަށް ގެނައުަމކީ ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމެއް ކަ އެބޭފުޅުން މި މަށް އަުޅގަ

ތަްއ ކަންތައްތައް ދެންމެަގއި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދިަޔިއރުގައި މިކަހަލަ ކަންތައް

ކަމެއް  މަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ އެންމެ އެދޭގޮތް. އިތުރަށް މިކަހަލައިތުރަށް ހިނގަިއގެން ނުދިއު

ނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަނީ. ގެން ިދއުހިނގައި މަކީ އަެންއކާ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ހަމަ މި މައްސަލަ މިހާ ނިމިގެން  ރު މި ބެލެމުންދާ ގޮތުން އެ ބަލައިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަިދ  ންނާމުއަްއސަސާތަުކގަިއ ތިބި އިސްވެރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި އެ ނިމުނު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެ ބަލައި

ުރޮކށް މި މައްސަލަ އިތުރަށް އްސިްއޔާ ކައުންސިލަރުން ވެސް ހާޒިުރކުރަްނޖެހޭ ހާލަތަކަށް އައި ކައުންސިލް ވެސް ހާޒި

ވެސް މި މައްސަލަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކޮށް ަބލައި ނިންމުމަށް. މި މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއް 

 ނުބަލާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ވަަރށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ މައްސަލަެއއް މި މައްސަލަ

ނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ އެންމެން ވެސް  އަކީ. ހަމަ ވަރަށްފުންކޮށް ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ިދނުމަށްބެްނވާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބުހަމަ ބަލައި މިކަމުގެ ޙައްުޤ އަދަބު ލިމިތިބީ މިމައްސަލަ 

ނޑުމެން އެއްގޮަތކަށްބޮޑަށް ތައްޔާުރވެ. އަ ނޑުމެން ދޫކުރާކަށް ެވސް ުޅގަ  އެއްވެސް ވިސްނުމެްއގައި މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރި ުކއްޖާެގ އަިދ މަންމަ  މިކަން  ،މީހުންނަށް ހަމަ އެ ވާހަކަދަްއކާކަށް ވެސް ބޭނުެމއް ނޫން. އަުޅގަ

އަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ  ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ މީހަކު ކުރި ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ެއކުރި މީހާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަހަުރގެ ތުއްތު ކުއްަޖކަށް ވަރަށް  3ވަަނ ދުވަހު ވ.ަރކީދޫަގއި  28ވެސް މިމަހު  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު

ނުޑ އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް، އަނިޔާަތކާިއއެކު މަުރވެފައި ޮއއް ާވ ފެނުނު މައްސަލަިއގަިއ މި ހުށަހެޅި މައްސަަލއިަގއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ހޯމް  ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މިކަންކަން ބަލަން. އަޅުގަ

އިޓްސް ާއިއ ރަ އި ައދި ހިއުމަންޕޮލިހާއި ކައުންސިލާ ،  މިނިސްޓްރީ، މަޢާފުކުރައްވާތި. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަން ބެލުން ވެސް މި ނޑުމެންނަށް އީމިތަންތަން ހުއްޓާ ވެސް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިކަން ބަލަންޖެހޭނެ. ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ޑަރ މިނިސްޓްރީން މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އިުހމާލުވެގެންޮގސް މިކަންކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ޖެން

ނުޑ ދަންނަވާލަން މި  ިއ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ޕޮލިހާނުބެލިގެންގޮސް މިކަހަލަ ކަްނކަން ދިމާވާތަން. އަުޅގަ

ކުދިން އެބައުޅޭ. މާލޭެގ ކުާރއިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުްނވޭ މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި މިފަދަ ރުހާޒިކައުންސިލް 

ބާޒާރުމަތީގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށގިނަ ފޮޓޯތަކުން ެވސް އެބަފެނޭ މިފަދަ ކުދިން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާތަން. 

މިކަންކަން ހުއްޓުވަން ވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮންކަހަލަ ، މަސައްކަތް ކުރާތަން. އެހެންވީމާ ސަލާންޖަހާތަން.

ްއކަން، ފިަޔވަޅުތަެކއްތޯ އަުޅއްވާަފއިވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވޭ. މިކަންކަމުގެ ރިޕޯޓް ވެްސ މަސައްކަތެ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފާނެތީ ެއކަން ހިނގިޔަނުދީ ހުއްޓުވަން. މި އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ިމއަދު،  އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން ، ކަންކަން ހުއްުޓވަން. އެހެންވީމާވެާދނެތީ އެ ދެން އެކަހަލަ ކަމެއް ތުއްުތ މައުސޫމް ކުއްޖަކަށް

ނަށް ވެސް ފެންނާނެ ބާޒާރުމަތީގައި ތުއްތު ކުދިްނ ސަލާންޖެހުމުގެ ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދާތަން. އެކުދިން ންއެންމެ

ތޯ ސަރުކާރުން އެކަންކަން އެކަްނކަން ކުުރވަނީ ކޮންބަޔެއްތޯ ކޮްނގޮތަކަށް ، ކަންކަން ކުުރވާތަން. އެހެންވީމާލައްވާ އެ 

ބަލާފައި އޮތީ. ެއކަންކަން ހުްއޓުވަން އަޅާަފއި އޮތީ ކޮން ފިޔަވަެޅއްތޯ. ނޫނީ ޕޮލިހުން އެަކންކަން ހުއްޓުވަން އަޅާފަިއ 

ނުޑ ބަލަންޖެހޭ. ދެން  ނާ ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިމި އޮތީ ކޮން ފިަޔވަެޅއްތޯ ައުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ހަމަ  މުއައްސަާސއެއް. އޭގެ 4މުއަްއސަސާެއއް ގެންނަން. އަޅުަގނޑު  3ވި ހުށަހެޅުއް ތެރެިއން އަޅުގަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވަނީ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ އެބޭފުޅުްނ  އެޑްކޮށްލަން މިކަހަލަ ކަންކަްނ ކިހާވަރަކަށްތޯ ހިއުމަން

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ރައިޓްސް ހިމަނަިއގެން ގެަނުއން  ހިއުމަންމަސަްއކަތް ކުަރއްވަމުން ެގންދަވަނީ. ހަމަ މި  އެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފުކުެރިވގެްނދާނެހެން. މި  ތަނުން ބަލަމުން ދިޔަ ކަމުަގއި ވިޔަސް ތަންމިކަންކަން ފުދޭވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުން ތަޙުޤީުޤކޮށް މިކަން ހިނގާދިަޔގޮތް  ކޮމިީޓން މިކަންކަން ބަލައި މަޖިލީހުން މި ވެސް މި ައޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއ މި، މާކައިީރގައި ޮއޅުންފިލުވަން ޖެހޭނެހެން. އެހެންވީ . ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ އީއަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދު  ލަޠީފްޢަބްދުއްގެ މެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާ

 އީރަކީޫދަގއި، ވ.ަރީކދޫއަކީ ވަރަށް ޯއގާތެރި އިްނސާނުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. މިރި މުޤައްރިރު. ވ.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

ދިސާގައި ރައްޔިތުންނަްށ ޙާ އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް މިދިމާވިވަރަށް މެޙެމާންދާރީ ވެސް އަދާކުރާ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން، ހުރިހާ ރައްޔި އަޅުަގނޑު ދިާސއެްއ ތުން ަބއިވެިރވަން. ހިތާމަވެރި ޙާވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މިޙާހިނގާ މިދިޔައީ ނޑުެމންގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ . އަުޅގަ ދިސާ ހިނގާފައި މިވަނީ އަުޅގަ

ެލއް ޮއވެގެްނނޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާުކޑަޮކށްލައިގެންނޭ. ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ ވަރަށްބޮޑު އިޙުމާ

ނޑު ހޯދި މަޢުލޫމާތުން އެނގުނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުާވކުޑަ  ކުެރިވފައި އޮތީ މިމައްސަލަިއގަ. ބެލިބެލުމުންނާއި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވީހާވެްސ މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ މި ވެސް ައވަހަކަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ވީހާ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެ އަވަހަކަްށ ބަލާ ނޑުމެން އެފަރާތްތައް ހާޒި ންފަރާތްތަކަށް ައޅުގަ ުރކުރުމަީކ އަުޅގަ

ގެންދާތީވެ މިވަގުުތ  އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ަބލަމުން

މިީޓއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަީޅ މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ދެން އަންނަ މަރުޙަލާގައި

ނޑު ޤަބޫލުުކާރ ހާޒި ރުކުރެވުން. އާދެ! ދިވެހި ދައުލަތެއް ދިވެހި ސަރުކާެރއް ނުހިންގޭނެ އެންމެ މިނިސްޓަރަކަށް. އަުޅގަ

ދައުލަުތަގއި މިނިސްޓަރުންެގ އެހީތެރިަކމާއި ެއއްބާރުލުން ސަރުކާރަްށ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ވަރަކަްށ  ގޮތުަގއި މިހާރު މި

ަގއި އޮތީ ެއކަންތައް. ވަރަށްމަދު މިނިސްޓަރަުކ ެއއްހުރިހާ ދާއިރާ ނުލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިދަންނަވަނީ މި

އެހެްނ މައްސަލަަގއި ެވސް މީގެ ކުީރގައި ހިނގި  ލާ. މިނޫނިއްޔާ ރާއްޖެތެރޭ ރަށަކަްށ ޒިޔާރަެތއް ވެްސ ނުކޮށް

އްޙީ ކަްނތައްތައް ވެްސ އޮތީ. ވަރަށް ވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށް. ޞި  މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ވެސް ތަޢުލީމު

ނޑަށް ޭނނގެ ީކއްެވގެންކަމެްއ ނުދަނީ. އެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުރިހާ  މިނިސްޓަރުން ރާއްޖެތެރެއަށް ދާލެއް މަދު. އަުޅގަ

. ފޯނު އި އޮތީ. ބަޖެޓެއް އޮތީ ލިބިފަވަސީލަތްތަެކއް އެބަހުރި ލިބެން. ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމްތަކެއް ގާއިމް ކުެރވިފަ

ކުރެވޭނެ ނިޒާމްަތކެއް ާގއިމް ކުރެވިަފއި އޮތީ. މިއިން ެއއްވެްސ ކަމެްއަގއި މިރާއްޖެެތރޭގައި މިހިނާގ ކަންތައްަތްއ 

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދޭްނާވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން هللا ގޮެތއް މިނިސްޓަރަކު ނުބަލާ. ޢަބްދު ހިނގާ ނުހިނގާ

އެބަދޭ.  ތައްފުރިހަމަ ބާރާއި އިޙުތިޔާރު ގެމިނިސްޓްރީތަކަށް ދޭ. އެމަނިކުފާނު ބަޖެޓް އެބަދޭ. އެމަނިކުފާނު

 ޔާރަތް ނުކުރާ މައްސަލަައކީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މި އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓަރުންތަކެއް ރާއްޖެތެޭރގެ ރަށްރަށަށް ޒި

ވެސް ހިނަގއިގެން މިދިޔަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އެއް މައްސަލަެއއް. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  މައްސަލަ

، ންވީމާްނޮގތަކަށްތޯ ނުބަލާ. އެހެފުްނ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮނގެ މުަވއްޒަހުރި އިމާރަތްތަކާއި އެތަންތާ ހަދާފައި

ނޑުމެން ފިޔަވަޅު ައޅައި މައްސަލަ ވީހާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮީތ މި ިދ އަ ވެްސ އަވަހަކަށް ބަލައި އަުޅގަ

ނިމުމަށްފަހު  ށްފަހު ޕޮލިހުން ނުވަތަ އެކަމާ ބެހޭ ޖެންޑަރއިން ބަލައިނިމުމަ މައްސަލަ ބަލައި ކޮށް މިޚާއްޞަ

ނޑުމެން ގެނެސް ދެ  ،ރުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް، ވަކި ފަރާތެއް ތިބި މީހުން ހާޒި ންމައްސަލަިއގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ



  

އެތަނުގެ  ކުރަންޖެހޭ.ރުހާޒިކުރަންޖެހޭ. ކައުންސިލް ރުހާޒިކުރަންޖެހޭ. ޕޮލިހުން ރުހާޒިވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަުހރި 

ހޭ. އެހެންގޮސް ވަރަްށގިނަ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެރުހާޒިއަތޮުޅގައި ހުންނަ ޖެންޑަރގެ ބޭފުޅުން ޖެންޑަރގެ ފަރާތުން ވ.

 ބެލުމަށްފަހު ދެން  ލަކުރަން ައޅުަގނޑު ބޭނުން. އެހެންނަމަވެްސ މައްސަރުހާޒިކުރަންޖެހޭ. މިހުރިހާ ފަރާތްތައް ރުހާޒި

ނޑަްށ އެންމެ ބޮޑަށްރުާހޒިއެކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ރިޕޯޓާ   ވަރަށް ، އެދެނީ. އެހެންވީމާ  ކުރުން ކަންނޭނެގ އަުޅގަ

ނޑު އެދެން މި  ކޮމިޓީން ނިންމަވައިދިނުން ބަލާ. ޝުކުރިއްޔާ.  ެވސް ައވަހަކަށް މިމައްސަލަ ވީހާ ބޮޑަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިގޮތަްށ ހަމަ ުހށަހަޅުއްވާަފއި  ކުކުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ނޫނީ ރުގެ ހުށަެހޅުއްވުަމކީ ކޮަބއިތޯޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 . ެއކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ިތއީ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްތޯ، . އެހެްނވީމާަބއޮތްފައި އެޓްކޮށްރިޕީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދު  ލަޠީފްޢަބްދުއްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ބެލުމަށްފަހު އެ ހުށަހަޅަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޙައްމަުދ އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވިހެން މައްސަލަ  އަޅުަގނޑު މި

ނޑުމެންނަށް، ރިޕޯޓްތައް ލިބުނީމަ  ށް ގެންދަން. ދެން އެއަށްފަހު މައްސަލަ ކުރިއަ ދެން ރިޕޯޓްތަކާއިއެކު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިބްރާހީމް ނިޒާރު  ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ

މައްސަލަ ހިނގާދިޔަ  ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަިއނުން މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު

ނޑުވެސް ައޅުަގނުޑ  މާއި ދޭތެރޭގައިދިއު އިލާއަްށ މަ ހަމްދަރުދީ އާއި ތަޢުޒިޔާ މި ޢާވެސް ހަ ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވެސް ހަމަ ނޑިަވޅުަގއި ެވސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މުިޅ ރާއްޖެއަށް އަުޅގަ ރަސްމީކޮށް ދަްނނަވަން ބޭނުން މިދަ

ނޑުމެން އެންމެ ވެސް މިކަހަލަ މައްސަަލއެްއ  ކަންބޮޑުވާންެޖހޭ ވަރަށް މުހިންމު އަނެއްކާ ންވިސްނާ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ބުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދާންޖެހުމަކީގެ ސަބަ ދިމާވީ. ތުއްތު ުކއްޖަކު ޭއނަގެ މަންމަގެ އަނިޔާ  މި މެްނ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ކަހަލަ އިސްލާމީ މުޖުމަތަޢެ އެއް. އަދި ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މައްސަލަ އްަގއި އަުޅގަ

އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ެވސް  އްގައިޔަސް އިންސާނީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއް ނޫން ކަމަށް ވިއިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެ

ނަޑށް ހީވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތެްއ އެބަ ރުމަތްތެރިކޮށް ހު ނޑުމެންގެ މިއަދުެގ މި ކޮމިޓީގެ ހަމަ އަޅުގަ ހިތަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ވިސްނަްނވީ މި މައްސަލަ ހިނގާިދޔަ ޮގްތ  މައްސަަލ މިގޮތަށް ދިމާވީމަ ހަމަެއކަނި މި ކަމުގަިއ ވާްނވީ އަުޅގަ



  

ަކންނޭނގެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިއަިއސް  ކުރުމެއް ނޫންޗެކް  ބަލައި

ނޑުމެންެގ  ވެގެންތޯ ީމގެ ައސްލު އުފެިދގެންދާފޭދިގަންނަނީ ކީއް  ނޑުމެންގެ ަނޒަރު ނޫނީ އަުޅގަ ހިސާބަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ ގެންގުޅެންޖެހޭހެން.  ވެްސ އެބަ ނޑުމެންގެ ޚިޔާލުވިސްނުން ގެންދެވޭނެ ގޮަތަކށް އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  ުރ ސަބަބުތައް އެބަހުރި މިކަމާ މިކަހަލަ ކަންަތްއތައް ދިމާވާ ވަރަށް ަބިއވަ، އެހެންވީމާ ގުޅޭ. އަުޅގަ

ފުޅުްނގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސައިކޮލޮޖިސްުޓން ކަހަލަ ނަމަވެސް ނޫނިއްާޔ އެބާވަުތގެ ޢިލްމު އެނިގވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ބޭ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވެސް އެބަ ބޭުނންވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަހަލަ ަކންކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި. ެއީއ  މަޢުލޫމާތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އޮތް ހިސާބުން މިއިން އަސްލު މި ދައްކައިދެނީ.  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ިމކަންކަން އަުޅގަ

ރިުއޭޅ އާބާދީތަކަށް ޒަމާނުއްސުރެ ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާުލވެ ެއމީހުން ބިކަވެ އެމީހުންނަށް ކުދިކުދި ރަށްރަށުަގއި ދި

އިލާތައް ގޮަވިއގެން ެއމީހުން އުޅެން ޖެހުމާއި އޭގެ މިތާނގައި އެމީހުންގެ ޢާ އުޅެވޭ ނޫެޅވޭނެ ގޮެތއް ނެތި އެތައް

ންތައްަތއް މީެގ ތެރެައށް އެބަ ވަދޭ. މިދެންނެީވ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އަންަނ ޕްރެޝަރާއި މިކަހަލަ ަބއިަވރު ކަ

ނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާނުްނ  ސަބަެބއް އްހަމައެކަނި އެ ނޫން. މާލެ ތޮއްޖެހި މާލޭގައި އަުޅގަ

ޑު ބަޔަކު އުލެްއގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ ބޮޙަީޤޤަތުގައި ެއކަށީގެން ނުވާ މާޙަ އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅެން 

މިއުޅެނީ. މިއީ އަސްލު ަސރުކާރުތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް ޙަޤީޤަުތގައި. ކިަޔވައިދިނުމަށް އެހާ ދަތި 

ނޑު މިދަންނަވަނީ.  ހާލުގައި. ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެހާ ދަތި ހާލުގައި. ވަިކ ސަރުކާރެއްގެ ވާހަކަ އެއް ޫނން އަޅުގަ

 އަށް މިގޮތަްށ ވިސްނަިއގެން ނޫނިއްޔާ  އޮތީ މިހެންނޭ. މި މުޅި މައްސަލައަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ހާލަތު 

ނޑުމެންގެ ޢާއްުމ  ނޑުމެންގެ އަޚްލާޤިްއާޔތު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަމަަކށް އެޑްރެްސ ެއއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ނުޑމެން އިޙްތިރާމު ކުރަމުން ނޑުމެން ކުިރން ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަ ައއި އާަދކާދަތަކާިއ އަޚްލާާޤއި  މީހުންގެ އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން  ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނެތިގެން ދާތަން އަޅުގަ ސުލޫކާއި މިކަންކަން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދީންވެރިކަާމއި މިކަންަކން އަޅު  ނޑުމެންގެ އީމާންތެރިކަމާއި އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ދިެވިހ އަސަރު ކުރާނެ. އަުޅގަ ގަ

ާބވަުތގެ ކަންކަން ހިނގުަމކީ ހަމަ  ން ވެސް ނެތިގެން ދާތަން އެބަ ފެނޭ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް މިތަމަޢުމުޖު

ނޑު ދަންނަވާީނ މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ިވސްނާފަ އެކަީށގެންވާ އި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަމެއް. ކޮންމެައަކސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނިޒާމު ގޮަތށް އަޅުގަ ލަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދެވޭނެވެސް މިކަހަ ދެން ދުވަހަކު މައްސަލަ ބަލައި

އެބަޖެހޭ. ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލަ ައށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  ބައްޓަންކުރަން

ނޑުމެން މިހާރު  މި ހިނގާދިޔަ މައްސަަލ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ސަަބބު ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ތަޙުޤީޤުކުރަން ބޭފުޅުން ކޮޅެްއ ޕޮލިހުންނާއި އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ނިކުމެ އެބަ އުުޅްއާވ. އެބޭފުޅުން ގެންަނވާ މި 

މައްސަލަ ހިނގާދިޔަ ގޮުތގެ ިރޕޯޓެއް ނޫނީ ގެންނާނީ. އެކަަމކު މިވަގުތު ސަުރކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުން ފެމިލީ 

ބޭފުޅުން އެޖެންސީން މިވަގުތު އެބޭފުޅުން ގެންގުުޅްއާވ ސިޔާސަތުތަާކއި މިަވގުތު ިމހާރުން މިހާރަށް އެ ޕްރޮޓެކްޝަން



  

ގުޅޭ އުސޫލުތަކަާކއި މި އެްއޗެްއަސށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަްނކަން  އަތުަގއި ހުރި މިކަމާ

ެލވިފައި ނުހުންނާނެ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަށް އަިލއަޅުވާއްގައި އެކަްނކަމިހާރު އެއީ އެ ރިޕޯަޓކުންނެްއ ފަހަރެ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުަގއި މި ޙާމިވަގުތު އަ ދިސާ ހިނގިއިރުަގއި ޢަމަލުކުރެވެުމންދިޔަ އުސޫލާއި މިކަންކަން ުޅގަ

ަކން ހުރީ ކިހާ ހިސާބުގައިތޯ ކަމެއް ދިާމވެއްެޖއްޔާ ކަންތައް ކުރާެނގޮތާއި މިކަން  ހިނގާދިޔަގޮާތއި ނޫނީ އެނޫން އެކަހަލަ

ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަދި މުޅިން އެހެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ތަޙުޤީޤު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ައވަހަށް ބަލަން

ކްރިމިނަލް މައްސަލަ އެއް ޮގތުގައި ކަންނޭނގެ ބޮޑަށް ތަުޙޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެާއއި މި މައްސަލަ 

ސަލަ އަށް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނުން ގެްނގުޭޅއިރު މިދެންނެވި ގޮތަށް އެަބ ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މުޅި މައް

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރޮަޒއިނާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް މި ކޮމިޓީން ވެސް މިދެންނެވި 

ކޮށްލުން ވަރަްށ ވާހަކަ ދައްކާލައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަާކއި މަޝްވަރާ  ނޑުމެން މިކަމަށްކަހަލަ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ައޅުގަ

މުހިންމު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަށް ވަކިން ތަފްޞީ ތާއީދު ކުރަްއވާނެ ކަންނޭނގެ. ރިޕޯޓު އައިމާ ޕޯެޓއް ބެލިދާނެ. ްއގައި އެ ރިލީ ގޮތެއަުޅގަ

މިދެންނެވި ޮގތަށް މިކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަފާތު މިސާލަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި ފެމިލީ  އެހެންނަމަވެސް

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާިއ އަދިވެސް މިކަންކަާމއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ އެިކއެކި ޢިލްމު ލިބިަވޑަިއގެން ތިބޭ ބައެއް ކަހަަލ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުަތްއ ބޭބޭފުޅު ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާލުން ވަރަްށ މުހިންމު. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުން އަުޅގަ ންނާއި ވެސް އަުޅގަ

ހަދަނީ. ހަދާއިރުގަިއ ެއ ޤާނޫނު ދަށުގަިއ މިދެންނެވި ކަހަަލ ކަންކަން ނުހިނގާެނ ގޮތަްށ އެ ޤާނޫނު ަބއްޓަންެވގެްނ 

ނޑަށް ހީވަީނ  ށް ވެސް ލިިބގެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުންއަންނާނީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަ ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެބަހުރިހެން މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

ނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ މިދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް އަޅުގަ

ނުޑ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ  އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ދެކެން އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު ންބަރުމެ ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ސް ކުރެވެމުންދާ ތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީަގިއ މި ބަޙުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. މިއަދު ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަ އާދެ!

ިޅ މައްސަލައަކީ ާރއްޖޭަގއި މިފަހުގެ ތާރީޚުަގއި ހިނގާދިޔަ ވަަރށް އާދަޔާއި ޚިލާފު މަްއސަލަ އެއް. މިކަުމގެ ސަބަބުން މު



  

ޤައުމު ހަމަ ސިހިގެންދިޔަ ކަހަލަ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލަ ެއއް މި މައްސަލައަކީ. ދެން އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ރޮޒައިނާ މި މައްސަލަ މިހާ އަވަހަށް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ އެކަމަނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު  ަލއަކަށް ުނވާނެ. ދަންނަވާނީ މައްސަަލ ެއްއ ހިނގުމަށްފަހު އެއީ ނުހިނގާ މައްސަޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ގުިޅގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ައޅުަގނޑަްށ  އާމައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް

ތަުކން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެުލން ތެރޭަގއި ޤާނޫނު އެނގިފަިއ އޮްތ ގޮުތގަިއ ަލސްތަކެއް ުނވެ ކުރިއަށް އެަބދޭ. އޭގެ 

ނޑަަކށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ކަންތަކުަގއި އެ އުޅެނީ.  ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުންހެން ގާތްގަ

ރޭ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މިަވގުތު ެވސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޓީމެއް މަސައްކަތް އެަބކު

އިތުުރން މި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ރަކީދޫގައި. އަދި ޭއގެ ،މިކަން ހިނގި ރަށުގައި ވެސް 

ބަހައްޓަިއގެން ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ މަސައްކަތް އެބަ ގެންދޭ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެަބ 

މިކަން ހިނގިގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ވެްސ  ފައިވާ ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސްގެންދޭ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި

ވެްސ  މީޑިޔާއިން ލިބިފައި ހުރި ަބއެއް މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި ކުއްޖާގެ އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ ފަަށއިގެން

ނޑުމެން ވިސްނާލާއިުރގައި ޢާ އަޅު މަންމަގެ ފަރާތުން އަނިޔާތަެކއް ލިބެމުން އައި ުކއްޖެއް މި ކުއްޖާއަކީ.  އްމު ގަ

ހާލަތެއްގަިއ ރަނގަޅަށް ހުްނނަ އެްއވެސް މީހަކު އެމީހާެގ އަމިއްލަ ދަިރއަށް ތާއާބަުދ އަނިޔާކުރަމުންނެްއ ނުދާނެ 

ހާ  2011ކަންތައްތަެކއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތް ކަމަށްވަންޏާ. ދެން މީޑިޔާއިން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު 

ތާނގައި މީނައަްށ ޖިންސީ ިޝކާރައަކަްށވެ އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅި އެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުެރވި ކޯޓަްށ ހުށަހެޅި އަެނއްާކ 

އަދި ޙުކުމާއި  ށް މިކަން ހިނގާ އެހެންނަމަވެސްއަލުން ރަނގަޅުކުރަން ފޮނުިވ އަނެއްކާ ހުށަހެޅި މިކަހަލަ ގޮތަކަ

މިކަހަލަ ވަރަްށިގނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ލައިްނ ނެތް. އެހެންވީމާ،  ެއއްއްސަހަމައަށް ގޮ 

ނޑަށް ހީކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިކަން މިހިސާބަށް މިދިޔައީ  މިނިސްޓްރީތަކާއި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ މެދުަގއި. ައޅުގަ

ފިަޔވަޅުަތްއ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަޅަންވާ

ރަނގަޅަށް ނޭޅި ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ރަނގަޅަށް ނޭޅި ހުރެގެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނޭޅި އެހުރީ ހެދިފައި 

މުެގ ފައި ހުރި ގަާވއިދުތަުކގައި މިކަްނކަވިހުރި ޤާނޫނުތަކުގައި މައްސަަލ އެއް ހުރީތޯ ހިނގަމުންދާ ުއސޫލުތަކުަގއި ލިޔެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ކަމެއް. އެގޮތަށް ބަލާފައި  މައްސަލަ އެއް ހުރީތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

މުގައި ހުންނަ އިޖުރަޢާތުތަކުަގއި މައްސަލަ ެއއް ހުރި ސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާ ެގންދިއުމައްސަލަތަކެއް މި މީހުން މަ 

ގެ މަރުޙަލާއަީކ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެަކން ކުރުމު ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްވަންޏާ ރަނގަޅު ކޮށް

މިއީތޯ ނުވަަތ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން މިހާރު ވަރަށް ައވަދިނެތި ހުރިހާ ކަމާ  އެހެންނަމަވެސް

ތް ކުރަމުން އެދަނީ މި ހިނގާދިޔަ މައްސަލަ ވީހާ މަސައްކައެ ވެސް ކަާމ ބެހޭ މުއައްސަސާަތކުން  ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން

 ެވސް ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ވެދާނެ  އަވަހަކަށް ތަޙުޤީޤުކުެރވޭތޯ ަކމަށްވާތީ އެ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން ލަސްކޮށްލުން އެއީ



  

ނޑުމެންނަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ދެން މިފަދަ، މިފަދަ، މިފަދަ ރާތުން ކަމެއް މައެްއގެ ފަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުުގޅޭ މީހެއްގެ ފަރާތުންެވސް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ރާއްޭޖގައި ހިްނގިަޔ  ޕަެއއްގެ ފަރާތުން ނުވަަތ އަދި ޢާއިލާއާބައް

ނުދިނުމަށް ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ގަާވއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ހުރިއްޔާ އެކަެމއް ދިރާސާކުރުމަީކ 

ކަމެއް. އެކަން އެނގޭނީ އެަކންކުރަން ތިބޭ ބައެްއގެ ފަާރތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން.  ނެއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

އެބަޔަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި 

ހެްނވީމާ، އެމީހުްނ ކަން ކަށަވަރު. އެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ޕޮލިހާއި މިހެންގޮސް މިކަހަލަ މުއައްސަސާަތއް

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެމިކޮޅަށް ހާޒި ނޑުެމން ހޯދުމަކީ އަޅުގަ ކަމެއް ކަމަށް  ރުކޮށްގެން ހުިރ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނުޑ ކުިރން ދަންވާލިހެން މިއީ އެ ަދނޑިަވޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުފެންނާތީވެ އިހަށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން އެދާ ޖިނާޢީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމުމަށްފަހު އޭގެ ރިޕޯޓު ވެްސ ވެސް 

ނޑަްށ ެވސް ފެނޭ ހަމަ އެހެން ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި  ނޑުމެންަނށް އަުޅގަ ބަލާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވިބެހޭ މުއައްަސސާތައް ގެނެސް އަ ފަދައިން ކަމާ ތްތަކުގައި މައްސަލަަތކެްއ ގޮތަށް އެކި އިޖުރަޢާ ުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮތް  ދު އެމީހުން ދެކޭގޮެތއް ވެސް ބަލައިހުރިއްޔާ އެކަންކަެމއް ރަނަގޅުކުރުމާއި މެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮ  ޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އިރުޝާދެއް ވެސް ދީ ހަދަން. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނާޢީ ޖިކޮމިޓީން މި  މިއުޅޭ މައްަސލައަކީ ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ހުށަހެޅިގެން އާދެ!

 މައްސަލަެއއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ާވހަކައެއް ނޫން. ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ މައްސަަލއަކީ ތުއްތު ކުއްޖަކު ވަރަށް އަިނޔާެވރި 

ންޑް އިންފޮމޭޝަން މި ކޮމިޓީއަށް ގެެނސް، ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެޭހ ހޭަފއިވާތީ ިމކަމާ ގުޅޭ ފަސްޓް މަރުވެ ގޮތަކަށް

 މަލުކުރަމުން ގޮސްފައި އޮތީ ޢަ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާެތރިކުރުމާމެދު މިހިސާބަށް ފަރާތްތަކުން މިކަމާމެދު،

މި ކޮމިޓީން  ބަލައި ތެއް. އެހެން ކަމެއް ނެތިއްޔާ އެހެން ކަމެއް.އިޖުރަޢާ ތެއް ނެތިއްޔާކިހިނެއްތޯ ބަލައި އިޖުރަޢާ

ވާތީ މި ކޮމިޓީން ކަމަށްރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އެކަންކަމާ ދޭތެޭރގަިއ އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަށް ޓަަކއި ކުރަން ހުރީ ކޮންކަމެއްޯތ ބެލުން. ެއއްގޮަތކަށް ެވްސ 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ހުަށހެޅިގެން މިއުޅެނީކީ ޖިނާޢީ ަމއްސަލަެއއް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަކަށް ައުޅގަ

ކުރަންވާ ފަރާތްތަކުން.  ުކރާނެ. ިޖނާޢީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުެއއީ އަޅުަގނުޑމެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން މައްސަލައެކޭ.



  

ދެން ައޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް އަޅާީނ އެފަރާތްތަކާ އެ މައްސަަލ  ވަނީ ވިްއޔާނުކުރާ ކަމަށް ތަޙުޤީޤު

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިތަޙުޤީޤު ނުކުރާތީ. އާދެ ވަރަށް ބޮޑު އިޖުތިމާޢީ މައްސަލައެއް. މިއަދު  އީ! އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ބައްޕަ ނެތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކުއްޖަކު މަރުެވގެން މިތަނަށް 

މުޖުތަމަޢުގައި ވެްސ ންމައަށާއި ެއކުއްޖަކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށާިއ މައިންބަފައިނެއް ނޫން. މަ

ދިމާވަނީ. ިމކަން ކުުރމަށް ޓަކައި މުިޅ މުޖުތަމަޢު މި ވަރަށް އެހެން ަނޒަރަކުން ެބލޭތީ ބައެްއ ކަހަލަ މައްސަލަަތއް 

ރާތަކުގެ އިތުރަށް މުޅި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ައަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ެއބަ ހުރި. މިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާ

. އެކަމަކު މުޖުތަމަޢުަގއި ހުންނަ ހުރެ ސޮސައިީޓގެ، މުިޅ މުޖުތަމަޢުގައި އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެްއ ހުރެގެން

ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރަްނޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިސް ފަރާތްތައް. އެހެންެވގެްނ ލީޑަރުންނާއި ސަރުކާާރއި 

މި ހުންނަނީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ުކއްޖާގެ މަންމަ  އިންސްޓިިޓއުޝަންތަކާއި ަތކާއިމުއައްސަސާ

ތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ފުރަތަމަ. އެހިސާބަށް އެ އަންހެންމީހާ ދިޔައީ ކީްއެވގެންތޯ ވެްސ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހެއްމި 

ރިެއއް މަރައެްއނުލާނެ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރެގެނެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އަންހެނަކު އޭނަގެ ދަ

އެންމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. މީހަކާ ދިމާލަށް ކޮންމެވެސް ެއއްޗެހިަތކެއް ކިިއދާނެ. އޭނަ ކޮންޑެމް ވެްސ 

ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ިއޞްލާޙުެވގެންދާނެ  . އެއީ މުޖުތަމަޢުގައި އޮތްއަދަބު ހަރުކަށި ،ކުރެވިދާނެ. އަދަބު ވެސް ެދިވދާނެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަންހެނުން ރޭޕް ކުރީ ތަޙުޤީޤު ކުރެވެން. ކުއްޖެްއެގ  މާ އެ ކުރީ ރޭޕްތޯ ބަލަންކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ކުއްަޖކު  ގޮތުން އަންހެނަުކ ބައްޕަެއއް ނުލާ ހުރި ބައްޕަ މިއަދު މި ޒަމާނުގެ މެޑިކަލް ސައިންސް ކުރިއަާރފައި

ހޯދޭނެ. ެއވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ދައްކަން ސޮަސއިީޓގައި. ެއ ީއ ެއކުއްާޖގެ ބަްއޕައަކީ ކާކުކަްނ ވިހެިއއްޔާ އެ

މާއެއްނުވެ ައންހެން މީހާ ކުއްޖާ ބަލާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ޕަބްލިްކ ެއއްވެްސ މީހަކު ޒިން ކުއްޖާ ބައްޕަައކު

ށްގެން އެްއޗެހި ކިޔާ ހާލަތެއްގައި ދޫކޮށްލާނީތޯ. ޮސސައިޓީން ކިހިނެއްތޯ ބައްަޕ ވިލިފިކޭޝަންަގއި އަބަދު އެމީހާއާ ދިމާކޮ

ކޮށްފައި އޮތީ. މުޅި ސޮސައިީޓ ކުރަނީ، މަލުއެގޮތަށް ކުްއޖަކު ލިބުނީމަ ޢަނެތް ކުއްޖެއް ކަމަށް އެ ބުާނ އަންހެން މީހާ 

އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ. ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ.  ހުރެތޯ. އެކަންކަން އެ ދަރަޖައަށް ދަނީ ކީއްވެެގންތޯ. ކޮން ސަބަބަކާ

ނޑު  ކަންމިކަން ހުށަހަޅަން ވަގުތުން ވަގުތަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް، ހަމަ ވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އަޅުގަ

. މި ޔަސް، ދެން ގެްނނަންޏާ ގެނެޔަސް ހެޔޮމިތަނަށް ނުގެނެމިވަގުތު ހިއުމަން ރައިޓްސް އަދި ކޮްނމެހެން ފުލުހުން 

ނޑުމެންގެ ސޮސައިީޓްނ މިދެންނެވި ކަންކަމުގަ ޔަޤީނުން ވެސް މިތަނަށް ގެނެސް ފަރާތް ހަމަދެ އި ައޅުގަ

ނެތް. ކުރަމުންދާގޮތް އިޞްލާޙުކޮށް، މުސްތަޤުބަލުގައި  އެއްވެސް ަޝއްެކއް ކުރާކަމާމެދު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް،

. ދަރިއަކު ބައްަޕއަކު ނުާލ ތެރިކުެރވޭނީ ކިހިނެއްތޯމިކަންކަން ދިމާނުވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަންހެނުންގެ ަޙއްޤު ރައްކާ

ނޑުމެންނަށް. އެހެން ކަމަްށ  އޭނައަށް އަދަބު ، ެއކުއްާޖގެ ބަްއޕަ ނުހޯދި ވަނީ ވިްއޔާނުވިހާކަން އިނގޭ މިހާރު އަުޅގަ

ނުކުރެވެނީ ީކއްެވގެންތޯ. މިކަންަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ  ދޭން އެމީހާއަށް ލާޒިމުނުދެވި، ެއކުއްޖާ ބެލުމަށް ޚަރަދު 



  

މާ ވަރަްށ ޒިންއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަށް ގެްނނަން ހުރީ ކޮން ބަދަލުތަކެއްތޯ. މިކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. މި ކޮމިޓީެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅު ބޮޑު ކަމަ ނޑުމެން ިމ ތިބީކީއެއް ށް އަުޅގަ ވަަނ  10 ރުނެއްަގއެއް ނޫން.ވަނަ ޤަ 5ގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ރުނެއްަގއެްއ ވެްސ ނޫން. ައޅުވަަނ ޤަ 7ޤަރުނެއްަގއެްއ ނޫން.  ރުނުަގއި. އެހެން ވަނަ ޤަ 22، 21ގަ

މަލުކޮށްގެން މެނުވީ ޢަކުރާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުނުގައި ތަޙުޒީބު މުޖުތަމަޢުގަިއ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ މި ޒަމާ

ވެިރކޮށް ވަރަށް ނިކަމެތިޮކށް ވަރަށް އަނިޔާމުޖުތަމަޢުގައި މިހުންނަ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްނުވާނެ. މިއަުދ އެކުއްޖާ 

ނޑު ެއކަން ކުރުމުގެ ޒިންމަރުވެގެން ޮގސްފައި މިއޮތީ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަެމއް ހާ އެންމެން މާ ހުރި. އަުޅގަ

ތަނެްއ ސް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވީ. ހުރިހާ ކުށްވެރިކުރަން. ޖެންޑަރ މިިނސްޓްރީ ވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރަްނވީ. ހޯމް އެފެާއޒް ވެ 

ވެސް ބަލަންވީ. މިކަންކަން ބެލުމުގައި ވެސް މުޅި މުޖުަތމަޢުގެ މީހުން މި ވިސްނާ ގޮތް. ެއގޮތަށް އައުްޓ އޮފް 

ޅި މުސްތަޤުބަލް ބިނާެވގެންާވ ގޮތް. އެފަދަ ުކއްޖެްއ ލިިބފައި ހުރި އަންހެން މީހާ ބެޑްލޮްގގަިއ ވިހާ ކުއްާޖގެ މު 

މުޅިްނ އުފުލަންޖެހޭ ވޭނާއި ބުރަ. މުޖުތަމަޢުން އެމީހަކާ ދިމާކުރާ ގޮތް. ޢަމަލުކުރާ ގޮތް. އޭނާ އުފުއްލާ ވޭން. އޭނަ 

ނޑި ޯގސްެވގެން އެދާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަދި މެދުވެރިވެގެްނވާ ސަބަބު. އެ ޕްރެޝަރު،  ން ސިކު

ނުޑ އުންފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރާއިރު  މީދުކުރަން ފުލުހުން މެޑިކަލް އިވެުލއޭޝަނެްއ ކުރާެނ މި އަންހެން މީހާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަލާމަތުން ބުއްދި ނެތް މީހަކާ ދިމާލަށް އެއްޗެ ހި ކަމަށް. އެއީ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހެއްތޯ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ިއޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ައންހެންނަކު މިފަދަ ދަރަޖައަކަށް ގޮވުމުން ކޮން ނަތީޖާއެއްޯތ ނު  ކުންނާނީ. އަުޅގަ

މަލުކުރަންވީ ން. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވެސް ޢަނުދާނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުެމންގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާުމކުރު

މަލުކުރަންވީ ެއގޮތަށް. މިކަންަތއްަތއް މިގޮތަށް ުނކޮށެއްުނވާނެ. ވެްސ ޢައެގޮތަށް. ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން 

ބެހޭ ރިޕޯޓުތައް އަންނަންދެނެއް ނޫްނ  . ކްރިމިނަލް އިންވެސްިޓގޭޝަންތަކާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތަުކރާރުކުރަން

މިދެންނެވި މުިޅ ، ބަލައި ހާރުން މިހާރަށް މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ނުބަލާ ފަސްކުރަންވީ. ހަމަ މި

މުޖުތަމަޢުގައި މިއޮތް ބޮޑު ބަލިމަޑުކަން، މި ވައިލްްޑވާ މައްސަލަ، ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތްއ 

 ާއއި ައންހެނަކު މިގޮތަށް ވިހައިފިްއާޔ އެކުއްެޖއްގެ ަބއްޕަައކީ ކާުކކަން ނުބެލެނީ ކީއްެވގެންތޯ ގެއްލެނީ ީކްއވެގެންތޯ

ނޑުމެން  ނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޮކބައިތޯއާއި އެކަންކަމަށް ޤާ ބަލާ، މި ހުރިހާ ކަމެްއ ބަލައިގެން އަުޅގަ

މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް އެްއކޮށް ބަލައިގެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރޯލް މައްސަލަ، ރމުޅި އޯވަ

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެން މި ޒަމާނުގެ މެޑިކަްލ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަަޅިއގެން އަދި

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މިއޮތް ސޯޝަލް  އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތީން ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮްށގެން މެނުވީ އަުޅގަ

މުޅި  އީމަްއސަލައެއް ނޫން. މި ސަރުކާުރގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އެކަނި އީމައްސަލަތަކެއް ަޙއްލެއް ނުކުެރވޭނެ. މި

ވަރަްށ ޯއގާތެރި  އީމުޖުތަމަޢުގެ ވެސް މައްސަަލެއއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވެއްޖެ މި 

ޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަީކ، އަ ކުސޮސައިޓީ އޮތް ބަޔެކޭ. ެއހެންވީމާ، ރަށެކޭ. އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އުފާކުރަން. އެކަމަ



  

ނުޑގެ ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެ ޮސސައިީޓގެ ޯއގާވެިރކަން ވެްސ  ނީނިންމާލަ މި. އަޅުގަ

 މި އަންހެން މީހާއަށް ނުލިބިއޭ މިއޮތީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިދު.ޢަލީ ަސލީމް. އޭގެފަހުން ޝާ ސޮރީ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާޙިދު. އޭގެފަހުަގއި 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަންމައަކު  ގެން މިއުޅޭ ޙާދިސާގައި ުކއްޖަކުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވްސ ދިމާވެ

މަށް ވަރަްށ މިކަ މަތުކުރެވޭ ަމއްސަލަިއގައިކަމަށް މި ބުނާ މައްސަލައިަގއި ތުހު އަނިޔާކޮްށގެން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔަ

ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަން ހަމަ ކުށްވެރިކުރަން. އަދި މިކަމާ ބެހޭ މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  ބޮޑަށް ހިތާމަކޮށް

ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ތަޙުޤީޤުޮކށް މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތެްއ އެނގުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ެވސް، ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ 

ނުޑ މިއަދު މިތާ ބޮޑަށް މި ންބަރުން ވެްސ އެދޭގޮތް. މި ވާހަކަ މިގޮަތށް ދަންނަވާލާފަޢިއްޒަތްތެރި މެ އި އަުޅގަ

 ގެ އޮތް މައްސަލަ ސަރުކާރުމި ހުށަހަޅުއްވާފައި އާދަމް ސްކުރެވެނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރު މެންބަރު ރޮޒައިނާ ބަޙު

ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އަނެއްހެން ތަޙުޤީޤު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ. 

، ނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ހޯދައި، ބަލައިކުރަނީއެއް ނޫނޭ. މިކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރަނީއޭ. ދެން ކަންކަން ރަ

ނޑު މި ކޮމިޓީަގއި އަލަްށ ބައިވެިރވާޙުދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަެތކޭ ކުަރނީ. ދެން މި ބަހ  އީ މެންބަރެއް މި ސްގައި އަޅުގަ

މިއަދު. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑ ހިތުގަިއ އުފެދޭ ުސވާލުތަަކީކ މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ވަރަށް ގިނަ ިޚޔާލުތަްއ 

 ކަން ހުރީ.ކަން އެހެންނޭ، ކަންކަން ހުރީ  ވާ. ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހެންނޭއެބަ ފާޅުކުރަްއވާ. ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކުރައް

ހުރިހާ ޝަކުވާތަެކއް  ގެ މައްސަަލއެކޭ. މިސް ރައިޓް ނުލާހޭ. މުުޖތަމަޢުގެ މައްސަލަެއކޭ. ހިއުަމންމި އަޅާލާހޭ. އަޅާ

މީހުންނަށް މިހާރު ސިޔާސީ ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކާފައި ދެން ވަރަށް ގިނަ  އެބަކުރޭ. ދެން މިހާރު ކަމެއް ދިމާވެގެން މި

ސިޔާސީ ގޮތަށް އެމީހަކު އެމީހެއްެގ ކުރިމަގު ނޫިންއޔާ  މިއޮތް ގޮތުން ަޤބޫލުކުރެވޭނެ ސިާޔސީ ގޮތުން  މަޝްރަޙު

ެވސް މީހަކު   ވެސް ވަކި ީމހަކު އުޅެނީއޭ. ނޫނީ ވަކިަބަޔކު އުޅެީނއޭ. ައޅުަގނޑު މިާވހަކަ ދެއްކީމަ ވާންމަޝްހޫރު

ންނަމަވެްސ ޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކޭތީެވ. އެހެގުިޅގެން މިކަންކަން އޭގެ އެއާ ގު  ހީކޮށްފާނެ. އެއީ ގިނަފަހަރު ކަމަކާ

ދާއިރާަތއް  ގައި އެބަހުރި މިކަހަލަ ބައިވަރުތަމަޢުގައި މި ކޮމިޓީ ވާންޖެހޭނީ މުޖުއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަްސލު

ށުން ނުކުރެޭވ ކިަތއް . މިސާލަކަށް ތިމާެވއްޓާ ބެހޭ ާޤނޫނު. ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަޤާނޫނު ހަދާފަ ކަންކަން

ނޑު ޅުެތރެއަށް ކުިނއެޅުން. އަނެއް ގަނީ. ކުނި ުއކުން. ކުނި ގެންދިއުން. ފަނކުރިމަތީ މިހިމެން ކަންތައްތައްތޯ އަުޅގަ

ެއއްވެސް ކަމެއް ހަމަ  ކަމެއް ނެތް. އެހެންގޮސް ޤާނޫނުަގއި ވަރަްށ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި. ިމއިން މެއް ކިޔާނެކަ



  

ވެސް އެތައް ޒަމާނެްއވީ.  އޮންނަތާ މިއަހަރުވެސް މިތާ  ގަނީ. މި ކޮމިޓީ ނހުރިހާ ކަމެއް ހި ކުރިމަތީ މި އެންމެންގެ

މިހެން ހުރި ޤާނޫނީ ކަންކަން މިހެން ހެދިފައި  އިތިމާޢީ ކަންކަމާުޑގެ ޕޮިއންޓަކީ މިހެން ހުރި އިޖުއެހެންވީމާ، އަުޅަގނ

ކަްނ ެއކަންއެބަ އެނގޭ، ނުކުރެވޭކަން  އެނގެޭއ، އެަކންކަން ތަންފީޛު ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ކިޔަމަން ނުވާކަން އެބަ

ސަލާންޖަހާ  ގައިމަތީ މަގުންބަރު ވިދާުޅވި، އި ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެގަމައްސަލައި  ނގޭ. މިއެ  އެބަހުރިކަން ެއގޮތަށް އެބަ

ނޑުމެންަނށް ދުވާލު ހަތަރުދަމު ފެނޭ. ގޮ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވާ ކުދިންތައް  ޑުން ކުނި ނަގާ ކުދިންނވެސް އަުޅގަ

ނ ނޑުމެން ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް އޮިތއްޔާ ައޅުގަ އި ޑުގެ ޮޕއިންޓަކީ މި ކޮިމޓީގަވެސް ފެނެއޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީކީސިޔާސީ މީހުންގެ އިޚްލާޞް މިވަގުތު ނޫނޭ ފޫގަޅަިއގެން  އެއްތެރިކަން އޮތްކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީތަވެސް ނުކުންނަން ޖެހޭ ވަގޮތެއް. އެކަމަކު އަޅު  ތަޙުޤީޤަށް ނުކުންނަން. އޯކޭ. މި ކުން އެބަޖެހޭ  ގަ

ެތރިކަމާއެކު ކުރާކަމަްށވަންޏާ ކޮމިޓީއަކީ ސިޔާސީ ނުވެ އިޚްލާޞް ިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާސަރުކާރުގެ މަސްއޫ

 ެއކު ކުރޭތޯ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުިރއާލާ މުއައްސަސާަތކުން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ެއްއގޮތަށް އެ ޒިންމާދާރުކަމާ

މާ ގުިޅގެން ކަްނކުރަނީ. ކިހިނެއްޯތ މިކައިން ރައިޓްސް  ންމަެއވިދާޅުީވ ބީދައިން ިހއު ނުކުރޭތޯ ބަލައި ޝަރީފް

ކަމަށްވަންޏާ މިއަދަކު ނޫން  ކުރޭތޯ ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން. އެ ދައުރު ައޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީން އަދާ ކުރެވޭތަންފީޛު

ނޑުމެން ކޮމިީޓއެްއ މިވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭނީކީ. ެއ ނުކުތާއަށް  ނުޑ އަްނނަންވެގެން މިުއޅެނީ. ެއކަންަކން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ުސވާލުކުރަން ބޭނުން މިއަދު ކޮމިޓީަގއި ިމ  ؛ވާއިރު އެކަްނކަން ހުންނަންވާނީ ެއއަށްވުެރންއަހަރު  އޮވެ ފަސް  އަުޅގަ

ސަާސއެްއ ގެނެްސގެން ުކޑަކުދިންނާ ކޮމިޓީން ތިކަންކަން އެނޭގިއރުގައި މިހިސާބަށް އަިއއިުރަގއި ެއްއވެސް މުައއް

ނޑުމެންނަށް އެ . އެހެްނވީމާ، ބައޮތްތޯ މަސައްކަެތއް ކުރެވިފަބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު ހަދާ ކިތަންމެ ދުވަހެއްވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަ ސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ޒިންމާއެްއ ޮއވެވެ ިއ ކޮމިޓީގަ ދާންކުރަންޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ ނއެ ޒިންާމ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުއަދާކުރެވި ވެސް ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ މިކަން ބަލަންޖެހޭ.  ަފއިތޯ. އެ ސުވާލު އަޅުަގނޑު އުފައްދަމުން އަުޅގަ

 ން މީގައި ސިޔާސީ ބަެއއް ނުކުޅެ މިހިސާބުން ވެސް ދެން ރަނގަޅު ކުެރވޭތޯ ވެސް އުޅެންެޖހޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެ

ކުރަން ފުރުޞަތު ދޭން. ވެސް ބަލައި ަތޙުޤީޤު ރައިޓްސް އިން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވާންޖެހޭ މިކަން ރަނގަޅަށް ހިއުމަން

ން ރައިޓްްސ އި ކުރަން. މިނިސްްޓރީގެ ފޯލްޓެްއ ކަމެްއ އޮިތއްާޔ ހިއުމަންހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ެވސް ތަޙުޤީޤުބެ ކަމާ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަ އީ ސަރުކާުރެގ ރައިޓްސްގައި އެތިބަ މީހުންނަކީ އެން މަހިއު  ކުރަން ބޭނުން މިއަދުބުނާނެ. އަޅުގަ

އެ އިޙުމާލުވެަފޭއ ވެފައި އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ އެއް އިޙްމާލުކަމަށްވަންޏާ މިނިސްޓްރީ ހަދާފައި އޮތް މިނިސްޓްރީއެއް ޯގސް

ނޑަށް ކަަށވަރު ބުނަން ނުކުރޭވަރުެގ ހިއުމަން   .ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް ޫނން މިއަދު ރާއްޭޖގައި އޮތީީކ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން  ތު ދޭންޖެހޭ. ފުލުހުންނަށްފުލުހުންނަށް އެބަ ފުރުޞަ ވެސް ބުނަން ކެރޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭނޭ. ތަޙުޤީޤު ކުރުމޭ މިބުނަ ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ބަލަްނ ނީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ބައްލަވަމުން ދާއިރު ެއ   ހަަދންޖެހޭ. މިދެންނެވި ޖިނާޢީ ތަހުޤީޤުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ބަލައި



  

ރައިޓްސް  ން ބުނާ އެއްަޗކާ ގުިޅގެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހިއުމަންފުރުޞަތު ދީފައި ދެން އެ ބޭފުޅު ބޭފުޅުންނަށް

ބަޔަުކ  ެނއްމީހުން ވަކި ެއއްެޗއް އަ ެއއްެޗއް އަެނއް ވެސް ގެންނަންވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުން މިއަދަށް އެމީހުން ވަކި

އެްއޗެއް ބުނާ ގޮތަކަށް ިމކަން މިތަނުން މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ދައުެރއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން ެއއީީކެއއް. މި  ވަކި

  ..ކޮމިޓީން ފާރަލާ ގާތުން ބަލަންޖެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ވޭތޯ ވެސް ރަނގަޅު ކުރެ  ޓުގައި ފާހަަގކުރާ ކަންތަްއތަކުގެ މަްއޗަށް ދެން އޮތް ަބއިބަލާފައި އެ ތަންތަނުން ނެރޭ ރިޕޯ

ހުރި  މިހެންވެސް އި ތަކުގަ ރު ހެދިފައި ހުރި އެހެން ޤާނޫނު މަސައްކަތް ކުރުން ެއއީ މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއަކީ. އަދި މިހާ

ނޑު މިާސލަކަށް މިކަންތައްތައް  ނޑު އަުޅގަ  މެންނަށްނެގީ ތިާމވެއްޓާ ބެޭހ ޤާނޫނު. އެކަހަލަ ބަިއވަރު ާޤނޫނުތައް އަުޅގަ

ކޮިމޓީގެ ޒިންމާއެކޭ މިހިސާބަށް ޮކންމެ ކަމެއް ނުދަނީސް އަުޅަގނޑުމެން ެއއްކަލަ ހެދިފަިއ މި ނެގިދާނެ. އެހެންވީމާ، 

މުޖުތަމަޢުގަިއ އެނގޭ ވެސް މިދައްކާ ވާހަކަ. އެންމެންނަށް ވެސް ރީތި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު  ވަރަށްހުރި ޤާނޫނު މިއަދު 

އެގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަ .އެހެންނޭމިހެންނޭ ތަކުން ނޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސްއަކުން ނުބަލައޭ. މިނިސްޓްރީ މިހެން

ނޑުމެްނގެ ކޮިމޓީގެ ޒިންމާ ެއއީ ބެލުން  ... އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މިދެނީ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މިނިޓު ކޮންމެ 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ނުޑ ތާއީދު  ނޑުމެން ގާތުން ކްލޯްސކޮށް މިކަްނ ހުށަހެިޅ ގޮތަށް އިހަށް އަ ކުރަނީ މުޙައްމަދު އެއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންބަލަމުން ދާނީ ހޯދޭ ފައިންޑްސްތަކުގެ މަްއޗަށް އެ ދެން އެއާ ގުިޅގެން  އޭ. ބެލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ންޖެހޭތޯ އަދި ހާޒިރުކުރަންޏާ ގެންނައަޅުަގނޑުމެން ދެން ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް 

 ެވސް ހުށަހަޅަން.  ގޮތަށް އަުޅަގނޑުކުރުމަށް އެރުހާޒި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 



  

ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި. ިޢއްޒަތްތެރި ޝާހިދު އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝާހިދަހުޅުދޫ ދާއިރާެގ 

ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. ދެން އިުރގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިކަމާ ބެހޭއިމެންބަރުންނަށް މިހިސާބަށް އަ

ތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުީރަގއި ވޯަޓކަށް ދާން ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ެއބަ  ވެސް ދެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު

ތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒައުޅޭ. ެއއް ހުށަހެޅުމަކީ ުފރަތަމަ މިއޮތޯ  މިއޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބަ 

ތު މަހުށަހެޅުން. އެ ހުށަހެޅުމަކީ މަޢުލޫތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ށަހަޅުއްވަިއ އަދި ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްަވއި ކެޔޮދޫ  ރުކުރަން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީށްފަހުގައި ބޭފުޅުން ހާޒިހޯދުމަ

ރުކުރަން. ދެން ހަމަ ފަރާެތއް ހާޒި 4ފަިއވާ ގޮތް. ެއއީ ވާދު ކުަރއް ބަުރ މޫސާ ނިޒާރު ާތއީތްތެރި މެންދާއިރާގެ ިޢއްޒަ

ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު  އް ައދި ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަޮއވޭ އެާއއެުކގަިއ ހުށަހެޅުމެ

 ފަރާތް ފިޔަވައި ހިއުމަން 4ނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ރޮޒައި

ެދްއ ށް އެއީ ހަމަ އެކަނި އެައކަށް ތާއީކުރަން. ެއއަރުފަރާތެއް ހާޒި 5ހިމަނުއްވަިއގެން  ން ވެސްރައިޓްސް ކޮމިޝަ

ނޑު މި  ޓަަކއި ނުއެއް ލިބޭ. އެހެންވީާމ، ހަމަ ރެކޯޑަށް ވާލީ. ވާހަކަ ދަންނަދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ަގނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުސަކަށް އަނެްއކާ ެވސް ދާނީތޯ ދެވަަނ އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ައޅު ދެން ހަމަ

 ން. ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިެވސް ވާހަކަ ދަްއކަ ަގއި އެންމެންފުރުޞަތެއް

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ވޯޓަށް ދިަޔއިްއޔާއަޅުަގނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި  އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި. ދެއްކި މެންބަރުން މިތާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ  މި ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުންވާ  އިރު އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުގެ ވާހަަކ އިާވއިރުަގއި މިކަމާ ުގޅުން ހުރި ދެތިން ސުވާލެއް އެބައޮތް. ޭއގެ ތެރޭަގއި ފުރަތަމަ މިކަން ހިނގާފަ

ފަރާެތއްެގ  4ީމގައި.  ލިއްޔަުތ ެއބައޮވޭފަރާތެއްގެ މަްސއޫ 3ޭއގެ ތެެރއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަްއކަަވއިފި. 

މަސްއޫިލއްޔަެތްއ ެވސް އެބަ ޮއވޭ  އޮވޭ. އެ ޤާނޫނުން ބަެއއީ ކުަޑ ކުދިންގެ ޤާނޫެނއް އެ  ލިއްޔަެތއް އެބަޮއވޭ.މަސްއޫ

ނގެނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އެ އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުަރއްވާފަ.

ވެސް ތަްނކޮޅެއް ޮބޑަށް އެނގޭނެ ކޮްނ  ކުިރއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނގިެގން ބަޔަކާ ސުވާެލއްަގއި ހުރި ެއއްެޗއް އެއޭ

ނޑު،ންމު ޕޮއިންޓެމީހުންނާ ކުރަން މިއުޅެނީ. އެއީ މުހިަގނޑުމެން މިސުވާލެއްތޯ އަޅު ގެވެިށ  އްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުން ކަމެއް  ވެސް މި މަޖިލީހުން ހަދާފައި ހުރި، އެހެންވީމާ، ވެސް ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނަކީ އަނިޔާ. މި

ކަމަްށ  ފާޅުކުރި ގެ ޚިޔާލުންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުކުރާކަމަށް ބަޔަުކ ދެއްިކ ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ ެއ ވާހަަކ ކޮ

ތިބި މީހުން  ވާލުވެރީ ކޮށްފައި ހުރީ. ކަންކަމާ ޙަސް މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިމަޖިލީހުން ހުވީނަމަވެ

ނޑުމެ ނުކުރީމާ ނުކުރާ އެކަން ނޑުމެން މިއަދު މިތާ ދައްކަންވީ. ައޅުގަ ންނަކީ މިތާނގަިއ ކަްނކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 ޑުމެްނނަކީ މިކަން ހިނގާތޯ ބަލައި އޮފީސް ހަދަިއގެން ބަޖެޓު ަނގަިއގެން އެކަން ކުރަން ތިޭބ ބައެްއ ނޫން. ައޅުަގނ

ގަިއގެން ކަމެއް ހިނގުމުެގ ނން ތިބި ބައެއް. ކަމެއް ނުހި މަށްވަންޏާ އެބަޔަކު ޖަވާބުދާރީކުުރވަކަ އެކަން ނުހިނގާ



  

. އެހެްނވީމާ، މި ެވސް އެަބއޮތް ަޙވާލުކުެރވިފަ ލިއްޔަތު ވެސް ެއ މަްސއޫ ން ތިބޭ މީހުންކުރީަގއި ެއ ފިަޔވަޅު އަޅަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަެދްއކީ. އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ހުރިހާކަމެއްގެ މަްއޗަށް ައުޅގަ ައޅުގަ

ްނވީމާ، އެ ވެސް ެވސް އެަބއޮވޭ. އެހެ ޔަތުލިއްހަމަ އެއާއެުކގައި ޖެންާޑގެ މަސްއޫލުވެގެން ދާނެހެން. ދެން ތަފްޞީ

ނޑުމެން ކިަތއް މެންބަރުންނަށްއަ ކަން،ކޮަބއި ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެީމހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތަކީއަޅުގަ  މިއަދު ތޯ ުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޤާނޫނުްނ އެބޭފުޅުންނަށް ޙަވާުލވެފައެނގެނީ އެމީ ިއ ހުންގެ މަްސއޫލިއްޔަތަކީ. އެހެްނވީމާ، އެ ވެްސ އަުޅގަ

 3ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސާފުކުރަން. އެ ކޮން ބައެއްތޯ އިޙުމާލުވީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަ 

ނޑުމެްނ  ފަރާތްތޯ ހަމައެނި އިޙްމާލުވީ. އެމީހުން އިޙްމާލުވީ ޤާނޫނެއްަގއި ޮއވެ ެއއަށް ޢަމަލުނުކޮށްެގންތޯ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑމެން މަޢުލޫމާތު ގެންނަންޖެހޭ ހިތަށްއެރީ އެމީހުން އިޙުމާ ުލިވއްޔޭ ެއއީތޯ. އެކަން ވެސް ެއބަޖެހޭ ޤާނުނީގޮތުން އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީއަށް. ކޮބައިތޯ ޮކން ބައެްއގެ ޒިންމާެއއްތޯ މިއީ. ހަމަ އެއާެއުކގައި ެފމިލީ އެންޑް ޗައިްލޑްގެ އެ 

ިލއްޔަތު ވެސް މިަކމުގައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ސެކްޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި ަވކިން ހިންގާ މި ތަނެއް. އެމީހުންގެ މަސްއޫ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަހަން. އެމީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ަގވާއިެދއް  އެމީހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ެވސް ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބަަލންޖެހޭ އެއްެޗއް. މިކަްނ ވެސް އަުޅގަ އޮތްތޯ. މި ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަްނޑަސްޓޭންްޑވާންޖެހޭހެން އެމީހުންގެ ޒިންމާައކީ ވެސް ކޮަބއިކަން މެންބަރުންނަށް، މި 

ނޑުމެެނއް ނުބަލަން  ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަުޅގަ ކޮމިޓީގަިއ ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަ

ންޖެހެނީ ކޮން ބަެއއް ކަމެއް. ހަމަ ޤާނޫނުއަާސސީން ހަމަ އެބައޮވޭ ިހއުމަން ގިނަފަހަރު މި މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވަކި ބާބެއް ހެދިފައި އެމީހުންނަށް ވެސް އެބައޮވޭ މަސްއޫިލއްޔަެތްއ ޙަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެބަ.  މި ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުން ކޮން ބައެްއގެ އިޙުމާލުންތޯ މިކަންވީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ދެއްކި، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވީ ެވސް ރަނގަޅު ވާހަކަ. 

މި އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ މި ހުރިހާ ދިމަދިމާލެއްގައި ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ޮކން ބައެްއގެ އިޙުމާެލއްތޯ 

ނޑުމެން ކޮްނ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން އަންޑަސްޭޓންޑްވާން. މިކަން ސާފުކުަރންޖެހޭ އަޅުގަ ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ މިރޭ  ބައެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެަބ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންގެ އިދާރީގޮތުން އެކަން ވެްސ މިތާ ތިބެގެން ެވސް. މިހާރު އަުޅގަ މެންގެ ީލގަލީ ިމތާނގައި ތިބީ އަުޅގަ

ސާފުކުރެވިދާނެ. ދެން އަދި އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ގެވެިށ އަނިާޔގެ ކަންަތއް ވަރަށް ޮބޑަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން ގޮެތްއ ، ރޮޒައިނާއަްށ އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ެއކަމުގަިއ ުއޅުްއވި. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

ނޑު ެއއްގޮަތކަށް ެވސް މީގެ ތެެރައށް ވަދެގެން ިމވާހަކަ ދަްއަކންވެގެންނެްއ ނޫން. އެކަަމކު  ނިންމާއިރުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާްނާވ ސާފުވުން މި ކޮމިޓީއަށް ސާފުވުން ވަރަށް މުހިންމޭ ޮކން ބައެއްތޯ މިއުޅެީނ، ކޮން 

އްތޯ؟ ފުލުުހންގެ އިޙުމާލެއްތޯ؟ ފުލުހުން އިޙުމާލު އޮންނާނެތޯ މީގައި. އެމީހުންގެ މައްޗަށް އޮވޭތޯ؟ ބައެްއގެ އިޙުމާލެ



  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގެވެށި އަނިާޔގައި އެަބއޮތްހެން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ބާރުތަެކއް ޙަާވލުކޮށްފައި މަސްއޫލިްއޔަތެްއ 

ންނަށް އަދާނުކުރެވި. އެމީހު މަްސއޫލިއްޔަުތ ެވސް އެބައޮތްތޯ ދީފައި. އެމީހުން މި ދިމާިވ ހާލަތަށް އެމީހުންގެ 

ނުޑމެން ށް ހުރިހާ އެއްޗެްއ ވަރަށް ރަނގަޅަ މި، އެހެންވީމާ އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ސާފުކުރަންޖެހޭ އެބަ.އަުޅގަ

ހާރުން މިހާރަށް ޅުމަކާއި އަދި މިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކާއި، ހޯދައިގެން އޭގެފަުހގައި ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތަގއި އެބަ އޮތް. އަދި އިތުުރ ފަރާތް ހާޒި 4މި  ރުކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަަދއްކަން ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ. ހުށަހެޅު އްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާުމ ތިން ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ވަނަ ފުރުޞަަތށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު މި ދެްއކި  2އެހެންވީމާ، 

މިނިޓު ތެރޭަގއި ވާހަަކދައްކަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން  2ނަ ފުރުޞަތުގައި އިން ވާހަކައަށް ވިސްާނވަަޑއިގެންަފިއ ދެން ދެވަ

ނޑަްށ ަރނގަޅީ ހުށަހެޅުމެއް އޮެވްއޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް ނިންމާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އަުޅަގނ ޑަކީ މިތާ ތަންޮކޅެއް ގިނަ އެްއގޮތްކޮށްަލއިގެން ނިންމޭތޯ ބަލައިލިއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު މިކަންކަން ހިނގާގޮތާއި މިކަމަްށ މި ތަނުގައި ހެދި އެތައް  ދުވަސްވެަފއި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަށް. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރީ  ނޑުމެން ހެދިކަން އެކަްނ ކަށަވަުރވާތީ އަުޅގަ ބައިވަރު ޤާނޫނުތަެކއް އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަމުން ގެންާދނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫ ނު ެހދިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އެބަ އޮތް. ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ. އޭގެފަހުފައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 . އެއީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފަ. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ދެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތީ ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އިނާ އާދަމް ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާަހކަދެއްެކވިއިުރަގއި ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނުވަަތ 

ނޑުމެން މިއާިއގެން ކުރިއަށްާދ ވާހަކަ ދެއްެކވީމަ ައޅުަގނުޑ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ހަދާ ރިޕޯޓެއް ހެދުމަށް ފަހު އަޅުގަ

ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ތިބޭފުޅުންގެ ކިބައިން މިއެދެީނ ހަމަ އެކަމާ އިތުރަށް އަދި ވިސްނާަވޑަިއގެން ދެްއވުމަށް. 

އިން ބަލާއިރުަގއި ެވސް. ެއއީ އެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ވެސް މި މައްސަލަ މިބަަލނީ ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަުޅގަ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއަކަްށވާތީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަހަތަކަށް ޖެހޭކަށް ނުޖެހޭ އެހެން ބަޔަކު އެްއޗެއް ތަޙުީޤޤުކުރާތީ ކަމެއް ބަލާތީެއއް.  ،އަދާކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި އެހެ ންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

މީގައި ަވކި ބަޔަކު ރިޕޯެޓްއ ހަދައިގެން ގެނެސް މީއޭ މިއޮތް ގޮތަކީ މިހެން ބުނީމަ އެ ޤަބޫލުކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ 

ހަމަ އިންފޮމޭޝަން  މެއް ހިނަގއިގެން ދިޔައިމަ ފަސްޓްހޭންުޑކޮށް އެއަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ކަ



  

އަޅުަގނޑުމެން ސީދާ ޑައިރެކްްޓލީ  ކަމުގައި އިންވޯލްވީ ފުލުހުންނާހޯދައިގެން އެ ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި

ެގވެށި އަނިޔާ  އީވާހަކަދަްއކަިއގެން އެބަ ބަަލންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުން މީގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައި އޮތީ ކިިހނެއްތޯ. މި

ކަމަށް  ވާނުކުރެވިފައި ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުަގއި ފުލުހުންނަށް ޢަމަލުކުރަން އަންގާފަިއ އޮތް ގޮތަށްތޯ ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ. 

ނޑުެމން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ޢަލީ ސަލީްމ ޏާ އެ ދޭތެޭރގަިއ އޮތް ޫލޕްހޯލަވަން ކީ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަކީ މި  ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް  ވި ވާހަކަ ވަރަށް ެވސްއެ ދެއްކެ  އަޅުގަ

މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުނކުރެވޭ ކަމަށް ، ބަލާ ކޮިމޓީއޭ. އެހެްނވީމާ ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު

މިތަނުގައި މަަސއްކަތްކުާރނީ. މުޅި ސަރުކާރު ެއއްކޮްށ  ފެންނަންޏާ އެ މައްސަލަތަްއ ނަގަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ަވުގތަކުން ނުބެލެހެއްޓޭނެ. މަނިުކފާނަށް ވެސް އެނގިަލއްވާެނ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިތަުނގަިއ އަުޅގަ

ނިމިގެން ދިޔައިުރ  މަނިކުފާނަކީ ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްިރރަށް ވާއިުރގަިއ އަދި މިދިަޔ އަހަރު

ޯތ ބަލާކަށް އެއްފަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިނިވަން ތަުކގެ ކަންތައް ހިނގަނީ ކިހިނެއްމިނިވަން މުއައްސަސާ

ކަމެއް ދިމާވީމަ ދެން ވެްސ ، ންކަްނ މިއޮތީ މިހެން. އެހެންވީމާމިކަ، ވީމާބައްދަެލއްނުކުރެވޭ. އެހެން ަތކަކާމުއައްސަސާ

ނ ޑުމެން ކުިރން ނުކުރެވިފައި ހުރި ކަންަތކުގެ ވާހަކަ ނުދަްއކާ ކުރަްނ ހުރި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ، ން ނެެރވޭތޯ ބަލަންވީ. އެހެންވީމާތެރެއި ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅެއް ޭއގެ ައޅުގަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޤައްރިރު އެދެން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ތިބޭފުޅުން އަރިހުން އަޅުގަ

ދެންމެ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅށް. އަދި ޝަރީފް އެ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް. ެއއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއ. 

ނޑު ހަމަ އަިދެވސް ެއއްފަހަރު ފަލާހު ކައިިރން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ފަލާހު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅގަ

ރެއަށް މި އަންނަނީ މި ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީވެ ތަޙްޤީުޤގެ ތެ އަޅުަގނޑުމެން ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން މީގެ

ކަމުގެ ސީދާ މައްސަަލއެއް ނެޭތ. އެކަމަކު މި ސުވާލު ކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުްނނާ

އެތަނަށް ގޮސް މި  ތިބި މީހުން، ކައުންސިލަރުންނާިއ، ފުލުހުންނާއި، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންނާއި،އިންވޯްލވެފައި 

ލަތަށް ކުރީަގއި އެޓެންޑްކުރަން ަމސައްކަތްކުެރިވ، ނުކުެރވިގެްނ ގޮްސ މިހެން ދިމާވީމަ ެއ ހާލަތު ބަލައި މި ހާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ސާފުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން ދެްނ ދޭތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ަކންތައްތައް ފަސްޓްހޭންްޑކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް  މިކަހަލަ ކަމެއް ނުވެ ބަަޔކު ޖެންޑަރ ، ތެރެއިން ވެސް ހޯދޭނީ. އެހެންވީމާދާނެ ޮގތެއް އަުޅގަ

ހުން ބުންޏޭ މިނިސްޓްރީން ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމަ އޭގައި އޮތް ެއއްަޗކަްށ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، ޭއގަިއ އޮންނާނެ ފުލު

 ވެސް ހަމަ ބުންޏޭ ބުންޏޭ ވާހަކަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑު މިހެން، ރަށު މީހާ ބުންޏޭ އެހެން އެހެން. އަނެއްކާ

ނޑުމެންނަްށ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  އިވޭނީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި އެ ބުނާ މީހާ މިތަނަށް ގެނެސްފައި ބުނީމަ އަޅުގަ

އްޔަތުން އަޅުަގނޑު ހަަމ ބޭނުން ފަސްޓްހޭންޑްކޮށް މި ލިސް މެންބަރެއްގެ ހަިއސިނޑު މަޖިސާފުވެގެންދާނެ. އަޅުގަ 

އަރިހުން  ވާީތ ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެޓީ ކަމަށްޝަން ހޯދަން. އަޅުަގނޑަށް ެއކަން ކުެރވެން އޮްތ ތަނަކީ މި ކޮމިއިންފޮމޭ



  

ން އަުޅަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ އެ އެކީަގއި އަިދެވސް އެއްފަހަރު އެދެ ހަމަ ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް.  އޭރުން ބޭފުޅުންގެ އަނަގއިން ހަމަ އެބޭފުޅުން އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ވިދާުޅވެ ދެއްވަްނ އަޅުގަ

ޖެންޑަރ އަށް ދިމާިވ  ،ުކރީއިން ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުނގޭނީ ޖެންޑަރ އަށް އެންގީމަ ޖެންޑަރއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

އެ  އެ ުކއްޖާ ބަހައްޓަން ނެތީތޯ؟މިާސލަކަށް ސޭފް ހައުސްއެއް  ގައި ަޢމަލުކުރުމުގައި ކޮބައިތޯ؟ކަމު މައްސަލަތަކަކީ މި

ބުނޭ ޖެންޑަރއިން އެބަ  މަންމަ އަތަށްތޯ ދީފައި އައީ؟ އެ ުކއްޖާ ތާނގައި ނެތީތޯ؟ދޭނެ ޢާއިލާއެްއ އެ  ކުއްޖާ ބަލައި

ކުރީ. ޙަވާލުއެ ުކއްޖާ މަންމަޔާއޭ ނޫނެކޭ، ންިސލުން އެބަބުނޭ ވާލުކުރީ. ެއކަމަކު ަކއުއެ ކުއްޖާ މަންމައަކާ ނޫނޭ ޙަ

ނޑު އަުޑއަހަން ބޭނުންވަނީ. ައޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތައް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ރިޕޯޓަކުން ނޫން އަޅުގަ

މިޓީ އަށް އައިސްގެން ހުރި މީހުން ސީދާ ކޮ އަުޑއަހަން ބޭނުންވަނީ މި ވާހަކަ ހަމަ ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތަށް އެކަމާ ގުޅުން

ނުޑ ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު  ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ތިބޭފުޅުން ެއކަން ކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅގަ

  ދެން.އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނގޭޯތ. މިނިޓު 2ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ކުރިން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިުރ ރޮޒަ  އިނާ އެ ދެއްެކވީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ދައް  ނޑުމެން މިއުޅެނީކީ  މުން ތަކުރާރުކޮށްލިން ފަސްޓްހޭންޑްކަވެސް އަުޅގަ  އިންފޯމޭޝަން ހޯދަން. އަޅުގަ

ނޑު ެވްސ ނުވަތަ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަެނއް  ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރާކަށް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް .އެދެން މިކަން ކުރުމަށް  ެވސް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން. އެީއ މި ދެގޮތުން ކުރެން ގޮެތއް  އަިދ އަުޅގަ

ޔާ އަދި މިސާލަަކށް ތިބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤަށް ފަހުގައި މި ބޭފުޅުންގެ ގެންނަ ވެސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިަވގުތު ނޫނިއް

ނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން މިކަމާ މާތު މިނިސްޓްރީތަކުން މި ކޮމިޓީ ބެހޭ މަޢުލޫ ގޮތަށް ފާސްކުރަްއވައިފި ހާލަެތއްަގއި އަުޅގަ

އީދުކުރާނެ އް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާވެސް އަވަަހކަށް ފޮނުވުމަށް އެއީ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެ އަށް ވީހާ

ތި ސައިްޑގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ  ،މީދުކުަރން. އެއީ ފަހަރެއްަގއި ތިޔަ ޭބފުޅުން ތި ފަރާތްޕުޅުގައިކަމަށް އަޅުަގނޑު އުން

ނުމަށް އެދުމަކީ ނުދި ވޯޓު ދެްއިވއްޔާ މިތަނުން އެްއވެސް ގޮތަކަށް ފާްސެވގެން ާދނީ. އެހެންވީމާ، ެއއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް

އަޅުަގނުޑ އެދޭ ކަމެްއ ނޫން. އެންމެ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ހަމަ މި ކޮންމެހެން ކްރިމިނަލް އިންެވސްޓިޭގޝަނެއް ނޫން 

ނޑުމެން ކަށަވަުރ ކުރުމަްށ ޓަކަިއ ވަރަްށގިނަ ވާހަކަ  ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު އިހުމާލުވޭޯތ ައުޅގަ

އެއީ ެއކަން ހަމަ ހިނގާފައި އޮތްގޮތްތޯ ވެސް ޙަޤީޤަތް  އެހެްނވީމާ،. ކެވޭޑިޔާަތކުަގއި އެބަ ދެވާހަކަތައް ނޫސްތަާކއި މީ



  

ނުޑ ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކުރަްނ  ބަލާލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް މި ކޮމިޓީެގ މަސްއޫިލއްަޔތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް މި ކޮމިޓީން ކަމާބެހޭ  ަނލެއް ހިނގަމުން ދާއިުރަގއިއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކްރިިމނަލް އިންވެސްިޓގޭޝަން ޕެ

މުގައި ހަމަ އަދި ތިބޭފުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ވާނީ. އަދި އެ އެްއކުރަމުންދާ ދިއުމަޢުލޫމާތު އެއްކުރަމުން ދާން 

މިއަދު ނިންމާ ެވސް ައޅުަގނުޑމެން މިތަނުން  ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތަސް މި ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއަގއި އަނެއްކާ 

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ވަގުތުން ަވގުތަށް  ނިންމުންތައް ބަދަލުތައް ގެންނަން ކަމާބެހޭ މި ވެސް ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް ހަދާގޮތަކީ  މުއައްސަސާ ގެންަނން ފާސްނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު އެހެންޏާ 4މި 

ފޮނުްއަވއިގެން މިތަނަށް ގެނައުމަށް އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު އެބަ ހުށަހަޅަން.  އެއްސިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ އަނެްއކާ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަ ދިގުނުކޮށް ނިންމާލަނީ. އެދެނީ ތިބޭފުޅުން އަޅުގަ

ެއގޮތަްށ ފަސްޓްހޭންޑް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްގެން، ގެން މި ބެންޗުން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަތައް މިތަނަށް ެގނެސް

  ކޮށްެދއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ.ނުގަްނނަވަިއގެން މިވަރު ފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިތިބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫންތޯ! މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ މަޢުލޫމާތު ގެްނނަން އެހެން

ވެްސ މަޢުލޫމާތު ގެންނަން އިނގޭތޯ.  ވެސް ހޯދަން. ހޯދަން. މިއަދު މީހަކު ގެނަުއން، މިއަދުން މިއަދު މިހާރުން މިހާރު

ނޑު ކުިރއަށް ގެންޮގސްދޭނަން. މާދަމާ މަޢުލޫމާތު  ނޑު މިދަންނަވަނީ މި ކޮިމޓީ އަުޅގަ އަދި މި ކޮމިޓީ ވެސް ހަމަ ައޅުގަ

ނޑު ގެރެންޓީ ދެން. ލިބުނު ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިބިއްޖެއްޔާ އެ އެކު މާދަމާ މި ކޮމިޓީ ބާއްވައިދޭނަން. އެކަްނ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީަވނީ އެގޮތަށް ނޑުމެން މި ކޮމިީޓެގ މެޖޯރިޓީ މިއޮތީ ސަރުކާރަްށ  ހެންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ އެ ހުށަހެޅީ. އަުޅގަ

އްސަލަތަުކގައި ވެސް މިތަނަށް އައި ހުިރހާ މައްސަލަތަކެްއގައި ވެސް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އައި ހުރިހާ މަ

. އެންމެ މައްސަަލ ެއއްވެްސ މިތަނުން ނޯންނާނެ ންނާނީ ލިބިފަސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުންގެ ެއއްބާރުލުން ހު

ފޮނުވާލާފައެއް. އެހެންވީާމ،  ބަލައިނުގަނެވެސް ނޯންނާނެ މިތަނުން  ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ައއި އެްއެވސް މައްސަލަ އެއް

 ހަމައަށް މަސައްކަްތކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ހައުލެްއގަިއ މި ކޮިމޓީ މިއަދާވަރަށް ެއކުވެިރކަމާއި އެްއކޮށް އެުކވެރި މާ

ނޑުމެން މީގައި ވޯޓަކާވެ ްށ މުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެގޮތަދެބައިވުެމއް އޮެވގެން ވޯޓަށް ދިއު  ހަމައަށް ގޮްސގެން ސް އަުޅގަ

ެގނެވިދާނެ. ދެން މިކަމުަގިއ  މަޢުލޫމާތުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މާދަމާ ވަކި ަގޑިެއއް ހަދާފައި

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިެވސްދާނެ މިތަނަށް ހަމަ އެ  ޝަރީޢަތެއް ނުހިންގާ ބަޔަކު މީގައި އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ އެަބޔަކު އަުޅގަ

ތަޙުޤީޤަށް  ނެ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސްލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ވެސް ގެެނވިދާކިހިނެއްތޯ އެ މަޢު، ސާފު މަޢުލޫމާތު

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ މިތަނުގައި އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ  ހުރަސް ނޭޅޭ ގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއކަހަލަ  ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަރެކޯޑަށް ޓަަކއި ނޫންނަމަ މިތާނގައި މިވާހަކަ ެދކެވުނީ ކުީރގައި ައޅުގަ



  

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްެލިވއްޖެއްޔާުމން މީގައި ީމގެ ތަޙުޤީޤަށް ުހރަސްނޭޅި މިކަން ކުެރވިދާނޭ.  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގެ އި އިރުގަގޮތަށް ބަލާ ތެރެއަށް ވަދެގެން މިސާލަކަށް ކަންތައްތައް ވެަފިއ ހުރި އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ އެއް ނިމިނިމި ޮއްއވާ އެަބޮއތް އެކަން ކުރުމަށްވުރެ ނުުކރުން، ނުކުރުމަށްވުރެ ކުރުްނ 

ނޑުމެން  އެކަީށގެންެވއޭ ކިޔާ ކަްނަކން ނިންމާފައި އެބަހުރި ކޮމިޓީގަިއ. އެއީ އެފަދަ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ުމގެ ހާލަތުނިންމައިގެނެއްުނވާނެ. ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެއް ކުރު މިތަނުން އެ މަރުޙަލާގައި ޮއއްވާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކީޙުކުމަކަށް ތަޢާރުޟު މެއް މި ކޮމިޓީން ނޫން. އެހެންވީާމ، އެގޮތަށް ކަ ކުާރ ބައެއް ޙުކުމް ވާ ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައް ުކރެ ނުދާނެ ކަމަށް ވިއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ މީހުން އެގޮތަށް ުނގެންދެވޭނެ ގޮތަށް، ނުދާގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މިދެންނެވި ކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ދެކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނޑުމެން ކުރިއަށްދާން. ދެންގަ ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަަމށް ވެއްޖެއްޔާ އެގޮތަށް އަޅު 

ނޑު މިހުރީ ޯވޓަށް އަހާގޮތަށް. އެންމެ ބޭފުަޅކު، ދެ ހުށަ ހެޅުން އެބަ އޮްތ. ެއ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހިދާނެ. އަުޅގަ

ދެ ބޭފުޅުން ތިބީ ފުރުޞަތަށް އެދިފަ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ނިންމާލާފައި އޮތް ދެ ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވުަމކަށް ނާދެވެންޏާ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމާއި، އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިާރެގ އަޅުަގނޑު ދާނީ ވޯޓަށް. ެއއީ ފުނަދޫ 

ނޑު ދާީނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށް ފަހުގައި ދެން އަުޅގަ

ަތކަށް ެއއްބަސްެވވެންޏާ ެއގޮތަކަްށ ވޯޓަށް. ެއކަމަކު ދެ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުޅަށް ފަހުަގއި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮ

ކުރިއަށްދެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފުނަދޫ، އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވާނަން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް.

 

 ެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއް

އަޅުަގނުޑ ކުރުކުުރކޮށް ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ މުަޙއްމަދާއި، ޝަރީާފއި އަދި ރިާޔްޟ ވެްސ ތި ދަްއކަވަީނ ެއއް 

ވާހަކަފުޅެކޭ މިހާރު. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަްސވުމަކަށް ައއިސް ނިންމާލަމާހިނގާށޭ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުން 

ނޑުމެންނަށް މާދަމާ ދާއިރުަގއި އެކަމާ ބެހޭ ތަންަތނުން އި ހަށް މަޢުލޫމާތު އެްއުކރާގޮތަކަށް. ެއއްކޮށްފަިއ ދެން އަުޅގަ

ވެސް މީޓިްނގެއއް ބާްއވަން ފެންނަންޏާ މީޓިންގއެއް ާބްއވާފައި އަދި މީހަކު ގެންނަން ފެންނަންޏާ އެ މީހަކާ ވެސް 

ތަށް ެއގޮ، ން ހީަވނީ. އެހެންވީމާރަނގަޅުހެ މިހާރު ދެކެޭވ ވާހަކަ ،ޅޭގޮތަށްބައްދަލުކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްނޭ

ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. އެގޮތަްށ ިމ ައކަށް އަިއއްސަ ވޯޓަކަްށ ނުގޮސްެދވޭތޯ ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން އަންޑަސްޓޭްނިޑންގ

ހަަކއަކަށް ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑު ރޮޒޭ ައޅުަގނޑު ދެއްކި ވާ އިނިންމަމާ ހިނގާށޭ. ދެން އެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ދަންނަވާފަ

ނޑު ދެންނެވީ އަސްުލގަ މަދެންނެވީ ން އެގޮތަށް ކުރާކަމަްށވަންޏާ މިހިސާބަށް ދިއުމުގެ އި މިކަންކަން ިމ ކޮމިޓީއަޅުގަ

 ކަމަށްވަންޏާ އެބަ  އަާދކުރާ މިންވަރު ކޮމިޓީ އެކު މަްސއޫލިއްޔަތުއެބަހުއްޓޭ ވިސްނުންތެރިކަމާއި  ކުރިން ކުރަން



  

ނޑު މީތި މިސާލަކަށް ނެގި އިޔާފައެހެން ކި .ނޫންހޭ ކަންކަން މިގޮތަށް ވެސްހުއްޓެއް ބެހޭ  ކަމެއް އެއީ ތިމާެވއްޓާ އަުޅގަ

  ..ެއގޮތަށް. .ނޫން. އެހެނެއްޫނން އިނގޭތޯ ކަމެއްނުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާކަށް ން. އެއްގޮަތކަށް ވެސް ިމ ކޮމިޓީޤާނޫނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަނެްއކާ ފުރުޞަތަށް  އިއޮތީ ދެންމެ ނޫނެކޭ ބުނެފައި ތަށް އެދިފަ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފުރުޞަ

 ވެސް ހަމަ  މިހާރު)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(  ށް ީހވަނީ ފުރުޞަތެއްއެދޭތީވެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. ައޅުަގނޑަ

ނުޑ ރެޯކޑުަގއި ދަންނަވަން ބޭނުން. ެދންމެ ތި ވިދާުޅވި ަކއުންސިުލ އި އެއާ ދާރާ، ހަމަ ފުލުހުންެގ އެުކަގއި އަުޅގަ

ނޑުފަރާތުން ވެސް  މެން ފުލުހުންނަށް އެދޭނަން އަޅުަގނޑު ެމން ތިބޭފުޅުން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭނަން އަުޅގަ

 ކޮމިޓީއާ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް އެބޭފުޅުން އެކަމަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް ދެވެން އޮްނނަ މަޢުލޫމާތު މި

ނޑުހުންނަށް ވެސް އަދި ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހިއްސާކުރަން. ެއގޮތުން ފުލު މެންނަށް ލިޔެވިދާނެ. ައޅުގަ

ނޑަދޭތެޭރގައި  ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެގޮތަްށ ، ނީ. އެހެންވީމާއެއީ އެބޭފުޅުންތާ އެކަން ިނންމާ ށް ހީވަނީ މި އަުޅގަ

މިއީ ެއއްެވސް މީހަކު، މިއީ ވަރަްށ ބޮޑު ަޤއުމީ ކޮމިޓީގެ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ަމއްސަލަެއއް ނެތްހެން. ދެވޭނެ. ދެން 

ނޑުމެންއެހެންވީމާ،  ފަހު(ވާނީ. މިއީ ަވކި... )ަވގުތުކޮަޅކަށް ނުމައްސަލަެއއް އެހެން މިއަދު މި ކޮމިޓީން ނިންމީ  އަުޅގަ

ގޮތަށް ިމ ފަރާތުން ވެްސ މި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މި ހިނގަމުންގެންދާ ތަޙްީޤޤަށް ހުރަސްނޭޅޭ  4ކަން މި މި

ކޮމިޓީއާ ޙިއްާޞކުރެވެން ހުިރ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތުގައި އެދެން ޙިއްޞާކޮށްދޭން މި ކޮމިޓީއަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

އެގޮތަށް އެ ލިޔުން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިއަދު ވެސް ބަލާަނން. މި މަސައްކަތް މިއަދުން ފެށިގެން ކޮމިޓީން ކުރިއަްށ 

ިރ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ޮއވެއްެޖ ގެންދާނަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެ

ނޑު ެއ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑާ ހަމައަށް ގެނެސްެދއްަވއިފިްއޔާ އެ މަޢުލޫ މާތެއް ހޯދަން ވެސް އަޅުގަ

ޙްޤީޤަށް ހުރަސްނޭޅޭ ގޮތަށް މި ތަންކޮެޅއް ފުާޅކޮށް ފަރާތްތަކަށް ލިޔާނަން. ެއކަަމކު އެނޫން ގޮތަކަްށ މި ދެްނނެވީ ތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިޔުްނ ފޮނުވާލެވިދާނެ ހުރިހާ ދިމާަލކަށް ެވސް. އެކަމަކު ޭއގެ ބަަދލުގަިއ ސީދާ ވަކި ސުވާެލއް 

. އެހެންވީމާ، އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވަންޏާ އެ ސުވާލެއް އެމީހުްނނާ ކޮށްދެވިދާނެ

އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ދެން މިކަން ކުރާއިރުގައި ކޮްނމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑަށް ފޯނުކޮށްގެންތޯ މި ސުވާލުކުާރޭށ 

ބުނަނީ. އެހެނެއްނޫން އެހެންނުންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބުނަންވާނެ މިވެނި ތަނަކުން ތިމަންނަ މިއަދު ބޭނުންވަނީ 

ހެންނޫީނ ކޮންމެ ދުވަހަކު ުސވާލެްއ ފޮނުވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ރަކީދޫ އޮފީހަށް ަކއުންސިލަށް މިވެނި ސުވާެލކޭ. އެ

ނޑުމެން ފޮނުވާނީ ކޮން ަމޢުލޫމާތެއް ހޯދަންތޯ. އެ އޮފިޝަލީ ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންވާ  ސިޓީއެއް ފޮުނވާއިުރގައި އަުޅގަ

ެއ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާލައިިފއްޔާ އެ ަޖވާބު ހޯދަން ވެްސ  މައުޟޫޢެއް އެްއ މައުޟޫޢެްއ އެްއ ސިީޓއެްއގަިއ ހިމަނާފައި

ނޑުެމނަށް ވެސް، އެއީ ައޅުަގނޑަްށ ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގެއއްނޫން މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. މި  ފަސޭހަވާނެ. ދެން އަޅުގަ



  

ބޭނުންވާ ރިޕީޓްނުވަންޏާ ކޮމިޓީން ރަސްމީކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. މިކަން ކުރާނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މެންބަރަކު އެްއ ސުވާެލްއކޮށްފިއްޔާ ޭއގެ ތެރެއިްނ ިރޕީޓްގޮތަށް ުސވާލު އައުުމގައި. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތު  2

ގެންދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި އެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ދެްއވާ. މާދަމާ ގަޑިެއއްަގއި ވެސް ކޮމިީޓ 

ރޭގެ ގަިޑއެްއގައި ވެސް ކޮމިޓީ ބާއްަވއިދީފާނަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މި ބާއްަވއިދީފާނަން.

 ވިދާޅުވަްނވީ ެއގޮތަށް. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަާވ. ރޮޒޭ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑުތި ސުވާލަށް އަޅު  ނެތް. ހަމަ ރޮޒޭ އެ ބުނި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ ހިމަނައިގެން އެ ހުރިހާ ތަނަކުން  ހަމަ  ގަ

 ގެންނަންވީ އޭތި. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުަގނުޑ  އިރޭގަ ދޭތެ އި މަސައްކަްތ ދިަޔގޮތާ މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި މި  އެހެންވީމާ، މި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ. ޔަޤީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްަހމަޖެހޭ. އަދި 

މި ގޮތަްށ  އިވެސް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެކުގަ ލައެްއގައިމި ކޮމިޓީއަށް އޮންނަ ހުރިހާ މައްސަ ،އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ

ންޏާ މީގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދިދާނެ. އެކަން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސައްކަތްކުެރވޭ ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި ނިންމަނީ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން  ސާބިތުވެގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މި ހުރި ފަާރތުން  އަދި މިކަމާ ގުޅުން މި ގެންދާ ފަރާތަތްތައް ންކުުރމުމިކަންކަން ބަލައި ތަޙްޤީޤު

ނޑުމެން  އިމަޢުލޫމާތު ގެންނަން. އެ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެއްަސ ދެން އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަީލގަ ެދން އިތުރަށް އަުޅގަ

ފަރާތަށް  4މަޢުލޫމާތުތައް މި ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ  މި ކޮމިޓީން ކަމެއްކުރަންޏާ އެކަމެއް

ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ލިޔާނީ. ލިޔެގެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިދިނުން. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ނިންމުމަކީ.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަން އަޅުަގނޑު ކުރާނަން. އެެހންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ގެ އެއްބަްސވުަމކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ނިންމީއިއްތިފާޤު މެންބަރުން ަކމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމާބެހޭ ހުރިާހ މި ން އަުޅގަ



  

ގޮތަށް.  ކުރާ ޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ކުަރންޖެހޭ ކަމެއްދެން އަ އިފަރާތްތަކުން ގެނެއްަސ ެއ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ 

 މިއަދުގެ މި ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުން މިހިސާބުން  ގޮތަށް ނިންމައިއެހެންވީމާ، އެގޮުތގެމަތިން ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ

އަދި ތި ދެްއވި  އިވަ ދެއްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއެގން އިމުގެ ކުރީގަ ނިންމާލާނަން. ނިނަމާލު

އެއްބާރުލުމަށް އަިދ މިކަން ވަރަށް ސުލްަޙވެރިކަމާެއކު ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކއި ތި ދެއްެކވި ރީތި ނަމޫނާއަްށ 

 ޝުކުރުދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.
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