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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

 ދާއިރާގެ  ދަނގެތީ ،ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ން. މިވަގުުތ މިދަންނަވަ ޝުކުރު

، ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއަދި  ،އަޙްމަދު އިލްހާމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ތުލުސްދޫއަދި  މުޙައްމަދު ފްލަޠީއްޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ

ނޑު ވިލުފުށީ އަދި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު  ،ވަޙީދު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް  ދާއޫދު. އަދި އަޅުގަ

ިއ އޮންނާނެ މިހާރު މި ރަޝީދު. މިއަދު މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ބޭްއވީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްޮކޅުގަ

ކޮމިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތަުކެގ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ދެތިން މައްސަލައެއް 

މައްސަލަެއއް އެބަ އޮތް. އެީއ މެންބަރަކު ފޮނުވާފައި އޮތް  މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި .ނިންމާލުމުގެ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުން

ކަންތަކުަގއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަެއއް. ދެްނ  ގެ ތޮޅު އޮމަދޫގެ ބަނދަރުއަ ތ.

ކައި އަުޅަގނޑު މިއަދު، ޮގއްސަ އޮތް ިހސާބު ބަލައިލަން ހައުސިންގ ބެލުމަށް ޓަގޮތް ގާފައި އޮްތ މި މައްސަލަ ހިނ

މި މައްސަލަ  ނަން. އެހެންވީމާ، ޭއގެފަހުގައި ދެން އޮްނނަ ދުވަހަކުންމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެލާ މިނިސްޓްރީއަށް

އޭގެފަހުަގއި މިކަމާ ބެޭހ ދެން . ތަށް ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދާނަންކުރާނަން. އެހެންވީމާ، އެގޮއަޅުަގނޑު އެޖެންޑާ

 ،ދެން އޮތް މައްސަަލއަކީ  ގޮތުން ެއއްެޗއް ބުިނއްާޔ ަކންނޭނގެ އެންމެ ފަސޭހައިްނ މިކަން ޙައްުލެވގެންދާނީ.

ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މައްަސލައިަގއި މިކޮޅަށް ފޮނުވާަފިއ  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރޗަރ

ތާ ފަރާ ސީދާ އެބަލަމުން. އެއީ މައްސަލަ އެބަދޭ  މި އޮތް ސިޓީއެއް. މިކަމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން މިހާރު

ނޑުެމންނަށް ކުރިއަށް؛މި މައް ,ކަށް ވާތީވެ ގުޅުން ހުރި ކަމަ ދެ ކޮމިީޓއަކުން މައްސަލަ ކުރިއަްށ  ސަލަ އަުޅގަ

ގެންދިއުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީގެ ދަށުަގއި އޮންނަ ތަނެއް 

ނޑުމެންނަށް . އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން ބަލައަކީސަރވިސް  ސިވިލް މައްސަލަ މި މި މުންދާތީ އަޅުގަ

ށް މެންބަރައިްއޒަތްތެރި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ގޮތަށް ވެސް ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން  ކޮމިޓީން ނުބަލާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވެސް ނިންމުމެްއ ސަލަިއަގއި ައޅުަގނުޑމެން ކުރިންާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަީނ މި މައްޝުކުރިއް

ނޑުމެން މި މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާނެ. އެ ނިންމުމަކީ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާތީވެ އަޅުގަ

ނޑަށް  ،ބެލުން ފަސްކުރުން. ދެން އެގޮތުން ނިންމާފައި އޮތް ބެލުމަށްފަހުގަިއ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން  ފެންނަނީ އެއަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި އަޅުަގނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭ ޮގތެއް ޙަޤީޤަތަީކ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކ އަސްލު އެއީ  ގޮެތއް ނިންމުން. ކަ



  

 ގޮތެއް  ޓީން ވަކިއެ ކޮމި، ވީމަ ންނަ އެްއޗަކަށްއެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިފައި އޮބެހޭ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ

މަތީން ިމ  ނިންމުމަށްފަހުގައި ދެން މި ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. އެެހންވީމާ، އެގޮުތގެ

އެގޮތަށް ނިންމައިފިއްޔާ މި ކޮމިޓީން ބަލާނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  މައްސަލަ ފަސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

ނަޑއަކޮމިޓީން މި  ނުވަތަ އެ  ަޅއިފިްއާޔ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮިމޓީން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ

 ގޮތަށް ބޭއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. ނިންމާ ވެސް މި ކޮމިޓީން ބަލައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ދަނގެތީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ގެދާއިރާ ދަނގެތި

ނަޑށް ވެސް ފެންނަނީ  ރައީޭސ ދެއްތޯ ދެންެނވުނީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 މި މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން  ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް

ކޮމިޓީން ެއއީ ރަނގަޅު ަކމަކަށް ނުވާނެ އެ އަސްަލށް ބަލާއިރު ޭއގެ ، އިރުބަލަމުންދާ ގަޑިެއއްަގއި ޭއގެ ޒާތަށް ބަލާ

ގޮތަްށ މުޅިއަކުން ނިންމުމެއް ނޫން  ވިދާޅުވާއެ ދިއުން. ދެން ން ބަލަމުންބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް އަެނއްކާ މި ކޮމިޓީ

 މި ކޮމިޓީން އަދި ގޮތެއް ނިންމުން. އެ ދެން ނިްނމުމަށްފަހުގައި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމެވި ގޮަތކީ އެއެ ނިންމެވީކީ. 

 ،ހާހިސާބުން މިކޮޅުން ވެްސ ނިންމާލުން. އެހެންނަމަވެސްފަހަރެއްަގއި އެޮކޅުން ނިންމީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވެދާނެ 

ދެންމެ  ެއކޮޅަށް،އެކަމަކު މުން ޖެހޭނެ މިހާހިސާބުން މި ނިންމަނީ. ދެން މިކޮޅުން ނިންމާ ނިން މީތި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ގަކުރަްއވައިފި އޮފް ދަ ރެކޯޑިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަ ގައި. އެހެްނވީމާ، މިކޮޅުން ނިންމާ ނިންމުން އަޅުގަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ  ކޮޅުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް؛އަންގާލަންޖެހޭނެ އެ

ރާތެއް އަންނަންޖެހޭނެ. އްސަލައަކަށް ވާތީ މި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލުން ފަސްކުރުން ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިބާމަ

ނޑުެމން މިކޮޅުންއޭރުން އެ . ދެއްތޯ ެއކޮޅަށް ދޫކޮްށލިކަން. އޭރުން ެއކޮޅުން މަުޖބޫރުވާނެތާ ބަލަން ،ނގޭނެ އަުޅގަ

ކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ދެންމެ ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލު އަންނަންއެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ކޮންމެެވސް ކަމެއް 

  ން.ވަވިދާޅުވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަ އެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މީހުން ފޮނުވާފައި  ފަހުން އެ ބެލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ޭއގެ ަގނޑުމެން ކުީރަގއި ައޅުމިއަދު އެހެންވީމާ، މި ަމއްަސލައަކީ 

ނޑުމެން އޮތީ މިތާއޮތް މައްސަލަެއއް. މި މަ ކުރިއަށް ުނގެންޮގސް.  އަދި ގައި އެްއވެސް ވަރަކަށްްއސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއާ  ވިދާުޅވަނީ ކުީރގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ެއްއ ހުރި މައްސަލަުގޅުންވެސް އަުޅގަ

ގައި މި ދެ ސިޓީ އައުާމ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އޮީތ އެކު . އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެކުއަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުން ބެލިން

ނޑުމެން އެ މީހުން ބަާލ  މިހާރު މިނިވަން މުއައްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީހުންނާ. އެހެންީވމާ، އެކަން ކުިރއަށް އެބަޭދ  ހުރީ ވެސް އެމެހެން މި ކޮމިޓީން، ސީދާ ގުޅުންމައްސަލަެއއް ކޮން

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މިކަން ދެ ކޮމިޓީން މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްތާއޭ  ،އެކޮޅުން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ.  ވެ، އެގޮތަށް އެކަންމަތީން އެގޮތަށް ދާތީ މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުގެ

އޮތީ މީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި މި ކޮމިޓީގައި ހުިރ  މިހާރު މި ،ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ަވކި ތަރުތީބެއް ނެތި

ކި ތަރުތީބެއް ނެިތ މައްސަލަތަކާއި ފެށިފައި ހުިރ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނުފެށި ހުރި މައްސަލަތައް. އެހެްނވީމާ، ވަ

އަށް ޖައްސާެލވިދާނެ. އްޔާ އެކަެމއް ކުރި ބޭނުްނވާ މަްއސަލައެއް ޮއވެއްޖެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުިރއަށް ޖައްސަން

ނޑުދެން މީގެ އިމުކުރުމުގެ ންކޮޅުަތކުަގއި ަނރުދަމާ ނިޒާމު ޤާރާއްޖޭގެ ކަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު އިތުރުން އަުޅގަ

އެ ޚިދުމަތާ ދެތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ ކަންޮބޑުވުންފާޅު ކުރަްއވާަފއި ހުރި ބަެއއް މަްއސަލަތައް  ،ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައާ

ބުރި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާަފިއ އޮތް ސިޓީއެއް ވެސް އެބަ ދެކުނު އެބަ ހުރި. އެގޮތުން ތިލަދުންމަތީ

ދިމާވާ ަމްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮނުވާފައި  އޮތީ ެއކަން ލަސްވަމުންދާތީވެ، ގައިމީއެެހންވީމާ، އޮތް ލިބިފައި، ރިޕޯޓެއް. 

ނޑު ބަލައިލާނަން، މިހާރު މިކަން ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބެއް. އޮތް ޝަުކވާެއއް މީ. އެހެން ވީމާ، މިކަން ވެސް އަުޅގަ

ތެއް ާމ، ިމކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮކޮށްލާނަން. އެހެންވީެވސް އެހެން ދުވަހަކަްށ އެޖެްނޑާލާފައި މި މައްސަލަ ބަލައި

މަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ައޅުަގނޑު ލިޔާނަން. ިލޔެފައި ޭއގެފަހުގަިއ ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ބަލަން މިއަދު އެންަވޔަރަން

ކުރިއަށްދާން ތަންކޮޅެއް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ. ދެން އެބަ އޮތް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައި 

ރަށަކީ ހިއްކާފައި އޮތް ރަށެއް.  ކަމެއް ހުރެގެން. އެ ތުޅާދޫަގއި ރައްޔިތުްނނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތި، އޮތް

މީހުން ފޮނުވާފައި އޮތް  ނުވާތީވެ ެއކަމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރެގެން އެނެ؛ ލިބިފައިބޯހިޔާވަހިކަްނ ދެވޭނަމަވެސް އެހެން

ސަުރކާރުެގ  ؛ެވސް ވާފައި ޮއތް މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަންމައްސަލަެއއް. އެވެްސ އަިމްއލަ ފަރާތަކުން ފޮނު

ދޫަގއި ހަުއސިންގ ތުޅާ އަްނނަ އަހަރުަގއި ވެސް މިކަަމށް،މިއަހަރު ނޫނީ  ޮއތްތޯ، އެްއވެސް ޕްލޭނެްއ އެބަ 

. ލޫމާތު ވެސް އަޅުަގނޑު ހަުއސިންގ ިމނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްލާނަންމި މަޢު، . އެހެންވީމާ ޕްރޮގްރާމަކަށް

ޕޯޓު، އެއަރ އޮތީ މާވަރަލު ކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފަސޭހަވާނެ އޭރުން. ދެން މި

ަތނުގެ ެއްއވެސް މަަސއްކަެތްއ  ދީފަިއ ޮއެވ، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މި ުކރަން ބަޔަކަށްގދ. މި އެއަރޕޯުޓ ތަރައްޤީ

ދެން މީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކިޔާ މީހަކު ފޮނުވާފަިއ ފައި އޮތް ސިީޓެއއް އެަބ އޮތް. ތަނަށް ފޮނުވާ މިކުރިއަށް ނުދާތީވެ 



  

 ،ލޫމާތު ވެސްވެ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ މަޢުަލސްވަމުންދާތީ ވި،އޮތް ސިޓީއެއް މީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް ނުކުރެ

ނޑު އެ  ލަންއެއަރޕޯުޓގެ މަަސއްކަތް ގޮްއސަ އޮތް ހިސާބެްއ ބަލައި މިހާރު މި މީހުންނަށް ލިޔާނަން.  މިއަދު އަުޅގަ

 އިލްހާްމ އަޙްމަދަށް.އިްއޒަތްތެރި ައރުވާނަން  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުލޫމާތު ގެންނާނަން. އެ މަޢު، ގެންލިޔެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ހުރިާހ  ތަުކގައިަފއި އޮންނާނެ. އަނެއްކާ ކޮމިޓީޓްވެއް ސެޑެންޓެސީ ގައި ޕްރެކުރީަގއި ވެސް މިތާ، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް ކަމަްށ ޢަދައުރެްއގައި  މިތާ ލިޔުމުން ބައެއް ފަހަރު ރޮޒައިނާ މަލުކުރެވެނީ. ވެސް އަުޅގަ

ތައް. އެއީ ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައް ހުށަހަޅުްއވަނީ.ވެސް އެ 

ކޮށްފައި ންަނ ކޮންސަރން ފާޅުޓަކައި އެ އޮކޮށްލަންވެގެން ުނވަތަ އަވަހަށް ެއކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް މަސްޓު

މު އުސޫލުން ކޮމިޓީ ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި. އެހެންނަމަވެސް މިތާ މެންބަރުންނަށް އާއް  އެްއޗެހި ހުށަހަޅުއްވަނީ

ޅާ ކަންތައްތައް ވެފައި އޮންނާނީ. މިތާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ހުށަހަރެސީޑެންޓުތަކެއް ސެޓު ށަހެޅޭނެ. މިތާ އޮންނާނެ ޕް ހު

މު އުސޫލުން ެވސް. އެހެްނވީމާ، ދަން ހަމަ އެގޮތަށް އޮންނާނެ ާއއްކުރިއަށް ގެން ޯތ، ނޫންތޯ ބަލާފައި އެއަދި ތާއީދުކުރޭ

އެވެްސ  ޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،އަ ކޭބަލް ޓީވީ މައްސަލަ ވެސް. ،އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހު ދެންނެވިން

ފެނޭތޯ، ނޫންތޯ ގޮތެއް ނިންމައިދެއްވުން ައޅުަގނުޑ  އެކަން ކުިރއަށްގެންަދންދުވަހަކަށް އެޖެންޑާކޮށް، ކޮންމެވެސް 

އެތައް ކަމެްއ  ން ކުދިންނެއް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފަިއ،ހުށަހަޅަނީ. ގެމަނަފުށީގެ އެތައް ައންހެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން

އިންިޑއާ މީހާ. ެއ މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ސީިރައސްކޮށް ބަލަން ައޅުަގނޑަްށ ތުވެފައި ުހއްޓާ އޭނަ ފުރުވާލީ، ސާބި

ނަޑކަށް އާބާދީގެ ގްޭރޑް   ަގއި އުޅޭ ހަމަ ހުރިހާ ކުދިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖިންސީ 10ފެނޭ. ގެމަނަފުށީގެ ގާތްގަ

ނޑު އެކަހަލަ ެދން. ތީވެފައި އޮ ވެސް ކުދިން ެއްއބަސް ކޮށްފައި އެގޯނާ ނުވާނެ ދައްކާކަށް މިހެން ވާަހކަ އަޅުގަ

ލާފައި ލިއަްށ ފުރުަވއި. ޖަލުގަިއ ބަހައްޓާފަިއ އަެންއކާ ުކއްގޮަތކަށް ޗަުރ، އޭނަ ފުރުވާލީ ކުއްލި ކަންނޭނގެ. އިންޑިާއ ޓީ

ހުރި މައްސަލަތަެކއް އެަބ ުއޅޭ. . އެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް ސީިރއަސް މަްއސަލައެއް. އެހެންވީާމ، މިހެން އޭނަ ފޮނުވާލީ

 ހުށަހަޅައިގެން ހަމަ ރީތިކޮށް ގެންދަްނ. ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް މި މެން ޭބނުން ހަމަ ކޮމިޓީއަށްައޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ

 ގޮތް ބަލަން.  ވާ ތައްކަންތައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ޮކމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ އެީއ ުޅީވމާ ވިދާ ވާހަކަ  ކޭބަލް ޓީީވގެިއއްެޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

. އެހެްނވީމާ، މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ދަށުަގއި އެ އޮންނަނީ. އެއީ ަކމަކީ ދަށުގައި އޮންނަ ކަމެއް އެ

 ކޮމިޓީން މި  ވާފައިދެން އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެ އަޅުަގނޑު ަކއުންސެލް ޖެނަރަލަށް ސިޓީއެއް މިހާރު އޮންނަނީ ފޮނު



  

ނޑަށް އެކީ ކޮބަގައި ަކއުންސެލް ޖެނަރަލްގެ ލަފަޔަކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭ މިކަން ނގޭ އިތޯ ބަލަްނ. އެއީ އަުޅގަ

 މީހުންގެ ދަށުަގއިކަން. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަން އޮންނަނީ އެ  ަތނުން. އެ އޮންނަނީ އެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން މި

މިނިވަްނ އެއީ ކަންތައް.  ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެ މީހުންގެ ދަށުގައި. 

ނޑުމެން އޮންނާނެ އޭރުގައި އެ . އެހެންވީމާ، ެއީއ ކޮމިޝަން ހާޒިރުކޮށްފަ މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ކުރުވުުމގައި ލަ ކޮމިޝަންތައް ޖަވާބުދާރީކަހަ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިދެންނެވި އަބަދުވެސް

މަޖިލީހުން އޮތީ ކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ވަނަ  17 މަސަްއކަތް، ކުރީަގއި ވަރަކަށްކޮންމެވެސް 

ތަނަށް މައްސަލައެއް  ކޮމިޓީއާ ުގޅުންހުރި ކަމެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއެ ނގޭ މި މައްސަލައަކީ އަޅުަގނޑަށް އެ

ނޑު ތި ނުވާނޭ ިކޔާފައި ބޭުރކޮށް ހުށަހެޅި ނޑު މެން، އްޖެއްޔާ އަުޅގަ ިތކަން ނުކުރަން ުއޅޭ ކަމަށް ބަރުން އަުޅގަ

ޭއގެ މުޅި އެތި ، ވެޚިދުމަތަކަށް ވާތީ ކޮށްދެއްމުންދާފޯރުރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ކަމަކީ ހަމަ  ެއކަމަކު ތި ކޮށް؛ގަބޫލު

މީހުން ބޭނުންވަރަކަށް މަތިކުރާނެ.  ޔާ، ޭއގެ ައގު އެނެތިއްޓިޝަެނއް ޕެކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. އޭގައި ކޮމްކޮންޓްރޯލް

ނގޭ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން އެބަ ޖެހޭ ޙައްލުކުރެވޭެނ މަގެއް ހޯދަން. މިހާރު ފްރީކޮށް ދޫކުރާ ޗެނަލްތައް ވެސް އެކަން އެ

އޭގައި ސަުރކާރުން  ެއ ޖެހޭނެ؛، ވާ އާދޭ. އެހެންވީމާގެންދާކަުމގެ ޝަކުނަގަމުން ލިބޭ ޗެނަލްތަކަށް ވެސް ފައިސާހަމަ 

މިނިވަން އެއީ  ައގުހެޔޮ ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ާރވަންޖެހޭނީ.އަނެއްާކވެްސ ހުޅުވާލަިއގެން  ޖެހޭނީ އެކަން

އެކަްނ ކަމަކީ. ެއހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީން  ކަމެއް އެގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އޮތް ސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުމުއައް

ނުޑ އޮންނާނީ ލިޔެފަ.އެހެންީވމާ، އެކަން ސާުފކުރަށް ގެންދެވޭނެ. ކުރިއަ ދެންެމ  ؛ކުރިން ެދން މީގެ ން އަުޅގަ

 ޔާ ލިިބއްޖެއްގެން ެއއަށް ތާއީދުމަްއސަލައެއް މެންބަރަކު ހުށަހަަޅއި މިތަނަށް  މީގެކުރިން ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރިއި

. ން ބައެއް ަމއްސަލަތައް ބަލާފަތަނު ސްަނގަިއގެން ެވސް ހުންނާނެ މިއަދި ނޫނިއްޔާ އަމިއްަލއަށް މުޤައްރިރު އި

ވާހަކަެއއް  އަޅުަގނެޑއް އެގަިއ އެްއވެސް އިރަކު މިތާ  ބަލާކަށް ީމގަިއ ހުރަހެއް އޮްތ ވާހަކަ އެ އެހެންވީމާ، 

ން ބެލުމަށް ޓަަކިއ ތަނުން ބެލެން އޮތް މިންވަރަކު ން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަްއ މިރުވަން. ެއގޮތަށް މެންބަނުދަންނަ

ެއ  ،ކަމުަގއި . ެއހެންވީމާ، މިދީފަ ކަންކަމުަގއި މި އެއްބާރުލުމެއް އޮންނާނީ ހުރިހާ އަޅުަގނޑަށް ެދވެން އޮތް

ނުޑ  މައްސަލައިަގއިލޫމާތު ކަްނތަކާ ބެހޭ މަޢު ތިބުނާ ގެމަނަފުށީގައި ހިނގި؛ މައްސަލަިއގައި އޭނަ ޚަބަރުން އަުޅގަ

އްާޔ ހަޅުއްަވއިގެން މިކަން ކުރިައށްގެންދާ ކަމަށް ވެއްޖެމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށައެހެންވީ އެހިން.އަޑު ވެސް 

އެކަން  އެހެންވީމާ، ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ ެބލިދާނެ.ންނަށް ހޯދިދާނެ. މިކަން ހިނގައިލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެމިކަމާ ބެހޭ މަޢު

ނޑަށް ފެންނަނީ ކުރާކަށް މީގައި ނެތް. ދެން ނަރުދަމާގެ މައްސަލައިގަިއ އަޅު ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް މިހާރު ގަ

ތަނެއްތޯ. މިކަމާ ބެހޭ ހުރީ ކޮންނުނިމިފެށިފައި އަދި ރާއްޖޭގައި ިމއަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެެރިއންނާއި  ،ނަރުދަމާހިނގަމުންދާ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ  ންތަކެއް މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން. އޭރުހުރިހާ މަޢުލޫމާތު މިހާރު އް ރަށުަގއި ކިތަ ާރއްޖޭގެ ައޅުގަ

ކިަތއް ރަުށގައި ނަރުދަމާގެ މަަސއްކަތް އަލަށް ކަމާއި އަދި ކުިރއަށް ޮއތް އަހަރު  ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުިރައށްދާ



  

ނޑުމެން ަކންބޮޑުވާހަމަ މީަގއި  ކަން. ދެންނެފެށިގެންދާ ސާލަކަށް މިއެބަ އޮތް.  ީމގައި ކަމެއް ންޖެހޭ އަުޅގަ

ސަރުކާުރ  100%. ހަމަ ފެނަކައަކީ ބޭރު ބަޔަކާަސރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް  ައކީއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ

އިރުގައި ސަރުކާުރެގ ދޭ. ދާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ  ފެނަކައިން ވެސް އެމިހެން އޮްއވާ ކުންފުންޏެއް. މިކަން 

ރާއްޖެއިން  ދަނީ ބައި މި ެއއް  ޅަބަިއކު ފައިސާގެ ދެ، އަށް. ދިނީމަެއސް.އީ ދެނީ އެމް.ޑަބްލިއު. ތައް މިޕްރޮޖެކްޓު

ަވިކ ކުންފުންޏެއް މިކަމުަގއި ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ަފއިސާ ނަމަ ސަރުކާރުން އޭެގ ބަދަލުގަިއ ފެނަަކ، ނޫން. ބޭރަށް

ެގ . މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިހާރު މީ ނުކުރެވޭވަރު ދާނީ. ދިވެހި ދައުލަތަށް މި ފައިާސ ލިބިގެންގައިހުންނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރު

 މި  ދަނީ  ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް މީ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ކަމެއް ނޫން މި 

 ޑަ ރަށެްއގެ ނަރުދަމާކުޑަކު  މިލިއަނަްށ؛ 60ައގަށް ބަލައިލާއިުރގައި  އަނެްއކޮޅުން އަށް.ބުނާހެން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ 

 30، ހުރި ޭއގެ ޑަބަްލ ައގުހެޔޮކޮށް ބުނި ަތންތަން ފެނަކައިން އެބަ އަްށ ައޅައިދޭންނަށް އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.އީމިލިއަ 60

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ޮބޑުޮކށް މި ހުރި. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެްސ މިދަނީ ވަރަށް އަގުމިލިއަނަށް އަޅައިދީަފއި އެބަ 

ނޑުމެން ކަންކަމަށް  ގެން މި ލިބޭ ހިސާބުން ފެށިލޫމާތު މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަށް މި މަޢުރައްޔިތުންގެ  އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ރިކަމެންޑު ކަންބޮޑުވުން  100ގެ ސީދާ %ކުރަންޖެހޭނެ، ސަރުކާރުފާުޅކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

މީހުންނަްށ ނުކުރެިވގެންތޯ؟ ީކއްެވގެންތޯ  ކަންކަން ދެނީ އެ ހިއްސާ އޮންނަ ަބޔަކަށް މި ގެބޭރު  ،ކުންފުންޏެއް ޮއއްވާ 

ނޑުމެން. އެހެންވީމާ، މިންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމެއް ެއއީ ބަލައިލަން. އެހެލައިބަ ަކމާ ބެހޭ ގޮތުން، މިއާ ބެހޭ ލަން ައޅުގަ

ނޑު ގެންާނނަން. މަޢު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކިތައް ރަށުގެ ނަރުދަމާތޯ؟  ދެންނެވީ ކުރިން މި، މިދެންނެވީލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑު އެހެންވީމާ، އެކަން އޮތީ ކިތައް ރަށުގެ ނަރުދަމާތޯ؟ ކޮށްފައިޕްލޭންއަދި އަލަށް ފެށުމަށް  ސާފުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަ

ނޑު  ހަމައެއާެއކުަގއި އަދި ކިތައް ؟ ދޭތޯރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނބަކިތައް ރަށުެގ ސާފުކޮށްލާނަން އަުޅގަ

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެީއ. ދުވަހުން  ރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަްތ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ެއއީ މި ކޮމިޓީން

ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގިއ 

ނޑުމެން އާ ކަންކަން ަނގަިއގެން ބެލުމުގެ ބަދަލު ަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަެމްއ އެއީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތަްއ ކޮށްފިްއާޔ؛ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގޭ މިހާރު ރާްއޖޭގައި ކިތައް ބަނދަރު ކަެމްއ ކުރިއަށްދަނީކީ. އެހެންވީމާ، 

އްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއީ. ަރއްޔިތުްނގެ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއީ. ރަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއއީ. ބަޖެުޓގައި ޖެހިފައި ހުރި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިްނ 

ޢުލޫމާތު ވެސް ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުަމކަްށ ކިހާ ރަށެްއގެ، ކިތައް ރަުށގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ މަ

ގެނމެވޭތޯ އަޅުަގނޑު ިމއަދު ސިޓީ ފޮނުވައިލާނަން. އެހެންވީމާ، މިއަދަށް ވާވަރަށް ަމސައްކަތް ކުރެިވއްޖެ ކަމަްށ 



  

ޔާ އެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ކޮިމޓީގައި. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ވަކި ކަެމއް ކުިރައށް ގެންދަން ބޭނުމިއް

 ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ރިޔާޟް ފޮނުވާފައި އެަބއޮތް ުކޑަދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ هللا ަގއި ޢަބްދު 2015ޖުލައި  14އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ސޫުލތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ގާނޫުނގެ ަދށުން އެކުަލވައިލަންޖެހޭ ކުްށެވރިންގެ ދަފްތަރު ޝާއިޢުުނވާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އު

މައްސަލަ ބެލުމަށް. އެހެންވީާމ، މީގެ ކުރީަގއި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މައްަސލަތައް ައއިްސގެން މިތަނުން 

އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ެއކަންކަން ހިނާގއިރުގަ  ެނއްާކވެސް ހަމައެހެންދާއިރުަގއި އަ ނުބެލި ކުރިއަށްޮގއްސި.

ދިމާވަނީ.  ވެސް މި ކަމެއް ވެސް ދެން އޮތް  ކަމެއް އަނެއްާކވެސް ނުބެލި އޮއްވާ އަނެއް ،އޮންނަނީ މަ މި ނުބެލި ދިޔައި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  ނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ ތު ސާފުކުރުމަށް އަުޅގަމިހިރަ މަޢުލޫމާގަިއ  16އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރު ިއބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ލައިގެން. މިކަމާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ހާޒިރުކޮށް. އޭމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ކުރިއަށް ެވސް ބައްދަލުނުކުރެވި. އަިދ  ރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއޭނުގޮސް ވެސް އަުޅގަ

 ދަނީ. ދެން ގަމުން މިކަންކަން ހިނ ނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިބައްދަލު އާ ވެސްމިނިސްޓްރީ ޖެންޑަރ

އެތަްއ ބަިއވަުރ  ގައިގެަމނަފުށީ ،ަތކަކަށްމެ އެ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންވެސް ދެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްާހމް 

ނޑު ހަމަ މި ކަށް ނުނިވެސް ވަކި ގޮތަ ކުރެވިގެން ެއކަންންސީ ގޯނާކުދިންތަކަކަށް ޖި ދިޔަ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިޓީ މި ތަނަށް ން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެނ

 ދެވެން އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްޙައްލުކުރަން  މިކަން، ސާފުކޮށްަގިއ ދިމާވާ ދަތިތައް ކަންކަމު ޒިރުކޮށްގެން މިހާ

 ކަމެއް ކޮށްދޭން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑު ދަންނަވާލަން  ލާމީ އިސް ،ކަމަށް ފާހަގަވީމާ ލާ ހިސާބަށް ދިޔަޅުނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ދެން ނިންމައިއުއާދެ! އަުޅގަ

ވެސް  ގައި ގޮތުގެ މަތިންދެން މެމޯ ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ްށ މިދާދި ދެންމެއަކު މިކޮޅަދެން ސިީޓގެ މަްއސަލަެއއް ޔުނިވަރ

ހުށަހެޅޭ ޖެހޭ  އޮންނަ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން އެބަ  ވަަނ މާއްދާަގިއ މި 128މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގާވއިދުގެ 

ނަޑއަޅަން. އެހެންީވމާ، މައސަލަ ެއއްކޮށް ނުިނމުނަސް ގެ ލައި މައްސަ މި ،މައްސަލަތައް ނިންމާނެ ސުންގަޑި ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. ނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހުން މުހިއްސުންގަޑި ޖަލްާސަގއި ަކނަޑައޅާފައި ގަާވއިދުެގ ދަށުން ފޮނުއްވޭ މުހެން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވީވާހަކަ  އެހެންވީމާ، އެ  . ދަންނަާވލަން އަޅުގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތައް އަދި މުޅިން ގެ ބައެއް ޮޑކިއުމެންޓުެޅއް. ެއހެންނަމަވެސް އޭވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ވާހަކަފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ނޑު އޭތި އެޖެންާޑއަށް ނުޑމެންނަށް ނުލިބޭތި އަޅުގަ ިމއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް ނުލީ.  ،އިްއޔެއާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަވަްސކުރަން ބޭނުން އެއްޗެްއ އަވަސްކުރެ  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މުޅި އެ ޖެންޑާ މި ވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުރާނަން. ދެން އަދި ބޭނުންވާ ބައެއް ޮޑކިއުމެންްޓްސ ކަންތައް އެޖެންޑާ ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އަޅުަގނޑު ތި

ތަނަށް ބަދަލުކުރީަމ  ެއއްތަނުން އަނެއްއެއީ ފުރަަތމަ މައްސަލައެްއ ައއިމަ ައޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ،  ޖެހޭ. ހޯދަން އެބަ

 ކާ ެބހޭ ކަންތައްތައް އިސްލާމިކުމިސްކިތްތަ ،ގިަވަޑއިގަންަނވާނެނއެ .ބަދަލަކާ އެްއޗެހި ން ެއއަންނަ ގެ ސަބަބުދެން އޭ

ނުޑމެން އޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަމއްސަލަތައް ވެސް މަނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިޔައިމި  ތެެރއަށް ވަދެގެން ިނކުތް. އަުޅގަ

 އްލުެވއްޖެ އޮތް މައްސަލަ ޙަ ނަށް މިހާރު ފަހުން އަންގާފައި އެބަ ތަ މި ؛އްލުކުރަން. އަދިވެސްޙަމައްސަލަ  ފަހުން އެ

ތެރި ގޮަތކީ. ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ކަންތައް ދާ ކަމަށް. މިހާރު އަންގާފައި ެއބައޮތް. އެހެންވީާމ، ެއއީ އެ 

 ވާނަން.ފަހުން ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރު ން. އޭގެމެންބަރަށް ފުރުޞަރު އަރުވަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހިމް ވަހީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން ގެ ގޮތުަގއި، މި ކޮމިޓީއަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީެއއް ގެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ިލއްޔަުތ ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއެްއ މި ކޮމިޓީައކީސަރުކާރު މަސްއޫ ބޫލުލުރާ ގޮތުަގއި ގަ ިމއީ. ައޅުގަ

ނޑު  ،ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް އެއްެވސް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަުމގައި ވަނީ އަުޅގަ

ލިބުނިއްާޔ  ޭއގެ ޖަވާެބއް ،އޮތީ ސަރުކާުރގެ އިދާރާއަކުން އެކަން ހިނގާފަިއވާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއިތްހިގަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން އެ ލިބުނު ަޖާވބަކާ ެއކީަގއި ުނވަތަ ނުލިެބންޏާ ނުލިބޭކަން. އެީއ ވާ  ،ލިބުނުކަން  ވެސް ގޮތަކީ އަުޅގަ

 ،ޔޯލަޔޯަލއަށް ވާހަކަަތއް ،ތޯތޯ ގޮަތކަށް ،އިރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިކަަހލަ ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ

ނޑުމެން މައްސަަލތައް މައްސަަލއެއް  ކީ އެހާ ރަނގަޅުމައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަ ގޮތަށް  ގެކަަމކަށް ނުމެދާނެތީވެ، އަުޅގަ

ނޑު ަތކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކޮށްަފއި އޮންނާނެ. ކުރީގަ ގައި ަމއްސަލަެއއް އެގޮުތގެ މަތީހުށަހަޅާއިރު ވެސް އި ން އަުޅގަ

ވެްސ  ވެސް އަދި އެނޫން މައްސަލަެއއް ިތހާލުގެ މައްސަލަ. އިބްމިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކިފައަޅުަގނޑު އޮންނާނެ 

ކޮށްފާނެ އެ ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންދެން  ،ފަހުގައިތަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަްއަސލައެްއގައި މި

މާތުތަކެއް ްއެވސް ކަހަލަ މަޢުލޫއެ  ެއއް ޫނން. ޙަޤީޤަތަކީ ޭއގެމައްސަލަެއއް ބޭރުކޮށްލީއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ބޭރުކުރަނީ

ޭއގެ ޖަވާެބއް އަދި  ،ބެލިފަިއ ނެތި މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރެއް ވެސް  ަސރުކާރު، ނެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން މި ގެ ހަމަ ުހސް މައްސަލަެއއް ވެސް ލިބިފައި ނެތި،  ޖެހެނީ ކަމާ ގޮުތގައި މިކޮޅަށް ހުށަހެޅީމާ، ދެން އަުޅގަ

ނގާފަިއާވ ބެލުން. ދެވަނަ ކަމަކަށް ހިފުރަތަމަ ޓީ ފޮނުވަިއގެން މިީއ ހިގާފަިއވާ ކަެމއްތޯ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްާކ ސި 



  

ބެހޭ  ކަމާ ތަނަށް މިޓަކައި އަެނއްކާ މީހަކު؛  ގޮތް ބެލުމަށް ގާފައި އޮތްނދެން އެކަން ހި ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

 ަރއްޔިތުންނަށް ، މަަސއްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެން ގެއޭގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން .ޖެހެނީ ކުރަން މިތައް ހާޒިރުފަރާތް

ނޑުމެްނ އެބަ މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭަހވުމަށް ކޮމިީޓގަިއ، ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މަސްއޫ ޖެހޭ މި ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސްއޫ ނޑުމެންނަކީ މަްސއޫޮބޑަށް އުފުލަން. އައެއަށް ވުރެ ލިއްޔަތު އަުޅގަ ބަާލ  ިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަމަށް ނުޑެގ . އަޖެހޭ ވުރެ ބޮުޑވާން އެބަ ލިއްޔަތު ެއއަށްވަންޏާ އަޅުގަ ޅުގަ

މައސަލަަތއް ހުށަހެޅޭ  ީޓއަށްއެީކގަިއ މި ކޮމި ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޒިްނމާދާރުކަމާ ލިއްޔަުތ ޒިންމާދާރުވާްނ އެބަމަސްއޫ

ޖެހޭ.  ވަންޏާ އެކަން ބެލެން އެބަ ކަމަށް އަސްލު ރަނގަޅު ގޮތަކަީކ. މައްސަލަ ހުށަހެޅޭވަންޏާ އެކަން ބެލުން  ކަމަށް

. އެހެންވީމާ، ބަލަންޖެހޭެއަކން ވަންޏާ  ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މައްސަަލެއއް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށްވެސް ގަ އަޅުަގނޑު

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ސަުރކާުރގެ ފަރާތަކުން ނަރުދަހުށަހަޅާ މިސްކިތެްއގެ މައްސަަލއެްއ ގެން، މާއެއް ނާޅައި އިރުގައި އަުޅގަ

ނުކޮްށގެން ނުވަތަ އް އާއްމުލިސްޓެ ،ނުޖެހިގެންގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަ ފުލުސް އޮފީހުން މައްސަލަ ބެލި ،ޖެހިގެން

ެއކަން  ވެސް. އެ އިދާރާައކުން ޖެހޭ މެންބަރަކު މިވެނި ކަމެއް ކުާރއިރުަގއި ެއ އިދާރާއަކުން ެއކަން ސާފުުކރަން އެބަ

ނޑުމެން ކީއްޯތވާނީ އެންމެ ފަހަރަކުެވސް އިރުަގއިމެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ެވސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރު ސާފުވި  . އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހައްދަ އޮތް ލިްސޓު  ނުކޮށް މިއަކުްނ އާއްމުވެސް ސަރުކާުރގެ އިދާރާ  .ެދއްވުމަށް އެދެމޭވައިއަުޅގަ

ގޮުތގެ ތަފްސީލު  މިވެނި ގޮަތކަށް ހިާގފައި އޮތް، ދެއްވުން އެދެމޭ. ނުވަތަ މިވެިނ ކަމެއްލަވައި މައްސަލަ ބައް ނުވަތަ މި

ނޑުމެން މަސްއޫއިެދއްވުްނ އެދެމޭ. ދެން ޭއގެ ޖަވާުބ ނުދީފިވަލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަ  ލިއްޔަުތ އަދާކުާރ އްޔާ ދެއްތޯ އަުޅގަ

ޔޯލަޔޯަލއަށް  ،ގުެމއް ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނެތިކަހަލަ އެނ ތިބެލާފައި އެްއވެސް މިންވަރު ބެލުމުގެ ޖާގަ އޮތީ. ހަމަ

ނޑު ވަތަ އެނޫްނވެސް ނޫހެްއަގއި ލިޔާހަވީރު ނޫހުގަިއ ނު ހުށަހަޅަންެވއްޖެ ތަނަްށ މައްސަލަ  މި މެންއެްއޗަުކން އަުޅގަ

ޖެހޭނީ. ކޮމިޓީެއއް ނަގަން ކާ އެހެންއަުޅަގނޑުެމންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލަން އަނެއް ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ 

ނޑުމެން ނުގޮސް ހިއެހާ ،އެހެންވީމާ  ގާބަލާށޭ އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީަގއި މި ނހިސާބަށް އަުޅގަ

ރުްނ ގޮތަކީ. އޭ ޖެހޭނެންނަންައޅުަގނޑުމެން އޮ  ނޭނގެކަންއީ . މިާރވަމާމަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށްކަން މަަސއްކަތްތަްއ ތަންކޮޅެއް ބިނާކުރަިނވި ގޮތައަޅުަގނޑުމެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ ޖާަގ  ށް އަުޅގަ

 ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  .ކުެރވެނީައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކަމަށް  ދާނެހުޅުވިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޞަތުްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުގެތީ ދާއިރާގެ އިނދަ

 

 ގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނދަ



  

ނުޑވެސް ާތއީދުއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ރޮަޒިއނާ ހުށަހެޅި ހުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އި   ކުރަން. މިށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އ. ގެމަނަފުށީގަިއ ޖިންސީ ގޯނާކޮްށގެން ވަރަށް ޫބލުކުރަނީ ގރޭަގއި ގަތެޭއގެކޮޓީއަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްަސލައެއް. ދެން 

ން ިލ މައްސަލަ. އަެނއްކާ ޕީ.ޖީދަނިކޮށް އެކަން ުކރި މީހާ ކުއްލިއަކަށް ފުުރވާގިނަ ކުދިންގެ ަމއްސަލަ ތަްޙޤީޤުކުރަމުން

. ެދއްތޯ ތާއިޫޝއެއްހިފައްޓަން. އެހެންވީމާ، ީސރިއަސް  ވެސް  ޓްނާގެ ޕާސްޕޯއެބަ ބުނޭ ތިމަންނަމެން އެންގީމޭ އޭ

ސް އަނެއްާކ މި ރާއްޖޭެގ ވަރަްށ ިގަނ އެހެންވީމާ، ެއ އުސޫލުން ބެލިޔަ . ނެތާވެސް ބަލަންޖެހޭ ފުރުވުނީ ީކއްެވގެންތޯ

ޔައީ. ދި ކޮށްފައި އޭނާ ފުރައިގެން އެގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ 10ޑް ބޫލުކުރާނެ ގްރޭބަޔަކު ގަ

ގަީޑގަިއ ގެމަނަފުށީގެ ނަްނ  މިގެމަނަފުށި؛ ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ނުބޫލުކަމަށް ގަ ނެ ކަމެއްއެހެންވީމާ، އެީއ ކުެރިވގެންވާ 

ެއކު  ހުށަހެޅުމާ ެވްސ ރޮޒައިާނގެ ދާނީކަންތައް ބެިލގެން އައީ. ކިތަންމެ ރަށެްއގެ ަނން އެބަ އާދޭ. އެހެްނވީމާ، މި  މި

ނޑަށް ނޑަްށ ފެނޭ މި ހަ، ބޫުލކުެރވޭތީގަ ކަމަށް އަުޅގަ އުސޫލަކުން ުކޑަކުދީްނގެ އާ ެއއްކޮށް ގެންދެޭވނެ މަ ކާޓްސީއަުޅގަ

ން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ކަންކަ ކުރާ ހުރިހާ ތަނަކުން ގެންނަަވއިގެން އެ ކަންތައްތަާކއި، ުކޑަކުދީްނެގ ދައުރު އަދާ

ނޑުޤާ ނޑު އަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންމެ ވައްޑޭ ދެްއކި ވާހަކަ  ހަމަ އިމުކުރަން އަުޅގަ ކު ސް ދެން މުޅިއަވެއަުޅގަ

އަީކ އަިއޑިއާ ، ެވސް ދެއްެކވި. ެއހެންނަމަވެސްތަކެއް ކުރާ ވާހަކަ ކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުދެކޮޅުހަދަނީ

. އޭނަގެ ޒިންމާ ގާނޫނީ ގޮތުްނ ރައްޔިތުން މި ހޮވަނީ ތަޞައްރަފުފުދިފައިވާ މީހެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް 

 ؛ކަމަށްނެ ކުރާއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ މަސައްކަތް އަނެްއކާ ޭއނަ، ގަްނދީ ހުވާކޮށްގެންهللا ޓަކައި  އަދާކުރުމަށް

ެވސް  ުސވާެލއްާލ ވޯޓަކަށް ައސާސީއަކުން ުނކުރެވޭނެ. ނެއްކާ އޭނަ ލާ ވޯޓަކަްށ ސުވާލެއް ވެސް ޤާނޫނު އަ

ކަމަކީ އޭނައަްށ  ކުރާމާ، އެވަރު މީހަކު، ބެލޭ. އެހެންވީވެްސ ނު ާލ ގޮތަކުން މައްސަލަެއއްއުފެއްދޭނެ. އަނެއްލާ ވޯޓުނު

ކުރަންނީ. އޭނައަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުީދގެން ރައިޔތުން އޭނަ ޢައްޔަން، ހުރެވަރަށް ރަނގަުޅ މީހަކަށް ވެމުސްތަޤިއްލު 

ޓް. މިހާތަނަށް ދެން ބަލަންޖެހޭނީ ޕްރެސީޑެންދެން  މާދއިރުތަށް ައއިސްެގން މިތާ މަސައްކަތްކުރަމުންއެހެންވީމާ، އެގޮ

ލާއިރު މި ކޮމިޓީތަކުގައި މަަސއްކަތްކުެރވެުމންދާ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ނުފޮނުވިޔަްސ، އަދި ރައްޔިތުްނގެ ޑެންޓަށް ބަޕްރެސީ

އްުޤ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ެއ ކޮމެޓީން ބޭރުކުރަންޏާ ބޭރުކުރަންވީ. އޭނައަށް ޙަމިތަނަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 

އޭނަެގ  ،ެއއް. އެކަމަކު އެްއޗަކަްށ ެވސް. ރަނަގޅު ވާހަކަ ވެދާނެ ޔޯލަ އެ ހުށަހަޅަން. މައްސަަލ  އަށް ލިބިގެންވޭ އޭނަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޭނަ . އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔޯލަ އެްއޗެއް ނުލިޔުމަކީ އޭނަ އަމިއްލަ ޒިންމާެއއް އޭނަ

އޭަނ  ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށް ގެ ތެރޭގައިއަންނަ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަީނ ނަމަވެސް އޭނަައކީ މީހުން

ނަޑއަޅާނީ އޭަނގެ މިން ނޑު. އެހެންނަމަވެސް އަިއޑިާއައކީ އޭނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްކަ ނުވަތަ މަޖިލިސް  ވީތީ ގަ

ޅީމާ މި ތަނަށް ހުށަހެ މި .އޭނަ ހުށަހެޅުމުގެ ރައިޓްސް ލިބިގެންވޭ ،ޕޯސްޓް އޭނަގެ އަތުަގއި އޮތީތީވެ  މެންބަރެއްގެ

ރަްނ ވައްޑޭ ެދއްެކވި ވާހަަކއިެގ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުކޮމިޓީން ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލަން

ނޑު އަސާަސކީ ޔޯލަ ެއއްވެސް އެްއޗެއް އަކީ މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް އާ އަިއޑި ނުާވނޭ. އެހެންނަމަވެސް،ލަިއގެން މައިގަ



  

ކަމެއް ެއ  . އަނެއްާކ މަޖިލިސް މެންބަރެއް އޭނަގެ ސެޓްވެފަ ނަށް ޕްރެސީޑެންޓް އެަބއޮތޭނުވާނޭ. އެއީ މިތަ ހަނިކޮށްގެން

ނޑު ގަބޫުލކުރާ އަދާކުރުން. އެހެންވީމާ، އޭނާ ލާންޖެހޭނީ ރަނގަޅު މައްސަލައެއް. އެއީ  ޒިންމާ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނަޑށް ފެންނަނީ އޭތި ހަަމ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ހުރިހާ ކަންތައް  އެ ،ކޮށްނުބޮޑަށް ހަނި މާ ގޮތަކީ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަ  އެައޅުަގނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ކަމަށް  އްާޔ ރަނގަޅުވާނެ ހަމަ ރަނަގުޅ ގޮުތގައި ޕްރެިޓކްސްކުރި ވެސް  ބޭފުޅުން

ނޑަށް ހަމަ ފެނޭ، ދަންނަވާލީ. ދެން މީގައި ހުރީ ހަމަ ގޮތަށް  މިޓީގައި ދެންމެ މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިމި ކޮ އަޅުގަ

ެއީއ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ އެަބ ހިނގާތޯ ނޫންތޯ ބެލުން.  ޖެުޓަގއި ފާސްކުެރިވގެން ހުރިބަ ،ގައި ޖެހިގެން ބަޖެޓު

ނޑުވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް.  ިމވެނި ރަށެްއެގ  .ގެ ކުެރވޭނީނކަންނޭ ީހވަނީ ެއްއ މާނައިަގއި ޕްރޮމޯޓު ސަުރކާރަށް އަުޅގަ

ންޓޭޖެއް. އަެނއް މާނަިއގަިއ ކަންނޭނގެ ޑިްސއެްޑވާ  ނޯްނނާނެމީަގއި ެއއްެޗއް ބެލުން. ިމވެނި ފަޅު އެބަ ކޮެނއޭ. 

 މި ކޮމިީޓގެ ޒިންމާއަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް، މެންބަރުންނަށް ވިތީ ބަރުންނަށް ވީތީ ލީހުގެ މެންރައްޔިތުންެގ މަޖި

، ބްލާއި ބްލާނެއްަކްއޗަކާހުރި ނަރުދަމާއާއި ފެނާއި އަ ޖެހޭ. ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރެވިފައި ކަން ބަލަން އެބައާ ެއކު އެވާތީ

ދެން ސިޓީ ފޮނުވައިެގން ނުވަތަ ބަލަމުންދިޔައިމަ؛ މިތާ  ،ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއްމިހެންގޮސް ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަލައި ޗެކު 

އޭނަ ރާއްޖޭގައި ނީ ވާ އަނެއްކާ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔގެ މުހުތާދަކަށް ނޫނީ އޭނަގެ މިޝަން ނުވަތަ އޭނަގެ ވިްސނުމަކަށް

 ،ވެސް. އެ ވިދާނެ ކަމަށް ހިސާބުން ހުއްޓެނީކަމެއް ތަންފީޛުކުރަން. އެ ވެދާނެ، ޖިހާދާ  ބަޖެޓުގައި ހުރި ހުރިހާ

ކުރެހުްނ ކުރަހާ އެންވަޔަރަމަންޓް  ،ވެސް. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ކަމަށް  ހިސާުބން ހުއްޓެނީފަހަރެއްގައި މުޢިއްޒާ 

ވެސް. ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާެއއް ނޫން އެއީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ކަމަށް ނީއްޓެ ހިސާބުން ހުއާ މިނިސްޓްރީ

ނަޑއަުޅއްވާ އެކަްނ  ،ެގ މުހުތާދަކަށް ވާނީޔާބޭފުެޅއްެގ ޒިންމާއެއް ެއކަން ކުރުން. އެކަމަކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ަފއިވާކަ

ގިަވޑަިއގަންނަވާނީ ިމވެިނ ނރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް އެ އަިއޑިާއއަީކ، އެންމެ ައވަހަކަށް. އެހެންވީމާ،  ކުރުން ވީ

ނގޭީނ މި ކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއެްއގައި ކަންަތއްަތކެއް ހުރީމައޭ އަބަދު ތާށި މިނިސްޓްރީ

ނީ. ރައީސަށް ކުރަ ހުރިހާ ތާއްޓެއް މި މަންޓް މިނިސްޓްރީންކަން މިންނގޭނެ އެްނވަޔަރައޭރުން އެ ފަންކްޝަންކޮށްގެން.

ވެްލެގ ލެ މަިއކްރޯ ،ނުގަަނންވާނެނިގވަަޑއި. ރައީސަށް އެނަގަން ޝަންވަންޖެހޭ ޑިސިގަންހިސާބުން ނަނގޭނެ އެހާއެ

ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ ރަނގަޅަށް މަސްއޫ ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ އަިއޑިާއއަކީ މިހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭކަށް

 ަގއިހޭނީ. ހަޑިކޮށްގެންނުވާނެ. ީރތިކޮށް ގެންދަންޏާ މީސީާއ ެއއްކޮށް ދާންޖެ ެއކަމަުކ ކާޓް؛ ރަނގަޅު ،އަދާކޮށް

ނެ ިގގެްނ ބޭރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ބޭރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނވާނެ. ސަރުކާރަށް އެ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ބޫސްޓަކަށް

 ،ގޮތަށް ދެންމެ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވި ދެންމާ، ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީ

. އޭރުްނ އިުމކުރުންއުސޫލުން ގެންެދވޭނެ ިނޒާމެއް ޤާ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންަތއްތަްއ ރީތިކޮށް ހިމެނިގެން ރީތި

 ކޮޭނ. ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި  ފަޅު އެބަ ސަރުކާރަށް އޭގެ އެްޑވާންޓޭޖް އޮންނާނީ. އެއީ ވަރަށް ގިަނ ރަށްރަށުގައި

ވެސް ެއއީ. އަެނއްކާ ނުކުެރވޭ ކަމެްއ  ވެސް އެބަ ގެންދަވާ. ޙަޤީޤަތަކީ ކަތް ސަރުކާރުން އަްސލު ކުރައްވަމުންމަސައް



  

މީހުން.  ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިކަްނ ނުކުރަނީކަން މިނއެަރއީސަށް ވެސް  އެކަެމއް ނުކުެރވި ދަނީ ،ނަމަ ހުރި

ނޑު ގަ ގޮތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާއެހެންވީމާ، ެގންޖެހޭ. ނއެހެންވީމާ، މީތި އެބަ އެ ބޫލުކުރަނީ އެންމެންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ވެްސ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ އެރީ މި ރަންކުރިއްޔާ. ހަމަ ހިތަށް ކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް މިފައިދާވާނީ ވެސް 

 .ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރިޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރު ފަލާޙް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު  ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ެވސް ހަމަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ދެންމެ  ،ޑަކުދީންަތކަށް އަނިޔާކޮށް ގެމަނަފުށީގައި ކު  ،ނުންވެސް ދަންނަވާލަން ބޭ ކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑުތާއީދު

ކުރި ރިހާ ކުދިންނަށްހެން ޖިންސާ ގޯނާގެ ހ10ުގެމަނަފުށީެގ ގްރޭޑް ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ 

. ދެން ގާނޫނު ނަންބަރު މައްަސލަ ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް ޓީޗަރެްއގެ ވާހަކަ. މިކޮޅުން ފުރުވާލި ވާހަކަ. އެ

ާމ ބެހޭ ގާނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވައިލަންޖެހޭ ދަފްތަރެއް ކުރުށުން ކުަޑކުިދންނަށް ޖިންސީ ގޯނާދަ، 2009/12

ނޑު ުނވާތީ އެޝާއިޢުކޮށްފައި  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައްޑޭ ވިދާޅުެވއްޖެދެން އި. މެން މި އުޅެނީމަްއސަލަ ބަލަން އަޅުގަ

ނޑުޖެނުކުރީމައޭ ސުވާުލކުރަން، މިސާލަކަށް ކަން ނުކުރީމަ މެން، ިމ ދަފްތަރު އެކުލަަވއިލާފައި ހޭނީ. އަޅުގަ

 އޮތީ. ދެން އިތުރަށްއެބަ އެނގޭ މިކަން ުނކޮށްކަން  ވެސް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ނުކުރާޝާއިޢު

ނޑުމެން އްޔާ. އެހެންވެއްޖެ އެ އެކުަލަވިއލާފައި ނުކުރާ ގޮތަށްތޯ ނުޖެހޭނެއަހާކަށް  ،ޒިރުކޮށްފުޅުން ހާބޭ އެ ނީޖެހޭ އަުޅގަ

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،  ނުކުރެިވގެްނ މިާޝއިޢު، ނުލާކީްއެވގެންތޯ އެކުަލވައި، މިއަށް ވީ ކިިހނެއްތޯ ،ސުވާލުކޮށް 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖަގިއ  އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން

ނޑުމެްނގެ ތުއްުތ ވަރަށް ޑޭންޖަރުކަމެްއ  ،ން އަންނަ ކަމެއް ިމއީއައިސް ވަރަށް ކުިރއަމުމިހާރަކަށް މިީއ އަުޅގަ

މައްސަލަ. އެއީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ާރއްޖޭަގއި  ނަކުރަމުން މިއަންޑެތި ސިންގާ މީހުން ޖިންސީ ގޯނާންނަށް ބޮކުދީ

ނޑުމެންނަށް ކޮ ެވސް ޒިންމާއަކަށް ވާނެހެްނ  ންމެ މީހެއްގެފެތުރަމުން އަންނަ ބޮޑު ބައްެޔއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިން ކަން މިއީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ނަހަދައި،މި ،އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވެްސ  މާދަމާ އަެނއް ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެއްބާރުަލއިނގެްނ މިކަމުގެ ޝިކާަރއަކަްށ ވެދާެނ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ބިރުގަނޭ.  އަުޅގަ

ކުރުމަކީ އެީއ ަގނޑަށް ީހވަނީ މި ދަފްތަރު ޝާއިޢުއަޅު ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ؛، ކުރަންެޖހޭކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް މިކަން އެ ން،ހުއްޓުމެއް އަންނަ ކަަމށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މި މިވެިނ  ،ގިނއަުޅގަ



  

ނޑުމެކުރާ މީހެއްކަން މީހަކީ މިވެނި ކަމެއް މިކަހަލަ  އޭނީ ވަރަށް ރީތި ނަމެއް އޮވެންނަށް ޚަބަރުލިބިފައި އޮންނަ. އަުޅގަ

އީ އުޅެނީ ޑޮްކޓަރޭ. އެ ކަން ކުރާ މީހުންނަށް ކިޔައި ކަން ންނަށް މިކަހަލަ. ޑޮކްޓަރު. ކުަޑކުދީކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް

ނޑުމެން އެންމެންނަވެސް ހަމަ މީގެ ކަން ހަމަ މި .ގެންޖެހޭނވެްސ އެށް ތެރޭަގއި ގެްނގުޅޭ ބަހެއް. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ތަ ހޯމް މިނިސްޓަރު ނުވަތަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓަރަކު ނުވަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ނަހަދައި؛

 ކުެރވެނީކީ ނޫންނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރަކަްށ ކުޑައިމީސްވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ގެނެއްސި

ނޑުމެްނނަކީ .އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ގެނެސް ސުވާލުކޮްށލަންޖެހޭ އެބަގެ. ނކަންނޭ ހަމަ މިތާ ތިބި ކޮންމެ  .އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކު މި ބައްަޕއެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިރުވެރިކަމާމަންމައެއް، ވެސް  މެންބަރަކީ ކަން އަޅުގަ

ނޑު އޮޅުންފިލަންޖެހޭތީ ނޑު ހަމަ ތި އެދުމަކަށްށް އެދޭށް ބޮޑަވެސް ވަރަ މިކަން ކޮށްދެއްވުމަކީ އަުޅގަ  ވާތީެވ، އަުޅގަ

 ދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމައިގެން ުކރިއަށް، ންގެ ައރިހުން އެދެންގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންބޭފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ.

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ވަނަ މާއްދާ މިހެން  99ާއއި ވަނަ މާއްދާ 98ަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅު 

ކުރަްނ ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން ނުވަަތ ންބަރުންނަކީ ވަޒީރުންނާ ުސވާލުންގެ މަޖިލީހުގެ މެތަކުރާުރކޮށް ރަްއޔިތު، އޮްއވާ

ރާީތވެ. ވަރަށް ކުތަނުގަިއ ސިފަކުރަްނ މަސައްކަތް ށް ގޮްސގެން މިކަްނ ކުރަންޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި މިވުޒާރާަތކަ

ގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއާއި ަރއްޔިތުްނެގ ވަނަ މާއްދާ  99ވަނަ މާއްދާއާިއ  98ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ސާފުކޮށް

ނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭ ވަޒީރުންެގ އޮ ގޮތް އެބަ ޖެހޭކަންކަން ކުރަން މަޖިލީހުން މި ވޭ. ވަޒީރުްނނާ ސުވާލުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެބަ ލިބިދޭ މި ތަޅުމަްށ  ،ތަނަށް ވުޒާރާަތކަށް ގޮސްގެްނ ސުާވލުކުރާކަށް. އަުޅގަ

ީމގައި  ގައިށް ބޮޑު މަޤުޞަދެއްތަނަށް ވަޑަިއގެްނ ޖަވާބުދެއްވަން. ެއއީ ވަރަ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިގެން ވަޒީރުން މި

ނުޑމެން ވުޒާރާތަކަށް ގޮއޮންނަ އެއްެޗއް މު ކޮޓަީރގައި ިތބެފައި ސުވާލަކީ، ާއއްސްގެްނ ވަޒީރުންގެ . އަުޅގަ

ގޮތުން ަވގުތުން ަވގުތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އެކަަމުކ ރަްއޔިތުންގެ ކޮންސަރންތަކާ ގުޅޭ  ،ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން ސުވާލުުކރީމާތަޅުމަށް ހުށަހަޅަތަނުގެ  މި ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތުްނ  އިގެން އަުޅގަ އަޅުގަ

ބޭފުޅުްނގެ ޮކންސަރންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަސައްލީެއއް އެބަ ލިިބގެންދޭ.  އެ ،ދެްއވާ ޖަވާބު އަުޑއިވި  ވަޒީރު އެ

ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ގަބޫެލއް ނުއެހެންވީމާ، އަ ކުރެވޭ ތަކުރާރުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ވަޒީރުންގެ އޮފީހަށް ުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެބަ ޮއވޭ  99ގޮްސގެން ކަންކަން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ދައްކާ ާވހަކަތަކެއް. 



  

ގަތުމަކީ މުއައްސަސާަތކުންނާއި މީސްީމހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާިއ އިލްތިމާސްތަކާއި އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާެއްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ކޮންސާންވާ ކަމަީކ ެއއީ ނޫހެއްގައި އޮތް ކަެމއްތޯ، އެ 

މީހުން ވުޒާރާއަކަށް ޮގސްެގން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްގެން ގެނައި ކަެމއްތޯ، ެއަކން އޮޅުންފިލުވުމަކީ ވެްސ 

މި  ން ކޮްނސާންވާ ކަމަށް ވަންޏާ،އްގައި ޖަހާފައި އޮތް ެއްއޗަކާ ހެދި އަުޅަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާެއއް. ނޫހެ

ގޮތް  ކަން ހިނގާފައި އޮތްއެ ، ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްތޯ ،ބަޔަކު ހާޒިރުކޮްށގެން ެއއީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއްތޯ ތަނަށް އެ

ނޑު ނޫކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ މި އޮންނަނީ ޤާ ސާފުކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ނުއަސާީސަގއި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ދިޔައިރު ވެްސ ައހަރު ނިމިގެން 5މިދިޔަ ، ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ކޮމިީޓތަކުަގއި މިހާރު ދެކެޭވ ވާަހކަެއއް މިއީ 

ތަނަށް ވަޒީރުން ގެަނއުމުގެ ކުރިްނ  އަޅުަގނޑު ުދވަހަކު ވެސް ައޑެއްނާހަން އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

ތަނަށް ޮގއްސަ ވަޒީރުންަނށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ލިބޭތޯ  ލާންޖެހޭނެ ވާހަކަާއއި އެ މެން ވުޒާރާތަކަްށ ސިޓީއަޅުަގނޑު

ގައި މި ތިބެނީ. ހޮވާފައި ތިބޭ މަންދޫބުން މިތާ އަޅުަގނޑުމެން މަޑުކޮްށގެން ތިބެންޖެހޭނެ ވާހަކައެއް. ރަްއޔިތުން

ނޑުމެން ހޮވާފައި މި ތިބެނީ ވަޒީރުްނ  ްއސަ ތިބޭ ބައެއްވަޒީރުންނަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ީސދާ ހޮވުމަކުން ައއި ނޫން. އަުޅގަ

ދީގެން ށް ކުރޭތޯ ބަލަން. މިތަނުން ރުހުންަގޅަމީހުން އެ ކުރާ މަސައްކަތް ރަނ އެ ،ކުރާ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރުުކރުވައި 

ތަނުގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓެްއ  ގޮްސ އެ ން އެޮޕިއންޓްމަންޓަށް އެދިގެންތިބޭ ބައެއް ވަޒީރުންނަކީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެ

ނޫން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަްއ  މިކަްނކަން ކުރާ ގޮތަކަށް ،ތަނުގަިއ ތިބެގެން ސުވާލުކޮށް  ލިބުނު ދުވަހަކުން އެ

ނުން ބޭސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބަށް  ،ވަނީކީ. ރައްިޔތުން މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް އެކުލެވިފައި މި ވަނީ އެކުެލވިފައި މި

ނޑުމެންނަށް ވަޒީރުން މި ޮކމިޓީތަކުގަޔާ ، ހި ހާޒިރުކޮށްގެންވަގުަތކު ަވޒީރުންނާ އެްއޗެ  އި ތަޅުމުަގއި ައޅުގަ

ޒިންމާދާރުކުރެވުމުގެ މަަސއްަކތްކުރެވޭ ގޮތަށް. އަބަދުެވސް ވަޒީރުްނގެ ދަށުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑުމެންނާނޫ ހަކަެދއްކީމަ މީކީ ގަބޫުލކުރެވޭ ވާހަކަެއއްތަނުގައި ވާ ތިބެންޖެހޭނެ ގޮތަށް މި މި  ން. ރަްއޔިތުން އަުޅގަ

އްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މި އޮންނަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކޮށްފަިއ އޮތީ ވަރަށް ގިނަ ބާރުތަކަކާ އެްއކޮށް. ރަ

ަގިއ . އެހެންީވމާ، ތަކުރާރުކޮށް މިތާހުރެ ނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ަބއިވަރު ބާރުތަެކއް ދީފައި ސަބަބުތަކަކާޤާ

ސިީޓ  ،ެއކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ުވޒާރާތަކަށް ގޮސްގެން  ،އަޅުަގނޑުމެން މަްއސަލަެއއް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ލައިގެން އެ ސިީޓއަށް ޖަވާުބދިން ދުވަހަކުން އެ ަޖވާބު ހިފައިގެން އަިއއްސަ މި ތަނުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ 

ނޫން. އާއްމު ަރއްޔިތުން ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި  އްެގ ގޮުތގަިއ އޮތުމަކީ ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއްކަމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަސޭހައިން ބެލޭނެތީވެ. އެ ބޭފުޅުން  ،މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ އެ ބޭފުޅުން

އެ ބޭފުޅުްނގެ  ،ދުވަހެއް ޮގސް މިހެން ކަންަކން ވާތީވެ  ވުޒާރާަތކަށް ސިޓީ ލަިއގެން އޭގެ ަޖވާބު ނުލިބި އެތައް

ނޫނުއަސާސީން ދައްކައިދީަފއި އޮތީމަ އާއްމު ރައްޔިތުްނ ންކަން އަވަހަށް ކުރެވޭނެ މަގު ޤާމަންދޫބުންނަށް މި ކަ

މި މަޖިލީހުގެ  ،. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ގަބޫުނކުރެވޭ ކަމެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް ސިޓީތައް މި ފޮނުވަނީ



  

މާއި ިމ ނޫން މި ތަނަށް ވަޒީރުން ނުގެަނއު ގައި މި ތަނުަގއި ެއއްެވސް މެންބަރުންނެއް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއްތާރީޚު

ވަޒީރުން އަދި އެ ދައްާކ ނޑުމެން ބޮޑެތި އެޮޕއިންޓްމަންޓުތައް ހަދައިގެްނޮގސް ތަނަށް ވަޒީރުން ގެންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަ 

ހިންގާ ތަންތަން މި  އީ އަިދ ތެދެއްތޯ ބޮޑެތި ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގައިގެން ެއއަށްފަހުަގއޭ. ތަޙުޤީޤުއެ ދެއްކީމަ ވާހަކަެއއް

ނޑުމެން ބަލާނީ ތަނަކީ. އޮްތ  އްސަލަތަަކކީ ރަނގަޅަށް ޮގއްސަމައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނީމަ އެ މަ މި ތަނުގައި އަުޅގަ

ޮދގެްއތޯ. އެކަން އޮޅުންފިުލވަން ތިބޭ ބައެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކީ.  ،ތެދެއްތޯ .ޮއތް ކަމެއްތޯ ގޯސްކޮށް ގޮއްސަ، ކަމެއްތޯ

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާ އޮުޅވާލަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވަޒީރުން ކަންތައްތައް ކޮށްދިން ދުވަހަކުްނ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުގެ ބާރުތައް ހަނިކުރާކަްށ ގޮތަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީއެ، ކޮށްދެވެން އޮތް ަބއެްއގެ ޮގތުގައި މިތާ ސިފަކުެރިވގެން

 ާތއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން.އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށްއިްއޒަތް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ުހށަހެޅިއްޖެއްނަށް މައްސަލައެއް އްރިރު. އާެދ މި ތަޤަޝުކުރިއްާޔ މު ކަމެްއ  3ޔާ އަުޅގަ

ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. މި އެބައޮތް. މައްސަަލއިގެ މުހިއްުމކަން، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުިރ މިންވަރު، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް

ލާނީ. މައްސަލަިއގެ ކަން ބަމި ޅުަގނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ ކޮންގޮތަކަށްތޯކުރެ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަ ގޮތުން ކަުމގެ 3

ޖެހޭ މައްސަލަ ވެސް ހުރެދާެނ. އަދި، މިނިސްޓްރީތަކުން މަށް ޓަކައި ަވޒީރުންނަށް ލިޔަން ލޫމާތު ސާފުކުރުބާވަތުން މަޢު

ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހުރެދާނެ. ސީދާ މި ތަނަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށްގެްނ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ސް ހުރެދާނެ. އެ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް މި ޮކމިޓީން ނިންމާ ކަމެއް. އެީއ މިވެނި ގޮަތކަށް ެވގެން ނިންމާ ވެ ތައްކަންތައް

ނޑުމެން ކޮންެމހެންނު ކަމުގައި ެވގެނެއް ނިންމުމެއް ތަނަށް ވަޑައިގަތުން  ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ވަޒީަރކަށް މިވާނެ. އަުޅގަ

ވަޒީރު ހާޒިރުކުެރވެންވާނެ. އްޔާ މާކަށެއް. މި ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެޒުރުވެިރވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ނިންޢު

ވެސް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެންމެ މުހިއްމީ އެ ގޮތަށް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ގޮތަށް  ،އެހެންމެހަމަ

ރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކުރެވިދާނެ. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިހާެވސް ޢަމަލުގޮތަކަށް  މިއިން ކޮންމެ

ރި ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެ ،ވާހަކަެއްއ މިތާ ދެކެވިއްޖެ. ެއއް ވާަހކައަކީ  2މައްސަލައަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް. 

ބެހޭ  މި ަދފުތަރުގެ މައްސަލަ. މި މަްއސަލަ ނުކުރަންޏާ ކަމާ ،ގަިއ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މެންބަރުން ވެސް މިތާ

ޖެހޭ ހާޒިރުކުރަން. އެީއ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން  . އެހެންވީމާ، އެބަ ހުމާލުެވވަަޑއިގެންފައެއޮތީ އި ވަޒީރު

 ނޫން. އިހުމާލުވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، އެ ކަމަށް ޓަަކއި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއ ައޅަން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ކަެމއް



  

މަޢުލޫމާތު  ފުރައިގެން ޮގއްސި. ެއހެންކަމަށްވަންޏާކު ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބަެލވޭ މީހަ މި ަކމާ ،ވަަނ ކަމަކީ  2ޖެހޭ. 

މާ ބޮޑަށް މައްސަލަ ގޯސްވެަފއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މިހާ މުހިއްމު  ވުރެ ސާފުކުރުމަށް

ޕާމަނަންޓް  މި މިނިސްޓްރީގެ އެިކއެކި އިސް މުވަްއޒަފުންތައް، ނޫން، ބެހޭ ވަޒީުރ އެކަންޏެއް ކަމެއްަގއި ކަމާ

 ނޫނިއްޔާ ަހވާލުވެތިބި މުވަްއޒަފުން، ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް މިފަދަ މީސްމީހުން އެބަ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް ،ސެކްރެޓަރީ

ޖެހޭ ގެންނަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނެތް މި ކަންކަން ނުބަލައި ސިީޓއެްއ ފޮނުވާލައިގެން ތިެބވޭކަެށއް. 

ސަތައް މެންބަރުން ވުޒާރާއަްށ ގޮސް މިނިސްޓަރާ ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ސާފުކޮށްލެވޭ ޒާުތގެ ހުންނާނެ ބައެއް ކަހަލަ މައް 

ނޑުމެން މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ކޮން ނުޖެހޭ. މި ތަނަށް މެހެން ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދާކަށްވެސް. އަުޅގަ

ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މި ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާނީ. އެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކުަގިއ އަ ،ހުށަހެޅޭ އިޖުތިމާޢީ

ނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ ކަމުގެ ބާވަތަާށއި ، ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަަލއާއި  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަާށއި ،ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ހޯމި ކަން ޙައްލުކުރާނެ ގޮަތކާ އްލެއް އުޅޭ ޙަ ދަން މި. މި ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށްގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭތީ އެންމެ  ،ނުހޯދޭނެ. ބައެއް ފަހަރު މި ދިމާވާ މައްސަލަައކީ ިސޔާސީ ފިކުރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އެބަ ޖެހޭ އެކު ދަންނަވަންމި ކޮމިޓީތަކުެގ ބޭނުން ހިފަމުންނުދާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާ ގޮުތގައި  ހެޔޮ . އަުޅގަ

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ  ދަވެރިކަމުަގއި ަބއެއް ފަހަަރށް؛ގޮަތކީ އެިކއެކި ވާ  އް ބޭފުޅުންނަށް މި ވާތެރެއިން ބައެ 

ހެްޑލައިން ސީކުކުރުން. ކަމެްއ ތަންތަނުގައި ވެސް ަރއްޔިުތން މަޖިލީހުގައި ވެސް ދިމާވާ މައްސަލަެއއް މިއީ 

 އްެލއް ހޯދަން މި އަސްލު ޙަ، މަ ދިމާވާ މައްަސއަކީބޮޑަށް ިއސްކަމެއް މި ދެވެނީ. އެހެން ދެވުނީ ވުރެ ލުވުމަށްހާސި

ނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ގޮަތކުން ރޭޑިޯއއާއި ޓީ.ީވަގއި މި އުޅޭ މައްސަަލއަށް މި އޮންަނނީ ޙަ އްލެއް ނުހޯދި. ބޮޑަށް ައޅުގަ

. މި ކަންކަމަށް ޕާޓީ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުން ފިތި ބާރުވަނީ 2މައްސަލަތައް ކުެޅވެނީ. 

ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ކަމަށް ތުގައި ވެސް މި ކޮމިީޓގެ މަސްއޫިލއްޔަތަީކ ސަރުކާުރ ޙައްލެއް ހޯދަން. ޙަޤީޤަޖެހޭ  އެބަ

އެކު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޖެހޭ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަށް ބަލާފައި، ތިމާ މި ހުންނަނީ  ތެރިކަމާވެއްެޖއްޔާ އިޚްލާޞް

ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ މައްސަލައަްށ  ށްތޯ، ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދޫކޮށްލާފައި،ކަކޮން ސިޔާސީ ޕާޓީއަ 

 ؛އޮްތ ކުަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ަމއްސަލަމި  އް ހޯދަން. މިހާރު މި ތަުނގައި ހޯދަންޖެހޭ ފަރުާވއެ ،ބަހުސްކޮށް

ފިޔަވަުޅއެޅިަފއިވޭތޯ ބެލުން. މި  ނަށްައޅުަގނޑުމެން ؛އިރާދާ ެއކީ ުއޅޭ ުކޑަކުިދން ރައްކާތެރިކަމާ ؛އިންޑިާއއިން ލިބުނު

ފަހަރެއްގައި މި ސަރުކާރުެގ ޖެހޭ ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް ދޫކޮށްލަން.  ޖެހޭ ބަލަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މައްސަލަ އެބަ

ނޑުމެްނ  ވަޒީރާ ގުޅުމެއް ނެތި ހަމަ އެކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފެްއގެ އަތްަދށުން ގޮއްސަ އޮތް ކަަމކަށް ެވސް ވެދާނެ. އަުޅގަ

އެ ކަންކަްނ ބަލައި ތަޙުޤީުޤޮކށް، ޭއގެ ޙަޤީޤީ ފެްކޓު ހޯދުމުގެ ކުރިން ެއއްވެްސ މީހެއްެގ ބޮލުގަިއ އިްލޒާމުއަުޅވާކަްށ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ  ނުވެސް ޖެހޭ. އަޅުވާނެ ކަމެްއ ވެސް ނެތް. އަޅުަވިއގެން ނުވެސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ނުޑ މިކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބަަލން. ބެލުމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ވިސްނުމުަގއި އެިކއެކި މީހުންގެ ބޮލުގައި އިްލޒާމު ވެްސ  ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. އަުޅގަ

ނެޑްއގެ އެޅުިވ، ެއގޮތްިމގޮތަށް މި ހެދެނީ ގިނަ ފަހަރު، ބޮޑަށް ކަ ެމއް ޙައްލު ހޯދުމަށް ވުރެ ބޮަޑށް ސިޔާސީ ުޒވާުބގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތްއ  މިތާ މިތިބަތެރޭގައި. އެ ކަންކަން ހުއްާޓލަމާތޯއޭ. 

ނޑު، ކޮށްފައި ިތބި މީހުން. އެހެންވީމާމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުހި މެްނގެ އެންމެ އިްސ އަުޅގަ

މާޔަތްކުރުމެއް ެވސް ނޫން. ވަކި ވަޒީަރކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމެއް ވެްސ ިކ ވަޒީަރކު ހިވާނީ ވަ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް

މީހުންެގ  އެ  ،މީހުން އެ  ،ވާނީ  ކުރުމެއް ވެސް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކަށް  ނޫން ނުވަތަ ދަތި އުނދަގޫ

ަވޒީރަަކްށ ، ރެވޭނީ. އެހެންވީމާެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއެހެންވީމާ، ކަށަވަރުކުރުން.  މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރޭތޯ

 ްއޔާ އެީއ ދެރަދަްއކަާވ ަކމަށް ވެއްޖެޅުން ވާހަކަފުޅުކަމަށް ބައެއް ބޭފު ނުޖެހޭނެތަނަށް ހާޒިުރކުރަން ދަތިވެދާނެތީ މި

ށް އިރުއިރުކޮޅާ ކަތަނަ ވަީޒރަކަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން މި ނުވާނެ. އަދި ކޮންމެހެންކަމެއް. ެއގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން 

އްޔާ ހާޒިރުކުރާނީ. ުސވާލެްއ ކުރަން ޖެހެންޏާ ކުރާނީ. ޖެލަތު އޮވެއް ންޖެހޭ ހާހާޒިރުކުރާކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. ހާޒިރުކުރަ

މި ހުރިހާ ، އެހެންވީމާނެތް.  ިއލްޒާމެއް އެުޅވުުމގެ މާނައެއްވެސް ކޮންމެހެން ވަޒީެރއްގެ ބޮުލގައި  ނުޖެހެންޏާކުރަން 

ނާ އެކު ައޅުަގނޑުމެންތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެިރކަމާ ިއޚުލާޞް ،އެކު ޒިންމާދާރުކަމާ ، ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް

ެއއީ ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ބަރާބަރަށް އަދާކުޭރތޯ ބެލުން. އެކަމަށް ޓަަކިއ ހަވާލުވެފައި އޮތް މަްސއޫލިްއޔަތު؛ 

ަވންޏާ އެގޮތަށް. ަވޒީރު ނޫން  ފަހަރު ަވީޒރުން ހާޒިރުކޮށްގެްނ ކަމަށް ން ކުރަން މި ކޮމިޓީން ނިންމަނީ ބައެއްއެކަ

ވިްއޔާ އެގޮތަށް.  ވިްއޔާ އެގޮތަށް. ޯފނުކޮށްގެން ިވއްާޔ ެއގޮތަށް. އަދި ސިޓީ ފޮުނވަިއގެން ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން 

ެއކި  ެލވެްލގައި،އެކި ވިއްާޔ ެއގޮތަށް.  ަބއްދަލުކޮްށގެްނ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ަވިކން ވަޒީރުންނާއަޅުަގނޑުމެން ގޮސް ަވކި

ފަހަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ  އެކި ،ެއކި ގޮތަށް  ،ފެންވަރުަގއި

މި ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެންސްކޮށްގެްނ  ްނ،ކުރުމަށް ޖާގަ ވެސް ދީގެވަޒީރުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ

ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮްށ  ކަމާ ިމ ޚާއްޞަ ަމއްސަލަިއަގއި ، ައށް ގެންދަން. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ކުރި

ނޑު ދެޭކ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ސުވާލުކުރުމަކީ މުިހއްމު ކަެމއް ން. އަުޅަގނޑުެގ ވާހަަކ ނިންމާލަ ކަުމގައި އަުޅގަ

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ސުވާުލކުރީމަ ދެންނެވިން އެއްކަލަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ކަންަތކުަގއި  ،އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ  ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަްއސަލައެއް .އަޅުަގނޑު ިއއްޔެ ވެސް ދެްނނެވިން ކަމަށް އަުޅގަ

ސް ނުދެކެމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެގޮތަށް އެދުނީމަ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ހޯދަން ވެ



  

، ންވީމާކަމަށް. އެހެ ެއއީ މި ކޮިމޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ފަ.އޮތް ަޖވާބެއް ެދއްވާ ފޮނުވީމަ މިހާރު އެބަ

 ލީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް. ނަށް ދަންނަވާއެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަމަށް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ުފރުޞަތު ދެއްވީމަ އިނގޭތޯ. ގަބޫލުކުރަން ތި ވިދާުޅވީ ަރނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް 

ނޑުމެންނަށް ރެކޮމެ ން ކުރެވޭއެކަމަުކ، ާއއްމު އުސޫލުން ަކންކަ ެއ  .ންޑޭޝަން ދެވޭނެ މި ކޮމިޓީން ބަލަންގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް. ހިސާބުން މިކޮޅަށް ހުށަހަޅައި ތާއީދު ލިބުމަށްފަހުގައި. މި ކޮމިޓީން ފޮނުވޭއެހާފެށުނީ  ނެ އަުޅގަ

ނޑުމެ، އެހެންވީމާ ން މައްސަލައެއް ނުެއއް ހިސާބުނަށް އެހާންތި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއާވށޭ. އަޅުގަ

މި ދެންނެވީ. މި ކޮމިޓީން ބެލޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ތި ކޮމިޓީން ބައްލަވައިެދއްވުން އެދެމޭ. ެއީއ  ނިންމޭނޭ

ނުޑމެން ؛އަޅުަގނޑުމެންނަކީ   ެވސް މެންބަރުން. ކޮމިޓީއަކީ ތާއީދުކުރެއްވީ .މެންބަރުން ތަނަށް ހުށަހެޅި މި ނަކީއަުޅގަ

 ލީގަލް ކޮމިޓީެއއް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އޮންނާނެ ހަމަ އެ ކޮމިޓީއަށް ެއ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ފޮނުވުމުގެ ބާރު ވެސް 

ދި ނުފޮނުވިަޔސް ށް އަމި ޮކމިޓީއަ ،އެހެން ވެސް ހެދޭނެ، . އެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް ލިބޭ

ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  މި ކޮމިޓީން ކޮންެމހެން؛ ެއގޮތަށް އެ މައްސަަލ ކުިރއަށް ގެންިދޔަިއއްޔާ، ވެސް. އެހެންވީމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޫނުއަސާީސއަކީ ެއއީ ދުސްތޫރެްއގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ކުރުކޮްށ ރިއްޔާގެ ޤާއިނގޭތޯ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ޝުކުރިއްޔާ

މްތައް ލިޔެފައިވާނެ މަބްދަޢުތައް އަދި އޭގެ ޙަޤީީޤ މަފްހޫލިޔުްއވާފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. އޭގެ ައސާސްތަާކއި ޭއގެ 

ނޑުމެން  ތަނުަގއި ވަޒީަރކު  ގަާވއިދެްއ އެަބއޮްތ. މި ތުްނގެ ަމޖިލީހުގައިަރއްޔި ގެގަާވއިދުތަެކއް އޮންނާނެ. އަުޅގަ

. އެަބއޮތް އްޔާ ކަން ކުރަްނވާ ގޮތް ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައިހާޒިރުކުރަންވެއްޖެމަޖިލީހަށް 

ްއ ނުކުެރވޭެނ ހަކަށް ހާޒިރެހިތަށްއެރި ގޮަތކަށެްއ މި މަޖިލީ ،ހިތަށްއެރި ވަގުަތކު ،ހިތަށްެއރީމަ ،ވީތީވެ  މެންބަރަކަށް

އޮތް ހާޒިރުުކރަންވާ ގޮތް، ހާޒިރުކުރަްނވާ  ނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަާޔންކޮށްފައި އެބައެްއވެސް މީހަކު. ޤާ

މެންބަރުންގެ  ،އެންމެ ގިނައިން ވަޒީރުން ާހޒިރުކޮށްަފއިވާ ބޭފުޅުން  ،ގޮތުން ެއކަން ކޮށްފަިއވާ ގޮތް ބޭނުން. އަދި ޢަމަލީ

އެ  ،ެއ ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތކަށް ވީމާ،ރޭގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާެނ. ވަކި ގޮތަކަށް ަކނަޑއަޅުްއަވއި ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްތެ



  

މެދު ކަންތައްތައް ކުރަންވާ ގޮްތ ނުވަތަ ވަޒީރަކު ހާޒިރުކުރުމާ  ،މެދުހާޒިރުކުރުމާ  ހުށަހެޅުއްވި ދުވަހަކަށް މެންބަރުން

ލަ މާނަ އޭގެ ޖުމު ނޫނުައސާސީަގއި އޮތް މާއްދާެއއް ހަމައެކަނިގެން ޤާިއގެން ތިއްބަަވއިވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަޑަ 

ނުވަތަ އޭެގ  ،ވުރެ ބޮޑަށް ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަުކަގއި ށްންނަްށ އޮޅޭނެ. އޭގެ ޖުމުލަ މާނައަވިދާޅުވީމާ އޭތި ރައްޔިތު

ނަވާނީ. އްލެވީމާ ދެން ކަންތައްތައް އެނިގވަަޑިއގަންޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް ބެ ހޫމްތަކާއިމަފް

ތިމާވަުރގެ ނޫްނ  ،ތިމާބޮޑަްށ ބާރުގަަދެވފައި،  ވީީތވެ މާ ގެ މެންބަރަަކށްގެ މަޖިލީހުތަުނގަިއ ރަްއޔިތުން މި، އެހެންވީމާ

 ޔާ އެ މެންބަރަކުއްސައްކަތްކުރާ ކަމުަގއި ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައިގެން އެ މެންބަރަކު މަ ދެވަނަ އެްއވެސް މީހަކު ނެތް 

ވާލުކުިރ ޒިންާމ ފުރިހަމަޔަކަށް އަދަެއއް ނުުކރޭ. އެއީ މެންބަރަކު ވެސް ހުންނަނީ ގާނޫނީ ޙުދޫދެއްގެ ހަރައްޔިތުން 

މަސްއޫިލއްޔަެތއް އަދާކުރާ މިންވަރު ، މާތެރޭގައި. ަވޒީރަކު ވެސް ހުންނާނީ ގާނޫނީ ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެްނވީ

. އެ އޮންނަ ނަނީކީމިސާލަކަށް، ހަމަ ގެންނަންވީ. އެހެނެއް ނޫން އޮން ؛މެންބަރަކު ހިތަށްއެރީ ބެލުމަށް ޓަކައި ހަމަ

ނޑައަުޅްއވައި ފާްސކުރަްއވާފައިއޮތް. ހަމަ މި މަޖިލީހު އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް އެބަ އޮތް ެއްއޗެއް.  ގެ މެންބަރުން ކަ

ތަނުގަިއ  މި ،ކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ވާހަަކއަކީ  އެ ކަންތައް ގެނައިމާ ެއގޮތަށް ފާސްޮކށްގެން ، އެހެންވީމާ

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ ކަމުަގއި ެވއްޖެ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްވެްސ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އަިދ  ގޮުތގަިއ،އްޔާ އަުޅގަ

އުސޫލުަތެކްއ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ،ވަންޏާ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އަސާެސއް އެނޫން ފަރާތުން ވެސް ގަބޫުލކުރާ ކަމަށް

ތިމަންނާ ކޮންމެވެސް އެއްެޗްއ  . އެހެންވީމާ،މީނަ ހާޒިރުކުރަންވީއޭ  !އޮންނަންވާނެ އޭަގއި. ހަމަ ހިތަށްއެރީމާ އާނ

ުނވަތަ  ،ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެންޮއންނަނީ. އެ އޮންނަނީ ލިޔެލާފައި ހުށަހަޅާނީއޭ. އެެހނެއް ެވސް ނޫން ެއކަން 

ނަޑައޅަ އްާޔ ވެއްޖެމީހަކު ގެންނަން އެ  ށް ޓަކައި އެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރާނެއި ނިންމުމަކޮމިޓީއަކުން ގޮެތއް ކަ

ނޑު ދެންނެވީ ފަޭސހައަށް ޓަކައި ، ން. އެހެންވީމާ ގެންނަންވެއްެޖކަ ދެންމެގައި ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ،އަުޅގަ

ޒިންމާ  ލިއްޔަތެްއގެ ފުރިހަމަން މަސްއޫލިްއޔަތެއް ރަްއޔިތުްނ ހަވާލުކުރީމާ އެ މަސްއޫ މެންބަރު ވިދާޅުވިހެ

ނުޑމެންނަށް މިކަން ކުރުމުގައި އި ހަމަތަކުެގ މަތީޮއންނަ އުސޫލުތަކާ އެކަމަށް ޖެހޭނީއަދާކުރަން ން. އޭރުން އަޅުގަ

އެހެން ބޭފުޅަކު  .އްޔާ މިނިސްޓަރު ކީްއުކރަންތޯމިނިސްޓަރަކު ހާޒިރުކުރަންެވއްޖެ ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އޭރުން

ނޫނުއަސާސީަގިއވާ އްދާ ޤާމި ދެންނެިވ މާވަނަ؛  99 ،ވަނަ މާއްދާ ެވސް 90ސް ހާޒިރުުކރެވޭނެ. ހާޒިރުކުރަންޖެހުނަ

ނޑު މި ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންވެގެން  ،ން އެކަން ކުެރޭވނެ ފުރުޞަތު އޮތީމާތުގެ މަތީގޮ އެ ފުރުޞަތު އޮތީމަ އަޅުގަ

ނޑު ،އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ  .ހިނގާށޭހޯދަމާޖާގަ  ،ށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތުމެން ހުމިގޮަތށް ހުށަހަޅާއިރުަގއި އަުޅގަ

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ،ަމވެސްަގއި ވީނަގެ މެންބަރެއް ކަމުމަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ

ނޑައަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ވެފައި ާޔ ކަމަށްދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ެވރިޔާއަީކ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ޅުްއވާ ކަ

ނަޑއަުޅއްވާ އެހެން ތަންތަނުގައި ހިންގަވާ  ބެލުމަށް  ައދާކުރުމުގެ މިންވަރު ަތއްމަސްއޫިލއްޔަތުކެބިނެޓަކާއި އަދި ކަ

ނޑުމެންނަްށ  ދެން ،ގާފަިއ އޮތް ގޮތް ބަލަިއގެންނޓަކައި އެކަްނ ހި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދަމާ ހިނގާޭށ. އޭރުން އަުޅގަ



  

ން މިކަން ނިންމޭނީ. އަޅުަގނުޑ ނެތިން އެްއވެްސ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަިއގެން މަތީ ްއގެކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތްތަކެ 

ނޑުމެްނ ބަލަން މިތިބީ ތައްޔާރަށް.  .ތަނަށް ހުށަހަޅަންވީ ކުރިއަށް ނުގެންދާ ގޮތަކަށް. މި ހަމަ ހުށަހަޅަންވީ. އަުޅގަ

 ،ނަމަވެސް، ނޫހެއްގެ ެހޑްލައިނަށް އެރުމަށް ޓަކައިދޫކުރާކަށް ނެތިން. އެހެން .އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން މި އެްއޗެހި

އޭަގިއވާ  ،ނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާްއދާއެއް ނަަގއިގެން ޤާ، ނުވަތަ ނޫހެއްގެ ވަކި ކަހަލަ ސުރުޚީއަކަށް އެރުމަށް ޓަކައި 

އޭތި އެބަ އޮޅޭ.  ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ބާރުގެ ވާހަކަ ބޭނުންކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް

ަގވާއިދުަތކެއް ޮއވޭ. އެ ގަާވއިދުތަުކގެ  ،އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އޭގައި އޮންނަ ުއސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް އޮވޭ  .ނޫންއެހެނެއް 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން މިތާ ސިޓީ ލައިގެން އަުޅގަ ނޑުމެން މީހުން ހާޒިރުކުރަން ވެސް ޖެހޭނީ. އަޅުގަ ދަށުން އަޅުގަ

އޮތް ިލޔެވިަފއި  ކުރުާމއި މީހުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މި ހުރިހާ ކަްނތަކެއް އެބަމައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު

ނޑުމެންނަކީ  ވީތީ ޚިލާފަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ން ަގވާއިެދއްެގ ެތރޭގައި. ެއއާއަޅުަގނޑުމެ އަުޅގަ

، މާ މެްނނަކީ ވެސް ޙުދޫދެްއގެ ތެޭރަގއި ތިބި ބަެއއް. އެހެންވީމުންތަހާގައި ތިބޭ ބައެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ސިދުރަތުލް

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދަން މިތިބީ ތައްޔާަރށް. އެްއވެސް ރަްއޔިތުންގެ  ؛ އެކަން އޮންނަ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އަޅުގަ

 ލައެއް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށްގެ ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ަމއްސަ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުރައް

މުޤައްރިރު ަވރަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު  ވަންޏާ އެކަން ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަން ބެލުމުަގއި ައޅުަގނޑުެމން އިްއޒަތްތެރި

އެބަ ގެންދަވާ. އެކަމަކު އެަކން ބެލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ހިނގާފަިއވޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އަނެްއކާ ސިޓީެއއް ފޮނުވާލަނީ، މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާފަިއވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް  އެކަން

ނޑުމެްނ ގެންދަމުންގެންދާ އުސޫލެްއ  ޓަކައި. ޭއގެ ފަހުން އަޅުަގނުޑމެން މި ހާޒިރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އޮތީ އަުޅގަ

ހަމަ ޓަްށކިޔާަފިއ ކުއްިލއަކަށް މީހަުކ ހާޒިރުޮކށްފައި، ކަާމ ނުބެހޭ؛ ތިީއ  އެއޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތް ޫނން ގޮތަކަށް

ތިމަންނަ ދެނެހުރި ވާހަކައެްއ ވެސް ނޫނޭ، ތި ކަމެއް ހިނގި ވާހަކަެއއް، ކަމެއްތޯ، ކާކުތޯ ލަދުގަންނާނީ؟ މި 

ހިނގާފަނުވާ ކަމެްއގެ ވާހަަކެއއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ހަމައެކަނި ދައްކާލުމުގެ ބާރު އޮތޭ ކިޔާަފއި އެ ބާުރގެ ބޭުނން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކޮށްފި ަކމުގައި ވަންޏާ، ައޅުަގނޑުމެން 

ުތ ކާކުެގ ވާހަކަެއއްތޯ ަދއްކަންީވ؟ ކާކު ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބާުރގެ ބޭނުންކުރާ ވާހަކަޯތ ދައްަކންވީ؟ ާކކު މަސްއޫިލއްޔަ 

ނޑުމެންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން  އަދާނުކޮށްގެން ާކކުތޯ ވާހަކަަދއްކަންވީ؟ އެހެންވީމާ، ތިމާތިމާއަށް، އަުޅގަ

ކަމުގައި ދެިކގެން، ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވހެން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް، 

އަށް ދާންވާނެ. އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ައޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްަޔތައިގެން ކުރި 

ބަލަންވާނެ. އެކަމަކު، ބަލަންާވނީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި. ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތަކެއް އޮންނާނެ. 

މެން ގާޫނނުގެ ތެރޭަގއި ިމ ތިބެނީ. ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ޖަންގަީލެގ ގާނޫނަކަށް ދޫުނކޮށްނުލުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑު

ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި މި ތިބީ. އުސޫލެްއގެ ތެރޭަގއި މި ތިބީ. ހަމައެއްގެ ތެޭރގައި މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން 



  

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލަ ެއއްވެްސ ހުށަހެޅުމުގަިއ؛ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ުދަވހު އަޅުަގނޑުމެން ދަނގެީތ 

ނޑު ާތއީދުކުރިން. ެއކަން ބެލުމަށް ދާއި ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް އަުޅގަ

ނަޑކީ މި ކޮމިޓީަގއި. އެަކމަކު، ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ ވިދާުޅވީ، ތިއީ މި ކޮމިޓީން  ޓަކައި ާތއީދުކުރި މީެހއް ައުޅގަ

އަށް ނުފެންނާތީވެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް ލިޔުއްީވ. ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެ އޮތީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ތިމަންނަ

ނޑުމެންނަށް އަދިވެްސ އެބަ އޮތޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ނުބެލިއްޖެ ކަމަށް  ޖަވާބު ލިޔުއްވާފަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

ގަ އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ ވަންޏާ އަނެއް ކޮމިޓީއަށް ެވސް ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގެ ޖާ 

މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ޖާގަ ހުސްވެގެެނއް ނޫން މި އުޅެނީ. އޭނަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުށަނޭޅިގެން. 

ނޫން. އަޅުަގނުޑ ހަމައެކަނި ދެންެނވި ވާހަކަައކީ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލިސް ކައިިރއަށް އާދޭސްުކރަން ދާ ވާހަަކއެްއ 

މަޖިލިސް ކައިރީަގއި ސުވާުލުކރަން ނުދާ ވާހަކައެއް ނޫން. ކަމެއް ސާފުނުކުރާނެ ވާހަަކެއއް ވެސް ނޫން. ކުރަްނވީ. 

މާނައަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވީތީ ވަޒީެރއް ކައިިރއަކަށް ނުދެޭވވަރުެގ މާ މަތީ މަޤާމެއްގައި ތިބޭ 

ސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ގޮސް ހަމަ ވާހަކަދެއްކޭނެ. އާދައިެގ؛ އެންމެ އާދައިެގ ބައެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ވެ

ކަމަށް މި ދެކޭ ރައްޔިތު މީހާ ކައިރިއަށް ވެސް އަުޅަގނުޑމެން ދާން އެބަ ޖެހޭ. ގޮސްެގން ސުވާލުކުރަން ވެސް އެބަ 

ނޑުމެން ނުދާންވީ ވަކި މީހަކަށް   ވީތީ، ވަކި މީހެއްގެ ަކއިިރއަށް؟ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކީއްެވގެްނތޯ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހިދާނެ ކޮންމެ ފަރާތެއް ަކއިރިއަްށ ވެސް. ުސވާލު ވެްސ ކުރަްނޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ސުވާލުކުރުމަށް ދޭ؛ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި ތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެ މައްސަަލއެްއ 

އި އެންމެ ހިތްވަރުދޭނެ އެކަކަށް ވާނެ މީހެއް އަޅުަގނަޑކީ މީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި. އެކަމަުކ، ބެލުމަށް ޓަކަ

އޮންނަ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކުެގ ތެރެއިން. ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަައކީ. އެހެްނވީމާ، އެހެްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންަނ 

މާނައިގައި ެއޮގތަށް ބުނެ ދޫކޮށްލީމާ، ބާރު އޮތޭ ބުނެ، އެ ބާރުގެ ވާހަކަ  މަފްހޫމަކާއި މާއްދާއަކާއި އެ ެއއްޗެހި ޖުމުލަ

ހަމައެކަނި ބޮޑުވެލާފައި ދެްއުކމަކުން އަދި ރަނގަޅެއް ނޫން. އޭަގއި އޮންނާނެ ހަމަތަކާއި ުއސޫލި. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

 އެންމެން އެއް ހަމަެއއްގެ ތެޭރގައި. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކޮށްިފން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްެކވި 

. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައް ކުރަންއުޭޅ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ައޅުަގނުޑ ވާހަކައަށް



  

ހިތަށްއަރަނީ، ކުޑަކުދިންެގ، ޖިންސީގޯނާކުރާ ކުޑަކުދިްނގެ މައްސަލަެއއް ބަލަން މިނިސްޓަރަކު ހާޒިރުކުރަން އުޅެްނ 

ރުންގެ ބާރުގެ އެ ބޭނުންކުެރވެން އޮތް ެމްކސިމަމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ފެށީމަ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލިސް މެންބަ

އެްއޗެކޭ. ެއއީ ކުަޑކުދިންނަށް ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުަލވައިލާަފއި، ޝާއިުޢކުރަންޖެހޭނޭ ބުނީމާ އެކަން 

. މިކަމާ ޒިންމާވާނީ ކޮން ޝާއިޢުނުކޮށްގެން އުޭޅ ކަަމށް ވަންޏާ ެއ މިނިސްޓަރު ގެނެސް ުސވާލުކުެރވެންޖެހޭނެ

ނޑުމެން. ދެން އެ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެއްެޖ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މުވަްއޒަފަކުތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

މެންބަރު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކަށް 

ތާއީދުކުރީމޭ. އެއީ ިވސްނާބައްލަވާ! އެއީ އެކަހަލަ ކަމަކަށް ތާއީދުކުރީމާ ައސްލު އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ތިމަންނަ

މެންބަރު ސިދުރަތުލް މުންތަހާއޭ އެ ބޭފުޅާ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެރުނީ އެ. އެއީ ބަޔަކުމީހުން ކުރަމުންގެންދިަޔ 

އްުޓވާލައި، ެއަކން އަގުހެޮޔކުރުމަށް މަސަްއކަްތކުރަން، ެއއަށް ާތއީދުކުރީމަ ވިޔަފާރިައކަށް އެ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ހު

އެކަހަލަ ކަންކަމަށް އަަރއިަގތީމަ އަސްލު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަރަިއގެންނުވާ ކަހަލަ ކަންކަމަށް 

ބަޔަކު އަގު ބޮޑުވީމާ، ެއއީ ބަޔަކު މީހުން އަރަިއގަނެވެނީ އެ. އެހެްނވީމާ، އެ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް  ދެމުންގެންދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދެއްވި ބޭފުޅާ ެވސް ޖަވާބުދެއްވާަފއި އެ އޮތީ،  ކުރާ ވިޔަފާރިެއއް. އެހެންެވެގން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ވީމަ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ިވޔަފާރީގެ ުއޫސލުން ދާ ކަންތައްތައް 

އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ކަންކަްނ ހަމަ ބަހައްޓާފައި، އަޅުަގނޑުމެން ކާބޯތަކެތީގެ ކަންަތއް ބަލަހައްޓާ، އެ ރިގުލޭުޓކުރަން 

ނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، އެތާ އެ  މަޖިލިސް ފްލޯއަށް ލީމާ ފްލޯއިން ބޭރުކޮށްލި ބައެްއގެ ާވހަކަ އަުޅގަ

ޅަށް ައއިސް މުޅިްނ އެެހން ކަމެއް ކުރަންވީމާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަެތއް ކަންކަން ކޮށްަފއި ައއިްސ، މިކޮ

ދިމަލެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް، 

ންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެ މިނިސްޓްރީތަކުން ނުދޭ ކަމަށް ވަ

މީހުންނަށް، މިނިސްޓަރުންނަށް އާދޭސްކޮށްގެން އެ މިނިސްޓަރުން ލައްވާ ފަހަތުން ހިނގަިއގެން ކުރުވުމުގެ ބަދަލުަގިއ 

ގެންޯތ އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަޅުަގނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭނޭ އެ ބޭފުޅުން  މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް، ީކއްވެ 

ނަރުދަމާ ނޭޅެނީ، ކީްއވެގެްނތޯ މި އޮތް ބަނދަރު ނެހެދެނީ. މި ސުވާލުތައް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެބަ. 

ނޑު ހަމަ ރޮޒޭ ހުށަހެޅުއްވި، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުާރ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ފެންނަީނ ހަމަ ވޯޓަކަްށ ައއްަސވަިއެގން މިކަން ނިންމާލަދެއްވުމަށް  ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ކޮިމޓީގައި 

 އިނގޭތޯ. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 



  

ނޑު ެދއްކި ވާހަކަ ވަަރށް ބޮޑަށް އޮޅުވާަލއިގެން ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ ަފއި އެ ވަަޑއިގެންެނވީ. ކޮމިޓީދައްކަވާ އަށް ފޮުނވާފައި މިހިރަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ބަރަކު ފޮނުވާފައި އޮތް އަދި ެއްއވެސް މެން ،ެއްއ ވެސް ަލކުން ޮފނުވާފައި އޮތް މަްއސަލައެްއވެސް ކައުންސި

ަދގޫކުާރކަށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ނރާކަށް ުނވަަތ މިނިސްޓަރަކަށް އުކު ެވސް. އެއީ ެއ ޖެއްސުމެއް ެއއްމައްސަލަ

ސުާވލުކުރަން ފޮނުވާފައި ހުރި ަމއްސަލަެއއްހެނެއް. ވަރަށް ީސރިއަސް މައްސަލަަތއް ހުރިހާ  ،ހަމަ ސުވާލުކުރެވޭީތވެ

އުސޫލުަތކުން އޮންނަ  މެދު ޚާއްޞަ ކުރާ މީހުންނާގޯނާ އޮތީ. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފިއ މި ބޭފުޅުން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކީމާހުށަހަޅަންޖެހޭ ދަފްތަރެއް ހުށަނާޅައިގެން  އިގާަވއިދުގަ 

ނިސްޓްރީއަށޭ. ގޮއްަސ އިނުން ވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭީނ މިމަ ރިޔާޟު ފުރަތަهللا މެންބަރު ޢަބްދު ،މި ވިދާޅުވަނީ

ދެން އެ މިނިސްޓަރު ދޭ  ،އެ ދަފްތަރު ހުށަނާޅާ އޮތީ ކީްއވެތޯ ސުވާުލކޮށް ހަދާފައި ،އަށް ވަަޑިއގެންމިނިސްޓްރީ

ައޅުަގނުޑ އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހުނީ.  ަލ ލާންޖެހޭނީ. އެހެން ވިދާުޅވީމާއަށް މައްސަމި ކޮމިޓީ  ޖަވާބަކާ އެީކގައޭ 

ހުރި. ެއ ނެ ގަާވއިުދތަކާއި ެއއްޗެހި އެބަންނާ ސުވާލުކުރާވެސް އެބަ އެނގޭ މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް

ުދވަހުެގ  14ުސވާލުކުރަނީ. މިތާކު ސުވާލެއް ުނކުރެވޭނެ އެ ަގާވއިދުން ބޭރުން.  އިތަނުގަ ގަާވއިދުން ބޭރުންތޯ މި

މެންނަށް ޑުވެސް އަޅުަގނ ކުރަނީ. އެކަމަކު، ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހަށް ސުވާލެއް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު އިނޯޓިސް ދީފަ

ތަން. އެކަމަުކ،  މިނިސްޓަރަށް ގުަޅިއެގން ފޯނުކޮށްގެން އެ ުސވާލުުކރާށޭ ވިދާުޅވި އިަތުޅމުގަ ފެނިގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގެ

ާތކު ނޯންނާނެ  ންނަނީ. ަގާވއިުދގެ އެްއވެސްމި އޮ އެގޮަތކަށް ުސވާލުކުރާކަްށ ނޫނޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި

ނޑުެމން އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަސުވާލުކުރަން ފޯނުކުރާ ވާހަކަ ނިސްޓަރުންނާއަޅުަގނޑުމެން މި މެއް. ެއއް. ެއއީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ، ޮއތީ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވާހަަކ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި މި، އެހެންވީމާ

ނޑު ޭއގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް  ،މެން ޢަަމލުކުރާއިރުަގއިތެރެއިން ެއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

އަްށ ންނޫނީ ސުވާލުކުެރވޭނީ އަމިއްލަ ސުވާލުކުރިންތޯ. އެހެ އިފޯނުކުރިތޯ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކު ނޯންނާނެ ފޯނުކޮށްފަ

ނޑުމެންނަށް  ޖަވާބާ އެކީަގއޭ ގެ ޖަވާބުދެްއވީމަ އެމިނިސްަޓރު އި،އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ސިޓީ އެއް ފޮނުވާފަ އަުޅގަ

ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  އެ މޭރުމުން އެގޮތަށް ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ، ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ލެވޭނީ. އެހެންވީމާ

ނޑު އެހެން ދެންނެވީ.  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތަުކރާރުކޮށް މި ކޮމިީޓގަ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާީތ ައޅުގަ

ބާރު. އެ ބާރަކީ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ   ށްގެން ކަންކަން ސާފުކުރުމުގެޒިރުކޮށް އެބަ އޮތޭ މިނިސްޓަރުން ހާންނައަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން  ،މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރޭ. އަޅުަގނަޑކަށް ަވިކވަކިން ަވކިވަިކ މެންބަރުންނަށް ވަިކވަިކންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

. މި ކޮމިޓީތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސްމި މަޖިލީ  .މި މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮންނަ ބާރެއް

ނޑު މިތާ އިދެފަ، އެހެންވީމާ ނޑު އެކަިނ އަޅުގަ ލާަފއި މަޖިލީހަށް އަންނާށޭ ބުންޏަކަސް އި މިނިސްޓަރަކަށް ގުޅައިއަުޅގަ

ކޮމިޓީތަކަްށ ، ރެއް ެއއީޖެހޭ. އެކަމަުކ، މި ކޮމިޓީތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ބާ ނާންނާނެ. އަންނާކަށް ނުެވސް



  

ނޑު ހަަމ ތަކުރާރުކޮށް ދަންަނވާލަން  އި؛ގޮތަްށ ދައްކަވާފަ  އެ ވާހަކަ އޮޅޭ ، ހާޒިރުކުރުވުމަކީ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށްމި ދަފްތަރު އެކުލަވައިނުލާ އޮިތއްޔާ މި މައްަސލަ ،ބޭނުންވަނީ ގޮްސގެން ބަލަންޖެހޭ  އަކީ އަުޅގަ

 މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް މި ،ނޭ. މި ދަފްތަރު އެކުލަަވއިނުލާ އޮތިްއޔާ މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަާކއިވާހަކަެއއް ނޫ

ކުޑަުކއްޖަކާ ބެހޭ މީހަކީ ކާކުކަން އަނެއް މީހާ ވެސް  ކަންކަން ހިނގަމުންދާއިރުަގއި އެއް ރަށެްއގައި މިހެން އުޅޭ މީހަކު

އި އޮންނަނީ، ނޭގ. އެ ގާނޫނުަގއި އެ ކަންަތއް އެހެން ލިޔެފަވެސް ނޭވަންޏާ ސަމާލުވާކަށް  ކަމަށް އަށް ނޭނގޭ

މި އޮންނަނީ، މީ ކާކުކަން އެނގިގެްނ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް  ދަފްތަރު ިއޢުކުރަންވާނޭޝާ ،އްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އާ

ސަލަެއއް. މިއީ ވަރަްށ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭ ސަމާލުވެގެްނ އެ މީހުންގެ ދަރިން ގެންގުެޅވޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ މީ މައް

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން  ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންަދންޖެހޭއިރުގައި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށްގެްނ، ނޫނިއްޔާ ިމކަމާ ގުޭޅ، 

 މި މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ބޭފުޅަކު ހާޒިރުކޮްށގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮްސދެއްވާށޭ!   މިނިސްޓަރު ނޫނަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައުޟޫޢުގައި ވަރަށް ިގނައިރު ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ދީފިން މިއަދު. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މައްސަލަ 

މެންބަރުން ތިބި. އަދި  މި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކު ވެސް މި ވަގުުތ  ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ވަރަށް ގިަނ އިއްޒަތްތެރި

ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ތި ދެއްެކވި މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްދޭނަން ފުރަތަަމ. ދަފުތަރުގެ މައްސަަލއާ؛ 

އް ޮއވެގެން މީގެ ވޯޓަަކްށ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިއަަކށް ވޯޓަކަށް ނުދާނަން. އަޅުަގނޑު މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ކޯރަމެ

ދާނީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިްސބަތްވާ ބޭފުޅުން ެވސް މި ަވގުތު މިތާަގއި ނެތް. އެހެްނީވމާ، ެއގޮތަށް ބަލާފައި މި 

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ތި ވިދާޅުިވ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް 

ނަން. އަދި ތި ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ވެްސ އަޅުަގނޑު ގެނެސްދޭ

ހަމަޖައްސައިދޭނަން. އޭގެ ކުީރގައި މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ ތި ފާހަގަކުރެްއވި ދަފުތަރު މިއަދާ ހަމައަށް 

ލޫމާތު ވެސް ގެނެސްދޭނަން. ދެން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އެކުަލވައިނުެލވިފައި އޮތީ ކޮްނ ސަބަބަކާއ ހެދިގެންތޯ؟ އެ މަޢު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ، އެ ތަނުަގއި، ގެމަނަފުށީގައި ްސކޫލުަގއި ހުރި ބޭރު ޓީޗަރަކު ކުަޑކުދިންތަކަކަްށ، 

އިާވކަން. އެހެްނވީމާ، ސްކޫލު ކުދިންތަކަކަށް ޖިންީސ ގޯނާކުރި މައްސަަލއެއް. އެަކން ހިންގި މީހާ މިހާރު ފުރުވައިލާފަ

އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނަން އަޅުަގނޑު. ކިހިނެއް ވެގެންޯތ އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުއްާޓ އޭނަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް 

ފުރުވައިލެްއވީ. ެއކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ސާފުކުރާނަން. ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި މި އަންނަ ހަފްތާގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް 

ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެްއގައި މި މަްއސަލައިަގއި އެ މީހުން ގެްނނަން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހަމަ ލިބޭއިރަށް 

ނުޑ  ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހައިެގން އެ މީހުން މި ތަނަށް ގެނެވޭނެ ގޮތަކަށް ެއ އިންތިޒާމު އަުޅގަ



  

ލާނަން. ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ހަމަޖައްސައިދޭނަން. އެހެންީވމާ، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުްނ މި ހިސާބުން ނިންމައި

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މިތާ އޮތް ދެ ސިޓީއެއްގެ ކަންަތއް؛ ެއއީ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ޖަލްސާއެްއގަިއ، ކާނިވާ ސަަރހައްދުގައި ހިނގި ޖަލްާސއެްއަގއި ކޭބަލް ޓީވީ ދެމުންދިޔަ، ލައިްވކުރަމުންދިޔަ ކޭބަލެްއ 

ނޑާލި ަމއްސަ ލަ ބަލައިދިުނމަށް މި ތަނަށް އެދިފައި ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ަމްއސަލައަކީ މިތަނަށް ސީދާ ކަ

ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަގައި ެއ ބޭފުޅުން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާީނ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން. 

ްއޖެއްޔާ އެ މީހުން މައްސަލަ ފޮނުވަންޖެހޭނީ މިނިވަން އެއީ ދެން އެ ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުބަލައިފި ކަމަށް ވެ

ނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަަވއިފިން އެތަނާ ގުޅުންހުިރ  މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި ތަނުގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ެއ  މައްސަލަެއއް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުން ބެލުމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ

ނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދޭނަން. ދެން މި އޮތީ  މައްސަލަ ބެލޭނޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި ސިޓީއަށް އަުޅގަ

މަސްވެރިންނަށް ބެޔަސް، ނުބެޔަސް މި ދޭ ފައިސާ ދިނުމަށް އޮތްއޮތުމުގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ވަކި ކަހަލަ 

މި އޮްނނަނީ. މިނިސްޓްރީން އޮންނަނީ ލާޒިމުކޮށްފަ. ެއއީ، މި ސިސްޓަމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭެނ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއ 

ސިސްޓަމު ވިްއކަން މި ހުންނަނީ ދިރާގުގައި ހަމައެކަނި އެ މީހުން. އަދި ވަރަށް ބޮޑު އަެގއްަގއި ގަތުމަށްފަހުަގިއ 

ށް ވާތީވެ ހުށަހަޅާފައި ކޮންމެ މަހަކު އެބަ ޖެހޭ އެއަށް ފައިސާ ދައްކަން. އެ ނިމުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މީ ތަކުލީފަކަ

ނޑު ފުރަތަމަ ސާފުޮކށްލާފައި، މި ސިސްޓަުމ  އޮތް މައްސަަލއެއް. އެހެްނވީމާ، މި މައްސަަލއިެގ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

އެވިދާުޅވާހެން ައގު؛ އަބަދު އެ މީހުންނަށް އެްއޗެްއ ލިބިލިބި އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ކީްއކުރަންހޭ އެހާ ޮބުޑ 

ސިސްޓަމު ގަންނަންވީ. ސިސްަޓމު ގަތީމަ ދެންހަމަ އެ މީހުންނަށް އަބަދު ލާރި ލިބިލިބިތާ  އަެގއްަގއި ކޮންމެހެން މި

އެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމސާލަކަށް މީގައި އެބަހުރޭ ްފރީކޮށް އެބަ ދޭ ބައެއް މީހުން މިސާލަކަށް ކޭބަލް ޓީވީ 

ރޮމޯޝަން ގޮތުަގއި ވެސް ނޫނީ އެހެން ކަހަލަ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވެސް އެބަ ދޭ، އެ މީހުން ިޑކޯޑަރު އެބަ ދޭ ޕް

ގޮތްގޮތަށް ެވސް ދީފައި އެބަހުރޭ. އެ މީހުން ނަގާނެ މަންތްލީ ޗާޖެއް. އެ މީހުން ފުރަތަމަ ބަހައްޓާކަށް ނުނަގާނެ 

އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އެހެްނ އެބަ ދޭ އެކަހަލަ ޕެކޭޖު. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މަސްވެރިންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި 

ްއޗަކަށް ވާތީ، އަނެްއކާ ެއ މީހުންނަށް އަބަދު އާމްދަނީއެއް ލިބިލިބި ހުންނަ ެއްއޗަަކށް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި އެ

ސިޓީަގއި މި ބުނާ ބަހަށް އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެްސ ވަަރަކށް އެ މީހުން ެވސް ރިޢާަޔތްކުރަން. މަސްވެރިންނަށް 

ނޑު ސާފުކޮށްލާނަން. ތަންކޮޅެއް ުލއި ގޮތަކަށް ިމކަން ކުެރވޭނެ އިންިތޒާމެ ްއ ހަމަޖައްސަން. އެކަްނ ައޅުގަ

 ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

ޝަުކވާ އުފެދި، ޚިޔާުލ ތަފާތުވާ މައްސަަލއެއް. އާދެ! ތި މައްސަަލއަކީ ަރްއޔިތުންގެ މެދުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް 

ހާސް ރުފިޔާ ދޭ ާވހަކަ ދެއްކީމާ ރަްއޔިތުންނަށް ވިސްނިފައި އޮތީ، އަިދވެްސ  10ސަރުކާރުން ބެޔަސް، ނުބެަޔސް 

 ވެސް ވިސްނިފައި އޮތީ ނުބާނާ ަތކުންީޓވީތަުކން ދައްކާ ވާހަކަ ،ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި ހަމަ ނޫސްތަކުންނާއި ރޭިޑއޯ

ކަމަށް. ދެން ސަރުކާރުން ހަމަ އެކަށީގެންވާ ވަަރކަްށ  ހާސް ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވާނެ 10ދުވަހެއް އަުތވެއްޖެްއޔާ 

ތި އިްނޝުއަރެންސް ްސކީމުގެ  އިންުޝއަރެންސް ސްކީާމއި ިތޔައީ ރައްޔިތުން އެިޑއުކޭުޓކޮށްދެްއިވފައެއް ނެތް. 

ޮބޑަށް  އްުމ ރައްޔިތުންނަކަށް ުނވެްސ އެނގޭ. ވަރަށްކަމާ އާ  ބައިވެިރވުމުގެ އުސޫލުަތއް ހަމަޖެހިފައި އޮތް

އަދި  ،ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުްނއަރާފަިއ އޮތް ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މަސްވެިރންގެ މެދުގައި ވެސް

ވެސް އަންނަ ހަމައަށް  ޮބޑެތި ޝަުކވާ އަުޅަގނޑުމެްނނާ ވަރަށް ،މީހުންގެ މެދުގައި ެވސް ޚިޔާލުތަފާތުވެ އެހެން

ގޮތުަގިއ  ގެތީ. އެހެންވީމާ، ތި މައްސަލަ ވަރަށް ސީިރައސް އަދި ހަލުވިކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް މައްސަލަެއއް

ނުޑ އެދޭ ވާހަކަެއއް ކަމަށް ަދންނަވަން. ހަމަ އެހެންމެ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ތިބޭނެ މަސްވެރިންގެ  ،ފަދައިން  ރު ފާހަގަކުރެްއވިދެންމެގައި ިއްއޒަތްތެރި މުޤަްއރި

ކަމަށް  ިތޔަ އިންޝުއަރެންްސ ސްކީމެްއގެ ދަށުން .ާހސް ރުފިޔާ ޙައްުޤވާ އެތަްއ ބައެއް 10 ރުފިޔާ، ތެރޭގައި ތި 

 ވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި މި މަހަށް ފުރިތޯ ނުެއއީ  ނިފަހަރުެގ ވެރިން ތިޔަ ސިސްޓަމު؛ވިޔަސް. އެކަމަކު ދޯ

ން އެ ސިސްޓަމެއް ގަެނ ދޯނިފަހަރުގެ ެވރީ، ވާތީ މަސްވެރިން ެއއީ ަގންނަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ،އޮންނަ ސިސްޓަމު

ވެސް ބަޖެޓުެގ ނަމަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައިގެން  ދޯނިފަހަރުގައި ހަރެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އެބަ 

ނޑު އިއް  ގައި ފަހަރުތެރޭން އެ ދޯނި ޒަތްތެރި ެއ ސިސްޓަމު ހަރުކުެރވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިދޭން. ެއގޮަތށް އަުޅގަ

ދޯނިފަހަރުގަިއ ހަރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާުރެގ  ،ކޮށްދިނުން އެދި ދަންނަވަން. މި އެްއޗަކީމުޤައްރިރު މަސައްކަތް 

ނުލިބޭ، އެ  ވެރިފަރާތުން ހަރުނުކޮށްގެން މަސް ށްވެސް އެ ޙައްޤުވާ މީުހންނަ ޚަރަދުގައި. އޭރުން ހަމަޔަޤީުނން

. އެއީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެއް ނުނިކުންނާނެ. އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ރީތި ނަމެއް

ދުވެފައި ެއ ހާސް ރުފިާޔ ދިނުމަށް ވަޢު 10ޔަސް ނުބެ ،އޭރުން ރަްއޔިތުން ޝަުކވާ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ބެޔަސް

ކީްއެވގެންތޯ ެއކަްނ ، ޖެހޭ ބަލަން ގޮތަކަށް މަަސއްަކތެއް ނުހިނގައޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އެކަީށގެންވާ

ތްތަކުން ފަރާތިޔަ ސިސްޓަމު ޯދނިފަހަރުގެ ވެރި ،ހިނގަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ނުހިނގާ ސަބަބަކީއެގޮތަށް ނު

ހަމަޖެހިފައި ނެތިގެންކަން. އެހެންވީާމ، ތީ  ކްލެއިމްކުެރޭވނެ އުސޫލުގަނެފައި ހަރުނުކުރާތީ، އެ ިއންޝުއަރެންސް 

އަިދ  ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަަލއެްއ. ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގައި ަވރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފަިއ ޮއތް މައްސަލަެއއް.

އޮތް މަްއސަލަެއއް. ބޫލުކުެރވިފައި ކަމަށް ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ ގަ ދެއް ނުފުއްދަނީސަރުކާރުން ވެަފއި އޮްތ ަވޢު

ކަމެްއ ކަމުގައި ދަންަނވަން. އަދި  ތަުނން އެޅުމަކީ މުހިއްމު އެހެންވީމާ، އެ މައްސަަލއިަގިއ އަވަްސ ފިޔަަވޅެއް މި



  

ނޑު  ގޮަތކީ އެ ސިސްޓަމު ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިނުން ތިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

 އެގޮތަްށ ކުރިއަށްގެންދަން ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން.  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ ހުރިހާ އޮތް. މިއާ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް ެއބަ ބެހޭ ކުދިންނާ ޢިމާދުއްދީން ސްކޫުލގެ އޮތީދެން 

ނޑުމެން މި  ސަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިަގއި އިތުރަްށ ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތް ވަނީ ގެނެއް މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަ

ކަމަށް މިހާރު ނުފެނޭ އެއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ވެސް ދެން ެއ ހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް 

ޑަށް ހުސްކޮށްލަން ދެން. ބަލާފައި މި މައްސަލަ ވެސް ފައިލްކޮށްލަން ކަމަށް. އެއީ މި އެޖެންޑާ އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮ

އެހެންވީމަ. ީވ ގޮަތކީ އެ ީމހުން ބުނެފައި އެބަ އޮތް ެއތާގަިއ؛ ެއއީ މީަގއި މި އޮތީ އެތާ ކުދީންނަށް އެންެމ 

އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ކްލާސްޫރމްތަކާއި ެއއްޗެހި ނެތް ކަމަްށ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ެއ މީހުންނަށް އެކަންކަން 

ށް އެޑިޔުކޭޝަނުންނާއި ތަންތަނުން އެބަ އޮތް މިކޮޅަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި އެކަންކަްނ ހަމަޖެހިފައި ހުރި ކަމަ

 ކުރިއަްށގެންދާ ކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ މި ތަނުން ތި މަ އްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އެހެންވީމާ، ތި މައްސަލަ ަފިއލްކުރުމުގައި އަުޅގަ

ބަލައި ނިމުނު ހިސާބަށް ދިޔައިުރގައި އެ މައްސަލަ، ުކރިމަތިވި މައްސަލަ ޙައްލުވެަފއިވާތީ ފައިްލކުރީ ކަމަށް. 

ނޑު ހުށަހަޅަން އެގޮތަްށ  އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ތި މައްސަލައަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގިަފއި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އިްލކުަރން. ކުޑަ ނޯޓަކާ އެުކގައި ފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް އޮންާނނެ ރިޕޯޓެއް މި ތަނުގައި. އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯުޓގައި 

ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނެ، މި މައްސަލަ ނިންމީ ކީއްެވގެންަކން، ކޮން ޙައްލެްއކަން ެއއަްށ ލިބުނީ، ކޮން ސަބަބަކާ 

ދިގެންކަން. އެހެންވީމާ، ތަފްސީލު ރިޕޯޓެއް އޮންނާނެ ކޮްނމެ ސިޓީއަކާ އެކު ވެސް އޮްނނާނެ ނިންމައިފިއްޔާ ެއ ހެ

ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް ޮއންނާނެ ފައިލްގަިއ ސިީޓއަކާ އެްއކޮށް. އަިދ ދޭ ޖަވާުބގެ ިއތުރުން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު 

މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަާރކުރެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިަނ ދެން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

މަސައްކަތްތަެކއް މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުަރން. އެހެންކަމުން، މިއަދު 

ކުރު ދަންނަވަމުން، މިއަދުގެ ވަަޑއިގެން މަސަްއކަތްކޮށްދެްއީވތީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު



  

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއެޔގަިއ އޮންނާނެ މި ކޮމިޓީން  .عليكم مالّسالوބައްދަލުވުން ދެން މި ހިސާުބން ނިންމާލަނީ. 

އަްއޑު އަތޮުޅަގއި ކަރަންުޓެގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ެއ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް 

ނިންމައި، އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަަޑއިގަެނޭވނީ ކޮންދުވަހެއްތޯ ބެއްެލވުަމށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ ގެނައުމަށް 

މިކޮޅުން، އިދާރީ ކުދިން އެ މައްސަލަިއގައި. ެއއީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިެރކްޓަރު މާލޭގައި މި ަވގުތު ނެތް. 

ނަވަނީ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ، މާދަމާ ވަޑަިއގަތަސް މާދަމާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސަންޭޑ، މާދަމާ ކަންނޭނގެ ަވޑަިއަގން

ރެއަށް އެ ބޭފުޅާއަށް ވަަޑއިެގންވެންޏާ މާދަމާ ރެއަށް އެޖެންޑާކުރާނަން. ދެން އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ސަންޑޭއަްށ. 

ަގނޑު ެއކަން އެހެންނޫނީ މަންޑޭއަށް. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ދުވަހުން ކުރެ ދުވަހަކަށް ޝެޑިއުލްކުާރ ގޮތަށް އަޅު

 .عليكم مالّسالوނިންމާފައި އޮންނާނީ. އެހެންީވމާ، އެކަން ހިނގާނެ އެ ނިްނމި ގޮތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 
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