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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުއި އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަްށ ވަަޑިއގެންދެއްިވ  ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު

ޝަރީފް އަދި  އިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ ައށް ވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ ގުތު ކޮމިޓީ ދަންނަވަން. މިވަ 

ޝާހިދު އަދި  މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ ،މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ޒް ިރޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާއޫދު އަދި އަުޅގަނޑު ވިލުފުށި ފަރުޖަޢު އްޒަތްެތރި މެންބަރުއި  ާދއިރާގެ  އުނގޫފާރު

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއް ބާްއވާފައި ނިންމާލި ބައެްއ ރަޝީދު. އިއްެޔަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެ

އި. އެ ގޮތުން މިއަދު އޭެގ ފަހުގަ ވެސް ަވރަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްމެދުގައި ކޮންމެ ނުންފުޅުވި ބައެއް މައްސަަލތަކާބޭ

ތެރި މެންބަރުންނަށް އްޒަތްއި ންނާނެ ތެރެއިން ބައެއް މަްއސަލަތަާކ އެކުަގއި ކުިރއަށް ދާނެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު އޮ

. . ދެން މިކަމާ ގުިޅގެން ސިއްރު ލިޔުންަތެކއް ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފޮނުވާފައި އެބަހުރިދަންނަވާފަ

ހިނގަމުންދާ މައްސަަލއަކަްށވާތީވެ މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަްއ ޢަތުގައި މައްސަލައަކީ މިހާރު ޝަރީ

 މި ކަމަށް އަސަރު ފޯރުމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް ކަމަށް އިްއެޔގައި  އްޔާ ދެންމުކޮށްފި ަކމަށް ވެއްޖެއަޅުގަނޑުމެން ޢާއް

. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަ މިހާރު އޮތް އްކެވި ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅު ދެބޭއެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބަ

މި ކަމުގައި  އްޒަތްެތރި މެންބަރުންއިލަން ބޭނުންވޭ ނުޑ ބަލާނޫންތޯ އަޅުގަ ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީތޯ ންހިސާބު

މަށް ހެން ހުރި ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުއަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވެސް . ދެން އަިދ މިކަން ނޫނަސްދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ކުިރއަށް ގެންދެވިާދނެ.ކޮމިޓީ އަށް ގެެނސްގެން ބެހޭ ފަރާތްތައް މި  ޓަކައި މި ކަމާ

ދެވަނަ ކަމަކަށް ގޮެތއް ނިންމާލަން. އޭގެ ފަހުގައި  އެހެްނވީމާ، ެއގޮތުން މިކަމާ މެދުަގއި .ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.ދާއޫދަށް ފަރު ދާން. ޖަޢު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޔުންތަކެއް އަުޅގަނޑަކަްށ ތި ވިދާުޅވިގޮތަށް ކޯުޓގައި ހިނގަމުންާދ މައްސަލައަާކ ގުޅުންހުރި ލި ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! 

ލިޔުންތަކުގެ  ވާލުކޮށްގެން. އެއީ ސަބަބަކީ މިޙަެމންބަރުންނަށް ނަމަވެސް އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުފެނޭ

 އެއް ކަމަށް އެހާ ބޮޑަށް ވިސްނަިއެގނެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން ަދއްކާ ވާހަކަ ަދއްކަނީކީ އޭގެ ަރއްކާތެރި  އިމުހިންމުކަމާ

ވާލުކުާރކަށް ޙަ ހެންވީާމ، އެފަދަ ލިޔުންތަކެއް . އެކީއެއްކުރާ ޢަމަލުތައް ކުަރނީ ބަެއއް ެމންބަރުން، އަދި އަުޅގަނޑުމެން

ވާލުވެ ޙަވިދާޅުވި ގޮަތށް އެ މައްސަލައާ  ނޭ.  އެހެންނަމަވެސް، އިްއޔެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން އެއަޅުގަނޑަށް ނުފެ

ދައުލަތުން ހުރި މުވައްޒަފެްއެގ ސަބަބުން އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެ 

ކަްނ އި އޮތް ގޮތެްއގެ ސަބަުބންވީ ކަމެއްތޯ އެއިހުމާލުގެ މައްސަލަ އެ ުވޒާރާެއއްަގއި ެއކަން ހަމަޖެހިފަ

 .އެަކމާމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށް ެވސް ފެނޭ އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ކުރުމަށް ޓަަކއިރަނގަޅު
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. ވާލުކުާރކަށް ނުފެނޭޙަށް ވަންާޏ ކުރަންެޖހޭ އެްއޗެްއ ކަމަޔުންތަކެްއ ެއގޮތަށް ރަްއކާތެރިލި ، އެހެންނަމަވެސް

 އަޅުގަނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަދެއްެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި ހުން އަުޅގަނޑު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ފުރުޞަތެއް އަރުާވފައި ޭއގެ ފަ މެންބަރަށްްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ތިޔަ  .ިނކުމެދާނެ ލިޔުންތަކެއްތޯ ހުރީކިާހވަރެްއެގ މައްސަލައެއް  އިއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ިތަޔ މައްސަލަިއގަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައީކ  ން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ. ދެންފެނިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަ

ލަުތެގ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސިޔާސީ ފިކުރުތަްއ ތަފާތުވި ަކމުގައި ވިޔަްސ ދައުއަޅުގަނޑުމެން ރައް

ލިއްޔަުތގެ ގޮތުން ތަފާުތވި ކަމަްށ ިވޔަސް ވެްސ އޫނޑުމެން މަޤާމާއި މަސްވާނެ. އަދި ައޅުގަސިއްރުތަްއ ހިފެހެއްޓެން

ސައްކަތެއް. މި ދިވެހި ދައުލަތް ހެޔޮގޮތުގައި ކުިރއަށް ދައުލަތުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ހަމަ އެއް މަ

ގެންދިއުމަށް ަޓކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތެްއ މި ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭގަިއ އޮންނަ ިސޔާީސ 

ންޖެހޭ ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރެއިން ޤަުއމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި އަދި ޤައުމުގެ ސަާލމަތަށް ޓަކައި އަޅަ

ްއޔާ ހިފަހައްޓަން ވެސް ޖެހޭނެ. ފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރެއް އޮތިއްޖެކަންކަމުަގއި ހަމަ އެކައްެޗްއ ކިޔަންޖެހޭނީ. ހި 

ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެހެން އެކަން ނުވާ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެއީ ވަރަްށ 

ލިްއޔަތު އެންމެ އެދެޭވ ގޮުތަގިއ އޫގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ މަސްރައްޔިތުންސީރިއަސް މައްސަަލެއއް. ޭއރުން 

ނީ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ތިޔާ ދޭތެރޭަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވާަކްށ ށް އަދާ ނުކުރެވެނީ ކަމަށް ބެލެވޭއަޅުގަނޑުމެންނަ

ެވސް އިދާރާއަކުން ސިއްުރ ބޫލުކުރާ ގޮތުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ސަރުކާރުގެ ެއއްޤައަޅުގަނޑު ދެން ނޭނގެ. 

ވެްސ ނުކުރާނަން.  ޖަހާފައި ފޮނުވި މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަނެޑއް މީޑިާޔއަކަްށ ހިއްސާެއއް ނުކުރާނަން. ާޢްއމެއް

އެހެންނަމަވެސް، ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ނެތް ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެކަން ނުކުެރއްވުމާ 

ުޅަގނޑު އަުޅގަނުޑގެ ގާނޫނީ ގެ ަޝކުާވއެއް އޮތީީކ ނޫން. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާއްމު ުއސޫލާއި ގާނޫނުައސާސީއާ ިޚލާފު ޢަމަލެއް އަޅުގަނެޑްއ އޫމަސް

މަވެްސ، މިތާނގައި މި މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ. ދެން އެހެންނަދެން ނުކުރާނަން. އެއީ 

ކަންތައްތައް ހިނގާފައި މާީޒެވދިޔަ ތަނުގައި އޮތް ގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަމެްއ 

ގެރަންޓީެއއް އަުޅގަނޑަށް ނުެދއްވޭނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަީޤންކަން ދެން އަުޅގަނޑާ ިހްއސާކުރެޭވ ެއއްެވސް ކަމެއް 
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އެއީ ަދއުލަތުެގ ސިއްުރ ލިުޔމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ އެްއވެްސ ތަނަކަށް ހާމަ ުނކުރާނެކަން. ެއ ޔަޤީންކަްނ 

ލިއްޔަުތ އޫޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސްއަޅުގަނ އަޅުގަނޑު ދެން. އެ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވެންޏާ ދެން

ކުރިމަތިވާނެ. އެއީ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ތިތަކާބޮޑެިތ ހުރަސްތަކާއި ދަ އަދާކުރުމުަގއި ވަރަށް

 ނުކުތާއަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އި  ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑު ދިއްދޫ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ެއ އިރިރު. ދެން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޒަތްތެރި ުމޤައްއްއި ޝުކުރިއްާޔ 

އެކު ވަރަށް މުހިންމު ސިއްރު  އަދި އެއާ .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން

ނގަމުންދާ ކީ މިހާރު ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުން ހިލިޔުންތަކެއް ހުރި ވާހަކަ ެދންމެ އަދި އިތުރަށް ތި މަްއސަލައަ

ތި ަމއްސަލަ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކަްށވާީތވެ

އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ ހުށަހެޅުމަށް  .މަސައްކަތަކަްށވާތީވެ ހުރަސްަތކެއް ކުރިމަތިވާނެ

 ގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ ތާއީދު ލިބިފަ ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އިއޮތީ މިހާރު ތި މައްސަލައިގަ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެ ކުރީގައި ައޅުގަނޑު އަދި މި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާނަން. ދަންނަވާލުމު

މިހާރު މައްސަލަ ހިނގަމުންދާތީވެ ެއ  އިވާހަކަ އަދި އޮން ރެޯކްޑގަިއ ދަންނަވާލާނަން. އިބްތިހާލްގެ މައްސަލައިގަ 

ހޭ ޑޮކިޔުމަންޓްސްތައް މި ބެ  ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމާ މައްސަލަ ދިމާވުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ކަމާ

ވަނީ ޝަރީޢަތުަގއި. ެއހެންވީމާ، ޝަރީޢަތުަގއި ިމ ގެނެސްދިނުމަށް ެއދިފަ. އޭގެފަހުން މި މައްސަަލ މިހާރުކޮމިޓީއަށް 

ގޮސްގޮސް އޮއްވާ އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ މިހާރު ނަގައިގެްނ  .މައްސަލަ ހިނގަމުން އެބަ ކުރިއަށް ދޭ މިހާރު

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ އި ކަމަށް އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ފާނެމިކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަމަށް އަސަރު ފޯރަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު މި ކުރައްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ މައްސަލަ އިއަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  އިހުށަހަޅުއްވަ

ކައި ކުރަންޖެހޭ ވާލުވެފައި އޮތް މުއައްަސސާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަޙަވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި މިކަމާ ރިޕީޓު

ެއީއ އެގޮތަްށ ހުށަހެޅުން ތި  .އެއްބަްސެވވެނީމި މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީން ކުަރން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް 
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އްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އިތުރުން އި މިހާރު ކުރީގައި ތިއްެބވި  ކުރެވެނީބޫލުޤައަުޅގަނޑަށް ، ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ 

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ ފަލާޙް އަދި ތުލުސްދޫ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ހުޅަނގުމާފަންނު 

ކޮމިޓީއާ  މި ވެސް ނިޒާރު އިބްރާހީމް މެންބަރު އްަޒތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އަދި ކެޔޮދޫ ވަޙީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިހޭ ގޮތުން ސްކުރެވޭ ކަންތަކާ ބެޙުއަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ބަ .ފިގުިޅވަަޑއިގެން

އަޅުަގނޑުމެން އިއްެޔގައި ބޭްއިވ  ޯވޓަކަށް ދާނީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން.މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް އެރުވުމަށް ފަހުގައި އަުޅގަނޑު 

 އަށްމި ކޮމިޓީ އިސަލައިގަ މައް މި އިބްތިހާލްގެްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އި ގެ ބައްދަލުވުުމގައި ކޮމިޓީ

. ދެން އަުޅގަނުޑ ިއއްެޔ ދިނުމަށްން މި ަކމުގައި ގޮެތއް ނިންމައިކޮްށގެމި އެޖެންޑާ އިއޮތް މަްއސަލަިއގަ  ހުށަހެޅިފައި

ފަރު މެންބަރު ޖަޢުްއަޒތްތެރި އިނާނަމޭ. މި ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ދެންނެވިން މިއަދު އަޅުގަނޑު މައްސަލަ މިކޮޅަށް ގެން

އަށް އްސަލައަކަށްވާީތވެ މި މައްސަލަމައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުަގއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަ ދާއޫދު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ މި

ދަލުަގއި އެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަ މައްސަލަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޙުބަ ގޮުތގައި މިކަންއިތުރު އެ މައްސަލަިއގެ 

ެއުކގައި މި މައްސަލަައކީ މި ެއކު އެއާ ނީއޭ. ހަމަކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަށް މިތަނުން ގެންދާކަންކަން ޖަވާބުދާރީ

އަސަެރއް  އޭގެ ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ނުފެންނަނީ ޝަރީޢަތުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުންދާތީ

މުޙައްމަދު. ފު ޠީބަރު ޢަބްދުއްލަތާއީދުކުރަްއވަނީ ދިއްދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން އެހެންވީމާ، އެއަށް ކޮށްފާނެތީ. 

މުައއްސަސާ ިއތުރަށް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް  އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ރިޕީްޓވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އެ

 އެއީ . ދަން އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަމޭކުރުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންހަރުދަނާ

ނަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި އީުދ ލިބިފައި އޮތީމަ އަުޅގަނޑު ތާ އި ހުށަހަޅަ އަށްއެ ވީާމ، މިހާރު ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެން

ޓު ދެއްވާ. އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވޯއި މިގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ، . ެއހެންވީމާވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާނަން

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އި  8 ެވއްޖެން މި ފާސްއަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ ިމ ހުށަހެޅު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ިމ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  ،. އެހެންވީމާއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި  5އްރިރާއެުކަގއި. ވޯުޓ ދެއްީވ ތިބީ މުޤަ

 މިހެން މި ހުށަހެުޅން ފާސްވިކަމުަގއި ނަމަެވްސ މި މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ،އެހެންނަމަވެސް

ކަންބޮޑުވުްނ އަދި އެ ކަންކަުމގެ ރި ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިނގާފައި ހު

 ރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާކޮށްފަިއވާތީވެ މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން ޖެންޑަްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޔެ ފާޅުއި

އޭރުން އަުޅގަނޑަށް  ކޮމިޓީގައި. ހަށް ހަމަޖައްސާނަންބައްދަލުކޮށްލެވޭނެ އިންިތޒާމެްއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ައވަ

މިކަން ގޯހޭ  . އަޅުގަނުޑމެން މިއުޅެނީލިބިގެންދާނެހެންއްުލ ޙަންގެ އެ ކަންބޮުޑވުމަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރު

ކަހަލަ ގޯސް ނޫނޭ ިކޔާފައި ނިްނމާކަށް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެނީ މި .ކިޔާ ނިންމާކަށް ވެސް ނޫން

އެހެން ބުނަން މިއަށް ޚަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް ައޅާށޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ  ތައް ރިޕީޓް ިވޔަ ދީެގން ނުވާނެކަންތައް

ދިނުމަށް ޓަކައި އެ މަސަްއކަތް ިމ އްެލއް ހޯދައިޙަރުންގެ ކަންބޮުޑވުމަށް ްއޒަތްތެރި މެންބައި  އިމަތިން މި މައްސަލައިގަ 
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އެޖެންޑާ ޮކށްދޭނަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަން ޔަީޤންކަން ދެމުން އަޅުގަނޑު ފެޭށ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ކޮށްދެނީ. އެ 

ންބަރަކު ހުރިތޯ ކުރައްވާ މެ ޟުތިރާދުވަހަކުން  އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން. އިޢު ގެންެނވެން އޮތް އެންމެ ފަސޭހަވަަޑއި

ކަށް ވޯޓަކަށް ދިއުުމެގ މާނައެއްތާ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި ކަހަލަ ކަމަދެން . ލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ބަލާ

ބަލާފައި މިގޮތަށް މިކަން ނިމުނީ ކަމަށް  މާ، އެީއ މިކަމުގައިދާނެ ެއކަމާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީއެގޮތަށް ކުިރއަށް 

 އި ތަޢުލީމާ ފަރާުތން ހިންގަމުންދާލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

އެފެއަރޒްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ހޯމް ންގެ މަރުކަުޒގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައްކަތް އުނގަންަނއިދޭ ކުޑަކުދިމަ

ވެސް މިހެން އަންނަ މައްސަލަތައް  މި މައްސަލައަކީ ޢާއްމު ގޮތެްއގައި .ވާ މަްއސަލަފޮނުއްވާފައި ގޮތުން 

ފޮނުވާ މައްސަލަެއއް. އަށް ރިޕޯޓް ނިންމާފައި މި ފްލޯރ ނުވާ ގޮތަށްއަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޓީން އެގޮތަށް އެ ފޮ

ްއޔާ އެ ފުރުޞަތު އަރުވާންނަން. ކު އެއްެޗއް ވިދާޅުވާން އޮެވއްޖެއްަޒތްތެރި މެންބަރަމިކަމުަގއި އި އެހެންވީމާ، 

 ދު. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއޫދު  ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އާދެ! މިއަދުެގ އެޖެންާޑގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެިއން ފުރަތަމަ މައްސަލައެއް ޮގތުގައި ހުށަހެޅިފައި ިމއޮީތ 

ުއނގަންނައިދޭ ުކޑަކުދިންެގ މަސައްކަތް  އިތަޢުލީމާ ހިނގަމުްނދާމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ދަށުން 

ދެން ެއްއ  .ނިންމެވުންނިންމެިވ ހޯމް އެފެއަރްޒގެ ދަށަށް ަބދަލުކުރުމަށް ރައީސް  މިނިސްޓްރީ އޮފްމަރުކަޒު 

މު ގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ އް ިޅެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުއެްއގެ މަަސއްކަތް އަނެްއ ވުޒާރާ ވުޒާރާ 

ަގއި އޮންނަ ގޮެތއް ހޯއްދަަވިއގެން ކުިރއަށް ކަމު އެރުުހން މަޖިލީހަށް އެކަން އަންަގވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މި  ން ކުރަްއާވ ކަމެއް. އުސޫލެްއގެ ގޮތުންއޮންނަ ގޮތުގެ މަތި ގާނޫުނއަސާީސގައިގެންދަވަނީ 

މަތިން އެ ކަންކަން ުކރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ  ގޮތުގެ އެްއގޮްތވާ  ނިޒާމު އެކަަށއަޅާ ގާނޫނުައސާސީއާ

އެހެންވީާމ،  .ަރްއާވ ކަމެއް މިއީމަތިން ޢާއްމުކޮށް ކު އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެމްހޫރިއްޔާެގ އިސްަތށިފުޅުގައި. ޖުރައީސުލް

ތަޢުލީމާއި  ނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަަގއި ޖެންޑަރ މި 2016ޖެނުއަރި  13މިއޮތީ  ރައީސް ނިންމަވާފައި

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  116ންގެ މަރުކަޒު ގާނޫނުައސާސީގެ ންަނއިދޭ ކުޑަކުދިމަސައްކަތް އުނގަ

އަދި އެޓަރނީ  ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި އެފެއަރޒާ  ެއއްކޮށް ހޯމްެއއާ ކުރެއްވުމަށް. ހަމަ ދަށަށް ބަދަލު

ންތަނަކުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ން ެބލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ތަޑަކުދީްނެގ ހިޔާ އާއި މި ުކޑަކުދިޖެނެރަލް އޮފީހާއި ކު

މި ެއއްޗަހިތަކަްށ  .ަގއިޑްލައިންަތކާއި ެއއްޗެހި އެބަހުރި ފޮނުްއވާފައިމަސައްކަުތގެ އްސަވާފައި ހުރި ހުރިާހ ހަމަޖަ

ބަލައިލީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޝައްެކއްނެތި އެަބ އިނގޭ މި މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމު ކުަރްއވަިއގެން 

މި ހަމަޖެއްސެވި  ،ކާރުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަަވއިގެން ެއކަން އެގޮތަށް ހަޖަްއސަވާފައި ސަރު
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. އެހެްނވީމާ، އީ ންތަެކއްކަން މިއުއްވާަފއި އޮތް ލިެޔކިގޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އެންެގވުުމގެ ގޮތުން ފޮނު

އެހެްނވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދެކެން. ކަމެއް އޮތް ަކމަކަށް ނުބަދަެލްއ ގެންނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް 

ފެންނަ ވާހަކަ ހަަމ ހުށަހަޅުއްވާ ނިންމެިވ ގޮތަްށ މިކަން ހަމަ ކުރިއަްށ ގެްނދަން މި ފާސްކުރަން އަުޅަގނޑަށް 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދަންނަވާލަން. އެގޮތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހިާރްއޖޭދާއޫދު ފަރު އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަޢުއިންމެ ދެ

އްަގއި ނިންމާފައިާވ ނަޒަިރއްާޔއަކުްނ އެންމެ ރަނގަުޅ ވިސްުނންފުޅެންނާ ދޭތެރޭަގއި އެްނމެ ރަނގަޅު ކުޑަކުދި

 ށް ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.ދު އެ ހުަށހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަފަރު ދާއޫޢުނިންމުމެއް ކަމަށް ފެންނާތީެވ ޖަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ  ދު ހުށަހަޅުއްވަީނ އަދި ތުލުސްދޫފަރު ދާއޫޢުތެރި މެންބަުރ ޖަޒަތްއްއި އިރާގެ އުނގޫފާރު ދާ އި މި މައްސަލަިއގަ

ދަލެއް އަށް ފެންނަ ބަތް ގޮތަށް ބަދަލު އެއީ މި ކޮމިޓީތާއީދުކުރަްއވަނީ މިހާރު މިއޮ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

ނާ އެ ހުށަހެޅުްއިވ ބަރު ރޮޒައިފަހުގަިއ އަުޅގަނޑު އިްއޔެަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެން. މި ވޯޓަށްގޮތުަގއި ފާސްކުަރްއވަން

އޮތީ  މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައި މި ދެންދޭނަން.  ގޮތުގެ ަތފްޞީލު ނގާދިޔަމައްސަލަ ހި

ގުިޅގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ން، މަސައްކަތަށް ައއި ބަދަލަކާގުިޅގެ އެްއކަލަ މިހާރު މިނިސްޓްރީައށް އަިއ ބަދަލަކާ

ވާފައި އޮތް މައްސަަލާއއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެކަމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުކުރައްވާަފއި އޮތީ. ފޮނުއް

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު، ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތީ އަުޅގަނުޑ 

 . ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މި  އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ދެން ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ފާސްކުރުމެއް މިއަކު ނެތްހެން. އެހެން

ޓްީރން އަނެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވެރިކަން ހިންގުުމގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށުން އެއް މިނިސް
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ހުށަހަޅަނީ. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކްނޮލޮޖުކުރީމަ  ބަދަލުވާ ކަންތައްތައް ބަދަުލިވގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް މިތަނަށް މި

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މިކަމެއް. އެީއ މި

ތަންތަނުން ެއ މީސްމީހުންނާ ގުޅައި ެއކި  ކަމަށްވާތީ މި ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީ މި ސަރުކާރު މަސްއޫޑުމެން އަޅުގަނ

ލިްއޔަތުތަކާއި އެިކއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސަްއކަތް ބެހިފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ެއ ކަންކަމުަގއި ގެންނަންޖެހޭ މަސްއޫ

ގަނޑަށް ހީވަީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށް ނުއެއް ފެނޭ ކޮންމެހެން މި އަންނަ ބަދަލުތައް މިތަނަށް ައންގަނީހެން އަޅު 

ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަެށއް. ދެން ގަާވއިުދގެ އެހެން ޮއތިއްޔާ ދެން ފާސްކުރިައކަސް އަޅުގަނޑުގެ ަމއްސަލަެއއް 

 .  އޮތީކީ ނޫން. އެކަަމކު އަުޅގަނޑަށް އެކަން ފާހަަގކުރެވޭތީ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާގޮތަށް މިގެންދަނީ. ދެން ހަމަ އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފާހަގަކުރެްއވީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފެންނަންޏާ ފެނޭ ނުފެންނަންޏާ ނުފެނޭ އެގޮތަށް 

އޮންނަނީ. ދެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަނީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަންޏާ ފެންނަ ވާހަކަ ނުފެންނަންޏާ ނުފެންނަ  މުން މި ނިން

ވެސް ފޮނުަވމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ދާނީ.  ވާހަކަ. ެއގޮތަށް ރިޕޯޓު އަުޅަގނޑުމެން އަބަދު

 ފަރު ދާއޫދު އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ. ންބަރު ޖަޢުނެްއާކ އިްއޒަތްތެރި މެދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އަ

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ވި ވާހަކަައކާ އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން އުޅުނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅު

ދާެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައުލަތުގެ ުވޒާރާތަުކގެ ވަނަ ާމއް 116ނޫުނއަާސސީގެ ގުިޅގެން. ެއއީ ގާ

މުއައްސަސާަތކުގެ މަަސއްކަްތތައް މި ހަމަޖައްސަވަނީ. ހަަމޖައްސަާވއިރު ޭއަގއި މިއޮންަނނީ ރައީސް ހަމަޖައްަސވާ 

ިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި އެބަބުނޭ ެއއާއި ގު 16ގޮތްތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ. 

މަޖިލީހަށް ފެންނަ ޚިޔާލަކާއި މަޝްވަރާެއއް ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުރވަންާވނެއޭ އެބަބުނޭ. ދެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ މާްއދާގެ ދަށުން މި ނިންމެވިގޮްތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅުަގއި ވެސް 

މަން މަނިކުފާނު މިގެންނެވި ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ ބަޔާންކުރަްއވާފައި މިއޮންނަނީ ތި

އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްުވން އެދެމޭ ރައީސަށް މި އަްނގަވަީނ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް. އެހެންވީާމ، 

ޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެވެސް ގޮަތކުން އޭިތ އެގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ އެ ފާސްކުާރ ކަމަްށ ވަނީިވއް

ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮމިޓީން މީތި ދިރާސާކުރި ގޮތެއް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮްށގެން ޢާއްމު ތަޅުމަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވޯަޓށް ދަންނަވާލާނަން. އުނގޫާފރު ދާ

އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތާއީދުކުރައްވާ މި މައްސަލަިއަގިއ  ހުށަހަޅުއްވައި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  9ންނަވާ ގޮތަށް ޯވޓު ދެއްވުމަށް. ުޝކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ

ކަމަށް ބަލާފައި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވޯޓު ެދއްވި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ 5ން ތެެރއި ތިއްބެވީ. އޭގެ

ެއގޮަތށް އެ ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ދެއްވީ. އެހެންވީމާ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޯވޓު 6ވޯޓު ސޮރީ.  6ކުރިއަށް، 

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ބަލައި ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެިވން އިއްެޔގައި މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް

އެކަްނ  ނިންމައި އިނާ ހުށަހެޅުއްވި އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާމެދުަގިއ ގޮތެއްމެންބަރު ރޮޒަ

އަށް ގެންޮގސް ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ނިންމީ ެއ މައްސަލަ، ސީދާ ެއ މަްއސަލަ މިހާރު ޝަރީޢަތުގައި ކުރި

ހިނގަމުންދާތީވެ، ދެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް ިއއްެޔގަ. މިހެން މިކަންކަން ރިޕީޓުވިޔަ ނުދިނުމަށް 

ންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހާސިުލާވގޮތަށް ެއ ފާސްވުްނ ެއ ޓަކައި މި ކޮމިޓީން އެަބ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަ

ދިޔައީ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވެްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ބޭނުްނާވ ފަރާތެއް މި ކޮމިޓީއަށް  ފާސްވެގެން އެ

ގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު ގެނެސްގެން މިކަހަލަ ކަމެއް ރިޕީޓުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރެވޭ

ފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަ ދުވަހެއްަގއި ެވސް އަދި ެއ  ހުޅުވިފައި އެަބއޮތް. އަދި މި

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަަޑއިގަެނވޭނެ ދުަވހަކަށް ވެސް ބެލުމަށްފަހުގަިއ މިއަންނަ ހަފްތާގައި މި  ބޭފުޅުންނަށް ކަމާ

ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުން ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކު ހިމެނޭ ށްދޭނަން ތިމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮ

އިނާއަށް. އޭގެފަހުަގއި މަރަދޫ ނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަކަމަށް ބަލައިގެން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާ އޮތް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒަމެންބަރު  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ދެން މުޤައްރިރު  ކުވީމަ ދެވަނައަށް ކަމަށް މި މައްސަލަ އަންނާނީ. އެކަމަ 2އަޅުގަނޑު ހީކުރީ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ފެމިލީ  ފުރަތަމައިނުން މި މައްސަލަައށް ވާހަކަދަްއކާފައި ިތވަނީ. މިކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއދެން ފުލުހުންނާއި

ދެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ނޫނުަގއި ފުލުހުންނާއި ާޔ ހުއްޓުވުުމގެ ގާގެްނނަން. އެީއ ެގވެށި އަނި ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއާ

ބޭފުޅުްނ  ކަމަްށވާތީވެ ެއ ބޭފުޅުންގެ، އެ އްރަށް އިސް ރޯެލއް ކުެޅންޖެހޭ ބައެއެ މިފަދަ ކަންކަުމގައި ވަ އޮތޯރިޓީއާ

 ބޭފުޅުންނަށް މިކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ބެލުމަކީ ވެސް ވާ ގޮތަާކއި، އެމިކަމުގައި ދެެކވަޑަިއގަންނަ 

ނޫނުން ދަށުަގއި އޮތް ކަމުަގއި ވިަޔސް އެ ގާކަމެއްހެން މީގަ. ޖެންޑަރގެ  މުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިން
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އޮތޯރިޓީ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ފަރާތް  ރޮޓެކްޝަންމިކަން ހަމަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ތަނަކީ ފެމިލީ ޕް

 ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.   ފުލުހުންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން އުޅުނު އެއް ވާހަަކއަކީ ފުލުހުން މިކަމުގައި މިަކހަލަ ކަންކަމުގައި ތަންފީޒީ 

ިލްއޔަތު އަދާކުާރ ފަރާތަކީ. ހަމަ ކަެމއް ދިމާވީމަ ބޮުޑ މަސްއޫއިދާރާެއއް ގޮުތަގއި އަިދ ހުއްޓުވުުމގަިއ ވެްސ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީައކީ ވެސް އެ ިސޔާސަތު ރޭްއވުުމގައި ހަމަ  އެހެންވީމާ، ފުލުހުން ގެންނަންޖެހޭނެ. ފެމިލީ

ބެހޭ މިނިްސޓްރީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަމާމި އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަެތއް ކުަރންޖެހޭ ބައެއް. ދެން ޢަމަލީ މައިދާނުގެ 

މި ދިމާވަނީ ކޮން  ބޭފުުޅންނަށް ފަރާތުން ބޭބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެ 3ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ. އެހެްނވީމާ، މި 

ާއއި، ޙައްލުުކރުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް މިކަްނ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮަބއިތޯ އާިއ،  މައްސަލަެއއްތޯ

އާއި، މިކަހަލަ ވަަރށްގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ  ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުަގއި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސް ެއބަހުރިތޯ އެ

ގޮުތގަިއ މުޅި މުޖުތަމަޢު މިކަމަށް  ީއ މިކަހަލަ އެްއވެްސ ކަމެްއ ހުއްުޓވޭނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބަލަންޖެހޭ. އެއީ މި

ހޭލުންތެރިވެގެން. މުޖުތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ ނެތިއެއް ާރއްޖެކަހަލަ ކުިދކުދި ޖަޒީރާތަކަށް ބެހިފަިއ 

ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި މީހުން މަދު އާބާދީއެއް ދިރިއުޭޅ  އޮންނަ ވަރަށްބޮޑު ސަރަޙަްއދަކަށް ފެތުރިފައި އޮންނަ

ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ޤައުމެްއގައި މިކަންކަން ހުއްުޓވުމުގެ ހަމަ ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި

ކުރުމާިއ، ގޯނާށް އަނިާޔކުރުމާއި، ޖިންސީ މައްޗަށް އެބަޖެހޭ ރިޢާޔަްތުކރަން. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ުކޑަކުދިންނަ

ޑޮމެސްޓިކް ަވޔަލެންސާއި، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަދި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ވެސް މުޖުތަމަޢުގެ 

ނޫނަށް ބޯނުލަނބައި މުޖުތަމަޢަކުން އި. އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޭޖގެ ގާފެތުރެމުން މިދަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގަ 

ވެރި ޙާދިސާތައް ހަމަ އެއް ދުވަހުން އަެނއް ދުވަހަްށ އިތުރުވަމުން ފުޅާވަމުން، ފެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ ހިތާމަ

ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް  މި ، އި ައުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާބޮޑުވަމުންދާކަމީ ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަ

ަގއި މި ފެތުރެނީ ކޮން ދާއިރާެއއް ކަމެއް މިހާ ފުޅާރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މި އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑު

ހުރެ ކީއްވެގެްނކަްނ އެބަޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ކަމެއް ވީމާ ދެން އެކަމެއް ވެއްެޖ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސަބަބަކާ 

ޖެހޭ. ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ެވސް ހަމަ ގުޅިގެން މަަސއްަކތްތަކެއް ކުރަން އެބަ

ދާއިރާއެްއގައި މި ފެތުރެނީ ކީއްެވގެންޯތ  އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިހާޮބޑަށް މި އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަން މިހާ ފުޅާ
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 ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވެސް އެ ކޮބައިތޯ މީގެ އަންޑަލައިން ސަބަބުތަކަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ހޯދައިގެން މިކަމާ

ންތައްތަާކއި އަދި ަރއްިޔތުން މިކަންކަމުގެ ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ަރއްޔިތުްނެގ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވެން ހުިރ ކަ

އެއްބާރުލުން ލިބުމާއި، މިކަްނކަން ޕްރިވެންޓުކުރުމަށް ޓަކަިއ ގްރާސް ރޫޓްސް ލެވެލްަގއި ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ 

ޙައްލެއް ހޯދޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް  ހުރިހާ ކަމެއް ވަށާޖެހޭގޮތަށް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ހަމަ މިއަށް ބަލައި މި

ކޮްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޓީން ފުޅާ ދާއިރާއެްއގެ މަޝްވަރާފަރާތާއި ވެސް އެއްކޮށް މި ކޮމި 3ފެނޭ ހަމަ މި 

ހެނީ ނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެރީ ކޮންކަހަލަ ވަޞީލަތްތަކެއްތޯ ގާ ވެސް މިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަްށ ޓަކައި ފަހިކޮށްދެވެން ހު

މެން ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ، ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބިއތޯ ބަލައި އަޅުގަނޑު

ލިއްޔަުތ ބަރާބަރަށް އަާދކުުރމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތ ކުެރވޭތޯ ބެލުން. އެހެންވީމާ، ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ މަްސއޫ

ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް  ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެއީ ަކމާއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތިޔަ 

ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ވަގުެތްއގައި މި ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކޮްށގެން މައްސަލަ ކުރިައށް ގެންދިއުން. ޚާއްަޞކޮްށ  އެ

 ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ އާއި ައދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ެގންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ދައްޗެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުެމން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވެސް ެއގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، 

ވޭތޯ ބަލާނަން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަީށގެްނވާ ނަވަން ހޯމަ ދުވަހަށްބޭފުުޅންނަށް ދަން މިއަދު އެ އަޅުގަނޑު

ދުވަހަށް  ފަރާތް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް އެ 3ޮގތަށް އެ  ވިދާޅުވި މުއްދަތެއްހެން އެ ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ތި

މާ، މިއަދު އެޖެންޑާަގއި ހުިރ ކަންތައްަތއް މި ނިމުނީ. ހާޒިރުކުރެވޭޯތ އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން. އެހެްނވީ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކޮށްލަންވާ ކަެމއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން 

 ނިންމާލަން. 
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