
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  9 ކޮމިޓީގެ  ސަރުކ ރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރ  މިންވަރު ބަލ   

  4502 ޮއގަސްޓް 50
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާ ންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑއިގެންެދއްވި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިސަރުކާރު މަސްއޫ

ިޢއްޒަތްތެރި  އަދި ،ންބަރު މޫސާ ނިޒާރުިއގެން ތިއްެބވީ ިޢއްޒަތްތެރި މެކޮިމޓީއަށް ަވޑަމި މިވަގުތު  ދަންނަވަން.

ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު އަދި އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަދި ޢި އުފަރު،މެންބަރު ޖަ

ހުރި ބަެއއް ނުޑ ބޭްއވީ މި ކޮމިޓީއަްށ އަިއއްަސ ައުޅގަ ގެ ަބއްދަލުވުމެއް ރަޝީދު. ިމއަދު ކޮމިޓީ ރިޔާޟް

ދި އަދި މި ކޮމިޓީގައި ކުިރއަށް ދިއުމުގައި ިމހާރު ސަރުކާރުން އަ ސަލަތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލައިމައް

ަތކާިއ އެިކ ބޭބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާ އިބެހޭ ގޮތުން ވެސް ބައެއް މެންބަރުންނާ ތްތަކާލުތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަކައުންސި

ކުރިައްށ  މަސައްކަތުަގއި ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ވެސް ހުރުމާއެކުަގއި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުންތައް

ާދއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކި ފަރާތްތަުކގެ އިޚްމާލުން ޮއވެގެން ހިނާގ ދާއިރުަގއި މިދެންނެވި 

ފަހުގައި އެފަދަ ކަންކަމާ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުަގއި.  ކުރުމަށްން މަޝްވަރާމެދުގައި މި ކޮމިޓީ ކަންކަމާ

އަދި ހަމަ ެއގޮތުން މިހާރު ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި ކުީރގެ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެދިަވޑަިއގަތުމާ ުގޅިގެްނ 

ވިފައި ހުރި ބަެއއް މަސައްކަުތގެ ޑީެޓއިލްސްތަްއ ވަނަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޓީން ކުރެ 71ކުރީަގއި 

ނޑުމެންނަށް މީގެ ދެވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަިއލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ. ހަމަ ެއާއއެުކގައި އަުޅގަ

ބައެްއ ލީހަށް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 71ކޮމިޓީއަށް  ދާންވަނީ މި ކޮމިޓީގެ. އެ ބައްދަުލވުމުަގއި މިނއަޅުަގނޑު ހަ

ނޑުމެްނ  ޝަކުވާތަކާ ގުިޅގެން ކައުންސެލްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި  ޖެނެރަލްގެ ލަފައެްއ ހޯދުމަށް އަޅުގަ

ިރ . އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެގެ ަލފާ މިއަދު އެބައޮތް ލިބިފަލް ޖެނެރަލްލަިއގަިއ ކައުންސެފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަ

ނޑުމެން މިއައެހެންވީމާ،  މި އޮންނަނެ. ރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއިމެންބަ ށް ޖެހިލާފައި އޭގެ ފަހުަގއި ދެން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑ އަރު ރި ކަންތައްތަާކގެން ކުިރއަްށ ދާހު ވާނަން ނެ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގިއވާ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ލަފައާ ބެމިއާ ގުިޅގެން މި ކައުންސެލް 

އެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ބައްލަާވލައްވާ އެކަންކޮށްލީ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި މިަވގުތު މި 

ޢިްއޒަތްތެރި  ރާގެ ކޮމިީޓައށް ވަަޑިއގެންފި. ެއއީ ހޯރަުފށީ ދާއި މި ަވގުތު ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އިތުރުްނ ބޭފުޅުން މި

އަދި ހުޅުދޫ މީދޫ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ،ލްމެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

އަިދ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަދު ޝާހިދުރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްދާއި

ނޑު ރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޢިއްޒަތްތެ، މުޙަންމަދު ފަލާހު. އެހެންވީމާ މި ކޮމިޓީ  ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

ނެ ފަދައިން ފުރަތަމަ ދެވަނަ ގިަވޑަިއގަންނަވާނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ފެށީ ހަމަ. ފަށައިގެން ކުރިއަށް މި

ލަ ަފރާތްތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއާ ރި ބައެއް އަމިއްހުސަ ބައްދަލުވުމުަގއި ައޅުަގނޑު ަހނދާންވަނީ މި ކޮމިޓީއަށް ައިއއް

ޖެެނރަލްގެ ލަފަެއއް ހޯދަން ައޅުަގނޑުމެން އެދުނިން. އެ ލަފާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ބެހޭ ގޮތުން ަކއުންސެލް



  

ނޑު ުކރީގަިއ ދަންނަވާލި ބަެއއް ަސރުކާރުގެ އެިކ އިދާ  ރާތަކުންފައިލްކޮުޅގައި ހުންނާނެ. ދެްނ ޭއގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ން، މި ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ ބަެއއް ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ޝަކުވާަތްއ މިކަންކަމުގެ ވެސް އެކި ދިމަދިމާލުން  ުނގަންނަވާ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑައި

ލެއްގެ ގޮތުން މި ކޮމިޓީައށް އަންނަ މައްސަލަެއއް ޫނނިއްޔާ ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ުއސޫ ބަދޭ. އެކަަމކުކުރަމުން އެ

ނޑުމެްނނަށް މިހެން މިކަންތައްތައް އަންނަ ވަިކ މައް ރަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނޫިނއްޔާމެންބަ ސަަލ އަުޅގަ

ުތަގިއ އޮންނަ އުސޫެލއް ނޫން. މު ގޮެތްއގައި ބޭނުްނ އޮންނަ އުސޫެލްއގެ ގޮިއގެން ކުިރއަށް ގެންދިުއމަކީ ޢާއްނަގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައެްއ އެހެންނަމަވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާިއ އަދިވެސް އެހެން 

ރު ފަށާފަިއވާ ަބއެްއ ގެ މަޖިލީހުގަިއ މި ކޮމިޓީްނ އޭވަނަ ަރއްޔިތުން  71އެދިަވޑަިއގަތުމާ ުގޅިގެްނ ުކރީގަިއ 

ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  މަޢުލޫާމތުތައް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްބެހޭ  ތްތަކާމަސައްކަ

ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ފައިލްކޮުޅގައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ނޫނަްސ ައުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްފައި ހުރި އެްއޗެހި.  ޓަކައި މި ތަށްމަޢުލޫމާ މެންބަރުންގެ ބައްލަވާަލއްވާަފއި އެއީ ޢިްއަޒތްތެރި 

މިަވގުުތ ސް ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެއެހެންވީމާ، އެ ހުންނާނެ. މިވަގުތު ތުލުސްދޫ ދާއި

 އުންސެލް ަލވާލަްއވާ މި ކަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްމިހާރު . އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން އެބަތިްއބެވި

ނޑުމެްނ  ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާފައި އޮތް ލަފައެއް އެބައޮތް. އެާއއެކު މި ކަންތައް ނިންމާލާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މާކުރިއަށް ދާނީ.   ފަސޭހަވާނެހެން ޝިފާ ވިދާޅުވެ ދެްއވަްނވީ ނޫންތޯ މައްސަލައަށް ަކއުންސެލް އަުޅގަ

 ރުން. ފަސޭހަވާނެ އޭދަންނަވާލަދެއްވަްނވީނުން. މާ ފާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ލަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ޝިފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔަތު ލިއް އުންސެލް ޖެނެރަލް ސަރުކާރު މަސްއޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަ

ފޮނުވާފަިއ އޮތް ލަފާ އަޅުަގނޑު ޮކމިޓީއަށް ދަންނަވާލާނަން.  ޤައްރިރަށްއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮިމޓީގެ މު

ވަނަ އަހަރު ދާންދޫ ތުއްތު ކަތީބުގެ އޮިޑއެްއ  7691އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި ޮއން މެމޯ ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ 

ދެްއާވ  ނެ އެކަން ބައްލަަވއިނުވާކަމަށް ބު ސަރުކާރުން ނީލަމުގައި ިވއްާކލާ އޭގެ ައގު މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ލިބިފައި

ހާދީ هللا ޢަބްދު، 7031މައްސަލަިއގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އެދި ޭއނާގެ ދަރިފުޅު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް  އެ

އެއް މި ލަފާއަކީ. އިްސވެ ދެންނެވި މައްސަލައާ ގުިޅގެްނ ިޅގެން ކޮމިޓީއަށް ދީފަިއވާ ލަފަފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަައކާ ގު

ނޑި  އްޙުބަލާއިރު އެ މަްއސަލައަކީ ދާންދޫ ތުއްތު ކަތީުބ ފަތު މައްސަލައަށް ވަަނ  7691ސަޢީދު ނަމަކަށް ކިޔާ އޮ

ދާޚިލިއްާޔގެ ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ  އައިސް މާލޭގެ ފަޅުގައި އޮްއވާ އޭުރގެ ުވޒާރަތުއް އި މާލެއަހަރު ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގަ 

ޢަބްދުލް ހާދީގެ  އިންޞާފާާކ ނުލައިކާލާަފއިވަނީ ެއްއވެސް ބައިގެ ފަރާތުން އެ ޮއޑީގެ ބޮއްކުރާއާ އެުކގައި ވިއް 



  

ުރފިޔާ މަގުން ލިބެމުން އަިއ  1333ން މަހަކު ކުރި ނުރުހުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮްށ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ޮއިޑން

 10ތުވެދިޔަ ން ވޭދި ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި އެހާތަނުން ފެށިގެށާއި އަމަކަ  އާމްދަނީ ގެއްލި ގޮސްަފއިވާ

ވެހި އްަލއްކަ އަާށވީސް ހާސް ރުފިޔާ، ދި ގުން ލިބެންާވ ހަތަރު މިލިއަން އެރުފިޔާގެ މަ 1333އަހަރު ދުވަހަށް މަހަކު 

އި ޢަބްދުލް ހާދީގެ ފަރާތުން ގެ ފަރާތުން ލިބިދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ދައުލަތުެގ މައްޗަށް ިސވިލް ކޯުޓގަސަރުކާރު

ކޯޓުން ަބއްލަވާަފއިާވ  އްާޔއިްނ އެޤަޟި  CV-C/13737611/MC/1336/713ނަްނބަރު  ޯކޓުގެ މުން އެވާކުރަދަޢު

ސަލައާ ގުޅިގެން ކޯުޓން ޙުކުމް ކޮށްފައި މިވަނީ އްމަ މައްސަލައަކީ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ސަލައާ ުގޅިގެން ެއއީ މިމައް

ގެއްލުމުގެ  ވާރިުސންނަށް ލިބުނު  ގެ ބައްޕަ ދާންދޫ ތުއްތު ކަތީބުގެވި ގޮތުގެ މަތިްނ ޢަބްދުލް ހާދީއިސްވެދެންނެ 

ނަާވވީްސ  އެއްރުފިޔާ ވާ ދެމިލިއަން ތިއްލައްކަ އަްށޑިހަ އެއްހާސް އެއްސަޭތކަ ފަސްދޮޅަސްބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ދޭން

 1371ޖޫން  71ލާރީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢަްބދުލް ހާދީގެ ބައްޕަ ދާންދޫ ުތއްތު ކަތީުބގެ ވާިރސުންނަށް ދިނުމަށް 

ުކރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކޯޓަށް ޖަމާ ފައިސާ ސިވިލް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ 1ން ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހު

ސިވިްލ އެހެންނަމަވެސް އިސްވެ ދެންނެވި މައްސަލައާ ުގޅިގެން  އޮންނަނީ.އަންގާ ެއގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމް ކޮށްފައި މި

ކޯުޓގެ  ބުނެ ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން އެއެްއގޮތް ނުާވކަމަށް ނޫނީ ހަމަތަކާއި ަޝރުޢީ އަދި ޤާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް

 ޖޭެގ ހައިކޯުޓަގއި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުން އެ ޤަިޟއްާޔ ދިވެހިރާއް CV-C/13737611/MC/1336/713ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުގެ އިއްތިފާޤުން ހައި މައްސަލައާ މެދު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބައްލަާވ އެ  މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަ

 ވަނީ ކުީރގެ ކޯުޓގެ ބުނެވިދިޔަ ޤަޟިއްާޔގައި  ްއޔާއިން ސިވިލްގެ ޤަޟA-HC/1371ި/031ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ލު ކުރުމާ ންނެވި ގޮތަށް ިސވިލް ކޯުޓގެ ޤަޟިއްޔާ ބާޠިލު ކުަރއްވާަފިއ މިވަނީ. އަދި އިްސވެ ދެޤަޟިއްޔާ ބާޠި

އަދި ޤާނޫނީ  ންމެވި ނިންމެވުމަކީ ޝަރުޢީނި އްާޔއިންަޤޟި A-HC/1371/031ޯކޓުގެ ނަންަބރު  ގުިޅގެން ހައި

ަބޔާންޮކށް އެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާުފ ކުރުމުގެ ުހއްދައަށް އެދި  ކަމަށް ލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމެއްހަމަތަކާ ޚި

ޢަބްދުލް ހާދީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމުން އެ ނިންމެވުނަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

ކަމަށް ބަޔާންޮކށް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭން  ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް ނިންމާފަިއވާ ނިންމުމެއް

ނޑިޔާރުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަން ހައި ކަމަށް އެ ނުފެންނަ  SC-L-J/1370/61ކޯުޓގެ ނަްނބަރު  ކޯޓުގެ ފަ

ން މިހެން އޮތްއިރު ފޯމަށް ބެލުމުން އެނގޭ. ކައްސަލަ ނިންމުމުގެ އެދޭ މަ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓަގއި އެިދވަަޑއިގެންަފއި ވަނީ 1371ޖޫން  77ޢަބްދުލްހާދީ 

ގެ ބައްޕަ ދާންދޫ ތުއްުތ އްާޔިއން ޙުކުމްކުރެއްވި ޢަބްދުލްހާދީދިޔަ ޤަޟި ގެ ނަންބަރު ކުރީގައި ބަޔާްނވUެކޯޓ ސިވިލް 

އޭަނއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެްއވުން އެދި  1017797816ކަތީބުންގެ ވާރިސުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 

ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށާއި ހައި އިންޞާކަމަށްވާއިރު ޢަދުލު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ  717ތަކަްށ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޯޓު ކުން ަކނޑަައޅާފަިއވާ ދަށުކޯޓަށާއި އަދި ޤާނޫނަ



  

ޓުތަކަށް ހުށަހެޅި އެ އްަގިއ ކޯމަރުޙަލާއެ  0ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު މި ަމްއސަލައަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ުބނެވިދިޔަ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ަގިއ ވެފަިއ އަދި މި މައްސަލައިމައްސަަލއަކަށް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޯކޓުތަކުން ވަކި ގޮތެއް ކަ

އާއި ޤާނޫނު  އެންމެ ފަހުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސްޕްީރމް ކޯޓުން ކަމަށްވާއިރުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ

 އި އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލައި އެ ނޫން ވެސް މައްސަލަތަކުަގއި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޔާމާނަކުރުމުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގިއ  11އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ަގިއ މައްސަަލއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކީ

ެއއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ މައްސަލަ ިތޔަ ކޮމިޓީން ބެއްެލވުމަީކ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދައުެރއް އޮތް ަމއްސަލަ

 އްވާަފއި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް.ދަންނަވައި ލަފާދެ ކަމުަގއި ނުފެންނަ ކަމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާއްދާގެ )ނ(ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަނަ 11ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޤާނޫނުއަާސސީެގ  އާދެ!

ބަލައްަވއިލެްއވީމަ އެނގޭނެ. ެއހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން މި މައްސަލައާ މެދުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ގޮތެއް 

ނޑުމެންނަްށ އެކަން އަމިއްަލއަށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން އެކަން  ނަޑއެޅިދާނެ. ދެން ކުީރަގއި ވެސް އަުޅގަ ކަ

ގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫނީޮގތުން މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި ފައިލްކުރާއިރުަގއި މީގެ ނިންމު

މަންޓްތަކާ ެއއްކޮށް މި ފައިްލކޮށްފިއްާޔ މީގެން އިތުރަކަށް ުނކުންނާނެ މައްސަލަެއއް ނޯންނާނެ. ޔުމުހިއްމު ޑޮކި

ނޑުމެން އޭުރ ކުރީ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުން، އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ިމ ކޮމިޓީން އަޅުގަ 

 ދޭނަން  މިނިޓު 1އަޅުަގނޑު މިކަމާ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަދައްކަން ައޅުަގނޑުެމން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

މިނިޓު  1ރަކަށް ެދވަނަ ފުރުޞަތެްއ ނޯންނާނެ. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ އިނގޭތޯ.

އަރުވާނަން. ޭއެގ  އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުދޭނަން، ތަރުތީބުން ދޭނަން. 

ޝަރީފަށް. އޭެގ ފަހުަގއި  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަހުގައި މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. ޭއގެ ފަހުަގއި މަރަދޫ ދާިއރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިދ އޭގެ ފަުހގައި ޖަޢުފަރު. އާެދ!މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޝާހިދަށް. އަދި އޭެގ ފަހުގަިއ 

 މޫސާ ނިޒާރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ނޑު އާދެ! ނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު ގޮތުަގއި މި މައްސަަލއާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ  މެްނގެ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަާތ ޙަ ވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅާ ދެއްވާަފއިވާ ލަފާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުެގ  ބަލާލައިފިން. ދެން މި ނިންމާލާފައި އޮތްއިުރގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެަފއި އެބަޮއވޭ ައޅުގަ



  

ށް ނުފެންނަ ގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީެވ މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް މި ބެލޭނެ ކަމައަދި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭ 

ަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދައުެރްއ އޮތް މަްއސަލަެއއް ކަމަކަްށ ނުފެންނާތީ އެ މައްސަލަ ކަމަށް. މި މައްސަލައި 

 ނަވަމެެވ. ލަފާދެއްވަމުން ވިދާުޅވަނީ.ވާހަކަ ދަން ކަމަށް ނުެފންނަ ތިޔަ ކޮމިޓީން ބެއްެލވުމަކީ ރަނގަޅު ކަެމއް

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ދެން ވަރަށް ސާފުހެން މި. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ދެން ކޮމިޓީން ބެލުމުގެ 

ނޑުމެން އެ މައްސަލަ ބެލޭނެ ކަމަކަްށ  އަނެއްހެން އިތުރު ަމއްސަލަެއްއ ނެތް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ އަުޅގަ

 ފެންނަ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުހށަހަޅަން އެގޮތަށް މި މައްސަަލ ނިންމާލަން.ނު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަުދ  އާދެ! ހެޅިފައި މި އޮތް މި ހުށަޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގައި މި ކައުންސެްލ ޖެނެރަލް ނިންމާފައި މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ. އެ ނިންމުމަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައްސަލައި 

ވަަނ  717ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތާއި އަދި އޭެގ އިތުރުން  711ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނަޑައޅަ ކަުމގަިއ  އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ނިންމާފައިވާ ނިންެމވުމެއްމާއްދާގެ )ނ(ގައި އެ ކަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަާމއި އަޅުަގނުޑމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަކީ މިއީ ކޯޓުަތކުން ނިންމާފައި ހުންނަ މައްސަލަތަްއ 

ނޑައަޅަން  ތިބޭ ބަަޔކަށް ނުވާތީާއ ެވސް އެުކގަިއ  އަނެއްާކ އަލުން ދިރާާސކޮްށ ެއގޮތުެގ މައްޗަްށ ގޮތްަތްއ ކަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މާ ދިގު ވާަހކަތަކަކަށް ީމގެ ދިއުުމގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ިމ 

 މި ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވާފަިއވާ ނިންމުން، ފޮނުުވމުގައި ާވގޮތުެގ މަތިން އެ  ޠިމަތު ފިލްޒާ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެފާ

އްޙަ ނިންމުމެއްކަމާިއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް ންމުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ައދި ޞަނި

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާ ބައެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން  ނޑުމެން ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ެދއްކުމަީކ ެއީއ އަުޅގަ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ޙްތިރާުމކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ތިބެގެން ކުރަންވާނެ ކަމެްއކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަްށ މި ކަންތައްތަކަށް އި

ަގއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު ފިލްޒާ މި ނިންމާފައިވާ ނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ މި މައްސަލައިނުވާތީވެ ައޅުގަ 

ނޑު ެވްސ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް ނިންމުން . އަޅުގަ

ޙައްޤުަތއް ބޭނުން ވެސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ޙައްޤުަތްއ  ،ޤަބޫލުކުރަން މީހުންގެ ޙައްުޤތައް ހުންނާނެ

ނޑައަުޅއްަވއިދެްއވައި އެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނ  ހޯދުމަށްޓަކައި ވަކި އުސޫލުތަާކއި ވަކި ހަމަތަކެއް ކަ

އަދި  ނޫން ެގ މައްސަލަެއއްވި ިދުއމަކީ ެއއީ ައސްލުަގއި ޯކޓުިއ ެއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްސަލައެއް ެވސް ނޫން އެއީީކއެއް. އެހެންވީާމ، މިކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ 

ނުތަކާ ޙަވާލާދީ މި ިނންމާފައި އޮތް ނިންމުމުގެ އޮންނަ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަާކިއ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ައދި ޤާނޫ



  

މައްޗަށް ހަމަ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި މައްސަލަ މި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް.  ކޮމިޓީން ބެލޭނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އެއަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމޫސާ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި ައދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތާއީދުކުރަްއވަނީ. އެހެްނވީމާ، އެއާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުންވޭޯތ، ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން 

ކު މެންބަރައެއްެވސް ޢިއްޒަތްެތރި އާ ބެހޭ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމަވާލަމާތޯ މި

ނުކުރަްއވާީތ އްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. ޢިއިޢުތިރާޟެއް ނުކުރޭ، 

ޟުނުކުރަްއވާތީ މި މައްސަަލ ން އިޢުތިރާޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުމިގޮތަށް ނިންމުމާ ދޭތެރޭ ފައިލްކުރުމާ ދޭތެރޭ 

 މިހިސާބުން ޝަރީފް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުތޯ މިކަާމ ބެހޭގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ުޅއްވި ގޮތް މީަގއި މި މައްސަލަ ިމ ނިންމަނީކީއެއް ަކއުންސެލް ޖެނެރަލެއް ވެސް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އެ ހުށަހެ އާދެ!

ނޫން. މި މައްސަލަ މިއީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަައކަށްވާތީ އިތުރަށް ބެލޭނެ  އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ ރަނގަެޅއް 

ޖެނެރަލަކަށް މަޖިލީހުން  ސެލް ކަމަށް ހުށަހަޅުއްަވިއގެން ެއކަން ނިންމެވުން ރަނގަުޅ. ަކއުން ތަނެއް ނެތް

ކައުންސެލް ފަޔަކަށް އެކަމަާނއަށް ފެނިަވޑަިއގެންނެވި ެއްއޗެއް ވިދާުޅވީ. ނިންމިގެންނެއް. ައޅުަގނޑުެމން އެހި ލަ

ނޑު ިއްޞލާޙުކޮށްލެއްވުން އެދެން.  ޖެނެރަލް ގޮތަކަށް ނުނިންމަވާ. އެހެންވީމަ، އެއީ ކުށެއް ަކމަށް ބަލައި އަޅުގަ

ގެ މައްސަލަ ހުންނާނެ. ތުބެހޭގޮތުން ކޯުޓތަކުން ނިންމިޔަސް ބެލޭ ޒާ  ކަމަކީ ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތަކާދެވަނަ 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ދިމާވެގެްނ ، އެހެންވީމާ ނުޑ ފާހަގަުކރަން. މިހާރު އަޅުގަ އެވެސް ެރކޯޑަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ބޭރުަގއި ނިންމާ  މިއުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަްއސަލައަކީ ބަެއއްފަހަރު މި ކޯޓުތަކުން އެ

ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ޘަޤާފަތެއް މިތާ  ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމީމާ އެއީނިންމުންތައް 

ނޑޭ. ެއކަމަކު ވެސް އެ ޒާތުގެ މައްސަަލއެއް ނޫން  އަށަގަންނަމުންދާތީ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އެބަ ކެ

އޮތް ލަފަަޔކީ ރަނގަޅު ަލފައެއް. މިކަހަލަ ކަންކަާމިއ ޖެނެރަލް ދެއްވާަފއި  ކައުންސެލްމިއީކީެއއް. މި މައްސަަލއިަގއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަިއ ، ޢަތްކުރާކަށް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީ

އި އެްއގޮތަްށ ޖެނެރަލް އެ ދެއްވި ލަފަޔާ  ކައުންސެލްކަމަށާއި ނެތް ސަބަބުތައް  އޮތްގޮތަށް މި މައްސަލަ ބެލެން ނެތް

އަޅުަގނޑުމެން އާދަަޔކަްށ ހަދައިގެން ނުވާނެ މި  ނގަޅުވާނެ. ދެން އެހެންނަމަެވސްއެފަރާތަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ރަ 

ބެލޭ ާޒތުގެ މައްސަަލ ހުންނާނެ.  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަައކީ ނުބެލޭނެ މައްސަަލއެއް ކަމަކަށް. ނޫން



  

ނިންމާފައި އޮންނަ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް. މި ކޮމިޓީން ކޯޓުން ބަލާ  އެހެންނަމަވެސް

ރެކޮމަންޑްކުރެވޭެނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނެްސގެން ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ިއޞްލާޙު 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ވެސް މުސްތަޤްބަުލގަިއ އަޅު  އެއީ ، ަމއްސަަލތައް ބެލޭނީ. އެހެްނވީމާ ގެނެސްގެން އެކަހަލަ ގަ

ކަމެއްކަމަށްވާީތ އެ ވާހަކަ ާފހަގަކުރަމުން މިހާރު ހުށހެޅިފައި އޮްތގޮތަށް މި މައްސަަލައކީ ކޯޓުން ނިންމާފައިާވ 

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ވާހަކަ ޖަވާބުދޭން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ  މައްސަލައަކަްށވާތީ ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް

 ރިްއޔާ.ދަންނަވަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޝޫަގއި އެްއޗެއް ވިދާުޅވަްނ ބެނުން ކަމަށްވަންޏާ އިލްާހމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. މި 

 އިޝޫއަށް ވާހަކަދަްއކަވަންތޯ ެއއްެޗއް ވިދާުޅވަންތޯ ބޭނުންވަީނ. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މަދު ވާދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙު ދަނގެތި

ހަމަ  ނގަެޅއް ނުވާެނ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުަރނީ މާ ދިގުލައިގެން މިވާަހަކ ދެއްކުން ރަ

ޖެނެރަލަށް މި ކޮމިޓީގައި އަދި  ަކއުންސެލްއެްއޗެއް ހިއްާސކޮށްލަންެވގެން. ދެންމެ ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް 

ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފާ އޮތަސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ކައުްނސެލްމި ކަންތައްތައް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ފެންނާނެ

ނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ ، ޤްބަލުގައި ފެންނާނެ. އެހެންވީމާކުރިއަށް ގެންދާތަން ެވސް މުސްތަ  ކައުންސެލްއަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ފެންނަ ގޮތަކީ މި ކު ރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާތީވެ ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފަޔާއި އަިދ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ަކއުންެސލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވީމަ މިކަހަލަ ޕްރެސީޑެންޓެއް ެސޓްކޮށްފިއްޔާ ރަނގަުޅވާނެ. ެއހެންނޫނިއްޔާ ސީދާ 

ނޑުމެންނަށް މިތާ އަރާރުން ބޮޑުވާނެ. އެީއ ޕްރެ ނޑުމެން ސެޓްކޮށްފިއްޔާ މުސްތަޤްބަުލަގއި އަުޅގަ ސީޑެންޓް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް  ކައުންސެލްސްތަޤްބަލުގައި ަހމަ ބައްލަވާތި މު ޖެނެރަލް ދެއްާވ ލަފަޔާއި ގުޅިގެން ވެސް ައުޅގަ

ގެންދަން ދިމާކުރާނެ. އެއީ ހަމަ ހިނގާނެ ކަންތައް. އެހެންވެެގން ހަމަ ހިތަށްއެރީ މުސްތަޤްބަލުގައި މީަގއި ތާށިނުވާނެ 

ނުޑ ވެ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލްސް ހަމަ ާތއީދުކުރަން ޝަރީފްެގ ހުށަހެޅުން ގޮތަށް ގެންދެވިްއޔާ ރަނގަުޅާވނެ. އަުޅގަ

ދެއްވި ލަފަޔާއި އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ހިސާބުން 

ނޑަށް ަރނގަޅީ ބޮޑަށް. ެއއީ ސަބަ  ޓެއް ސެޓްވާީތއާ ަބކީ ޕްރެސީޑެންދޫކޮށްލީކަމަށް. ެއކަހަލަ ގޮތަަކށް ެވއްޖިއްާޔ އަުޅގަ

 އެްއކޮށް. ތެންކް ޔޫ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މި އިޝޫަގއި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުކޮށް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެއްެވްސ މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  ލަފަޔާއި އަދި ކޯޓުތަުކގެ ނިންމުންތަކުގެ  އޮތްނުކުރައްވާތީ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން އަޅުގަ

މައްޗަށް ބަލައި އިތުރަށް މި ކޮމިޓީން ބަލާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީވެ އެަކން އެގޮތަށް ނިންމީކަމަށް 

ނޑު ކުރި  ނަޑއަޅާ އަުޅގަ ދެން މިއޮތީ ިމ ކޮމިޓީ އަށް ލިބިަފއި އޮްތ ދެ ސިޓީެއއް އެަބއޮތް. އޭެގ  އަްށދާނަން. އާދެ!ކަ

ދިޔަ ަކމުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ރީން ހއ.ގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ހިނގައިރޭގައި ެއއް ސިޓީައކީ މިއީ ހެލްތު މިނިސްޓްތެ

އަާކއި ގުިޅގެން ިމ ކޮމިޓީ އަށް ބޭފުޅަުކ ހޮސްޕިޓަލްގަިއ ހިނގާދިަޔ ޙާދިސާ ކަހަލަ، ކުޅުުދއްފުށީެގ ރީޖަނަލް

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  ،ން ހޯދައިފައި އޮތްހެލްތް މިނިސްޓްރީބެހޭ ގޮތުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިީޓއެއް. މިކަމާ 

 11ހޯދައިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަިއލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ. ެއއީ ަޖވާބު ލިބިފައި އޮތީ 

މި މައްސަލަ. ދެްނ  ގަިއ. މި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ. އެްއ މައްސަލަ އެްއ ގޮުތގަިއ އޮތީއިޖުލަ

ކުރި ރޯހައުސް ދިނުމާއި އްޑޫސިޓީ ަކއުންސިލުން އިމާާރތްބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން އަ ނޫންނަމަ އޮތީ އަްއޑޫ ރޯހައުސް 

ލޫމާތު ބެހޭ ގޮތުން އޭރު އައިސް ޮއތް ޝަކުވާެއއް. މި ޝަކުވާ އައުމާއި ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުެމން މިކަމާ ބެހޭ މަޢު 

ން މިކަން ންގ މިނިސްޓްރީ އަށް. އެހެްނވީމާ، ހަުއސިްނގ މިނިސްޓްރީީނ ހައުސިލިޔުހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން 

އެުކގައި މި ދެ  ޖަވާާބއި އެުކަގއި ފޮނުވި ސިޓީއާހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން އެ ފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީގެ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ސިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޢި

ގުިޅގެން،  ދާތީވެ އެކަން ިމކޮޅަށް ައއުމާޚިލާފަށް އިމާރާތެްއ ކުރަމުން ަގއި ަގވާއިދާކަންނޭނގެ ނައިފަރު

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުނިން. އެ މައްސަލަ ވެސް ދިމަދިމާލުން 

ބުނު ސިޓީތަކާއި ެއުކގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިްލކޮޅުަގއި ެއ މައްސަލަ ވެސް އޮންނާނެ. ދެން މި ތިން ލި

ކަންތައް މިއަދު ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި މައްސަލަ އެހެން ދުވަހަކަްށ 

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  އްަތއް ކުރަން އުޅުނަސް ެވސް ެއއް ދުވަހެްއގައި މާ ގިނަ ކަންތަޝެޑިއުލްކޮްށގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކު، ނުއެއް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ފަހުގައި ކުރިއަށް ދާން.  ރުމަށް މި ތިން ސިޓީއާިއ މެދުަގއި ައޅުގަ

ނޑު ކުިރއަށް ެގންދާނީ މީގެ ތެރެއިން ( ފުރަތަމަ ތުކޮަޅކަށްފަހު)ަވގު ...އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްެޗްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމަށް ސާފުކުރި މަޢުލޫމާތު މިއޮތީ. މިއޮހެލްތް މިނިސްޓްރީ ދީ ތީ އިހަަވންދޫ އިރަމާގޭ ޢަބްދުލްހާން އަޅުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސެލް ެޖނެރަލްގެ ލަފަެއއް ވެްސ  ގުިޅގެން. ައޅުަގނޑު ިމއާ  މޫސާ ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓއާ

ހަނދާނެއްވޭ މީަގއި އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމިއިރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދި 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ދަާމތޯ.ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ. މީތި ބަލައިލާފައި ކުިރއަށް  އޭރުން، ިމއާ މެދުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެލް އާ ގުޅިގެްނ ތް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީވާހަކަދަްއކާލާނީ. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ! މީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޖަވާުބ ފޮނުވާފައި މިކަން ހިނގާދިޔަ ޮގތް ބެލުމަށް ފަހުގައި މީނަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ން އެބަ އޮްތ އަުޅގަ



  

ށް ވެސް ިމކަން ިއތުރަށް ތިމަންނަ ކުރިއަ އަށް ޖަވާބު ދެްއވި ކަމަށް. ދިނުމަށް ފަހުގައި ވެސް އިތުަރށް އަނެއްކާ

ކަތް މިހާރު ވެސް މި މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުުކރުމުގެ މަސައް ވާތީެވ، އަެނއްކާންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެދިފައިގެ

ނޑުމެންނަށް ން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ސިީޓގަިއ ބަާޔންކޮށްފައި އެަބ އޮ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ  ގައި ޖުލައި  11ވޭ އަުޅގަ

ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ މިއީ ، ފޮނުވި މައްސަލަިއގަ. އެހެްނީވމާ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ފަހުގައި ައޅުގަކަން ބެލުމަށްތިބެގެން މިއަށް ޖަވާބެއް ދިުނމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުން މިކަން

ބެހޭ  ޑުމެންނަށް ެއންމެ ރަނގަޅު މިއާނފަހުގައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއާ މެދުގައި ވާހަކަެދއްިކއްޔާ އަުޅގަދިނުމަށް

ނޑު މިއަުދ ސި، ތުން ކުރިއަށް ެދވޭނީ. ެއހެންވީމާގޮ ން މުއްދަތެްއ ޓީ އެއް ފޮުނވާނަން މި ކޮމިޓީއަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއ އިނގޭތޯ މިކަްނ ނިންމަން. މިހާރު އެ ބުނީ އަލުން ރިިވއުކު ރާ ވާހަަކ އަުލން އޭނަ އެދިަފއިވާީތވެ. ކަ

ނަޑއަާޅފައި ދޭން ސިޓީ މިއަދު އެ، އެހެންވީމާ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް މުއްދަތެއް ކަ

މި ކޮމިޓީ އަށް ބޭނުމަށް ކޮން ، މަން. އެހެންވީމާާވނެ ނިންސް ކޮންމެވެސް ަވގުތެއް އޮންނަން ފޮނުވާނަން. މިކަމަށް ވެ

ނޑުމެން މިއިން ދުވަހަކު އިރަކުންތޯ އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވޭނީ ފުރަތަމަ އަހާލާނަން. މިކަ މުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބާއް ވާލާނަން. ނިންމާށޭ ބުންޏަސް ނުނިމި ވެސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިއަދު މި ސިޓީަގއި ައޅުގަ

ނޑު  އެހެންނަމަވެސް ން މި މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ އެއް ފޮުނވާލާނަހެލްތް މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުގަ

ެއޮގތަށް ކަމަށް ބަލާފައި މި ، ޚު އަންގައިދިނުމަށް. އެހެްނވީމާމައްސަލަ ނިންމައި މި ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވޭނެ ތާރީ

ނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަިއލްކޮޅުަގއި ދެން  އަނެއް ދެ ސިޓީގެ ކަންތައް އަުޅގަ

ގައި އި އޮންާނނެ މިހާރު މިއޮތީ ފޭދޫޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގަ ، ެއހެންވީމާސިޓީ، ދެން ހައުސިންގ... 

ނޑުމެން ހައިސިންގ ބެހޭ ގޮތުން މިތަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން ައޅުގަ މަޝްރޫޢާ ހައުސިންގމި މި ހިނގާ 

ިރމަތިލި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކު ލޫމާތުތަކާއި އެުކގަިއ ފުލެޓަށްން ސާފުކުރި މަޢުލޫމާތުތައް އަދި އެ މަޢުމިނިސްޓްރީ

ބައެއް ލިޔުންތަާކއި ވެސް ެއކުަގއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ 

ކަރުދާހަކާއި އެުކަގއި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުގައި އޮންނާނެ އެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މިއާ މެދުގަިއ 

ންބަރުން ބަހުސްކުރަން ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން ފުރުޞަތަށް އެދޭ މިންވަަރކުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްަލވާލަްއވާ ފުރަތަމަ އޭތި. އޭަރށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ މިކަން ހިނގާިދަޔ 

ން ފޮނުވި ސިޓީަގއި ބުނެފަިއ މި އޮންނަނީ މި ސިޓީ ގޮތް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިމހާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ 

ރޯހައުސަްށ  11އަޅުަގނޑު ިކޔާލަންތޯ. ނޫނިއްޔާ، މީަގއި ބުނެފައި މިއޮންނަނީ ސ.ފޭދޫ އަވަށު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ކުރެވިފަިއާވ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ ެއކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކޮށް ިއޢުލާންކުރެވި ދޫ

ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލި ޕޮއިންޓް ދެވިފަިއވަނީ މި ުއސޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  ޝަރުޠުަތކުގެ ދަށުްނނޭ. ޝަރުޠު އުސޫލާއި

އަްއޑޫ ސިޓީ  އާއި ގޮތުގެ މަތިންނޭ. މި މަސައްަކތް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާފަިއވަނީ މި މިނިސްޓްރީ



  

ރޯހައުސް ދޫކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވި  11އެކު މި އާހުންނޭ. މި ސިޓީކައުންސިލު ފޭދޫ އަވަށު ޮއފީ

ގެ ކޮީޕއެއް ފަިއވާ ގޮުތގެ ލިެޔކިއުމު އަށް ޕޮއިންޓް ެދވިދޫކުރެވިފަިއވާ އުސޫލުެގ ކޮީޕައކާއި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ދީ 

މިއޮތީ އެމީހުން ބުނެފައި މި އޮންނަނީ މީގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި ، ފޮނުވީމޭ. އެހެންވީމާ

ނަޑއެިޅގެންނޭ މިކަން ކުރީ ބޭފުާޅއަށް ވެސް މާކްސް ލިބުނު  އެުކގައި މި . އެއާޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލުތަކެއް ެވސް ކަ

މި ބައްލަވާލެްއވީމަ ، ށް ފޮނުވިފައިވާެނއޭ. އެހެްނވީމާގޮތް، ދެވުނު ގޮތް އެނގޭނެ ލިޔުންތައް މިހާރު މި ކޮމިޓީ އަ

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެން ތިބި މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައި އޮތް ގޮތާއި އަދި އާމިނާދީައށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައި ޮއްތ އެ

ނޑު  އި ބައްަލވާލެްއވީމަ. އެހެްނވީމާ، މިކަމާގޮތާ ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން މަޝްވަރާެއއް ކޮށްާލނަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އޭގެ ފަހުގައި އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢިއްޒަްތތެރި

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖޫން  10ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަލްފާޟިލާ އައިމިަނތު ދިޔެ ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތް މައްސަލަ ެއއީ 

ލައިފިން. ދެން ލިޔެކިއުންތައް އަުޅަގނޑު ބަލާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. މިގޮުތން ހުރި ަގއި މީނާ ހުށަހަޅުއްވ1371ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ ސިޓީގައި ވެސް އެ ވިދާުޅވެަފއިވާ ގޮތަށް މި ކަމަކީ މި 

ނޑައެޅި ކުިރއާލަ ނަޑއެޅިފައި އޮތް ވަކި ުއސޫލެއްެގ، އުސޫލުތަެކއް ކަ އި އިޢުލާންކުރެވި ޢާއްމުކޮށް އެނގިެގްނ ކަ

މި ުއސޫލުގެ މަތިން ޮޕއިންޓްތައް ވެސް ެދވިފަިއ ، ފެންނަނީ. އެހެްނވީމާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް

 71ވެްސ މިތާނގައި އެބައޮތް. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  މިއޮތީ. ދެން މީނައަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންުޓގެ ޝީޓު

ނޑައެޅިަފއި އޮްތ ކެޓަގަީރަގއި މި އަމާްކސް މީނަ ވަރަކަށް ހިމެނޭ ށް ލިބިފައި މިއިންނަނީ މި ދާިއރާތަކަށް ކަ

ިވޔަސް މީގައި ވަރަށް ގިނަ ބަެއްއ  ތަކަށް ބަލާއިރު. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ މިހާރު ކޮންމެ ގޮތެއްޝަރުޠު

ޢާއްމުކޮށް ކުރިން އިޢުލާންކުރެވިފައި އޮތް އުސޫލުތަެކްއެގ  ކުރިމަތިލައިގެން ބަޔަކަށް ޕޮިއންޓްތައް ދެވިފައި މިއޮތީ

ދެން އެ އުސޫުލގެ މަތިން އެކަން ހިނގާފައި އޮތް އޮތުން ބަަދލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ، ށުންނޭ. އެހެންވީމާދަ

ތް ސަޖެސްޓްކުރަންޏާ ކުރަންޖެހޭނީ މުޅިން އެހެން ގޮަތކަްށ ކަންނޭނގެ ނޫނިްއޔާ އެަކން މިހާރު ކުރެވޭ ގޮ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. އެކަމަުކ، މިހާރު އެގޮތަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެިވގެން  ބަދަލުކުރަން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެން މި  އޮތް އުސޫލުތަެކއް އެންމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އެއަށް މާްކސް ދެވިފައިވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ބެ ލޭނެ ކަމެއް އޮންނާނެހެންނެއް. އެއީ މިނިސްޓްރީން މާކްސްތްކާއި ެއ އިޝޫަގއި އަުޅގަ

، މަތިން ކަމަށްވާތީވެ. އެހެންވީމާ ކަންކަން މިދެންނެވީ އެކަން ކުރި ފަރާތްތަކުން ދީފައި އޮތީ މިދެންނެވި އުސޫލުގެ

ނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި ެވސް މާކްސް ދެވިަފއި ނަޑއެޅިފައި އޮތް އުސޫުލެގ މަތިން އަޅުގަ ކަމަށް ފެންނަނީ  އޮތް ކަ

ނޑުމެން ބަލާަލއިފިން މީގައި ހުރި ޝަރުޠު މީގައި. ަތކާއި ެއްއޗެހި. އެހެންވީމަ، ިމ އިޝޫަގއި ައޅުަގނޑަށް އަުޅގަ



  

ްށ ޖަވާބު އިޢުލާންކުރެވިފައި ާޢއްމު ޢިޢުލާންކުރެވިފައި އޮތް ުއސޫލުތަުކގެ ަމއްޗަށް، މަތިން ހިނގާފަިއ އޭނައަހީވަނީ 

ނުޑމެން ދަންނަވަން. ދެން އިތުރަށް ކަމެއް އޮތިްއޔާ ެއ  މި ކޮމިޓީއަްށ ފެންނައޮތް ކަމަކަށް  ކަމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ އުސޫުލތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހެންޏާ އެީއ މުޅިން އެހެން އިޝޫެއއްހެން ައޅުަގނޑަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ.  ގޮތަށް ިގގެން ދެުފށް ފެންނަކޮށްަފއި މިޮއތީ ޢާއްމުކޮށް އެނ ހީވަނީ. މިކަން ކަމަށް ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި މިވާ އާމިނާދީ މި ކޮމިޓީއަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން މީގައި އަުޅގަ

ނޑައެ  އް ޅިފަިއވާ އުސޫުލތަކަކީ ރަނގަޅު އުސޫލެ ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓަގއި ުބނެފައި އެބަޮއވޭ މާކްސް ދިުނމަށް ކަ

 ިމއީ.އުސޫލަކީ ، ފައި އޮތީ. އެހެންވީމާެއ ުއސޫލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް މާކްސް ދޭން ފަށާ ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް

ެއއީ އަދި ، އެ ުއސޫލު ކަމުނުދިޔަްސ ެއ އުސޫލުެގ މައްޗަްށ ބަލައި ެއންމެންނަށް މާކްސް ދީފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ

ންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ދިޔަްސ އަދި އެހެން ތަނަކަށް ދިަޔސް ވެސް މާްކސް ދޭނެ އުޫސލުތަކެއް ަކނަޑއެޅިފައި ޭއެގ އެ

ކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ އެއީ މުޅިން އެހެން އިޫޝއެއް. އޭގެ ދަށުން ދޫކުރި،  ދަށުން މާކްސް ދީފައި ނިންމާފައި އޮެވއްޖެ

 ސްން ތަންތަން ދީފިކަމަށްވަންޏާ މީގެ އިޫޝއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެހަމަވެގެ މީހުންނަށް ޝަރުޠުއޭގެ ދަށުން ދޫކުރި 

ނޑުެމން ބަލައިލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް  ިޢއްޒަތްެތިރ ، އެބަހުރި އަދި ީމގައި. އެހެންވީމާމީގައި ެޓކްނިކަލީ އަުޅގަ

ނޑު ގެންދާނަން. އިބްރާހީމް ޝަރީފް އޭގެ ަފހުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަހަރުން މަތީެގ  03ުމރުން މިއޮީތ އުޓް ލިބިފައި ށް ހަމައެކަނި ޮޕއިންމި ޕޮއިންޓަށް ބަާލއިުރގަިއ މީނައަ އާދެ!

ދަރިޔަކު ތިބި ވާހަކަ.  1ޕޮއިންޓް. ދެން މީނަ އެބަ ބުނޭ މީނަގެ ސިޓީަގއި އޭަނެގ  71މީހަކަށްވާތީ އެކަނި ލިބޭ 

 1 އަހަރު ނުފުރޭ 71އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ތިބިކަމަށްވާނަމަ.  71މި ދަރިންނަށް މާކްސް މި ލިބެނީ  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ބަލާޮޕއިންޓް.  13އްޔާ އެބަ ލިޭބ ބެއްޖެދަރިން ތި ލަން މިތަނުގައި ޖެހެނީ އެހެްނވީމާ، ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ލަން ސިޓީއެއް ނުފުރޭ މީހެއްތޯ ެއބަޖެހޭ ބަލާ އަހަރު 71ދަރިންގެ ެތރެއިން އެްއވެސް ދަިރޔަކީ  1މީނަގެ މިތިބަ 

ހަރު ފުރިފައި ހުރިކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ދެން އޭރުން މިކަން މި ނިމުނީ. އަ 71ފޮނުވަިއގެން އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެ 

ދަރިން ުކއްޖަަކށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތޭ. އަދި ެއއިން ުކއްޖަކަްށ  1އޭނަ މި ބުނެފައި މިއޮންނަނީ އޭނަގެ 

ތިބެގެންތޯ ނުދިނީ  އަހަރު ުފރިފައި 71ކުދިން  1އެ ޮޕއިންޓް ޭއނަގެ ، ވެސް ދީފައެއް ނެޭތ. އެހެންވީމާ ޕޮއިންޓެއް



  

ހުރި މީހެއް އަހަރުވެަފއި  03ށް ބެްއ ދެނިކޮްށ ރަނގަުޅވާނެ. އޭަނއަށް ަޖވާއައަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލާަފިއ އޭނަ

އޭަނ  ކުޑަކުިދން އޭނަގެ ތިިބކަމަށް 1ޕޮއިންޓް ދީފައި.  71އަހަރުގެ ޮޕއިންޓް އެަބއިން  03ެއ ، މީހާއަކީ. އެހެްނވީމާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ  މަވެސްއެބަ ބުނޭ. އެހެންނަ ނޑަށް މި ކައުންސިލުން އެ ޕޮއިންޓް ނުދީ އެއޮތީ އަުޅގަ  71އަޅުގަ

އަހަރު ނުފުރޭ އެކެއް ުނވަތަ ދޭކަށް ވަިކ އަދަދެއް، ތިނެއް ުނވަތަ  71އަހަރު ފުރިފައި ތިބީމަ ޕޮއިންޓް. އެއީ 

މީނަެގ ، . އެހެންވީމާ ދެއް މި ތިން ކެޓެގަީރ ެއބައޮވޭހަތަރަކަށް ވަިކ އަދަދެްއ އަދި ހަތަރަކަށްވުރެ ގިނައިން ވަިކ އަދަ

ށް މި މި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އޭނައަ، އަހަރު ނުފުރޭ... އެހެންވީމާ 71ދަރިންކުރެ އެއްވެްސ ކުއްޖަކަށް  1ތިބި 

ލަހައްޓަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ލިބެންވީ ކެޓެގަީރގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ޕޮއިންެޓއް މަދުވެފައި ހުރިތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދެން ބަ

ނޑުމެން ށް ޝަރުޠުގެ ތެރެއިން މީނައަމި އަ، ރިޯތ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާމަންމަޔަކު، ބައްޕަޔަކު ހު ށް އަޅުގަ

އޮތް  އިންޓުގެ ތެރެއިން މިއީއޭ ޕޮއިްނޓް ދޭން ހަމަޖެހިފައިހުށަހަޅަނީ މި ޕޮ ސިޓީއެއް މިތަނުން ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު

ފަރާތުން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ އެމީހާ ކުރެން ނަަޒރުގައި ެވއްޓިފައި އޮތީ ކޮން ޕޮއިންޓެއްތޯ  މިތަނުން އޭނަގެގޮތަކީ. 

ައޅުަގނުޑމެން ވެސް އަދި ބެލިކަމަށް ވާނެތާ. ސިޓީެއއް ފޮނުވަްނވީ އޭނަ ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ްއ. އޭރުން ސިޓީއެ

 1އެމީހާއަށް އަމިއްލަައށް ބުނާނެތާ ތިމަންނަގެ  މިތަނުން ކޮން ކެޓަގަރީއަކަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބިފައި އޮވެގެންތޯ. އޭރުން

އަހަރުގެ މަޔަާކއި، ބަފަަޔކު ހުރީމައޭ. ނޫނިއްޔާ ޚާްއަޞ  91އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ތިބީމައޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ލަން . އެހެންވީމާ، މި ަކންކަން އޮތްތޯ ބަލާއެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ުނވަތަ ުކއްޖަކު ބަލަމުންދާ ފަރާތަކީމޭ

ްނ. ދެން އޭރުން ހަމަެއކަނި އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ަޝކުާވކުިރ މީހާއަށް ސިީޓއެްއ ފޮނުވަ

ޕޮއިންޓް ކަމަށްވަންޏާ މިހިސާބުން  71އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށް ލިބޭ  03މުރުން އުށް ޙައްުޤވަނީ މި އޭނައަ

ނޑުމެ، އެެހންވީމާމައްސަލަ ކްޯލޒްކުރާނީ.  ން މި މަސައްކަތްތަްއ ކުރަން. އެކަަމކު، އެކަން ުނކޮށް ޖަވާުބ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގުުނ  ދިނީމަ މުޅިން ރަނގަޅެއް ުނވާނެ އަދި ރަނގަޅަށް ކަން ހިނގާފައި އޮްތ ގޮްތކަން އަުޅގަ

މިތަނުން ކޮން ވިޔަސް. އެމީހާ ކުރެން ސާފުކޮށްލަންވީ މިއީއޭ މި ިމނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދޭން އޮތް ގޮތަކީ.  ކަމަށް

ޕޮއިންޓް، ކެޓެގަީރއަކުްނ ޕޮއިންޓް މަދުެވގެންތޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އޮތީ އެހެންނޫްނތޯ. ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަދު މިކޮޅަށް މި ސިޓީ  ބޮުޑ ބެހޭގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން މާ ގެނަިއއިރުަގއި މިއާއަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ޙަވާލެއް  ކުދިންނަކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެކްނިކަލީ މާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް އިާދރީ ގޮތުން ކުރާކަށް އަޅުަގނުޑ އެ

ނޑުމެން މީތި ޗެކްކުރާނަން މިކޮޅުން އިދާރީ ކުދިން ލައްާވ  ސްނުކުރަން. އެހެންނަމަވެ ތިވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮވޭތޯ އް މީަގއިތިވިދާޅުިވ ކަހަލަ މައްސަަލއެ  . އެހެންެވއްޖިއްޔާ އެ ަމއްސަލަެއއް އެކަމެއް އަުޅގަ



  

ެއުކގައި ކުިރއަށްދާނީ. ންވީމާ، އެއާސާފުކުރާނަން ދެން އަންނަ ދުވަހަކުން މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރާއިުރގަިއ. އެހެ

މަދު އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ބަރު އިލްހާމް އަޙުރި މެންދެން މިހާރު މި އިޝޫގައި ާވހަކަދައްަކވަން އެދިފައި ތިބީ ޢިއްޒަތްތެ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދޭ ކަމަށްވަންޏާ ނޭދޭ ކަމަށްވަންޏާ މި 

މެންބަރުންނަށް ފަހުގައި މި އިޝޫ ައޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވެސް ެއ ވިދާުޅވި  1ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ، ކުިރއަށް ގެންދާަނން. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމި ލޫމާތުތަކާއި އެކުަގއި މަޢު އަުޅގަ

 އިހަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އިލްހާމަށް. 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ލްހާމް އަޙުދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އި 

ޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ދެންމެ އިބްރާހީމް ަޝރީފް ދެއްކެިވ ވާަހކަފުޅާިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަ 

ކަންތަކަށް ބަލާއިރު އަދި ިމ ސިޓީން ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ކޯޓުން އެކަިނ ޚާްއޞަކޮށް ަވއްޭޑއަށް ވެްސ 

ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ަވއްޭޑއޭ މިދެންނެވީ ވަޙީދަށް ެވސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ތު

ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ޙާލަތެއް ނޫނިއްޔާ މެދުވެިރވާ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވުމުން ކޯޓުން ވަރަށް ިގނައިން ބުނާނެ ކަމެްއެގ 

ދަރިންނަށް ފުލް މާކްސް ލިބުނަކަސް ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ޙާލަތެއް ނާދޭކަން ، ޖާ ބަދަލުވާނެ ޙާލަތޭ. އެހެންވީމާނަތީ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން މިއަށް ގޮތް ކިޔައި ފާޑުކިަޔއި ގޮތްތަެކއް ނިންމާކަށް އެބައިނގޭ. ދެ ން ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ލުވާނެ ޙާލަތެއް ނާދޭ. ައއިިޑައރއަކީ ދަރިންނަށް މާކްސް ިލބުނަސް އަދި މިއަކަްށ ނަތީޖާ ބަދަ ން. އެހެންނަމަވެސްނޫ

ކަށް އަދި އޭނަ ބޭނުންާވ ކަންކަން ޙާސިލުކުރުމަްށ ވީ ޭއނައަލު މާބޮޑު ނާދޭ މިދެންނެމިައކުން ައސް، އެހެންވީމާ

ޓަކައި ނެތޭ ފުރުޞަތެއް. ދެން އަނެއްކާ މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތަށް ބަލަންޏާ ރާއްޖޭގައި ތިން ލައްަކ 

 . ދެން ތި ދުވާލު ވަރަކަށް އާބަދީ އުޭޅއިރު ހުންނާނެ ބައިވަރު އިޝޫ އިނގޭތޯ. މިތަނަށް އަންނާނެ ރެޔަކާިއ،

ބޭފުޅެއްގެ ދޭތެރެއިން  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ހަމަ ނޭވާ ނުލެޭވވަރަށް އަންނާނެ ހަމަ ދެދޭތެރެއިން. ދެ

ނޑާަލއިގެން ވެސް  ނޑަިއގެން ބަެއއްފަހަރު ވެއްިޓގެން ވެސް ގޭެގއިން ރުއް ކަ ސަރުކާރު ދޭތެރޭގައި ގަެހްއ ކަ

ނޑާލީ ނުވަތަ ޙުއް މި އެްއޗެހި ، އޭ ކޮންމެވެސް އެްއޗެކޭ ިކޔާފަ. އެހެންވީމާދަ ނުހޯދަގޯސްކޮށޭ ރުއް ކަ

ބަލަންވެއްޖިްއޔާ މި ކޮމިޓީެގ ވަރަށް ަވގުތު ެގއްިލގެންދާނެ. މިއީ ހަމަ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މަސަ ޤަބޫލުކުރަން ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެ ތްކުރަންޖެހޭނެ. އްކަބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މިގޮތަށް ވަގުތު ދިނުން ވެސް ވަރަށް ދަތިވާެނ  އެހެންނަމަވެސް މިހެން އަންނަ ސިޓީތަކަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު. ދެން އަެނއްކާ އަނެްއ ކަމަކީ މީތި ިމޮގތަށް ވެއްެޖ ޙާލަތެްއގައި މިހާަތނަށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަީކ 

ންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ. ކޯޓުން ޖެހޭނީ މި ނި

މި ހިނގަހިނގާ ހުިރ ، އިޢުލާންކުރެިވގެން. އެހެންީވމާ މިކަމަކީ ނިމިފައިާވ ކަމެްއ ޭއގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ާޢއްމުކޮށް 



  

ނޑުމެންނަށް އަވަަހށް ޖަވާބުދާރީކޮށް ކުރެިވ ކަމެއްގެ ތެެރއިން ކޮންމެވެްސ ކަންތައް ގޯްސކޮށް އުޅެްނޏާ އަޅު ގަ

ނިމިދާނެ. ނިމިފައި ހުރި ކަމެއްގެ ތެެރއިން ކަންކަން ކުަރންޏާ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ކަމަކަްށ 

ޅުްނ އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ. ެއއީ ޯކޓަށާއި ދެން އޭ.ސީ.ސީ ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލެްއ ހިންގާނަމަ ބުނާނީ އެކޮ 

ނޑުމެންަނކަށް ނެތް ެއ ބާރެއް ޙަޤީޤަުތަގއި. ހިނގަމުންދާ ކަމަކަްށ  ހުއްޓުވާފަިއ ކޮންމެެވސް ގޮތްތަކެއް ހެދޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ައވަހަށް އޭރުން ރަނގަުޅކުރުވުމަްށ ޓަކައި މަަސއްކަ ތްަތކެްއ ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން  މިަކހަލަ، ކުރެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ އިޝޫތަކުަގއި، ސޮރީ މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭތީ. އަޅުގަ

 ގޯްސވަންޏާ ވެސް މީނަ ދާންޖެހޭނީކޯޓަށް މެން ކޮމިޓީަގއި މާޮބޑު މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރވިާދނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު

ަގނޑަށް ެފންނަނީ މި ސިޓީ އަންނާނެ . އަޅުްއޔާން ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކޮރަޕްޝަމި އޭ.ސީ.ސީއަށް ދާންޖެހޭނީ ނުވަތަ 

އިނގޭތޯ ހަމަ ނޭވާ ނުލެޭވަވރަށް. ބައްލަވާ ޭގގެ ރުއް ަކނޑާލަިއގެންނާިއ، އަނެއް ަކމެއް ެވގެންނާއި، ދޮންވެލި 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވގުތު ، މި ބަިއވަރު ައންނާނެ. އެހެންވީމާނަގަިއގެންނާއި އެކި ކަންކަްނ ކޮށްގެން 

ތަންކޮޅެްއ ޝަރަފްވެރިކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރީމަ  ޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ނަމަވެސްއަނުދެވޭނެކަމަށް 

 ކަމަށް ފެންނާތީ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ރަނގަޅުވާނެ

 

 ވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްކެ 

ނަޑކަށް ހުރިހާ  އާދެ! ނުޑ ނޯޓުކޮށްފައި ހުރި ނުކުތާަތުކން ގާްތގަ ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ  ވާަހކަދެއްކުނީ. އެހެންނަމަވެސް ނުކުތާތަކަށް އިލްހާމަށް

ނަޑއެޅުުމގައި ނުވަތަ އުސޫލު ަކނަޑއެޅުމުަގއި އެމީހަކު އަިމއްލައަށް ބަަލން އެބަޖެހޭ އެ ޙައްޤުެގ  ކަންތައްތައް ކަ

ނޑަެއޅިފައި ެއއޮތީ  ވެރިފަރާތުން އެ ގެއްިލގެން ުއޅޭކަމަށް ބުނާ މީހާގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް އެ އުޫސލު ކަ

ނަޑއަަޅންޖެހޭ. އޭނަ އަމިއްލައަްށ  ަޙއްޤު ެގއްލޭގޮތަށްތޯ. ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއޭނަގެ  ިޚލާފަށްތޯ. މި އެބައި ކަ

ނަޑއަަޅއިގެން އޭނަ ަވކި ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ަކނޑަެއޅީމަ އެކަން ދާނީ. ދެްނ މީގެ ތެރޭަގއި އަެނއްކާ  ކަ

 ވެސް އިން އަނެއްކާއޭނަގެ ޕޮއިންޓް ނުދީ އޮތުން ނުވަތަ މީގެ ތެރޭަގއި އޮތް ޮއތުމަކީ އެއީ ފަހަރެއްަގއި ކުުށެގ ތެރެ

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތައް މިސާލަކަށް، ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދީފައިާވ ، އަތުވެދާނެ ޢަމަލެއް. އެހެންީވމާ

ނޑުެމންނަށް މި ސިޓީއާގޮތް ހަމައެކަނި ރަނގަެޅއް ނޫނޭ ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެްއޗެ އެކީަގިއ  އް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތް އުސޫލު އެބަޮއވޭ. ގޮތް ނިންމާފައި  އޭނަ ފޮނުވާފަެއއް ނެތް. ދެްނ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަ

މިހާ ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުރި ކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިމ ، މާއޮތް ގޮތް އެަބއޮވޭ އެނގެން ފެންނަން. އެހެންވީ

މީަގއި ޤާޫނނީ ގޮތުން އެކަން އޮންނަ  ޓަކައި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީގެ ަވގުތުތައް ސަލާމަތްުކރުމަށް

ނޑުމެން ެވސް ފޮލޯކުރަން. ައޅުަގނޑުެމންނަކީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް މެންބަރުން. މިއީ ޤާނޫނު  އުސޫލުތައް އަުޅގަ



  

ެއގޮުތގެ މަތިން އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަާވނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ، ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާހަދާ މަ

ަގއި ވަނީނަމަ އެ ކަމަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއް. އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މަޖިލީހަކަށް ނޫން. ޙައްޤެއް ގެއްލިގެްނ ހިންގޭކަމު

ްށ ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، ކޯަޓކާއި ހަމައައުޅޭ ކަމަްށވަންޏާ އެ ޙައްުޤ ކަށަވަރުކުރުމަކީ ެއއީ ކޯޓުަތކު

ން ހިނގަިހނގާ އޮްތ ކަމެްއގެ ަމއްޗަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަްނ ގޮސްފަެއއް ޖަޖްމަންޓެއް އަިއސްފައެއް ނެތް. ދެ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވު  ،ުމގެ ޙައްުޤ ލިބިދާނެ. އެހެންވީމާކުރަމުންދާނަމަ އަޅުގަ

ތްތެރި މެންބަރު ެއ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މިހާ ކުރުކުރު މިކަހަލަ ސިޓީަތއް ދެންމެގައި ދަނގެތި ާދއިރާެގ ޢިއްޒަ

ނޑުެމން ހުރިހާ ފަހަރަކު ހުރިހާ ަވގުތުތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވިހެން ަބިއވަރު ސިީޓ އަންނާނެ. މިއަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ އެއީ ޤާނޫނީ އިޝޫއެއް ފެންނަން ނެތް ޙާލެއްގައި އެ މައްސަލަ ބަލަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަކީ 

ނޑު އެދެނީ މި މައްސަލައިގަިއ ކޮމިޓީގެ ެވސް ހަމަ ވަގު ުތ ގެއްިލގެންދާނެ ކަމެއް ަކމުގަިއވާތީވެ އަުޅގަ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޙައްެޤއް ގެްއލިއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފަިއވާ ޙަްއޤުގެ ބޭނުންކޮށް އެމީހަކަްށ 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ދާށޭ ކީ ކޯޓު. އަުޅގަހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު. އޭގެ މާނައަ  ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތަށް

ބުނާކަށް. ދެވަނަ ކަމަކީ ކުުށެގ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާނަމަ ުކށުގެ ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުން. މިއީ 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހިސާބު މިގޮތަށް އަްނގައި މީތި ނިންމުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ

ނޑު ވެްސ މި މައްސަލައާޝުކުރިއްޔާ  ބެހޭގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލާއި އަދި މިފަރާތުން މިއީ ކޮން ތާކަށްތޯ  . އަުޅގަ

ށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށްހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ފޮނުްއވާަފއި އޮތް ސިީޓއެްއ އެަބއޮތް. ިމ ސިޓީަގއި ވަރަށް ޮބޑަ

ނޑަައޅާފަިއވާ އުޫސލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮންޖަްއސަވައި އެަބއޮތް އިނގޭތޯ  ސަރުކާރުން މި ޕޮއިންޓް ިދނުމަށް ކަ

 1. 1،1،6ށް ހިނިއަްނނަ ޒާތުެގ ވާހަަކެއއް އިނގޭޯތ. ޕޮއިންޓް ދިނުމުެގ އުސޫުލަގއި މިއޮންނަ ލިޔުްއވާފައި ވަރަ

އަހަރުން މަތީގެ މަންމަޔަކު ނުވަތަ ބައްޕަަޔކު ހުރި  93އި ދިރިއުޅޭ ބަލައްހައްޓާ އަދި ެއކުގަ  ަގއި މިވަނީ ތިމާވަނަ

އަހަރުން  91ފަރާތެއްނަމަ ޕޮއިންޓު ލިބޭ ގޮތަށް. ދެން އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތިމާ ބަލަހައްޓާ އަދި އެކުަގއި ދިރިއުޅޭ 

 އި ޚާއްޞަ އެްއގަނުވަން މަތީގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ހުރި ފަރާތެއް ނަމަވެސް ޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށް. އޭގެ އިތުރު 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ުނަވތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާ މީހަކުނަމަ ޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށް. މީނަ މި ސިޓީގައި އެބަ އޮްތ 

ރި މަރުވެގެންދިަޔއީ ތިމަންނަ ކު މަޔާއި ބައްޕައާތިމަންނަންގެ މަން ރަށް ބޮޑަށް އެއަށް ގޮންަސވާފައިބަޔާންކޮށްފައި ވަ

ނިޑގެނެއް ުނވާނެއޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ތިމާއަށް ، އް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ ކުށަކުންނެ ތިމަންނައަށް އެ ޮޕއިންޓު ކެ

ވެސް ތިމަންނައަށް  އެއަށް، ނަ ކުރި ކަމެއް ނޫނެ. އެހެންވީމާވެސް ތިމަން ތިމާގެ ނުކުޅެދޭ ދަރިއަކު ނެުތމަކީ އެއީ

ށްނާާރ އަސްލު މި ކަންކަން ނެތިެވ ގޮސްފައި ހުރި މީހާ އާިއ އޭނަގެ ހިތަކަ ޓު ލިބެންވާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސްޕޮއިން



  

އަސްުލ މި އުސޫލަށް ، ެއއް ހިތަކަށް ނާރާ. އެހެންީވމާއޭނައާއި ދޭތެރޭަގއި ތަފާތުތަކެއް ނެތް ކަމެއް. އެ އެހެންނޫންތޯ

ޔަކަށް މި ފުރުޞަތުތަްއ ަވރަށް ބޮޑަށް ެއއްކަަލ ބުނާހެން، އޭަނއަށްވުެރ މާ ނިކަމެތި ބަ އިބޮޑަްށ ގޮންޖަހާފަ ވަރަށް

، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާކަމަށް  ލިބުނީމަ ފާޅުގައި އެއަށް ގޮންޖަހާފައި މީނަ ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި މައްސަލައަްށ މިތަނުން މީނަ ދައްކަވާފައި މިހިރަ ވާހަކަތަކަށް އޭނަ 

ކޮށް މި ރޯހައުސްތަކުން ޙައްޤުވާ މީހެއްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް ޚާއްޞަ ގެދޮރު ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހެއްއަކީ ގޯތި 

ހިތަށްއަރައިގެން މިކަން ދިގުެދމުމުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. އޭނަ އަށް ޙައްޤު ގެއްިލފައި އޮެވއްޖެްއޔާ ދެންމެ 

އްސަސާތައް އެބަ ހުރި އެކަންކަްނ ފަދައިން މިނިވަން އެހެން މުއަ ވިބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއް

ަވގުތު ެގއްލޭނެ ކަމެއް މިއީ މި ފާޑުެގ ކަންތަކަށް ބަލަން އަޅުަގނުޑމެން ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ. ، އެހެންވީމާބަލާނެ. 

 . ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ައކީ ދަންނަވާލަން އޮތް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އިޝޫަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އަނެްއކާ އިބްރާީހމް ޝަރީފް. މި އިޝޫގަިއ ވާހަކަދަްއކަންތަ މުޙައްމަދު 

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާތީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަޅުަގނޑު ، އެހެންވީމާ އިސްމާޢީލް ބޭނުންފުޅުވަނީ؟

 ން.ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ޖަޢުފަރުގެ ވާހަކައަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. އިލްހާމްެގ ހަމަ ެވސް  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު

ރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަުގގަިއ ވާހަކައަށް ވެސް، ހަމަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމްގެ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް ވަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަިދ އަުޅގަ މި މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. މި މަރުޙަލާގަ މިސާލަކަށް މި މައްސަލަ ބަލަން އެ އެދޭ ފަރާތުން  އި މި ދަޢުވާ،ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވެްސ ނިމި  ޓު މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް ުހރަސްކުރުން އެަބ ހުރި. ެއ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި އެންިޓ ކޮރަޕްޝަނުންކޯ

ކަމަށް ވަންޏާ  އެތަންތަނުން އޭނަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޫންނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމިއްޖެ

ވެސް ނޫން ކަންނޭނގޭ.  ކަމެއް  ނޑުމެްނ ބަލާލުން އެއީ ނެތްދެން އެ ނިމުނީ ކިހިނެއްތޯ މިސާލަކަށް އަޅުގަ 

ނޑު ، އެހެންވީމާ ނޑު އަުޅގަ ށް ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަ ެވސް ހަމަ އެ ދެ ފަރާތުން ހަމަ އެ ދެއްކެިވ ވާަހކަތައް އަުޅގަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 . އެހެންވީމަ، ޝަރީފަށްފަހުގައި ައޅުަގނުޑ މި އިޝޫގައި ނިންމައިލާނަން. އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! މިތާނގައި އަދި މިވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، މީނަ އަށް މި މައްސަލަ ޝަކުވާ ކުރާ މީހާ ހުށަހެޅި 

ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ އެބަ ހުރި  ވާހަކަ ތަފްސީލު ތެރެއަށް ނުދެންނެވީރިން އެހާ މައްސަލަތަކުަގއި ައޅުަގނޑު ކު

އަޮތޅުގެ ޙާލަތްތަްއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައއްޑު އި ހިނގާަފއި އޮތް ކަަމކަށްވާތީައތޮޅުގަ ވަރަށް ބޮޑެތި. މިއީ ައއްޑު

ތެއްގެ ނަން. އެއީ އޭަނގެ ދެދަރިން ތިބި ޕޮއިންޓު ލިބިފައި އޮތް ފަރާ 11އެނގޭ. މީނަ ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް 

ޕޮއިންޓު އޭނާ ައށް ދިނީ ކީްއެވގެންހެއްޔޭ  11ބައްޕަެއއްެގ ދެ ގޯިތ އޮތް ާވހަކަ އެބަ އޮތް. އޭނާ ެއ ުބނަނީ 

ވެސް ޯގއްެޗއް ނެތް، މަިއންބަފައިގެ ވެސް ޯގއްެޗއް  ތިމަންނައަށް އެއްެވސް ޯގއްެޗއް ނެތް، ތިމަންނަގެ ދަރިންގެ 

ވެސް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަން އަދި ސަުރކާރު  ތާކު ނެތް މީހަކަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ުއސޫލު މި މަޖިލިސްއެްއވެސް

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ މިއީ. މި ކޮމިޓީ އަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅޭއިރު މި ކޮމިޓީން ހަމަ 

އަތޮޅުަގއި ފޭދޫަގއި މީނަ  ސްކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިކަެމއް ނޫން. ައއްޑުހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ މެރިޓަްށ ނުބަލައި ޑިސްމި

އަތޮުޅަގއި އިުހެގ ނީ. އަްއޑު ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ބީޗު ހަުއސް އާއި ީބުޗވޭވު އަކީ ވަރަްށ ބޮޑު ގޯީތގެ ވާހަކަ މި ދައްކަ 

ރި ވާހަކަެއއް ނޫން ިމ ހާސް ައަކފޫޓު ހުރި. މި ދެ ގޯީތގައި ހު 03ހާސް  13ޒަމާނުގެ އެއް ގޯތި ގޯީތގަިއ 

ހާސް ައކަފޫޓުގެ  03ާހސް،  13ާއިއ ބައްޕަެގ މިސާލަކަށް  ދަންނަވަނީކީ. ުއސޫލުތައް ަކނޑަެއޅިއިުރގަިއ މަންމަ

ބިން ހުރި. އެންމެ ދެދަރިން ތިބީ. މީހުންނަށް އަނެއްކާ، ަދރިންނަށް އެހެން ބަޔަކު ނެީތސް މަންމަމެން ދުނިޔޭގަިއ 

އި އޮްތ ދިން އުސޫލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުާކރުން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އަތްދަށުން ގޮސްފަ ކަމަށް ޓަކައި ގޯތި ތިބި

މި މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންުމމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ، ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ

ދަންނަވައިގެން ގެންނަަވިއ  ޅުން މިތަނަށްސްޓްރަްކޗަރގެ ބޭފުމިނިސްޓްރީން އޮފް ހައުސިން އެންޑު އިންފްރާ

ޮބޑެތި ގޯތި އަޮތޅު ކަހަލަ ަތނެއްަގއި ބޮޑެތި ދަންނަވައި ިމގޮތަށް މިކަން ަހމަޖެއްސީ ީކއްެވގެންތޯ ދަންަނވަން. އަްއޑު

ންގެ ައހަރު ފުރިފައި އެމީހު 71ތިބި މީހުންގެ ދަރިންނަށް ދެން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ތަނެއް ެނތް ހަތަރު ދަރިން އަދި 

ވެސް ތިބި މީހެއްގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން މި އަންހެްނމީހާގެ ޝަކުވާ އަކީ ވަރަްށ  މާމަ ދަރިން

ދަރިންގެ ގޯްއޗެއް ނެްތ. ހަތަރު ދަރިންގެ ތިބި  1ޙައްޤު ޝަކުވާ އެއް. އެއީ ޭއނަގެ ގޯެޗއް ނެތް. އޭނަގެ ިތބި 

ތް. ނެތީްސ އޭނަ ރޯހައުްސއަކަްށ އެުދނީމާ އޭނައަށް މި ލިބުނީ ވެސް ުއޅޭނެ ޯގއްެޗއް ނެ އެްއވެސް ކުއްެޖއް

ޕޮއިންޓު. މިީއ ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ސީރިއަސް މަްއސަލައެއް މިއިނީ ފެންނަން  71ހަމައެކަނި 

ނޑު ކުރިން އެ ވާހަކަ ނުދެ ންނެވީ ިތ އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ސީރިައސް މައްސަލަ އެއް ފެންނަްނ މިއޮތީ. އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯތި ތިބި  އަޮތޅުަގއި  ބޭފުޅުން މީގެތެރެއަށް ގޯތްރޫޮކށްލާފައި ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ބައްލަަވއިގެން. ައއްޑު



  

ުއސޫލާ ޚިލާފުީވކީއޭ ނޫން ައޅުަގނޑު ިމ  ލުތައް ހަމަޖެހިފައި ޮއތް ގޮތުން،ފަރާތުގެ ދަރިންނަށް މި އުސޫފަރާތް

ިލއްޔަތު އަާދކުރުމުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރިއން ވަރަށް ނިކަމެތި ބިކާރު ސަރުކާރު މަސްއޫ، ެއއް. އެކަމަކު  ދަންނަވަނީކީ

ކަމެއް.  މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ުނގެއްޭލ ގޮތަށް އުސޫލުަތއް ރާާވިއގެން އިޢުލާންކުރުމަކީ ވެްސ ވަރަށް މުހިއްމު

ނޑުމެން އެޓްލީ، އެހެންވީމާ ސަރުކާުރަގިއ ސްުޓ މި ކޮމިީޓގެ ިޒންމާ އެއް މިކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

، މަލުރެއްވީަމ ނިކުތީ. އެހެންވީމާ މިހެން މި ނަތީޖާނޫންތޯއޭ މި ގަާވިއދާ އެްއގޮތަށް ޢަދެންނެވުން. މިހެން

މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް މިެދންނެވި ގޮތަށް މިކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ގަާވއިދު ބަދަލުކުރަން. މިއީ މާޒީވެދިޔަ 

ވިޔަސް ެވސް މުސްތަޤްބަލުގައި މިކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް  ކަމަކަށް

ލަފާއަރުވަންޖެހޭނެ އިނގޭޯތ މިކަހަލަ ކަންތައް. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ކޮމިީޓގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ަޝުކވާ ެއްއ 

ލިްއޔަތެކޭ ެއވެިނ ފައި ތިއީ މިވެނި ކޯޓެްއގެ މަސްއޫކުރީމާ، ކޮންމެހެން ކުރެވޭ ކޮންމެ ޝަކުވާ އެއް ބޮލުން ެއއްލާލާ

އެ ކޯޓުަތއް ެވސް ހުއްޓާތާ މި މަޖިލީހަށް ވެސް  ތައް އެބަ ހުރި. އެހެންަނމަވެސްިލއްޔަތެކޭ. ެއ ކޯޓުކޯޓެްއގެ މަސްއޫ

ޤުތަްއ އްޔިތުންގެ ަޙއްރަ ންެގ ޙައްޤުަގއި ަވކާލާތުކުރަނީ މި ހުށަހަޅަނީ. ރައްޔިތުންގެ ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތު

ކުރަން. މިމީހާ ހޭ ރައްޔިތުންގެ ޙަްއޤު ޙިމާޔަތްގަިއ އެބަ ޖެޙިމާޔަތްކުރަން ތިބޭ ބަޔެކޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައި 

ނޫން. އަދި މިކަން ދިޔައީމަ ދެން ރޯހައުސް ދޭ ފަހަރަކުން އެމީހާ އަށް ޕްރިއޮރިީޓ  އަށް ޯގއްެޗއް ދޭ ވާހަކަ އެއް 

އެ ދޭ ގޮތަށް ަގވާއިދުތައް ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެގޮތަްށ ސަރުކާރު ވާހަކަދަްއކަން ދޭންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. 

ޮޕއިންޓު ލިބިފަިއ ޮއތް ވާހަަކ މި ފާހަގަކޮށްަފއި  11އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު ދެގޯތި އޮްތ މީހެއްގެ ދަރިންނަށް ރޯަހުއސް 

ސް އަޒުރާ މި ބީޗު ހައު، ގަކޮށްފަ. އެހެންވީމާބަ ހުރި އެގޮތަށް ފާހަމިއޮތީ. ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެތައް ބައެއް އެ

ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މިކަމަށް އަދި ޖަވާބު މި ފަރާތަށް ، އާއި ީބޗުވިލާ ޒުލްފާއާ މި ީމސްމީހުން. އެހެންވީމާ

ގަިއ ނޫން. އެކަމު  މަްޝވަރާކޮްށލަން. މިނިސްޓަރު ގެންނަ ވާހަކަ ެއއް ރިން ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާދިނުމުގެކު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރަނގަުޅާވނެ. އެ ބޭ ތިބޭނެ ކޮންމެވެސް ކަމާބެހޭ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން. މިނިސްޓަރު

ނޑައެޅުްއވީދަންނަވާލައިގެން  ާމ މި ނަތީޖާ ނޫންތޯ ނުކުތީ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި މި ުއސޫލު މިހެން ކަ

 ލަން އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.ދަންނަވާ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ދެންމެ ދެންނެވިހެން ޝަރީފަށްފަހުގައި މި އިޫޝއަށް  ގަޑިވެސް ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސްމިހާރު  އަުޅގަ

ދިަވޑަިއގަންނަާވ. ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ އެ އެހެންނަމަވެސްވާހަކަދެްއކުން ނިންމައިލާނީއޭ. ދެން 

ނޑުެވސް ބަލާލިއިރުަގއި މީގެ އެހެން މީހަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުަގިއ ދުކުރަނީ މި މައްސަލަިއގައި އަޅު އަޅުަގނޑު ގަސް ގަ

ެޗއް އެބަ އޮތް. އެބަ އޮތް އެ ފްލެޓު ލިބުނު މީހާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތު ގޯއްެޗއް އެބަ އޮތް. މަންމަ ފަރާތު ގޯއް



  

ޒުަނއެއް. ގެ ެއްއވެސް އިމި ޕޮއިންޓު ނުލިބިގެން މިއުޅޭ މީހާ އަްށ ނެތް މިދެންނެވި އެްއވެސް ަފރާތު އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަހަލަ ޕޮއިއެކަހަލަ ވަރަށް މުހިން ައޅުަގނުޑ ، ންޓުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާމު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިއދާރީ ކުދިން ލައްަވއި މިދެންނެވި މައް ނޑު މި ކަމާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ ސަލަތަުކަގއި މުޅި ދެން، އަުޅގަ

މައްސަލަ އަށް ބަލާލާފައި ފާހަގަކުެރވޭ ޕޮއިންޓުތަކާ އެުކަގިއ ދެން އޮންނަ ދުވަހަކަށް  ލާފައި މުޅިއެްއޗަށް ބަލައި

އަޅުަގނޑު މީތި އެޖެންޑާކުރާަނން. އަދި އެޖެންޑާކުރުމުގެ ކުީރގައި މި ހައުސިންގ މިނިސްްޓރީން ކަމެއް ސާފުކުރަން 

ނޑު މައްސަލަ ެގންނާނަން. އަދި ޝަރީފް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ މަޢުލޫމާތާ ވެސް އެކުަގއި  ބޭނުން އަުޅގަ

މިތާ މި ވާހަކަ ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަދި ޢިއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން 

ހުރީ  ދޫކުރުމުގައި ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް އެަބ ހުރި. މައްސަލަތައް  މިއަދު މި ވާހަަކ ދައްކަްނ މި ޖެހެނީ ފްލެޓު

ބުނި ތިމަންނަ ބަލައިގަންނަ މީހުންގެ އިހުމާލުން. ކައިވެީނގެ ސެޓްފިކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނަކަށް ހުށަހެޅި މީހާ 

އެ ނެތޭ ކިޔާފައި ޕޮއިންޓު ނުދީ އެބަ ހުރި. މިއީ މި ބަލައިގަންނަ މީހުންގެ ދޯދިޔާކަމުން ވެފައި  ހުށަނާޅަމޭ. އެކަމަކު

އްޤެއްތޯ މި ެގއްލެނީ. މިއީ އަޅުަގނުޑ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގިއ ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް. އެ ހުރި ކަންތައްތައް. ކިހާ ބޮުޑ ޙަ

މާކްސް. އެްއކަލަ އޭިތ  1މާކްސް. އޭނަ މަދުވަނީ  73ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ އަށް އެބަ ލިބޭ މިސާލަކަށް  އޮެވއްޖެ

ހުން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރުން މިކަންކަން ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ، މި މަޖިލީ، ގެ އަތްދަށުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާއެމީހުން

މިކަހަލަ  ނ!މީހުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުން އާ ކުރަން ތިބޭ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވަން. އެ

އެޓްލީސްުޓ ޗެކް ލިސްޓެއް ވެްސ ، ޏާ މިކަން ބަލާނެކަން. އެހެންވީމާކަަމށް ވަން މައްސަލަެއއް އައިސްފި

ށް މީހެއްގެ ފޯމު ބަލައިގަންނައިުރގައި. އޭަގއި މި މައްސަލަ، އޭުރން އެއްކަލަ މީހާ ނުބުނާނެ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަ

ތިމަންނަ ކައިވެީނގެ ސެޓްިފކެޓު ނުގެންދިަޔއީމޭ ގެންދިަޔއީމެކޭ. އެުދވަހު އޭަނގެ ެޗްކ ލިސްޓުގަިއ އޭނަ އަށް 

މި ފޯމާ އެުކ ހުށަހެޅި އެްއޗިްއސަކީ ިމއީކަން. ! އޭނަ ނއޮންނާނެ ބަލައިގެންަފއި ދޭ ެޗކް ލިސްޓުަގއި އޮންނާނެ އާ

އޭރުން ކޯޓަށް ވެސް ގެްނގޮްސ ދެއްކެން އޮންނާނެ. މިހާރު އެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން ކޯޓުަތުކގައި އެބަ އުޅޭ މިމީހުން. 

ތީ އަހަރުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް މާކްސް ނުލިބިފައި އޮ 13، 71އަހަރުވެފައި ތިބި މީހުން  79މީހުންނާ އިދެގެން 

، ަކއެއްތާ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާމީހަކާ އިދެގެން އުޅުނުކަން ެއނގޭނެ ލިޔުން ނެތިގެން. މިއީ ވަރަށް ހެއްވާ ވާހަ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ ުހރި ފްލެޓު ދިނުމުގައި. ދެން މިތަނަށް މައްސަލަ އައުުމގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިގެންވޭ އެ ަޙއްޤު. ހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ޤަބޫލުކުރައްވާ އަުޅގަ

ނޑުމެން، ހަމަ އިލްހާ މް ދެއްކެީވ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަ ނިންމާލުން ނުން މައްސަެވސް އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑު މީަގއި އޮތް މަގު ބުނެދީފައި މިތަ ކަންތަކެއް ނުބެލޭނެ. ވީހާ

ނޑު މިހާރު ބަލައިފިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގައި ހުރި މީގެ އެންމެ މުހިން މު ގޮތަކަްށ ވާނީ. އެގޮތަށް މިދަނީ. ައޅުގަ

ނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނަން ކުރިއަށް، އްސަލަ ނިންމައިފިން. އެހެންވީމާމައްސަލަތަކުަގއި. ައޅުަގނޑު މަ  ެއގޮތަށް އަުޅގަ



  

ނުޑ  ކޮމިޓީަގއި މި ވަގުުތ މާގިނަ މަސައްކަތް ވެްސ. އެހެންނަމަވެސްއި ތާނގަ އޮތް ވެސް ނެތުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ހިތަށްއެރީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކޮށްލީމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތެއް މިހާރު އެނގޭނެ. 

ކަމެއް އިތުރަކަށް އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް އެކަމަށް ކުެރޭވ ވަރަށް ސާފު އިނގޭތޯ. މިާސލަކަށް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮްތ 

ނޑުމެން ފޮނުވާނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޢީ  ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެކަހަލަ  މައްސަލަތައް ހަމަ އަންނައިރަށް ދެން އަޅުގަ

ސައްކަެތއް ނެތޭ. ވާތީ މިތަނުން ކުެރވޭނެ ިއތުރު މަޓުން ހިނގަމުންދާ މައްސަަލއަކަްށވާތީ، ނިމިފަިއ އޮތް ކަަމކަށްކޯ

ނޑުެމން ކުރިއަށް، ށް ވަޑައިގަންަނވާށޭ. އެހެންވީމާދެން އޮތް މަރުޙަލާތަކަ ތާނގައި  އޮތް ެއޮގތަށް ޖަވާބުދެމުން އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އަދިެވސް މި އިޝޫގައި ވާހަކަދައްކާލަްނ އެދިފައި އެބަ އޮތް ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އަދި  

ނޑު ގަ  ދިމޫސާ ނިޒާރު، އަ ގޮތް މި ދެްނނެވީ މި ދެ ިއޝޫަގއި، މި ސްދުކުރާ އޭފަުހގަިއ ވަޙީދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑށް ރަނގަޅީ ތި ބޭފުޅުން  އިޝޫަގއި. ެއކަމަކު ެއްއޗެްއ ވިދާޅުވަން އޮެވއްޖެްއޔާ ވިާދޅުވަންީވ. ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

 އްޔާ. މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައި ދެން އޮތް މައްސަލައަށް ަވޑަިއގެންނެވި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ޝަރީފް ލަން ބޭނުންވަނީ އްސަލައިގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު މި މަ

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި ގޮތަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް ުގޅިގެން އަޅު  އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާއާ ގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮތް އުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަށް ބަލާފައި  ނޑުމެންނަްށ ކުރިން ކަ މާކްސްދެވި ނިމިފައި ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދެވާތީ އެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލެއޮތް ކަމަކަށް  ދެން  އެގޮތަށް ންނެވީ.ްއ ނުގެނެވޭނެ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަުތގައި ިމ ސިޓީ ކިޔާލީމަ ޝަރީފް އެ ވިދާޅުާވ އިޝޫ އެބަ އޮތް  ންނަށް ެއއްބަްސެވވުނީ. ެއކަމަކުއަޅުަގނޑުމެ

އިނގޭތޯ. މި ޯސޝަލް، ވާހަކަ އަކީ ސަުރކާރުން މި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭ ސޯޝަލް ހައުސިންެގ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަމާބެހޭ ިދނުމާއި ކަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި މާކްސް ންކަން ކުރުުމގަިއ ގެންގުޭޅ އުސޫލުަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަލުން ރިވިއުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ެވްސ  މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ވެސް އެަބ  ެއްއގޮތަކަށްތޯ މިހުރީއެކަން އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މިސާލަކަށް މި އުސޫލުތައް 

އަށް، މި އަތޮޅު ތެރެއަށް މިކަންކަން ިމ ކުރެވެނީ ވެސް ެއއް އުސޫަލކުންތޯ، ެއއް ހަމައަކުންތޯ  ޖެހޭ ބަލަން. މާލެ 

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ. ހަޤީޤަތުގައި ެއ ފާހަގަކުރެއްވި މަްއސަލަ ، . އެއީ އެހެންވީމާވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަލަން

މު ނުކުތާ އެއް ޙަޤީޤަުތގައި ެއއީ. އެ ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ެއ ފާހަަގކުރަްއވަނީ ވަރަށް މުހިންހަޅުއްވާ ބޭފުޅާ ހުށަ

މިސާލަކަށް މި މައިންބަފައިންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯތިތަކެއް ހުރި އޭނައަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ހިސާބަކުން ލިބޭ. މީހާ 

އީ ވެްސ ވެސް ުނލިބޭ. އެކަމަުކ އެ  ނެތް މީހާ އަށް ެއކަްއެޗއްއަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެކަަމކު ެއްއވެސް ގޮތެްއ 

ނޑު ، މެން ރިިވއުކޮށްލަން. އެހެންވީމާމި އުސޫލުތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑު، އުސޫލެއްނޫން. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ



  

ީމގަިއ ވަރަްށ ިއ އެބަ އޮތޭ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މަްއސަލަިއގަ އިދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ ައކީ އޭަނގެ ައސްލުގަ 

ނޑުމެން ހިނގާށޭ މި މައްސަލަާއ ގުިޅގެން ނަމަވެސްއިންޓެއް. އަމު ޕޮމުހިން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ މިކަމާ ގުޭޅ  ުޅގަ

ނޑުމެން އިށީނ އަށް މި ދޫކުރެޭވ، ގމިހާރު ސޯޝަލް ހައުންސިން ދެލައިގެން ތިބެބޭފުޅުންނާ އެކުގައި އަުޅގަ

ޔުނިޓުަތއް ގެްނގުޅޭ އުސޫލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ިދރާސާކޮށްލަން މިކަމާ ބެހޭ  ހައުންސިގެ ވާހަކަ އަކީ މިދެްނނެވީ އެ

ޝަރީފް ެއ ހުށަހެޅުއްވީ ހުށަހެޅުމެްއ ކަމަްށ ، މަށް އަނެކަތި ކުރަން. ެއހެންވީމާމަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާލު

ނޑު ާތއީދުުކރަން. ކޮމިޓީން އެ އިންތިާޒމުތައް ހަމަޖައްސަ އިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަންޏާމު އަުޅގަ

 އެދޭކަމެއް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އި ދެންމެގަ ެކއް ދަްއކާކަށް ނޫން. އެކަމަކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ާމދިގު ވަހަކަތަ

ނޑު ނިޒާރު އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ލާއިރު މި ވާގޮތަކީ ވެސް ބަލާލިން. ބަލައި ޮގތާއި ޝަރީފްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޫން.  އޭނަ ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް މައްސަލަ އަކީ އެހެން މީހަކަށް ތަނެއްދީގެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް

ލުމުެގ ޙައްޤެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމައަކަްށ އޮެވގެންނުވާނެ ހުށަނާާޅ މައްސަލަ އެއް ބެ

ތިމަންނައަށް މި ތަން ދިންއިރުގައި މިވެނި މީހަކަށް މިތަން  އިއޭަނ މި ބުނަނީ ތާއީދުކޮށްފަ ނީމައްސަލައަކަށް ވާންވާ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ދެއްތޯ އެހެން މީހަކަށް ލިބުނު ގޮތް ބަލަ ން އަދި ލިބުނޭ. އެއީ އޭނަ ބުނާ ެއްއޗަކީ. ދެން އަުޅގަ

އަކަށް ހުށަހަޅައިގެން. އޭނަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް މަްއސަލަ ައކީ ޝަކުވާ އަކީ ިމއެްއ ނޫން. ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ އަޅުގަ 

ައމިއްލައަށް މަްއސަލަތަްއ މެން އަމިއްލަ ޝަުކވާ ޫދކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަޅުގަ 

 ގޮތެްއކަމަށް އަޅުަގނަޑކަްށ  ނުފެނޭ. އެހެންވެއްޖެ ހޯދައިގެން ޝަކުވާަތއް ބެލުމަކީ އެއީކީ އެންމެ ރަނަގޅު

ނަޑީކ  ކަމަށްވަންޏާ އެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ދެން ހުށަހަޅާ. އެއީ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ ވެސް އެއީ. އަދި އޭގެ މިންގަ

ނޑަީކ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ އެްއ ބެލުން. މީނަ ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް މަްއސަލަ އަީކ ތި ންނައަކަްށ މަވެސް އެއީ. މިންގަ

އޭނަ އަށް ލިބުނު ގޮތެއް ބަލައިދޭށޭ  އި ހުރި އަނެްއ މީހާ އަށް ލިބުނޭ.ހަމަ ތިމަންނަގެ ކެޓަގަީރގަ ނުލިބުނޭ. އެކަމަކު

ނޑު ވެްސ ކުޑަކޮްށ ބަލާލައިފިން. އޭނަ އަށް ލިބުނު ެއއްެޗއް ބަާލ  ކިޔާފަެއއް ނޫން ހުށަހަޅާފައި އޮތީކީ އެއް. އަުޅގަ

ވެސް  ތޯ. އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށްއިއޭނަ އޮތީ ކުށުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަނިންމާލަދޭށެކޭ ނޫން. 

އެކަހަލަ މައްސަލަަތއް ހުށަހަާޅއިރު ހުށަހަޅާނީ މީނައަށް މިޮގތަށް ދީފައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށޭ ބުެނ 

ވެސް މަްއސަލަ  ެއއީ ޤާނޫނީ ގޮުތން އަބަދު ނޫން. ގެ އަމިއްލަ މަްއސަލަެއއްއޭނަގެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާނީ. މީނަ

ވެްސ ހުށަހަޅާނީ ކޮންމެ ތާކަށް  ހުށަހަޅާއިރު އޭގެ މަސްލަޙަުތ އޮތް ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ެއކަމެއް ބެލުމަށް އަބަދު

ނޑަށް ގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުން އަޅު ނަމަވެސް. ޭއގެ މަސްލަޙަތެްއ މީމައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީ  ގަ



  

ތިމަްނނައަށް ނުލިބުނުއިރުަގއި މިެވނި މީހަކަށް ލިބުނޭ. ދެން  އޮތީހީވަނީ އޭނަ މިސާލެްއގެ ގޮުތން ގެނެސްފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ އެއީ އޭނަ އަށް ލިބުނީތީވެ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަނެއްކާ ބަލަންވީ އޭތި. 

ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް މި  ކަމަކު އޭނައަށް ލިބުނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާކަށް މައްސަލަ އޭނަ އަށް ލިބުނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ

އަކަެށއް. އޭނަ އަށް ލިބުނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާކަށް ނޫން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ކޮމިޓީ އަށް. ކޮމިޓީ އަށް ކޮމިޓީ

ނޑު ދެ ކޭގޮުތގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރު ޤާނޫނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތީ އޭނަ އަށް ނުލިބިގެންކަމަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އޭގެ  އިޝޫސްތަެކއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙުކުމް ބިނާކުރެވޭނެ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ހަމަ ތިެބލާގައި ވާހަކަެދއްކެ  ވިދާނެ. މައްޗަށް ޤާނޫނީ ައސާސްތަެކްއ ބިނާވާނެ ެއއްަޗކަށް އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ޤާނޫނީ އިޝޫއަކަށް ިއޝޫ ވާންޖެހޭނެ. ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްެގ މައްޗަށް ބޫލުކުރަން. އެކަމަކުޤަ އަުޅގަ

 ތަކެއް އޭަގއި ަފއިނަލް ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅޭ ވާހަކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެއއްޮކށްލާނަން. އެއްކޮށްލާފައި މިަކން ދެން އެހެން ދުވަހަކަށް ަގއި މި މައްސަލައި މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އޭތި އަޅުަގނޑު އެޖެންޑާކުރާނަން. އެޖެންޑާކުރުމުގެ ކުީރަގއި އޭަނ އެ ބުނާ ކަންތައްތައް އަޅު 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ. އިނގޭތޯ. ެއއީ މަްއސަލައެއް ފޮުނވީމަ އެ މަްއސަ ންލަބަލާ ލައެއް ނޫން ހަމަެއކަނި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އެއީ މިކަންކަ ެއއީ ، ން ކުރާ ގޮަތކީ އެއީ. އެހެްނވީމާއެާއއި ގުޅިަފއި ދެން ހުރި އެއްޗިހި އަުޅގަ

ބިފައި އެބަ އޮތޭ އޭނަ ހުރިހާ ފަރާތަކުން މީތި ބަލަންޖެހޭ. އެއީ އެްއކަމަކަށް ކުރިަމތިލީ. ލީއިރުގައި އެހެން ބަޔަަކށް ލި

ނޑު ވެސް ިމ ކިޔައިދެ ނީ. އެ ލިބުނު ްއވައެ ބުނަނީ. އެ މީހުންނަކީ، ޝަރީފް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިކޔައިދީފި. އަުޅގަ

މަންމަގެ ގޯއްެޗްއ ނެތް ބައެއް މީހުންގެ މަންމަގެ ފަާރތު ގޯތި އެބަ އޮތް. ަބއްޕަގެ ފަރާތު ގޯތި އެބަ އޮތް. މީނަެގ 

ގެ ޯގއްެޗއް ވެސް ނެތް. ދަރިެއްއގެ ގޯްއޗެއް ވެސް ނެތް. ެއއީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ވެސް ނެތް. ބައްޕަ 

 ކުިރއަށް އޮތް ،ދެން އެހެންވީމަ، ެވސް ަބލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ނޭނގެ. މީނަ ބުނެފައި އެަބ އޮތް އެހެން. އެ

ަގއި ނތާ ށް ފަސޭހަވއްެޖ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ައޅުަގނޑަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކުން މިއަދު ވަރަ

ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ، މަލުކުރާނެ ގޮތް ެވސް. އެހެންވީމާ ގެންދިއުމުަގއި ޢަ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުިރއަށް 

 1ދަ މައްސަލަތަކުަގއި ހަމަ ތާނގައި ކަްނކަން ޢަމަލުކުރާނަން. ދެން ވަގުތު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިފަ އޮތް

ނޑުމެން އެންމެން މިކަމަށް ވާހަކަދަްއކާކަށް ނުވެްސ މިނި ޓުން ވެސް ނިންމެން ހުރި ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ަގއި ިތ ބޭފުޅުން ެއްއވެްސ ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުިވއްޔާ ށް ެދން ނަގަން މި އުޅޭ ަމއްސަަލއިޖެހޭ އިނގޭތޯ. މިސާަލކަ



  

އިނގޭތޯ. މިއީ އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން. އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ  ންސޭހަވާނެ މިައދު މިކަން ނިންމަ އަޅުަގނޑަށް ފަ

ނޑު އަމިއްލައަްށ ނިންމާނަން ދެން މިކަން ހަދާނެ ގޮތް. ދިމާވެގެން ިމއުޅޭ ގޮތަީކ  އެްއޗެްއ ވިދާޅުުނވެއްެޖއްާޔ ައޅުގަ

އޮތް ފޮނުވާފައި ަނއިފަރުން ތި ބޭފުޅުން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ މި ކޮމިޓީގެ ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި މިތަނަށް އެބަ 

ހުއްދަ ނުހޯދާ ގަވާއިދާ ޚިާލފަށް ގެއެއް ބިނާކުރި ަމްއސަލަ. އެ މައްސަލަ ސާފުުކރަން އަޅުަގނޑު ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ލިޔުނިން. ކައުްނސިލް އިދާރާއަާށއި އަދި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ އަށް ިލުޔނިން. ލިޔުނީމަ ކައުންސިލުެގ 

ވެސް ތަބާނުވެ  ޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުނޭ. އެއަށް ޓީގައި ބުނަނީ މިކަން ހުއްޓުވުމަށްއިދާރާއިން ފޮނުވި ސި

އެމީހުން އެ މަސއްކަތް ކުަރމުންނޭ ގެންދަނީ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނޭ ތިމަންނަމެން އެކަން ބަލައިފީމޭ. 

ވާނީ އެ ރަށު ކަުއންސިލަށް ލިޔެފައޭ. ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ތިމަންނަމެން ބެލިއިރުަގއި އަދި އިތުރަށް ެއކަމާ ބެހޭ

ނޑުމެން ކޮންކަމެއްތޯ މީއެކަން ހުއްޓަން އަމުރު ނެރެފަ ސާފު މައްސަލައެއް. ޯކޓުން މިއޮތީ ަގއި ބަލަން . ދެން އަޅުގަ

ގޮެތއް ތިއީ ޝަރީޢަތުން ވެސް ވަކި  ން އޭނަ އަްށ ދޭންޖެހޭ ޖަވާބަކީދެްނ އަޅުަގނޑުމެ، އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ

ވާތީ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ތިަކމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމުން ރަނގަުޅވާނޭ. އެ ޖަވާބު ިމއަށް ންމާފައި އޮތް ކަމަކަށްނި

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. މިއީ ވަރަށް އަަވސްވީ. ނިންމާލީމަ މި ނިމުނީ. މިއަށް ބަހުދީފައި މި  ސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ފަހަރަކު ވާހަކަދައްކަން ވެއްޖެްއޔާ ފޫހިވެްސވާނެ. މި ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް މެންބަރުން ކޮންމެ  77އެކަމަކު މިއަށް 

އޮތީ މިކަން ދައްކާނެ. އެ މައްސަލަ ނިމުނީ ކަމަށް ބަލަންތޯ އިޢުތިރާޟްނުކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ މި

އި މި އުޅެނީއެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ މިއަދަކު މިކަން ކުރަން ނޭނގިގެނެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގަ، ނިމިފައި. އެހެންވީމާ

މެންބަރުން ބައެއް ފަހަރު މި އިޚްތިޔާރު އެބަ ޖެހޭ މުޤައްރިރަށް ދޭން. ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިކަން 

މިއަދު ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކުރެވުނީ އިނގޭތޯ. ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާކުރަން. 

ހަފްތާ ގޮސްފި ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ވާނެތާ.  7ންމެ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަކީ ވެސް ކަމެއް ނުކޮށް އެ

އެގޮތަށް ބަާލއިރު މިއަދު މި ކޮމިޓީ އަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކަށް ބަާލއިރުަގއި މިއަދު ހަމަ މުހިންމު 

މިނިޓު  1ގަިޑއިރު  7ވަރަށް މިހާރު  އިތުރަށް މިއަދު ވަގުތު ވެސް، ތްތަެކއް މި ކުރެވުނީ. އެހެންވީމާމަސައްކަ

ްސދުކުރަނީ މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަުދގެ ބައްދަލުވުން އަުޅަގނޑު ގަމި، ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ

ާވނަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ގެ ފުރުޞަތެއް އަރުމިނިޓު 1ޅުަގނޑު އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަ

މިނިޓު ތެރޭގަިއ، އެ ދެްނ  1މިނިޓު ބަލައިލާަފއި  1ެއ މެންބަރުން އެއްެޗއް ވިދާޅުވަްނ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ޢާއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފަހަރެއްގައި  ބޭއްވޭލެއް މަދު. އެހެންނަމަވެސްމު ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

އޭގެ ބަދަުލގައި  ވާހަކަަދއްކަން. ެއހެންނަމަވެސް ށް މި ފުރުޞަތު ދެނީ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ިއޝޫ އަށްމިހާތަނަ

ނުޑ ގަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ސްދުކުރަން މިއަދު އެްއެޗއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުވާ ށް ވަގުުތކޮެޅއް ދޭން އަޅުގަ

ުޅވާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ވަގުތު އޮތަސް. ހަމަ އަވަހަްށ ބޭފުޅުންނަށް. ބޭނުންފުޅުނުވާ ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާ



  

ނޑު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްހާމަށް  ނިންމާލަން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙުމަދު

ގެން. ދެން މަޖިލީހުގަިއ ުގޅި ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް މި އިޫޝއާ ޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅުމެއްއަ

މުކޮށް ކަންކަްނ ކުރެޭވ އުސޫަލކީ ދެްނ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާކަްށ ނުޖެހޭނެ. މުޤައްރިރަށް ދެން ޢާއް

ކުރިާލ  ތެެރއިން އަންނަ ކަންތައް ަސލަ މި އުފެދެނީ އޭގެކުރިލާ ހެދޭނެ މައްސަލަތަކެއް. މައް ަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަން

މުކޮށް މަޖިލީހުގައި ެވސް ހަމަ ފްލޯރގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޒީަރކާިއ ހެދެމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޢާއް

އޭނަ ަޖވާބުޭދ ނުގުޅުނަސް  ދުަވހަކު، އެ ުދވަހުގެ އިޝޫއާކުރާ ސުވާަލކުން ަވޒީރު ދޭ ޖަވާބަކާއި ގުިޅގެން ހެޔޮ 

އެ އުސޫލުން މިއަދު ، ހިފޭނެ ަކމަށް އޮންނާނީ ބުނެފަ. އެހެްނވީމާ ގޮތަކުން އޭނަ ކުިރެއއް ފަުޅާވލައިފިއްާޔ ކުީރގައި 

. ރައްޔިތުްނ ވެސް އަސްލު ވަރަށް ފުޅުން ވަނީ ިމއަދު ހުށަހަޅާފަވަނީ ޝަރީފާއި މޫސާ ިނާޒރާއި ދެ ބޭ

ކުރާ ކަމެއް ނޫްނ. މިއީ ހަމަ އިދާރީގޮތުން މުވަްއޒަފުން ކުރާ ނިކަމެތި  ކޮންސަރންތަކެއް އެބަ ހުރި. ސަރުކާރުން

ނުވަތަ އާދަިއގެ ކަމަކާ ގުިޅެގން މުޅި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ނުވަތަ މުއައްސަސާަތއް ބަދުނާމުވެގެން ދަނީ. އަޅުަގނޑަށް 

ަތށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ފެނޭ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ދެންމެ އެ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮ

ނޑަްށ ފެނޭ. މިީއ  ބޭފުޅުން ގެންނަަވއިގެން ީމަގއި ހަމަ މި ެއއްޗިހިތަްއ ގޯުތރޫކޮށް ކަންތައްަތކެއް ކޮށްލަން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މުިޅ މުއަްއސަާސ އާިއ މުޅި ސަރުކާާރއި އެްނމެން ބަދުނާމުވެގެން ދަނީ. ނިކަމެތި އާދަިއގެ މީހުން ެއ 

ނޑަށް ފެނޭ ިމ ، . އެހެންީވމާކޮށްލާކަށް ނޫން. މިދެންނެވީ ކުރާ ކަމެްއގެ، ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންމީހާ ނިކަމެތި އަުޅގަ

ާތއަބަދު ޝަުކވާ ދެްނމެ މުޤައްރިރު ވިދާުޅިވގޮތަްށ މި ފްލެޓްތަކުގެ އިޝޫ.  ،ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ޝަުކވާ

ށް މި ކޮމިޓީ އަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް މީހުންނާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ބޭފުޅުްނ ގެނެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަމޖިލީހަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުސްތަޤްބަލުަގިއ ޗެކް އެންޑް ބެލެންްސ  ވާހަކަދަްއކާ ހަމަ މަޝްވަރާޮކށް ކަންތައްކޮށްލީމަ އަުޅގަ

ނޑު މުަޤއްރިރު އަރި ނޑު ހުށަހަޅަނީ ނޫން. ައުޅގަ ނޑު ހުށަހަޅަން، އަުޅގަ ހުން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުެރވިދާނެ. އަުޅގަ

އެދެން ހަމަ މިކަމަށް ވޯެޓއް ނަންގަަވއިގެން ިމކަން ކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް ިމއަދު ހަމަ ކޮިމޓީގަިއ ވޯެޓއް ނަްނގަވަން. 

 ތެރެއިން މިކަން ޮކށްލެއްވުން އެދެން ހަމަ.  އެއީ ދެ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުްއވާ އެއް ބޭފުޅަކު ާތއީދުކޮށްފަިއވާީތއާެއކު މީގެ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. އަޅުަގނޑު ނިންމާލާފައި ތިކަަމށް އަދި ކުރިއަށްދާނަން. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް. 

 



  

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑުމެން ންނަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން މިއީއެވެގެން ދަނޑު ވެްސ މާ ގަދަ މޮޅު މީހަކަށްޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ ްއ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނު ހަދަން ތިބި ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ާޤނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ ިރވިުއކުރަން ތިބި މީހުން. އެކަމަށް ގޮތެއް ަކނޑަ  އަޅަން ތިބި މީހުން. އަޅުގަ

ވީތީވެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މެންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންމީހުން. ބައެއް ފަހަރު ވާގޮަތކީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ޭއގެ ުއޫސލުތަކާއި ޭއގެ ހަމަތަކާއި މަނީ. ނިންމީމަ ބައެއް ފަހަރު މިކޮމިޓީތަކުން މި ނިން ވާގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޚިލާފަށް ބައެއް ފަހަރު ކަން ކަން ނިންމުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ށް ކޯޓުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާލަދުގަންނަ ހިސާބަ ދިމާލަށް ޙުކުމްތައް އަންނަން ފަށަނީ. ފަށާހިސާބުން އަޅުގަ

، ށް އެއްިޗހި ކިޔަންވީ. އެހެންވީމާމަޖިލިސް މެންބަރުން ބުނަންވީ ކޯޓުތަުކގެ ޙުކުމް ގޯހޭ. ކޯޓުތަކާއި ދިމާލަ

ނަޑއަަޅއި،އަޅުަގނ ދެން ައޅުަގނަޑށް މައްސަލަެއއް ނޫން އެީއެއްއ މި އިޝޫަގއި ައޅުަގނޑު  ޑުމެން ުއސޫލުތަކެްއ ކަ

ދެކޭގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ ހުށަނޭޅޭ ކަމެްއ، ބަލަން ނުޖެހޭ ކަެމއް އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގެން އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލއަްށ 

ޅު ކަމެއް ނޫން. ޖިލީހުގެ ތެރެއަށް އަސްލު ވަދެ އަމިއްލައަށް އަތްބާނައިގެން ކަންަތއްތައް ކުރުމަީކ ރަނގަމަ

ނޑުމެްނ  ޓަކައި ޓަކައި، މޫސާ ނިޒާރު ވިދާޅުވިހެން ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވެސް އަތުވެދާނެީތވެ  ސިންގ މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ޝަކުާވއެްއ ދެންޓަކައި ަހއު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާލުމުގެ ބޭުނމަށް

އެ ެއއްޗިހިަތއް ހޯދާފައި މަުޢލޫމާތު ނަގާފައި ބެހެއްޓުން ުމހިންމު. އެކަމަކު މިކަހަލަ ަޝކުާވއެއް ިމގޮތަށް ކޮށްަފއި 

ްނކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެްނ އޮތީމަ، ޝަުކވާ އެބަ ފެނޭ ަވރަށް ރީއްޗަށް ޝަުކވާ ކޮށްަފއި އޮތީ ކޮްނކަމަކާ ުގޅޭގޮތު

މީހެއްގެ ވާހަކަދަްއކަިއގެނެއް ނޫން އަސްލު މައްސަލަ ބަލަނީ. މައްސަލަ ބަލާނީ އަބަދު ވެސް އޭނަ ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަެއއްގެ އިޝޫ ެއކަނި. އެ އިޝޫ އޭނަ އެ ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ އޭނަ އެ ޙައްޤަކީ އޭނަ ކަށަވަރުާވ 

ަލނީ. އަނެއް މީހާ އަށް އެ ޙަްއޤު ލިބިފައި އޮތް ޙައްޤަކީ އެީއ އެހެން މީހަކަށް، އޭނަެގ ޙައްޤެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަ

ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއގައި އުިނވެގެންދާނެ އެްއޗެއް ނޫން. ޤާނޫނީ އުޫސލެއް ނޫން އެީއއެއް. އޭނަ 

ޓަކަިއ  ވާތީ އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ރެކޯޑަށްކަމަށް ޖެހޭނީ އެއަށް ހަމަ ޙައްޤުން ހަމަ އޭނަ ޖެހޭނީ އެގޮތަށް ެގންދަން

ނޑުމެން ދަންނަވާލީ. އިތުރު ެއއްވެްސ ވާހަކަެއއް ވާތީ ނަކީ މަޖިލިސް މެންބަރުން ކަމަށްނޫން މިދެންނެވީކީ. އަުޅގަ

ެނ ބާރު އެބަ އޮތް. އެކަމަކު ބޭުނންހާ ކަމެއް ވެސް ކުރެވިދާނެ. ކޮމިޓީން ެވސް ކުެރވިދާނެ. އެކަމަކު ީމގަިއ ދިމާވާ

ތެެރއަށް ލަިއގެން ބަލާ ނިމޭއިރުަގއި އޭނަ ކޯޓަށް ގޮްސގެން  އިޝޫެއއް ފަހަރެއްަގއި ެއއްކަަލ މީހާ އޭނަގެ އިޝޫ މީގެ

އޭނާ ޙައްޤާއި މެދުަގއި ވަިކގޮތެއް މިތަނުަގއި ދައްކާ ާވހަކަދައްކާ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީ ގެނެސްގެން މިާތ 

ނޑުމެން ލަދުގަންނަ ހިސާބަށް ދިޔައީމަ މާ ރަނގަޅެއްުނވާނެ. ކޮންެމ ވާހަކަދަްއކާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭއިރުަގއި  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ަޙއްޤެއް ަނަގއެއް ނުެދވޭނެ  މީހަކަށް ވެސް އެބަ އޮތް ކޯަޓށް ދިއުމުގެ ަޙއްޤު. ނެީތކީ ޫނން. އަުޅގަ



  

ނޑު އޭތި އޮތް ގޮތް ބަލާފައި އެ ހަމަ މަގަށް އެުޅވުމަ ނޑުމެންނަށް ކަމާބެހޭ މި މަޖިލީހަކުންނެއް. އަޅުގަ ށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކމަކީ. އެހެންވީ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ ، މާފަރާތަށް އެންގޭނީ. އެއީ ައޅުގަ

ނޑުެމން މާބޮޑަށް ޖަޒުބާތުަގއި ޖެހުން ރަނގަޅެއްުނވާނޭ. ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަތަކަްށ  އިޝޫސްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ގޮުތގެމަތީން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީލއޭ.  ކާއި އެްއޮގތްވާވިސްނާ އެ ހަމަތަ

ނަޑީކ ވެސް މި މަޖިލީހުން ކުރީގައި ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގަިއ ނޫޅޭއިރުގައި މަޖިލީހުން  މިއީ ގައިމުެވސް އަުޅގަ

ކޯޓަށް ގޮްސގެން މައްސަލަ ނިންމި  ސްޕްރީމް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަަލއެްއ، ކޮމިޓީއަކުން ނިންމި މައްސަލައެއް

ނޑަށް އެބަ އެނގޭ އޭތި. ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.   މީހެއް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭގޮތުން ހައުސިންގ  ޓް ދިނުމުގައި ގެްނގުޅޭ އުސޫލާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފްލެ

ކަމަށް. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އަދި ތާއީދު  ުކގައި މަްޝަވރާކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާއެ މިނިސްޓްރީއާ

ދެން ކޮންމެހެން އެއީ ޯވޓަކަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އިޢުތިރާޟް ، ބިފައި އޮތީ އެކަމަށް. އެހެންވީމާވެސް ލި

ނޑުމެންނަށް އެ މެންބަރަކު ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ އަ ވެސް ވާހަކަދަްއކާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަ  ބޭފުޅުންނާޅުގަ

ނޑު ދަންނަާވނަން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ަވޑަިއގަންނަވަން.  ދުވަހެއް ހަމަޖައްސާފައި މި ޮކމިޓީ އަށް އަުޅގަ

ނޑު މެން ލިޔާނަން ެއ އެކަން ކުރަން ނިންމާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަގުުތޮކޅެއް ދޭންޖެހޭނެ. މިކޮޅުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް މިކަމާ ބެހޭގޮތުންނޭ މި ގެންނަނީ. އަދި އޭގަިއ ހަމަ މެންޝަން ކުރާނަން މި އައްޑޫަގއި ހައުސިްނގ 

ގޮތުން، މިހާރު ގެންގުޭޅ މިކަމާ ބެހޭ، ުކވާތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމުަގއި ެވްސ މީގައި ޝަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީވެ މި ކޮމިޓީ އަްށ ބެހޭގޮތުން ަބއެއް ޢި އުސޫލާ

ވަަޑއިގެންެދއްވާށޭ. ެއގޮުތގެމަތީން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތުދޭނަން. މި ހަފްތާގައި ނުވާކަމަށްވަންޏާ މިއަންަނ 

ސޭހަ ވަގުތެއް ބަަލއިލާފަިއ ހަފްތާގައި ހޯމަ ނޫނީ އަންގާރަ އަށް އަޅުަގނޑު ހަދާނަން. ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަ 

އަޅުަގނުޑ އެޖެންާޑކުރާނަން. ކުރުމަށްފަހުގަިއ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން. އެްއޗެްއ އިލްހާްމ 

 ! މާ ރަނގަުޅވާނެ. ދާޅު. ޝަރީފް ޭއގެ ފަހުަގއި. އާނވިދާޅުވަން ބޭނުންާވކަމަށްވާނަަމ ވި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

ނޑަށް ީހވަނީ ދެން ކުޑަ އޮޅުމެއް މުޅި މަޖިލީހުގައި ވެސް މިހާރު ެއބަ އުޅޭހެން. އެއީ ދެން  އާދެ! އަުޅގަ

ވަރަކަށް އަހަރަށް މިވީ. ޅަފަތުަގއި މިހެން ވެދާނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަުތގައި އެެހން ދިމާވެދާނެ. 

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އޮްނނަނީ ދެ ސަބަބަކާރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި ހުރެ. އެއް ސަބަބަކީ ދެންމެގައި އަުޅގަ



  

މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ޤާނޫނު ހަދަން. ޤާނޫނު ހަދަނީ ވެސް 

ނަޑއެޅުމަށްރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރު ވެސް ވެރިކަން ހިންގުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެ ޓަަކއި.  އް ކަ

މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެ ވަނަ ކަމަކީ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުަރނީ މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ހަދާފައި ނިންމި ގޮތަށްތޯ ބެލުން 

އެއީ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ިޒންމާއެއް. ކޯަޓކީ ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތެއް ނޫން. ކޯޓަކީ ެވސް މި މަޖިލީހުން ވަކި 

ނޑަައޅަން މި މަޖިލީހުން ދިން ގަާވއިދުތަެކއް ހަދާ ފައި އެ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލު މީހުން ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ ކަ

ކޯަޓކީ ެވސް ެއއީ. ެއކަމަކު މިއަުދ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ.  ބާރެއްގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ތަނެއް. ސްޕްރީމް

ނުޑ އެ ާވހަކަ ދަންނަ ވާލަން ޖެހުނު. ކޯޓުތަކުންނޭ ޤާނޫނު ހަދާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވެސް އަުޅގަ

އްެބވިކަމަްށ މި ވިސްނުން ބަެއއް ލޯޔަުރންނަށް މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޯލޔަރުކަން ިކަޔވަިއގެން ތި

ށިގެން ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ެއންމެހައި ބާރުތައް ފެ ބޭފުޅުްނ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަޢުވާކުރަްއވާ ބައެއް

ވާލުކުރަނީ މިތަނަށް. ިމ ވޯޓަކުްނ ވަިކ މުއްދަތަކަށް މި ޙަ  އަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ ކިަބއިން. ެއ ބާރުތައް

މެންބަރުންނަށް. އެއީ ވެސް ރަްއޔިތުްނގެ ފަރާތުން މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި. ަރއްޔިތުން ހުށަހަޅާ  11އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ބަލަން މަޖިލީހުން ން މި މަޖިލީހުން ނިންމި ގޮތަށްތޯ ކުރަނީ ނުވަަތ ނޫންތޯ މައްސަލަތަކުަގއި ަމއްސަލަތަްއ ސަރުކާރު

ެއ މީހުން އަދާކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ. މިތަނަށް ހުށަހަޅާ  ކޮށްފައި ިމ އޮންނަނީ މި ކޮމިޓީއާވާލު ކޮމިޓީއަާކއި ޙަ

. ބަލަން ވެސް ށް ވެްސ ނޯންނާނެކޯޓާ ބެހޭ ކަމެކޭ ކިޔަިއގެން ނުނިންމޭނެ. އެ އިޚްތިޔާރެއް މި ކޮމިޓީއަކަ ކަންކަމަކީ

އެހެން އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ ބޭފުުޅން ދައްކަވާތީ ައޅުަގނޑު ިހތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ، ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭނެ. ބަލާފައި ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަުކވާ އަީކ ޙައްޤު ޝަކުާވއެއް ނޫްނ 

ޖެްއޔާ އެއީ ޝަުކާވއެއް ނޫންކަން ޖަވާބު ދެވޭނެ. މި ކޮމިޓީ އަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ތިބިހާ ރައްޔިތުން ސިޓީ ކަމަށް ވެއް

ނޑުމެން މީހުން، ސްޓާފުން ހޯދަން ޖެހޭނީ  ފޮނުވިޔަސް އެ ހުރިހާ ސިޓީއެއް ެވސް ބެލެންވާނެ. ބެލޭވަރަށް އަޅުގަ

ނެ ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އިސްތިޢުފާދީަފިއ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ުނކުރެވޭ 

ނޑުމެންެގ ކިބައިކޮންމެވެސް އެހެން މައްސަަލެއއް ނެތް ކޮމިޓީއަކަށް ދާންވާނީ. އެ ފެންވަރު އަ ަގއި ނެތް ކަމަށް ުޅގަ

ޝަުކވާކޮށްފާނެ.  ވަރުމިކަހަލަ މި މަޖިލީހުން ވެސް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބައި، ާޔ، އެ ޤާބިލިއްޔަތު. އެހެންވީމާވަނީިވއް

މަޝްވަރާ ެއގޮތަށް  ނގައި ދެެކވޭތީއެހެނެއް ނުހެދޭނެ. މި ވާހަކަ މިތާ އެހެންވީމާ، ބަލާނެ ކަމެއް ެނތޭ. ނޫން،

ނުޑ ހިތާމަކުރަން. ސަރުކާރުން މަ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަކީ  ޖިލީހުގެ ޮޕލިސީ އާިއ ސިޔާސަތާ ކުރެވޭތީ އަުޅގަ

ބެލުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީން ފެންނަ ގޮތެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އަށް  މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް. އެ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކޮށް ވަރަށް ދެރަވެގެން ވަރަށް  ން،ގެންދިއުމަކީ ެވސް މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާެއއް. ނޫ ައޅުގަ

ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް އަސަރާެއކު ވާހަކަދަްއކާތީ ުކަޑކޮށް ދިުގެވގެން މި ދަނީ. ާޚްއޞަކޮށް ތުލުސްދޫ 

ނޑު  ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަވަމުްނގެްނދަވާތީ އެކަމާ އަުޅގަ



  

ހިތާމަކުރާތީ އެ ވާހަކަ ހަމަ ކުރި އަސަރެްއގެ ބޮުޑކަމުން ހަމަ ލޮލުން ފެން ކަރުނަ އަންނަ ޙާލުގައި ިމ 

ނޑު މި ނިންމާލަނީ. އެހެންވީމާްއކަން މި ޖެހުނީ. އާެދ! އަޅު ވާހަކަދަ ނޑުެގ ވާހަަކ އަީކ މިތަނުން ނިންމެވި ، ގަ އަުޅގަ

ަޓކަިއ  ގޮތް ތި ބޭފުޅުން ަމއްަސލަ، މިނިސްޓަރުންނާއި ީމސްމީހުން ގެނެސްގެން ނިްނމަވާދެްއވި ކަމަށް

 ޔާ.   ޝުކުރުވެިރވަމޭ. ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމެވުމެކޭ. ޝުކުިރއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، އާދެ! އެހެންވީމާ

 .عليكم سالمو ޝުކުރުދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ނިމުނީ.
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