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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެންދެްއިވ `. 

މާފަންނު ހުޅަނގު މިވަގުުތ ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް އަދި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އޫދު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް، އުނގޫފާރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ

ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް އަދި އަޅުަގނޑު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. މިއަދު 

އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ ބައްަދލުވުމެއް މި ޭބއްވީ ވަރަށް ިދުގ ޗުއްީޓއަކަށްފަހުަގއި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް ނުޭބއްިވ 

ނޑުމެން ނުބާއްވަން.  ގޮސްފަިއވާީތވެ ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ުޗއްޓީ ދުވަްސވަުރގައި ިމ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ައޅުގަ

މި ކޮމިޓީަގއި ަބއެްއ  ިއ ކަމަށްވާީތވެ. އެހެންނަމަެވސްވެްސ ުއޅުްއވާނީ ޗުއްީޓގަ ބަދުއެއީ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ބެހޭގޮތުން ައއިސްފައި ހުރި މައްސަލަަތކާ  މިބެހޭގޮތުން  މިކަމާކަންތައްތައް ހުރުމާއި އެުކަގއި 

ން ެއކި ދިމަދިމާލުސާފުކޮށް ަސރުކާރުގެ  މުއައްސަސާތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަންބެހޭ  މެންބަރުން ކަމާ

ންނަްށ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތު ަވމުންދާ ބައެއް މައްސަލަތަކާމުންދާ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭގައި ދިމާރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެ

ެގ މީ  މި ކޮމިޓީން ދިނުމަށް ޓަކައިުލއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ ހުރި ދަތިތަަކށް ޙައްލެްއ ގެނެސް އޭަގއި

ނޑުކުރިން ވެ ބެހޭގޮތުން އަދި މިއަދު ިމ  ެއކަމާ، . އެހެންވީމާމެން ކޮށްފަސް ވާނީ މަސަްއކަތްތަކެއް އަުޅގަ

ނުވަިއގެން މި ކޮށްަލން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް ފޮރާވަބެހޭގޮތުން މަޝް ކާއެޖެންޑާަގއި މިއޮތް ކަންަތއްތަ 

މިަވގުތު ައނެއްކާ ދަނގެތި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް  ،މާވީއެހެންމެއް މި ބޭއްވީ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވު

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، ންނަވާ. ެއހެންވީމާބައިވެިރވެަވޑަިއގައަޙްމަދު ވެސް މި ކޮމިޓީގަިއ  އަޅުގަ

ންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި ރި މެންބަރުފުރުޞަތަށް އެދޭ މިންވަރަކުން. ދެން ޢިއްޒަތްތެފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން 

އި ަމއްސަލަތައް. ޭއގެ ތެރޭގަ  ށި އޮތްތަުކގެ ެތރެއިން އަދި ނުފެހާރު މި ކޮމިޓީ އަށް ައއި މައްސަލައޮންނާނެ މި

ރެްއގެ ދަށުން ަބއްަޕ ކޯުޓ އަމު އަލަށް މި ރިސެްސ ތެރޭަގިއ އަިއސްފައި އޮތް. އެއީ  ކަެމއް މިުއޅެނީ. މިއުޅެނީ ދެ

އަާކއި އަދި އޭެގ ބެހޭގޮތުން ބުނާ ވާހަކަ މައްަސލައަކަށް ކަމަކާީތގެ ގޯފައިވާ ސަރުކާރުން އަތުލާ ގެންނިޔާވުމާ ގުޅި 

މިއަދު  ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ން މައްސަލައަާކއި މި ދެހެ ސެޕްޓެްމބަރުގައި ފޮނުވާަފއި އޮތް އެ 41ރުން އެހެން އިތު

ނޑު ކޮމިރާމަޝްވަ ނާނެ މި ސިޓީ. ންރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުގައި އޮޢިއްަޒތްތެ ޓީގެ ބައްދަުލވުމެއް.ކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މެދުަގއި  މި ސިޓީއާސިޓީ ބައްަލވާަލއްވާަފއި ، މާވީއެހެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި އެުކގަިއ އަުޅގަ

 އަށް.  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާނީ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 



  

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ލޫނާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު  ފައި މިއޮތް ސިޓީައކީ ާފޠިމަތުަގއި ޮފނުވާ 4141 ސެޕްޓެމްބަރު 41ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

 ގުިޅގެން އިކާ މައްސަލައަ ލީކުރުުމގެ ބުފަރާތުން ރެއްގެ ގެ ދަރިވަަރކަށް ޓީޗަ  3ަގއި ުއޅޭ ގްޭރްޑ އިމާދުއްދީނު

ްނ މިވަނީ މިހާރު މީޑިޔާތަކުންނާއި ެއކި ގޮތްގޮތުއަޅުަގނުޑމެން މި ވާހަކަ އް. ދެން އްވާފައި އޮތް ސިީޓއެ ނުފޮ

ވެރިްނ ކުއްޖާގެ ބެލެނިމި ެއއްޗެހި  އިޔާ ސް ވަަރކަށް މީގެ ތަފްސީލުތައް ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ފޭސްބުކުގަކޮންމެވެ

ްށ މެން ވަރަށް ރަނގަޅައަޅުަގނޑު ށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި މިކަމަކީނޑު ުދށިން. އަޅުަގނޑަލިޔެފައި ޮއްއވާ އަުޅގަ

ޖަކަށް ދިމާެވގެން ުއޅޭ ޙާދިސާއެްއގެ ވާހަކަ މީަގިއ މިއޮތީ. މީގެ ތެދު ދޮގު އްބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ވަރަްށ ކުޑަކު 

ނޑުމެން އޮ  ނޑަށް  ބަލަންޖެހޭނެ އެ ތް ގޮތެއްއި އޮފައި މިކަން ހިނގާޅުންފިލުވަރަނގަޅަށް އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

މާތު ލިބުނު ގޮތުގަިއ އެއީ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުން މަޢުލޫވެސް ައވަެހއް ކޮށް.  ފެންނަނީ ވީހާ

 ތް އެ ޓީޗަރުގެ ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެއެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިކަން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ބެލުމަށްފަހު 

އި އޮްތ ކަހަލަ ިކަޔވައިދޭން ފޮނުވަްނ ނުކުންނަން އަންގާފަ ްސކޫލަށް އަނބުރާ ށް ވިދާުޅވެ އަނެއްާކ ީޓޗަރު ކަމަ

ނޑުމެންނަ ވާހަކަެއއް ގެ ދަށުން ތުަގއި ެއޑިުއކޭަޝން މިނިސްޓްރީޙަޤީޤަ ްށ ިއވިފަިއވަނީ. އެހެންނަމަެވސްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ވެސް ުގޅުމެއް ނެތް.  ަރކާއިބެލެނިވެރިޔަާކއި ެވސް ޓީޗަާކއި މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއް ީޓޗަުރންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ، އެހެންވީމާ ނޑަށް ފެންނަނީ. ށްމަކަ މިކަްނ އަުޅގަ ެއޑިޔުކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީެގ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެ ދެން ނިންމުމަކީ އަދި ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ުކއްޖާެގ ބެލެނިވެރިންނާ އަދި އެ  މުޤައްރިރު މި މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ެދްއވުން. ައުޅގަ

ސްކޫލްގެ އެހެން ޓީޗަރުންނާ އަދި މީގެ ކުީރގަިއ ވެސް ިމ ޓީޗަރުގެ ފަރާތުން އެހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިކަހަލަ 

ވެރިޔާގެ ވާހަކަަތކުަގއި އޮތީމަ އެކަމެއް ހިނާގފައި ހުރި ކުއްޖެއް ވެްސ ކަންކަން ދިމާވެފައި ހުރި ކަމަށް އެ ބެލެނި

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުޑަކުޑަ ުކދިން މި ތެދެއް ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަހަލަ ބައެއްގެ  ގެނެސްގެން ބަލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ޮބޑު އަތްދަށަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ކުޑަުކޑަ ކުދިން ދުލެއް ުނކޮށްލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ 

ެއގޮތަށް ުކރިއަށް ގެްނގޮސް ދިނުމަށް ، ސް އަވަަހކަށް ބެލުމަށް. އެހެންވީމާވެ ޒިންމާއެއް އެބައޮތް މި މަްއަސލަ ވީހާ

 އަޅުަގނޑު އެދެން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ކޮމިޓީއަށް  އިޓަކަ ރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޢިއްޒަތްތެހަމަ  ދެން  41އަޅުގަ

ންދާ މި ެގއްލިގެްނ ހޯދަމު ގަިއ އެަބއޮޭވ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ަމއްަސލައެއް ައއިސް އެބަޮއވޭ. ެއއީ  4141އޮގަްސޓް 

ނުާވ ސަބަބަކީ  މިކަން އެޖެންޑާކޮށްަފއެްއ ނުވާނެ. އެ  މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީަގއި ވާންެގ މައްސަލަ. ދެންރިޟް

ކޮމިޓީން މަްއސަލަ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް  414މި މައްސަލަ އެހެން ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކުން ބެލުން ހުއްޓާލުމަށްފަހުގައި 

އަދި  .އެބަ މިކަން އެ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށް، ބަލަމުންދޭ، . އެހެންވީމާޓީން ވަނީ ނިންމުމެއް ނިންމާފަކޮމި 414

ނޑުމެންނަކަށް އެހާ ޙަ ކަްނވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް އެ ވާލުކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ައޅުގަ

 މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ބޮޑަކަށެއް ނޭނގޭ. އެހެންވީާމ، އެކަން އެގޮތަށް ކުިރއަށްދާކަން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަރުވާނަން، ޒައިާނއަށް ފުރުޞަތުޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ. އަޅުަގނޑު ރޮ 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑަށް ދެްނމެ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވި އެްއަޗކުން ެއއީތޯ  ކޮމިީޓން ވިދާުޅވި ގޮަތކީ. އެއީ 414 ހަމަ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

ހެނެއް. ކޮންމެ ކޮމިީޓައކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހީެޔއް ނުވޭ އެންގޭނެ 414 ޓީތަކުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާކަށްއެހެން ކޮމި

ކޮމިޓީން  414ގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރަްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ. ެއއްކޮމިޓީއަކުން ވެސް އެ ކޮމިޓީ 

ގެން ެއގޮތަކަށް ގެންެދވޭެނ އި ން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އަްނގަތިބި ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކު އި ދެންކަމެއް ބަލާތީއޭ ކިޔާފަ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދެންކަމަކަށް ެއ ޖަާގ ަގާވއިދުން ދޭ ކަމަކަށް ވެސް އަ ސަރުކާުރގެ  އީ އަެނއް ކަަމކީ މި ުޅގަ

ައކީ ޤައުމީ ސަލާމާތީ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ.  414މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. 

ރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެިވގެން ަކމެއް ދިމާވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންޏާމު މި ކޮމިޓީން އެ އެހެންވީމާ، ސަ

ލާތަނެއް ސަލާމަތީ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮޭވތޯ ބަ ލައިގެން މައްސަލަ

 ައޅުަގނޑުމެން އޭގެ އެހެން އެ ޮކއިންގެ  ަލއެއް ބެލުމަކީބެހޭ ކޮމިޓީއަކީ. އެހެންވީމާ، އެތަނުން މައްސަ ޚިދުމަތްތަކާ

ނަޑކަށް އެ ަމއްސަލަ ެއގޮަތްށ  އަދަރ ސަިއޑްަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ނުބެލެންީވ ސަބަބެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަކަްށ  ން ވިދާޅުެވގެން މި ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ ކުރިައށް ނުގެންދެވޭނެއި 414ކުރިއަށް ނުގެންެދވޭނެ ކަމަށް 

 އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.! އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



  

ސް އީ ވަރަށް ސީރިއަމައްަސލައަކީ ޙަޤީޤަތެއް ކަމުަގިއވާނަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެއް މައްސަލަ މި ޓީޗަރުގެ 

މައްސަލަެއއް. ުކޑަ ުކއްޖަކަްށ މިކަހަލަ ބްލީ ކުރުމުގެ ަމއްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށްވަީނވިްއޔާ ޚާއްަޞކޮށް ީޓޗަރެްއެގ 

މައްސަލަ މިނިސްޓްީރ  މި ރަްއކާތެރި ކަމެއް. އެހެންކަމުންވަރަށް ނު އީފަރާތުން މިކަން ފެންނަ ކަމަށްވަނީިވއްާޔ މި

ކޮްށގެން ރުގެ އިސްވެރިން ިމ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިއަދި މި ސްކޫުލގެ މެނޭޖްމަންޓް އިކޭޝަްނގެ ބޭފުޅުްނނާއޮފް އެިޑއު

 ކަުމގަިއ އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އެއީ މު ކަމެއް އީ ކިހިނެްއ ހިނގައިދިަޔ ކަމެއްޯތ ބެލުމަކީ މުހިންމި  އިތުރަށް ބަލައި

ން ޝަކުވާ މި ކުރަނީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެކަށީެގންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާީތ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތު

 ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި މި ބްލީ ކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ފުޅާ ކަމުންނޭ މިހެން މި ދިމާވަނީ. ދެންފަރުވާކުޑަ 

ނގޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ދާއިރާަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަން ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް އެ

ޢާއްމުކޮށް އެންމެން ދަންނަ ސިއްރެްއގެ މައްސަލަ މިތަނަށް ހުށަހެޅުމުން މި ޤައުމުގެ ޅަދަރިންނާއި ޤައުުމެގ 

އަދި  ނޭޖުމެންޓުގެ އިްސވެރިންނާއިބެހޭ އިދާރާތައް ސްކޫލުގެ މެ މުސްތަޤުބަލާއި ގުޅިފައި ހުިރ ކަމަކަށްވާތީ މިކަމާ

ދި ެއޑިުއކޭޝަނުގެ އިސް ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން މި މަްއސަލަ އިތުރަށް ބަލައި މި ބެލެނިވެރިންނާއި އަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ދެންމެ ރޮޒޭ ވެސް އެ ވިދާުޅވި  414ފަދައިން  ކިހިނެއް ހިނގައިިދޔަ ކަމެއްޯތ ބެލުމަށް އަޅުގަ

ނޭންގޭނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ  ކޮމިޓީއަކަށް މި ަމއްސަލަ ިމ ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ބައި ނުބެލުމަކަށް

ނޑު ރިޟް ކަމެއް ނޫން. ދެން އެކަމަަކށް ބަހު ވާނުގެ މަްއސަލަ މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި ސްކުރާކަށް ނޫން. ައޅުގަ

ކުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަރާބަރަށް ަގއި ސަރުކާރުގެ އިސް ަފރާތްތައިއޮތުމާއެކު އެ މައްސަލަ 

ނޑު އި އަދާކޮށްފަ ުދވަހަށްވުެރ  01 ހުށަހަޅަން. އެހެން މިެދންނެވީ ވޭތޯ ބެލުމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ ކުރީގެ ަމއްސަނަ ދުވަސް މިހާރު ވެއްޖެ މި ރިޟްގި  ލަތަކާއި ވާނު ގެއްިލގެން އުޭޅތާ. ދެން އަޅުގަ

އި މިަކން ހިނގާގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރަްށގިނަ ތަކާ ކުރިން ހިނގާަފއި ހުރި ބައެއް ޙާދިސާ އަދި މީގެ

ލުވެިރ ާދކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މަްސއޫކިިހނެއް ހިނގައި އީ މި ފާަހގަކުެރވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކަންތައްތަެކއް އެބަ

ސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގއި އްސާެއއް ނުކުރޭ. ވަރަށްޮބޑަށް ނޫސްވެރިައކު ެގއްލި ނޫނަށް ހިފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުން

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ނޫސްެވރިންނަށް އެކިެއކި އިްނޒާރުތަްއ އައިސް ހިނގަމުންދާއިރު، ިމ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ 

ނަޑކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެހެން  ފިނިކުރުމަށް އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ސަރުކާރުން އަުޅއްވާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދުވަްސީވިއރުގަިއ ވެްސ އަިދ މީހަކު ހައްޔަރުކުިރއަސް ސޯޝަލް މީިޑއާއިން ނޫިނއްޔާ ތުންތުްނ  01 މިދަންނަވަނީ

ނޑުމެންނަށް މިއެނގެނީ މިހެން ވެއްޖޭ އެހެންވެއްޖޭ ކިޔާ އަޑު. ައޅުަގނޑަށް ދެން މިފެންނަނީ އަމިއްލަ  މަތިން އަޅުގަ

ސް ނެރޭތަން. އެކަމަކު މި ހިސާބަށް ދާއިރުގައި ވެސް ފަރާތް ފަރާތުން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ރިޕޯޓުތައް ވެ 

ން ގިނަ ބަޔަުކ މުހިއްމު އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާ ގޮތާ މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގައިިދޔަ



  

ލަތުގެ ޮބޑު މިކަްނ މިވަނީ ދައު އީއްސާެއއް ނުކުރޭ. މި އްޔިތުންނަށް ހި ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލަެއްއގައި ސަރުކާރުން ރަ

 ސިއްރަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ބަހުސަކަށް ކުިރއަްށ ދާނެ މައްސަލަެއއް އޮެވއްޖެްއޔާ މައްސަލަ ނިންމަިއގެން ެއއަށް ބަހުސަށް ދަމާހިނގާ. 

 އެކަމަކު... 

 

 ުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެ

ނޑު ހުށަހަޅަން ރިޟްއެހެ އާދެ! ނަށް ހުށަހެޅިފައި ވާނުގެ މަްއސަލަ ވެސް ބަލަން އަދި މި މިހާރު މިތަންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އޮތް ޓީޗަރު ގެ މައްސަލަ ވެސް ބަލަން. އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަައކީ. އަުޅގަ

ޅާ މައްސަލަތައް ސަރުކާުރގެ ައދި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަތައް ބަލަން.

ން އެ މިންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނަ ކަންަކން އެ ސިޣާގެ ތެރެއި ލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރާއި ުގޅިފައިމަސްއޫ

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މި ދެ މައްސަލަ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅު  ނުޑ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ގަ

 ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމު އަޙް ދަނގެތީ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިހުރި މައްސަލަތަކަީކ ައސްލު ވަރަށް ސީރިައްސ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވާނު މައްސަހިމެނެނީ. ދެން ރިޟް މައްސަލަތައް މީެގ ތެރޭަގއި މި ލަިއގައި އަުޅގަ

މިހާރު ފުލުހުން ތަޙުޤީޤަށް ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ހައްޔަރުކުރެވުނު ވާހަކަ ނޫސްތަުކގަިއ ވެސް އެބަ އަޑުިއވޭ. 

ނަޑްށ  އެހެންވީމާ، ފުލުހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޖާގަދޭން މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ކުރިއަްށ ެގންދަން. އެއީ އަުޅގަ

ކަމަްށ  ތަކެއް ލިބޭކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ުކރިއެރުން ފެންނަ އެއް ކަންތައް. އެއީ ސަބަބަކީ މިހާރު އެ މައްސަލައިަގއި

ލިބޭ. އަނެްއކާ ފުލުހުން އެދަނީ ހަމަ ފުލް ގިއަުރަގއި މަސަްއކަްތ  މަޢުލޫމާތު ވެސް ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް އެބަ

ނުޑ ހަމަ ގައިމު ވެ ނޑަްށ ދެން ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޯްސ ކުރަމުން ކަމަކަށް އަުޅގަ ސް ޤަބޫލުުކރަނީ. މި ވެދާނެ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާހިތް އޮތީ ފުލުހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް  ކަމަށް. ޤަބޫލުކުރުމެއް އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް މަުޢލޫމާ ވާނު މައްސަަލއިަގއި ިމހާރު ހައްޔަރުކުރިއަނެއްކާ މިހާރު ދެ ބޭފުޅަކު ރިޟް

ނޑު ިމވަގުތު ޤަބޫލެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ގެނަމުމަކުން ވަކި ކުރާނެ ފައިދާއެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ައުޅގަ

ން ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް. ދެން ރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރަމުނުކުރަން. ސަބަބަކީ ފުލުހުންގެ ހަމަ އެދަނީ ހައްޔަ

ކޮމިީޓގެ ސިއްރު ކޯރަމުަގއި ެއ  414ބެހޭ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ކޮމިޓީ އެްއގޮތަކީ މިކަމާ 414އަޅުަގނޑުމެން 



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހަކަ ދެއްކުން. އެހެންވީމާ، ރިޟްބޭފުޅުން ވާ ާއއި ބޮޑަްށ  414ޮގތުގައި  ވާނު މަްއސަލަިއގައި އަުޅގަ

ށް މަސައްކަތް އަސްުލ އެދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް އް ހިމެނޭގޮތަކެއޭތި ރަނގަުޅވާނީ މިހާރު ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތަ

ވާނު މައްސަލަ ބަލަން ހަމަގައިމު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އެކަންތައް ވީގޮތް ވެްސ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، ރިޟް

ނިޒާުމ  ގައި އެކަން ކުެރވޭނެޮކމިޓީގެ ސިއްރު ތަނެއް  414ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އައިިޑއާ ައކީ 

މު ކަމަކަށްވާތީ އެ ވާހަކަ ެވސް ހަމަ ގޮތުން ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގެ މުހިން ދިނުމަކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގާއިމުކޮށް

ވަރަށް ހަމަ  އީދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލއެއް. މި މައްސަލަ މި ސްކޫލު މި ކުއްޖާއާދަންނަވާލީ. ބުލީކުރުމުގެ 

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަސް ކޮންމެ ޕޭރެންޓަކަސް، ކޮންމެ  ސީރިއަސް މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ދިވެހި ރައްޔިތަާކއި ވެސް ުގޅިފައި ހުރި މައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ. ފަހަރެްއަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު ނުބުނަްނ 

ވަރަށް ިމ  ތެދެކޭ ދޮގެކޭ ވެސް ދަްނނަވާކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ މީގައި ސިޓީ ިކޔައިލީމަ ހަމަ ކަރުނައަޅާ ރޯ އީމި

ނޑު އޮތީ މި  ެގ މިއޮތީ ިމ ތަކެްއ މި ކުއްޖާލިން. ވަަރށް ސީރިއަސް މަްއސަލަދެންމެ ކިޔާެއއްކޮށް ސިޓީ އަުޅގަ

ނޑަށް މައިންބަފައިންނާ ތަެކއް މާބޮޑަށް ފެނޭ މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިމަތިވެފަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ައޅުގަ

ފަެއއް ނެތް. މި ކަންތައް ބަލަމުންދާކަން. ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ހަމަގައިމު ވެސް ކުާރކަމެްއ އެނގި

ނޫސްބަޔާނުގަިއ މިބުނަނީ މި މައްސަލަ ބަލާނަމޭ މި ކަންތަްއ ބަލާނަމޭ. މިކަންތައް މިހެން ކޮށްގެން ުނވާނޭ. މިކަހަލަ 

ތަްއ ކުރަްނ ންތައްަތއް ބަލަިއ ކަންމިކަ ްއ މީގައި ދޭތޯ ާއއިަތކެ. އެހެްނވީމާ، ސީރިައސް މައްސަލަވާހަކަތަެކއް މިހުރީ

 ނަވަން. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަން ގެ އިނާއަޅުަގނުޑ ހަމަ ރޮޒަ 

ތަުކގަިއާވތީއާއެކު ހަމަ އެ އިޙުާސްސ ހުރި ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ްނގެ ދަރިން ވެސް އުޅެނީ ސްކޫލުއަޅުަގނޑުމެ

 ގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާލަންއެާއއެްއކޮށް ސުނާމީ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު މައްސަަލެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހަމަ

ުލގަިއ އެދެން. ސުނާީމ މައްސަލަިއގައި ހާ މުޤައްރިރު ނޯޓުކޮށްދެްއވުން ެއދެން. އިދާރީ މޭޒުން ވެސް ޯނޓުކޮށްދެްއވުން

ވާހަަކ ދަްއކާތާ އެތަްއ ޒަމާނެްއ އެަތްއ ލުަގއި އުޅެނީ. އަަބދު ވެސް ިމ ހުނު މީހުން މިއަދު ވެސް ވަރަށް ހާޖެ

އްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަން މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މަ .ނާދޭ އަދިވެސް ތުވެގެން މިދަނީޤަރުނެއް ފާއި

ނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގައި ކޮމިޓީ އަްށ ސުނާީމ ޙަ އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަުޅގަ

ހާވަރަކަށް އެ ސުނާީމ ކޮމިޓީން ކި މިތާނގައި އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް އް، ސުނާމީ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީެއއްޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެ 

ކިހާވަރަކަށް ކަންތަްއ ކުރެވޭތޯ މިއީ ުސވާލެްއ. އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަްނ  ކަންތައް ބެލޭތޯ، ކިާހވަރަކަްށ ދޭތޯ،

ނޑު ެވްސ ޤަބޫލުކުރަން އެ ބޭފުޅުން މަސައް ކަތްޕުޅު ކުރަްއވާނެ. އެހެންވީމާ، ސުނާމީ ކޮމިޓީަގިއ ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  .ހުރި މައްސަލަތައް މިކޮޅަްށ ެގނައުމަށް ފަހުގައި އެ ކޮޅުން އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އުފުލަމުން ދާނެ އަުޅގަ

ވެސް އެ ތިބެީނ ޒިންމާގެ ދަށުން ސުނާމީަގއި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ާރއްޖޭގެ ކަންޮކޅުަގއި ތިބި އެތައް ބަޔަކު އަދި 

ނޑު  ހަމަ ވަގުތީ ގެދޮރުގައި އެ ތިެބނީ. އަބަދު ވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އައިސް ބުނަނީ މި ކަން ކުރާނީއޭ. އަޅުގަ



  

 ނީކީ ވެްސ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިއަދުގެ ސަރުާކރުން އެ ކަން ކުަރއްވާނެ ަކމަށް ޝައްކު ކުރަ

އެހެންވީމާ، ސުނާމީ ކޮމިޓީގައި ހުރި ަމއްސަލަތައް މި ކޮމިޓީ އަްށ  .ން ކުރުންއަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން މީތި ޔަޤީ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއީއ  މައްސަލަތަެކއް ބަލަން ހުރި ސީރިއަސް  އިގެނެސް ޭއގަ 

ކުރުމަށް ތައް ބަލައި ދިރާސާނީ އޭަގއި ހުރި މައްސަލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާޖިބު އޭރުން އަދާކުރެވުނީ ކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިކަންތައް ށް ގެންދަން. ވެސް ކުިރއަ ޓަކައި. އެހެްނވީމާ މިކޮޅަށް ެގނެސް އެ މައްސަލަ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދެ ްނ ކުރެވޭ ކަމަށް ސަރުކާުރ ވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަ ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ އަށްދާކުރާ ކޮމިޓީލިއްޔަތު އަމަސްއޫ ނޑުމެންނަށް ިލބިފައިވާ ބާުރގެ ތެރެއިން ައުޅގަ ވާތީ އަުޅގަ

ވެްސ ރާއްޖެއިްނ ހަަމ  ތަުކގައި ުޗއްީޓއަށާއި އަިދ އެނޫން ބޭނުންކަމެއް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ޭބސްފަރުވާއަާށއި އަދި 

ވެްސ މި ދެ ފްލައިޓަށް ބެލި  ޔާ އަްށ ބެލިޔަސް ހަމަ ގައިމުހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ލަންކާ އަށް ބެލިޔަސް އިންޑި 

ށް ބަރުކޮށް އެދަނީ ިވޔަސް ހަަމ ފުލްކޮ ިވޔަސް ދެ ފްލަިއޭޓ މިދެންނެވީ ދެ ެއއަރލައިަނށް ބެލި ކަމުަގއި ކަމުގައި 

ރެއިން ކޮންމެެވސް ދޭެތރެ ދޭތެހަމަ ދާއިުރގަިއ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ވަިކ އެއަރަލއިނެއް ނޫން  .ފުރައިގެންމީހުން ފުރަ

އަގު ބޮުޑވަމުން ދަނީ ޓިކެޓް މައްސަލަ. އެހެންވީމާ،  ައށްކުއްލި ެއްއެޗކޭ ކިޔާފައި ހަމަ ކުއްލި  ފެއަރއެކޭ ކޮންމެވެސް

ނޑަށް ފެޭނ  ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން މި ބާރު އޮތް ކަމަށް ަވނީނަމަ އަޅުގަ މިކަންތައް ބެލޭނެ ނިޒާމަކީ ޮކބައިތޯ އަުޅގަ

ވަރެްއެގ އުސޫލުތަކެއް އޮންނާނެ.  ވެސް ކޮންމެެވސް ބޮޑީއެއް އޮންނާނެ މިރާއްޖޭަގއި ކުރާ ިގއުލޭޓްމި ކަންތައްތައް ރެ

ނޑުމެން މިުއޅެނީ  ނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅަން. މިއީ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އެ ބޮޑީ ގެނެްސފައި މިކަންތައް ބަލަން ައުޅގަ

ނޑުމެްނ ބޭނުންވަ ނީ މިކަންތައް ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ ތެލުެގ ފަހަރެއްގައި ޯގސްކަމެއް ުކރާކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ކުއްލި އަށް އެއީ ހަމަ ހިތަށް ހަމަ ކުއްލި ހަމަ .އަގުޮބޑުެވގެންތޯ ކޮންކަމަކާ ުގޅިގެންތޯ މީގެ އަގު ބޮުޑވަމުްނދަނީ

ނުޑ  .ވެސް ހުށަހަޅަން ބޮޑުވަމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް ބަލަން އެހެންވީމާ، ދެ ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަ

ނުޑ ެއ  އިށަހަޅަނީ. އެއް ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން ޮރޒަިއނާ ހުށަހެޅުއްވި ބުލީ ކުރި މަްއސަލައިގަ ހު އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ސުނާމީ ކޮމިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތައް މި  އަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ވާޖިބު ައޅުަގނޑުމެން ައދާކުރުން. ދެ ކޮމިޓީ އަށް ގެނެްސގެން ައޅުަގނޑުމެން ވަނަ ކަމަީކ  އެ އަށް އަުޅގަ

އަގު ޮބޑުވާ ަމްއސަލަ ވެސް ބެލުން. އެހެންީވމާ، މި ތިން ހަތަރު ވާހަކަ  އަށްކުއްލިއެއަރަލއިނުން ޓިކެޓްތައް ކުްއލި

 މުަޤއްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ .ހަމަ ދަންނަވާލަން ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމާއެކުހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަ ތިކުރެއްވީ ސުނާމީ ޮކމިޓީގައި އޭުރަގއި ހިނގާފަިއ ހުރި މައްސަލަތަކެއް މި  އާދެ!

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީސް ނިމުނުއިރު އެ ކޮމިޓީގައި ހުންނާނެ. މިހާރު ސުނާމީ ކޮމިޓީއެއް ނޯންނާނެ.  41ކޮމިޓީ 



  

އެހެންވީމާ، އޭުރގައި ބެލި މައްސަލަތައް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީ އަށް 

 އިތުރުން ދެން ތިވިދާޅުވި ކަންތަަކކީ  އެ ކޮމިޓީެއއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ. އޭގެ  ނެ. އެހެންނަމަވެސްގެނެސްގެން ބެލިދާ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ކަން ުކރަން އޮވޭހެން ސަރުކާުރެގ  ެވ،ފެއަރ ޓިކެްޓގެ ައގުތައް ކުްއލިކުއްލި އަށް ޮބޑު ދެން ައޅުގަ

ޭއވިއޭަޝން ނޫންނަމަ އެ ކަން ކުރަން އޮންނަނީ މި ފަރާތުން ހުއްދަ ލިބިގެން މި  ިސވިލް .އުސޫލެއް

ކަން ވޭ ސްޓޭންޑަޑް ަވކި އެ ކަން ކުރަނީ. އޭަގއި އޮއިންތަކުން އަގު މަްއަޗށް ޖައްސައި ތިރިކޮށް މިކަންއެއަރލަ 

ނޑުމެންނަށް ހޯދި ދާނެ. އެ ކަން ކުރިއަ ށް ގެންދާނެ. އެހެންީވމާ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަފާނަން އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮބައިތޯ  ސާފުކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ސިވިލް އޭިވއޭޝަނާ އަުޅގަ

ެކވި ވާހަަކއަީކ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ މިހާރު ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ދެއް .އެކަން

ތަުކަގއި އޮންނަ އުޅޭ ޓިކެޓް އެބަ ބައެއް ަވގުތު ޑޮލަރަށް 412ކުރިން ކޮލަމްބޯ އަށް ދަތުރުކުރާއިރު ޢާއްމު ގޮތެްއގައި 

މިހާރު މިކަން ކުރާ ވާހަކަތަެކއް  ފްލައިޓަކުން އެބަ ނޫނީ ވަކި ވަގުތުަތކެއް ބިޑަށް ގޮސްގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް

މިކަްނ ޑޮލަރަށް ެވސް. އެއީ ކުީރގައި  111އަުޑއިވޭ. އެހެްނވީމާ، ބަެއއްފަހަރު އިކޮނޮމިކް ކްލާހުން ދާން އެބަޖެހޭ 

ހިނގާފައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް މިހާރު ސިލޯނަށް މީހުން ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާ މިންވަރު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު 

ބޮަޑށް. އެހެންވީމާ، ތި ކަމަކީ ބެލިދާނެ ކަމެއް. މިކޮޅުން  ކޮށް އިންިޑަޔން އެއަރލައިންސަްށވުރެޞަވެއްޖެ. ޚާއް 

ނުޑމެން  ކިހިނެއްތޯ ތިކަން  ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ ތިއީ؟ ސާފުކޮށްލާނަން ފުރަތަމަ ތިޔާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ށްތޯ މި ެފއަރތަާކ ކިހާ މިންވަރަކަ ެއއް އެބައޮތްތޯ؟ޓް ކުރާނެ ޮބޑީސަރުކާުރގަިއ ޮއޭވތޭ ތި ރެިގއުލޭ .އޮންނަނީ

ނޑު ފުރަތަމަ ސާފުކުރާނަން. އޭގެ ފަހުފައި  .މިގޮތަށް ކުެރޭވ ކަމެއްތޯ އެްއޗެއްަސކީ އެއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ްށ ްއޔާ ހާިޒރުކުރާނަން. ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެ އަޒިރުކުރަން ވެްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއެބޭފުޅުން ހާ

ތާއީދުކޮށްގެން ޯވޓަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ދާނެ ކަމެއް ނެތް. ފުރަތަމަ އެއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްފައި އެ މަޢުލޫމާތު 

ނޑުެމންނަށް ބެލެން އޮތް ކަމަކަްށ ވަންޏާ ދެ ނޑުމެްނ ެއއާއެުކ ކުިރއަބަލާގޮތުން ެއއީ އަުޅގަ ށް ދާނީ. ން އަުޅގަ

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހޯރަުފށީ ދާއިރާ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ކޮމިޓީަގިއ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރު މި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ިރޟްވާންގެ އެ މަްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑަްށ  .މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ެއއީ އަުޅގަ

ެވސް އެބަުހރި ހުރަހަކަށް ޓަކައި. ދެން ޮޕލިހުން މިހާރު އެބަ ބުނޭ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ މައްސަލަ އަށް އެޅިދާނެ ހުރަހެއް

އިސަްއތަ އެތަްއ ެގެއއް ބަާލ ދު  .މީހުން ހަްއޔަރު ކުެރއްިވއްޖެ 3އެ މައްސަަލ ބަލަމުން އެަބ ގެންދަމޭ. 

ނޑުމެން އެ  މާ، ެއ ބޭފުޅުން އެ މައްސަލަ ބަލައިފާސްކުރެިވއްޖެ. އެހެންވީ ނިމި އެ އަށް ވަކި ގޮތެއް ނިމުނީމަ އަޅުގަ



  

މި ވަގުތު އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް ގެެނސްގެން އެ މަްއސަލަ ބެލުން  ހަމަ ބަލަންވީ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ

ދެވަނަ  . ދެންއެކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ެއ އަށް ާތއީދެްއ ނުކުރަން  .ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން އަޅުަގނޑު 

ނޑު ޭރގަ ޚަމައްސަލަެއއް ގޮތަށް މި ބު ބަރުން ބެލިއިުރގަިއ ީލ ކުރުމުގެ މަްއސަލައޭ މިުބނާ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނަން އަްނގައިފި. ކުންކާ ީޓޗަރ އެ ތަަނށް ނުެލިވ އަނެއް ން މިނިސްޓްރީްނ އެ ަމއްސަލަ ބަލާ ނުއެިޑއުކޭޝަ

ކުރަން ބޭނުންވާއިުރގަިއ ާމ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެ ކަންމި ކުއްޖާެގ މަންމަ އަދިވެސް އެކަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ހަމަ ެއކުަގއި މިކަން ހަމަ އަޅުުއޅުމާ އަޅުަގނުޑގެ ދަރީން ވެސް ހަމަ ސްކޫލްގައި  ގަ

. އެ ކޮންމެ ގޮެތއް ިވޔަސް އެިޑއުކޭޝަނުްނ ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްގެން ހަމަ ބަލަން. ބަާލ ހަމަ ބަލަންމި ސްކޮށް ސީރިއަ

ަގއި މި ކުއްޖާގެ މަންމަ މިކަމާ ކުންނަން އެންގިއިރުބުލީ ކުރި މީހާއަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިމިފައި އެ  އެމައްސަލަ ބަލައި

ނޑަށް ހީވަީނ  މަްއސަލަ ބެލި ހަމަނުޖެހިގެން މިއުޅެނީ ައދިވެސް އެހިތް ނގަޅުެވގެން ނޫންހެން. ރަހަމަ ޮގތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަހމަ، އެހެންވީމާ ނޑަށް މަްއސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ  މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީިރއަސް އަުޅގަ ފެނޭ ބަލަން އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުަގނޑު މި ަމއްސަލަިއގައި އަ ވާންގެ މައްސަލަ. އެންމެ ތި ރިޟްތި ފާހަގަކުރެްއވި ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާ ވެސް  ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުާމ މެދުގައި އަޅުަގނޑު ަކއުންސެލް

ކޮމިޓީން އެކަްނ މިކަން ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި މިއެއީ . އެކަންތައް ހޯދިދާނެ

ން ބަލާކަށް ޓީން ބަލާކަށް އަނެއް ކޮމިޓީކޮމި ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއއް ަބލާކަށް އެއް ،ބަލާކަށް ހުރަހެއް ނެތޭ. ރަނގަޅު

މިހާތަނަކަށް މިތަނަކުންނެއް ެއކުެއކުަގއި މައްސަަލއެއް ެއއްެވސް އިރެްއަގއި  4ނަމަވެސް އެހެންހުރަހެއް ނެތް. 

ޖިލިސްތަކުގައި ވެސް. މަޖިލީހުަގއި ވެސް އަދި އޭގެ ކުީރެގ މަރައްޔިތުންގެ ވަނަ  41 ދޭ.ގެންނު ނެއްބަލަމުން

މަލުކުރާނެ ޮގތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮީތ އެނގިފަ. ދެން މިކަަމކީ އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ޢަ

ން މިކޮމިީޓަގިއ މިހާރު ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަުމންދާ މައްސަލައަކަްށވާީތވެ ކުިރން މިކޮމިޓީގަިއ ކަންކަްނ ހިނގާދިޔަ ގޮތު

ގަިއ ދާއިރުހިނގަމުންގެ ތަޙުޤީޤު ތުގައި އޮެވގެން އޭޝަރީޢަމުގެ ވިސްުނން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނެތް. ކަންކަން ގެންިދއު

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް  ނޫންނަމަގަާވއިދުަގއި ަކނޑައެިޅގެން އޮންނާނެ އެކަމުަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  މަޖިލީހުގެ

ޖެހޭ އުސޫލެއް އޮންނާނެ. ެއއީ އަްށ ގެްނދިއުމުގަިއ ެއކަން ކުރަންނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ކުރި

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ސިއްރު ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެަކން  ސް ނެތި އެމީޑިޔާ ވެ

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ަޓކައި އެހެން ބައްދަލުވުމެްއ  ސިޓީއާ ވާންގެ ަމްއސަލައިަގއި އެ އެހެންވީމާ، ރިޟް 

ނޑުމެން ބާއް  ނޑު  ާވނަން. އެމި ކޮމިޓީގެ އެހެން ބައްދަުލވުމެއް އަުޅގަ ބައްދަުލވުން ބޭްއުވމުގެ ކުީރގަިއ އަުޅގަ



  

ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ައޅުަގނުޑ ހޯދާނަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ  ލްމިދެންނެވި ގޮތަށް ކައުންސެ

ބެހޭ ގޮތުްނ  އާއޮތް ސިޓީ  ބެޭހ ގޮތުން މިތަނަށް ައއިއްސަ ތި އުޅޭ މަްއސަލައާމިހާރު ތި ސްކޫލްގެ ދިމާެވެގން 

ނޑު ފުރުޞަުތ ، ަރްއވާފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާއެއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދުކު ޭއގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

 ށް. ވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދައަރު

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގެ ތެރެއިްނ ހުރި މައްސަލަތަކު މުޤައްރިރު. އާދެ! މިއަދު ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

 ގޮތެއްަގއި މިއާ އްމުގެ ދަްއކާކަށް ނެތް. ދެން ޢާބެހޭޮގތުން މާގިނަ ވާހަކައެއް އަުޅަގނޑު މައްސަަލއަކާ 4އައު 

ވެްސ ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. ެއހެންނަމަވެސް އިމާދުއްދީްނ ނަށް ގޮތް މިހާ ތަގުޭޅގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅު ހުރި

ނޑު ނޑު ވެސް މީިޑޔާއިްނ  ސްކޫލްަގއި މިޖެހިގެން އުޅޭ ބުލީ ކުރުމުގެ މައްސަލަިއގައި ައޅުގަ ވެސް ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

 ގެ މަންމަ މިހާރު މި ކޮށް ބުލީ ކުރެވިގެން މިއުޅޭ ުކއްޖާކަށް އަުޑއެހިން. ދެން އަދި ޚާއްޞަމިވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަ

ނޑުމެން ކޮންމެ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާަފއި މިއޮްތ ސިޓީ އަުޅަގނޑު ދެންމެ ކިާޔލައިފިން. ކިޔާިލއިރު ީމގަިއ ހަމަ އަުޅގަ

ބޮޑަްށ  ވަރަށްހަމަ މީހަކު ވެސް އަސްލު ބައްަޕއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ުނވަތަ ަމންމައެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ަނމަވެސް 

ފަދަ ކަންތައްަތކެއް ީމގައި ފެންނަން މިހިރީ. އެއީ އެްއވެސް ަމޔެްއގެ، ަބއްަޕއެްއގެ ދަރިައކު ސްކޫލަްށ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ފޮނުވަިއގެން ސްކޫލްގެ ކްލާްސތަކުގެ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ސްކޫްލގެ ގޯތިތެޭރގައި ނަމަވެސް އެެހން ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން 

ނޑަްށ އްަޖާކ މެދުގައި އަމަލުކުެރވިގެން ކު ނުވަތަ ޓީޗަެރއްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ގޮތަކަށް އެ ާވނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޅުވެ ުދވަްސކޮޅަކަްށ ކަމަށް ވިދާ އެ ޓީޗަުރގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް. ދެން ަވގުތީ ގޮތުން 

ނޑުމެން ޅުގަ ކުރި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު އަުޑއެހިން. ދެން އެކަން ބެއްލެވީ ކިހާވަަރކަށް ކަމެްއ ނޭނގެ. އަސަސްޕެންޑް

 ނިންމެވި ގޮެތއް އޮޅުން ފިުލވަންމެދު  އެހެންވީމާ އެބަޖެހޭ މިމައްަސލައިަގއި ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރާ

ބެހޭ މަސްއޫުލ އޮފީސްތަުކގެ ވެރިން ނަމަެވސް މިކޮޅަށް ގެނެސްގެްނ ންނުފިލާ ކަމަްށަވނީވިްއޔާ ކަމާ ނުވަތަ އޮޅު

ަގނޑުމެން. އެީއ މިފަދަ ކަންކަން ރާއްޭޖގަިއ އެަތއް ސަތޭކަ ސްކޫެލއް ހުރިއިުރ މިކަން ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅު

، ހިނަގިއދާނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ އްުމވެގެންށްލެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ޢާމިފަދަ ކަންކަން ހިނގުމަކީ ދޫކޮ

ނޑުމެންެގ ، އެހެންވީމާ ތް.މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުކޮށް މިކޮމިޓީއަށް އައުުމެގ ފުރުޞަތު އެބައޮ އަުޅގަ

ލުން ެއ ބެހޭ މުއައްަސސާތަކުން މިކަން ނިންމެވިގޮްތ ބެލުން ނުވަތަ އަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމާ މަސްއޫލިއްޔަ

ވެސް  ބެހޭ ވެރިން ގެނެްސގެން މިކަން ސާފުކުރުން ނަމަވެސް މިކަްނކޮށްގެން މިކަން ވީހާމުއައްސަސާަތކުގެ ކަމާ 

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ ބެލުއަވަހަކަްށ  ްސކޮށް ވީާހވެސް ގޮތުެގ މަތިން މިމައްސަަލ ސީރިއަމި، ން އަުޅގަ

ނުޑ އެދެން ކަށް ބެލުމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުމަށްއަވަހަ ވާްނގެ . ދެން ދެވަނަ ަމއްސަލަިއގަިއ ރިޟްއަުޅގަ



  

ހަމަ ގޮެތްއގައި ޕޮލިހުންގެ ފަރާުތން ޚާއްޞަ އިންމައްސަލައަީކ ބަެއއް އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ފަދަ

ކޮމިީޓއަްށވުރެ ގިަނ  ބެހޭ އެކިެއކި ކޮމިޓީތަކަްށ އެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ  ބައްލަވަމުން ގެންަދވާ އަދި

އެްއެގ ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީ  414ކޮށް މިހާރު ތަކުން ހުށަހަޅުއްަވިއެގން ޚާއްޞަފަރާތް އެިކއެކި ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ 

ކޮމިޓީއަށް ެވސް  މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން މިކުރިއަށް ގެްނދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ ބެލުމުގެ ދަށުން 

ސް މައްސަލަ ސީރިއަ  ކޮންމެ މައްސަލަެއއް ވެސް ެބލޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން މި

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޖާއަާކ ޭއގެ ނަތީ ްއކޮށްއެ ްއގައި ަބއްލަވަމުން ގެންެދވުމާގޮތެ މެދު ވިސްނާލުމަކީ އަޅުގަ

އަދި ސަރުކާުރގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއިން ެވސް މިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް މި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ގެންދަވާ 

ނޑުމެްނ އަލުން އެ ނޑިަވޅެްއގައި އަުޅގަ ީޓއަށް އްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިމަސްއޫލި ތަޙުޤީޤު ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން މި  ދަ

އެކު މިވަގުތަްށ ކޮމިޓީން އެކަން ުކރަމުންދާތީއާ 414ބަދަލުގައި މިތަނުގެ  މީހުން ގެނެސްގެން މިކަން ކުރުމުގެއޭގެ 

ނޑުމެން ކަން މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންިދއުމިކޮމިޓީން މި ނޑަށް ވެސް ފެންނަ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ މަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށްވުރެ ދާރާތަކުން މައެބަޖެހޭ އެހެން އި މި މަސްއޫލުވެިރކަން ބޮޑެތި ސްއޫލިއްޔަތު ައުޅގަ

ިތޒާރުކޮްށލަން ވެސް. އެހެންވީމާ، އިން ކަން ކުރަމުން ދާއިރު އޭގެ ނަތީޖާއަށްމުއައްސަސާަތކުންނާއި ކޮމިޓީަތކުން މި

ނޑަށް ވެްސ ކުރިއަމި ަދނޑިަވޅުަގއި ން އެގޮުތގެ މަތިން ރިްޟވާނުެގ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ ްށ ގެންދިުއމަކަށް އަުޅގަ

 ނުފެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެގޮުތން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަްށ އެދިފަ

 އޮތީ.  އިފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފަ އަރުަވން. މަޢާފްކުރައްވާތި ފަލާޙް ރުޞަތުރޮޒައިނާއަށް ފު

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު ުކޑަކުއްަޖކަށް ބުލީކޮށްގެން  ، ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައުޅގަ

ކުަޑކުދިން ބުލީ ކުރާިއރުގައި ީޓޗަރުން ޭއގަ ަބއިވެިރވެ ެއކަންކަމުަގއި އުޅުމަީކ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓީޗަރުން ހަމަ ނޫން. ބުލީކުރުމުގެ މައްސަލައަީކ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް  ކަމެއް އެހާ ރަނގަޅު

ކަމެއް. މިގޮތުން މިފަހަރު މިއޮީތ އިމާދުއްދީން ސްކޫުލގެ  ގެންދާހަމަ ުކދިންނަށް ކުރަމުން، ކުދިންނާއި ދިމާލަށް

ކޫލަްށ ތަޙުޤީޤުކޮށް އަލުްނ އަނބުރާ އޭނަ ސް ލައިކޭޝަނުްނ ބައްޖަކަށް ބުލީުކރި މައްސަލަ އެިޑއުޓީޗަރަކު ުކޑަކު 

ނޑު ިމ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅާފަ ޓީޗަރު ސްކޫލަށް ނުކުންނަން ށަހެޅުއްވި ހު އި ޝަރީފްއަންގާފަ. އަުޅގަ

 އި ކޭޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފަކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން. ެއޑިއު ހުށަހެޅުމަށާއި ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު



  

ނޑަށް ފެނޭ. ެއއީ އެ ބެލެނެވެރިޔާ ފޮނުވާފައި ޮއްތ  އޮތް ރިޕޯޓު މި ކޮމިޓީއަށް ގެނައުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަ

ިމ  ހެންގޮސް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލާއި އެޑިްނގ ީޓޗަރާއި، މި ޕްރިންސިޕަލާަޗރާއި، ލީސިޓީަގއި އެަބވޭ ކްލާސް ޓީ 

ރު ން ބަލާއި . މި ކޮމިޓީވާަހކަ ތުން އެއްވެސް ފިަޔވަެޅއް ނެއެޅިބެހޭގޮ މާބޭބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ އެކަ

ނޑު ވަރަށް އެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒި  އެ ވާހަކަ ، ކަމެްއ. އެހެންވީމާ ބޮޑަށް އެދޭރުކުރުމަކީ ެވސް އަުޅގަ

މައްސަލަައކީ  ވާނުގެ ދާއިުރ ރިޟްވާނުގެ މައްސަަލއިަގއި މިައދު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަންނަވާލީ. ދެން އަޙްމަދު ރިޟް

ދައްކަން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ހެޅި މައްސަލައެއް. އަދި ެއކަމާ ވީތަނާ ހުށަދުވަސް  41މި ކޮމިޓީއަށް ރިޟްވާން ގެްއލުނުތާ 

ނުޑ ހިތާމަ ކުރަން އެކަމަށް އެހާ ލަސްވީތީ ވެސް.  ނޑަށް ނޭނގޭ މި ފެށުނީ މިއަދު. އަޅުގަ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑިއވުީނ  ،މިއަދު، ލަސްކުރެއްވީީކއެއް. އެހެންވީމާ ކަމެއް މިހާ މުޤައްރިރު ކީއްެވގެން ިއއްޔެ އަުޅގަ

ވާނުގެ ަމއްސަލަިއގައި ަބޔަކު ަހއްޔަުރކުރި ާވހަކަ. ފަހަރެއްަގއި ވެދާެނ ުދވަސް ހިނގައިދިަޔ ފަހުން ރިޟް 04

ިއލާއަށް އެ ބޭފުޅުން މެސެޖް ކަމަށް ވެސް. އެބަ ވިދާޅުވޭ ޢާ މުން ގެންދިޔައީން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލައި ހޯދި ހޯދަ ޕޮލިހު

ނޑުމެން މި މައްަސަލ އެބަދެްއވާ ޕޮލިހުން ހުއްޓާނުލައި އެ މަސަްއކަތް ކުރަްއވާނެ ވާަހކައެބޭފުޅުން  . އަުޅގަ

ރުގަިއ ެއްއވެސް މިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ އޭމި ކޮއިމްތިާޔޒު ފަހުމީގެ މަްއަސލަ  ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ މިސާލަކަށް

ޖާެއއް ފެްނނަ ގޮތަކަްށ ޕޮލިހުން މަސައްަކތް ކުރަމުން ނުދާތީ ެއކަން ވެސް ކަހަލަ އެދެޭވކަހަލަ ނަތީމަސައްކަތެްއ ެއއް 

މިއަދު އެބަ ، ެނވޭތޯ ބަލަންވެގެްނ. އެހެންވީމާއްލެއް ގެގެނެސް މި މަޖިލީހުން އެކަމަށް ޙަ ކަމަށް ސަމާލު ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެން ބަލައި ކޮންމެ، . އެހެންީވމާމަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ެވްސ ވެސް ވަަރކަށް ައޅުގަ

ކަމަށް  ެއކަމަށް ކުަޑކޮށް ބަލާލުްނ އެންމެ ރަނގަޅު ، ހެންވީމާ ތަން. އެ ދާލާންޖެހޭނެ މިއަދު ޕޮލިހުން ކުރަމުންގެން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަން.  .އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ. 

 

 ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކވު 

ނޑަްށ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އިލްހާމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަިއގަިއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ބެލި ބެލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނަކުން ނުވަތަ ަގވާއިދަުކންނެއް ނޯވޭ ެއްއވެސް ގޮަތކަށް އެއާރ ެފއާޒްަތެކްއ  

ރޒްަތއް އައިލެންްޑ  ފެންނަ ހަމަ ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނުން ބޭފުޅުން ގޮތެްއ. އެ  ރެގިއުލޭްޓކުރެވޭނެ ގޮަތކަްށ ފެއާ

ނޑުމެންނަށް  ނަޑއަޅަމުން. ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފްލައިޓްތަކުގެ ފެާއރްޒތަކާއި އަުޅގަ އޭިވއޭޝަނުން އެދަނީ ކަ

ނގޭ އެްއޗަީކ ނޑަްށ އެނޭނގެ. އެކަމަުކ އަުޅގަ އެއަށް ގޮެތއް ހެދޭނީ ކިާހވަަރކަށް ކަމެްއ ެއޔެްއ ައޅުަގނަޑކަށެއް



  

ޙަޤީޤަތުގައި އިލްހާމް އެ ނެންގެވި މައްސަަލއަކީ ވަރަްށ މުހިންމު މައްސަލައެއް. މި އައިލެންޑް ޭއވިއޭޝަްނެގ 

ލަންކަން ލަންކާއަްށ މިސާަލކަށް ައއްޫޑއަށް އެދާ ދަތުރުގެ ައގު ބޮޑު ސްރީ އިލާއިުރގަހާރަށް ބަލައިދަތުރުތަކުގެ ައގު މި

ވަރަްށ ވަރަށް ބޮުޑ ައުގގައި މި ަދތުރުކުރަނީ. އަދި ދަތުރުކުާރިއރުގައި އަދި ދެން ދިމާާވ  އީމި. ދާ ދަތުރަށްވުރެ

ވެސް ކޮންމެ 111 .ވެސް ބޮޑު ައގެްއގައި  ޑަބަލަށްވުރެވެްސ  ނަށް އަިދ މި ދެވެނީ އެއަށްވުރެކަމަކީ ޓުއަރިސްޓުން

ކަން ވިސްނާލާ ތިބޭފުޅުން އައްޫޑއާ ހަމައަށް ން ނިަހމައަށް ޓުއަރިސްަޓކަށް ދެވެނީ. ދެ ވަރަކަށް ޑޮލަރަށް އަްއޑޫއާ

 111ށް ރިޒޯޓުަތއް ހުންނައިރުަގިއ އަނެއްކާ އިތުރަ އިތޯ ޓުއަރިސްޓުން ދާނީ. މާލެއަށް އައިސް މާލެ ކައިީރގަކިހިނެއް

ހިސާބުތަުކެގ  ގެ އެކިރާއްޖެތެރޭ، ސްޓަކު ނުދާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާހަމައަކަށެއް ޓުއަރި  ޑޮލަރު ދީފަކާއެއް ައއްޫޑއާ

ްއާޔމުން ނުވަތަ އައްޑޫ އާިއ ހދ، އާއި ހަމައަށް ދާންެވއްޖެ ށް މީގެ އަސަރު ވަަރށް ބޮޑަށް އެބަކުރޭ. ހއ،ޓުއަރިޒަމަ

އް ހަމައަށް ދާން ނުވަތަ ފުަވއްުމލަކު ނުވަތަ ގއ،ގދ މިހާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރަން މިޖެހެނީ ވަރަށް ބޮުޑ ެއއްޗެ 

ނުޑމެން ކޮންމެހެން ވެސް މިހާުރ ައއިލެންޑް އޭިވއޭޝަންެގ  ،އިތުރަށް ދަްއކާފަ. އެހެްނވީމާ މި މައްސަލަައކީ އަުޅގަ

ލަތުގެ ިޚއްާޞވާ . ދައުލަތުގެ އެއާރ ލައިން ެދްއތޯއުބޭފުޅުން ވެސް މިތަނަށް ގެނެސްގެން އަޅުަގނޑުމެން އެީއ ދަ

ނަޑކަށް އޭގެ ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓާގެ ެއއާރ ލައިންތަ، . އެެހންވީމާއެއާރ ލައިނެއް ެއއީ ުކގެ ފީޒްތަކަާކއި އަުޅގަ

ލަތުގެ އެއާރ ލައިނުން އް ކުރެވޭނެހެނެއް. އެކަަމކު ދައުްނސެ މެންނަަކށެއް އެއަކަށް އިންފުލުއަހިޔެއްނުވޭ އަުޅަގނޑު

އަށް ޮގއްސަ ޭއެގ  ވާއިުރަގއި ޓޯޓަލީ ބިްޒނަސްތައް ެއއީ ަރއްިޔތުންނަށް ފަސޭހައަކަށް ކުރާަކމަކަށްކުރާ ދަތުރު

ވަަރކަށް  އެފޯޑްކުެރވޭ ޓޫހަންޑްރެޑް ތްރީހަންޑްރެޑް ޕަސެންޓަށް ލަިއގެން ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ރަްއޔިތުްނނަށްޕްރޮފިޓް 

ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަށް ވެްސ މީގައި ބުރޫނާރާ ގޮތަްށ އެހެން ދިމާދިމާލުގައި ވެސް ޓޫ އަެނއްކާ ހަމައެކަން... 

ނޑުމެން މިހާރު އޮތް ސިވިްލ އޭިވއޭޝަންެގ ޤާނޫނަށް  މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކީ އަުޅގަ

ދިވެހިންނަށްވުެރ  ޓޭޖަކަްށވުރެ ޮބޑުުކރިޔަސްކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބަދަެލއް ެގނެސްގެން ޓުއަިރސްޓުންނަށް ވަކި ޕަސެން

ނޑައަަޅއިވަކި ޕަސެންޓޭޖަކަްށވުރެ މައްޗަށް ބޮޑު ނުކުރެވޭ ކަހަލަ  ވެހިންނަށް ެއ ދި ގޮތަކަށް އެ ފެއަރަތއް ކަ

ގެނައުން.  އެފޯޑަބަްލ ރޭންޖަރސްގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅޭގޮތަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލު ވެސް ފެއަރތައް 

އެހެންވީމާ، ެއކަން އޮތް ގޮްތ ރިޔާޟް ތި ވިދާޅުވިހެން މިހާރު އޮތް ގޮތް ސާފުކުރުމަށްފަހު އެބޭފުޅުން މިތަނަށް 

މަޖިލީހުގެ  ެލއް ހޯދޭނީ ކޮންޮގތަކުންތޯ ބަލައިހަކަދަްއކަިއގެން މިއަށް ޙައްގެނެސް ައޅުަގނޑުމެން އެބޭުފޅުންނާ ވާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޓުއަރިސްޓުންނާއި ދިވެހިންނާ މިއޮންނަ ބޮޑު ތަފާތު ކުޑަކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން ތެރެއިން އަުޅގަ

ޗަރުގެ މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑު ރިޒަްމ ޑިވެލޮޕް ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން. ދެން ޓީއެތަންތަނުގައި ވެސް ޓޫ

މި ސިޓީގައި އެބަ ޮއޭވ  އެ ުކއްޖާގެ މަންމަގެ އިތުރުން ބޭނުންވޭ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރާއިރު ބެލެނިވެރިންާނއި ހަމަ 

. އަދި ތްތަކެއްެގ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިލާގެ އެހެން ފަރާއްދަލުކުރަން ދިޔައިރުަގއި ދިޔަ ޢާއެ ކުއްޖާގެ ީޓޗަރާ ބަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެުކއްޖާއާ ދިމާލަށް އިޝާރާތް ކުރި ވާހަކަ ވެސް މީގަިއ އެ



  

ކުރެވޭ ގޮުތަގިއ އްބަަވއިގެން އަޅުަގނޑުމެން، ެއއީ ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުއެބަ ޮއވޭ. އެހެްނވީމާ، އެޭބފުޅުން ތި

ަކށްތޯ އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްގޮތަ  ދިޔަ ގޮތްކަމެއް. އެކަން ހިނގާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

އެފަދަ ބަހުރުވައިން ެއކުއްޖާއަށް މުޚާތަބު ޓީޗަރު ކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯެހއް.  ބަލައި

ނޑު  އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ، އެދެން. އެހެންވީމާ ހަމަ އެހެންވީމާ، ެއކަން އެހެން ކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުން އަޅުގަ

ިއ އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ސިީޓގަިއ އާ ން ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ބެލެނިވެރިޔާއާިއ ސްކޫްލގެ ފަރާތްތަުކގެ އިތުރު

އިން އެނގިަފއި އޮތީ މި ީޓޗަރު މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހަމަ އެހެްނ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިޔާނެތް ކަމުގައި ވީނަމަ

ވެސް  އެ ހާވަެރއްގެ މަޢުލޫމާތެއްތޯ ބަލައިަލިއގެން އުޅުން ވާހަކަ. އެހެްނީވމާ، އެއީ ކިކުއްޖަކާ މިގޮތަށް ޖައްސާ

ނޑުމެން ނަގާ ކަހަލަ ކަމެްއ  ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވެނީ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ުކޑަކޮށް އަުޅގަ

 ނޫން މިއީކީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ޓީގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ތިން މިނިސޫލެްއގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނާނީ މި ކޮމިއަޅުަގނޑުމެން އު 

ޓު ވާހަކަދައްކަން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން މިއަުދ އި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި އެއް މިނިކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަރުވާފަ

ެއަބ އަދި މިހާރު ކުރިއަށް ަވނަ ފުރުޞަތަށް އަދި އެދިފައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ދެ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދަނގެތި ދާިއރާގެ އަދި  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޢިްއަޒތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެއޮތް 

ނަން. މުން ގެންދާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަރުވަޓު ކޮންމެ ންވީމާ، ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދެ މިނި. އެހެއިލްހާމް އަޙްމަދު

 އަރުވާނަން އިބްރާހީމް ޝަރީަފށް. އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. ރިޟްވާންގެ މަްއސަލަ ސިއްުރ ޖަލްސާއެއްަގއި ބައްަލވާނެ ކަމަށް މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީާމ 

ހާމަކަންބޮޑު ަޖލްސާއެްއގަިއ ނަމަވެސް ެއ  ސިއްރު ޖަލްާސއެްއގަިއ ނަމަވެސް ރަށް އުފާކޮށްިފން.އަޅުަގނުޑ ވަ

ކުރަން. ދެްނ މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ ޓިކެޓްތަުކގެ މައްސަަލއިެގ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުމައްސަލަ ބަލަން

މެން ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި އަުގގެ މައްސަަލއިަގއި ައިއލެންޑް އޭިވއޭޝަނާ އަުޅަގނޑު

ޓުއަރިސްޓުންނަށް އަގުޮބޑުކޮްށ މިދޭ މައްސަލަާއ ބެހޭ ގޮުތން އެބަ ޖެހޭ މަްޝވަރާކުރަްނ. ެއއީ މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު 

މައްސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަްއސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެީއ 

ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަްއ  ޤަތުގައި ވެސް ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގަިއ މިހާރު ޓުއަިރސްޓުންނަށް ނުދެވޭތީ ގެްސޓް ޙަޤީ

ވަރަށް ބޮުޑ ޝަުކވާައކަށްޭވ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަްށ ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީން ވަރަށް ޮބޑު ަބއެްއ ހުއްިޓގެންދާ ވާހަަކ. 

ަލއިންތަުކގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ރބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއާ އެހެންވީމާ، އެ މައްސަަލ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ.



  

 ެއއަރ އޮންނަނީކީ. އިންޓަރނޭޝަނަލްމިކަން މިގޮތަކަށެްއ ޫނން  އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި ވާހަކަދެެކވުނު

ޓްރާންސްޕޯޓް އެސޯސިއޭަޝން، އަޔާާޓގެ އޮންނާނެ ޓެރިފް. އެ ޓެރިފަށްވުރެ މައްޗަކަށެއް ެއްއވެްސ 

ެއއްވެްސ ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް ޓިކެެޓްއ ނުވިްއކޭނެ ބައިނަްލއަޤްވާީމ އެްއ ޕޮއިންޓުން އަނެްއ  އިނަކުންނެއްރލަ އެއާ

ޕޮއިންޓަށްދާ ދިއުމުގައި. އެ ރެގިއުލޭޓް ކުެރވިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. މި ރާއްޖޭގައި އައިލެްނޑް އޭިވއޭޝަނުން ވެްސ 

ނީ މިދެްނނެވި ައޔާޓާގެ ރޫލްަތކާ ެއއްޮގތަށް. އަޔާޓާ ޓެރިފް ފޮލޯ އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން ވެްސ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ

ަލއިނުން އަގުހެޔޮ އެކުރަނީ ެއކިެއކި ިޑސްކައުންޓްަތއް ދީގެން ެއކި ރކުރަން ވެސް ޖެހޭނީ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއާ

ނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ބަެއއް ނާހާލަތްތަކުގައި. އެހެންވީމާ، އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަނަށް ެއކަމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯން 

އެހެން ގޮަތކަށް ބުނާ  ސްަކއުންޓް ފެއަރއެކޭ ިކޔަިއގެންފަހަރު ނުއަގުގައި ވިްއަކނީ ކޮންމެސް ކަހަލަ ސްޓާފް ޑިފަހަރު

 ަލއިންތަކުން ޓިެކޓް ވިްއކާ ރހެޔޮ ައގުަގއި ބައެއް ހާލަތްތަުކަގއި އެއާ އީ ނަމަ އަޔާާޓއާ ވަގަްށ ކުރާ ކަމެއް މި

ްނވެގެން ގިަނ ފަހަރު ޓިކެޓް ިވއްިކ ައުގ ނުވެސް ހުންނާނެ ޖަހާފައެއް. ޭއޒް އެގްީރޑް ޖަހާފަިއ ވިްއކުން. އެހެ

ނޑުމެްނ މީގެ ތެރެއިން އިނގިލި  އިންނަނީ. އެއީ އެހެންެވގެން. އެހެންވީމާ، ައޔާޓާ ރޭޓަކީ ވަަރށް ބޮޑު އަގެއް. އަުޅގަ

ލައިްނތަކުން މި ދެމުންގެންދާ ރމިހާރު މި އެއާ ވިްއޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށްން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީބާނަ

އެޅޭނީ. ިދވެހިރާއްޖެައީކ ވެސް އަޔާާޓގެ މެންބަރު ަޤއުމެއް. އަޔާާޓގެ މުޢާހަދާގެ  ކޮންސިޝަންތައް ލިބުމަށް ުހރަސް

ގައި. ސަރުކާރުން ޮސއިކޮށްފަިއ އޮްނނާތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ޮސއިކޮށްަފއި ޮއންނާނީ އެ މުޢާހަދާ

ނޑުމެން ބާރުއަާޅ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަކަްށވާނީ.  އެހެންވީމާ، އަޔާާޓގެ ރޭޓް ަފއްތަން އަުޅގަ

އެއީ  ފަހަރު މަތިންަލއިންތަކުން ެއކި ހާލަތްތަކުަގއި ައޔާޓާ ރޭޓަްށވުރެ ދަށްކޮށް ިވއްކާ ވިްއކުން ެއކި ފަހަރުރއެއާ

ނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮްށެގންއަޅުގަަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަ  ނެވީއެހެން މިދެން ކަމެްއހެނެއް. ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ ުޅގަ

ން ވިްއކާ މައްސަލަ ާރއްޭޖެގ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ މި ޓުއަރިސްޓުންނަށް ބޮޑު އަުގގައި އައިލޭްނޑް ޭއިވއޭޝަނު

 ވެސް ބެލުމަށް. އެވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ.  ރިޒަމާއި ެގސްޓް ހައުސް ިވޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް މިއެޅޭ ހުރަހަށްޓޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެްއވި އަޔާާޓއިންާނއި މިއޮންނަ ެރގިއުލޭްޓ ކުރުާމއި މިކަންތައްަތކުެގ ވާހަަކ 

ނޑައެހާ އަދި މިއަދު މި ދެކެޭވ ވާހަކަ ވަެރއްެގ، މިހާރު މި ހަމަޖެހިފައި އޮތް  ށް ީހަވނީ ކޮންމެވެސްއާ އަުޅގަ

ަލއިންތަކާ ދޭތެރޭަގއި ޮއވޭ ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ރޭއވިއޭޝަާނއި އެއާ އަގަްށވުރެ ބޮޑު ައގު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސވިލް

ނުޑ ތިއަކަށް ޖަވާބެއް ދޭ ކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އަގެއް ޮއވޭ. އެކަން ބަލަންވެގެން މިުއޅެނީ. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ސާފުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އޮވޭތޯ ނޯވޭޯތ. އެހެންވީމާ،  ބޭނުމެއް ނުވޭ. ތިއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ެއވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި  ންނަމަ މިގޮތަށް މިކަން ކުރާތީވެެއއޮންނަ ައަގށްވުރެ އިތުރަށް ިބޑްކޮްށގެން ނޫ ރއެއޮންނަ ފެއާ



  

ނޑައަޅަީނ ފާހަގަކުރެއް  މެންބަރަކު އެ ވީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރީމަ އެނގޭނެ ައޔާާޓއިންތޯ އަގު ކަ

ަލއިނުންތޯ ެއކަން އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލާނަން. ރނޫންނަމަ ދެން އޭގެ އިތުރުްނ ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނުންތޯ ޫނނީ އެއާ

ނޑު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުީވ ަކންތައްތަ ނުޑ ސާފުޮކށްދޭނަން. އަދި ފުރުޞަތު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އް އަުޅގަ

 މަދު. ހާމް އަޙްގެިތ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްނއަރުވާނަން ައޅުަގނޑު ދަ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙް ގެތިނދަ

ޅުނީ ެއއްކަލަ ދާއިާރ ތަށް މިތާ މިއުކުރީ މަޖިލީހުގައި ުއޅުނު ގޮ ގައިވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ. ސުނާމީ ކޮމިޓީ

ދެން އެނީ ޭވ ނީ. ަގނުޑ ވިސްސް. އެެހންވީމާ، ވާނެގޮތަީކ ސުނާމީ ޮކމިޓީ ނުއުވޭ ކަމަށް ައޅުބަދަލުވި ކަމަށް ވިޔަ

ނޑު  އެހެންވީމާ، މާ ަރނގަޅު ކަމަށްންޖެހޭނެ. ތުަގިއ ސުނާމީ މައްސަލަތަްއ ބަލެ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ހައިސިްއޔަތު މާބޮޑު ނީ ޤަބޫލުކުރަ  ުނވަތަ ލިްއޔަތުޤަބޫލުކުރަނީ. ސަރުކާުރެގ މަސްއޫ ކަަމށް އަުޅގަ

އްާޔ އްޖެއެހެންވެ ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ.  ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރާ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑަށް ެއކަްނ ކުރެވޭނެ

ޢިްއޒަތްތެރި  ލަތައް ގެެނސްދެއްވަންވީއެންމެ ައވަހަކަށް ސުނާމީ މައްސަމި މަްއސަލަ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 

ނޑަށް މުޤައްރިރަށް . ސުނާމީ ޮކމިޓީއޭ ބުނެވުނީމަ. އެީއ ބުނެވުނީތީ. ެއކަމަށް މަޢާފަށް އެދެން ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހީކުރީ ެއ ކޮމިޓީ އަދިވެސް އު  ކަމަށް. ދަރިވަރުެގ  އޮންނަ ވާނުލެވިކުރީަގއި އޮންނަ ކޮމިީޓއެއް ަކމަށްވާތީ އުޅގަ

އެަބ ިއވޭ. ައޑު ވެްސ  ވެްސ އެބަުއޅޭ. ޓީޗަުރ ނެރުނު ވާަހކަ ަތކެއްއި ީމގަިއ ސީރިައސް އެހެން އިޝޫގަލައި މައްސަ

ނޑު ވަރަށްދެން މިކަހަލަ  ން މީގައި ބަލަންޖެހޭ ވެސް އެަބ ބަލަ ބައިވަުރ ވާހަކަތަެކއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތަޢުލީމް ހާސިލެއް އެުކއްޖާައކަްށ ދެން ގައި އުެޅގެން ނރު އެތާ ދަރިވަެއ ކަމަީކ ސުކޫލަށް  ންމު އެއްއެންމެ މުހި

 މި ކޮމިޓީން ބަލައި  އެހެންވީމާ، އެ ުކއްޖާ ގެ ތެރެައށް ދާނީ.އެއް ނުކުރެވޭނެ. ވަރަށް ޮބޑަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަ

އަޅާިފޔަަވޅަާކ ދޭތެރޭގައި  އާއެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ކުއްޖާއެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އެ އި ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭނެދޭތެރޭގަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއ  ގެންޖެހޭނެނއަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ސްކޫލަކުން ދެން އެ ކުއްޖާައކަށް ތަޢުލީމެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް އަުޅގަ

ބަލާފަިއ ކަން ބެލުންތަކަކީ ބެލުނު ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ކޮބައިތޯ މީގައި  ވޭ ެއކަމަކުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެނީ 

 ކަންކަން ކުާރކަށް ނޫން.ގޯސް މާަނއެއް ަނގަިއގެން  ތަުކގައި ވެސް މިކަންަތއްއި އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ ފަހަރެއްގަ 

ނޑު އަޅުަގނޑު  ިއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ށ.އަތޮުޅގަ  ންއި އިަކިއރީގަިމއުޅެނީ ދިރާސާުކރަން. ދެންމެ އަޅުގަ

ކުރުމުެގ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިެވގެްނ. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ އެަބުއޅެއޭ މިމައްސަލަ އަސްލު  ވެސް އެަބއުޅެއޭ ބުލީ

ވޭ. ވަކިވަަރކަްށ ވެސް މަްއސަލަ ދިމާ ްއޔާފަލަެވއްޖެްއޔާ، ަވކިވަަރކަށް ފަލަވެއްޖެތަނެއްގައި.  ހުރިހާހަމަ އެބައުެޅއޭ 

ވެސް މައްސަލަ ދިމާވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. މިއީ ރިއަލިޓީއަކީ. އެހެްނވީމާ،  އެުކއްޖާ ތަންކޮޅެއް ސޭކްކޮްށ އުޅެންޏާ



  

ނޑަްށ ހީވަނީ ަޓޗްހެން ާވނީ. ދެން ދެންމެ ޝަރީފް  މިކަންތައް އެބަޖެހޭ ބެލެން. ތަންކޮޅެއް ހިިކެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަޔާޓާ މިއަ ވި ވާހަކަަތކަށްވިދާޅު  އޮންަނނީ އުސޫލުތަކެއް އޮންނަކަން ތަކަށް މިކަންކަންުއސޫލު ުޅގަ

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މުިޅއެުކ ެއގޮތަކަށް ނޫން ނުޑ ޤަބޫލުކުރަްނ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ގެ ނކަންނޭ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީމިދަނީ ވެްސ އި ރެކޯޑިންގގަ ދެންނެވިން ވެސް  ތަމަގޭ އަޅުަގނޑު ފުރަނދެން ނޭ ކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލޭކަމަށް ފުރަތަމަ ފެއްޓިއިރުަގއި ެވްސ  ނޑު ވަނީނަމަ ކަންތައް ބައްަލަވއި  އަުޅގަ ދެއްވާށޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ނޑައަޅާަފއި އޮންނަން، ރެގިއުލޭޓް ބޮީޑެއއް ފެނޭ ބޭނުންކުރި ޢިބާރާތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ރާއްޖެއަށް ކަ

ނެކަން ހަމަ ކަށަވަރު. ދެން ޙަޤީޤަތަކީ ނިގގެން ނޫނީ ެއކަން ނުކުރެވޭއޮންނަ ރެގިއުލޭޓް ބޮޑީ ާރްއޖެއަށް އެ

ނުޑ ތާއީޓުއަރިސްޓުން އަތުން ދެންމެ ރޮޒައިާނ ވިދާ  އަތުން  ދުކުރަްނ. ޓުއަރިސްޓުން ުޅވި ވިދާުޅުވމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ން އެތިކޮުޅ ނަގާތީ ނަގާއެތިޮކޅު ބޮޑު. އެހެންނަަމވެސް ުޓއަރިސްޓުން އަތު ވެްސ  ޓިކެޓްކޮޅު އަުޅގަ

ށް ބަލާއިރު. ނޫންތޯ. ދެން ރާއްޖެއަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އޭގެ ޒާތަމިލިބެނީ އޭެގ ޒާތުަގއި އެހެން އަގުހެޮޔކޮށް

ނަޑކަށް ހަ އެހެންނަމަވެސް މީގައި ދެރަީއ ބައެއްފަހަރަށް ސް ނުލިބި ވެ ކުާރިއރު ފެންފޮދެއްދަތުރު 10މަ ގޮސް ގާތްގަ

ހެންނަމަވެސް ބޭނުްނވަނީ ެއއަށް ފާުޑކިޔާކަްށ ނޫން. އެއެހެންނަމަވެސް އް އެބަުއޅޭ. ކެއެބަދޭ. މިކަހަލަ ބަިއވަުރ ކަްނތަ

އްލުކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން. މަަސއްކަތްކޮްށގެން މިކަންކަން ޙަ  ގެން ެއުކވެިރ ޖައްެވއްަގއިމިތަނަށް ގެނެސް

ނޑު މަޤްޞަދަީކ،ތޯ އަސްލު މިއެއް ނޫން  ވީމާ، ހަމަ ހިތަށްއެރީ މިވާހަކައް ވެސް. އެހެން ބޭނުމަކީ މަިއގަ

ރޭގައި މި ކޮމިޓީ ޗުއްޓީ ތެމި ޓަކައި. ދެން ހަމަ  ދަންނަވާލާނަމޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަަތށް

 އޮންނާނެތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންނަށް. އަދި މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ފާޅުކުރެއްިވ ންދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެއާ

ނުޑ  ޝުޢޫރުތަކާއި ޚިޔާލުތަކާ އެުކގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނަށް ސްކޫލުންނާއި އަދި ގާަފއި މިާވ ކަންތައްަތއް މިހާތަމުން ގެންދާނަން. އެގޮތުން ްސކޫލުން ހިނކުރަސާފު

ނޑު ކޮމިޓީއަްށ ތައް އަޅު މާތު ލޫމަޢު ާއއި މި އެިޑއުކޭޝަނުން މިކަމާމެދު އަޅާފައި ހުރީ ކޮން ފިަޔވަުޅތަކެއްތޯ ގަ

ނޑުމެން މިކަމުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާނެ ގޮތަކާ މެދު ދެން  ގެންނާނަން. ގެނައުމަށްފަހުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ދެން މެން ޢަމަލުކުރާނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް އެހެން އޭގެފަހުަގއި އަުޅގަ

ކިއުމެންޓްސްަތކާ އެްއޗެހި މިކޮޅަށް އެހެން މައްސަލަ ސުނާމީ މައްސަލައިަގިއ އެއާބެހޭ ޑޮ ފާޅުކުރެްއވި

ނޑު ެއކަން އެޖެންދަލުވުމަގެނައުމަށްފަހުަގއި ދެން އަްނނަ ބައް ކުރާނަން. އަދި ދެން ފާހަގަކުެރއްީވ ޑާކަށް އަުޅގަ

ވެސް  މަޢުލޫމާތުތައްއާ ބެހޭ ގޮތުން، މި ލައިންތަކުން ިޓކެްޓ ފެއަރ މިރއެއާ ެނއް ނޫންއައިލޭންޑް އޭިވއޭޝަ



  

ހިއްސާ ކުރާނަން. އެެހންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މިއަދު ފާޅުކުރެއްިވ ގެެނސް އަޅުަގނޑު މިކޮމިީޓއަށް 

. ބައްދަުލވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަންރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ޝުޢޫރުތަކަށް ވަ

 .ވަބަަރކާތުހޫهللا ވަރަހްމަތު ޢަލަިއކުމްމްވައްސަލާ
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