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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީ އަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި ޢިްއޒަތްތެރި ކޮމި`. ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނަވރު ބަލާ 

ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މިވަގުތު މި ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ން. ޝުކުރު ދަންނަވަ މެންބަރުންނަށް

ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ، މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުސާ ނިޒާރު

މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޝާހިދު، އުނގޫފާރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް، 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 

އަދި އަޅުަގނޑު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެްއ 

ސް ނިންމުންތަެކްއ ަގއި ައވަރާކޮށްލަން. އަދި މިކަމުކަމަކާއި މެދުގައި ަމޝްވަމު ަގނޑު މި ޭބްއވީ ވަރަށް މުހިންޅުއަ

އި މިއޮތީ ގަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ތިބޭފުުޅންނަށް އެޖެންޑާ މަތިވެރި މަގުސަުދގަިއ. އާދެ!މި ކޮމިޓީން ނިންމުމުގެ 

ލީހުގެ މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ފޯރު

ތު ހޯދުމުގައި ހިނގާ ނުހިނާގ މާމަޢުލޫދަުއލަތުގެ މުއައްަސސާތަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ން ނުވަތަ ނިސްޓްރީތަކުމި

 ގެ ަނވާނެ ރައްޔިތުން އެނިގވަަޑއިގަންނަށް މައްސަަލއަކީ ތިބޭފުޅުން މިއުޅޭ ވެގެންމާން. މި ދިމަޝްވަާރކުރުގޮތާއިމެދު 

މުއަްއސަސާތަކުން ސަރުކާރުގެ . މި ޤާނޫނުން 2013/5މި ޤާނޫނަކީ ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު.  ،މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

މި  ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށްފަސޭހަކަމާއިއެކު ެއމީހުންނަށް  ހުގެ މެްނބަރުން އެދޭ ކަންތައްތައްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

މެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ޤާނޫނު، މި ޤާނޫނުގެ ކޮޕީއެއް ކޮން. މި ޤާނޫނަކީ މިދެންނެވި ޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ

ނޑު މިހާރު އެބަ ހަމަލި އެދޭ ބުނާ ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އްސަން. މި ޤާނޫނު ޖަބޭނެ ގޮތް އަުޅގަ

އަދި އެ ބުނާ  މާއިއެުކ ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭނެއޭ.ސޭހަކަސާަތކުްނ ފަސަާދއިރާތަކުންނާިއ ދައުލަތުގެ މުައއް ކަންކަން އެ

ިމ ، . އެހެންވީމާއޭކުށްެވރިވާނެ އްއެ ފަރާތްތަ ގެލަތުސަރުކާރު ނޫނީ ަދއުއްޔާ ކޮށްނުދީފި ކަމަށް ެވއްޖެކަމެއް 

 ންޖެހޭމަތިން ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހޯދަ އްޮގތްވާ ގޮތުގެ އެ  ެއހެންވީމާ، މި ޤާނޫނާ ޤާނޫނަކީ އޮތް ޤާނޫނެއް.

ކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން، ޞަކޮށް ވަކި ޕާީޓއަދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭ. ޚާއްންކަމަށް މި ކަ ލިބިގަތުން  ހޯދުމާއި ލޫމާތުމަޢު

ޕީ.އެމުން އެދޭ ކަންކަމުަގިއ .ޕީ ރީ ޕާޓީން އެދޭ ކަންކަމުަގއި ނޫނީޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މީހުން ޖުމްހޫއެމް.ޑީ.

ޕާޓީެގ  . އެހެންނަމަވެސްރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއްވަ އެއީ ނުދޭކަންދެކޮޅުހަދައި އެކަުމގައި އެއްާބރުލުން 

މިހާ ހިސާބަށް  ލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއެފަރާތްތަކުން ޢަމަ ގޮތަށް ގަިއ މި ޤާޫނނުގައި ިމވާމުގެ ބަދަލު ނުސްވި

 މި މައްސަލަ ކުިރއަށްއެެހންމެ  އަދި ހަމަ ވޭ.ފާހަގަކުރެ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަިއއިރު އެކަމަށް ޢަމަލުކުެރެވމުން ނުދާކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންުމމުގެ ކުީރގައި ަދއުލަތުެގ ދުަގއި ލުކުރާނެ ޮގތަކާއި މެގެންދިއުމުަގއި ޢަމަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ  ؟ފައިލްކޮުޅަގއި ހުންނާނެތަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ،ިލސްޓެއްހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކގެ 

ނޑު ގަސްދުކުރަނީ ންގައި ހުލުފައި އްސަސާތަކަށް ެގ ހުރިހާ މުއަމި ދައުލަތުމި ޤާނޫނުގެ ކޮޕީއެއް ނާނެ. ދެން އަޅުގަ



  

ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެންނަށް އެނގޭނެ އެމީހު ފޮނުވީމައި ފޮނުވަން. ގަ ިސޓީއަާކއި އެކު އްސަާސއަކަށް އަކޮންމެ މު

އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ  ހަމަ. އަދި ނެކަންދޭންޖެހޭ އްާބރުލުންކަމުގަިއ އެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދޭ ކަން 

މަޖިލީހުެގ  ގެން ނަށް އަތްމަތީ ފޮތުގައި ރައްޔިތުގެ މެންބަރުންމަޖިލީހު ގެންރަްއޔިތު އަށް އަްނގާނަން އަޅުަގނޑުއިދާރާ 

ތީ ފޮތެއް ކޮންމެ ހިމެނޭ އަތްމަ މަޢުލޫމާތު އެބަޔާްނކުެރވޭ ގޮތަށް އި، އިމްތިާޔޒުތައް ންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކާމެންބަރު

އް ހޯދަން ނގޭނެ ތިމަންނާ މަޢުލޫމާތެކޮށްދިނުން. އޭރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އެމެންބަރަކަށް ފޯރު

ގެ ކޮން މާއްދާއެްއގެ ދަށުން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުންކަން. ދެން އެ ކޮން ޤާނޫނެއް ސްޓްރީއަކަށްމިދަނީ މިނި

ހޭ އަންގައިދޭން. ގެޒެުޓ މުން އެމީހުންނަށް ވެސް އެބަޖެކަން ނޭނގެންޏާޓްރީއަކު އެ ތިބި މީހުންނަށް އެމިނިސް

މިކަްނ އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ،ތިބޭ މީހުންނެއް މިއެއް ނުބަލާ. އެހެންވީމާ ަތންތާކޮށްލުމަކުންނެއް  ޤާނޫނެއް

އުނދަގޫތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިކަން މިކުރަނީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ދަތި ކުރަން. ދެން 

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދޭ ބަލާއިރުގައި މާއްދާތަކަށް މު ދާތީވެ. މި ޤާނޫނުގެ ބައެއް މުހިންކުރިމަތިވަމުން

ންނަށް ކަމެއް ރުބަލީހުގެ މެންތުތައް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިމާމަޢުލޫ

މަނާކުރުން، ޖަލަށް ޅާނެ ފިަޔވަުޅ ޖުރުއަ ގައިމެދު މީހަކާ ކުށެއް. އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި ބޮޑު  ލުަމކީ ވެސް ވަރަށްއޮޅުވާ

 ވަރަށް  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް، ހިމެނިފައި އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާިމ ޤާނޫނުގައި މި ކަންކަމަށް ވެސް ލުން 

ދުވަހު މި ކޮމިޓީެގ  މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހުަގއި، ހޯމަ، ން. އެހެންވީމާލަްއވަޤާނޫނު ބައްލަަވއި މިމު ންބޮޑަށް މުހި

ނޑު ބާްއވާނަން.  ސާއެއް މިކަމާލްޖަ މި ޤާނޫނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއީ މިއަދު ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

މި ޤާނޫނު ައތްމަތީގައި ނެތިސް ިމއަްށ ިލއަކަށް މެދުގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރުުމގަިއ ކުއް ބައްލަވާަލއްވާަފއި އަިދ މިކަމާ

ނޑު މި ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާަތއް ވެދާނެ.  ޔާލުފާޅުކުރުމަކީ އުނަދގޫ ަކމަކަށްޚި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑު ގެންދާނަޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފުރުޞަތު އަރުއް ފުރުޞަތަށް އެދޭ ޢިދަންނަވާލާނަން.  ން. ވަމުްނ އަުޅގަ

ގެ ފަހުގައި މަރަދޫ އޭ ލްހާމް އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ންބަރު އިގެތި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެނދަމަ ފުރަތަ

ށް ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި އޭގެ ފަހުގައި ދިއްދޫ 

  ރި މެންބަރު އިލްހާމް. ޢިއްޒަތްތެ ން. ފުރަތަމަނަފުރުޞަތު އަރުވާ

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުްނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތ ގަިއ ސަރުކާލުކުރާ ގޮތު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤަބޫ

ދައުލަުތގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްްޓރީތަކުންނާއި، ން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ރަްއޔިުތންގެ ކޮށްދިނުމުގައި ފޯރު

މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ދުމުގެ ކަންކަމުގައި ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮާތއިމަޢުލޫމާތު ހޯން ބޭނުންވާ މުއައްސަސާަތކުން ހޯދަ

ހަމަ ޝުކުރު ވާތީ މިކަމަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޚްާލޞްތެރިކަމާއިެއކު ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ށްފައި ކޮ ންޑާމިއަދު އެޖެ



  

ނޑުމެން  ފަހުގައި މީގެ މައްޗަްށ މި ހެދުމަށްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނަކީ އަޅުގަ

ލަތުގެ ބުދާރީކޮށް ސަރުކާރު ނޫނަސް އަދި ދައުމި ސަރުކާރު ޖަވާ ރު ލިބިގެން ނުވަތަމަލުކުރެވޭ ނުވަތަ މީގެ ބާޢަ

މިއަށް  އެހެންނަމަވެސް. ންމު ބައެއް ކުޅެދޭ މި ޤާނޫނުގަރަށް މުހިވަމުއައްސަސާަތއް ޖަވާބުދާރީުކރުމުގައި 

ސަރުކާުރ ނުފެނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ބުނަންޏާ ސަރުކާރުން ވެސް އޭގެ ޒާުތގައި އް ޒަރެން ޢަމަލުކުރެވިގެންދާ ކަހަލަ މަ

އްޔޫމް ެވސް ޤަލްޔާީމން ޢަބްދުهللا ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުުނވަތަ އްބަަވއި އިްސ ވެރިންނަށް ހިންގަވަން ތި 

މަ ޖަވާބުދާީރކުރުމުެގ ނިޒާމު ޤާއިމްކުެރވުނީ ގެންިދއުން. އޭރުން ާވނެ ގޮތަކީވެވާނީ މިކަން މިގޮަތށް ބޭނުންފުޅު

ކަން ވެސް ކުާރ އުސޫލާއި ކަން ިނސްޓްރީތަކުން ކަންކަންއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ބަެއއް މި އެމަނިކުފާނަށް ވެސް

ންވީާމ، މީގެ ޒާތުަގއި މިކަމަކީ ހެކުރާ އުސޫލު. އެ ކުން ވެސް ކަްނތައްސަސާތަ އްއެނިގގެންދާނެ އަދި ބައެއް މުއަ

ނޑަމުހިން މިކަން ހަމަ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މަނިކުފާނުށް ފެންނާތީ މު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ައޅުގަ

 ވާ މުޤައްރިރު ބޭނުންފުޅުތިބޭފުޅުން  ތަކޮށްދެްއވީތީ. އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީން ހަމަ ވޯޓަކަށް ނުވަ ންޑާއެޖެ

ހާ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި، ޓީން ގޮތެއް ނިންމާފައި ދައުލަތުގެ ހުރިމި ކޮމި ހުމަޝްވަރާކުުރމަށްފަވަނީނަމަ ކަމަށް

މުމެއް މި ކޮމިޓީން ނިންމި ނިން  ޗްކޮށްފައިރާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ކޮޕީއަކާއި އެްއޮކށް މިއަށް އެޓޭދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވުޒާ

 ކަމަާށއި ބަެއްއ ތަންތަނުން މި ފޮނުވަން  މުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދާމަށް އަންަގއި މި ނިންމުމަކީ މި ތަންފީޛުކުރުކަ

ްސ މިވީ ކީްއވެޯތ ެޅްއ ޙައްޞާންކޮތަމިކަން ުކރާކަމަށް ވަނީނަމަ  ޢާއްމު ުއސޫލުންމެންނަށް ހުނީ އަޅުަގނޑުމި ޖެ

ިމ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގަޔާއި މި ެއއް ފަރާތްތަކުން ބަ، ންނަންޖެހޭނެތީސަބަބު އޮަގނޑުމެން މިހާރު މިކަން ނެގި އަޅު

ތިބޭފުޅުންގެ ގުިޅގެން  މާތު ލިުބމާމަޢުލޫރަމުންދާކަމަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ފޯދަިތތަކެއް ަޑކޮށް ކަންތައްތަުކގަިއ ކު

ެއއްެޗްއ ބްލާ ކޮންމެވެސް ލާ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމަށް ޓަކައި ދެންނެވީމޭ ބްމި ޤާނޫނު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި 

ނޑަ މަށްފަހު ސާއަކަށް މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރުސަމުއައް ތުގެ ހުރިހާށް ފެނޭ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދައުލަބުނެފައި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ވާހަަކ ވާހަތާއީދުުކރާ އަޅުަގނުޑ މިަކމަށް ހަމަ ހަމަ ފޮނުވާލަން. އެހެންެވ  ަކ ނުވަތަ އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުންވިއްޔާ ހުށަހެޅުްނ.  ،ތާއީދުިވއްޔާ ތާީއދުވާލަން. ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނުޑ މި ހުރީ ނގޭ ިމ މައްސަލަ ހުށަހެޅެންޖެހޭ އަުޅަގނޑަކަށް ުނވެސް އެ. ކުޑަ ހައިރާންކަެމއްެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮްށ ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް ސަބަބެއް ެވސް. 



  

ތަކަށް ވެސް އަދި ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތް ކަމާހުގައި ސަރުކާރުެގ ވެސް ތުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށް ފަދައުލަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީައކީ މިއީ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާނެ. ނޫނަކަށް ރައްޔިތުްނގެ މައްަޗށް ވެސް އެ ޤާ އެންމެހައި އަުޅގަ

މިކަހަަލ ގެ ެގޒެޓުަގއި ތުުއލަޒެެޓއް ވެސް ނޫން. ދަގެ ޓީީވެއއް ނޫން ޕަބްލިޝްކުރާ ތަނެއް ނޫން. ރޭޑިޯއއެއް ުނވަތަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރާ ނުކުާތއަ. ދެްނ އެއީ އަޝާއިޢުކުރަނީ އެްއޗެހި އެްއވެްސ ކީ. ެދވަނަ ނުކުތާައކީ ުޅގަ

ކާރުގެ އޮފީހަކުން މުއަްއސަސާކުން ނުވަތަ އެނޫން ެވސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ސަރު

ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ބޯނުލަނބާނަމަ ްނގުންތަކަށް އަންަގއި އެކުން މިތަނުން އެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ލިބިގެންވާ ބާރަ

ނޑުމެން  ރޭގައިތެއި ދޭރާތްތަކާދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ެއފަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  ނުޖެހޭ ންމެހެންކޮއަޅާނީ. އަޅުގަ

ުޓަގިއ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެޒެ ނޫނުގެ ޮކޕީއެއް ފޮުނވާކަެށއް.ޤާކޮންމެހެން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ިފ މްކޮށްއުސޫެލއް އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިއެކަހަލަ  އެނގޭނެ. އެކަން ކަށްސަސާތަތުގެ ހުރިހާ މުއައްމަ ދައުލަޝާއިޢުކުރީ

އެީއ ، ނޭނގިފައި ޮއންނާނީ. އެހެންވީމާ ނަށްންނޫނެއް ވެސް ނުފޮނުވާތީ އެބޭފުޅުޔާ ދެން ކޮންމެ ޤާއް ކަމަށް ވެއްޖެ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް ށް އަކަމަކަ ކަމެއްން ކޮށްގެން ވާނެ ކައެ އެދޭ މި ކޮމިޓީތަކުން މިތަނުން ފެންނަނީ ުޅގަ

ށް ޢަމަުލނުކޮށްފިނަމަ ދެން އޮންނަ ތައެގޮއަދި މަޢުލޫމާތުތައް ނުދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމަށް. 

ވިޔަސް އަދި  ން ކަމަށްގެފްލޯރއަށް ފޮނުވައި ހުގެއެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީޅުމަށް. އް އަޅަންޖެހޭ އެޅެވަޤާނޫނީ ފިޔަ

ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް ، ވިޔަސް. އެހެްނވީމާ ރަްނޖެހޭ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާކޮށްގެންއެ ދަޢުވާކުނޫނިއްޔާ 

ތަންތާނގެ ވާނަމަ އެ ކަމުގަިއ  އްކެ ތަސަސާއެއީ މިނިވަން މުއައްކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ މުއައްސަާސއަކުން ޢަމަލުނު

ނުވާނީ އެ މަްއސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮޔާ އް ންގާނީ. ނާންަގިއފި ކަމަށް ވެއްޖެފައި އެއަށް ޢަަމލުކުރުމަށް އަވެރިން ގެނެސް

ސަރުކާުރގަިއ ހުެގ ފްލޯރއަށް ރެކޮމަންޑޭޝަެންއ ފޮނުވާނީ. ންގެ މަޖިލީރައްޔިތު ނޫނިއްޔާ އޭނަ މަޤާމުން ދުރުުކރުމަށް

މިތާނެގ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައށް ދަންނަވާނީަކމަށް ރައީސު ލުކުރާން ޢަމަކާރުސަރު އޮފީހެއް ކަުމގަިއވާނަމަ މިގޮަތށް

އެީއ  މަ ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅާނީ.ގޮުތން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަރައީސް މެދުވެރިކޮށް. އެ 

ން ވެްސ ކުއިދާާރއަފުރަތަމަ އެއްވެސް ސަުރާކރުގެ ، އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮތަކީ. 

ފަރާތުން ލޫމާތު ނުދެނީ ކީއްވެތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަން އެމި ކޮމިޓީ އަށް ބޭނުންވާ މަޢުދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާައކުން ވެސް 

ހުރި ފައި ހޭ މިހާރު ޢަމަލު ނުކޮށްބަ އަްނގަންޖެްއ ަވކި މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގައި ފޮުނއްވުމަށް އެއަހަން. އަދި އެ ލިޔުންތަ

ދޭތެރޭގައި  ޅުންނާއެބޭފުޅުން ެއއަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ޤާނޫނީ ފިޔަވަުޅ އެބޭފުގަްސދުގައި ނަޑއެިޅގެން ބައެއް. ކަ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ  ވަންޖެހޭނީ.އަޅުއް  ކޮންމެހެން ޕީެއްއ ފޮނުވަިއގެން ޤާނޫނުގެ ކޮމި ެއއްގޮަތކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ނަވާނެ. އެނިގވަަޑއި ންމިއީއޭ ޤާނޫނު އޮތް ގޮަތކީ. އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަ

ޙައްޤެއް ނުވާނެ.  އަމްދުން އެ މަޤާމުގައި ތިބުންއްޔާ އެބޭފުޅުން ގެ ވެރިންނަށް ތިބޭކަމަށް ވަނީވިމުއައްސަސާަތކު

އް ުނވާނެ. ެއއީ ޤާޫނނު ނުދަންނަ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ނުދަންނަ މީހުން ސަރުކާރުގެ ޙައްޤެ



  

އެބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވާއިރުގަިއ  ،ޔޮވެސް ނުވާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާހުގެ ވެރިންނަށް ތިބޭކަށް ހެއޮފީއޮފީސް

ދަށުންނޭ ގެ ނޫނުހެން އޮީތމަ އެ ޤާއެ އްދާއެއްަގއިމިެވނި މާކޮށްލައްވަން މި ޤާނޫނުގައި  އެންމެ ރަނގަޅު މެންޝަން

ނަމަ ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ެއޅޭނެ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ މި އަންގަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއާ

 ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ތުން ވާހަރިޔާސަ

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތކުން ވަރަްށ ދަންނަވާލަައޅުަގނޑަށް ވެސް  ރު.މުޤައްރިޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ ޢިއް ޝު

ނޑުމެން މިކަމާގިނަފަހަރު މަޢުލޫމާ ލުމުން ލަން ގުޅާމާތު ހޯދާމަޢުލޫބަެއއް ކަންކަުމގެ ބެޭހގޮތުން  ތު ހޯދަން އަުޅގަ

 ރިޔަކަށް ހުންނަވެ ލާނެ ޕީ.އެސް ނޫނީ ޒިންމާދާރުދަންނަވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެދިން ކައުންޓަުރގައި ތިބޭ ކު

 އޮތް ގޮތެއް  ފުކޮށްލާފައި ތިމަންނާމެންނީ ފަހުން ފޯނުކޮށްލާފައި ނޫނީ ސާބޭފުޅަކު މިވަގުތު ނެީތއޭ. ނޫ

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެ، މާސާފުކޮށްލައިދޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީ ކަންދޭ ކަމެއް ނޫން ވޭ އެހާ ބޮަޑކަށް ަސމާލުއަުޅގަ

ޞަކޮްށ ައޅުަގނޑަްށ އް. ދެން އަދި ޚާވެސް  ވެދާނެ ަކއުންޓަުރގަިއ ތިބޭ ކުދިންނަށް ނޭނެގނީ ކަމަށް ކަންނޭނގެ.

ނޑަށް ހީވަނީ  އަދި ިޒންމާދާރުރެވޭ ކަެމއް ޕީ.އެސް ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކު  ބޮޑަށްވެރިޔާ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ނުދެވެނީ. އެ ގެ . ނޭނގޭތީ ކަންނޭނކަންނޭނގެނުފިލައި ތިބެނީ އޮޅުންކަންކަން އޮންނަ ގޮތް ރަނަގޅަށް 

އޮންނަ  ދިނުމަކީ ނޫނީ އެކަން އޮންނަ ގޮތް ބުނެދިނުމަކީ އެއީ މަްއސަލައެއް ނޫން. އެ އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށް

 ނަށް ރުންްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަންާޏ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނެ ރައްޔިތުގޮތް އެނިގއްޖެ ކަމަށްވަ

 ނެސާފުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާ ތުށް ވެސް މަޢުލޫމާއެްއ އިދާރާއިން އަެނއް އިދާރާއަ  ސަުރކާރުގެއަދި ވެސް 

ނޑުއްޔާމުޖެ މިއޮންނަ ގޮތް ސާފުކޮށްދެވިއް ރަށް ގިނަފަހަރަށް ސަރުކާރުެގ ވަެމން މެންބަރުން ން. އަުޅގަ

އް ކެމު މަޢުލޫމާތުތަހިންވަރަށް މު ހުރޭ ގުޅަންޖެހޭ ވަރަށް ބޭނުންތަކެއް ގިނަ ކަންތައްތަުކގައި މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަރަށް

ހުންނަނީ އެބޭފުޅުްނ  މައްސަލަަތކެއް އީ ސަަލތަކެއް ހުރޭ. އެަމއްދިނުމުގައި ވެސް  ތައްސާފުކުރަން. މި މަޢުލޫމާތު

ނީ ނުބުނަން. ްއރުކުރަން ނޫބަެއއް ކަންަތއް ސިރުވޭ ޕީ.ެއސްއަށް މަުޖބޫ ދާރު ވެރިޔާ ނޫނީނޫނީ އެ ހުންނަ ޒިންމާ

އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫނީ  ހޯދާފައި މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާެއއް ބުނަނީ މިނިސްޓަރަށް ނޫނީ ނު، ދެން އެހެންވީމާ

 ނުެދވޭނެ ތަށް ރަނގަޅަށް ލިިބގެން ނޫނިްއޔަކާތުތަކެއް އެފަރާމާމު މަޢުލޫތު ލިބެން އޮންނަ ފަރާތުގެ މުހިންމަޢުލޫމާ

 ނޫނީ މާތު ޕީ.އެްސއަށް ެވސް މި މަޢުލޫ، ރުކުުރން. އެހެންވީމާތު ސިއްމާމެންނަށް އެ މަޢުލޫނޑުކަމަށް ބުނެ އަުޅގަ



  

ނޑު ޤަބޫ ނޫނީ ގޮތުން ލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޤާޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ެވސް ދެވޭނީ އަޅުގަ

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަްށ  ފުެވެގންސާ އަށް ވެސްރަނގަޅަްށ ޕީ.އެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި އޮންނަ ގަާވއިދުތައް 

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނުޑ . ނަ ގޮތް ސާފުކޮށްދިނިއްޔާންވެސް އަދި މިނިސްޓަރަށް ެވސް އެކަން އޮ

 ކުން މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީތަ ންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުރިހަމަޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ނޑުލިބެންޖެހޭނެ ވާ ކަމެއް. ރިމަތިށް އުނދަގޫަތކެްއ ދަތިތަކެއް ކުމެންނަށް ެވސް ވަރަ. ނުލިބި މިދާ ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަްނ  އް ޮއވޭ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންހެން އޮންނަ ބަިއވަރު މިނިސްޓްރީތައެ

ށް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ގުޭޅ މިނިސްޓްރީއެއް އެީއ. ެއ  ނޑަ ައޅުަގނޑުމެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ. އަުޅގަ މިސާލަކަށް،

ނޑު ެއއްކޮށް  މަ އެއާ. ދެން ހަރާމާތު ނުދޭން މަސައްކަްތކުނިސްޓްރީން ވެސް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މަޢުލޫމި އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްސަލަ މިހާރަކަށް އައިްސ މިހާރު  ސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެްސ ޖައްސަން މިދާ ހައު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ގިަނފަަމއްސަލަ ގެ ރަށުގެ ދެިތން،ހަތަރު ކަމެއްގެަގނޑުމެން އަޅު ހޯދަން މަޢުލޫމާތު ހަރަށް ިއގައި އަުޅގަ

 ންގ މިނިސްޓްރީހައުސިވެްސ ނުލިބޭ.  ަގއިމުއް ައޅުަގނޑަކަށް މާތެމަޢުލޫ ވާމާތު ެއކަށީގެން ގުޅައިފިން. އެ މަޢުލޫ

ނޑުމެންނަށް  ގަކޮށްާލ ދެ މިނިސްޓްރީ އެއީހައަޅުަގނޑު ފާ އާއި ހަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ޢުލޫމާތު މައަޅުގަ

އެކަީށެގންވާ އެއްބާރުލުން ނުދޭ މިނިސްޓްރީގެ ގޮުތަގއި ވެސް ކުރުުމގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްލިބުމުގައި 

ނޑުމެންނަށް އެކަޑިުއކޭޝަން މިއެްއކޮށް އެ  ރަން. ހަމަ ެއއާފާހަގަކު ވަރަށް،  ވާ ީށގެންނިސްްޓރީން ވެސް އަުޅގަ

. ތުތަފާ ވަރަށް ބޮޑަށް  އާދެންނެވި ދެ މިނިސްްޓރީމިުކރިން ދެންމެ  މިނިސްޓްރީ ާއއިއެިޑއުކޭޝަްނ  އެހެންނަމަވެސް

ނޑު  ،. އެހެންވީމާލޫމާތު ލިބޭސް ވަރަކަށް މަޢުވެޓްރީން ކޮންމެސްމިނިއެ  ނޑުމެންނަށް ދައަުޅގަ ންނަވަން އޮތީ އަޅުގަ

ނޭނގެނީ ހަމަ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ދިފައި އޮންނަ ގަާވއިދުތައް ތުން ހެގޮ ޤާނޫނީ މިއޮންނަ އުސޫލުތައް ވެސް ޫނނީ

ނޑު ނޫނީ ންމާދާރު ވެރިޔާއަށްހަމަ ޒިކަންނޭނގެ  އިނގޭނަަމ  .ބުނާނީ ހަމަ ނޭނގޭތީއޭ ޕީ.އެސްއަށް ޭނނގެނީ. އަުޅގަ

. ެއއީ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ކުރިމަތި ނުވާނެ ތު ދިނުމުގައި މައްސަލައެއްމަޢުލޫމާ ހަމަ މެންނަށްއަޅުަގނޑު

ރުކޮށްލާފައި ދެން އެހެން ކުދޭން ބޭނުން ނުވަނީއޭ ެނއް މަޢުލޫމާތަކީ އަ ކުރޭ.ތްރަން ވެސް ެއވަރަށް މަސައްކަސިއްރުކު

 މަކީ ހަނދާން ނުކޮށްދި ހަނދާންއަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ، އެހެންވީމާ. ވާލާށޭ ިކާޔފަގުޅުއްފަހަރަކުން 

ްއޔަތެއް ކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ެވސް ހަމަ ޒިންމާއެއް ނޫނީ ވާޖިބެއް، މަސްއޫލިކުރުމަ ންކަން ރަނގަޅު ކަކޮށްދީފައި މި

ނޑުމެން އަދި ކުށްކުރީކަމަށްްއގޮތަކަްށ ވެސް މިއުޅެނީ ކުށްވެިރެވެގންނެއް ނޫން. ކީ. އެމިއީ ކޮށްދިނުމަ ވެްސ  އަޅުގަ

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީނުވާނެ.  ބަލައިގެން ކަމަށް  އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޮންނަ ގޮތް ރަނގަޅަށް ނޭނގެނީ އަުޅގަ

ނޑު. އެ  ެވސް ކުރަން. ދުހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީހުށަ ގެރު އަޅުަގނޑު މުޤައްރި، ންވީމާހެއެއީ އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ތުން ވާހަރިޔާސަ



  

 ޒާރު. ނި އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާޢި

 

 ވުން:ޒާރު ވާހަކަދެްއކެކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނި

މިއަދު ތި ރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނަވން މަނިކުފާނު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫއަދި ެއކަން ފާހަގަ ގެންނަވާފައި ތިގޮތަށް ވި މައްސަލަ ގެންނެ ލުކުރާ ގޮުތަގިއ ކުރެްއވީތީ. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮތެ ،ސަރުކާރުގެ ގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ  ރުކާުރެގ ްއަގއި ސަމަިއގަ

ހޭ ވާޖިބުތައް ޖެގޮތް ބެލުމާއި އަދި އެމީހުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަން ސަސާަތއް ހިނގާ ނުހިނގާމުއައް

ލަެއްއ ސައްންނަށް މަކަްނކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެ އަދާކުރުމުަގއި މަަސއްކަތްކުަރނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަިދ އެ 

ސަރުާކރު ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ޒިންމާއެއް ެއއީ ސް ވެސް މި ޮކމިޓީގެ ވިޔަ ބަަޔކު ހުށަނޭޅި ކަމުގައިއޭގެ ޒާުތގައި 

ނޑުމެން ނޑުމެްނެގ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިުދގައިނަޓަކައި އަުޅގަ  ށް ފެންނަ ލަފަޔަކާއި މަޝްވަރާެއއް ދިނުން އަޅުގަ

ހަކަ ވަރަްށ ެއވާ ގެ ތެޭރގަިއ ވެސްަތކުމަސްއޫލިއްޔަތު ރޭަގއި މި ކޮމިޓީގެްއަޔތުގެ ތެއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫލި

ނުޑ ދެން ފުރަތަމަސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް  ަބލް އިލްހާމް ހުށަހެޅުއްވި އޮނަރަކޮށްލަން ތާއީދު ފަިއ އޮްނނާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުަރން. މި މައްސަލަ  ެއ މަނިކުފާނު ހުށަހެޅު ބެހޭ  ވި ގޮތަށް ިމ ސަރުކާރުެގ ކަމާއްޚިޔާލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަްށ  ކަށް ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސްފަރާތްތަ މި އަޅުގަ

ފޮނުވިޔަސް ެއންމެ ރަނގަޅުވެދާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަީނ ޤާނޫނުގެ ކޮޕީެއއް އަުޅަގނޑުމެން ނު

ނޑުމެންނަށް އެ ޤާނޫނުގައި ތި ވިާދޅުވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިްނ ފާހަގަކުއަ އެހެންނަމަވެސް ވާލާދީފަިއ ރެވޭ ޙަ ުޅގަ

މިގޮތަށް މި މަޖިލިސްގެ މި މަސައްކަތް ، އި މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް އެބައޮތޭހުރި މާއްދާތައް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގެ މި މިކަންކަން މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތް ޓަކައި ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ

 އި ސަމާލުކަން ދެްއާވ މިކަން ކޮށްދޭށޭ ިކޔާފަ ޔާންކުޭރ. އެހެްނވީމާ، ިމކަންކަމަށްަގއި ބައެއް މާއްދާގަިއ ެއވެނި މާއްދާ 

މުއަްއސަސާައކަްށ ދު ހާސިލުވާނެހެން. ިމ ކޮންމެ ނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މަގްސަސިޓީ ލިޔުނީމާ ައޅުގަ 

ޤާނޫނުގެ ކޮީޕއެްއ އަސްުލ ަޙޤީޤަތުގައި ވެްސ ފޮނުވުން ެދން އެހާ މި ޒަމާނުގަިއ ބަާލއިރުަގއި ފަހަރެްއގަިއ އެހާ 

ނޑު ެވްސ ަބއެްއ މީހުން ނުދެކިދާނެ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ކަމެއް  ނުރީތިރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަށް،  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ ށް ވެސް އެތަންކޮޅަްށ އަުޅަގނޑުވިދާުޅވި ެއއްަޗކަ  ޝަރީފް އެ

ަގކުރެވެނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ައޅުަގނޑަށް މީގެ ކުީރގައި ފާހަ  ސް ވަރަށް ަރނގަޅު ކަމެއް. ދެންޙަޤީޤަތުގައި ވެ

ނޑުމެްނެގ  ނަމަވެސްހެޅީމަ ބަލާކަން. އެހެންން ބައެްއ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަތެރެއި މި ައންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޕްރޯއެކްޓިވް އެަބވާންޖެހޭ.  ނޑުމެންނަްށ މި އެނގެނީ. އަޅުގަ ލީޑަރޝިޕްގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

ރިއެކްިޓއު ނޫންހެން އަޅުަގނޑުމެން ވާންޖެހޭނީ އަސްުލގައި ކަންކަމުަގއި ސަުރކާުރގެ ކަންކަން ގޯްސވެގެްނ 



  

އް ފެއިލްެވގެން ނޫނީ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާައކީ އެ މުއައްސަސާތަ 

ީސކުރުން ައސްލުަގއި. ކަންކަން ނުކުެރވިގެްނ ކަންަކން ނުހިނގާ ކަމަށްވަންޏާ ިމ ވަިކ ފަރުދަކު ނޫނީ ވަިކ ވަރއޯ

ޤައުމީ އިހްސާސް ހުްނނަންޖެހޭނެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހަކު އައިްސ މައްސަލަ ނުެޖއްސިޔަްސ ވެްސ ައޅުަގނޑުެމންގެ

ވަރަްށ ބޮޑަށް މަނިކުފާނުގެ ތި އެހެންވީމާ، ރަނގަޅުކުެރވޭ ަޙޤީޤަތުގައި. ކަންކަން މިކަންކަން ކުރެވެންޏާ އަސްުލ 

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ.  އިސްނެންެގވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންވީމާ، މު އުސޫލުަތއް އެަބއޮވޭ. އެހެން ފެށިގެން ިމ ކޮމިޓީތަކުގެ ޢާއްވަނަ މާއްދާއި 121ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މި މަ

އަދި ޢިްއޒަތްތެިރ  .ފަދަ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެްސގެން ކަންކަްނކުރުންމުޤައްރިރަށް ޮއވޭ މި

ކާރުން ސަރުކާރުން ފޯުރކޮްށދޭ ޚިދުމަތް ސަރު އީލިްއޔަތެްއ މިމެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަޅުަގނުޑގެ މަްސއޫ

ދިނުމަކީ ައޅުަގނޑު އިއްސަކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަޖަ  އަދި އެކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު މި ފޯރުކޮށްދެއްވެމުން ދޭތޯ

ނޑު މިކަމެއް އެޖެންޑާކުރީ. ހަމަ އް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބައެ  އެއާއެުކަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ސަރުކާުރެގ އޮފީސްތަކުން ފޯނު ނުނަގާ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ަމއްސަަލއެއް. އެހެންވީމާ، އަންަނ، 

ނޑު ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާަތާކއި މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުެރޭވނެ އިންތިޒާމު އަޅުަގނޑު  ފެށޭ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އަޅުގަ

 އިދީ އްލު ހޯދަރުންގެ މި ކަންބޮޑުވުމަްށ ހަމަ ޙަމެންބަ ދާނަން ސެޑިއުެލއްކޮްށގެން. ެއއީންހަމަޖައްސަމުން ގެ

ފަސޭހަކޮށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ މުގައި ލުއި ފަސޭހަކުރަން. އެއީރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނު

. އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އޮފީހަކަްށ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ތަންތަނުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ

ގޮސް މިނިސްޓަރާ ަބއްދަލުކުާރށޭ މި އައިމަ ީތ ކާކުތޯ ސުާވލުނުކުރެވޭ ވަރަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ 

ކުރިމަތީ އިންނަ ސުވާލުނުޮކށް އޭނަ  ބޭ މީހުންނަށް އެނގެންވާނެ. ެއއީކޮން ބައެއްކަން އެ މިނިސްްޓރީތަކުަގއި ތި

ެއީއ ކޮންތަނެއްަގއި މެންބަރެއްކަްނ އެނގޭ މިންވަރަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އާނ، ފޮޓޯއަށް ބަލާފައި 

ނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. މު ަރއްިޔތުންށް އެނގެންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޢާއްދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުަގިއ ތިބޭ މީހުންނަ

 ށޭ. ތީ ކާުކހޭ؟ އެހެންވީމާ، ެއވަރުވީމަަގއި ތީާކކުތޯ ސުވާލުކޮށްފާނެ. މިނިްސޓަރާ ބައްދަލުކުރަންމު ގޮތެއްމިހާރު ޢާއް

ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތަނެްއަގއި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންެގ  އީދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި

ނޑު ން ފެންނަ ބައެއް. އެހެންީވމާ، އެކަންކަން އެބަޖެޭހ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ލޯގަ

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އަދި  ދިފަ. އެހެންނަމަވެސްރަނގަޅުކުރަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ

 . ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.ެއއް ބޭފުޅަކު އެދިަވަޑއިގެންފައެބައޮތް 

 



  

 އްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

މު މައްސަލައެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ މިދާ މައްސަލަައކީ ަވރަށް މުހިން ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން

ތާއީދުކޮށް ޤަޫބލުކުރާ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑު ވެސް ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެަބއޮތް. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް ެއކަމަށް 

އެްއޮކށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފޮޓޯ ދާއިރާ އެގޭ ގޮތަށް ހުރިހާ  މި ޤާނޫނުގެ ކޮޕީއަކާ

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ މި ބައްދަލުވަނީ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުން. ޙަޤީޤަތުގައި މުޤައްރިރު ވިދާޅު  ިވ ގޮތަށް އަޅުގަ

ކޮން ބަެޔއް ކަމެްއ  އީރިސެޕްޝަނުގައި ހުންނަ ުކްއޖެއް. އެ ކުއްާޖއަކަށް ނޭނޭގ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަީކ މި

ްއ އް ލިބެން. އެހެންވީމާ، މިކަންަތއްތަ އެތަނުަގއި ނުހުރޭ މި މަޢުލޫމާތުތަކެ ވެސް. އެހެންވާން މި ޖެހެނީ

ކޮމިޓީެގ  އި މިކަމަްށވާތީވެ ިމކަންތައް ފުރިހަމަކޮށްފަ މިނިސްޓްރީތަކަށް އެންގުަމކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްަޔތެއް

ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ  ނުޑގެ ެވސް އެދޭ އެދުމެއް. ދެންނިންމުމުގެ މަތިން ފޮނުވަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އުޅުއްވި ގޮތުން  17އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ގޮުތގަިއ މި 

ޙަޤީަޤތެއް. މިކަން ިދވެހި ހުރިހާ  . ެއއީއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ ައގު ިމވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ވެއްޓިފަ

ދޭންޖެހޭ ޙައްޤެްއ ނޑުމެންނަށް ލިބިނޫނަކުން އަޅުގަ ޤާ ބޫލުކުަރއްވާނެ. އެހެންނަމަވެސްރައްޔިތުން ވެސް ޤަ

 އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް މި ފޮޓޯ  ތާއީދު ެއބަ ކުރަން މި އިލްހާމް އުނިެވގެންނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ެވސް

 މި ޤާނޫނުގެ ކޮީޕއެއް ިމނިސްޓްރީތަކަށް ފޮނުވަން. ުޝކުރިއްޔާ. އިއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު އެދިފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މި ވަގުތު ފުރަތަމަ

 މެންބަރު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ވެސް ހަމަ މުޤައްރިުރ ތި ގެ ދުކުރާ ންނެވި މަްއސަލައަށް ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ނޑު މުޤައްރިރު ވިދާުޅެވއްޖެ އުސޫެލއްގެ މަތިން ިމކަންކުރަމުން ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ގެންދާނަމޭ.  ައޅުގަ

. ދެްއވުން އެދެން ވީމާ، ެއކަމަށް ކުަޑކޮށް ަބއްލަަވއި. ެއހެންމިއޮތް ާތނގައި ިމއަންނަނީ ޗުއްޓީ އަޅުަގނޑު ކުރިއަްށ 

 މާ، މިކަން ކުރެޭވ ގޮްތވުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ރަުށގައި ނޫޭޅނެ ވާހަކަ ވެސް އިޙްތިރާމާއެުކ ދަންނަވަން. އެހެންވީ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ިމއަދު މި މައްސަލަ ޖައްސަވަނީ ސަުރކާރުގެ ިމ  އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުދެްއވަނީ.  މްހޫރިއްޔާ އެކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިބާަވއޭ ރައީސުްލޖުފަރާތުގެ ތިއްބެވި މެންބަރު. ކީއްެވގެން



  

ްއލުކުރަން އުޅުމުގެ ކުރިން މިކަން މުޒާހަރާތައް ޙައަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިކަންކަްނ ފުރަތަމަ މި ތަނަށް ގެނެސް 

ނޑަްށ ކަން ކަ ދަންނަވަން. އެއަށްފަހުއެ ވާހަ އަށް މި ޮކމިޓީގެ ސިޓީެއއް ފޮނުވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭނގޭ އަުޅގަ

 .ކަމަށްވަންޏާކުރަން އުޅެންވާނީ ެއއަށް ޢަމަލެއް ނައިއްސި  ހީވަނީ ދެން މުއައްސަސާތަްއ ގެނެސް މިކަން

ގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށް ައކީ. މި ކޮިމޓީކޮމިޓީކޮމިީޓެއއް މި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެކަންކަން  އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަށްިމސާލަ ގެން ސިީޓެއއްފާސްކޮށް ފޮނުްއަވއިފިއްާޔ ައުޅގަ

ނިސްޓަރުން އެތާނގަިއ ކުރަްއވަން މަސަްއކަތް ކުރަްއވާނެހެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަްއވާފައި ތިއްެބިވ މިޙައްލު

މިނިސްޓަރު  . އަސްލުމީހަކީއަސްލު ން އް ނޫސްޓަރުންގެ ބާރު ހުންނާނެ ޕީ.އެސް އެ . އެހެންވީމާ، އެ މިނިއެތިއްެބވީ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އެ ވާހަ ނުޑ މީހަކީ. އެހެންވީމާ، ެއކަންަކން ކުރެވޭނެހެން އަުޅގަ ކަ އަުޅގަ

 .އިނގޭތޯ ފާހަގަކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާ ޕާޓީގައި ތިޭބ އެ މެންބަރުންނަކީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސަރުކާރު ހިން

ނުފޫޒުފޯރުވާ އެކަންކަްނ ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫްނ  ންކަން ދުވަުހން ހިނގާ ކަންކަމުގެ ތެެރއަށްސަރުކާރުގެ ކަ

މެންބަރެކޭ ވެސް ގިނަ ފަހަރު ކަންކަމުގައި ެއއްގޮްތވަނީ.  ދިކޮޅު މެންބަރެކޭ، އެއްކޮޅުއޮންނަނީކީެއއް. އަދި ހަމަ އި 

ނޑުމެންނަށް  .މާ، މި ދިމާވެގެން ިމއުޅެނީީކއެއް ހަމައެކަނި އެއް ދިމާލެއްގެ މައްސަަލއެއް ނޫންއެހެންވީ އަދި އަުޅގަ

 އި ގެން މުސްތަޤްބަލުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާމިޓީން މަސައްކަތް ފަށައިމިކަން ޙައްލުކުރަން މި ކޮ

ފަސޭހަވާނެ މި ދައުލަތުެގ  މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ 19އަދި ދެން ކުިރއަށް އޮތް 

މަލުކުރެެވންޖެހޭނެ. މިކަން ނުކުރާ އެްއގޮތަށް ޢަ މިއާ މި ޤާނޫނާ ހެދުމުން ، މުއައްސަސާަތކުން މި ޚިދުމަތް

ލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ އެކަންކަން ަހނދާންކޮށްދިނުމަކީ މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނު 

ނޑުމެން މި ސިީޓ  ނޑުމެންގެ ޒިންމާއެްއ ެއއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަށްވަންޏާ ެއ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަީކ އަުޅގަ

 .ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާނަން  ނުވާނަން އަިދ ސަރުކާރުގެ ކަމާފޮނުވާއިުރގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ފޮ

ނޑު މެން ފޮނުވާނަން. ެއހެންވީމާ، މުޅި ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އަދި އެލް.ޖީ.ޭއއަށް ެވސް ައޅުގަ

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަާރ  މެނުމަށްފަހުގައި ފޮނުވާނެ. ދެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތު އެ ސިޓީގައި ހި

ޒާމު ވެސް ައޅުަގނުޑ ދިމާނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުކުރާ ބޭފުޅުން ގެނެވުމުގެ އިްނތި

ނުޑ ދެވަނަ ފުރުަޞތައް މިަވގުތު  މަރަދޫ  އެދިފައި ތިބީ ދެ ބޭފުޅުން. އެއީ ހަމަޖައްސަމުންގެންދާނަން. ައދި އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަދި ދިއްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

 މް ޝަރީފަށް.ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ އަރުވާނަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ



  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކަމަށްވަނީވިްއޔާ ެއ  އާދެ! ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ ބަެއއް އޮފީސް އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެން

ހަމަ  ެވގެންތޯ ސުވާލުކޮށްލުމަކީ ެއއީއެ މަޢުޫލމާތު ނުލިބެނީ ކީއްއޮފީސް ބޭފުޅުން މިަތނަށް ގެނެސްގެްނ އޮފީސް

ދޭށޭ ވިދާޅުވުމުން  ރިސެޕްޝަނެއްަގއި މިވެނި މަޢުލޫމާތެއްރަނގަޅު ކަމެއް. މި ހަޤީޤަތުަގއި މި މެންބަރަކު ވަޑަިއގެން 

ހަމައަކާިއ އުސޫެލްއެގ  މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަެމއް. އެ އޮންނަ މެންބަރަކަށް ިވޔަސް އެ އޮންނަ

ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން އުޅުްއވަންވާނީ ސަުރކާރުގެ ޮއފީހަކަށް ގޮސް ވެސް. މި ަސރުކާރުަގއި ވެސް ހުންނާނެ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ގޮތުަގއި އިންފޮމޭޝަން  ތުމަޢުލޫމާ ދޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި އަދި މިހާރު އަުޅގަ

ންނާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ދާ ރަނގަޅު ޗެނަލުން ދިޔާމަ ވެްސ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން އޮފިސަރެއް ވެސް ހު

ނޑަކަށް ުނއެ ސަބަބެއް އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓެންޖެހޭ  މަޖިލީހުެގ އް ެފނޭ ރައްޔިތުްނގެ އޮތް ކަމަަކށް އަުޅގަ

ގެްނާވ ޝަންސީއާ ދޭތެރޭގައި ުސާވލު އުފެދުމަކީ އެކަށީެއފިފަހަރެއްގައި އެ އޮންނަ އިންިތޒާމުގެ  މެންބަރަކަށެއް. ދެން

ގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ހޯއްދަވަން އުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުމުގެ ވިސްނުމެްއ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ަގސްދު

ނޑަށް ވަރަށް އު ނދަގޫ ސަރުކާރުން ގެންގުުޅްއވާ ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފެހެއްޓޭ ަކމަށް މިތަނަށް މައްސަލަ  ޤަބޫލުކުރަން ވެސް. އެހެންވީާމ، މި އަުޅގަ

ގެން ެއވަނީ ކީއްތޯ ުހެގ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ގެންނަވައި އޮފީސް އޮފީ ވިފަިއވާހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފާަހަގކުރެ

ޚާއްޞަކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަަވން ބޭނުންފުޅުވާނީ ވެސް  ށް ހީވަނީ. ދެންއްހެްނ އަޅުަގނޑަސާފުކޮށްލުމަކީ އޮތް ކަމެ

ނޑު ޤަބޫލު  މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަުކގެ ޮބޑަށް ުގޅުން ހުރި މަސަްއކަްތތައް ހިންގާ މިނިސްޓްރީަތއް ކަމަށް އަުޅގަ

ތަންތަން. އެހެންވީމާ،  ކަހަލަމިނިްސޓްރީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މިކުރެވެނީ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، އެިޑއުކޭޝަން

މި  ފައި އޮންނަ އުސޫލު ޤަބޫލުކުރުން،އޮންނަ ހަމަޖެހި ލަިއގެން މިފުރަތަމަ އެ ބޭބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ

ނޑުމެންނަށް އެނިގއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ހީވާނީ މެންބަރުން  ބަލައިގަންނަން. އެހެންވީާމ، ެއ އުސޫލު އަުޅގަ

ަޖުކ ކުއް އްލިއަށް ގޮސް އެތާ ރިސެޕްޝަނުގެވަަޑއިަގތުމުގައި ވެސް ފަސޭހަފުޅުވެާދނެ. ކުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން 

އެ ުކއްޖާ އަށް އެ ަމޢުލޫމާތު ނުދެވުމަކީ ނުވަތަ ޮއންނަ ގޮތް ނޭނގުމަކީ ހަަމ  ކައިރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނީމާ

ނާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ސަރުކާރުގެ ކޮންެމ އެކަީށގެންވާ ކަމެްއ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެހެން ކަން އެކަން އޮން

ނ ން ޑެްއ އޮންނާނެ. އެ އޮނިަގނޑު ތެެރއިއޮފީހަކީ ެވސް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އޮނިގަ

ނަޑަކށް ހީއެއްުނވޭ ދަތިވާނެއަ ޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ުއޅުްއވީމާމެންބަރުން މަ ވެްސ  ހެން. އެހެން ދަތިވުންުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  އެވަނީ އްާޔ އެ ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯގެންވޭ. އެހެންވެއްޖެ އެކަށީ  ބަލާލަން ސުވާލުކޮށްަލން އަޅުގަ

ގެްނ ނިސްޓްރީތަުކގެ ބޭފުޅުން ގެންނަަވއިގެން މިތަނަށް އެ ފާހަގަކުރެްއވި މިޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އިްސނަންގަަވއިޢިއް



  

ނޑު ަހމަ ވަރަށް އުނދަގޫ ޤާނޫުނ އެނިގަވޑައިުނގަންނަވާތީ އެ ކިހިނެއްޯތ ެއކަން އޮީތ ސާފުކޮށްލަން. އަޅު  ގަ

ަގއި އެތާނގެ އިްސވެރިން މި ސިޔާސަެތއްގެ ގޮުތން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޔާ މެންބަރަކު ަވޑަިއގަީތމަ ގަސްދުނޫނިއް

ނޑަްށ ހީވަނީ އިދާރީ ހިންގުމުަގއި ހުންނަ އެ ކިއެކި ދަތިަތކަްށ ހުރަސްއަޅާ ުއސޫލެއް ގެންގުުޅއްވަފާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނަޑްށ  .ހެންއެްއގެ ގޮތުން ދިމާވާ މައްަސލައެއްނަތީޖާ ގެއިންއިފިޝަންސީތަކު  ތިކަން ޙައްލުކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ފެންނަނީ އޮފިސް އޮފީހާ ވާހަކަ ދައްކަިނކޮށް. މާ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުގެ ފިަޔވަޅުައޅާ ވާަހކަައކާއި އަިދ 

. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިުރ ނުދިނަސްދާންޮކށްނހެން ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ހަޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ މި

ެގން މިކަން އޮތީ ކިހިެނއްޯތ ަވއިއިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވަންޏާ އެެހން ހައްދަވާލަްއވަްނވީ ނޫންތޯ މި ބޭބޭފުޅުން ގެންނަ

 ސާފުކޮށްލަން؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށްޢި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެވަނަ ފުރުޞަަތކަްށ އެދުނީ އަުޅަގނޑު

މެންބަރެކޭ ބުނުމުން ވެސް ކައުންޓަރުގައި ތިބި ކުދިންނަކަށް ެވސް އަދި ޖަވާބު ނުދެވޭނެ  ކުރުމުން ހަމައެކަނި ފޯނު

ނޫނީ  ދާރު ވެރިޔަކު ނޫނީ ޕީ.އެސް ކަންނޭނގޭ. ދެންކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދޭނީ ވެސް ޒިންމާ

ދާ ފޯނު މިނިސްޓަާރ  ށް ވެސް އެހަމައަ އާ އެތަނުން އެ ުކއްޖާ މިނިސްޓަރުކަން ނޭނގޭ. ދެްނ އެހެންނަމަވެސް

ހަމައަށް ނޫނީ ޕީ.އެސްއާ ހަމައަށްދާއިރު އެތަނުަގއި ވެްސ ނަގާ ގިނަ ވަގުތުތަެކއް. އެންމެފަހުން ގޮސް ފޯނު 

ނޑާލާނެ ައނެއްކާ ވެސް ެދވަނަ ފަހަރު މިޖެހެނީ ވެސް ގުޅާލަން.  ނުވާނެ. ދެންއެހިސާބުން އެީމހުންނަކާ ދިމާ .ކަ

ނ . އެ ހިސާބުން އޮންނަނީ ހުއްޓިފަ. ދެންގެން ެވސް ކުރިއަކަށް ނުދޭއަނެއްކާ ވެސް ގުޅާލާ  ޑުމެްނ ހަމަ އަޅުގަ

ނޫނީ ރަށު  ންމިހާރު މިސާލަކަށް މި އަތޮޅު ކައުންސިލު .ނޭނގޭ މި މައްސަލަ ދިމާވަނީމެންބަރުންނަށް ނޫން ކަން

ެއްއގެ ޖަވާބު ން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީކައުންސިލުން ވެސް މިނިސްްޓރީއަށް ގުޅާފާނެ. މަޢުލޫމާތެއް ނޫނީ އެ ބޭފުޅު

ނޑުމެންނަށް މި ހޯދަން ވެސް. ހަމަ ގުަޅއި ދިމަވާ މައްސަލަ ހަމަ ރަށު ކައުންސިލަށް ވެސް އަތޮޅު  ގެްނ ވެސް އަުޅގަ

ކައުންސިލަށް ވެސް ހަމަ ދިާމވޭ. އެ ސިީޓގެ ަޖވާބު ހޯދަން އެތަްއ ދުވަހަުކ ުގޅާއިުރ މި ޖަވާބެްއ ނުލިބޭނެ އަިދ 

ބެހޭ ބޭފުޅަކާ ވެސް ބައްދަލެއް ނުވާނެ. އަދި އެަކމާ ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަރާތެއް ވެސް އެތާނަގއި ނުހުރޭ. އެކަމާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ފިޔަވަޅު ނޭޅިގެން ނޫނީ މައްސަލަތައް ނުބެލިގެން މިއުޅެނީ މިކަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަ ފުންތައް ނޫނީ އެ އޮފީސްތަްއ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަ ށް ހީވަނީ މިހިނގާގޮތް ނޭނގިގެން މިއުެޅނީ އަޅުގަ



  

ޓަރަށް ވެސް އެކަން ނޭނގެނީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަަސއްކަްތކުރާ މި ފަރާތަށް އެ އެނެގންޖެހޭ ފަރާތަށް މިނިސް

ނޑުމެން މިކިޔާ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ރަނަގޅަށް އެކަްނކަން ކުކަން ރާ ގޮްތ ނޭނގޭ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ރާ ގޮތް ރަނަގޅަށް ނުބެލެނީ ކަންނޭނގޭ ނޫނީ އެކުގަޅަށް ނޭނގެނީ ކަންރަނ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރު  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި އަޅުގަ ބޮޑަށް މި މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ން ހިނގާ ގޮތް މި ަރނގަޅަށްތޯ ނުރަނަގޅަށްތޯ ކަމަށްވާތީ ސަރުކާރުން ިމކަންކަ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ ކޮިމޓީ

ނޑުމެން އެކަންކަން ބަލާޯތ  ހިނގަނީ މިކަން ބެލުމަށް ޓަކައި އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށްގެން ވެސް އަުޅގަ

. ވެސް ބެލުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް މަލުތައް ހުންނަނީ އެ ޅުންގެ ޢަނުބަލާތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ އެ ބޭފު

 ޓަކަިއ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަނގެތީގެ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ވަރަށް ދެރަ ވެއްޖެއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢި  މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުން މި މައްސަލަ  ދެން އަޅުގަ

އެހެން ވާޝަނެްއ އަންނަން  މުިނދިޔަ މިގޮތްތައް ވެސް. ދެންށް ކަހުށަހެީޅމާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަ ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި

ޓަކައި ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގއި ކުރާ  މިކަން ކުރުމަށް ޖެހޭނީ. މިހެންނެއް ވެގެެންއ ނުވާނެ ދެއްތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ 

ޢިއްޒަތްތެިރ  މަޖިލީހުގެޕީ.ޕީ.އެމް ރައްޔިތުންގެ މިތާ މަސައްކަތެއް މި މަސަްއކަތަކީ. މިއަދު މުޤައްރިރު ވެސް ައދި 

ށް ވެސް. މެންބަރުން ވެސް މިއަދު ތިބީ ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި މިކަްނ ކުރަން އުޅޭ ކަން އެބަފެނޭ ވަރަށް ރަނގަޅަ

هللا ުނގައި ވެސް ޮއވޭ ދީނުގައި ެވސް އޮޭވ، ކީރިތި ޤުރުއާއެހެންވީމާ، މި ދީނުގައި ވެސް، އިސްލާމް

އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ  .ހުރިހާ ަކމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ގޮާތއި ނުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް ވޭވަޙީކުަރއްވާަފއި

. ވާހަކަ ރިޕީޓްކޮށް އަންަގވާފަ ނދާންކޮށްދިނުމުގެައއިިޑއާއަކީ ޮއޭވ ހަ ޘްތަކުގައި ވެސް. އެހެންނަމަވެސްޙަދީ

 އާނުަގއި އެންމެ ގިނަ ެއއް ލަފްޒަކަށް އޮންނާނީ ކިރީތި ުޤރުއެހެންވީމާ، ހަނދާންކޮށްދޭށޭ.  އަށްއިންސާނާ

ނޑުމެން ހަނދާދާންކޮށްދޭށޭ ބުނާ ލަފްޒު އެހެންހަނ ންކޮށްދޭން މިއުޅެނީ. ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ އެ އަުޅގަ

ނުޑކޮށް މެ، ލަޠީދެން  ލަޠީފްފް ވިދާުޅވި ޮގތަށް ބައެްއ ބޭފުޅުން އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ، މަިއގަ

ގެން ެއ ވާހަކަ. ވިދާުޅވަނީ އެއީ ެއ ނުކުރަން ރިސެޕްޝަނުން ފޯނު ނަގައި ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއް

މަޢުލޫމާތުކޮޅު އެ ރެއްަގއި ެވސް ެއވަނީކީ އެމަނިކުފާނު ަވޑަިއގެން ނުޭވ ފަހަ ހާލަތު ހުރި ފެންވަރަކީ. ވިދާޅުތަނުގެ 

އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ ިމހާރު އޭ ޓޫ ޒެޑަށް ގޮްސ  ތަން އޮތީ؛ ލިބިވަޑަިއގެން. އެ ވިދާުޅވަީނ އެފަދަ ހާލަތުގައި އެ



  

އެްއވެްސ ބަޔަކަްށ ނޫން. ފަަހރެއްަގއި ވެސް ސަުރކާރަށް ެޖއްސުމެއް ކުރުމެއް ނޫން އަިދ  އީނިމެން މިކަންތައް. މި

ނޑުމެން މި ބުނަނީ ހަމަ ރީތިކޮށް ހަނދާންކޮށްލަދީފައި މިތަނުން އަުޅގަ ނަޑކަށް ނުފޭ ަވޒީރުްނ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނެއްސަ އެމީހަުކ ސުވާލުކޮށް ކީްއވެހޭ ތިަޔ މިނިސްޓްރީ ނުނަގަނީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަޅު  ގެންނާކަށް. ގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު ދާޅުވި ގޮތަށް ެއއް ގޮތަކީ މޫސާ ނިޒާރު ވިދާޅުވި ދެ ގޮތަށް އަޅުގަތި ވި ރީތިކޮށް މީތި ދެންމެ

ނުޑ މި ތަންކޮޅެއް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ައއިބު  ނުފޮނުވުން. ދެން ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ ފޮޓޯ  ތުްނގެހަމަ ފޮޓޯތަކާއި ރައްޔި ގޮތަށްޝާހިދު އެ ވިދާޅުވި  އަިއޑިާއއަކީ ދެންމެ

ެއްއ ހަކަށް ތަްނ ހުންނާނީ. އަނެއް ީސޑީައކާިއ މާ ގިނަ ުވޒާރާެއއް ނުހުންނާނެ. ހެޔޮ ދެން ުހއްޓަސް ފަންސާސީޑީ

ނަޑކީ ކުީރގަިއ އެ މަސައްކަތް ޓީވީ މޯލްޑިްވސްގައި ކުރި މީހެއް.  18ހެދޭނެ   18ރުފިޔާ ޑުބްލިކޭޓްުކރެވޭނެ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް އަޅާފައި ޤާނޫެނއް  އި ރުފިާޔއަށް ޑުބްލިކޭޓްކުެރވޭނެ. ސިޓީަތއް ޑުބްލިކޭޓްކޮށްފަ 15އަށް ރުފިޔާ 

ފޮނުވާފައި އޭަގއި  ފައި ބުނާނީ މިއޮތީ ޤާނޫނު. ދެންވެސް ައޅާފައި ހަމަ ސިޓީެއްއ ފޮނުވާލާނީ އެތަނަށް. ފޮނުވާ

ނޑަށްއެޓޭޗް ކޮށްލާނީ ސީޑީ ފެނޭ ޝާހިދު ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މިަކން. ޙަޤީޤަތުގައި ބުނަންޏާ  ެއއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްލަވާކަށް ނުވެްސ ލަވާ ކަންތައްކުރާ މެންބަރުންނެއް ނޫން. ހަޅޭއްރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މިތާ ހަޅޭ

ނޑު ހަނދާންވޭ، ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އެްއ އަޙްމަދު މޫސާ ބަ މާނައަކީ އެ މެންބަރު ވާގޮތަކީ ނުވެސް އެނގޭނެ. އަުޅގަ

ގަެނގެން ބައެއް ފަހަރު ކުރީގައި ެވސް މުޒާހަރާތަކެއް އެ ފަކީރު ގޮސް މުޒާހާރާގަިއ ބޭފުޅުން ފުލުހުން ގޮސް އޮބައި

ނުވާނެ  ،ބުނާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރެއް އުޅެނިކޮށް، ތީކާކުހޭ ބުނުމުން ހުންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް

އެ ފަކީރު ދޫކުރަނީ މިތަނުން އެދިގެން. އެހެްނވީމާ،  ެވސް ހައްޔަރުކޮށްަފއި އޮންނަިއރު ނެއްކާއަ ިކޔާފައިހެނެއް. އެ

އެ ފަކީރު ހަމަ ހައްޔަރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިތާ ތިބި ހުރިހާ އްލަވަނީ ނޭނގޭތީވެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަޅޭ

ކަމެއް.  ަގއި ތިބޭ ކުދިންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެއީ ކާކުނޫން. އެހެންވީމާ، ވުާޒރާތަކު އްލަވާ ބޭފުޅުންނެއްބޭފުޅުންނަކީ ހަޅޭ

ނޑަށް ފެނޭ ފޮ ނުޑ  ވިދާޅުާވގޮތަށް އެ އެ ޓޯ ޖެހި ލިޔުމާއެކު ހަމައެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފޮނުވަން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ  ނޑު  ދިގުނުކޮށް ދެން ނިންމާލަން. އަދި އެހެން  ޢުޟޫމި މައުތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ  ކަމެއް މިއަދު އަުޅގަ

މީދުކުރަން ުމޤައްރިރު ެއ ފުރުޞަުތ ލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އުންބޭނުން ކޮމިޓީއަށް ރަސްމީކޮްށ ހުށަހަޅާ

 ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.  ދެއްވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު



  

ނޑު ދެން ވަރަށް ަތންކޮޅެއް ުލއިކޮށް މިއަދު ދާެނކަމަށް ބަލާފައި އެްއެޗއް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ހުރި އެހެން ބަެއްއ ވާހަކަަތއް ވެސް ަބއެްއ  ގުޅުން އެެހންނަމަވެސް ހުށަހެޅި މައުޫޟޢާކަމަށް މިއިނީ.  ނުބުނަން

ން ދައްކަވާތީވެ ހިތަްށ އެރި ބައެއް ކަންކަން ވާހަަކ ދައްކާލާނަމޭ. މިހާރު އަސްލު މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މެންބަރު

ފަދައިން ސަުރކާުރގެ މުައއްސަސާތަކުން އެ  ކަންތަކަށްވުރެ ވަކި ކުަޑކަމެއް ނޫން ބައެއް މެންބަރުން އެ ާފހަގަކުރެްއވި

ަރއްޔިތުން ގުޅީމަ ފޯނަށް ޖަވާބުނުދޭ ަމއްސަލަ. ފޯނު ނުނެގުުމގެ  ުހރި ކަންކަމުަގއި މުއައްސަސާަތކާއި ގުޅުން

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އަްސލު މި ސަރުކާރަށް، ކުރީެގ  މައްސަލަ. ހަމަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އަުޅގަ

މި ރާއްޖެ  ސަރުކާރަށް ވެސް މި ސަުރާކރަށް ވެސް، ނަޝީދު ސަުރާކރަށް ވެސް ހިެއއްނުވޭ އެނޭގހެންނެއް ވެސް

ކަމެއް ވެސް އިނގޭތޯ. ކުރީަގއި އޮތް ނިޒާމަކުން ޫނން ހިނގަނީ. ލާމަރުކަޒީ  މިހާރު ހިނގަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން

 68ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެންނޫންތޯ  67ނިޒާމުން ހިނގަނީ. އެއީ މިހެން މިދެންނެވި އެއްޗަީކ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ 

ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން އެ ައތޮޅެއްަގއި ކުރާ ހުރިހާ  ވަނަ މާއްދާ، މި ދެ މާްއދާގައި ބުނޭ

މަސައްކަތްތަެކއްގެ ޒިންމާ ނަގަިއގެން އެމީހުން އަންާގގޮތަްށ އެކަން ކުރާނީ އެ އަތޮެޅއްެގ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނޭ 

ނުޑ މި ހަފްތާެގ ކުރީ ކޮުޅގަިއ ބުނަންޖެހުނު އެހެންނޫންތޯ؟ ބުނާއިރު އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ވެްސ އެބަ ިދމާވޭ، އަުޅގަ

ޠޯބެ ކައިީރގަިއ ވެްސ އެ ވާހަކަ. ރ.އަތޮުޅގައި އެ މީުހން ހިންގި ކަމެއް އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް ނޭނގި ކޮށް 

ނުޑ ބުނެފިން ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަނީ ތިހެން ނޫނޭ އެނގެންޖެހޭނެއޭ އަޮތުޅ  ނިންމާލައިފި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑގެ އަތޮޅު  ނޑު ހުރިއިރު ދިމާވި ވަރަށް ހެއްާވކަމެްއ ކައުންސިލަށް. ދެން އަުޅގަ ަކއުންސިލުގެ ަރީއސަކަށް އަުޅގަ

ވެސް ދަންނަވާލާހިްތވޭ. އިިމްގރޭޝަނުން އިނގޭތޯ އަތޮޅުތަުކގައި އޭރު ހިްނގި ުއޅޭ ބިދޭީސން ހޯދައިގެން ވަގަްށ އުޭޅ 

ނޑު ވެސް އެ މީހުން މީހުން މާލެ ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ދެން ކައުންސިލުަތކާއި ުގޅިގެން ގެންިދޔަ . އަުޅގަ

ނޑަކަށް  މީހުން ބައްެތއްޔަކަްށ  52ބުނިބުނުމަށް އޭގެ ޕްރޮގްރާމެްއ ނަގަިއގެން ފުލުހުން ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ގާްތގަ

ނޑުމެން މާލެ ފޮނުވާލީ. މާލެ ފޮނުވާލާފައި ެއ މީހުންނާއި ދެން ގުޅަނީ ގުޅަނީ ގުޅަނީ ގުޅަނީ ދެން  ލާފައި އަުޅގަ

ނުޑ ރައްެޓއްސަކު މާެލއިން އެްއވެސް ވަރަ ކަްށ ފޯނު، ދެްނ ވާެނގޮތް ިވސްނާލަބައްލަވާ! އަޅުަގނޑަްށ ޖެހުނީ އަުޅގަ

އެތަނަށް ފޮނުވަން އިމިގްރޭަޝނަށް. ފޮނުވަިއގެން މި ޭކސް އެތަނުަގއި އަލުން ބުނެގެން ެއތަނުން މީހަކު ލައްާވ ދެން 

ކަެމއް  ކަްނހުރިވަރަކީ. ދެން އަދި މިހާރު ވެސް ހިނާގ ެއއް އީީމހުން ހަމަ އިނގޭތޯ. މި 50ފޯނުން ވާހަކަދެއްކުނީ. 

ނުޑ އިމިގްޭރޝަނަކަްށ ކަމަކާއި ނޫޅެން. އެ ހެންވީާމ ނޭނގެ މިހާރު އޮތީ ެއ ދަންނަވާލާނަން. ދެން މިހާރު އަުޅގަ

ނޮމިްކ މިނިސްޓްރީއަށް. އިކޮ ޅަކު ބަްއލަވަބައްަލވާ އިކޮނޮމިކްލަތުގައި ކަމެއް. މިހާރު ވެސް ތިއިން ބޭފުހާ

މިނިސްޓްރީއަށް އަޅެ ގުުޅއްަވބަލައްވާ އެތަނުގެ އެްއވެސް ނަންބަރަކުން ފޯނު ނަގާތޯ. ނުނަގާނެ. ފޯނު ނަގާނެކަމަްށ 

ބުނެފައި ހުންނަ ނަންބަރުތަކުން ވެސް ނުނަގާނެ ފޯނެއް. އަޅުަގނޑަށް ދާދިފަހުން ހަމަ މީގެ ދެ ހަފްތާއެއް ކުރިން 

ފޯނު ނުނަގައިގެން އަުޅަގނޑު ހަމަ އެތަނަށް ދާންޖެހުނީ އިނގޭތޯ ފޯނު ނުނަާގ. ވެސް އެކަހަލަ ކަެމއް ދިމާެވްއޖެ. 



  

މުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، މިސާލަކަށް މާލޭގައި ހުންނަ މީހަކު ފޯނު ނުނެގީމަ އެހެންވީމާ، މިއެކޭ ެއއްވަރަްށ އާން

ވީމާ، ވަރަްށ ވަރަށް ބޮޑު އިޫޝއެްއ ދިޔަޔަސް ާރއްޖެތެރޭ ހުންނަ މީހަކު ކިހިނެއް ދާނީ އެތަނަްށ އިނގޭތޯ. އެހެން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ފޯނު ނުނަގާ މައްސަލަ. ފޯނަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ  އީމި

މިހާރު މި ދައްކާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަޔާއި އެްއކޮށް ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާތަކުން ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި މިހިަރ 

ހަމަ ބޮޑު އިޝޫެއއް  އީސްޓްރީ، ވުޒާރާަތއް ތަްނތަނުން ރައްޔިތުން ގުޅިމާ ޯފނު ނުނަގާ މައްސަލަ ެވސް މިމިނި

ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީން ހަމަ މި ނަގަިއގެން އެކަން ެވސް ޙަްއލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގިއ 

 ބޮޑަށް. ށްއިނގޭތޯ. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން މިހިސާބުން މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ މި އިޝޫ ނިންމާލާނަން. ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ 

ސްދުކުރާ ގޮތް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މައްސަަލއިަގއި 

ނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ޤާނޫނުގެ ކޮޕީެއްއެގ ބަދަލުގައި ސީޑީއެްއ އަޅުަގނޑު ދަން

ން އަޅުަގނުޑ ފޮނުވާލަން ހިނގާށޭ. އެހަމަ ރަނގަޅުގޮެތއް ކަމަށްވެދާނެ ެއވެސް ހަމަ. އެގޮތް ވެސް ަރނގަޅު. ދެ

ނުޑ  ސްދުކުރަނީ މިކަމާބެހޭގޮތުްނ ދައުލަތުެގ ހުރިހާ މުއައްަސސާއަކަށްގަ މި ޤާނޫުނގެ މާއްާދތަކަށް ޙަވާލާދީ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރިގޮތަްށ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  ސިޓީއެއް ފޮުނވާނަން މިއާ އެްއގޮތަށް ކަންކަން ނުދާކަަމށް، އަދި ތި

ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުން ފޯނު ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެތެރޭ ތިބޭ މީހުން މިސާލަކަށް މާލެ ދަތުރެއް 

 މިކަން ެވސް މި ކޮމިީޓއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަަގކުެރވޭ  ،އިގެން އަންނަން އެބަޖެހޭ ފޯނު ނުނަގައިގެން. އެހެންވީމާ ހަދަ

ކަމަށް. ދެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު މި ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލައަށް ޙަްއލެއް ގެނެސްދިނުމަށް މި 

މުައއްސަސާަތކު ތެރޭން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތަށް މިކަްނކަން ދައުލަތުގެ

ނޑުމެން. އެއީ ަރއީސް  ދެން ރައީސް  އޮފީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީ. އެހެންވީމާ،އަށް ވެސް ސިޓީެއއް މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ރވިްސ ކޮމިޝަނަްށ އިތުރުން ިސވިލް ސަ ބެހޭ ަފރާތްތަކަށް އެ ސިޓީ ފޮނުވާނެ. ދެން ޭއގެ އޮފީހުން ވެސް ކަމާ

އިތުރުން އެލް.ޖީ.ޭއ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިީޓއަްށ ވެސް ފޮނުވާނަން. ދެން  ވެސް މި ސިޓީ ފޮނުވާނެ. އަދި އޭގެ

އަދި ެއކަން އެްނގުމަށްފަހުގަިއ މި ކޮމިޓީއަށް އެކަން ފަރާްތތަކަށް އެްނގުމަށްފަހު އެކަން މި ކޮމިޓީއަށް އެ އެްނިގ 

ން. އެބައި ވެސް ސިީޓގަިއ ދޭން ައންގާނަން. އެހެންވީމާ، ހަމައެަކނި ސިޓީއެއް ފޮނުވާލާނީކީ ނޫތާރީޚު ވެސް ފޮނުވައި

. މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ެއކަން އަްނގާ އެކަުމގަިއ އެިޅ ފިޔަަވޅު ވެސް މި ކޮިމޓީއަށް އަންަގއިދިނުމަށް އެ ހިމަނަން

މެންބަރަކު އެބަ ފުރުޞަތަށް އެދޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން. ދެން މިއަދުގެ، ޢިއްޒަތްތެރި



  

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން ދަނގެތީ  ނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްގެން ިމއުޅެނީ މިކަންަތއް. ދެން އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމަށް. 

 

 ވުން:މަދު ވާހަކަދެއްކެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙް ދަނގެތީ

ން ުހށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު ބޭނުންަވނީ އެއްކަލަ މި ލިޔު

ކޯޑިންގަގއި ހުށަހަޅާލަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރިމަތީގަ. އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ، ޚާއްަޞކޮްށ ހުވަދުއަތޮޅު އައްުޑއަތޮުޅ ރެ

ނޑަކަްށ ވަން ހިސާބުގައި މަސް ބޯޓުތަކެއް އެބަފެނޭ.  ރ ވެއްޖެ ހަމަ އިޔަފެނިގެން މަސްވެރިކަމުން މިހާރު ގާތްގަ

ލަތެއްގަިއ، ގއ، ގދ، ައއްުޑއަތޮުޅ، ނާ. ރައްޔިތުން ވަރަްށ ނިކަމެތި ހާއެްއވެސް ވަރަކަށް މަހެއް ނުބާ

ވާީތ، އަދި މި އަތޮޅު ބިނާވެފަިއާވ އަތޮޅަކަށް 3ފުވައްމުލަކަކީ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް މުޅި ހުރިހާ އަތޮޅު، 

އަތޮޅު ފާހަގަކޮށްލީ މި  3ނޫނަސް އިނގޭތޯ އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ ެވސް ވާހަކަ މިދެންނެވީ. ޚާއްޞަކޮށް މި 

ނ ވެގެން މިދަނީ. ހަމަ ައހަރު 1ަޑކަށް އިންތިހާއަށް މަސްވެރިކަން ޮއންނަ ސިނާޢަތަށްވެފައި، މަސްނުބާނާތާ ގާތްގަ

ވަެދގެން ސަރުކާރު ެވސް، ކުރީ ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑު ހަނދާންވޭ، ދެން އެ  ބޮޑެތި ބޯޓުތަކަށް އެކި ނަންބަރުތަކުގެ

ބޯޓު ވަދެގެން  3ބޯުޓ ވަދެ  2ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނެތިން ުހްއދަ ދީފައި އޮންނަ ބޯޓުތަުކގެ. އެްއ ނަންބަރެއްެގ 

ހަމަ އެއްކޮށް ނަގަމުން. ސަކަރާތް ޖަހަމުން އެދަނީ. އެހެންވުމާއި ގުިޅގެން މަހެއް ުނބާނާ. އައިސް މަސް އެދަނީ 

ނޑަށް ފެނޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓް  ރީ އާިއ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ މިކަންތައް ބެލުމަށް ޓަކައި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެްސ ހުވަދުއަޮތޅު ައްއޑުއަތޮުޅ މީހުން އެބަ ބޭނުންޭވ މިކަންތައް ވާނުާވ އެޓްލީްސުޓ ބަލާލަން. މި ޖަވާބުދާރީ  ގައިމު

ވެްސ  ގާއިމުކުރަްނ. އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ފަހަރެއްަގއި، އެ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ގައިމު ކުރުވޭނެ ނިޒާމެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނޫންތާ އެކަްނ ކުރަނީކީ. ނޫނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ނޫންތާ؟ އެ މީހުންެގ ބޮލުަގިއ 

ޙައްލުކުރެވޭެނ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން އަޅުާވކަށް ނޫން. އެހެނަސް މި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ މިކަން 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މަނިކުފާނު މި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެޖެންާޑ  އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ރަނގަުޅގޮތުަގއި ކަންަތްއ ކުރާ މީހުން އެބައުޭޅ ހަމަ ބިދޭސީން ގެންނަން ހަމަ  ދެއްވާނެ ކަމަށް. ދެވަނަ ަކމަކީކޮށް

ންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން. އެކަމަކު އިމިގްރޭޝަުނން އެކަން ހުއްޓުވާލާފައި، ރަނގަޅުގޮުތަގއި ގެންނަން ކު

ބޭނުންވާ މީހާއަށް އެންމެ މީަހކު ެވސް ނުގެެނިވގެން މިއުެޅނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި. މި ވަރަށް ސީިރއަްސ 

އި އެ ހުްއޓާލާފައި އޮންނަތާ، ޑިސެމްބަރ ވަކި ދުވަހެްއަގއޭ ލިބޭނީ މައްސަލަެއއް. މިހާރު އެ ކޯޓާތައް ނުލިބެއޭ ކިޔާފަ

ނޑު މިސާލަކަްށ އެފް.އޭ.އެްމގެ ވާހަކަ ކީ ވެްސ ަދއްކަނީީކ ނޫން. އެފް.އޭ.އެމަ ކިޔާފަިއ ހުއްޓާލާފަިއ އޮންނަީނ. އަުޅގަ

ނެއް ނޫން. އެތަނަށް ގެންނާނީ ކޮންމެހެން މިތަނަށް މީހުން ގެނެސްގެން ސަކަރާތް ޖަހައި ލާރިކައި ެއގޮތަށް ުއޅޭ ތަ

ދެތިން ހަތަރު މީހަކު ގެންނާނީ. އެކަމަކު މިުއޅެނީ އެމީހާ ެވސް ނުގެނެިވގެން. އެހެްނވީމާ، ރަނގަޅުގޮުތަގއި ގެންަނ 



  

މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ބަންދުވެގެން ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ޯގސްކޮށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންގެ އަތުގައި ބިިޑއަުޅވާފައި ެއ 

ނޑަށް ފެނޭ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް  މީހުން މިތަނުން ބޭރުކުރަންޏާ ބޭރުކޮށް ކަންތައް ކުރަންީވ. މިކަންތައް އަުޅގަ

 ންާނިއ ބައެއް ކުންފުނިތަކުންނާ ޙައްލުކުރަން. އެ ރަނގަޅު ުކންފުނިތަކެއް އެަބއުޅޭ. ސަުރކާރު ބަެއއް އިދާރާތަކު

ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން މީހާ ނެތިގެން މީހާ އެއްކޮްށ  ގޮުތަގއި ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެން އެބައުޅޭ ރަނގަޅު

ގެނެސް މިކަންތައް  ގޮްސގެން މީހާ ނުލިބިގެން އެ ދަތި ފޯރައިގެން އެބަުއޅޭ. އެހެންވީމާ، އިމިގްރޭޝަނުްނ މި

ނޑު ިމހާރުން މިހާރަށް ގޮވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ީމގެ ަދތި ފޯރަމުންދާތީ ނޑު  ޙައްލުކޮށްދޭން އަުޅގަ އަޅުގަ

 މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ފުރުޞަތަަކށް މިއެދުނީ ޢިއް ތާއީދުކޮށްލަން.  މަދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްއާދެ! އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. އެއް ހުށަހެޅުމަީކ މަސްވެރިކަން ރާއްޭޖެގ 

ވިސާ  ކަމަކީ އަނެއް ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަން އެއް ކަަމކަށް. ކަންކޮޅުތަުކގައި ދަށަށްދާ މަްއސަލައިަގއި ެއކަމާ

ކޮމިޓީެގ  ބެހޭގޮތުން. އެހެްނވީމާ، މި ދެކަންތަކަށް މި ނޫންނަމަ ވޯރކް ޕަރމިޓު ބޭރު މީހުން ގެނައުމުގެ ހުރި ދަިތތަކާ

ނޑުމެން ވޯޓަކަށް އަހާކުރިއަށް ގެންިދއުމާ  ަލއިގެން މިކަން ކުިރއަށް މެދުގަިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައުޅގަ

ނޑުމެން ހުރޭ ވޯޓަކަށް ުނގޮސް ކުިރއަށް ގެންެދވޭ ިއއްޔާހެން ރަނގަ ގެންދިޔަ ޅުވާީނ. އެއީ ަބއެއް ކަންަތއްތައް ައޅުގަ

ނުޑ  ކަންތައް. މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ކުރިއަްށ ގެންދާއިރު އަުޅގަ

. އެއީ ަބއެއްފަހަރު ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ިއއްޔާހެން ރަނަގޅުާވނީށް އަހާލަިއގެން ކުރިއަްށ ގެންދިޔަވޯޓަކަ

ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެްނ މި ޮކމިޓީން ނިންމާފައި އޮންނަ ަކންތައްތައް ވެސް ިތއީ ނިްނމާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫޭނ 

އެހެންވީމާ،  ކިޔަިއގެން އިޙުތިޖާޖުކުރާ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެންދިޔަ. ެއންމެފަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެވސް އެހެންވީ.

ދެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ެއ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީގެ ކުިރއަށް ގެންދިއުާމއިމެދުަގއި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް. އާދެ! ކޮމިޓީގެ މިަވގުތު ވަަޑއިގެްނ 



  

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ  5ދެއްވީ  ންބަރުން. އެއީ މުޤައްރިރާއި ެއކީގަ. ޯވޓުޢިްއޒަތްތެރި މެ 6ތިއްބެވީ 

ނޑު ތިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ސާފުކުރާނަން.  އެކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ފާސްވެއްޖެ! އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ރުކުރަމުން ށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ހާޟިޖެ ކަމަރުކުރަންެވއްފުކުރުމަށްފަހުގައި ބޭފުޅަކު ހާޟިމަޢުލޫމާތު ސާ

ނޑު ސިީޓެއއް ފޮނުވާލާނަން މި ކޮމިީޓައށް މި ހުށަހެޅިފައި ގެންދާނަން. އެންމެ މިވާ  ފުރަތަމަ މިއަދު އަުޅގަ

އަދި ާރއްޖޭން ބޭރުން  ާއއި ބެހޭގޮތުން ފިޝަީރޒް މިނިސްޓްރީން މަސްވެރިަކން ދަށަށްދަނީ ކީއްެވގެންތޯ މައްސަލައާ

ހަމަ އެއާެއކުަގއި ދެން ތިވިދާުޅިވ  ތައް ވަދެ ެއއް ނަްނބަރުގެ، ދެން ހުއްދަ ދީފަިއ ހުންނަ ބޯޓުފަހަރު، ދެންބޯޓުފަހަރު

ނޑު ބަލައިލާނަން. ކޯޓާ ދޫކުރުމުަގޔާކަންތައް ެވސް އިިމގްރޭޝަ އި މިކަންކަުމގެ މިހާރު އެ ްނ ކަންތައް ެވސް އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮުތގައި ނުަބއިކޮްށ ކަންތައް ކުރާ މީހުންގެ  ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މި ކޮމިޓީއަށް

 ވާ މިތަނަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީވެސަބަބުން އޭގެ ރަނގަޅަށްކުާރ މީހުންނަށް ވެސް އޭގެ އަަސރު ފޯރަމުންދާކަމުގެ ޝަކު

ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރަނގަޅު ބިމިހާރު އެ ފަރާތުން ގެންގުުޅއްވާ ޕޮލިސީައކީ ކޮބައިތޯ. ައދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު، ލި

އްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ؟ އަދި ރަނގަޅު ނޫންނަމަ އެކަން ހިނގާގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް. ޞަ

ނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ މައްސަަލ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ތި ދެ ކަންތަކާއި އަދި އަުޅގަ

ށް ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަަކ ަދންނަވަމުން މިއަދު ބައްދަުލުވން މިހިސާބުން ނިންމާލަނީ. މިދެންނެވިގޮތަ

 ވަަޑއިގެންެދއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

___________________ 

 

 

 

 


