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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ވަަޑިއގެން ދެްއވި ޢިއްޒަތްތެިރ  ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީ`. 

ޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދިއްދޫތިއްބެީވ  އަށް ވަަޑިއގެން މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީ  މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫ، ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫއަދި  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު

 ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ، ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ ، ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 ހޯރަފުށީ ، އަޙްމަދު އިލްހާމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތީދަނގެ، އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

. ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިާރގެ  ވިލުފުށި ،އަދި އަޅުަގނޑު  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 3ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ 123މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ައޅުަގނޑު މި ބޭއްީވ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ބެހޭ ގޮތުން އަމީންޢާއްމު މި ކޮމިޓީ ބާއްަވއިދިނުމަށް ހަޅުއްވާަފިއވާ ުކއްލި މައްސަަލައކާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަ

ގައި  1ނަންބަރު  ޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުުވނީ ރޫމުގުިޅގެން. ދެން ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީ އަ އެދި ފޮނުވާފަިއވާ ނޯޓިސްައކާ

 . އެހެންވީމާ، ކުޑަަވގުތުކޮެޅއް އަދި އެބައޮތީ ބަދަލުވެފަ އަށް މި  2 ށް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރޫމު ކަމައޮންނާނެ 

. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އޮތީ ފެށިފަ އެއީ އެހެންނަމަވެސް، ޮކމިޓީ މި ބައެއް ޢިއްަޒތް؛ލަން ޖެހޭ ބަލައި

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫއަރުވާނަން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރުޞަތުށް މެންބަރުން ކުރެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަ 3

 . ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ލުތަކުގެ ޑެިޕޔުީޓ އަކީ ސަރުކާރުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަނުގެ ފަާރތުން ސްކޫ އާދެ، މި މައްސަލަ

 ެބވި ބޭފުޅުން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ.ގުިޅގެން އެ މަޤާމުގައި މިހާރު ތިއް ންގެ މަޤާމު އުވާލުމާޕްރިންސިޕަލު

ނޑުމެން  ލައިދިނުމަށް އެދިވަަޑިއަގތުމާމިަކން ބަ ށް އެ ބޭފުުޅންގެ ޝަުކވާ ހުށަހަޅައިއަޅުަގނޑުމެންނަ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ންނަވާނެ ޑެިޕޔުީޓ . ެއނގިަވޑަިއގަސޮިއކޮށްފަިއ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ބޭފުޅަކު 3 އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ 

ދުވަހު މަސައްކަތްކުެރްއވުމަށް  ގޮސް ވަރަށް ގިނަވަރަށް ހަމަ ޓީޗަރަކުްނ ފެށިގެންދެވެނީ  ހަމައަށް މި ޕްރިސިޕަލަކާ

 މި ގޮތަާކ، ވާނެ ްނގެ މަޤާމުގެ ުކރިއެރުމަށްފުޅުބޭ ވާނެ ގޮަތކާއި އެ އަށް ބޭުފޅުންގެ މުސާރަ ފަހުގައި. އެހެންވީމާ، އެ

ައޅުަގނޑުމެން މި މާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ޭބނުންވަނީ، ކަންކަމުގެ ހިތްނުތަނަވަްސކަްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. އެެހންވީ

މިފަދަ  ޖެހޭ ސަރުކާރުން ކުއްލިައކަށް ގޮތަކީ ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި އެބަ ހުށަހަޅާ

، ގިނަ އަދަދެްއގެ ަދއުލަތުގެ  ން. ކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ވަރަށްންމެވީ ޮކންގޮތަކަށްތޯ ވިދާޅުވެެދއްވަނިންމެވުމެއް މި ނި

ވެސް ވަރަށް ބުރަ  މީހުންއެ ދައްކަނީ.  ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންތަެކއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ަގއިސް ސިވިލް ސަރވި

މީހުންެގ މަޤާމު  ވަީނ. ވީމާ، އެ ހިސާބަށް ދަތުުރކޮށްފައި ވާސިލުވެަފއި އެ ދުގަިއ މިވަރަށް ފޮނި ުއއްމީ ،މަސައްކަތުން



  

މީހުން  އަދި އެ ގޮތަކާ އަށް ވާނެ މީހުންެގ މުސާރަ އެ .ކަމެއް މީހުން ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވާނެ  އެ އުަވއިލެވުނީމަ

ނޑުމެން ތައްތައް ގިނަ ކަން ކަމާއި މިކަހަލަ ވަރަށް  ދަނީ ކީއްެވގެން ޑިމޯޓުެވގެން މި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ުއސޫލަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި ކިހިެނއް  ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކަން ިމގޮތަށް ނިންމެވީ ކޮން ބަލަން ބޭނުން މި

ސަލަ ބެލުން ަމއް ،އަށް ހާޒިރުކޮށް ވެގެންތޯ. ެއކަން ބެއްެލވުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްީރގެ ކަމާ ެބހޭ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީ

ނޑު އުއްމީުދކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ދެއްވާނެ ވެސް މިކަމަށް ތަރުހީބު ގޮަތކީ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ގޮުތގައި މި ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ކަެމއް  ދިގު ާވހަކަތަކެއް ދަްއކަން އޮތް ކަމަށް. މިއީ ދެން މާ

ނޑުމެންނަކަށް މައްސަލައޮފް އެިޑޔުކޭޝަނުން ޖަ އިގެން ކުިރއަކަށް ނުދެވޭނެ. އަ  ވާބެްއ ލިބިގެން މެނުވީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާ ވިްއޔާ ެއީއ  ވަނީ ުކރާ ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް މި ޝަކުވާ އެއީ ކޮންެމގޮތެްއވިޔަސް އަުޅގަ

 ޖެހޭ ބަލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމެއްޯތ އެބަކިހިނެއް ހިނގައިިދޔަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  އަރުވަން.ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއާދެ، މި މައްސަލައަށް ތާއީުދކުރާ ޢިއް

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢީލްއިސްމާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ވަެރއްެގ ކަންބޮުޑވުމެްއ އެބަހުރި  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ިމ މައްސަލަިއަގިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކޮންމެެވސް

އް ދެެކވެމުންދިޔަ ގަީޑގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ ސަލަ މީޑިޔާ ތެރޭަގއި ވާހަކަތަ މި މައް

ނޑުމެންގެ ށް މި މަވަކިކުރަން ކަމަ މިތިބަ ޑެޕިޔުޓީ  ،މާލޭކޮޅުން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަލފާކުރެވެނީއްަސލައިަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕީ ނޑަކަށް ސަޅީހަކަށް ީމހުންނާ އަޅުގަ  .ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާޕްރިންސިޕަލުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި ގާތްގަ

ނޑުމެން ދެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަެރއް އަުޅަގނޑަކީ. ދެން އެ  ލިޝަނުން.ގެ ކޯވެސް ބައްދަުލކުރެްއވިއްޖެ ައޅުގަ

ނުޑ ެވސް ހިމެނުނީމާ ދެން އެ ނޑުމެންނަށް ވެސް  ަތއް ންސަރންހުރި ކޮބޭފުޅުންގެ  ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެސް  ރާޖެހިއިރު މިނިސްޓަ 3ވަަރކަށް އެ ަމޢުލޫމާތު ސާފުވެއްޖެ. ދެން އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެވެސް

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ންމިނިސްޓަުރގެ ާވހަކަފުޅު ،ބައްދަލުވެ ވެގެްނ ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ގެ ވެސް އެބަ ކޮންސަރެނއް ހިްތއޮތީ މި މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ހިނގައްޖެ. އެހެންވުމުން، އަުޅގަ

ތަނަށް  . އެހެންވީމާ، މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި އަދި މިދެއޭ އި ވވާހަކަދެެކވެމުން އެބަގޮތުަގއި އެ މައްސަލައާ މެުދގަ

ނޑަ  ްށ ކަމިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށްގެން ިމ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަކުންނެއް އަިދ މީަގއި ޙައްލުަތކެއް އައި ކަމަކަށް އަުޅގަ



  

ނޑަްށ ވެސް ހަމަ ފެނޭ އިނގޭތޯ. ދިރާސާކޮށް ކުިރއަށް ގެ . މިކަން ހަމަ ރަނގަޅަށް ބަަލއިއަދި ނުފެނޭ ންިދޔުމަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މެންބަރު ރޮޒައިާނ އަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެން މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހަޅާފައި މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ނަޑކަްށ  . އަުޅގަ ވަނީ ގާތްގަ

ަދއްކަނީ ސަތޭކަ ައއްޑިަހއެއްހާ ބޭފުުޅންގެ ވާހަކަ އަދި ޚާއްަޞޮކށް ޭއގެތެރެއިން ާސޅީހަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ގޮތުގައި އެޑިުޔކޭޝަްނ  މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްފުޅުންނަކީ މާލޭގައި މަސައްކަތްބޭ

އެބަ  ސްކޫލުަތއްެވސް އި ށުަގއި ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލަކާ ނުލަ ގިނަ ރަށްރަ ވަރަށް ،މިނިސްޓްރީން މި ވިދާޅުވަނީ 

ިގަނ  ވަރަށް ،ގިަނ އަދަދެްއގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ސްކޫލުަތކަކީ ވަރަށް ހިންގައޭ. އެހެންނަމަވެސް

ިދން އިސްކަންދަރަށް އެކަިނ ކު 2300ބޭ. އްތި އެއްވަރަށް ސްކޫުލގައި ކުދިްނ އެބަ ށުގެ ޕޮޕިއުލޭޝަނާރަށްރަ

ން ސްކޫލެއްގައި ގިނަ ކުދި ސެޝަނަކަށް މިހާ 2ތިބޭ. އެހެންވީމާ،  ވެސް އެބަ  ސްބަލައިލިޔަ

އެްއވެސް ސްކޫެލްއ ސް ށް ބަލައިލިޔަޤައުމުތަކުގެ ސްކޫލުަތކަ އިން ބޭރުގެ އެހެން ގެންދާއިރުަގއި ރާއްޖެބަލަހައްޓަމުން

ސްޓެންޓު ިކޔާފައި ނުވަތަ ވަިއސް ނުވަަތ އެސިއް ހުރެފައި ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ޑެޕިުޔޓީ ޕްރިންސިޕަލެ

 ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ނުހުންނަ ސްކޫލެއް ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ އެޕްރިންސިޕަލެއް 

ގަީޑަގއި ގޮސް ސްކޫުލގަިއ  2ެސޝަނަކަށް ސްކޫުލ ހިންގާއިުރ ކިހިނެއްތޯ ޕްރިންސިޕަލް  2 .ތީވެއޮންނާ އިންގިނަ

ކަަމކަށް ބަލާއިުރގައި ލީޑިންގ ީޓޗަރުންގެ މަޤާމަްށ  ނޫން. ދެން އަނެއް ކަެމއް ހުންނަވާނީ ވެސް. އެީއވެސް ކުރެވޭނެ

 ނުލައި ހުރި މަޤާމަށް  ގޮތަކުން އެޕްަރއިޒަލަކާ ނަކުރަނީ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮިނަގނޑު އޮން ބޭފުޅުން ދަށް މި އެ

ފޯމެންސް ގޯްސވެއްެޖއްޔާ ނޫނީ. ބޭފުޅުންގެ ޕާ އެޕްރަިއަޒލަކުން އެ މަކަށް ދާކަށެްއ ނުވެއް އެންގޭނެ،ވުރެ ދަށް މަޤާ

ްނގެ ޓީޗަރު ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ޒަމާން ވަންދެން އިއަނެއްކާ ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިަޕލްގެ މަޤާމަށް އައިސްފަ 

ތިއްެބިވ  އިހިސާބަށް އައިސްފަ އެއަިއސް ވަމުން ޕްރޮމޯޓުވަމުން، ވެ ސްޕަވަިއޒަރުންނަށް ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވައި

ބޭފުޅުން އެޕްރައިޒަލް ފޯމުތަކާ ެއއްޗެހި  ބޭފުޅުންނަްށ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ުކއްިލ ގޮތަކަށް އެ

 ފުން ކުެރވޭ ވަރަށް ބޭއިންސާ ންނަށް އެ ފެންވަރެްއގެ މަޤާމަކަށް ދާން ބުނުމަކީ އެއީޓީޗަރު ފުރަމުންގެންދާ ލީޑިން

ނޑު ދަންނަވާީނ. ގައި އެހެްނ ޗަރުންނަކީ ހަމަ ސްކޫލު ހޮލިޑޭޓީ އަނެއްކާ ސްކޫލުތަުކަގއި ލީޑިން ކަމެކޭ އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ސްކޫލުތެރޭ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  އަށް ދާ ޓީޗަރުން. އެކަމަުކ ސްކޫލުގެ ުޗއްޓީ ޓީޗަރުންނެކޭ ެއއްގޮތަށް ހޮލިޑޭ 



  

ކީ އުޅުްއވަނީ ޕްރިންސިޕަލާއި ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލާ. ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުަގއި އިްސކޮށް މި

 ހާ ހުރި  އެހެންވީމާ، މި އެރޭންޖުމަންޓުތަކާއި މިނޫން.  އް ސްކޫލު ޗުއްީޓަގއި ޗުއްޓީ ިލބިގެން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެ

ޓީަޗރެއްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ބަަހއްޓަަވިއގެން ޑެޕިޔުީޓ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގަިއ ތިއްަބާވ  ކަމެއް ކިހިނެއްތޯ ީލޑިން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަިއ  ަވންދެން ދުވަސް ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނީ. އަނެއްާކ އެހާ ގިނަ

މިހެްނ ކުއްިލގޮތަކަށް ގެންދަވާފަިއ  ،ޑަިއގެންފަިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންހަމައަށް ވަމަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން މި މަޤާމާ 

ލާށޭ ިކޔާފައި މިހެން ބުނުމަކީ މިއީ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި 5 ،ތިމަންނާމެން މި މަޤާމުން އެއަށްވުރެ ދަށް މަޤާމެއް

ސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެން ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ ހަމަ މިނި ވަރަށް ދެރަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލައެއް ؛މިކަމާއި ގުޅޭ ބޭފުޅުން  ؛ގުޅޭ ބޭފުޅުން ެނތް. މިކަމާ މިނިސްޓަރު ނޫނަސް އަޅުގަ

އުުޅއްަވނީ. ހަމަ އެގޮތުން ޒޯނުތަކަށް  ޓަރ ނަޒީރު މާލޭގެ ކަންތައްތަކާއަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތން ސްޓޭޓް މިނިސް

 ހުންނެވީ. ެއ ބޭފުޅުންނާ  ސައުުތގެ ްސކޫލުަތކަށް ަވކި ބޭފުަޅކު މިގޮތަްށ މި ،ން އަްއޑޫެގ ސްކޫުލތަކުަގއިބަހާލައިގެ

ނުޑމެން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  ނޫން ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން މި ގޮތެއް މިކަމަށް މަޝްވަރާކޮްށގެން ހޯދޭނެ އޮތްތޯ އަޅުގަ

ނޑު ބޭފުޅުން  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި މަސއްކަތް ކުރުމަށް އެ މުމުހިއްދެކޭގޮުތަގއި ހަމަ ވަރަށް  ބެލުމަކީ އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވިސްނޭޯތ  ގޮތަކަށް މިކަން ނޫން އަދި މި ނިންމެވުެމއްތޯ ުސވާލުކުރުމަށާ ކިހިނެއް ނިންމެވި

ނުޑ ހަމަ އެދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮްށގެން އެހެންވީމާ،  ވެސް މިކަމަށް ަޙއްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އަޅުަގނޑު ހަމަ އަިދވެސް އެެދނީ އެ  ވާހަކަތައް ެދއްކުމަށް.  ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު 3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  123އޮތީ މަޖިލީހުގެ  ން މިހާރު މިއާދެ، ައޅުަގނޑުމެ  މި  މެންމީހަކު ސޮއިކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި ގޮތަކީއޮތީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ އެޑިޔުޭކޝަނުގެ ކަމާ ބެޭހ  ،. ދެން މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް ޙައްލެއް ފެނޭތޯ  މި ،ދިރާސާކޮށް ކަންކަން އަލުން އިތުރަށް ހާޒިރުޮކށްގެން މި ،ފަރާތްތައް ގެނެސް

އެކަމަްށ  ންމެވުމެއް ނިންމެވީ ކޮން ުއސޫލަކުންތޯ ބެލުން.ން މިފަދަ ނިމަސައްކަތްކުރުން. އަދި މިނިސްޓްރީ

ވެސް އެކަމަށް  . އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ލިބިފަ މިހާރު ތާއީދު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައި

 ؛ހިމެނޭ ަގއިސްސިވިލް ސަރވި، ގިނަ ސަރުކާުރގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، މިހާތާއީދު

 ތިްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިހާ ދެރަ ނޑުމެންގެ ޅަދަރިންނަށް ތަޢުލީމުދެއްވުމުަގއި މަސްޢޫލުވެވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނޑުމެން ކުރެ އެކަކު ގޮތެއް ވުަމކީ އަުޅގަ  ނޫން. އެހެންވީމާ، މާ ކަމެއް ވެސް އެދޭނެ އަުޅގަ

 ކޮށް އަޅުަގނޑު މަްޝވަރާކުރުމާއި ެއއް ރަނގަޅު ގޮތެްއ ވޭތޯ ސަރުކާރާ ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ގޮތްތަެކއް ނުކިޔާ މި

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮ ކަމެއް ނިންމެވީ ކޮންސަބަބަކާ ސަރުކާރުން މިފަދަ ުތގަިއ މި ކޮމިޓީން ހުރެޯތ ބެލުމަކީ އަުޅގަ

ްށ މީހަކުގެ މަޤާމަ އެ ،ކަމެއް. ޑެޕިުޔޓީ ޕްރިންސިޕަލް ނޫން އަދި ކޮންމެ މަޤާމެއް ހުރި މީހަކު ވިޔަސް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ކަމެއް.  ށް ނޭދޭނެ. އެއީ ހަމަ ކަށަވަުރވާކަވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް ދިޔުމަ މީހަކު ހުރި މަޤާމަށް އެ ވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް؛

މަސްއޫލިްއޔަތު  ،މަޤާމު އަދާކޮށް ގެބޭފުޅުން އަދި އެއީ އެ ،މު ސަބަބެއް ނެތިވެސް މުހިއް ރުކާރަކުންއަދި ސަ

ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެފަދަ ނިންމެވުމެއް ނިންމަވަން ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާހާ ހިނދަކު އަދާނުކުރެވޭ

ނޑު ުއއްމީ ޤަބޫލެއް ނޑުމެން ދުކުރަނީ ސަރުކާރުން ދެ ވަަނ ވިސްުނމަކަނުކުރެޭވ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ށް ގޮސް އަުޅގަ

ކަމަށް  ައޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި .ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން މި ސަރުކާރާ

ހުންނަ ކަންކަމުގަިއ ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުންނާ މިފަދަ ގުޅުން  ކަމަށް. އެނޫން އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ޙައްެލއް ލިބޭނެ

 ކަމެއް ދިގު ވާހަަކތަކެއް ދައްކަން އޮތް މާނުކުރެވޭ.  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލެއް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްގެްނާވނެ

ނުކުރާނެ. އިންޞާފުވެރި  ވެސް ޤަޫބލެއް . ހަމަ މި އިންޞާފުވެރި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ހަމަ އެކަކުނޫން މިއީ

ފަދަ  ނުޖެްއސޭބަަޔކު ބައިތިއްަބއިގެން ދެކޮޅު ސަރުކާުރން އެއްގޮަތކަށްެވސް މިފަދަ މަޤާމެއްގައިވާނީ  ނިންމެވުމަކަށް

ނޑަކަށް ދެންނެވޭކަެށއް ނޑަށް  ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން. ދެން އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވީ ކަމަކަށް އަޅުގަ ނެތް. އަޅުގަ

ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިުކރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ކަެމއް  ؟ށްތޯނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ނިންމެވީ ކޮންގޮތަކަ ޤަބޫލެއް

ނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް ވަންާޏ  ކަމަށް ގޮަތކަށް މިކަން ކުރެވޭ ނޫން ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް، އެ ވެއްެޖއްޔާ ދެން އަުޅގަ

ތިބެނީ ފުދޭވަރަކަށް  ން މިޕްރިންސިޕަލުންގެ ަނއިބު  ،ޒުރަކަްށނުވާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެއެއީ ޤަބޫުލކުރެޭވ ޢު

ނޑުެގ ވާހަކަ މި ނިންމާލީ. އެހެންީވމާ، މިކަން ހަމަ އަޅުަގނުޑ  ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ްސޫކލުތަކުގަިއ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ހުަށހެޅުން ތަކުރާރުކުރަމޭ.  ،އަނެއްާކވެސް ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ  މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ގެަނއުމަށް އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ގެ ގޮތުން މަްއސަލަ ހުށަހަޅައިއުސޫލެއް  . މެން ވޯޓަށް އަހާނީތާއީުދކޮށްލީމާ ުކރިއަށް ގެންދޭތޯ ނޫންތޯ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ވޯަޓށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ބައެްއ  އެހެންނަމަވެސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދޭތީވެ އަުޅގަ

އަުރވަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސ މި ފުރުޞަތުން ބޭނުންފުުޅވާތީވެ ބަރުން ވާަހކަފުޅުދައްކާލަޒަތްތެރި މެންޢިއް

 ނިޒާރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ



  

މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން  އަޅުަގނޑަށް ެވސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ އަކީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު.

ނުޑ  ނޑުމެން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަންޖެހޭ މަްއސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަ މިގޮތަށް ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ އަުޅގަ

ޤާބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނަޑކީ ެވސް އެޑިުޔކޭޝަން ދާއިާރގަިއ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރި 

އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެްއގެ ތެރޭަގއި މީހަކު އުޅެފައި އެ ހިސާބަށް އައިސް  މީހެއް. ދެން

ކުއްލިައކަށް ޑިމޯޓުެވ، އޭނަގެ ޕްރޮފެޝަނަލް، އޭނަގެ ކެރިައރ ގެއްލި، ވާުނވާ ނޭނގި، ެދން އޭނަ މިސާލަކަށް އެއޮތްހާ 

ފް، ތަޖުރިބާ އާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް ިބލްޑުކޮށްފައި ވަކި ހިސާބަކުްނ ދުވަހުގައި އޭނަގެ މުޅި ކިެޔުވމާއި މުޅި އޭނަގެ ަލއި

ނޑުމެން  ދެން އޭނަ އަްށ ވާުނވާ ޭނނގޭ ހިސާބަށް ގެންދިއުމަީކ މިއީ ައސްލުަގއި ވަރަށް ސީރިއަސްކޮްށ އަުޅގަ

ންނެީވ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ައޅުަގނޑަށް މި ަމްއސަލަ މި އެނގުނީ ވެސް ވަރަށް ފަހުން. މި ދެ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލއެްއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ މީ އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑަްށ މި މަޢުލޫމާތު މި ލިބުނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާެއއް މިކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަކީ. ކޮމިޓީގައި ައޅުަގނޑު 

ނުޑގެ އަމި ނޑުމެން މިކަން ވާނުާވ އެޓްީލސްްޓ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ އްލަ ޟަމީރު ވެސް ަޤބޫލެއް ނުކުރޭ އަުޅގަ

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތާ އަުޅަގނޑުެމން ބައްދަލުކޮށް މި ވާހަަކ؛ މި ވާ ގޮތެްއ ރަނަގޅަށް ިކަޔއިދެްއވުން. ނޫނިްއޔާ މިކަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު  ގަިއ ެއގޮަތށް މިކަން ހިނގަިއގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުުކރެވޭނެ ޙަޤީޤަތުަގއި. އަުޅގަ

އަދި ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް؛ ެއކަން ސަރުކާރުން އެ ކުރައްވަނީ ކޮން 

ނޑު ވެސް ބޭނުން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ސާފުކުރަން. އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ނިޔަތެއްަގއި ކިހިނެއްތޯ ައުޅގަ

ވީ މިއީ ސިޔާީސ ކަމަކަށް ވުރެ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސީދާ އެ މީހުންގެ މުޅި ޕްރޮފެޝަނަލް ވިސްނަވަން 

މީހަކަށް  ގުޅިފައި ހުރި ކަމެއް. އެްއވެސް މީހަކަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކެރިއަރއާ

ވަންދެން  ފަނަރަ އަހަރު، ސޯޅަ އަހަރު، އަހަރު ރަބާތް. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަްށ ދިހަވާެނ ގޮ މިކަން އިހުސާސްކުެރވޭނީ

ދާޭށ  ވަކި ާދއިރާައކުން ިކޔަަވިއގެން އެ ާދއިރާެއއްަގއި މަަސއްކަްތކޮށް، ތަޖުރިބާ ހޯދާފައި ވަކި ހިސާބަކުން ދެން ކަލޭ

އެހެން  ށް،އޮފީހެއްގެ ެސކެޓްރީައކަށް، ނޫނިއްޔާ ތި ސްކޫލްގެ ީލިޑން ޓީޗަރަކަށް، ނޫނިްއޔާ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ  އެކަްނ ެއގޮތަށް ދެންނެވީ  މި ބުނުމަކީ އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ދެރަވަުރ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ެއއީ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން އަުޅަގނޑުމެންނާ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވެ،  އެއަށް  ކުރާ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީޤަބޫލު

ނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވުމަީކ ެއއީީކ ޭބފުޅުން ރާވާފައި އޮތް ގޮތަާކއި ސިާޔސަތެ ބައްދަލުކޮށް، މިކަން އެ އް އަުޅގަ

ނާނެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް. މައްސަލަެއއް ނޫންހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނކީ. ެއކަމުގެ ަސބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނޯން 

ވެސް ސާފުވާނެ.  ދިޔައިމަ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮްށފައި އެ

ނޑުމެންަނށް އެނިގގެންދާނެ. ހަމަގައިމު   ވެސް އަުޅަގނޑަށް މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގި ުހރި އެްއޗެއް އަުޅގަ



  

މި  . އެހެންވީމާ،އެ ބޭފުޅުންަނށް ހަދަން ބޭފުޅުން ރާވާފައި އޮތީ އެޓްލީސްޓް އެ ދެންނެވީ. މިކަމުގެ ކިހިނެްއަކން

ނޑު ވެސް އެ އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ންވާތީ ައޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރަން. މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނގެން ބޭނުމަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އަްށ އަދި ރަސްމީ ސިފައެްއގަިއ  ކޮމިޓީ ކުރާ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑަްށ އެމަޢުލޫމާތުތައް  ނަށްނުރަސްމީ ސިފައެްއގައި ނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންއަދި ނަމަވެސް،  ނގެންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

 ވަން މުޤައްރިރު މިކަމާ އެއްގޮތަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބޭނުން މި މަޢުލޫމާތުތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަ

 ން ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.އެހެ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އުޅޭ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަާޤމާ ގުޅޭ މައްސަަލއިަގއި ިމ  މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު.

 އިނގޭތޯ އޮޅޭފައި އޮތަސް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނެތް ވަަޑިއގެންހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް އެއްެޗއް އޮޅި 

ނޑުމެްނނަށް ވެސް ތި ޝަުކވާތަްއ  ދެންނެވީ ެއއީ މިހެން މި ިއނގޭތޯ. .ިމއަކުއެްއވެސް އެްއޗެއް  އަސްލު އަުޅގަ

ނޑުެމން އައިްސގެން، ައޅުަގނޑުމެން އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އުޭޅ ސާފުކޮށްފިން ވެގެން އަުޅގަ

ށް ވެސް އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަހީވަނީ އެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްހެން  ގޮތް. ައޅުަގނޑަށް

 ވަަރކަށް ޑެިޕއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މައްސަލަެއއް މި 189ނުވަތަ  188ދަންނަވަްނޏާ މީގެތެރޭގައި ޤީޤަތުގައި ތެދަށް ޙަ

 ބަިއކުޅަ ނގޭ ެއްއޗަކީ މީެގ ދެޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރިކުރުމުން އެ. އެެހންވީމާ، މީގެތެެރއިން އަ މީަގއި ނިކުެމގެން އުޅެނީ

އް ހުރި ކެވިދާުޅެވގެން، ވަަރށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަވުރެ މަްއޗަށް ކިަޔވާ ފެންވަރަށް ބަަޔކީ ގާތްަގނަޑކަށް ޑިގްރީ އެއް

ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ސަުރކާރުން އޭުރ  2009އުޅޭ އަނެްއ ބަޔަކީ  ބޭފުޅުން މީގެތެރޭގައި. އަސްުލ މީގެތެރޭގައި މި

އްބެވި ބޭފުޅުން. ކޮލިފިކޭޝަން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ގެންނެވި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ޑެޕިއުޓީންނަށް ހައްދަވާފައި ތި 

ސްކޫލްތަކުގެ މި މަޤާމަށް އެހާ އޮތް ނަމަވެސް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ެތރޭގައި މި ތިއްެބވީ އަސްލު 

ންނަވަންޏާ ހެލްތު ތެދަށް ދަ، ދަންނަވަންޏާ. ދެން އަސްލު މިހާރުެގ މާޙައުލުަގއި ގެންާވ ބޭފުޅުންނެއް ނޫްނ ތެދަށްއެކަށީ 

 އަދި ކުާރ މުަވއްޒަުފން މާލޭގައި ފުޭދވަރަށްސެކްޓަރާިއ ެއޑިުއކޭޝަން ސެކްޓަރާ، ިމ ދެ ސެކްޓަރަގއި މަސަްއކަތް

ވެސް އެ ތަންތަނެްއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަދި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި  ނެތް މި ގެ ގިނަ ރަށްރަށަކުތިއްބަސް ރާއްޖެތެރޭ 

ގޮތަކަްށ  އެހެން ސެކްޓަރާއި އެިޑއުކޭޝަން ސެކްޓަރާ؛ ސްކޫާލއި ޞިއްީޙ މަރުކަޒާ ރަށެއްަގއި ހުންނަ ހެލްތު

ައދާކުރާނެ މީހުންނެއް ނުލިބޭ. ތަންތާނަގއި ަވޒީފާ އެ ރަށަކުން އެ ރަުށގެ ތަންތާނގައި ކޮންމެ ދަންނަވަންޏާ. މި



  

ތިިބ  އިތުުރވާ ވަރަށްރަށަކަްށ ފުދިފައި  އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް އެހެްނ ރަށަކުން ރާއްޭޖގެ އެކި ރަްށރަށުގަިއ ތިބި، އެ

އޮންނަނީ އެހެންނޫންތޯ. އެގޮތަށް ތިބޭއިުރ  ޖެހިފައި މިރެއިން މީހުން އަސްލު މޮބިލައިްޒކުރަންމީހުންގެ ތެ

އުޅޭ ޑެޕިއުީޓ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ތެރޭަގިއ މެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި މިހާރު ބަދަލުގެންނަން އަޅުަގނޑު

ގެ ގޮުތގައި ވަަޑިއގަތުމަްށ ނެތް ރަށްރަށަށް ޕްރިންސިޕަލުން  ސް އެބަ ިތއްބެވި މިދެންނެވި ގޮތަށް ޕްރިންސިޕަލުންވެ

ވުެރ  ޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވާފަިއ އޮތީ ޑެޕިއުޓީންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެވި. އެ

މީހުންގެ ައތުގައި ކޮލިފިކޭޝަން ހުރި ަވރަކުން ޕްރިންސިޕަލުންނަށް  . އެފަކަށް އެ އޮތީ ފުރުޞަތުދެއްވާމަތީ މަޤާމަ

ފަދަ  ދެންނެވި މި ،ވޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމެއްގައި ައސްލު ޢާއްމު ހާލަތުގައި ބަދަލު އެބަ

އަށް ބަލާފައި  ރި ކޮލިފިކޭަޝނަކާއި ތަޖުރިބާމީހުންގެ އަުތގައި ހު މީހުންގެ ތެރޭގައި، އެ މަދު ބޭފުޅުންކޮޅަކަށް އަދި އެ

ސިޕަލުންނަށް ބަދަލުވެ، ސްކޫލްތަްއ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ބޮޑީ ޕްރިން ،ޑިމޯޝަނެއް ކަމަށް ހީވި ަނމަވެސް

ށް ބޭފުޅުންނަ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ސްކޫލްތަކަށް ހޯއްދަަވއިދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހެން އޮތް ކަމެއްަގއި އެ ހިންގަވައި

ެވޭވ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ބަަލިއަގންނަން އަޅުަގނޑަްށ ދަތި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢާއްމު  ދެރަކޮށް، އިހާނެތިކޮށް

އަދި ، އަށް ލިބޭނެ މުހިްއމު ހެޔޮ ބަދަލަކަށް އަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޖުމްލަކޮށް މުޅި ރާއްޖެ

ސަތެއް ކަމަްށ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ސިޔާ ، ގޮެތއްަގއި ސްޫކލްތައް ހިންގުމަށް އެފިޝެންޓު

ނޑުމެންނަށް އޮޅޭއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއީ ެއއްވެސް ކަމެްއ  . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ެފންނަ ގޮތުގައި އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ނެތް މިއަކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ހޯރަފުށީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑު ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ޑެޕިއުީޓ  188ދަނީ ބޭފުޅުންތަކެއް،  ން ވެްސ ފާހަގަކުރެވެމުން މިއި އާދެ! އަުޅގަ

ނޑައި ީއކީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫން. އެއީ ހަމަ ސީދާ ދޮގު ލާ ވާހަކަ. އެްއގޮަތކަށްވެސް އެ ޕްރިންސިޕަލުން ކަ

ކުރާ ުއސޫލެއް މިނިސްޓްރީަގއެއް ެވސް ނެތް. ސަރުކާރުގެ ވެްސ އިން ަވކި ވާހަކަތަެކއް. ެއއީ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ަވޒީފާ

އުޓީ ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި ޑެޕި ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެްލ ހަތަރެއްގައިވިސްނުމެއް ނެތް. އެ ބުނުއްވާހެ

ބުނާހެން ޑެޕިއުޓީަގއި ހުރެފައި ދެން  މީހުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކެއް، އެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގޮތުަގއި. ެއހެންވީމާ، އެ

ނަށް ދާން ސަރުކާރުން އެބަ ތަންކޮޅެއް ދަށްވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮލިފިކޭޝަން ހުރި މީހުންނަށް ޕްރިންސިޕަލުން 

އަހަރުވެފައި ތިބި ހަތަރުަވރަކަށް މީހުން ނޫނިއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ  65ކުރޭ. ޭއގެތެރެއިން އޮފަރ



  

ކުރާ، ެއ އިން ވަކި  ަވޒީފާ ދިމާލުގައި ހުރި ޕޯްސޓުތަކަށް ދިއުމަށް. އެހެންވީމާ،ހުރި އެިކެއކި ދިމަފުރުޞަތުތައް އެބަ

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރްއާޔ ކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަތަންކޮޅު އަންނާތީ އޭތި ރަނގަޅު  ޖުމްލަ، އެ

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ހަަމ ވާ އޮތީ.  ގޮތް ސާފުެވގެން މިކަން ހުށަހަޅާފައި މި ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

އްދަްށ ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ ހަމަ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަްލގެ މަޤާމުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރަހަ

 ޅަމުން އެބަ ތާ. ހަމަ ގުބޭފުޅުންގެ މަންދޫބުންނަށް  ބޭފުޅުން ގުޅުްއވާނީ އެ ދޭ. ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުޅަމުން އެބަ 

ދެނީ. އެއީ އެ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގުޅުއްވާަފއި ިވދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ، އޮްޕޝަންތަކެއް މި ދޭ. ސްކޫލުން ހަމަ އެކަމާ

ވެސް އެހެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ނޫނިއްޔާ ކޮންމެެވސް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް،ަވިކވެަވޑަިއގަތުން  އެކު ދެއްވާ ޕެކޭޖަކާ

ނޑުމެން  އްދަަކށް ދިޔުން. ފުރުޞަތު ލިޭބ ތަނަކަށް. ެއއީީކ ފަސޭހަސްކޫލެއް ހުރި ސަރަހަ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވީޒފާގައި އުޅެނިކޮްށ ކޮންމެވެްސ އެހެން ރަށަކަށް ދާށޭ ބުނުމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދާކަށް  ،ކައިީރގައި އަުޅގަ

ށް ވެސް ކަފަސޭހަެއއް އެހެން މީހުންނަ ށް ނުވާނުވާނެ. އަދި ެއ ނިންމުން ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެންނަ ފަސޭހައެއް

ނޑުމެން ވި ވަރަކަށް ރާއްޭޖގަިއ  180ކޮންސަރނެއް.  ސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޕަބްލިކުނުވާނެ. އަދި މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި . ދައްކަނީ. އާދައިގެ ބަެއއް ވެސް ނޫން ކޮލިފައިޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ބަެއއްގެ ވަޒީާފގެ ވާހަކަތަެކއް ައޅުގަ

ކުރަމުން ައއި އަދި ތަޖުރިބާތަކަކާއި ތަޢުލީމު ވެްސ ަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމުދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްއަޅު

މި ދިއުމުން ކަނީ. އަދި މި މީހުން ބާކީވެގެންދައް ލިބިގެން ތިބި ރަނގަޅު ބަެއްއގެ ަވޒީފާތައް ގެއްިލގެންދާ ާވހަކަ މި

ނުޑ ތާމީހުން ކުރާނެ ކަމެއް ެވސް ނެތް . އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ވެސް މީގެ އަސަުރުކރާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ އަްޚ ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ފާހަަގކުރެްއވިހެން، ަޝރީފް ވެސް ފާހަގަކުެރްއވިހެން އަދި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިކަުމގެ ސަބަބުން އަނިޒާރު ފާހަގަކުެރއްވިހެ ނޑުމެންން އަުޅގަ . ނަށް ރަނގަޅު އަސަރެއް ުނކުރާނޭުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ގޮތުން ޕޮލިޓިކަީލ ވިސްނާަވޑަިއގަތަސް ހަަމ  ވާނޭ. ޕަބްލިކު، ގެއްލުންތަެކއް

ނޑު ައދި ދަންނަވާނީ ސަރުކާރަށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިކަމުގެ ސަބަބުން އިމްޕެކްޓެއް ައންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ޑަިއގަންނަާވ ތި ކޯލިޝަންގެ ބޭފުޅުްނ ެއޑިއުޭކޝަންގެ ކަާމ ބެހޭ ފަރާތްތަާކ ބައްދަލުކޮށް އަދި ޑެޕިއުީޓ ނިސްބަތްވެވަ 

ތި ވިދާުޅވީ. އަދި ެއ  ލުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރަްއވި ވާހަކަމާލޭގައި ތިއްބަވާ ަބއެއް ޕްރިންސިޕަ  ،ޕްރިންސިޕަލުން ވެސް

އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ގޮތް ވެސް  އިންގެ ކޮންސަރްނ ވެސް އަުޑއަްއސަވަ ޕްރިންސިޕަލު



  

ވޭނެ. އް ނުދެ އޮޅުންފިލުްއވާފައި ިތ އޮީތ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މީެގ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެ

އިން  ނީ ވަޒީފާހަމަ ވަޒީާފގެ އޮޕްޝަންތަެކއް މި ދެއްވަ މެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖްއޔާއަޅުަގނޑު

ބޭފުޅުންނަކަށް  180ކުރައްވަްނޖެހޭނެ ޔާ ކޮންމެެވސް އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ދިއުން. އަދި ޤަބޫލުވަިކވުން. ނޫނިއް

ޓީ ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލުވާންޖެހޭނީ ްއޔާ ޑިމޯަޝނަކަށް ދެވޭނީ. އެ ޑެިޕއު. އެހެންވެއްޖެޕްރިންސިޕަލް ކަމެއް ނުދެއްާވނެ

ކަމެއް ނޫން.  މި ޖެހެނީ ޓީޗަރަކަށް ބަދަލުވާން. އެއީ ފަސޭހަ ރކުަރއްވަންޏާ. އެހެންނޫނިއްޔާޕްރިންސިޕަލަކަށް ސީނިއަ

ނޑުމެން ިމކަމުގައިއެ ނޑުމެންނަށް ޮކންމެ ގޮތަކަށް ވިދާުޅވެ  ހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ބުނެދެްއވަން  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ނުނެ ބައެްއގެ ވަޒީފާަތއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނީ ގޭނެ.އުޅުްއވިަޔސް އަުޅގަ

ވެފައި ޮއތީ ވަޒީފާތަްއ އިތުރުކުރުްނ.  ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަަތކަށްގެއްިލގެންދަނީއޭ. އެީއކީ ޤަބޫލު

ޓު ހުށަހެޅިގެން ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެ 2015، ހުށަހެޅިއިރު ފަހަރު ބަޖެޓު  މި ޒީފާތައް އުނިކުރުމެއް ނޫން. އަދިވަ

ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރވާނެ ، ރުަގއި ވެސް ރާއްޭޖެގ އާމްދަނީއަިއއި

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް  ދިއުމަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ ސިާޔސަތުތަކަްށ އިރު ބަެއްއގެ ވަޒީފާ ގެއްިލގެންސިޔާސަތުތަެކއް ސަރުކާރުން ކަ

ނުޑ ޤަބޫލުރަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްއަޅުަގނޑުމެން ޝައްުކގެ ަނޒަ ކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ އިގެން ކުޅެންައޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ސިޔާސީ ަކމަކަށް ހަދަ އެކު؛ ސަޕޯޓާ

ނޑުމެންނާ ވެސް ބައްަދލުކޮށް ނޑުމެންނަށް ން ުއޭޅ ގޮމިކަން ެވގެ ،ހަމަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތާ އަޅުގަ ތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ވެްސ ޤަބޫލު ކުރަން ިތ ބޭސާފުކޮށްދިނު ފުޅުން އަުޅގަ

އެިޑއުކޭަޝންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަަޑއިގެން ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަކީ  ވައިކުރައް ސަޕޯޓު

ުއޅޭ ގޮތް ޕަބްލިކަށް ވެްސ މިކަން ވެގެން އެންމެނަށް ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އަދިއަޅުަގނޑުމެން 

 ކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ.ވިދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުސާފުކޮށްދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިން އަދިވެސް އިތުރު  އިގަތުމާ ދޭތެރޭަގއި ފުރަތަމަ ވެްސ ދެންނެވިން މި މައްސަލަ ބަލަމެންބަރަކަށް؛ ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެން ބަހުސަކަ ހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ ށް ދަންޏާ ދާން. އެގޮތަށް ހަދަމާގޮތެއް ނިންމާފައި އަުޅގަ

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  ތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އެބަ އޮތްމެންބަރުން އަދިވެސް އެބަ އެދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ފުރަ

އަދި އިތުުރ ދެ މެންބަރަކު. އެހެންވީމާ،  ވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އެބަ އޮތްންބަރު. އަދި ދެޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެން ވޯޓަކަށް  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތްއަޅުަގނޑުމެން   ހަމަެއކަނި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދީފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ައަވހަދަމާތޯ. މީގައި އޭރުން  ެއގޮތަށް މެންބަރުން  . އެހެންވީމާ،ށް ނިންމައިލެވޭނެހެންދެން މިކަން އަުޅގަ

 ދާނީ. ެއގޮަތށް ކުރިއަށްއިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ 



  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ މަ އްސަލައިަގއި މިއަުދ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑެިޕއުޓީ ްޕރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުވެއްޖެ. ވާހަކަ ވެސް ެދކެިވއްޖެ. ަހމައެއާެއއްކޮްށ ެއޑިުއކޭޝަން 

ސާފު  މަޢުލޫމާތު؛ ވާހަކަދެްއކިއްެޖ. ދެން ،މިނިސްޓްރީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ވެްސ ބައްދަލުވެ 

ނުޑ ވެސް ހިތަށްތު ލިބުނީމަ މަޢުލޫމާ ނޑުމެން އަދިވެސް ރަނަގޅޭ ެއއްއަޅުގަ ޓްރީން މިއާ ފަހަރު މިނިސް އަރަނީ އަުޅގަ

ނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލާފައި މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

ނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ޓީދިއުން. އަޅުަގނަޑށް ހީވަހަމަޖެހިގެން އުޅެނީ  ތަކަްށ، އިިދކޮުޅ މެންބަރުންނަށް މިމުނީ އަުޅގަ

 ހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި މިކަމުަގއި މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ކަމަށް ވެދާނެ ފަހަރެއްަގއި، ރަނަގޅު ސާފު މަޢުލޫމާތު. އެ

ޢުލޫމާތު ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކަންބޮުޑވުން އޮންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ބޮަޑކަށް މަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަ ދެން ،ދެން މިނިސްޓްރީން ދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ،ގެނެސް ިއގެން ކުިރއަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ދިއުން. އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވާނަން.ފުރުޞަތެއް  އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ފަރު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅަގއި ތި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތުތަކެްއ އި ޖަޢުއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ މަްސއޫލިްއޔަެތއް ައޅުަގނ ޑުމެން މިކަހަލަ ސާފުކުރެްއވި ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނ  އެ ،ކަންކަމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ބޮޑު ގޮތެްއަގއި ހަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން މިނިސްޓްރީން ހާޒިރުވެ

މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަކީ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ަވިކވަކިން ގޮސް މިނިސްޓްީރގަިއ ސުވާލުކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު 

މިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުނކުރެވެންެޖހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނޫން. ައދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހޯދުމަކީ އެއީ މި ކޮ

އުޅުމަީކ ވެސް އަޅުަގނޑު ނުދެކެްނ ކޮމިޓީން މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ނޑުެމން ކޮއެއީ ވެސް މައްސަަލއެއް ަކމަކަށް އި ނުޖެހޭނެ ވަކިަވކިން މެންބަރުން ގޮސް މި ންމެހެންނގޭތޯ. އަުޅގަ

އަށް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ވަރަށް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަށް. އަދި ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީ

ގިނަ ވަގުުތ  ކޮންމެ މެންބަރަކު ވަކިަވކިން ގޮސް މިހެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން. އެވަުރގެ ،ވާނީ ކަމަކަށްހެން ބޮޑު ދަތި

މެންބަރުންނަށް ވަކިވަިކން ދޭންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ  85ބޭފުޅުން ކޮންމެ މީހަކަށް،  އެ



  

 މިކަހަލަ ކަންތައް  ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ އަދާކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް މީ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް ިމ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތަކަށް މި  ރީތަކާ ކަންތައް ވީމަ މިނިސްޓް އަުޅގަ

ނޑު  ހާމަކަން ދެްނމެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަތކުން  ހަމަ؛ބޮޑުކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަީކ. ދެން އަެނއްކާ އަުޅގަ

ރީއާ ައޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ. މިސާލަކަށް ިތ ިމނިސްޓް ،އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު ސުާވލުތަކެއް ވެސް އުފެިދއްޖެ

 މުގެ ފުރުޞަތު އެަބ އޮތޭ. އެހެންކަމަްށވަންޏާށް ދިއުބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ޕްރިންސިޕަލުންނަ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ

ނޑު ުސވާލުކޮްށގެން ބޭނުން ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަޤާމު، ކިތައް މަ . ލަބަލްކޮށް އޮތީޤާމުތޯ އެވެއިމިނިސްޓްރީއާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމަކަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް މި ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްތޯ ރަށްރަށަށް ދާންޖެހުނަސް. ދެން އަނެއް  180

ކަމަކީ މިކޮުޅގައި ދިރިުއޅުން ބައްޓަންކޮށްގެން ުނވަތަ ައއްޫޑގައި ުނވަތަ ފުަވއްމުލަކުަގއި ނުވަތަ އުތުުރގެ ރަށްރަށުަގއި 

ދިމާލަކަށް  އެީކަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ ބޭފުޅުންނަށް ކުއްލިއަަކށް މުޅިން އެހެން  ލާއާއިޅުން ބައްޓަންކޮށްގެން ޢާދިރިއު

 ވަަޑއިގަންަނވަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބަހުސަށް ދަމާތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ބަލާފަ މީގައި

 

 ުވން:ވާަހކަދެއްކެ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ތަނުގައި އިންނަވާަފއި ބޭރަށް ވަޑަިއގެންނެވީ. އަދި ވިދާުޅވި  މި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު ވޯޓުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ

ބޭފުޅާ ވެސް ވަޑަިއގެންނެވީމަ ވޯޓަކަށް އެހުމަށް  ވަންނަނީއޭ މަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، އެ ތިމަންނަ ހަމަ މިހާރު މި

 ހަކަ ދަންނަވާލީ.އަޅުަގނޑު އެދޭތީ އެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބައިަގިޑއިރަށް ލަސްކޮށްލާނަން. ޭއގެފަހުގައި ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުން އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ  ބައްދަުލވުން އަުޅގަ

ނޑުއްަވއިލެްއވުން( ބާއްވާނީ. ަވއްސަލާމްޢަލައިުކމް.  ށަހެޅިފަ. އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ހު މިހާރު މި)ކޮމިޓީ މެދުކަ

ރު އެބަ މައްޗަްށ އަރަޭމ ވަގުތު އިންނެިވ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު، އެމް.ޑީ.އޭ ެމންބަ އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިީޓގަިއ އެ

 ދެ މިނެޓެއް ރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލާށޭ ބުނީމަ އެހެންވީމަ. އެހެންެވގެން ކުޑަޮކށް މި މަޑުކޮށްލަނީ. ޢިއްޒަތްތެވިދާޅުވީ 

މިހާރު މި ވަގުތު ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށަިއގެްނ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެން  ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(. )ވަރު ބަލައިލާފަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލައިގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  3އޭރުގަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތީ 

ލީ ނިޒާރު ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފަ. މި މައްސަލަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ހުށަހަޅުއްވައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ



  

ނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވައިވޯޓަކަށް އަހަން. އެހެން އިބަލަިއގަތުމުގަ  ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި، ލާނަން. ވީމާ، އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ މި ކޮމިޓީގައި މި މައްސަލަ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. ެއީއ  10 ވަގުތު ކޮިމޓީގައި ( ޝުކުރިއްާޔ. މިޯވޓުދެްއވުންްއވާ. )ވޯޓުދެ

ކޮމިޓީގެ ވޯުޓގަިއ  ،ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްަވއިގެން  9. އެހެންވީމާ، އިމުޤައްރިރާ ވެސް އެުކގަ

ން މި މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ދެން މި ފާޤުބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ިއއްތި

 މި ކަންތައްތަާކ ބެހޭ  އިމި މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު. އެދިަވޑަިއގެންފަާވ ކަންތައްަތކާ ؛މައްސަލަ ފާސްވުމާ ގުިޅގެން

ނގަޅު ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ރަ އި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް؛ގޮތުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދުގަ

ފުރުޞަތެްއގަިއ  މިނެޓުގެ 1ވެްސ  ތްތެރި މެންބަރަކުއެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޢިއްޒަ އިހިނަގއިފި މި ކަމުގަވަގުތު ވެސް 

ކުިރއަށް ދާން.  ގޮތަަކށް ކޮމިޓީންއެ   އިމަްޝަވރާކުރުމަށް ފަހުގަ އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކާ މެދުގަ 

 ގޮތަށް ކުރިއަށްދާނީ. އޮތް ދެން އެ ެވވޭ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމަށް އެްއގޮތަކަށް ެއއްބަސް

ނުޑ  ނޑު ދެން އިތުރު ގޮތަކަށް ވާހަކަ؛އެއްބަްސވުމެއް ނެތިްއޔާ ދެން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޑު އި. އެހެންވީާމ، ވޯޓަކަށް ިދއުމުގެ ކުީރގަ އި ވާހަކަދަްއކައިފިންގަ މެން ވަރަށް ދިގުކޮށް މި މައްސަލައިއާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ އަުޅގަ އި ވެްސ ދައްކަން އޮތީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ެއއް ވާހަަކއެއް. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލާފައަނެއްކާ 

އެިޑއުކޭޝަުނގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު  ،ވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ގޮތަށްހަމަ ކުރިން، ހުށަހަޅަން

ހެން މި ދެންނެވީ ސިޓީއެއް ވެސް ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. މިގޮތް. އެ އޮތް އިދެއްވަން މިކަން ހިނގާފަ

ްށ މިކަން މަުގ ކުރުކޮ ،މަުގ ދިުގަވނީ. އެހެންވީމާ، ތަްނކޮޅެްއ ައވަހަށް ފޮނުވިދާނެ. އެކަމަުކ ސިޓީ ޮފނުވަިއގެން ވެސް

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ކަމަށްނިންމޭނެ ގޮތެއް   އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢި

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  ދާއޫދު ފަރުޖަޢު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ގޮތެްއަގއި  އްމުގެ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްަސާސތަކުިރއްޔާ. ސަުރާކރުގެ އެިކއެކި ުމއައާދެ، ޝުކު

ެވސް ބޮޑަްށ ނަމަ އެހެން ދިމާލަުކން އައި ،ގެންދާ އުސޫލުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްިވޔަސް ބަލަމުން



  

އެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ މި މައްސަލަިއގައި ވެސް . ފުރަތަމަ ަގނޑު މި ގެންުގޅޭ ުއޫސލަކީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުންއަޅު

ނޑު ހުށަހަޅަން ފުރަތަމަ ގަިއގެންކަން ހިނ ދިޔަ ގޮުތެގ މަޢުލޫމާތު އެޑިއުކޭޝަން ިމނިސްޓްރީން ސާފުކުރުމަށް އަޅުގަ

 ކަމަކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ން ރޮަޒއިނާފުރުޞަތުއަރުވާނަ

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އަޅުަގނޑު ޝަރީފްގެ ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އަދި އެންމެ ފަހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެހެން މަޢުލޫމާތެއް 

ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ވަޑައިގެން ތިއްެބވީ. އެހެންވީމާ،  އެ އި އެކީގަ ގޮތަކީ މަޢުލޫމާތާ ސާފުކޮށްގެން ގެންނަ ދުވަހު ވީ

މާތުތައް މާ، އެ މަޢުލޫޖެހުނުއިރު. ެއހެންވީބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރަން މަޢުލޫމާތަކަށް ބަލާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުނު އެ

ނުޑމެންނަށް އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އެއީ ބޭކާރު ެއއްަޗކަްށ ވެގެންހުށަހެޅި ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ވާހަަކއެްއ  އިތަނުގަ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެން، އޭުރން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ އެ

ައޅުަގނޑު ހަމަ  އިތުރުންެދުވނީމަ އެކަން އެ ނިމުނީ. ޭއގެބޭފުޅުންގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮތް ކިޔައި އެ އިލާފައަހައި

ނޑުމެން ންނެވެން ތިބި ބަޔަކަށް ދަޢުވަތުރިންސިޕަލުންގެ ތެރެއިން ަވޑަިއގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްހުށަހަޅާލަން،  އަުރވަން އަުޅގަ

އިތޯ. ކޮން ކަެމއްތޯ ަނީކ ކޮބައި ކޮންސަރބޭފުޅުންނަށް ައސްލު މީގަ އެ ާބއްާވލަން، ހެން ބައްދަލުވުމެއްއެ

ގޮތުްނ  އްލެއް ޯހދޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑައިރެްކޓުކޮށް ޙަ އުޅެނީ. އެރުން ެއ ކަމަކަދަތިވެގެން 

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ވެްސ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ މަޝްވަރާކުެރވިދާނެ ކަމަށް

މުޤައްރިރު އެގޮތަށް  ،ބައްދަުލވުމެއް ބޭްއވޭނެ ގޮތް މުޤައްރިރު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުަމށް އިބޭފުޅުންނާ އެކީގަ

 ން. ހުށަހަޅާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.ލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހޯރަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ނޑަށް އެ ތާއީދު މި ހުށަހެޅުއްުވމަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެ މަޢުލޫމާރު ސާފުކުރުމަށް ރީކު ނޑުމެން  ވުރެ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނގެ ،ލިޔެިކޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުވެ؛ ބޭފުޅުންގެ ފުރަތަމަ އެ ިއ ނެއް ެއކަމުގެ ތެޭރގަ ކޮްނސަރ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ކަމަށް  ރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން އެއީވަންޏާ މިނިސްޓް ކަމަށް  އޮތް އަުޅގަ

 ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ. ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ބެޭހ  ކަމާ . މީަގއިޖަޢުފަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ވެސް ބޮޑަްށ ތާއީދުުކރެވެނީ ޑަށްޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ކިހިނެްއ ހިނަގއިދިޔަ ކަެމއްތޯ،ިދަޔ ގޮތަީކ ގައިނމިކަން ހި؛ މާހިރުން ޭއގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ްއޔާ އެ ފަރާތެއް ގެނެްސގެން އެކަން ޖެހިއްޖެދެން ފަރާތެއް ގެންނަން އަށް ގެނެްސގެން ެއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ދިއްދޫ ދާ

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މިނިސްޓްރީގެ ދެން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ވެސް އާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ުފރަތަމައަޅުަގނޑުމެން ކުރިން 

ނޑު ވެސް ޖަޢުފަރުގެޔައީ. އަޅު ެވސް މި ގެންދިންބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މީގެ ކުރި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ  ގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.

 

 ުވން:ދެއްކެ ވާހަކަ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

އާދެ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

އެިޑއުޭކޝަްނ  .އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުޅޭ  ފަރާތެްއގެ މައްސަލަ އެބަ 2ތާއީދުކުރަން. މިކަން ހިނަގމުންދާއިރު 



  

ޑެޕިއުީޓ އެބަުއޅޭ  އިލަތަކެްއ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި މީގަމައްސަ އިވެސް މިކަން ނިންމުމުގަ މިނިސްޓްރީން

ނޑުމެޕްރިންސިޕަލުންގެ ކޮންސަރ އޭގެ ފަހުން ނާ ވާހަކަދެކެިވގެން ދެން ންން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަްނ ދިއުމަީކ އަޅު ބޭފުޅުން ހާޒިރުެވގެން ރީން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކާ އެއްކޮށް އެ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓް ގަ

ނޑު ދެކެނީ. ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުއްވި  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ގޮތެއް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ.ޢި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ގެދާއިރާ މީދޫ އަްއޑޫ

އެްއ މިހާރު ބަ ިއ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އެމް.ޕީންނާލާއިުރގަށް ބަލައިދު ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއަ

، އެހެްނވީމާ ދެެކވިއްޖެ.ވެސް ވާހަކަ ެކވިއްޖެ. އަދި މިނިސްޓަރުންނާބައްދަލުކުރެވި ވާހަކަދެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާ

މަޢުލޫމާތު ހަމަ އެ  އަށް އެ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް މި ކޮމިޓީ  ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުނު ހަމަ ތި

ބޭފުޅުން ދެއްވައިިފއްޔާ ވަރަށް ަރނގަޅު. ކޮމިޓީގެ މެޖޯރިޓީ މި  ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ތިއި ބައްދަލުެވ އެކީގަ  ބޭފުޅުންނާ

، ނުލިބޭނެ އެގޮަތކަށް. އެހެްނވީމާ އެ ފުރުޞަތެއް  ށްފިއްޔާޅުން ފާސްުނކޮބޭފު ތި ،ވާތީ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް ނީ ތިއޮންނަ

ެއއް ރަސްމީކޮށް ކޮމިޓީަގިއ ކުރި ވާހަކައްސާޭބފުޅުންނާ ހި އަށް ވަަޑިއގެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ތި ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނައްސާހި ނޑު އެދޭކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ ެއގޮތަށް  ،ންވީމަވާހަކަ ދަންަނވާލަން. އެހެ ށް ހޯދައިދޭން ައޅުގަ

ފުޅުން ވެސް ބޭ ެވްސ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް، ދެން މިހާރު ނިޒާރު ތާއީދުކޮށްދެއްަވއިފި. ތިއަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން

ނޑު އެދެން.  ތާއީދުކޮށްދެްއވުން  އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ެއ ހުށަހެޅު، އޮތް. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިަމތީގަިއ ތިން ހުށަހެޅުމެއް އެބަ  ނު ތަރުތީބުން އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި ،ންނަނީއި މި އޮލާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަދަންނަވައި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  ،ހުށަހަޅުއްވަނީޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ. ވަނީ ޢިއް ތާއީުދކުރަްއވާަފއި ހުށަހަޅުއްވައި

އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޕީ.ޕީ. ،އެއީ އެއް ހުށަހެޅުން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ .ބެހޭ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުމަށްކަމާ 



  

. އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެއަށް ތާއީދުކުަރްއވަނީ ހޯރަފުށީއަދި  .ފަރު ހުށަހަޅުއްވަނީޖަޢު

ަގްއދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަދި ދިއްދޫ ާދއިރާެގ ސޮރީ. ؛ އަދި މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

ބެހޭ ބޭފުޅުން  މި ބޭފުޅުން މި ތާއީދުކުރައްވަނީ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ  ތާއީދުކުރަނީ. ދެން ތިން ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައި ތި އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް،ކުރުމަށް. ހާޒިރު

ންބަރު އަށް ހާޒިރުކުރުމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެ އެކުަގއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މި ކޮމިޓީމިއާ ހަމަ

ނޑު ހުށަހެޅި ތަރުތީބުން، ރު ތާއީދުކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާއަދި ޢަލީ ނިޒާ ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްަވއި ނުޑ  އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު މި ދަްނނަވަނީ މި މައްސަލައިަގއި ިހނގާފަިއވާ ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓަށް ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަށް ހާޒިުރކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ބެހޭ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީމިނިސްޓްރީގެ ކަމާ  އެޑިުޔކޭޝަންސާފުކުރުމަށް 

މީެގ ، . އެހެްނވީމ4ާކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ  ފެންނަ ޝުކުރިއްޔާެދްއވުން( )ވޯޓުޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާ! ޢިއް

ނޑަްށ އަޅުގަ ކަމަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެ އިގޮތަށް މީގަ  ދެ ކަމަށް؛ ޖެހޭނެ. ނުފެންނަހާލަންއަނެއްޮކޅަށްވެސް އަ

 ން(ދެްއވު)ވޯޓު މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވާ.، ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ 

، . އެހެްނވީމ5ާކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ  ނުފެންނަ، 4ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ  ކަމުގައި ފެންނަ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިހާރު މި 

އި އޮތީ މިކަމާ ައށް ހުށަހެޅިފަ ލާނަން. ދެވަނަނަ ގޮތަށް ޯވޓަށް އަހައިދެން ދެވަ، ނުވި މިގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ ފާހެއް

ގޮތަށް . އެގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް މަށް ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. ކަމާއަށް ހޯދު މި ކޮމިޓީބެހޭ މަޢުލޫމާތު. 

ނޑަކީ. އެހެންވީމާ  އެުކގައި މި މައްސަލަ ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ެއއީ ދެން މި ހުށަހެޅުމުގެއެއާ  އެގޮތަްށ ، މައިގަ

ގޮަތކަށް ވޯަޓކަށް އަހަންޖެހޭނެ  ދެ އިމީގަ )ވޯޓުދެްއވުން(  ޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވާ!ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއް

 4ތިބީ  ކަމަށް ވޯޓުދެްއވަން މެންބަރުން ވޯުޓދެއްަވއިފި. ދެން ނުފެންނަ 5ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ  ސަބަބެއް އޮތް

ދީފިއްާޔ އްސަަލއިަގިއ އެހެން މީހަކު ވޯޓުގޮަތކަށް ޖެހިގެން އަންނަ މަ ކުިރން ވޯޓުދެްއވި، މެންބަރުން. އެހެންވީމާ

މިގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ. ، ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ އެ ހާލަތެއް މިއަކު އޮންނާނެ، ެވސް ވާނީ. އެހެްނީވމާ އެްއވަރު

އެކުަގިއ މި މައްސަލަ ކުިރއަްށ ހޯދުމާ މަޢުލޫމާތު ، މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮަތށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައި

 އޮތް. ެއއީ މި ކޮމިޓީން މިކަން ވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ ގެންދަން. ދެން އަދި ތިން

ަކނަޑއަާޅ  ގެ ތެރެއިން ބަޔަުކ މި ކޮމިޓީ އަށްދާއިރުަގއި ްސކޫލުތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންިސޕަލުންދިރާސާކުރަމުން

މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ، އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާމެދުގައި  އަށް ހާޒިރުކުރުމާ ަޔކު މި ކޮމިޓީބަ މިންވަރެއް؛

ިމގޮތަށް ، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. އެހެްނވީމާއަދި ިމއަށް ތާއީުދކުރަްއވަީނ ޢިއްޒަތްތެރި  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ 

ދެްއވައިިފ މެންބަރަކު މިއަށް ވޯޓު 5ިޢއްޒަތްތެރި  (ވޯޓުދެްއވާ! )ޯވުޓދެއްވުންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ނެ. ށް އެހުމެއް ނޯންނާޮގތަކަ ވަނަ ދެ އިމީގައެ ޭބފުޅުން ހާޒިރުކުރައްވަން. އެހެންވީމާ، ، މިގޮތަށް. އެހެންވީމާ

އެުކގައި  ރުަގއި ހަަމ މި މަޢުލޫމާތާންދާއިަގއި މި މަްއސަލަ ިދރާސާކުރަމުެއކުއެކު އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މިއާ 



  

ފެންނަ ައދަދަކަށް ބޭފުޅުން ގެަނއުމަށް  އަށް ސިޕަލުންެގ ތެރެިއން މި ކޮމިޓީޕިއުޓީ ޕްރިންޑެ  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު

، . އެހެންވީމާއަނެއް ދުަވސް ހޮނިހިރު .ދުވަސް އަކީ ހުކުރުތަށް ފާސްެވއްޖެ. ދެން އެހެންވީމާ، މާދަމާ އެގޮ

ފޮނުވުނު އެންމެ ައވަހަކަށް  ައޅުަގނަޑށް، ލެއް ުނވެސް ުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ދެން މިއަދު ސިޓީއެްއ ހަވާ

ނޑުސަންޭޑގައި ހެނދުނު ؛ މި ކޮޅަށް މަޢުލޫމާތު ގެމިކޮޅުން އެ ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑުމެން   .ލާނަންފޮނުވައި މެންައޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮތީ  ވަހަކަށް،މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަ ދެން ހަމަ 

ވެްސ  ކަންތަުކަގއި ފުޅުވާ ގޮތަކަށް އެބޭނުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.  ބުރާސްފަތީގައި

ނުޑ. އެހެންވީމަ ނުރަސްމީ އި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މެދުގަ  ( އެކަމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު  ...ހަމަ ވޯޓުއަހާނަން އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް ދާންޖެހެންޏާ ރެކޯޑުގައި  ންދެ އަދިގޮތެއް ނިންމިދާނެ.  މިއަށް ަފއިވެސް ވާހަކަަދއްކާ ގޮތެްއގައި

އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމަ އެކަމަށް ގޮތެއް  ؟ތޯއަދި އެކަން ކުރާނީ ކޮްނ ދުވަހަކުންެދން ވޯޓަކަށް ވެސް ދެވިދާނެ. 

އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އްދޫ ދާއިރާގެގަ ސް ގޮތެއް ނިންމައިެގން ދާނީތޯ؟ނޫނީ މިއަދު އެކަމަށް ވެ ނިންމާނީތޯ

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު ރަޝީދަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު  މަދުއަޙް ދާއިާރގެ މެންބަރު ގައްދޫ 

ނޑު ިމ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ  ިއން ބަޔަކު ގެންނަން. ގެންނަ ތެރެއޭގެމި ފާސްކުރީ އަުޅގަ

ނޑު ގޮސްގެން ގެންނަންޖެހިއްޖެއްޔާ ތަކަށްލަހާ  .ން އެަކކުކޫލަކުކޮންމެ ސްހުރި ހުށަހަޅަން ގެންނަން މާލޭގެ  އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަަޅން.  .ގޮތަށް ކުރާއެއަްށވުރެ އިތުރުނު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

އެގޮތަްށ ، އަކީ. ެއއީތޯ؟ އެހެންވީމާ ތާ މާލެވިލިނގިލި ވެސް ަލއިެގންތާ. އެއީ އާއި ޔަނީ ހުޅުމާލެމާލެ ތި ކި

މާލެ މި މިހާރު  ން. އެެހންނޫނިއްޔާއަކީ ކޮބައިކަ . މާލެއެގޮތަށް ވިާދޅުވޭ އެހެންވީމަ ؛ށަހަޅުއްވާ. މާލެ ބެލެވެނީހު

ައޅުަގނޑު ، އެހެންވީމާ؛ ށްގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ، ނގިިލ ވެސް ލައިގެން. އެހެންވީމާބެލެވެނީ ހުޅުމާލެ، ވިލި

)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . ޅުންބޭފު ތި ރަސްމީކޮށްނު ރަނގަުޅވާނޭ އެގޮތަށް މާވެސް ބުނީ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު މަދު އަޙް އިާރގެ މެންބަރު ދާ ގައްދޫ

ނޑު؛ރުޞަތަްށ. މިހާރު ރަސްމީެދއްވި ފުޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު ށަހަޅާލަނީ މި ހު މިހާރު ރަސްމީކޮށް އަުޅަގނޑު ކޮށް އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެންހާރު މި ،ތަފާތުވީމަ ޚިޔާލުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަ  ހެޅީ ފުރަތަމަ ފާސްކުރިށަމި ހު އަޅުގަ



  

ލޫމާތު ގެނެސްގެން ދިރާސާ މަޢުލޫމާތު މަޢު، އެހެންވީމާ ގެން އެ ަމޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރާ ވާހަކަ.މާތު ގެނެސްލޫމަޢު

ނ ނުޑމެން ގެންނާނީގޮތެްއ ނިންމާނީ ކޮން ދާދެން މެން ޑުލިބުމަށްފަހު އަޅުގަ  ގޮތަށް އެ އެ  .ިއރާ، ކިަތއް މީހުންތޯ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބާއްވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ.   ބައި ނިންމާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގެން ވެސް އެކަމަށް ހިސާބުން ފެށި ލޫމާތު ލިބޭމަޢު ،މި ކޮމިޓީ ބޭްއވި  މެންއަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ވެދާނެ. ބޭނުން ވެސް ވެސް އަދި އިތުރު އެހެން ބަދަލުތައް ގެންނަން  ތިބެދާނެހެން.ވެސް މީހުން ޝައުޤުވެިރވާ 

ދި އައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެހންމިސާލަކަްށ، ެދންމެގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ފާހަަގކުރެްއވި އެހެންވީމާ،

އްާޔ ދާނެ. އެހެންވެއްޖެތިބެ ޔަކު ެވސްކުން ެވސް ވަަޑިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބައަްއޑޫން ވެސް އަދި އެހެން އަތޮޅަ

 ން. އަދި ަވގުތު ދާ ށްއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވގުތުކޮެޅްއ ވެސް ޮއެވގެން ދެން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިގެން ކުރި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ގައްދޫ ދާއިާރެގ ޢިއެގޮތަށް ވެްސ ހެދިދާނެ. ، އެހެންވީމާ ށް.ންނައެބައޮތްތާ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ެއއީ ށް ީހވަނީއަޅުަގނޑައްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ހުށަހެޅު ލޫމާތު ހަމަ ފަހުން މަޢުތަށް ގޮ ށް މިއަދު އެނަައޅުގަ

ނޑުމެންލިބިގެން ދެން އޮންނަ ަބއްދަލުވުމެްއގައި  ނަގުޅ ރަން ބާއްވަްނ ހަމަ މެދު ގޮެތއް ނިންމައެކަމާ  އަުޅގަ

 ން. ންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަތްތެރި މެޒަ. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްހެންގޮތެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މަދުއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްދާ ހޯރަފުށީ

ޅުްއވި ރު އެ ހުށަހެޢިްއޒަތްެތރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ގައްޫދ ދާއިާރގެ 

 . އްވުމަށް ތާއީދުކޮށްލަންހުށަހެޅު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯމަ . އިނގޭތޯ ތޯވޭހޯމަ ދުވަހު ބޭއްބަލާނަން  އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ

ނޑު ެތްއގައި ޭބއްވޭޯތ. މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ދުވަހުގެ ވަގު ވާނަން. ފޮނު ހެނދުނަކާ އާީދއްތަ ދުވަހު ވީހާެވސްއަޅުގަ

ރުވެފައިތާ ތައްޔާނާނީ ންތު ހުބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާ ެދން އެ ،އާީދއްތަ ދުވަހު ފޮނުވާނަން. ހޯމަ ދުވަހުގެ، އެހެންވީމާ

 ށް.އެގޮތަ، އެހެންވީމާގެ ކުރިން ފޮނުަވއިދޭން. 2؛ ޖަހާއިރު 2ހޯމަ ދުވަހުގެ ، ންވީމާއެހެއެހެންނޫންތޯ. 

ނޑުމެން މި ނިންމި ، އެހެންވީމާ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ންތައްތައް ކަކޮމިޓީ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި މިއަދު އަުޅގަ



  

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  މިކަމާ ،މިހާރު މި ނިންމީ ެމންއަޅުަގނޑު އަނެއްާކވެސް. ކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު ހައިަލއިޓު

 މަކީކަހޯދުން. ދެވަނަ  އުކޭޝަން މިނިސްޓްީރންމަޢުލޫމާތު އެޑި  ކުރިން ގ2ެަމންޑޭގެ  އާދީއްތަ ުދވަހު ފޮނުވައި

ެމން ގެންނާނީ ކޮން ބައެއްކަން އިން އަޅުަގނޑުއެސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލުންގެ ތެރެއެކުގައި ދެން  މާމަޢުލޫމާތު ލިބު

ނޑަުދވަހު  އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަލާނީ. މެން މިކަން ނިންމޭތޯ އަޅުަގނޑުަގއި ރީ އަށް ިދއުމުގެ ކު ދެން ުޗއްޓީ .ޅަންއަކަ

މި ކޮމިޓީ  ލަ ނުނިންމާއެހެންމެ މި މައްސައަދި ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް. ދެން އެގޮތަށް މި މަްއސަލަ ކުރި، އެހެންވީމާ

އެެވސް ހަމަ ، އިފި. އެހެންވީމާވަ ޒަތްތެރި މެންބަަރކު ވާހަކަުފޅުދައްކަ ިޢއްއަށް ނުިދއުމަށް ވެސް  ޗުއްޓީ

ިމއަދު މި ކޮމިީޓ މިހާ ލަސްވަންދެން ވެްސ  ،އްގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަނެނަށް މަޝްވަާރކުރެވުނު ކަމެ މެންއަޅުަގނޑު

ބަޔަަކްށ  ނަވަރަށް ގި ،ބަެއއް ޑުބޮންގެ ތެރެއިން ޚާއްަޞކޮށް ރައްޔިތު ،ދަކުރައްަވއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ހޭ

ިއ ކޮމިީޓގަ މި މެންބަރަކު 10ޙައްލެއް ގެނެސްެދއްވުަމށް ޓަކަިއ ޢިްއޒަތްތެރި ނަަވސްަކމަށް ކުރިމަތިވި މި ނުތަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އްމު މަސައްކަތެަވރަށް ޤައުމީ މުހިއްކުެރއްވީ ތިއްބަަވއިގެން ތި   . އެހެންކަމުން، ތިކަމަށް އަުޅގަ

ހިސާބުން ނިމުނީ.  މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން މިވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބޭފުޅުންގެ ތި މަސައްކަތަށް 

 ޢަލައިކުމް. ރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް. ވައްސަލާމްެދއްވި ހުކުިރއްޔާ ވަަޑއިގެންވަރަށް ބޮޑަށް ޝު
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