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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ!  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ.ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް 12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ `. 

، ޝަރީފް އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ؛ނަކީމެންބަރުން ތިއްެބވި ަވޑަިއގެންހާިޒރުވެ އިގަ ަވގުތު ކޮމިޓީއަށް މި

ެގ ރާދާއި ފުށީއޭދަ ރިޔާޟް،ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުށީެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ވިލުދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ރިރު ގައްނައިބު މު ިއތުރުންމެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އޭގެ ދާއިާރގެ އަދި ގައްދޫ އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު 

ންތައްަތއް ، ގިނަ ކަކަކީ ހުރި ކަންަތއްތައި ިމއަދު ހުށަހެޅިފަ ރާގެ. އާދެ!ކުޑަހުވަދޫ ާދއި ،މިރުއަޙްމަދު ޢާ ،އަޅުގަނޑު

 މަކަށް ފަސޭހަ ކަގެންިދުއމަކީ އެހާ އިތުަރށް މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްވާީތވެ ކަމަށް އްރިރުގެ ސިނކުނިޑފުޅުގައި މުޤަހުރީ

ން ހެންޑާކުރާ އެްއގިރު ދެން އެޖެޤައެހެްނވީމާ، މި ކޮިމޓީގެ ބައްދަުލވުން މު ؛ވެކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެްނނާތީ ނުވާ

 ނަވަން.ގައި ދަންމުކަމިހާހިސާބުން ނިމުނީ ގެންދިއުމަށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުންއެޖެންޑާކުރުމަށް ކުރިއަށް ދުވަހަކަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ލުވުން މެދުކަނުޑއްަވއިެލއްވުން()ބައްދަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ިއގަންނަން ފަށަ މެންގެ މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން އަޅުގަނޑު މި ައުޅގަނޑު`. މިއަދުގެ

، އްރިރު ކޮމިީޓ ނިންމާލެއްވީ ކޮމިޓީއަށްފަށާފަިއ ކޮިމޓީގެ ަނއިބު މުޤަ އަށް ެޝޑިއުްލކުރެުވނު ބައްދަލުވުން 11:00

އަދި އަޅުގަނުޑ  ގެްނދިއުމަށްއަށްކޮމިޓީ ކުރި މޭޒުަގއި އިދާރީ އަުޅގަނޑު އްރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުންކޮމިޓީގެ މުޤަ

އެީއ މޭޒުގައި އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮށްލިން މި ވާހަކަ.  . އެހެްނވީމާ، ިއދާރީއޮްއވާއި ބުނެފަމަޑުކުރުމަށް  އަންނަންދެން

ވަނަ  2ދަންނަވާލުމުގެ ބޭުނމުގައި. މިއަުދގެ  މޭޒާ ހިްއސާުކރި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އިދާރީއެ މަޢުލޫމާތު ަގއި ރެކޯޑު

އޮތީ ކޮްނ  އިމި އެޖެންޑާގަ ދެންއެ ޒުން އަޅުގަނަޑށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްމޭ ލުވުން ކުރިއަށް މި ދަނީ އިދާރީބައްދަ

މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓއަށް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ިމއަދުގެ `.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޮގއްަސ އޮތީ. ޯތ ކުރިއަށް މަސައްކަތެއް

 ފަދައިން  ދަންނަވަން. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ މަރުޙަބާ ންނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއެންމެހައި ވަަޑއިގެންެދއްވި 

ވަަނ  12 ކުެރވުނުގަިއ ެޝޑިއުލް 11:00 އަުޅގަނޑުމެންެގ މިއަދު ދަންނަވާލިން އަޅުގަނޑު ފަށަމުން ެވސް

 ނައިުބ ގެއައިޓަެމއް ިހމެނިފައިވޭ. ކޮމިޓީ  ޖެންޑާއެ 3ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި  12ތު ކޮިމޓީގެ ްއޔަ، މާލިބައްދަލުވުން

ދަ  އޮފް މިހާރު މި ބަލަނީ ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލެްއވި ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވުމަްށފަހުގައިއްރިރު ކޮމިޓީ ފެއްޓެމުޤަ

 12:00ވަނަ ބައްދަުލވުމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ގަޑި ކީ  13ަގއި ަގއި މެންބަރުންނާ ވެްސ ވާހަކަދެްއކެވުމަށްފަހުރެކޯޑު

ގެންެދވިފައި ުކޑަ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުްނ ކުރިއަށް ހަމަިއގައި އާ 11.22މުގައި ގައި ބައްަދލު 11:00 އަށް.
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ވަނަ ބައްދަލުވުން ހަމަ  12ވާތީ ހަމަ  ވަގުުތކޮެޅއްަގއި ކޮމިޓީ ނިންމައިލެްއވީ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ނުގެންގޮްސކަމުަގއި

 ގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ވިލުފުށީ ގެ ހާޒިީރ ައޅުަވގުތު މި ކޮމިޓީ ހާޒިރީަގއި މި .ގޮތަށް އެ ހާިޒރީގައި ގެންދާކުރިއަށް 

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ އިތުރުން

 އުތުރު ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ އިތުރުން ރަޝީދާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަދި  ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި އޭދަފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ވަނަ ބައްދަލުވުްނ  12ީކ މިރު. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ވަަނ ބައްދަލުވުމަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަމަވެސް ިމ  2ޒުން މޭ ކަމަށާއި އަދި އިދާރީ އުކުެރވުނުކޮންޓިނި

ކަމުގަިއ ކަނަޑއަޅަމުްނ މި ކޮމިޓީ ައޅުގަނުޑ  އޭަޝންވަނަ ބައްދަލުވުމުެގ ކޮންޓިނު 12ބައްދަލުވުމަކީ 

 ބޭފުޅުން ގެން މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ ގޮެތްއގައި އަޅުގަނޑުމެ އްމުއާލައަކީ ފަށައިގަންނަން. އިދާރީ މަްއސަ

ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަްށ އޯޕަންކޮށް ފުރުޞަުތ އޮުތމަށް ޓަކަިއ ދަންނަވައިާލ  ކަުމގައި  ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި

ގެންދާނަން އިތުރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވަކި އެއްެޗްއ ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދަންނަވައިލުމެއް. ނަމަވެސް 

ގޮތަށް ދައުލަުތގެ ބެލުމުެގ  އަށް. މިނިވަްނކަން ެގއްލޭ 2ށްފަހު އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ވިދާޅުނުވާީތވެ އެގޮތަްށ ބޭްއުވމަ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ  ޓާ ތަންތަނަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާދަށުގައި މީހުން، ކުޑަކުދިްނ ބައިތިއްބާ އަދި ބަލަހައް

މެދު  ނުއްވާފަިއވާ ިސޓީއާމިޝަނުން ފޮަގއި ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮ 2018ުޖލައި  30ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި 

ވާނެ. މައްސަލަ ކުޑަކޮްށ  ންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި މި މައްސަލަމަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ކަނަޑެއޅުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ކޮށްލެއްވުމަށްފަހުަގއި ުކރިއަށްދިރާސާ

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

 ޖެަޓކާބަބޭނުންވާ  ކުރުމަްށ ޓަކައިގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެ ތަންފީޒު ހޭބެ ދާތަކާލްއަުޤވާމީ ބަެއްއ މުޢާހަބައިނަ އާދެ!

ން އި ބާްއވަގަމަޖިލީހުގެ އިދާރާބައްދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ  ރާގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި ބެހޭ

 ންނާ މީހު އެ ގޮަތކީ މި ކޮމިީޓން ކޮންމެވެސް ުދވަހެއް ަކނޑައަޅާފަިއ  ، އެއް އޮތީ. އެހެްނވީމާ ބޭނުންވެފައި މި

ޅުން ިތ ، އެ ބޭފުމާއި. އެހެންވީބޫލުކުރާ ގޮުތގަ  ގަބައްދަލުކޮށްލުން. އެީއކީ މަްއސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑު

ްށ  ކޮމިޝަނަވާހަަކއެއްތޯ އެކަީށގެންާވ ދުވަހެއްަގއި ހަމަޖައްސަަވއިލަްއވާފައިވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން

 ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާ އަންަގއިލުމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 
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 ން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވު ކުޅުދުއްފުށީ

 މީހުން ޖެހޭނީ ސަރުކާރާ މިހާރު މި ކޮމިޓީއަކީ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރާ ތަނެއް ނޫން. ފުރަތަމަ އެ

ޓީއަްށ ގައި މި ކޮމިއްޔާ އިތުރަށްދާ މަޝްވަާރއެްއގެ ތެރޭކަން ހަމަނުޖެހިއްޖެ ަސރުކާރުން އެމަޝްވަރާކުރަން. ކޮށްފައި 

ން ކޮށް މި ކަންކަ ރަށް މިތަނަށް ސިޓީ ލާފައި ލާރި ހޯދަން. އެހެންއަންނަންޖެހޭނީ. ހަމަ ކިރިޔާ މައްސަލަެއއް ޖެހޭއި

 ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއުސޫެލއް ނޫން އެީއކީ. އެހެންވީމާއުޅޭ 

ްށ އަ މި ކޮމިޓީަަހުޓްރީން ދެއްވި ޖަވާަބކީ؟ އެއަށް ކަމަށް؟ ކޮބައިތޯ ފިނޭންސް މިނިސް މަޝްވަރާކުރަްއަވއިފިންތޯ ތި

 ތަނަށް ލިޔަންޖެހޭ ތަނެއް މިއީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ލިޔަންޖެހޭނީ. ބޭނުންވާ ކަމެއް ހަމަނުޖެހުނީމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.ޕީ.އެމް ވެސް ޕީ ވަނަ އަހަރުގައި މި ބައްދަލުވުމަށް ރިކުއެސްޓްކުރީމަ ހަމަ އޭރު 2015ގޮތެއްަގއި  ހަމަ ސީދާ 

. އެ ޑު ދިަޔއިންހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ަހމަ ހަނދާންވޭ އެ ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ 

ހިގެން ޖެކުެރވިގެން ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ހިއްސާ ކަމާބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވި ބައެްއ ނުކުތާތައް ހަމަ އެ އަހަރުގައި 

ތްތެރި މަ އިއްޒަހަކަްތކުރެވިަފއިވާީނ. ދެން އައި އަހަރު ވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެއކަން ރަނަގޅުވޭތޯ މަސައް

ށް އްުމކޮން އާމޭޒު ރީދެ މެންބަރުން ވެސް ވިާދޅުިވ ފަދައިން ހިއުމަން ރައިްޓްސ ކޮމިޝަނުގެ މި ނިންމުންތަްއ އިދާ

 ޖެޓު އްޞަކޮށް ބަގުޅުންހުރި ވުޒާާރއިން އެ ޭބފުޅުން ޚާ ނަށް ދޭ ލަފަޔަކީ ކަމާޢަމަލުކުރެއްވުމުަގއި ައޅުގަނުޑމެން

، އެ ވީމާ ހެންވުން. އެގެންދެައށް ވަޑަިއގެން ެއކަން ކުރިއަށް އެކުަލވައިލުމުގެ ކުރިން އެ ުކރައްވާ މަސަްއކަތުަގއި އިދާރާ 

އަށް ފަރާތުން މި ކަމަށް ބަލައި ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީގެ ދެގޮތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ދެ މެްނބަރުން ވެސް ިއއްތިފާޤުވި ޮގތް

ވަން. ތު އަރުރުޞަގަނޑު މި ބަލައިލަނީ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުކަމަށް އަޅު  އެްއޗެއް ވިދާުޅވާނެ

އަށް އޮތްތޯ މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބައިވެިރވުމަށް އެދެމުން، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެބަ

 އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން. 

 

 ދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ

ފުރަތަަމ  އިވެސް ހީވަީނ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ވިދާޅުިވހެން މިކަމުގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަނޑަށް

ންޖެހެނީ ފިނޭންސް އެއްކޮށް، ފުރަތަމަ މަޝްވަރާކުރަ ވާތީއާ ކަމަކަށް މަޝްވަރާކުރަންވީ މިއީ ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރި

އްލެްއ ނުފެނިއްޖެއްޔާ މިތަނަށް މި މައްސަލަ އަންނަންޖެހެނީ. ން ޙަ އޭގެ އިމަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުގަ .މިނިސްޓްރީއާ
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ގެންދިއުމަށް ކަަދއްަކިއގެން މިަކން ކުރިއަށް ވާހަ ުހންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެމީ

 ށް ާތއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.ވެސް އެއަ ފޫރު ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުވެްސ ހަމަ ޢަބްދުލްޣަ ލަފާއެރުވުމަށް އަުޅގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ  ކަނޑައަޅަގޮެތއް ނިންމުން މިގައި މި މައްސަލައި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ންދާތީވެ،މުއިްނ ލިބެްސ ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސްއްމުކޮށް މި ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްއާ

ިއ ެއ ލާގަޓުގެ މަރުޙަބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ލިޔުްއަވއިގެން ިމ ބަޖެ އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ަބިއވެރި، ކަމާ

އަށް ފް ޖެންޑާނިސްޓްރީ އޮކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑު ޓްރެޜަީރއަށާިއ މިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަން، ާޚްއޞަ

. ދެްނ ވާ ވާހަކަގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަނުްއވަިއގެން ކުރިއަށް ކޮށް މި ިލޔުން ފޮޚާއްޞަ

މަން ރެއިން ހިއުން މުއައްަސސާތަކުގެ ތެެވސް ވަގުތު ލިބުނު އެންމެހާ އަވަހަކަށް މިނިވައި ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތެްއގަ

 ތް ކަމަށްންނާ ބައްދަލުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އޮރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަުމގަިއ ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެ

. މީިޑއާ ނަ ނުކުތާެއގޮތަށް ނިންމަން އިނގޭތޯ. ތިންވަ މެ ަރނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ކަނޑަައަޅއިދަންނަވާލުމަށް. އެއީ އެން

މެްއ ނެ އިންތިޒާަބއްަދލުކުރެވޭ ކޮށްލުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއާގޮތުން މަޝްވަރާ  ކައުންސިުލގެ މަސަްއކަތްތަކާ ބެހޭ

ެގ  ށް ކުރީ ރަވަހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ަކއުްނސިލުން ފޮނުވާފައި އިން ަނންބަރު. މިއީ 

ްޝވަރާކޮށް މެދު މަ ގައި ފޮުނވާފައި އޮތް ިސީޓއަކާ 2017ޮއގަސްޓު  3 ސިޓީއެްއ. އެހެްނވީމާ، ހަމަ ަދންނަވާލަން.

ށް މް ޝަރީފަރު އިބްރާހީލަންވާނެ އަުޅަގނޑުމެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ގޮތެްއ ނިންމުން. ސިޓީއަށް ގޮތެްއ ނިންމާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެވސް ބަޖެޓުގެ މައްސަަލއެއް.  ލަ މައްސަލައެއް. ިމއީހަދާދި ެއއްކަ  ތި ިނންމި މައްސަލައާހަމަ  އިދެންމެގައާދެ! 

، ދެވަނަ އެހެންވީމާވެސް ނިންމީމަ ނިމުނީ. އެއީ އެއް ވާހަކަ.  ގޮތަށް މި މައްސަލަ ، އެ މައްސަލަ ނިންމިހެންވީމާއެ

، މީިޑާއ އިކަމަކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަމުންދާ ޚިޔާލެއް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާްސޓިން ކޮމިޝަނެއް ޮއވެފަ

ވެސް ިމކަހަލަ ކަންތައްކުރާ އެްއ ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން ފުދޭ ިގަނ  އިކައުންސިލެްއ ޮއވެފަ. މިއީ ދުނިޔޭގަ

މި  އިޅާފަ. އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރުގަ އަ. މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ ހައްދުފަހަނައިޤައުމުތަކުގަ 

 ވާ ވޭ. އެކަމަުކ، މި ޑުބްލިކޭޓުހުރިކަން ފާހަގަކުރެ އިގާނޫނުތަކުން މި ތަންތަން ހަދާފަ ހުންނަ  އިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ

ޖެހޭ. އަުޅގަނުޑމެން ދެން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކަންކަން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެބަމި  ތަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ހަދައިގޮ

ހުރަސްއެޅޭ ކަމެޭކ ިކޔަިއގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުާރނެ. ގިނަ ބަަޔކު ވަޒީފާތަްއ ޭބނުންވާނެ. އެކަަމކު، އެްއ 
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ޓަަކއި ދައުލަތުގެ ެއކިއެކި އިދާރާތައް އޮތުމަކީ ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެކޭ އަޅުގަނޑަްށ ސައްކަތެއް ކުރުމަށްމަ

ވެސް ނިންމަން.  ދެންނެވޭނީ. އަުޅގަނޑު ހުށަަޅން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހަމަ މި މައްސަލަ

ޓިން ކޮމިޝަން އެހެންނޫނީ އުވާލަންވީ. ސްބްރޯޑްކާ ން އަޅުގަނޑަކަށް ުނފެނޭދަންނަވަވެސް އަުޅގަނުޑ  ހުށަހެޅުމާއެކު

އީ ޖެހޭ. މިވެސް އެއް ތަެންއ އުވާލަން އެބަތަނުންކުރެ ކޮންމެ ނޫނިއްޔާ މީޑިއާ ކައުންސިްލ އުވާލަްނވީ. މި ދެ

 ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އްުމކޮށް ެވ، އާއަށް ލިބިފައިވާތީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީޓިގެން އިން ފެއް 2017އޮކްޯޓބަރު  15މަކު މި ސިޓީ އެކަ

ތުްނގެ ރާގެ ަރއްޔިމި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ސިޓީތަކަްށ ޖަވާބެއް އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިދާ

ވާީތ  ގައިމުކަ މިޓީވާލާދޭ ކޮމިޓީއަކީ މާލިްއޔަތު ކޮއި ފޮނުވިޔަސް އެ ސިީޓއަށް ހަރެްސކޮށްފަމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑް

ޅުގަނޑުމެންާނ އަ  ގައި މަޖިލީހަށް ރިސީވުަމށްފަހުގައ2017ި-10-16އޮތީ  މި އިހަމައަށް އައިސްފަ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ

އް ދެްއވޭނެ ނޯޓެ މޭޒުން ޮއޅުންފިލުވައި އިދާރީނީ ، ހަަމ މިއަށް ހަމަ ޖަވާބެއް ގޮުތގައި ނޫ. އެހެންވީމާއިހަމައިގަ

 ްއޒަތްތެރިއިހިނގައިދާނެހެން. ެވގެން ބަކަށްގޮތުަގއި ނަމަވެސް ފޮނުްއުވން އެއީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ މީގެ ޖަވާ

 ގޮތުން  ބެހޭ ސިޓީއާ ގޮުތން،   މި ކޮށްލަދިނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ލިޔުމާ ބެހޭންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ވާހަކަ ޚުލާސާމެ

 ރު. ތެރި މެންބައަރުވަން. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވިދާުޅވުމަށް ރިޔާޟްްއޗެއް އެ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލު

ުވެރ   ެއއްފަހަރަށްގެ މި މައްސަލަައކީ މިއީމީޑިާއ ކައުންސިލު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލައަީކ، މި 

ވެސް މަޝްަވރާކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. ދެން މި މީހުންނަށް މި ކުރިމަތިވި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު އިފަހަރު މިތާނގަ ގިނަ

މިހާރު  ،ކަހަލަ މައްސަލަތައް މިތަނަށް އޮތީ އައިއްސަ. އެހެންވީމާ ން އެކިމަތީ ގޮތުން އެކިފަހަރު ދަތިތަކާ ބެހޭ

ގޮތުން ެއއްެޗއް  ެވސް ައިއއްސަ މިތަަނށް. ދެން މިކަމުގައި މި ިސޓީއާ ބެހޭ ައނެއްކާއަނެއްާކ މިއޮތީ ރިޕޯެޓއް

މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު މިތަނުން ހަމަ ކުރިން ވެސް  ސެއް ނެތި މިބޮޑު ބަހު މިއަށް މާ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި 

ގޮތުން ކުރިން  ބެހޭ މައްސަލަ މިތަނާިސޓީގެ ޖަވާބު ދިނީމަ ހަމަ ރަނގަުޅވާނެ. ދެން މި އެ ގޮތަށް  ދެމުން އަންނަ

 ،އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ނިްނމުމެއް ނިންމާފައި މި ކޮމިޓީން. ެއއީ ދެންމެ ޝަރީފް އެ ާފހަގަކުރެްއވިހެން ހެްއކަށް

 އީ  އޮންނަ މަސައްަކތެއް ކުރާ ދެ މުއައްސަސާެއއް ހުރުމާ ގުޅިގެން މިގުޅުމެއްއެއް ބާވަުތގެ ކަންކަމަށް ކަހަލަ 

ގޮތަްށ ބަލާއިރުަގއި ވެސް މި މީހުްނ  ތަން އެުކލެވިފައި އޮންނަ އަދި މި .ކަމަށް ޖެހޭ ތަނެއް ނޫންއޮންނަން

 ކުރުަވން މި ތިބެނީ ނޫސްވެރިން. ިމސާލަކަށް މި ބޯުޑަގއި މި ރިން ަޖވާބުދާރީޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ނޫްސވެރިން. ނޫސްވެ
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ން ހިންގާ އެހެން ކޮންމެެވސް ޓީވީ ޗެނަލް ނޫނީ އަދިވެސް ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ެއހެ އިތިބެނީ ވީޓީީވގެ ބޭފުޅަކާ 

ބުނާ ނޫސްވެރިން ކަމެްއ  . މިއިޑުގަމި ބޯތިބެނީ  ކޮންމެވެސް އޮންަލއިން ނޫހެއްގެ ެއޑިޓަރު. ދެން މި މީހުން މި

ވަރަްށ  އީމި ،އަޅަން މިެޖހެނީ އެތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް. އެހެންވީމާދު ފިޔަވަޅު މެ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫސްވެިރންނާ ކޮށްފި

 އެންމެ އީކަމަށް. މި ކަމެްއ ނޫން ވެސް ކުެރވޭނެ އެްއޮގތަކަށްއީމި ،އުނދަގޫ ކަމަކަށް މިކަން ާވނީ. އެހެންވީމާ

ިއ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގަ އީމި ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކުރަމުްނ އަންނަރަނގަޅަށް ޕްރެކްޓިސް

މިއާ ގުޅުންހުިރ އެހެން މުއައްސަާސއަކަށް ަބދަލުކުރުމުގެ އެ ވާހަކަައކީ  އްޔަތުަތއްމި މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ މަްސއޫލި

ްސ ބަޖެޓު ވެ ފެށުނީއްސުރެ ދައްކަމުން އަްނނަ ވާހަކަެއއް. ހަމަ މި މީުހންނަށް ބަޖެޓު ދިނީމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ،ަބއެްއ އެބަ ދެވޭ. އެހެންވީމާ ،ކުރޭ. އަނެއްޮކޅުން ބަޖެޓުން އެ ޭބފުޅުންނަށް އެއްެޗއްކުޑަެވގެން މި ޝަުކވާ

 ވަގުތަކީ މި އަހަރު ވެސް ނިމުމަކަށް މި  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް މި

ން ނަމަވެސް މި ގައި ނަމަވެސް އައު ކަެމއްެގ ތެރެއިދަނީ. ދާއިރުގައި މި ކޮމިޓީން ނިންމަން މިއަދުގެ ަވގުތެއް 

ިލްއޔަތުތައް މިކަމާ ގުޅުންހުރި އުވާލުމަށްފަހުގައި މީގައި މަސްއޫ އަދި މިތަން އިކަމަށާ ދަން ފެންނަނުގެންކުރިއަށް

މަންޑޭޝަަނކާ ެއއްކޮށް މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ނިންމާލީމަ އެ ސަސާަތކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ރެކޮއެހެން މުއައް

 ނާންނާނެ މި ކޮމިޓީއަކަށް. ހިސާބުން މިކަން ނިމުނީ. ދެން އޭރުންނެއް މިކަމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ގޮތުަގއި ިމ މައްސަލަ އޮތްއިުރގައި  ގެން ފެއްޓިގެން ކުރިއަށްދާ މައްސަލަެއއްއި 2017އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

ވަަރކަށް ގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން އެއް ދުވަހު މި މައްސަލައިަގއި ޑެލިބަޭރޝަން މި ކޮމިޓީއަށް ކޮންމެވެސް

ނދާނެއް އަުޅގަނުޑގެ އެބަޮއތް. ޭއގެފަހުން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންދިޔަ މި ދެ ޮކމިޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ހަ

ނޫނުގެ ދެލިޮކީޕ ގޮތަށް ގާނޫނަކަށް ބަދަުލގެނެވި އެ ގާ ްއކުރެވޭ ކޮމިޝަނާއި މޯލްިޑވްސް މީިޑާއ ކައުންސިާލ ދެބައި އެ

ަފއިކޮށްދޭނަން އިްއޒަތްތެރި މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް. ނަމަވެސް ެއ އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ެއކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެރި

އުލުގެ ސަބަބުން މިއަދާ ހަމައަށް ޖިލީހުެގ އެކިެއކި ހަލަބޮލި މާޙަމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ފަށަިއނުގަނެިވގެން އުޅެ މަ

އެބަ ކުަރއްވާ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން. އްކަތް މަސަ ްއދެވުމުގެގޮތުން ހޯ ނޫނީމީގެ ފަރުވާ ގާ ،ދެމިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ 

ގޮތަްށ  ޚާއްޞަކޮށް ސަުރކާރުން ެއ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. ކުރަްއވާފަިއވޭ. ދެން މުިޅ ދައުލަތް ހިމެނޭ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއ މަސައްކަތް ާތވަލުކުެރިވގެން ހިނގަިއގަތީމަ މީގެ ފުރިހަމަ ަފރުވާ ލިބިގެންދާނީ. ދެްނ 

ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުިޅގެން އުފެދިގެންދިަޔ ދަތިތަކެއްެގ ވާހަަކ ފުރަތަމަ ވިދާުޅވެފައި އޮތީ. ެއީއ  އަޅުގަނޑުމެން

އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމުެގ ގާނޫނާިއ، ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާ ގުިޅގެްނ 

ްއ ބަލާ ޔުނިެޓއް  ަމއްސަލަތަ އުފެއްދުމާއި، މީިޑއާރާ ޔުނިެޓއްޚާއްޞަކޮށް ަމއްސަލަތަްއ ަބލަހައްޓާ މޮނިޓަރކު



7 

 

. ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ގެ ަމއްޗަށް ކަނޑައެޭޅ އަދަބުަތއް ތަންފީުޒކުރާ ޔުނިެޓއް އޮތުމުގެ ވާހަަކ އެއޮތުމާއި، މީޑިއާ 

ެއްއ އެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލަތަްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ވެސް ބަެއއް، ބްރޯޑްާކސްޓިންގައި ހިމެނޭ ބަ

ބޭނުން  ފަރާތްތަކަށް އެ ނުކުންނަ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ އެބަ ދިމާވޭ. ީމގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ހައިލައިޓްކޮށް ދަންނަވާލަން

އޮތް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި. އެއީ މިއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުމުގެ ކުީރގަިއ ބަމައްސަލަެއއް މީގައި އެ

ބެހޭ ފަރާތާ ގުޅިގެން ކުިރއަށްގެންދިއުމަށް ސިީޓެއއް  ޖަވާބެއް ދީފައި މިކަންަތއް ަކމާ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ފަސޭހަ

ފޮނުވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މަސައްކަތް ނިންމިދާނެކަން. މީގެ ެއއް މިސާލަކީ އާންމު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ 

ީސގައި އޮްނނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާެބއް ޕާޓީ ޑިމޮކްރަޚާުބތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި މަްލޓިގާނޫނާއި ރިާޔސީ އިންތި

ޑިޭޑޓުންނަށް އެްއވަރުެގ ެއއް ހަމައިގެ ަވގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ގެޒެުޓކުރެވުނު އުސޫލުަތްއ ކުރިއަްށގެންދާއިރުަގއި ކެން

ިކ ތްގަނޑަކަްށ މީގެ ދެތިން ހަފުތާ ކުރިން ެގެޒޓުކުރެވި ީޓވީ ސްޓޭޝަންތަކަްށ ފޮނުވިފައި ވެއްޖެ. އެދާދި ފަހުން. ގާ

ވާދަ މި ކުރަނީ. ދެ ޕާީޓގެ ެދ  ދެ ޕާީޓއަކުންގޮތުން  ިޑޑޭުޓންނަށް މިއަހަރު ކަންދިމާކުރިސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ކެން

 ާއއި ރާއްޭޖގެ އެނޫން ޓަކައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާޑިޑޭަޓކާއި ދެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ަޓއިމް ކަނަޑއެޅުމަށް ކެން

 ަގއިސްޓްރީމް މީޑިއާ ވެސް ހަމަ މެއިން ޞަތުގައި ރާއްޖެ ީޓވީ ޚާއްޞަކޮށް. އެހުޅުވާލި ފުރު ތަކަށްއެހެން މީޑިއާ

 ކައުންސިުލ ނަމަވެްސ މި ދެ ބައި ެއއްވީމަ ުނކުންނަ ނަތީޖާގެ މަްއޗަްށ އް. މިހާރު މީޑިއާބްރޯޑްކާސްޓަރެ 

ގާނޫނުގެ ާކތެރިކޮށްދިނުމުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ. އަބުރު ރައް

 2ހަރުގައި ވަނަ ފަހަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު. އެންމެ ފަހު ފަ 3ކުރެިވގެންދާ މަނާ]ދަށުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރި

ކަމަށް، އަުޅގަނަޑކީ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއަގއި  ވާސިޓީގެ ޖަވާުބގައި ިވދާޅުވެފައި  އޮތް. އެ ބޭފުޅުންޔާ އެބަމިލިއަން ރުފި

  ބައި މޮނިޓަރކުރާ މީހަކަށް ސައްކަުތގެ މީިޑއާޮގތުން މި މަ ވާީތ އަދި ކަންދިމާކުރި ކޮށް މަަސއްކަްތކުރާ މީހަކަށްއިސް

އި ެއ އޮތީ އަޅުގަނޑަށް އެ ހަމައިގެ ދަށުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސިޓީގެ ޖަވާުބގަ ވާތީ މި ވާހަކަ އެނގިފައި މި

މެން މި ވަގުތު ގަޑި އޮތޭ ިތމަންނާމަނާެއއް އެބަ އަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމިލި 2ެވސް ތިމަންނާމެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ މިހާރު

 ކަުމގައި ވާނަމަ ިއނގޭތޯ. ތިޔަ ޕާޓީގެ އެދިވަަޑއިގަތުމާ ެއްއގޮތަށް ތިމަންނާމެން ގަޑި ވިްއކާފައި އޮތްވިްއކައިފި

ނާ ގެޒެުޓކުރެވުނު އިޢުލާނާ ކަމުގައި ވާނަމަ ަގޑި އޮންަނންވާ މުއްދަތު، މާނަައކީ ަގިޑ އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މި ބު

ވަނަ ދުވަހުެގ  22ބަރު މަހުގެ ޑި ބަހާލީ ކުރިއަށް އޮތް ސެޕްޓެންތަކުން ގަސްގުިޅގެން ހުރިހާ ޓީވީ ސްޓޭޝަން

އިރުޮއއްސުމާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، އެ ސިީޓގެ ަޖވާބުަގއި ރާއްޖެ ޓީވީން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް، އަުޅގަނޑަށް ފެނުުނ 

ބަރު ދުވަހުގެ ުކރިން ތިމަންނަމެންނަށް މި ފައިސާ ނުދެއްކި މި ީޓވީ ސެޕްޓެން 17ކަށް ސިޓީަގއި އޮތީ މިސާލަ

 ކަިއގެން ލާރި ނެިގއްޔާ  ވިއް ވަަނ ދުވަހަށް ތިމަންނަމެން ގަޑި 22ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ 

އަށޭ ތިމަންނާމެން އެ ފާޅުެވގަތީ. މާނަައކީ އެ ކުެރވެނީ ވުޖޫދު، ގާނޫުނގައި އޮތް ނުރަްއކާތެރި ކަެމއްގެ ތެރެ 

ދިއުުމގެ ލަތަކަށް ކަންތައްތައް ހިނަގއިއޮތީ ިމހެންނޭ. އެފަދަ ހާ ހުއްޖަތެއްގެ ގޮުތގައި އެ ބޭުފޅުން ގެންނަވާަފއި މި



8 

 

 ކައުންސިުލ މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި މި އޮތީ އަބުުރ ސަސްތައް މިގޮތުން ުކޑަވާނޭ މީޑިއާޗާން

، ކޮށްދިނުމުގެ ގާޫނނުގައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކިއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައޭ. އެހެންވީމާރައްކާތެރި

ލޭުޓކުރުމަށް ޓަަކއި ަވރަށް އަވަހަށް ގާނޫނެްއ މިައށް އަންނަންޖެހޭ ކަމީ ޝަްއކެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ރެގިއު

 ަކއުންސިލަށް ސިީޓގެ ން މީިޑއާޅުގަނޑުމެބޭފުޅުން ތި ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަށް އަ އެހެންވީމާ، އޭެގ މައްޗަްށ ތި

އެ ވިދާުޅވީ މިއަދު މި ަކންތައް ނިންމާނެ ގޮތެއް  ިރޔާޟް ވެސް ައވަހަކަށް.އިން ޖަވާބު ދެމާ ވީހާ ރީއާ ޒަ

ހައްދަވައިެދއްވުމަށް. އެއީ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް. އެހެންވީާމ، މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ހައިލައިޓްކޮށްދިނީ މީަގިއ 

އެުކގައި އަދި އަމުދުން މި ގާނޫނު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން އުެފދިގެންދިޔަ މައްސަލަތަުކެގ ނެއް ފަޅި. ެއއީ ބްރޯޑްކޮމާ އަ

ތެރެއަށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ދެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން ހަމަ 

ވުމަށް ދަންނަވަން. ދެން ދެ ބޭފުޅުން ދެކޮޅުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވީ. ފައިނަލްކޮށްދެްއވުމަށް މެންބަރަކު އެްއޗެއް ވިދާޅު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނެްއ ލޭްޓކުރާ ތަނެއް. ވަކި ގާނޫ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މީޑިއާ ެރގިއުލުން ކައުންސިއަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ މީޑިއާ

 އި ލާ  ަކއުންސިކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. މީޑިއާތަންފީޒުކުރުމުގެ ނަމުަގއި ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެތަނަށް ދޭ

ޭދ ކުރެ ކޮންމެވެސް ެއއް ތަނެއް ުނވަތަ ދެތަން އެއްކޮށް އުފެ ތަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނާ މި ދެ

ސް ވެ ގޮަތކަށް އިސްާރފުކުރުމަކީ ެއއް. މި ދައުލަތުގެ ަފިއސާ ބޭކާރު ގޮތުަގއިމުއައްސަާސއެްއ އޮންނަން ެފންނަނީ

ށް ފުޅުންނައެ ބޭ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް ނޫން. ވަރަްށ ދެރަކޮށް ހިނގާ ކަންތައްަތއް މިއީ. އެެހންވީމާ،

ދޭނެ. މަޖައްސައިޓު ހަކާރުން އެ ބަޖެސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާާރއާ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ބަޖެުޓ ހަމަޖެހެންޏާ ސަރު

 ުރއިރުކޮޅާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް އި ެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާކަން ނުކުބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެގޮތަށް އެއަޅުގަނޑު ގަ

ުތ ސްއޫލިްއޔަމީސްމީހުންނަކަށް ބަޖެޓް ދިނުމަކަށް ފާހެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއީ މިއިން ތަނަކުންެނއް މި މީހުންގެ މަ

މީހުންގެ  ރާތީ ނުފެނޭ އަުޅގަނަޑކަށް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ާސފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ނުފެނޭ. ނުފެންނަ އެއަދާކު

ފެންަނ ގަނޑަށް ނުމަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުރާ ކަުއންސިލުތަކަށް އިތުރު ޔުނިޓުތައް ހަދައި އިތުރު ފައިާސ ދޭަކށް އަޅު 

ންކޮޅެއް ން މިހާ ތަމެހެވީމާ، މިކަން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން. އެހެންއިނގޭތޯ ހަމަ ވާހަކަ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަން 

ސަލަ ށް މި މައްޓިކު ގޮތަކަށް މި ޖަވާބުދިނީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ކުރިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ ވެސް ނިންމި ގޮތަޑިޕްލޮމެ

 ވެސް ނިންމީމަ ރަނގަޅުވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަމާ ބެހޭ ންނަށް މި ޚިޔާލު މި ކަމުަގއި އެްއގޮްތވުމާ ުގޅިގެން ިލޔުމަކުން ައުޅގަނޑުމެއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ 

ންނަވަމުްނ ވުމަށް ދަފަހުަގއި ފޮނުއްވައިެދއްނޭ ނުކުތާތައް ހާމަކުރެއްވުމަށްފަރާތުން އެ ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުަގއި ހިމެ

ގެ ވާ ދާންދޫ ދާއިރާ ގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަނިމުނީ ކަމަށް ކަނޑަައޅަން. އަުޅގަނުޑމެން 3އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މަޖެއްސުމަށް މުޢާޒު ހަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރި އަޙްމަުދ އަސްޢަދުެގ ބަދަލުަގއި މަަޑެވލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

މަޖެއްީސ ގޮތަށް ހައެ ވެ އިން ލިބިފަިއވާތީސް.ެއމް.އެސްގެ ޒަރީޢާމި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހޯއްދަވަްނވާ ލިޔުންތަްއ މިހާރު އެ

އި ގްރިީޓ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގަ ގެންދަން. ނެޝަނަލް އިންޓެ އަޅުގަނުޑ ކޮމިޓީ ކުރިއަށްކަމަށް ބަލަމުން

މަށް ޝްވަރާކުރުބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއަޔތުތައް އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިަޝނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަ

ގްރިޓީ ލް އިންޓެަގިއ ނެޝަނަ 2017 އޮކްޓޯބަރު 22ްނތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އި

މެން ވާނީ ވާނެ މި ސިޓީއާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަނޑުއެނިގވަަޑިއގަން މެދު؛ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައި އޮްތ ސިޓީއާ

ގަިއ  ިސޓީ ވިދާުޅވުމަށްފަހުގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެިއންޓެ ީމގެ ކުީރގައި ވެސް. އެން.ައއި؛ މަޝްވަރާކޮށްފައި

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް.ޑެލިބަރޭޝަނަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ށް މި މި ކޮމިޓީއަ ންމި އެެދނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ދަތިތަެކއް ހުރި ަކމަށް. ދެހަމައެކަނި މި ސިޓީން 

ޅުެވގެްނ  ބޭނުންފުސިޓީ ައއީމާ އެަބ ހީޭވ މި ފައިސާ ހޯދަން ކުާރ ކަމެްއކަން މިއީ. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ ެއ ބޭފުޅުން

 ގައި ލައެއް ކަމު އުޅެނީ ކޮންކަހަލަ ދަތިތަކެއްތޯ ާއއި އެއީ ފަިއސާެގ މައްސަ އުޅެނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެގެން މި

ފުޅުްނ ބޭތަކާ އެ ރާއަދި އެ ބަޖެޓު ހޯދުމުގައި ަދއުލަތުގެ ފައިާސއާ ބެހޭ އިދާ ،ްއގެ ބަޖެޓެއްތޯއާވަރެ ވާނަމަ އެ ކިހާ

 މި  ގޮުތަގއިބޫލުކުރެވޭރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ ގަނަތީޖާއެއްތޯ އެބަޖެހޭ ސާފުކުކުތީ ކޮންމަޝްވަރާކޮށް ނު

ން ޝްވަާރކުރަމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަކަންކަން ސާފުނުެވ ހަމައެކަިނ ސިޓީައކުން ތިމަންމެނަށް ދި

އަށް ޓީއި މި ކޮމިޒުން ސާފުކުރަްއވާފަމޭދާރީ ބޭނުންވިޔޭ ބުންޏަސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ، މި މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އި

، މާހެންވީ. އެގެންނަން ބޭނުން ވާހަކަ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެ ނޫން ޮގތަކަށް މި މައްސަލަ ކުރިައކަްށ ނުގެންވޭނެ

ާސއާ ބެހޭ ފައި ތުގެދައުލަ ،ެރްއގެ ފައިާސއެއްތޯ ެއއީ ކިހާވަ ،މި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެގެން ާވ ދައްޗަކީ ަފއިާސގެ ދަތިތޯ

 ދާރީ އިމަށްފަހު އިދާރާތަކާ އެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުަރއްަވއިފިންތޯ، ކުރެްއިވ މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލު

 މި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަަވން.  މޭޒުން މި މައްސަލަ އަލުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރަޝީދު.ރިޔާޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ވެްސ ނެތް. މި ތާނގަިއ މަޖިލީހުގެ ނުއެްއ ޭބކާުރކުރުމުގަިއ ކޮންމެހެން މާ ޮބޑު މާނައަޅުގަނޑުމެން ަވގުތު 

ގޮތުން އެކި ުމައއްސަސާތައް މި ހުންނަނީ  އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮްނނަ ގޮތުން އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާ

އެކި ކޮމިޓީތަުކގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަ. މި ސަރުކާރުގެ މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުާރ 

އެކި ކޮމިޓީތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައް. މިކަހަލަ ންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއާ އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ މި

މިއީ މިިނވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ  .ގްރިޓީ ކޮމިޝަންންޓެ އްާކ ވާހަަކއަކީ ނެޝަނަލް އިއެހެންވީމާ، ީމގަިއ މި ދަ

ހެންވީާމ، މިހިސާބަށް އައިއިުރގައި ވެސް މި ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަާވ ކޮމިޓީގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކޮމިޓީއެއް. އެ

 18ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެން ބެލިޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް. މިހިސާބަށް އައިއިުރގައި މި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު، މި 

އައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު މިނިވަން މު

 މީެގ ެއްއވެސް ކަެމްއ މި ދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ބެެލނިވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި ހުންނަ މުއައްސަސާަތކާ ބައްދަުލކޮށްލައި

ވަަނ  17ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މީގެ ކުރިްނ އަޅުގަނަޑކީ ނުވާ ކޮށްފައި

އަދި  ޅުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ މަޖިލީހުގައި އެ ކޮމިޓީގައި އިން މީހެއް. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެ ބޭފުރައްޔިތުންގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުުޅން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުރާީތވެ ހުންނާނެ އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީތަކަށް 

ތެްއގައި ކޮންޓިނުއަސްކޮށް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް މިއީ. މިީއ ގޮ ހާޒިރުކޮށްފަ. މިއީ އެހެންވެ މިތާނގައި ދާއިމީ

ށް ކޮންމެހެން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. އަދި މިކަހަލަ ސިޓީއެއް ައއީމަ ވެސް މިއީ ކޮންމެހެން މިތަނަށް އަލަ

ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ދާންޖެހެނީ  އެޖެންޑާކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ވެސް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ ދައްެޗއް ހުރެއްޖެ

އްޔާ ެވއްޖެ ޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްމިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީއަށް. އެ ކޮމިޓީން މަ

ކޮންމެހެން އެ ކޮމިޝަނުން ނުޖެހޭ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާކަށް ވެސް. މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އޭގެ 

މިޓީއަށް ސީދާ ްއާޔ އޭގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ކޮވާތީ އެފަދަ ކަމެއް އޮެވއްޖެ ފައިސާއާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް

މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭށޭ ކިޔާފަ.  ނެްއގައި މައްސަލަެއއް އެބައޮތޭޑައިރެކްޓް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވޭނެ. މިވެނި ކޮމިޝަ

އެހެންވީމާ، މިީއ މިކަން ހިނގާ ުއސޫލު. މި ހިނގާ އުޫސލުން ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަެމްއ 

އެ ފާހަގަކުރިހެން އެ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެްއ  ފުޮކށް މެންބަރު ޝަރީފްސީދާ ސާނެތް. އެކަމަކު 

ލަުތގައި ތުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވުނީ. އެ ހާމީހުން ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތް ކަެމްއ ފައިސާ ނެ ނޫނީ އެ .ނުދިނީ

ހުރި ދަތިތައް. އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ ެއ  މި ކޮމިޓީއާ ގުޅުން އެބަހުރި. މިހާރު މި މައްސަލައަކީ ކުރިމަތިވެފައި

ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ިތ މަްއސަލައަކީ ިމ ކޮމިޓީން ކުިރއަްށ ގެންދެވޭެނ މައްސަަލއެއް ކަަމކަށް ައޅުގަނުޑ ނުދެކެން. 

އި ހެދިފައި އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ އެ ބޭފުޅުން އެފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކަ
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އޮތް ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް މިާތނގައި އެަބއޮތޭ. އެ ކޮމިީޓއަށް ކިޔަނީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކޭ. އެ ކޮމިޓީއާ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީއާ ުގޅުން އޮތް ކަެމްއ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ިމ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން 

 ްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެ.ކުރިއަށް ގެންދަން. އެގޮތަށް ަޖވާބުދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ެއޖެންޑާއަށް ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއިއްަސ އޮތަީތެވ 

މަކަށްފަހު މޭޒުން ގެންދަވާނެ އެޖެންޑާކުރުން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު އެޖެންޑާތައް ނިމެންދެން އިދާރީ

ގޮތެއް ނިންމަންދެން ެއއީ ައދި ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަަމވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއޑްރެްސކުރެވިފަިއ އޮތް ސިޓީެއއް. 

މޭޒުްނ  ެގންދެވޭނެ. އިދާރީށްށް ކުރިއައޭގެ މަތުލަބަށް އަދި ކޮންމެ ބަދަލެއް ނާންނަހާ ހިނދަކު ކޮމިޓީއާ ހަމައަ

ވާހަކަފުޅު  ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވިކަެތއް ކަމަށް ފާހަގަކުެރެވމުންވަނީ ރަނގަޅު ަމސައް ކުރަްއވާފައި

ކޮްށ ކުރުކޮށްލާނަން. ދެްއކެީވ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުަތކެއް. އެއް މަޢުލޫމާތެއް އިތުރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޚުލާސާ

މާ ގުިޅގެން ެޖހިގެން ައއި ހަފްތާެގ ތެރޭަގއި ގްރިީޓ ކޮިމޝަން ވުޖޫދުވުށްލަން ބޭނުން. ނެޝަނަލް އިންޓެއަޅުގަނޑު ކޮ

އި އެން.އަިއ.ީސ އާ އިނގޭތޯ. ެއއީ ކުރިން ޕީ.އައި.ސީ އެ ބޭފުޅުން ރިުކއެސްްޓކުރި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއާ ަބއްދަލުކުަރން 

އި.ސީ(ގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަން )ސީ.އަ ިދޔައީ ަކސްޓަމް އިންޓެ ކޮިމޝަނުގެ ނަމުގައި އުފެދިގެން ގްރިޓީނެޝަނަލް އިންޓެ

ގްރިޓީ ޓެްއގެ ގޮުތަގއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަން އެއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެއް ޔުނިއިތުރުން ޕޮލިސް އިންޓެ

ވީ ަބއެްއ މެންބަރުންގެ އެިދވަަޑއިަގީތ  ދިަޔއީ. އެ ބޭފުޅުންެގ އޭުރގެ ވެްސ ދައްަޗކަށްކޮމިޝަން އުފެދިގެން

 2ން ދިނުމަށް. އަިދ މަސައްކަުތގެ ގޮތުހެން ކޮމިޝަންތަާކ އެްއވަރުކޮށްއެ ގެ ވާހަކަމުސާރައިގެ ކުރިއެރުންތަކު 

މަ ބުރަވާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަހަރު ދިޔައިކޮމިޝަނެއް ެއއްކުެރިވގެން

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަްށ  2017ބައްދަލުކުރުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެން ނުކުެރވި ނަމަވެްސ ޖެހިގެން އައި އަހަރުަގއި 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް މި ކޮމިޓީގެ  2012އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ،އަިއއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ވެސް އެވަނީ އެ ބޭފުޅުން އޭުރ ތަކެއް އައި. އެހެންވީމާ، މިހާރުަވނަ އަހަރު ވެސް ބަދަލު 18ބަދަލުތަކެއް ައއި. އަދި 

ރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮްށދެވި ނިމިފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު އެބަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހު

ކަންތައްަތއް އެޖެންޑާއިން ނެގުުމގެ ނިންމުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން  ގޮތަށް މި ިވދާޅުވި ކަށަވަުރވޭ. އެހެންވީމާ، ތި

ވާނަމަ މި ސިޓީާއ  ަކމުގައިށް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސިޓީެއއް އޮތްމި މަސައްކަތް މިހިސާބުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަހަމަ 

ވާނަމަ އެ ނިންމެުވން އެގޮތަށް ކޮށްެދްއވުމަށް  ކަމުގައިންޖެހޭ ނިންމުމެއް އޮތްވަމޭޒުން ނިންމަ ބެހޭ ގޮތުން އިދާރީ

 ބަރު ރިޔާޟްދި ިއްއޒަތްތެރި މެންވެސް އަ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް މި ބަލަނީ

ރަޝީދު ވެސް ފާޅުކުރެްއވީ. ދެން މިގޮތަށް އަންނަ ސިޓީތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ ނުގުޅޭ ސިޓީތައް ހަމަ ޑޭ ވަންގައި 
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ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަޝްަވރާކޮށްލާނީ މި ސިޓީ އެބައޮތޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުުޅންހުރި ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ. 

މޭުޒގައި މިހާރު ިމ  ގޮތަށް އަުޅގަނުޑ އިދާރީ ނާ އެ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުއްވާަލއިދޭއެހެންވެއްެޖއްޔާ އެޖެންާޑގައި ނުހިމަ

ތިޞާްޞގެ ތެރެއިްނ ެއކަމަށް ހުގަިއ ސިދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްދަންނަވާލީ. ެއގޮތަށް ސިީޓެއއް ައއުމަށްފަ

އްާވށޭ އޮޓަމެޓިކުން ބެކް ޓު ދި ދަ ކަމެއް ނެތް ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ އެޖެންޑާ ނުކުރައްވާ ހަމަ ފޮނުއްވާލަ ފަ ކޮށްދެވިދާނެ

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އޭރުން މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ެއގްޒޯްސުޓެވ 

 5ވަނަ ނުކުތާ.  5އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރެވި ނިމިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. އެހެނިހެން ކަންތައްތައް. 

ކުރިން މިޒާތުގެ ހުރި އެހެން ސިޓީއެއް ހުރިކަުމގަިއ ވާނަމަ އެހެން ސިޓީތައް  ޖެހިލުމުގެވަނަ ނުކުތާއާ ހަމައަށް 

ކަމުގައި. އެހެނިހެން ކަންތަކުެގ މައިދޭން މެންބަރުން ނިންމިއްޖެވެސް އެ މޭރުމުން އަުޅގަނުޑމެން ޢަމަލުކޮށް ނިން

 ރަޝީުދ ނިންމާލެއްވި ހިސާބުން ންމެ ރިޔާޟްމިޒާުތގެ އެބަުހއްޓޭ ދެތެރެއަށް އަުޅގަނުޑ މި ފަށަިއގަތީ އިނގޭތޯ. 

މިއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި އަނެއްކާ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ އެހެން އިރަކު ބައްދަލުވުމެްއ 

ވަަނ އަހަރުއްސުރެ ފެއްިޓގެން. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ދޭ،  2016ބާއްާވއިރު ައއިސްދާނެ މިކަހަލަ ސިޓީއެއް 

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް   ފަރުާވއެްއގެ ގޮުތގައި ގޮެތއް ނިންމާލަދެއްވުަމށް އެދެން އަޅުގަނޑު.ގަނޑުކޮށްދޭ

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ޟްރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ސަލަ އަެނއްކާ ައއިސްދާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ލަހެއްުނވެ މި މީޑިޔާ ކައުންސިުލގެ މައް

ކަހަލަ. އެހެންވީމާ،  ވަަނ ފަހަރު މިއީ މި މީހުންގެ އެކި 3ކުރާތާ ރު މިއީ މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ހަމަ މިހާ 

 ަކއުންސިުލ އުވާލުމުގެ ކަންަތއްތަްއ އި ހުށަހަޅަިއގެން ނަމަވެސް މީޑިއާއެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ

 ސަރުކާަރށް މި ދައުލަތަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މި ކޮމިޓީން ދޭން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދެން އެކަން ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

މާ، ނިންމާނީ މިއަދުތޯ ނޫނީ މުޤައްރިރު އެހެން ދުވަެހއް މިކަްނ އެޖެންޑާކޮްށގެން މިތަނަށް ެގންނަވާނީތޯ؟ އެހެންވީ

ހިނގާ އުސޫަލކީ ކޮމިީޓއަށް މެންބަރަކު މައްސަލަެއްއ އްމު ގޮތެްއގަިއ ކޮމިޓީތަްއ ެރއިން އާމިއީ މިކަންކަމުގެ ތެ

ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެއަށް ާތއީދުކޮށްފިއްޔާ މުޤައްރިރު ވޯޓަށް އަހަިއގެން އެ މައްސަލަ ކުރިައށްގެންދިއުން. ދެން މިއަްށ 

، މުޤައްރިރަށް މިކަްނ އެންމެންގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ކޮންމެހެން ވޯޓަަކށް އަހާކަށް ނުެވސްޖެހޭ. އެެހންވީމާ

ގެންދެވެން ެވސް ެގންދެވޭނެ. އިޢުތިރާޟް ކުރަްނޏާ މިޖެހެނީ ވޯޓަކަށް ދާން. ނޫނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ކުރިއަށް 

މި އޮންނަނީ މިހެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެންނަށް ކުރިއަްށގެންދަން ފެންނަ  ޔާންޏާ. އެހެންނޫނިއްއޮންނަ

 ވެއްެޖއްޔާ މިކަން ކުިރއަށްގެންދަން. ދެން ަވގުތުން ވަގުތަށް މިކަން ނުކުެރވުނު ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ިމ ކަމަށް

ރެކޮމަންޑޭޝަން ދެވިދާނޭ މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓު އައުމުގެ ކުރިން. އޭރަށް ދައުލަތުގެ ބަެޖޓަށް މި ބުނާ ލުއިވުމާއި 
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ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ަވގުތު ޮއްއވަ މިަކންކޮށްފައި ައޅުގަނޑުމެން އަދި މި ޖެހިގެން މި ުއޅޭ މަްއސަލަ ވެސް ަޙއްލު 

ރެކޮމަންޑޭޝަންސް ދައުލަތަށް ދިނީމަ އެކަންކުރާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ  ނެތް އިންޓެމީޑިޔާ ކައުންސިުލގެ މަސައްަކތްތައް މިކަމާ ގުޅުންހުރި. އަުޅގަނުޑގެ މައްސަލަެއއް

ާއ ބެހޭ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުން މި އޮންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން. ކަމުގައި ވިޔަްސ. އަިދ މީޑިއާހެޅިހުށަ

އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުންހުރީ. އެހެންވީމާ، އެތަުނގެ މެންޑޭޓު ތެރެއަށް މި ބައި 

ވާލުކުރަން އަޅުގަނޑަްށ ފެންނަނީ. ދެން ކުޑަހުވަދޫ ސްއޫލިްއޔަތުތައް އެ ބޭފުޅުްނނާ ހަގައި މި މައިތުރުކުރުމަށްފަހު

ަގއި އެތަްއ ފަހަރު މަތީން މީޑިއާ  ވަރަށް ގިނަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވެްސ ހަމަ ވަރަށް ކުީރގަިއ ހަމަ

ޓީގައި ފާޅުކުރަްއވާަފިއ ހުރި ޚިޔާލު މިހިސާބަށް ދުވަހަކު މަސައްކަްތކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅެއް އެއީ ވެސް. މި ކޮމި

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން  17އަިއއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭ. އެަކމަކު 

އޮންނާނީ. މިޝަން އުވާލުން ނިންމާފައި އޮންނާނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވެސް ނިންމާފައި  ނިންމާފައި މި ކޮނާނީއޮން

ވެސް ފެނޭ މި ރެކޮމަންޑޭޝަން އަނެއްކާ ހަމަ މި ކޮމިޓީން ހަމަ ނިންމާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް 

ސަކަށް ދިއުުމގެ ކެއް ކުރިމަިތވެ މިއަށް ޮބޑު ބަހުވެސް އިތުރު ަދތިތަން އަެނއްކާ ިމއިމެން ދޭން. ެއއީ އަޅުގަނޑު

 ހެން.ވާނެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިކަން ރަނގަޅުމަބަދަލުގައި މިހިސާބުން މިކަން ނިންމީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންސިލާ އާ ކައުޑިމީޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ހިމެނި ކުރިއަށް ގޮއްަސވާ މަަސއްކަެތއް ެއއީ 

ުރ ތެރި މެންބަން. ނިންމާލިއިރުގައި ެވސް ިއއްޒަތްގޮތުން ކުރިން އެޖެންާޑ ައއިޓަމް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމާލި ބެހޭ

މެން މި ނޑުގެންިދއުމަށް. އެހެންވީާމ، ހުށަހެުޅމުގައި އަުޅގަހުށަހެޅުްއވި އެ ނުކުތާ ކުރިއަށް ރިޔާޟް ރަޝީދު 

 ންބަރުންގެމެވުރެ ގިނަފަހަރު މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ ބޭނުމެއް ނެތް ވާހަކަ މި ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގައި އެއްފަހަރަށް 

ވާލަން ން. ދަންނަމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަ

ގަޭއ.  މަގުމަތީއޮތީ އެ ުމއައްަސސާ ެއއްކޮްށލުމުގެ ގާނޫނީ މަސަްއކަތް ަހމަ ގާތްގަނަޑކަށް މިހާރު ެއަވނީ ނިމުމުގެ

ތޯ ތް ނިންމާނީހިސާބުގައޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮިމޓީގައި އެގޮ ޑުތަނުން ފެންނައޮތީ ވަރަށް ބޮ އެހެންވީމާ، ފަރުވާ އެ

އެްއ ޑުެގ މައްސަލަ ވަންޏާ އަޅުގަނ ކަމަށް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯުޓގައި މެންބަރުން ެއގޮަތށް އެއްބަްސވާ

ތެިރ ގެ އިްއޒަތް، ގައްދޫ ދާއިރާނަމަވެސް އެކަން ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނެތް. ސްޓޭޓްމެންޓެއް އިޝޫކުރި

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު
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ނެްއާކ ިވއްޖެ. އަޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަ ދެކެ

ހަކަ. އި އޮތް ވާގޮތުން ބިލެއްގެ ދެލިކޮޕީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބިފަ  ފާހަގަކުރައްަވއިފި މިކަމާ ބެހޭ މުޤައްރިރު

ތަޅުމަށް  ޖިލީހަށް،މަފަުރވާައކީ ައވަހަށް ތި ވިދާޅުާވ ބިލެއް  ޓަކައި މީަގއި އޮތް އެހެންވީމާ، މިކަން ަޙއްލުކުުރމަށް

 ެރވޭނެހަކަްށ ކުްށ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ވީާހ ެއންމެ އަވަސްގެްނ ެއކަން ނިންމާލުން ކަމަށް ައޅުގަނޑަގެނެ

 ދެްއވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއޔާ.ގޮތް ހައްދަަވއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއުތުރު ދާއިާރގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ގޮތުން ހޭމިހާރު މި ވަކި ޖަވާބެއް ނުދީ މި ޕްރޮސެސް، ދެން އެ ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީގައި ތިކަމާ ބެ

ަމ  ވާލީވާބު ފޮނުން ފޮނުަވއިދޭށޭ ިކޔާފައި މިކޮޅުން ޖަުކގެ ިލެޔކިއުފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮށްފައި އޮްތ މަޝްވަރާތަ

ލަ ގޮތަކަްށ ހައިންނާނީ މިހެން ދިގުދެމިގެންގޮއްސަ ކަްނނޭނގެ. އެކައަންަނންވާއިރަށް ތީތި ތި އޭއޭރުން އަސްލު 

 ޓަންކުރަްނވީ. އޭރުން ރަނަގޅުވާނެހެން ހީވަނީ.ކަންނޭނގެ ތީތި ބައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮްށ އްމުއާ ންދަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަްއ ގެ އެހެނިހެން ވަގުތުަތއް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަްށ މި

ގުިޅގެން ގިނަފަހަރަށް މި ބައްދަލުވުމުގެ ަވގުުތ  ލަތްތަކާލީހުގެ ެއކި ކަހަލަ ހާބޭއްވޭ. އެއީ މަޖިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނު

ށްފަިއ ކޮއްސާހި ލޫމާތު ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އެކުވަރަށް ކުޑަކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ދަނީ. ނަމަވެސް، މަޢު 

ވިގެންދާނީ. މިސާލަކަްށ މަ މިހެން ހުރި ޒަމާންވީ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލުުކރެގެންދިޔައިކުރިއަށް 

ބައުޅޭ ގާްތގަނަޑކަށް  ތަށް ހުރި މައްސަލަތައް އަަދދު އެވެސް ެއގޮ ލާނަން. އަުޅގަނޑުެމން އަތުގައި މިހާރުދަންނަވައި

މައްސަލަެއއް  17ލަ މަްއސަލައަކާ އެކު ޖުމު 4ފައިވާ  ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިގެންދަންޖެހޭކުެރވި ކުރިއަށް އެޖެންޑާ

 ތެޭރގަިއ އެއަރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީާއ،ވެސް. އޭގެ މައްސަަލއެްއ އަޅުގަނޑުމެން އަުތގަިއ އެަބޮއތޭ މިހާރު 17އިނގޭތޯ. 

ެއއް ާބއްވާަފއި ގގަނޑުމެންނަްށ މީޓިންހަމައެއާ ގުޅުންހުރި އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ މިއަދުެގ އެޖެންާޑަގިއ މި ނެތީމަ އަޅު 

ކުެރވިދާނެ. އިޓް ނޮޓް ސޯ މިސާލަކަށް އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުަގއި ދެންމެ އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން އެޖެންޑާ

މެންބަރުން  މިހެން ދަންނަވާލީމޭ މިގޮތަށް ހުރި ސިޓީތަކާ މެދުަގއި ޢަމަލު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމާހިނގާށޭ

ނަމަ. އެެހންވީމާ، އެގޮތަށް ޚިޔާލު ދލިމާވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެްއގައި ިމ ދަންނަވާލީ. މިސާލަކަށް ކަުމގައި ވާއެްއގޮތް
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސތަކުގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު 

ނޑުމެން އަުތގަިއ އޮތް މަސައްކަތެްއ ެއއީ. އަހަރު ވަނަ ައހަރުގެ އޭުރއްސުރެ ފެށިގެްނ އަޅުގަ 2016ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާަގިއ ހަމަ ތަުކގެ ލިސްޓުގެ މައްސަލަިއަގއި މުއައްސަސާ ނާޅާގަިއ ހުށަ 2017މެއި  31ރިޕޯޓު 

ސާބުްނ . އެހެްނވީމާ، އެ ކަންތައްތައް އެ ޑޭްޓގެ އެްއޗެހިތައް އެހިއިއެބައޮތް ގޮެތއް ނިންމަން އެބައޮތް އެޖެންާޑގަ

ތޯ. ލުން އިނގޭން ކުޑަކޮށްލަމާހިނގާޭށ މި ތަފުޞީއެކަހަލަ ެއްއޗެހިތައް އެޖެންާޑއިން ރިމޫވްކޮްށ މި އެޖެންޑާ އަިޑގުޑަ

 އްސާ ހި  100ގާ ޕްރޮޖެކްޓް %ެގ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ހިންލާނަން. ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު އޭގެ އަނެއް ނުކުތާ ދަންނަަވއި

ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް  ޓައި ދިވެހިން އިންެވސްްޓކުރެވޭއޮންނަ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ހުއް

ދިއުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަިތވެފަިއވާ  ޑޮލަރުގެ މައްސަަލއަށް ވެސް އޮތް ޙައްެލއް. ކުރަުމން ސައްކަތްދީގެން އެ މަ

 މެންބަުރ ރުގެ ިދއްދޫ ދާއިާރގެަގއި މެންބަރަކު އޭ 2016ިރޗް މާމިއީ ހަމަ ޑޮލަރުެގ މައްސަަލތަކާ ުގޅިގެން 

އިްއޒަތްތެރި  .ހުރި ވާހަކަިއ ގެންދަން ދެކެވިފަ ޓީގައި މަޝްވަާރކުެރވި ކުރިއަށް ގުޅިގެްނ މި ކޮމި ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓއާ

ހުންނާނެ، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް ގާްތގަނޑަކަށް ރިޔާޟް ރަޝީުދެގ ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހަނދުމަފުޅުމެން

މިސާަލކަްށ މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް  ލިބިފަިއވާތީވެ އްލު މިހާރު ދެން މިކަންތައްތަކަށް ޙަ ތްޕުޅުން. އެކަމަކު މަސައްކަ

 ގޮެތއް ނުނިންމާ އޮތީމަ   އެބަހުރި ަވކިެވސް އެެޖންޑާއަށް އަންނަންނެއްކާބަލުން އައި ހުރި މައްސަލަތައް ައލުންނިމިފަ

. މިސާލަކަށް ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ެވސް ކުރަްއވަނީ . އެހެން ހުރި ކަންތައް އެބަހުރިއިނގޭތޯ

. ިމ ކަމަށް ންޑުކުަރއްަވއިގެްނ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީްނ ބިއެންޑް އެނަރޖީ މަންޓްންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެްނވަޔަރަ 

، އެހެންވީމާ ގޮތް. ދިޔައަށްހުންނާނެ މިކަން ކުރި ރިޔާޟް. ރަނަގޅަށް ހަނދުމަފުޅުމައްސަލަ ވެސް ހަމަ ހުށަހެޅުއްވީ

ނުކުތާތަުކގެ  17ހިމެނޭ  އި މަިއގަނުޑ ބޮޑު މާ ސިންގާ އެޖެންޑާގަ  .މިހެންހުރި ދެތިން ހަތަރު މައްސަލައެއް އެބަުއޅޭ

 އި ވާނަމަ އާކަުމގަ ތެރެއިން އުނިކޮށް ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބު ދެްއވިދާނެ. އެގޮތް ރަނގަޅު

އި މޭޒަްށ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ ކޮށްލުމަށް އިދާރީއް އަިޑުގޑަންްއ ނުބޭްއވިޔަްސ މިހެން ހުރި މައްސަލަތަބައްދަލުވުމެ

މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެން ހުރި ކަންތައްތައް ެއ  އިގުޅުންުހރި އެހެން ކޮންޕޯނަންޓެއް ިނންމާފަ ހުރި ކަންތައް. ެއއާ

މެދު މެންބަރުން ގޮތެއް  ން އުނިކޮށް ނިންމާލުމާ ތައްތައް ެއޖެންޑާއިމަކުން އިތުރު ބަދަލެއް ނައަންނަ ކަންއެޖެންޑާކުރު

އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން  ހެނިހެން ކަންތަކުގެ ަވގުތުަގއި.މި އެ އިދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅުނިންމަ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ދިޔަ މަްއސަލައަކީ އަދި ދެ ޕާޓީެގ ދެކެިވގެންުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވާހަކަޝުކުރިއްޔާ ިމއަދު އެންމެ ިގނަ ވަގު

ޮގސް އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ޚިޔާލު އެްއގޮްތ ކުރެވިފައި އޮތް އެްއ އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެިވގެން ވެސް މެންބަރުން
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އާއި އަދި ޚާްއޞަކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ ވޭތީ ގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެ ކައުންސިލު ޑަށް މި މީޑިއާައކަށް އަުޅގަނވާހަކަ

އަދި ތަފާތު އެިކފަހަރު މަތިން މި ކޮމިޓީ  ،ސްކުރެވިން ަތފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން ބަހުމައްސަލައަކީ މި ކޮމިޓީ

ގޮސް މިކަހަލަ މިހެން މި ކޮމިޓީާއ ބައްދަލުކުރުާމއި ޓަަކއި މަށްތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއކިއެިކ ގޮްތގޮތް ހޯދު

ދައުލަުތގެ މާލީ  ެއއްކޮށް މި ކޮމިޓީއަކީވާީތާއ އަދި ހަމަ އެއާ ކެއް ހިނާގފައިވާ މައްސަަލއަކަށްބައިވަރު ކަންތައްތަ 

ޚާއްޞަކޮށް އެކަމަކީ  ެވފައި މެންޑޭޓެއް އޮންނަ ކޮމިީޓއަކަށް ނުހިނގާ ގޮްތ ބެލުމުގެ އެންމެ ބޮޑުކަންކަން ހިނގާ

ށް ނުކުރާ ޒާތުެގ އުމަޤައި މަްނފާ ޔާެއކަމަކުން އޭގެ ެހޔޮ ލާބަ ،ނަމަ ފަިއސާ ޚަރަދުކޮްށގެން ކުރާ ކަެމއް އިޙަޤީޤަތުގަ

އަދި ެއއާ  .ދިނުމަށްތަކަްށ ލަފާގުޅޭ ފަރާތް ަޓކައި ކަމާ ެމދު ގޮތްތަެކއް ނިންމުމަށް އެއާ ްއޔާ ކަމަކަށް ވެއްޖެ

ެއކު މިހާތަނަށް މި ވާތީއާ ގެ މެންޑޭޓު ލިބިފައިވާ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގުޭޅގޮތުން ނިންމަން

 ޓަކަިއ، ގެންދިއުމަށްށް މަސަްއކަތްކޮްށގެން ުކރިއަށްުގޅޭގޮތުން އިތުރަ ކުެރވި އަދި މިކަހަލަ ކަންކަމާސްިއ ބަހުކޮމިޓީގަ

ޓަކައި ބައެްއ ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިތްވަރުދީފައި ހަމަ ވަނިކޮށް ވެްސ  މަށްކޮޅަށް ޖެހު

 ، މި ދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތިން އެހެްނވީމާ ؛އި ވެްސ ވާތީާއ ެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީކުންފުނިތައް ުއވާލާފަ

މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަ ދެންނެ އިއްޒަތްތެިރ  ކަްށ ހަމަ ނާދޭގަނުޑގެ ވިސްނުމަެވސް އަޅު ލާއިުރގައި އެްއގޮތަކަށް ބަލައި

އެއްެވސް ސަބަބެްއ.  ނުޖެހޭށަހެޅުއްވުމަށް ގޮތެއް ނިންމެންމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހު

ތާއީދުކުރަްނ. ވި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަނިކުފާނު އެ ހުށަހެޅުއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ،އެހެންކަމުން

އޮތީ   ވެސް މި ހުގުޭޅޮގތުން މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނުޑ ރޫ ޙަޤިޤަތުގައި މި މީޑިއާ ކަުއންސިލްގެ ކަންތައްތަކާ

ިއ  ކައުންސިލަކީ ޙަޤީޤަތުގަ ކުތާއެްއ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ މިިޑއާޤަތުަގއި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނުއެްއގޮތަކަށް. ޙަޤީ

ޤަތުގައި އޮތް ެއްއޗެއް އިނޭގތޯ. އެއީ ދައުލަތުގެ ތިްނ  ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ޙަޤީއީ މިބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ދާއިރާ. މީޑިއާ

ވެސް ވަނަ ބާރުގެ ގޮުތގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ައކީ ހަތަރުމެން މި ސިފަކުރާ ބީދައިން މީޑިއާބާރު އަޅުގަނޑު

ދަނާ މެކޭނިޒަމެއް މެ ހަރުގެ ކަްނކަން ބެލުމުގަިއ ެއންންވީމާ، މީޑިއާ ސިފަކުރަމުން އަންނަ ެއްއ ބާރު. އެހެ

 އިުމކުރުމަށް ތެޭރގައި ޤާ، އެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމް އޭގެބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ ޖެހޭނެއޮންނަން

އްލު ދަިއެގން އެއަކަށް އެދެވޭ ޙަ  ަކއުންސިލް  އުަފއްލެވޭ ކޮމިޓީެއްއގެ ގޮުތގައި ީމޑިއާތަކުން ެއކުލަަވއި ޓަކައި މީިޑއާ

ތަނެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެންމެ ރިޔާޟް ރަޝީދުެގ  ދިޔަގެންގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބި  ހިމިހާތަނަށް މި ފެ

 ވާތީއާ  އި ހުރި މީހަކަށްހޭިކފަ އިގެ ާދއިރާގަ އިން ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް މީޑިއާވެސް އެ ވިދާުޅިވ ފަދަ އިވާހަކަިއގަ 

ެއކި ކަންަތއްތައް ގޮްތގޮތަށް  ޤަތުގައި އެކިފަހަރު ެއކިެގ ކަންތައްަތކުަގއި ޙަޤީ ގަނޑުމެންނަށް މީޑިއާއެްއކޮށް އަޅު 

ސަރުކާރުން ވެްސ ވަަރށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކްއ  ވަީނ މި ގެ ކަންތައްތަކަށް އޮންނާތީއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން މީޑިއާ 

ޮގސް  ކިޔަމުންތަކެއްަބއިވަރު ބީ.ބީ.ސީމިހެން ގޮސް  މް.ބީ.ސީ އާއި އެމް.އެން.ބީ.ީސއާއެ ހަމަ ތެޭރަގއި ގެނުވާފަ. އޭގެ

ވެސް މީިޑއާ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަށް  ޮގއްސަ ައުޅގަނޑުމެންބަދަލުކުރަމުން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގާނޫނުަތއް
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ކައުންސިލަކީ މިދެންނެވި ީބދައިން ބާްއވަންޖެހޭ އެްއޗެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުެދެކން. އެހެންވީމާ، މިހާރުން 

ކަްށ ލާން ، މިތަނުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކޮންމެވެްސ އެހެން ފަންޑަން ުއވާލައިކަްށ މިތަތްތަމިހާރަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާ

އެހެން ޮކންމެވެސް ގޮަތކުން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭން ނަމަވެސް ައވަހަށް މި ކޮމިޓީން މިއަށް  ނޫނިއްޔާ ނަމަވެސް.

ރިޔާޟް ރަޝީދު ހަމަ ސޫެލއްގެ ގޮތުްނ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރާ، އު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަނޑު 

ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން. ދެން ުކންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ ދަންނަާވިއރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އެމް.ާއރު.ޑީ.ސީ ކަހަލަ ތަންތަން  ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިތްވަރުދެނީހަމަ މިތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭ

ޖަހަން. ނަމަވެސް ދައުލަތަށް އޭގެ ނުކުޅަދާނަކަން ހުިރ ކޮޅަށް ވެސް  ޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވެދީގެންއަ

މާ . އެހެންވީމާ، އަިދވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މިކައޮތީ އެކަން ވެސް ކޮށް ނިންމާފަ މިންވަރުން އެ

ތަ ދައުލަތަށް ން ބަލައިގެން ދައުލަތަށް ެގއްލުންާވ ޒާތު، ނުވަލާނަން ހަމަ މި ކޮމިޓީގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި

ހެން ހުރި ހުރިހާ ތަންތަން ވެސް އުވާލާފައި ތަންޮކޅެްއ މިނުކުރާނެ ޒާތުގެ ކުންފުނިތައް ވެސް އަދި އެކަމަކުން މަންފާ

މަ މި ދަނޑިވަޅުގަިއ ކުރަން. ދެން ހަން ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތް ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެެރއަށް މިކަ

މުޤައްރިރު ވާހަަކގައި ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ މިކަމަށް ގާނޫީނ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ 

މިހާރުެވްސ  ،ލޫމާތު ދޮުގ ނޫން ނަމަނީ ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑަށް ލިބޭ މަޢުކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

ތެރެއިްނ ނެގުމުގެ ގާނޫނުަގއި ހުރި ބައެއް ކަހަލަ އުނި ކަންތައްަތކުގެ ތެެރއިން ޭއގެ ޓެްކސްޓެކްސް ނެގުުމގެ ބިލުަގއި

 ޭރަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ތެއެ ެޓކްސްަތއް ނެގޭނެ ހަމަތައް އޭގެ ްކސްތައް ހަމަ ނަގަމުން ގޮއްސަބައެއް ޓެ

 ތެރެއިންނާ ގެއޭ.ޖީލޫމާތު ކުރެވެމުންދާކަމުގެ މަޢުެވސް ހަމަ ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ އިޞްލާޙުތަކެއް 

ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ެއއްަޗކީ މިކަން މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިން ހަމަ، ކުރި ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް މިައދުން މިއަދަށް އަދި އުވާިލކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތި ވިދާުޅވި ގާނޫނުގެ ތެރެ

ހުރި ކަންތައްތައް ކަންބޮުޑވުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ހުރަސް އޮްތ  ތި ވިސްނުމުގައި ތި

އާ ވެސް ނުދެކެމޭ. އެހެންވީާމ، މި ނުކުތާތައް އަުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލާފައި މީޑި ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު 

 ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މިދެންނެވިހެން ދަންނަވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކައުންސިުލގެ މި މައްސަލައާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިބލު އެްއވެފައި އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވޭ ޓައިމަކީ ކޮަބއިތޯ ޗެްކކޮށްލަން އަސްުލ  ލީ އެްއކަލަ އެ ދެބަލައިމި 

ކަމުަގިއ ިޑއާ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި އެްއޗެއް ނިންމާއުޅުނީ. ެއއީ ދެންމެ ރިޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި މީ

ގޮތް ނިންމާފައި ހަމަ  ވާނަމަ މަސައްކަތް ފެށިފައި އޮތް ފުރިހަމަ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި ގަނޑުކޮށް އެ 

ރު ހުށަހެޅުއްިވ މިންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢާނިންމިދާނެ. އެއީ ތިންވަނަ ައހަރު މި ވާހަކަ މިތާ ދައްކާތާ. އެހެ
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 ދާނެއޭ. އެހެންެވގެން އަނިލްއާ ގޮތަށް އެ މައްސަލަ ނުނިމެންވީ ސަބަބެއް ނެތޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމި

ކުރަނީ. ނަަމެވސް ކަނެކްޝަުނގައި ދަިތކަމެްއ އުޅޭީތވެ ެއ ދިޔަީއ. ދެން  ވާހަކަދަްއކާލެވޭތޯ އަުޅގަނޑު މަސައްކަތް މި

 ެވފައި، ޖެހިގެން އަންނާނީ  ބަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަހަށްޖެޓުގެ މޫސުމަށް. ސެޕްޓެންވަނީ ބަ ކުރިމަތި މި

ސައްކަތާިއގެން އުެޅވޭނީ ގޮތެއްަގއި މަ ބަރު މަސް ޗުއްޓީ މަެހއްގެ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ޖުމްލައޮކްޓޯ

އެުކަގއި  ހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާވަނަ އަ 2019ބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ބަރު ނިމި، ނޮވެންއޮކްޓޯ

ުމެގ ނެ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް ދިއުވަނަ މަޖިލިސް ކޮންޓިނިއުވާ 18ނޫންތޯ. ކޮންމެއަކަސް ންއެހެ

ިމއަށް ކުެރއޭ މި ުޑބްލިކޭޓްވަމުންދާތީވެ ތަކެްއ ނިންމައިފިއޭ. ކޮމިޓީ ރެކޮމަންޑްކުރިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ިމހެން ގޮތް

ައޅުގަނޑުމެން ކޮންގޮތެްއ، ާކކަށްތޯއޭ ދަްނނަވާނީ މިކަން ުއވާލަން.  ްއޔާވެއްޖެެކއް ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންގޮތްތަ

ވެސް  ކުރަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން. އެ ނިންމުންމެންޑްބަޔަކަށްތޯއޭ އަުޅގަނޑުެމން ރެކޮކޮން

އަށް އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑިންގމި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން މި އަްނގަނީދެއްވާށޭ. ކާކަށްހޭ ައުޅގަނޑުމެނިންމައި

އެ ވާހަކަ. ދެވޭތޯ ަމސައްކަތްކުރީ  ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް އޮޅުންފިލުަވއި ހޯދަން ބޭނުންވީ ވާހަކަ ދިޔަ މި މަޢުލޫމާތު

ވާހަކަ.  ދެއްެކވީ އެއެ މިރު ެވސް އެ ލިބުނީ ޢާދު ވެސް ނުކުތާ. ތި ދެބޭފުޅުންގެ ތާއީ  ވެސް ހުށަހެޅުްއވީ އެ ރިޔާޟް 

އެ ވާހަކަ ވީ.  އަހަެރއް 3އުޅޭތާ  ވެގެންބަޖެހޭ. މިހާުރ ދޭތި ޑުބްލިކޭޓް ކުރިން ގޮތްތަެކްއ ކަނޑަައޅަން އެ ބަޖެޓަށްވުރެ

 މުސާރަެއއް ރުފިާޔގެ ެއއްހާ 7400ނޫން.  ލިބެނީކީ ިއ ރިސޯްސައކާމީުހންނަކަށް ފަންޑަކާ ވެސް އެބަދެެކވޭ. އެ މިތާ

ންނަނީ. އަންނާނެތާ. ެވސް އަ ނުގެ ނަމުގައި ބަޔަކު ތިބެނީ. ެދން އެމީހުންގެ ޝަކުވާދީފައި މީޑިއާ ކޮމިޝަ

ތިބޭނީ އަހަރުމެންނަށް.  ޝަުކާވ ކުރާނެ. ކުރަން މީހުން އެ އުފައްދާފައި ބަަޔުކ ބައިތިއްބަންޏާ އެ އެްއޗަކުން

ހުރި  އި ނިންމާނެ ގޮތްތަކެއް މިހާރު ފޮނުއްވިފަމަޖިލީހަށް. އެހެންވީމާ، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން އެަކން

ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭތީވެ، ދައުލަުތގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް 

މި ދައުރު  ައޅުގަނޑު މި ވާީތވެ ކަމުަގއި ބަރުން މެދުވެރިވެގެން ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕްގެ މެންޕީޕީ.އެމް ނީގެންނަ

ކޮށްލަން. އޭތި އެަބއޮތް ެރޑީަގއި. އެހެްނވީމާ، މާނައަީކ ބަޖެޓުގެ ކުރިން ކުެރވޭ ދާކޮށްދިނީ މިތަނުގައި ޗެކު އަ

 ަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އިބު އެ އެިދވަނަ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަްނޑާރަ އެކަްނ ވާނެގޮުތގައި  މަސައްކަތެއް

ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިއަށް ކުރިން އަ މާނައަކީ މީގެ ފަރުވާ ބަޖެޓަށްވުރެ

 ިއން އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ ބަލައިގަނެފަތާއޭ މިމި ދެން މިހިސާބުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ޖަވާބެއް 

 ރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްެއއީ ކު ގޭތީ.ނއުނިކޮށްފައި މަޑުކޮށްލަން ބަެޖޓުގެ ތެރޭަގއި މިކަން ނިމިެގންދާނެކަން އެ

ވާތީ  މިއޭ. މިހެންމިހެން އިބު ވިދާޅު ބޭނުމަކީ ނަ ޅުން ވިދާޅުވީ ގޮތަށް ބަންޑާރަދެބޭފުމި ވާތީެވ، ތިަޔވިދާޅުވިހެން 

 ދޭން ބޭނުމޭ. އެހެންީވމާ، މެންބަރުންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވިއްޖެލެްއ ހޯދައި ިނންމައިއްމިއަށް ޙަ

ނިމުނު އެންމެ މި ކަންތަކުގެ ެތރެއިން އެހެނިހެން ވަނަ ުނކުތާަގއި ިމހިރަ  5މްގެ  ައިއޓައަޅުގަނޑަށް. އެޖެންޑާގެ 
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މިގޮތަްށ ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުގަނުޑމެންގެ މައިބޮޑު އެޖެންޑާއިން އަިޑގުޑަން ކޮށްލުން. އެއީ  ،ކަމަކީ މުހިންމު އެއް

ހައްޓަމާ. މިސާލަކަށް ބަތައް ހުރި ގޮތަްށ ޮބޑެތި ކަން ަވއިފިން.ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަ ކަމެއް އޮތް 17

ން ގޮތުބެހޭ ހުންނާނެ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ދޫކުރުމާ ގޮުތގައި ބޭފުޅުން ހަނުދމަފުޅުގެ ޝަލް މަްއސަލަެއއްކޮންޓްރޮވަރ

ވަަނ  3ފަުޅ ދިވެހި ދައުލަތުެގ ދިއްގަރުނުނިންމާ އެަބއޮތް. މިހާރު ފުށި ކޮްށފައި ގޮތްަތކެއްދިޔަ ވާހަކަ އެޖެންޑާދެކެވި

ުތަގިއ ގޮފޭްސގެ އެއް ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ  2ވިލިމާލެ  އަށް ފަހުގައި ނިންމައި، 2 މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް

ކޮށް ބުދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަ 27ނިންމީ  ގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަަޅއިދެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢު

ދެްނ ގޮތުން  ފަޅާ ބެހޭދިްއގަރުފުށި ،އަށް ވަރަްށ ބޮޑު ބަދަލު އަިއކަމާއި ޕޮލިސީ  ަސރުކާރުގެ ން. މިމުދަްއކަވަވާހަކަފުޅު

 ޑިސްަކސްކުރާނެ ކަމެްއ މީަގއި؛ަދއްަކއިގެން އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ގޮތުން  އް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތްތަކެ 

، މިެއްއ  ބާއްަވއިފީމޭއެހެންވީމާ، މީތިއެޖެންާޑގައި. އެކަމަުކ  މައްސަލަ އެހެންވީމާ، އަުޅގނޑު ާބއްަވއިފީމޭ މި

އްސާސީ އެްއވެސް މައްސަަލެއއް ނުނަގަމޭ. ވިްއކި ބަޔަާކއި ިވއްކި ބަޔަކު ހޯދަން ނުނަގަމޭ. މިހެން ހުރި ޚަ

ތާއޭ. ނެތް މައްސަލައެއްެއއްވެްސ މަ ލާފައި ގެނައިއަޑިުގޑަން ގުުޑވައި މުޅި އެއްޗަށް. ެއހެނިހެންވީމާ،ޖެހޭނެތާއޭ. 

ފިޔަވައި ރަނގަޅަށް ހުރި މައްސަލަތައް އަލުން  ްއޗެހިތަކުގެ ތެރެއިން މިދެންނެވި ބައިއެހެންވީމާ، ނުނިމި ހުރި އެ

ގޮތަށް ކަނަޑއަޅަމުން   ެގންދާކުރިއަށް  ދެވިގެނެސްމި އަންނަ މަހުގެ މީޓިންގއަކަށް ައަކށް ގކުެރވިގެން މީޓިން އެޖެންޑާ

 ނޑަައޅަން. ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްކަަމށް ކަ އަޅުގނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ

 .ހޫވަަބރަކާތުهللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވއްސަާލމް
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