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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަްއސަލަެއްއ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ޖަލްސާއަކީ  މިއަދުެގ  އާދެ!  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުން މިދަނީ. ދިރާސާކޮށް ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވިފަ. ހަމައެކަނި މިހާރު މި މައްސަލައިަގިއ  

ހަދާަގއި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ރިޒަރޭވޝަންތަކެއް ހުރިކަމަށް މި  އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހެނީ ސަރުކާރުން މި މުޢާ 

ކޮމިޓީަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު ވިދާޅުވެފައި ެއބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ިމައދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް  

ޖަލްސާ ކޮމިޓީެގ  ނުވޭ.  ހިްއސާކުރަްއވާފަެއއް  ކޮމިޓީއާ  ކޮބައިކަން  ރިޒަރވޭޝަނަކީ  އެ  ައޅުަގނޑުމެން އަދި  އެްއަގއި 

ފާހަަގކުރަްއަވއި ކޮމިޓީއަށް  ފުރުޞަތެއްަގިއ  ެއންމެ އަވަސް  ވެަވޑަިއެގންނެވި  މި ރިޒަރވޭޝަން  ވާނެ ދަންނަވާފައި 

ކޮންމެވެސް   ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ައޅުަގނޑު  ވީމާ،  އެހެންނަމަވެސް،  އަންަގވާލަދެްއވުމަށް. 

ދޭތެރޭގަ  މިކަމާ  މި  ޮގތެއް  ސީޓީއަކުން  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ރަސްމީކޮށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ނިންމަން.  އި 

ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެންނެވުމަށްފަހު  ވާހަކަ  އެ  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ދެންނެވުމަކީ  ވާހަކަ 

 ވުމަށް. ހުޅުވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން މިކަމާ މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި ޮގތެއް ނިންމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

މި   ނުނިމި  މިކަން  ެވްއޖެހެން  ވެސް  ލަސް  މިކަން  ކުޑަކޮށް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދައުލަތުެގ   ސަރުކާރުެގ،  ހުރީ  ނިންމާފައި  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  އޮންނަތާ.  ކޮމިޓީަގއި 

 ެއ ބޭފުޅުން ެގނެއްސަ މިކަން ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް، ވުޒާރާތަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ ެގނެއްސަ

މިއަދާ ހަމައަށް ައއިއިރުަގިއ އަދި ެއއިން ެއްއވެސް ތާކުން މަޢުލުމާތު ނުލިބޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. 

ން، ސީދާ ލިޔެކިޔުމުން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވީ އަވަހަކަށް އެ ުވޒާރާތަކަށް މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ސިޓީ

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ރަސްމީކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށާިއ އަދި ބަންޑާރަ ނައިބުެގ  

ްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އޮފީހަށް. އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ތާއީދުކުރަ

 ފަރާތެއް. އާދެ! ޖަމްޝީދު.   3އެހެންވީމާ،  
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 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތީ އަނެއްކާ ެވސް ސަރުކާރު ކަމާބެހޭ ތިން މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން. ެއއީ  

މަށް. ެއހެންވީމާ، އެޮގތަށް ވެސް  މި ކޮންވެންޝަނާ ބެހޭ ރިޒަރވޭޝަންތައް ފާހަަގކުރައްަވއި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްދެްއވު

ތާއީދުލިބިފައި އޮތީ. ވޯޓިންގ ކޯރަމް އަދި އެއް ބޭފުޅަކު ހުރެެގން ވާނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު އެްއ ބޭފުޅަކު  

ކާ  ވަޑައިަގތީމަ ކޯރަމް ހަމަވާނެ. ކޯރަމް ހަމަވަންދެން ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލާފައި، މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި އޮތް ސިޓީއަ

ބެހޭޮގތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. ސިޓީއަކީ ފިލިޕިންސްެގ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަްމ ރޯޒީ މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް  

ފޮނުއްވާ ސިޓީ ެއޑްރެސްކުރަްއވައި. މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސިޓީއެއް ކަމަށް މަޖިލިސްެގ  

ަގިއ    2013އެޕްރީލް    24  ،މަންނައަކީޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ. މީނަ މި ބުނަނީ ތިއިދާރާއަށް ފެނިވަޑަިއެގން ކޮމި

މަޢާފް،   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެން،  މީހެއް.  ހުރި  ކޮށްފައި  ޖަލުަގއި  މާފުށީ  ދަށުން  ޙުކުެމއްެގ  ހައްޔަރުކޮށް، 

ޖުމުލަ   މުޅި  އޭނަެގ  އެދުނީމާ  ދަށުން  ބާކީ  25ކްލެމެންސީެގ  ޙުކުމުެގ  %އަހަރުެގ  އޮތްތަނުެގ   65  

އޮތީ   ބާކީ  މިހާރު  ތިމަންނަގެ    17މަހާއި    9އަހަރާއި    5ކަނޑުްއވައިދެްއވަިއ،  ބުނަނީ  މި  ޭއނަ  ކަމަށް.  ދުވަސް 

ސިސްޓު ޖަހާފައި އޮތީމަ، ތިމަންނައަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރަށަށް   10ޞިއްޙީ ހާލު ހުރި ޮގތުން، މިއަދު ބްރެސްޓުަގއި  

ހަމަޖައްސަަވިއދޭ ޮގތެއް  މިކަމާ  ދެވޭނެ  އެހެންވީމަ،  މިދަނީ.  ކަމުންނޭ  ވެސް  ބޭސް  ތިމަންނަ  އެހެންވީމާ،  ށޭ. 

ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތެއް މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ނިންމާލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައަށް 

ކުރަ އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  ވެސް  އަނެއްކާ  ކުރިން  ހުޅުވާލުމުެގ  މަސައްކަތަށް  ފުރުޞަތު  އައި  މުން 

ވޯޓަށް   މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކޯރަމް.  ވޯޓިންގ  އެބައޮތް،  ކޯރަމް  މިހާރު  އާދެ!  ރުޖޫޢަވާނަން.  އެނބުރި 

އާިއ ިވއެނާ ކޮންެވންޝަން އޮން ރޯޑު ސައިން    1968ދަންނަވާލަނީ، ިވއެނާ ކޮންެވންޝަން އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް  

ސިްގނަލްސް   މު 1968އެންޑް  ދެ  މި  ހޯއްދެވުމަށް ،  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ބެހޭޮގތުން  ބައިވެރިވުމާ  ރާއްޖެ  ޢާހަދާަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި މައްސަލަިއަގއި މިތާނަގއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާެގ ތެރެއިން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ދެ 

ވި ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ހުށަހަޅުއްވަން  ރިޒަރޭވޝަން  ބަެއއް  ވެސް  އޮތުމާެއކު،  ކޮންވެންޝަނަށް  ދާޅުވެފައި 

ޖަލްސާތަކުަގިއ   ކުރީެގ  ކޮމިޓީެގ  ހިއްސާކުރުމަށް  ކޮިމޓީއަށް  ކޮބަިއކަން  ރިޒަރވޭޝަނަކީ  އެ  ކުރިން  ރުހުންދިނުމުެގ 
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އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ސަރުކާރުން ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް އަދި ެއ  

ކުރަްއވައި ފޮނުއްވާފައި ނެތުމާއެކު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ، ިއއްޒަތްތެރި  ކަންކަން ފާހަަގ

މި   ދެންނެވުމަށް  ފަރާތްތަކުަގއި  އެ  ެވސް  އަނެއްކާ  ސިޓީއަކުން  ވަނީ،  ތާއީދުކުރައްވާފައި  ޖަމްޝީދު  މެންބަރު 

ވީ ފޮނުްއަވއިދިނިމަށް  ފާހަަގކުރަްއވައި  އެހެންވީމާ،  ރިޒަރވޭޝަންތައް  ތެރޭަގއި.  ފުރުޞަތެްއެގ  ައވަސް  ވެސް  ހާ 

އެޮގތަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްދުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ.  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އާދެ! އެހެންވީމަ، އެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންެގ އެފެއާޒް،  

ވެސް  ކުރިން  މި  މިއޮތީ  ދެން  އެއަށްފަހުަގއި  ދަންނަވާނަން.  އޮފީހުަގއި  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  އަދި  ޓްރާންސްޕޯޓު 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން، މި ފިލިޕިންސްެގ މިހާރު ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާެގ މައްސަލަ. އޭނަ  

މިދަނީ. އެހެންވީމަ، ތިމަންނަެގ ފަރާތުން އެހީއެްއވާނެ ާއއިލާއެްއ، މީހަކު ވެސް ނެތޭ.  ބުނީ ތިމަންނަ ބޭސްކަމުންނޭ  

 އެހެންވީމާ، މިކަމާބެހޭ ޮގތުން ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާނީ. ޙަސަން އަޙްަމދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އަހަރުެގ   25އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ހުށަހެޅުއްިވއިރު ތީަގއި ވިދާޅުވި ތިން ނުކުތާއިން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ އޭނަ  

ޖަލު ޙުކުމެއްަގއި ހުރި ވާހަކަ. ފިލިޕީންސް އަންހެނެއްެގ ާވހަކަ. ދެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަާވ  

ދަށުން އޭނައަށް %  ބްރެސްޓުަގއި ސިސްޓުތަކެްއ  މަޢާ  65ބާރުެގ  ފާހަަގީވ އޭނަެގ  އިތުރަށް  ފުދެއްވި ވާހަކަ. ދެން، 

އުފެދިފައި ހުރި ވާހަކަ. އަންހެން ބޭފުޅެއްކަން ޔަޤީންވާ ވަރަށް ސިޓީަގއި އެބައޮތް. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންނުވަނީ އަދި 

ކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  އެއީ ކޮންކަހަލަ ކުށެއްަގއި ހައްޔަރުކުރެވިފަިއ ހުރި ބޭފުޅެްއކަން. )ަވުގތު

ވިދާޅުވެފައި   ވާހަކަ  ކަމެއްެގ  ތީަގއި ޞިއްޙީ  މުޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި  އަންނަނީ  އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުެމއް  ތީަގިއ، 

އެހެންވީމާ،  ލިޔެފަ.  ތިޮއތީ  ވާހަކަ  ކަމެްއެގ  ުގޅޭ  ކަރކްޝަންސްއާ  ުގޅޭ،  ޕްރިޒަންސްާއ  ދެން،  ތިއޮތީ. 

ންނަށް ނިންމިދާނެ ނޫންތޯއޭ ކަރެކްޝަންސްއަށް ލިޔަން، މީނަެގ ޞިއްޙީ ހާލު މިނިވަން އެސެސްމަންޓެއް  އަޅުަގނޑުމެ

އެޮގތަށްތޯ  ހުރީ  ހާލަތު  އޭނަެގ  ވާހަކަދަްއކަަވއިެގން  މާހިރަކާ  އެކަމުެގ  ނޫނީ  ޑޮކްޓަރަކަށް،  މިސާލަކަށް  ހަދައިދޭން. 

ެއއީ   ޮގތުަގއި.  މުހިންމު ކަމެއް  ެއއީ  މި  ޔަޤީންކުރުން  ައިއއްސަ.  ތިއޮތީ ސިޓީ  މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް  ރަްއޔިތުންެގ 

އިންސާނިއްޔަތުެގ   ޕޮިއންޓަކީ.  ކޮށްލެވޭ  ތީަގއި  ފާހަަގ  އަޅުަގނޑަށް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އަިއއްސަ.  ތިއޮތީ  ކޮމިޓީއަށް 

 ޮގތުން މިކަން ބަލަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގންނަވާ ބޭފުޅަކު. އެޮގތަށް ފެނިަވޑައި 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ވޯޓުދެްއވުން(   ދަންނަާވލާނަން.  ވޯޓުދެއްވުމަށް  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ައޅުަގނޑު  އެޮގތުަގއި  އެހެންވީމާ، 

ފައި( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން މި ނިންމުނީ މީނައާ ބެހޭ  އެހެންވީމާ... )އޯޑިއޯ ައޑު ކެނޑި

ކޮމިޓީއާ  މި  ފުރުޞަތެއްަގއި  ައވަސް  ވެސް  ވީހާ  ހަދާފައި،  އެސެސްމަންޓެއް  މެޑިކަލް  އިންޑިޕެންޑެންޓު 

ނިން ޮގތެއް  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  އޭެގފަހުަގއި  ކަރެކްޝަނަލް  ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް.  މާނީ 

ސަރވިސަސް ސިޓީ ލިބުމުން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް މި މައްސަލަ ނިމުނީ. ދެން މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ ދެކަން  

 ވެސް ނިމިފައި އޮތުމާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. 

 

_______________ 


