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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ބައްދަލުވުން    17ޖުޑިޝަރީ  މިވަގުތުގަވަނަ  ބައްދަލުވުމިކޮމިޓީއި  ފެށުނީ.  މަށް  ގެ 

ތިއް ހުޅަނބެވީޙާޒިރުވެވަޑައިގެން  ހެންވޭރު  މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލަގު  ދާޙަސަން  ފޮނަދޫ  ގެ  އިރާ ޠީފު، 

 މަޙުމޫދު، ހެންވޭރު އުތުރު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާންވަރު ދާއިރާގެ  ޖު، ހިންނަރު މޫސާ ސިރާޒަތްތެރި މެންބައިއް

އިދާ މެއްޒަތްތެއިރާގެ  މުޢިންބަރުރި  އިބްރާހީމް  ދާއް  މަތިވެރި  މެންބަރު  ޒު،  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީއިރާގެ    ، ރު ޙަސަން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެގުރައިދޫ ދާއިރާ  ،ޝަޙީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ބްދުބަރު ޢަކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

އިއްޒަތްތެރި މް ހީރާއިބް ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ރިޒާ،  މެންބަ  އަޅު  ސައިން ޙު  ރު ސަޢުދު  މާއަދި  އުތުރު  ގަނޑު  ފަންނު 

އެޖެންޑާގައި  އިރާގެ  ދާ މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  އަލަމި މެންބަރު  ބާ  ވަނީ  އުފެދުނު  ށް 

އެގްލުކައުންސި މެންބަރުންނާ ގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުބަ  ޒެކްޓިވް  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  މީގެ  ކޮމިޓީގެ  ޑުމެގަނއްދަލުކުރުން.  ން 

ވެސް އެ ކޮމިޓީ  ނިންމާފައިވާނެ މިނިންމުމެއް   ދު  އީއަށް ތާދި އެރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް. އަކުބައްދަލު   ބޭފުޅުންނާ  ން 

ން ވެސް އެދިވަޑައިގަތީ   މެންބަރުގެ ކައުންސިލު  ނިކޮށް ބާވެފައި ވަންހެމިފައިވަނީ. އަދި އެކަން އެކަން އެ ނިލިބިގެން  

  މެން އެ ނޑުބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ ދަޢުވަތު އެރުވިގެން މިއަދު އަޅުގަ. އެގޮތުގެމަތިން  ށްއްވުމައްދަލުކުރެބަ  އާކޮމިޓީ  މި

ފުޅުންނަށް ކޮމިޓީގެ  ބޭ  ބަތިއްބެވި. އެ ން އެއިގެމިހާރު ވަޑަނޑުމެން އެބޭފުޅުން  އަޅުގަކުރަނީ.    މި  ބައްދަލު  ޅުންނާބޭފު

ވާ އެއްވެސް  ބޭނުންފުޅުފާހަގަކުރައްވަން   މެންބަރުން  ރިން ކޮމިޓީގެރުވުމުގެ ކުއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށް ދަޢުވަތު އެ އެތެރެ

ކަމަ އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންކަމެއް  އެކަމާއިގެން  މެންބަ ށްދާނައަކުރި  ށްވަނީނަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ޙަސަން  ން.  ށް  ފަ ޠީލަރު 

 ޞަތު އަރުވަން.  ފުރު

 

 ން:ކަދެއްކެވު ވާހަޠީފުޙަސަން ލަ މެންބަރު ގު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު ހުޅަނ

މު އަޅުރިއް ޤަޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލާ ގަނޑުމެރު.  ބާ  އަޅުބައްދަލުކުރަން    ން  ސަބަބު  ބޭނުން  އެދުނު  ގަނޑު 

އް   ދެން ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބާ ކައުންސިލެ އެއީ  ކުރިން.   ދެންނެވުމުގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން   އެ   ހަގަކޮށްލަން ފާ

ކައުންސިލައުފެދި އެ  އިންތި  ބޭފުޅުން  އަޅުޑައި ވެވަބުޚާށް  ޖުގަގަތީމަ  ކޮމިޑިނޑުމެން  އެޓީޝަރީ    ބޭފުޅުންނާ   ން 

އަޅު ބޭނުމުގައި  ބާ ގަނޑުމެބައްދަލުކޮށްލުމުގެ  ކައުންސިލާ ން  އެ     އެދުނީ.  މިއަދު  އެގޮތަށް ހެންވީމާބައްދަލުކުރަން   ،  

  ކޮށްލާށާއި ންޤީ ޔައެއްކީ އެގަނޑުމެން ގެންދާނެ ގޮތަތޯ އަޅުއެއީ  ،ނެތޯދާށް ގެންއަބައްދަލުވުން ކުރި  މިމެން  އަޅުގަނޑު

 ވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ.  ން ލު ދަންނަވާލަސުވާ ރިރުގެ އަރިހުން އެ އްޤަ މުއި އެކީގަ

 

 : ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ



  

ދުވަހެއްގައާދެ ކުރީ  ބަ!  ކޮމިޓީގެ  އޮތީލުވުއްދައި  ނިންމިފައި  މަމުގައި  ވަކި  ގުޢަޟޫއު  އެކަށް    ޅުންނާ ބޭފު  ޅިގެން 

ނޫން އެހެންބައްދަލުކުރުމަކަށް  ރާއްފަދަ  ވިދާޅުވި  ތި   ،ނަމަވެސް.  އަލަށް  ކައުންސިލް  ބާ  އުއިން  ބާ ދިފެޖޭގައި     

އްގެ ގޮތަށް  ޓްރީ ބައްދަލުވުމެރޮޑަކްންޓްއި  ޅުންނާބޭފު  ގުޅިގެން އެ  ވެ ވަޑައިގަތުމާބުޚާގެ މެންބަރުން އިންތިކައުންސިލު

ގެ  މެންގަނޑުތީވެ އަޅުކަމަށްވާ  ހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީލީޖި ކީ ރައްޔިތުންގެ މަގެ މި ކޮމިޓީއަންޅުގަނޑުމެބައްދަލުކޮށް އަ

މަސައްކަތްޕު  މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  އެވެސް  ކުރައްވާނީބޭފުޅު  ޅުތަކެއް  އެން  އެއެކުގައިއާ ހެންވީމަ.  ފުޅުންގެ  ބޭ   

ބޭފުޅަކު ސުވާލެއް   ބައްދަލުވުމެއްތަޢާރުފު ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށްވަނީނަމަ  . ދެން  އެކަން ވެސް  ދަންނަވާ 

އަޅުގަނޑުމެންކުރެވިދާނެ.   ކޮމިޓީ  އެ  އަދި  ކަންކަކުރަޞާއް ޙި  އާ ބޭފުޅުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ކޮށްލުމުގެ  ޞާއްޙި ން  އްވަން 

ލިބިފުޅުންނަބޭ  އެ ޞަތު  ފުރު ގޮވާ ޑައިގަންނަވަށް  ބައްދަލުވުމަކީ. އެހެންވީތަ  ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް މި  ، އެކަން  މާށް 

ކަމަސާފު އަޅުގަވެއްޖެ  އުއްމީދުޑު ނށް  ތުކުރަނީ.    މިވަގުތު  އިއްޒަތްތެދެން  ދާއިރާގެ  މެންޅާދޫ  ޙިސާން  ރި  ބަރު 

ދާކެންއަދި  ސައިން  ޙު ޙުސަދޫ  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  ފި.  އިގެންގުޅިވަޑަ  އިން 

އިޝާރާތެއް މެންބަރަ ކަމުގެ  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އިތުރު  ނުފެ  ކު  އަޅުގަނޑު  ކުރައްވާތަން  ންނާތީ 

ކައުންސިލު ބާ  މެންމިވަގުތު  މެން  ،ބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެގްޒެކެޓިވް  ކޮމިޓީއަށް  މި    ބަރުން 

އައްސަލާމްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްދަންނަވަން.   ޖުޑިގަނޑުއަޅުލައިކުމް.  ޢަ `.  ބައްދަލުޝަމެން  ކޮމިޓީގެ  ވުން  ރީ 

ޖުޑިޝަނގަޅު އިއްތިދަނީ. ރަ  ށް މި އަން ކުރިމިހާރު ފެށިގެ   އި ން މީގެ ކުރީ ދުވަހެއްގަރީ ކޮމިޓީފާޤެއް ކަންނޭނގެ 

ބާ ކައުންސިލް އަލަށް އުފެދި ބާ ކައު ކޮމިންސިލުވަނީ  އަދިގެ އެގްޒެކެޓިވް    ، ނައިބު ރައީސް އަދި އެ ރައީސް  ޓީ 

މެކޮމިޓީ އިންތިއަށް  ތިޚާންބަރުން  ގުޅިގެން  ވެސް    ގަނޑުމެންއަޅު  ނާބޭފުޅުން  ބުވުމާއި  ރާމީ އިޙުތިކޮމިޓީ 

ވެލުއިންޓް  ،ލުވުމެއްބައްދަ ބައްދަލުވުމެއް  ނިންމާފަރޮޑަކްޓްރީ  ނިންމުމެއް  ތި މުގެ  ވެސް    އިވަނިކޮށް  ބޭފުޅުން 

ކޮއަޅުގަނޑު ޝަ  އާމިޓީމެން  މި  މަށްއޮތްކަކަން  ވެރިޤުއުބައްދަލުކުރުމުގެ  ބައްދަލުވުން    ފާޅުކުރެއްވީމަ 

ކީ  ތުގައި އަނެއް އިއްތިފާޤައަދި އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮ  .އިއްތިފާޤެއް  ވީ. ވަރަށް ރަނގަޅުގޮތް މިވޭށް ބޭއްމެންނަގަނޑުއަޅު

ޖުޑިޝަރީޅުގަނޑުމެއަ މި  އުފެދުނު  ންގެ  އަލަށް  ވެސް  ކޮކޮމިޓީއަކީ  މިފަހަރު  އެމިޓީ  ރައްޔިތުންގެ    19އް  ވަނަ 

އުލީހުގެ.  މަޖި މި  އަލަށް  ވެސް  ކައުންސިލް  މިދިފެދިބާ  އަޅުގެން  އުއްމީޔައީ.  ރަނީ  ކު ންޔަޤީ  ،ކުރަނީދުގަނޑު 

ރައްޔިތުން  އިރާދަކު ރާއްޖޭގެ  ރަރެއްވިއްޔާ  ވަރަށްގިނަ  ހެޔޮމިއެދޭ  ޚާއް   ނގަޅު  ކަމަށް.  އަންނާނެ    ޞަ ބަދަލުތަކެއް 

މި  ންގެލުވަކީތެއްގައި  ގޮ ކުރިފަންނު  ތަރައްޤީއެރު   ތިކުރުމަވުމާއި    ވަރަށް މަސައްކަތްޕުޅު  ބޭފުޅުން    ށް 

ވިސްނުންތެރި ކުއެކަމާ ތެރިޞްއިޚުލާ ބުއްދި  ވަރަށް  އަޅުއެކު   ކަމާ،  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ކުރައްވާނެ  ނަށް  ންމެގަނޑުގައި 

އަޅު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކޮއެބައޮތް.  މި  ހުރިހާމިގަނޑުމެންގެ  ތި މެން  ،ބޭފުޅުން  ޓީގެ  ކުރަބޭފުޅު  ބަރުން  ވާ  އް ން 

ވެ އެހީތެރިމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް  ހުރިހާ  ފޯކަމެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެރުކޮށްދޭނެއް  ޔަޤީންކަން  ތި ކަމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް   ން 

  ހަމަ   އަދި ޢާރުފުކޮށް އަރުވަން.  ންބަރުން ތަމެން ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެގަނޑު އަޅުރަތަމަ ވަން. އަޅުގަނޑުމެން ފުރުއަ



  

ތި އާއެ ވަރަށް  ބޭފު  އެކުގައި  މަޅުންނަށް  ދަނޑުއަޅުގަރުޙަބާއެއް  ހޫނު  ކޮމިޓީއަށް  ހުޅަނގު  ވޭރު  ހެންންނަވަން.  މެން 

ކޮމިޓީގެ   މެންނޑުގަފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފަށާނީ އަޅު  .ކުރައްވާތި، މަޢާފުޠީފްބަރު ޙަސަން ލަ ރި މެންދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ

  ޠީފު، ބަރު ޙަސަން ލަ ރި މެންހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެވޭރު  ހެންއެއަށްފަހުގައި    ،ރާޖުނައިބު މުޤައްރިރު މޫސާ ސި

އިއްޒަތްތެދާއި  ފޮނަދޫ ސިރާޖުރާގެ  މޫސާ  މެންބަރު  މުޤައް  ރި  ނައިބު  ހިއެއީ  ދާއިރާންނަރިރު،  އިއްޒަތްތެރި  ވަރު  ގެ 

ޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ  އްއިބްރާހީމް މުޢި  ބަރުންމެއިއްޒަތްތެރި   އުތުރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު، ހެންވޭރު 

މެންބަ ތުޅާދޫއިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންދާ  ރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙިއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ބަރު  ޙުސައިން،  ސާން 

  ހީމް އިބްރާ  ރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުކީމް، ގުލްޙަޝަހީމް ޢަބްދުهللا ދު ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްއިދާ

ދާދޫރިޒާ، ކެން މެ  އިއްޒަތްތެރި  ޢަލީ  އިރާގެ  އިއްޒަސައިން ޙުންބަރު  ދާއިރާގެ  ސަޢުދު މެ  ތްތެރި، ވިލިނގިލި    ންބަރު 

އު  .ޙުސައިން މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އާދެދެން  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުތުރު  އެންމެ !    މެން 

ތި އަރުފުފުޅުންނަށް  ބޭ  ފުރަތަމަ  ތިވަރުޞަތު  ކޮމިޓީމެއަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން  ން  ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރަޞާއްޙި  އާން  އްވަން 

 ދެން.  ށް ގެންދެވުމަށް އެއަ އެކަން ކުރި އޮތްކަމަށްވަނީނަމައެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މައުމޫން ޙަމީދު  ރައީސް ގެބާ ކައުންސިލު 

ޝުކުރިއް އަޅު`.  އަދި  މުޤައްރިރު.  ވަރަގަނޑުޔާ  ކައުންބާ އަޅުގަނޑު  އްޔާ  ކުރިޝުށްބޮޑަށް  މެން  ގެ  ސިލު 

ހުރިހާ  އެކް ފަރާތްޕުޅުން  ސްކޯގެ  އިއްޒަތްމެންބަރުންގެ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ހުރިހާ  ތެރި  މި  މެންބަރުންނަށް 

ޝުކުރު ވަރަށް  އަޅުގަދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު  މުން.  ހަމަ  ދެންމެ  ފާ ޤައްނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެހަގަކުރެއްވި ރިރު  ން  ހެން 

އަރުވަން   ޔަޤީންރަށްވަ މަސްނޑުގައަޅުކަން  އެބަ ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  އެގަ ، ގާނޫނުލިއްޔަތުއޫ މެން  ލާޒިމްކުރާ    އި 

އަދާކުރާތު  މަސްއޫލިއްޔަ ފުރިހަމައަކަށް  އެންމެ  މިއަދި  .ނެކަންވީ  އެ    އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނުން  މިންގަނޑަކީ    ބަލާ 

މިންގަކަނ މިންގަނނޑަކީޑައަޅާ  ދަށް  އެންމެ  އަކަމަ  ޑު  ބަލާފަގަނޑުޅުށް  ވެސް  .މެން  މައްޗަށް    އެއަށްވުރެން 

ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ރެވޭތޯ ކުއް އިންތިޒާމްކަންތައްތަ   ން މިގަނޑުމެ ކަށް އަޅު ދަރަޖައަވުރެން ވެސް މަތީ ، އެއަށްއެއްވެސް

 ވަން.  ގަނޑުމެން އަރު ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ގެ ކުރީގައި  ވުމުށް ގެންދެއަބޭފުޅުން ކުރި   ރައީސް. އަދި ތި  އްޒަތްތެރި ގެ އިބާ ކައުންސިލު  ކުރިއްޔާ ބޮޑަށް ޝު ށްވަރަ

ވަ އަޅުތަޢާރުފުވެ  ބޭނުމަކަގަނޑުޑައިގެން  ކޮމިޓީގެ  ވަރަށްބޮމެންގެ  ޓަކައި  ދަންނަވާލަންޑަށް  ވާހަކަ  އެދޭ    ކޮންމެ   ށް 

 މެންބަރަކު ވެސް.  

 



  

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްމުޢި هللا ޢަބްދު ސްރައީ  ނައިބު ލްގެ އުންސިބާ ކަ

އެގްޒެކެޓިވް   މިހުރީ  ވެފައި ބު ޚާގަނޑު އިންތިއަޅު  .ޒުއްމުޢިهللا ދުޢަބްގަނޑު  ޅުރިރު. އަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައް

އް.  ވަކީލެ  ކުރާ ގާނޫނީއި މަސައްކަތްޅުގަނޑަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާގަ ލް. އަންސިކައު  ކަމުގެ މަޤާމަށްގެ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީ

މިވަގުތުދެ ދުން  އަޅުޞާއްޙިގަނޑު  އަޅު  ވަސްވަރު، މި  މިހާރު  ބޭނުން  އެޑުމެގަނކޮށްލަން  ކްސްކޯ އެކުލަވާލުމާއި  ން 

ދުވަސް  ގުޅިގެން   އަވަސްމި  އަޅުވަރަށް  މުއްދަތުތަކެއްގައި  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ގަނޑު  ގާނޫނު  ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭ  މެން 

އެގޮ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަހުރިކަން.  ޖޭ.އެސް.ސީއަކީލުންގެ  ތުން  މަންތެރެއިން  ކަނޑައަޅުއްވާ  ބާ  ށް  އެއީ  ދޫބު 

އިންތި އިންތިޚާކައުންސިލުން  މެންބަރަކަޚާބުކުރާ  ހޮވޭ  ތެރެއިން  ވާންޖެހޭނެބެއްގެ  ކަމަށްށް  ގާނޫނުގައި     

އެކަ ވަބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ޓައިން  ޝެޑިއުލެ ރަށް  އަޅުގަނޑުތެ އްގެ  ޓް  ކުރުމަށް  އެކަން  މިމިހާ ން  މެރޭގައި  ދަނީ    ރު 

މަޢުލޫސައްކަތް ކުރަމަ އެހެންވެ ކޮމިޓީގެ  ބޭނުންވީ.  ކޮށްލަން  ޞާއްޙި ނޑު މިވަގުތު  ގަ އަޅުތަށް ޓަކައި މާމުން. އެކަން 

 .  ޝުކުރިއްޔާ

 

 އްކެވުން: ތު ވާހަކަދެފްޢަރިއިބްރާހީމް    ޖެނެރަލްއެޓަރނީ

 އި.  ގަލުގަނޑު ހިމެނެނީ ބާ ކައުންސި ތުން އަޅުތު. މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަފްޢަޑަށް ކިޔަނީ ރިގަނއަޅު

 

 ލް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޞައި ދު ފައްމަމުޙަ މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ބާ ކައުންސިލު 

މުޙަ ފައިއްމައަޅުގަނޑު  ހޮވުނު  ޞަ ދު  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  އަޅުގަނޑަކީ  އެއް  ތެރެއިރުންގެ  ންބަމެ  6ލް.  ން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރު. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު ޝުޖޫން ޝައައި މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ  ގެލު ސިންބާ ކައު

އައިލައިޢައައްސަލާމް މުޙަކުމް. އަޅުގަނޑަކީ  ކޮމިޓީގެ  ޝަތު ޝުޖޫން  ތެރެ   6އްމަދު. އެގްޒެކެޓިވް    އިން މެންބަރުންގެ 

 އެކަކު.  

 

 : ކެވުންދެއް ވާހަކައަނާރާ ނަޢީމް މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ބާ ކައުންސިލު 

 އަނާރާ ނަޢީމް.  . ރެއްވް ކޮމިޓީގެ މެންބަވެސް އެގްޒެކެޓިގަނޑަކީ . އަޅުލައިކުމްޢައައްސަލާމް

 

 : ކެވުންޒު ވާހަކަދެއްއް ޙްމަދު މުޢިއަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރު ގެ ސިލު ކައުން ބާ

 ގެ މެންބަރެއް.  މިޓީކެޓިވް ކޮޒު. އެގްޒެއްކީ އަޙްމަދު މުޢިޅުގަނޑުގެ ނަމަލައިކުމް. އަޢައައްސަލާމް



  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސައްތާރު ވާސް ޢަބްދުއްއަނަ މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ސިލު އުންބާ ކަ

 ރެއް. ގެ މެންބައަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު. އެކްސްކޯ ކޮމިޓީ

 

 ވުން: އްކެޙަސަން ވާހަކަދެ ލްއްމަދު އަސީޙަމު މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ބާ ކައުންސިލު 

 އް.  ބަރެމިޓީގެ މެންޙަސަން. އެގްޒެކެޓިވް ކޮ ލްއްމަދު އަސީ ގަނޑަކީ މުޙައަޅުއްޔާ. ޝުކުރި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ތައް ހުރި ކަމަށްވަނީނަމަ  ފުޅުކަހަ ކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާޞާއްޙިފުޅުން  ބޭ  ދައިން ތި ދެންނެވި ފަން ވެސް  ކުރި!  އާދެ

ކުރި  ވައައެކަމާއިގެން  ފުޑައިގެށް  އެންމެ  ކަމެން  އެރަތަމަ  ގޮތުގައި.  އަޅުއަށްފައްގެ  ކޮމިގަނޑުހުގައި  ޓީގެ  މެން 

 ޞަތު އަރުވާނަން.  ވެސް ފުރު ންނަށްންބަރުމެ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އްމަދުޝަތު ޝުޖޫން މުޙައައިމެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ބާ ކައުންސިލު 

އެޤައްމު ފަރާތުން  ކުރެއްވީމަ  ރިރުގެ  ޓައިގަނޑުއަޅު  ސުވާލު  މި  މިހާރު  ވާހަކަ  ލް އުޝެޑި  ޓްމެން  ދައްކަނީ.    މިގެ 

ށް  ވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބާ ކައުންސިލަ ދު  30ޖޫދަށް އަންނަތާ  ގާނޫނު ވުޔާ  އްއްޖިގާނޫނު ބުނާގޮތުން ވެ

ހަމަ ބަޖެޓެއް  އެހެންވީމާދޭން  އި ޖައްސަވަކޮންމެވެސް  އެ ޖެހޭނެ.  ކުރުމުގެ  އެކަންތައް  މަ  މާކަ،  އް  ސައްކަތެގުޅޭ 

މިގަނޑުއަޅު ކުރަމުން.    މެން  މިދި ދަނީ  މީގައި  ދައްމެއެބަހުރިވެސް    ތަކެއް ދަތިމާވާ  އެކަމަކު  ދިމާވާ  ކީ  ޗަ. 

އިންތިއަޅު އެބަޖެހޭ  ކުރިއާލާ  ބާއްވަންޚާގަނޑުމެން  ވާހަކައަބެއް  އި.  ޑެޑްލައިނާ ބުޚާންތިކީ  ބަގެ  ލިބެންޖެހޭ  ޖެޓްއި   

ދުވަސް   ގޮތުގައި ދެ  ގަނޑު ހަނދާންވާ  އަޅުން މުގެ ކުރިބު ބޭއްވުޚާންތި، އިގާތް. އެހެންވީމާށް  ވަރަ  ޚާ ފަހު ތާރީއެންމެ  

ތި މިނުވަތަ  ލިބުމާނީއިންނަ  ންދުވަސް  ބަޖެޓް  ބަލާސްޑެޑްލައިންހަމައަށް      ދެން  ވަ  ކަމަށް  އަށް  ންޏާ. 

ވައަޅު  ،މަވެސްހެންނައެ ކޮންމެވެސް  ފިނޭ ގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީރަކަށް  ކޯ  އާންސް  އޭޑިވެސް  ޖީގެ  .ނޭޓްކޮށްގެން 

އެބައި    ކަމާތެރިއެހީ މިއަކުރި އެކީގައި  އެހެންނަގެންދަނީ  ށް  ކުދިކުދި    ،މަވެސް.  އެބަހިކަމިކަހަލަ  އުޅޭ.  ޕްސްތަކެއް 

ފަ ކަމައެ މަޖިލީހުގެ  ދެން  ފޯރުކޮށްދެކު  އެހީތެރިކަން  ކަރާތުން  ކަމެއްވެއްވޭނެ  އަޅުހަލަ  ދަންނަވާނެ  ގަނޑުޖިއްޔާ  މެން 

ދަންނަވަން.  ކަމު ތެރޭގައި  ގައި  އޮފިސަޗުއަ އެކްނޭ  ހިމެއޭގެ  ވެސް.ލް  ހޯދުން  މިހާ  ރސް  އިލެކްދެން  ން  ޝަރު 

ފަ ދީލަތިކޮމިޝަންގެ  ވަރަށް  އަޅު  ކަމާރާތުން  އިލެކްޝަމެންގަނޑުއެކީގައި  ކުޑަސަޕާރޕަ  ންނަށް  ޑަ  ކު ސްއަށް 

 ޅެއް ދެއްވާފައި އެބަހުރި.  ތަންކޮ

 



  

 ކަދެއްކެވުން: ތުން ވާހަޔާސަރި

އިޝާރާތެއްއިޖޫން.  ޝަތު ޝުއައިޛާ  އަލްއުސްތާރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަ ބޭފުޅުން  ، ގަނޑުއަޅު  ވީމަކޮށްލެއް   ތުރު 

 ޞަތު އަރުވަން.ށް ފުރުރާ ނަޢީމަޛާ އަނާއުސްތާއަލް

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ   ރާ ނަޢީމްއަނާމެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ބާ ކައުންސިލު 

ޖޭ.އެސް.މެގަނޑުބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅު  ށްލަންހަގަކޮއާދެ! އަޅުގަނޑު ފާ  އް  ންގެ ތެރެއިން މެންބަރެ ލުސީއަށް ވަކީން 

ގަނޑަށް ހީވަނީ މުއްދަތު އެބަ ހަމަވޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން  ނިޔަލަށް އަޅުޖެހޭ. މިމަހުގެ   އެބަހޮވަން

ދެއްތޯ އުމުރާމިކޮޅަ އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހެޅިފައި  ވަރަ މެގަނޑުގޮތުން. ދެން އަޅުބެހޭ    ށް އެބައޮތް  ށް  ން އެބަޖެހޭ 

އެ ލާން  އިޢު  އަވަހަށް ކުރަން.  މިކޮޅުންވީމާހެވެސް  ގޮތެ،  އެއީ  ން  ނިންމެވުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އް 

 ންދާނެހެން.  ގެފަސޭހަވެ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެސަތުން ވާ ޔާރި

ޝުކުރިއްޔާވަ ކޮއިނ   ރަށްބޮޑަށް  އިޝާރާތެއް  މިށްލެއްވީމަ ގޭތޯ.  ވާހަވަ،  ވަކި  ވިދާގުތަށް  ބޭނުންފުކަފުޅެއް  ޅު  ޅުވާން 

ކަމަނު އަޅުށްވަނީވާ  ކޮމިނަމަ  މެގަނޑު  އާދެންބަ ޓީގެ  ގެންދާނަން.  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  އިއްޒަތްތެރި  ރުންނަށް   !

 ރުޞަތެއް އަރުވަން.  ށް ފުސައިނަޙުންބަރު ޢަލީ މެ

 

 ން: އިން ވާހަކަދެއްކެވުޙުސަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ކެންދޫ

.  ގޭތޯއަދަކީ އިނމި  ވަހެއްލިބޭ ދު  މެއްޚިލާފު އުފާވެރިކަ  ޔާ އަދި ހަމަ އާދަދެންއްރިރު.  ޤަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުވަ

  ންގެ ކޮލީގުންނާ ނޑުމެގަކީގައި އަޅުއެއެއާ ޓީއެއް. ހަމަކޮމި އު މެން ވެސް އަގަނޑުރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުޤައްމު

އަޅުގަނޑުމެ ނުވަތަ  ފަންނައެކީގައި  އެ  ވެސް  ނިސްން  ބާ ކަށް  ވަކީލުންގެ  ގާނޫނީ  ދެން  ނޫނި  އެއް ބަތްވާ  އްޔާ 

ޓަކައިކުރުމަށްއުލޭޓްރެގި ޚާއް  ވަކި  އުޞަ  ފަރާތެއް  ވަރަށްމަކީ  ފެދު  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުފަލެއް.  ހަމަ  ބޮޑު 

ތިހެންވީމާއެ ވަބޭ  ،  މިކޮޅަށް  ވެސް  ޓަކައި ޝުކުރު ލެއްވީތީ އެބައްދަލުކޮށް  ންނާއަޅުގަނޑުމެޑައިގެން  ފުޅުން    ކަމަށް 

އަޅުދަންނަވަ ހަމުން  މީގަގަނޑު  ބެލުމަ  ބަލާ  އަޅުގަތަންކޮޅެ  މަށްއި  ވާހަކަތައް  އް  ބައެއް  އެއްކަލަ  ހީވަނީ  ނޑަށް 

ބޭފުއެހެންނަޅުވާން  ދާވި ކޮންމެވެސް  ފެއްޓެވީމަ  މަވެސް  ހީވާތީއްޓަވަންފަޅަކު  ވެސް  ގޮތެއް  އެކަހަލަ  ނޑު  ގައަޅު   

އައިސް ކު  އެރީށްހިތަ ބްރޭކް  ޑަކޮށް  ކޮށްލާވެސް  ވަކީލުންގެ    މިހާރު  އަޅުނަމޭ.  އެބައޮވޭ ގަނޑުމާލަމެއް    މެންގެ 

ވެސް   އް ވެސް އެބައޮވޭ. މިއަދު ކުރާ ވަކީލުން ހިމެނޭ ގްރޫޕެގާތް އާ  700، 600ތްގަނޑަކަށް  . ގާލުންކީ ވަރަށްގިނަ ވަ

މަ ކަމެއް އެޝްވަރާވަރަށްބޮޑަށް  ކުރެވޭ  އްޔަންޢަންގެ ފަރާތުން  ށް ވަކީލުކޮމިޝަނަސް  ރވިސަ  އީ ޖުޑީޝަލް ކުރެވުނު 



  

އި އުމުރާމެރެވޭ  ކުބުޚާންތިނުވަތަ  އެ ފޯގޮތުން. ދެން  ޅޭގު  ންބަރުގެ  ޚިޔާލުތައް  ވެސް  ތަފާތު  ފާހަގަކުރަމުން  ރަމްގައި 

އެހެންވީމާ ތިއެބަދޭ.  އަޅު  ބޭފުޅުންނާ  ،  ބައްދަލުވީމަ  ކައުށްހިތަގަނޑު  ވެސް  ބާ  ޚި އެރީ  ވެސް  ޔާލު  ންސިލްގެ 

ސަބް ކޮމިޓީގައި  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ  ން  މެގަނޑުއަޅު  . މިއަދުލާނަމޭއިން ބަލަނޑުމެއަޅުގަ  އި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ މުގަކަމި

 ނިންމިފައި  ވެސްކަށް އަނެއްކާ  ނަށް ވަކި ގޮތަރެވި ސަބް ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންކު ސްޙުތުން ބަގުޅޭގޮ  މާވެސް އެކަ

އެހެންނަމަވެސް ހަބަދަލުކު   ، މިއޮތީ.  ޖެހިއްޖިއް ރެވޭނެ.  ބަދަލުކުރަން  ބަދަލު މަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކު ޔާ  ގޮތަކަށް    ރާ 

އް  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ. އެއީ ބައެ   މަ އަހާލަން ބޭނުން ތިގަނޑު ހަން އަޅުއޭގެ ކުރި  ، މަވެސްނޫން. އެހެންނަ

ރާއްޖޭޅުން  ފުބޭ މިހާރު  ސުވާލުކުރައްވާ  ގާނޫއަހަރު  50ގައި  އެބަ  ވެސް  ވަކީލުކަވީމަ  ބޭހޯން  ނީ  ފުޅުން  އްދަވާ 

،  ންވީމާއެހެއި މުހިންމުވަނީ.  މީގަ  އުމުރެއް ނޫނޭހިންމޭ.  މު  އައުން  ސް މިއަށްވެ   ބާޖުރި، ތައެބަތިއްބަވައޭ. އެހެންވީމާ

މުހިންމޭތަޖު ވެސް  އަނެއްބަ ރިބާ  އިޝާރާތް.  އެބަ  ބޭފުޅުން  ސްޕްރިމް އި  ފަނޑިޔާރެ  ކުރައްވާ  ޝަ ކޯޓުގެ    ޠު ރު އްގެ 

ނޫ އެހެ  ންހެއްޔޭ.ލާންވީ  އެންވީމާދެން  ޚި ކި،  ބައެވާރައްކުފާޅުއެބަ    ޔާލު ގޮތްގޮތަށް  ވަކީލަ.  ބޭފުޅުން  އެ ކަށްއް    ވީމަ 

  40ހެން  ، ކޮންމެވީމާއްވެގެންހެއްޔޭ ވަކި އުނިކުރަންވީ. ހަމަ ހޮވާ މީހުން ހޮވާނެ ނޫންހެއްޔޭ. އެހެންންނަ ޙައްޤު ކީއޮ

އާދެ. އެހެންވީމާ،  ވީމާއެހެންއްވެގެންހެއްޔޭ.  ކީ  ވީކީހަންއަހަރު ޖަ  ވެސް އެބަ  ހަމަ  ގަނޑު  ، އަޅުމި ހުރިހާ ޚިޔާލެއް 

ދޭތެރޭގައި މި ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާފައި އޮތީ ނިންމާފައި އޮތްކަން ނޫނިއްޔާމުން ދެކޭގޮތެއް    ކަމާބޭފުޅުން މި  ބޭނުން ތި

 ހަމަ ބަލާލަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންސަރިޔާ

 މައުމޫން ޙަމީދު ކުރިއަށްގެންދަވާ. ބަރު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ކަދެއްކެވުން:އުމޫން ޙަމީދު ވާހައީސް މަ ގެ ރަލު ކައުންސި ބާ

ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން،  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ    ! އާދެއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ތި ވާހަކަ  ން މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ  ޓިވް ކޮމިޓީއުންސިލުގެ އެގްޒެކެކަމި ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  

އަޅުގަނޑު އޭދެކެވިއްޖެ.  މިއޮތީ  މެން  ނިންމާފައި  ޕޮޒިޝަނެއެ  ރު  ވަކި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  ނެގޭނީ  އް 

،  މާސްނައިގެންކަން. އެހެންވީތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވި  މާއިތުރު ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ވެސް ކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަ 

ކަމުގައި    ގޮތަށް ތަފާތު އެކިއެކި ޚިޔާލުތައް ހުރިއެންނަވަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން  އެކްސްކޯގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ދަ

ވިސްނު  މި  އަދި  މިވަގުތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި  ނީވީނަމަވެސް  ވަރަށް  އެބަޖެހޭ  ދީގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ސްކަން 

އިންތި  އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތް  ބާއްވަންބޯމަތިވެފައި  އިންތިޒާމު  އަދި   ،އެހެންވީމާ  .ޚާބު  އިދާރީ  ތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއަދި   ކަންތަކާއި  ހިންގުމުގެ  ކުރަންޖެހޭ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރިހާ 



  

ކުރެއަދި  ދިރާސާއެއް   އެހެންވީމާނުއެއް  އެކަމާއަޅުގަނޑުމެ   ،ވޭ.  ޕޮޒިޝަނެއް    ން  ވަކި  ވިސްނާފައި  އަދި  މެދު 

އެހެންނަމަވެސްއެޑޮޕްޓްކުރަ ޕޮޒިޝަނައީމިމިވަގުތަށް    ،ން.  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަގުތު    އަޅުގަނޑުމެން  ކީ 

ދެންނެވީ   މި  އެ   ށްދުކޮއީތާއެ  ވަކިކޮޅަކަށް  އެކްސްކޯއިން  ތާއީދުނުކޮށް  މިހެން ނުވަތަ  ނުނިންމާކަމަށް.  ހެން 

ހުވެސް ދެން    ންނަވާއިރު ދަ މީހުންގެ ޚިޔާލު  ތަފާތުކޮށް ކަން އެނގިވައަޅުގަނޑުމެންގެ އެކި  ގަންނަވާނެ.  ޑައިންނާނީ 

ތިއެހެންނަމަވެސް،   އަދި  ސުވާލުގައި   ދެންމެ  ކިހިނެ  ބާ  ކުރެއްވި  ދެކެނީ  މި  އެހެން  އްކައުންސިލުން  ތޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   .މިގޮތަށް މި ޖަވާބު އަރުވަނީ ސުވާލުކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   .ރައްވަން ބޭނުންފުޅުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކު ،  ލެއްގުޅޭ ސުވާ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަނެ ދެންނެވީ  މި  މިސާއްއަޅުގަނޑު  ވެދާނެ  އަޅުގަނޑު  މޭބީ  މިހެން  އެ    އީލަކަށް  ޖަވާބެ ޕޮލިޓިކަލީ  އް  ކަރެކްޓު 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް    ނެއްޕީނިއަހަމަ އޮ  ފުޅުންގެ އިންޑިވިޖުއަލީބޭ  ކޮންމެހެން އެއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހަމަ ތި 

އެ  މެންބަރުން  ކައުންސިލްގެ  ބާ  ނޫން.  އޮތްގޮތެއް  ނިންމާފައި  ކައުންސިލުން  ބާ  ކޮންމެހެން  ބޭނުންވަނީ.    ވަރަކަށް 

ވެ އަމިއްލައަށް  މިކަމާބޭފުޅުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސް  ދެކޭގޮތެއް  ހަމަ  ކޮށްލެއްވިއްޔާ  ޙި  ދޭތެރޭގައި  އްޞާ 

 ކަމެއް އައުމަށްވުރެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ބޮލަށް ހުރިހާ  ށް ހީވަނީއް ރަނގަޅުވާނެހެން އަޅުގަނޑަތަންކޮޅެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ރައީސް.  ބާ ކައުންސިލްގެ

 

 ން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މައުމޫ  ރައީސްބާ ކައުންސިލްގެ

ވަކިވަކިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތަކަށް  އެގޮތަށް  ސީދާ    މިހެން މަ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަރު.  ރިއް ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

އުމުރު .  ސުވާލުކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށައިގަންނާނަން އެ  ނގަޅު  ކުރުމަކީ ރައެގޮތަށް ލިމިޓް  އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާގޮތެ ވޯޓުއް ނޫނޭ. ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް  ފަރާތް  ރުކުރަން އެބަޖެހޭ    ށް އެ އިލެކްޓްރޭޓަ  .ތަކަށްލާ 

ލި  .އިތުބާރުކުރަންވީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ހުއްދައެއް މި  ނިންމަވާނެ އޭގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ބެނީ  އެ ބޭފުޅުން 

ޑައެޅުމުގެ  މުރެއް ކަނއިތުރު އު  ، ރެއްއޭގެ ފަހުން ދެން ކޮންމެ އުމު  .އޮތީ އިނގޭތޯ  ކަނޑައަޅާފައި މި   ވަކި އުމުރެއް

ނެ އަޅުގަނޑަށްބޭނުމެއް  އެއީ  އަޅުގަނޑު  ތްކަމަށް  ޚިޔާލަކީ.  އަދި  އިންތިޚާބުތަކުގައި  މިކަހަލަ  ސަބަބަކީ    އަމިއްލަ 



  

އިލެކްޓްރޭޓެއް   ކުޑަ  އެއް   އީ މި  ވިޔަސްކިތަންމެ  ހަތަރުސަތޭކަ،  ފައްސާތޭކައެއްހާސް  އަރާ  ހާސް  ކިރިޔާ  ހަމަ  އަށް 

އައެއަށް  ރ،  ޓަ އިލެކްޓްރޭ އިތުވެސް  އެބަޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަޅުގަނޑުމެން  އެ  ވޯޓު ބާރުކުރަން  ބޭފުޅުންނަށް.   ށް.  ލައްވާ 

  ޅެއް ޅުން އެއީ ކޮންމެ ބޭފުމައްޗަށް މި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުބޭފުޅުން ކުރިފުޅު  ހުރިހާ ވަކީލުންނަށް އެއެ  ދެއްވާ    ވޯޓު

ބޭފުޅުން   އެ  ވަޒަންވިޔަސް،  ރަނގަޅަށްއެގޮތަށް  ބޭފުކުރައްވާނެކަން  ކަހަލަ  ކޮން  އެއީ  ބޭފުޅާގެ    ، ޅެއްކަން  އެ 

،  ކަމަށް. އެހެންވީމާ  އެ ބޭފުޅުން ރަނގަޅުގޮތެއް ނިންމަވާނެ  ކުރައްވާފައި ތަޖުރިބާއަކީ ކޮބައިކަން އެ ރަނގަޅަށް ވަޒަން

ޕްރޮސެސްއަ ވޯޓާ  ،ށާއިއެ  އެ  އެރޒައަދި  އެން  ޓަށް ޓްރޭއިލެކް  ށް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިތުބާރެއް  ކުރާ  މެ  އެ 

ސާބިތުކޮށްދެވޭނީ   ދާއިރާއެއްގައި،    ހާވީރަނގަޅަށް  ފުޅާ  ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް  އެ  އިޚުތިޔާރު  ބޮޑަކަށް  ވެސް  ވީހާ 

އެހެންވެގެން  ދަންނަވަ  ދޫކޮށްލައިގެން.  އަމިއްލަގޮތުން  ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެ    ންޏާ  އުމުރު  އެ 

   އްޔާ.ޝުކުރި .ށްއަޅުއްވާކަމިޓެއް ކަނޑައެކަހަލަ ލި ތެރިއެއް ނޫންބޭނުންކޮންމެހެން އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައީސް   ނައިބު  ކައުންސިލްގެ  ބާ  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އުސްތާޛު    .ފުރުޞަތު  ށްއްޒަޢިމުهللا ބްދުޢަވަރަށް 

 ރުވަން.ތު އަފުރުޞަ ށްއްޒަޢިއަޙްމަދު މު

 

 ން:  ވާހަކަދެއްކެވުޒުއް ޢިމު އަޙްމަދުމެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ލު ބާ ކައުންސި

އަހަރަށް އުމުރު މަތިކުރުމުގެ    40ން  ހުނޭނގެ މާ ރަނގަޅަކަށެއް މަޖިލީއަޅުގަނޑަކަށް    .އްޒުޢިއަޅުގަނޑު އަޙްމަދު މު

އެހެންވީމާ ކީއްވެގެންކަމެއް.  ގެންގުޅުއްވަނީ  ސަބަބާވިސްނުންފުޅު  އެ  ފަސޭހައީ    ،  އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި 

މި ގާނޫނީ    ގެ ދެއްތޯނ އެބައުޅޭ ކަންނޭއިތުރު އިޞްލާޙެއް    ޅު އަދި  ރަނގަނޑަށް ވަރަށްއަދި އަޅުގަކުރަން.  ކޮމެންޓު

ބަޔަށް ވެސް ކުޑަކޮށް   ބައި އެކީގައި އެ  މި ދެ ގައި،ނުގަންނަވާ ބޭފުޅެކޭ ޖޭ.އެސް.ސީވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ވަޑައި

. އަދި  ވީކުރަން އަހަރަށް މަތި  40  އްވެގެންކަން އުމުރުއެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިކަން އެއީ ކީދެއްވިއްޔާ.  އްވާލައަޅު  އަލި

ގޮތުގައި   މެންބަރެއްގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ބޭފުޅަކު  ވަޑައިނުގަންނަވާ  އެއާޢަކޯޓަށް  އަދި  ދެން  އެކީގައި  އްޔަނުކުރަންވީ. 

ފާހަގަކުރަން  އެބަގާނޫނުގަމިހާރު    އަޅުގަނޑު  % އި  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  މެންބަރުން   20އޮތް    ތަމްސީލުކުރާ 

ހުށަހަ ޖޭ.އެސް.ސީޅައިފިޕެޓިޝަނެއް  ތަމްސީލުނަމަ  ވަކީލުން  ވަކިއަށް  މެންބަރު  ގޮތެއް    ކުރުމާކުރާ  ބެހޭގޮތުން 

ކުރާ  ލުން ތަމްސީލު ، އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށް މި ދަންނަވަނީ މިހާރު އެބައޮތޭ ވަކީކަމަށް. އެހެންވީމާ  ނިންމަންޖެހޭނެ

، މިއާއި  ޅު މެކޭނިޒަމެއް. އެހެންވީމާވަރަށް ރަނގަ  މުގެކުރުވު ދާރީރު ޖަވާބުޅާ މެންބަމެންބަރު ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ކަނޑައަ

 އެކީގައޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ލަޞަމުޙައްމަދު ފައި ޛު އަލްއުސްތާރިއްޔާ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު 

 

 ވުން:ލް ވާހަކަދެއްކެ ޞަމުޙައްމަދު ފައި މެންބަރު މިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮގެ ސިލު ންބާ ކައު

މުއާދެ!   އުޅުނީ  އްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ދަންނަވާލަން  ވެސް  މުދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެއްވި  ޢިއުސްތާޛު  އްޒު 

އިއްޒަތްކޮމިޓީ  ފަދައިން ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އެ ން  ސަލީމް  ޢަލީ  މެންބަރު  މިހާރު  ތެރި  ފަދައިން  ވިދާޅުވި   

އިރުގައި ނިންމެވި  ން އެގޮތަށް ނިންމެވި، ސަބް ކޮމިޓީންވީމާން ނިންމަވާފައިވަނީ. އެހެސަބް ކޮމިޓީ  ،ވާފައިވަނީމަނިން

އެނގިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަސޭހަވާނެ    ސަބަބުތައް  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާނަމަ  އެ ސަބަބުތަކުގެ  ކަމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބިނާކޮށް  ދަންނަވާލަން.    ފެންނަމައްޗަށް  އެހެންވެ  އެއްޗެއް  ވާހަކަހަމަ    . ދަންނަވާލަން   އެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ...ފަހުގައި ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އޭގެ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ވުން: ދެއްކެ ކަވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މު ކޮމިޓީގެ  ސަބް  މި  އިޒުނަ  ރުގެއްރި ޤައަޅުގަނޑު  އެކީގައި    އާ ވެސް  އަވެސް  މި  އިނގޭތޯ  ވާހަކަ  މި  ޅުގަނޑު 

ވިސްނިފަ  40މިހާރު  .  އިނގޭތޯ  ދަންނަވަނީ ކަންތައްތަކަށް  އެބަހުރި  ކަނޑައެޅުމުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އަހަރު  އެއީ   .

ވޭތުވެދިޔަ   އަހަރުގެ   10ހީވަނީ  އެހެންވީތެ   ވަރަކަށް  އިނގޭތޯ.  ގޮތް  ހިނގައިދިޔަ  ކަންތައްތައް  ކަމެއް  މާރޭގައި   ،

ސަލާމަތްވުމަށް   ގޯސްކަމަކުން  ހިނގި  މާޒީގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުކުރާއިރު  ގޮތަކަށް  އެހެން  ރަނގަޅުކުރާއިރު 

މަސައްކަތް ކޮމި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސާރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ފެނުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަކީލުންގެ  ނަޝަކުރަނީ.  ށް 

 ހީކުރި ކަހަލަ ކަންތަކެއް  އްމުގޮތެއްގައި ވަކީލުން މިޢާނު ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކުރެވުއްޔަނުޢައަޅުގަނޑުމެން ފަރާތުން، 

ފެނު އަޙްމަނޫން  އުސްތާޛު  މި  ދެންމެ  ހަމަ  އެހެންވެގެން  އިނގޭތޯ.  މުނީކީ  ގޮތަށްޢިދު  ފާހަގަކުރެއްވި    ، އްޒު 

ވެސް   ން އިންނާނެ ހަމަ އިޞްލާޙު ން މިއަދު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެބް ކޮމިޓީސަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި

ކޮށްފައި ފިޔަވައި ދެން  ޖުޑީޝަލް ސަ   އޭގައި  ބަންޑާރަ ނައިބު  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ  ރވިސް 

ބަދަލުގައި ވެސް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ  އަދި   ވެސް  އި އްވެސް ބޭފުޅަކަށް ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގެން ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައިތުރު އެ

ން މިއަދު ފާސްކޮށްފައި ވެސް  އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީ  . ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންގޮތަށް

އެހެންވީމާ ދަންނަވާލަންއޮންނާނީ.  ވާހަކަ  އެ  ދެން  ،  ދެން  40.  އަނެއަހަރަކީ  އަދަ  ޖާދޫގެ ހެން  އް  އް  ދެކޮންމެހެން 



  

މިއަޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސްއިނގޭތޯ.  އެއީކީ  ނޫން   ތަޖުރިބާއާ  މެން  ވެސް  އުމުރުން  އެކީގައި    ބަލަނީ 

ދާއިރުގައި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވާނެއޭ ހަމަ ފް   ތަޖުރިބާއާނގޭތޯ.  އެހެންނަމަވެސް އި އެ ހިސާބަށް  ރެޝްކޮށް  އެކީގައި 

ގްރެޖުއޭޓަ އަދިކަށްނިކުންނަ  ނޫނިއްޔާމުން  ވަކީލު ދެ  ވުރެން  ގާނޫނީ  އަހަރު  ހު  ތިން  ކޮށްފައި  ންނަ  ކަމުގައި 

ދެންނެވީ އެއްގޮތަކަނޭ.  ރަނގަޅުވާވުރެން  ބޭފުޅަކަށް މި  ބޭމިހެން  ކުރާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  ނޫން ޞާއިންށް    . ފެއް 

ގްރެޖު  ފްރެޝް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮމިސާލަކަށް  ވާހަކަތައޭޓުންގެ  ދެއްކި  ނިކުމެގެން  ތެދައްތުގައި  މިއަދު  ވާތަން  ށް   

ފެންނަނީއަޅުގަ މި  މަން  .ނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ  ޒަރުއެ  ޙަޤީޤަތެއް  އެބަފެނޭ.  އޮތް  ހަމަ  އެވެސް  އިނގޭތޯ.  ، 

އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ ހީވަނީ    އިރުގައި ނިންމިމި  ،  އަޅުގަނޑަށް  އިތުރުކޮދެން  އަޅުގަތަންކޮޅެއް  ނޑު  ށްލެއްވުން 

  ، ޙިސާން އްރިރު އަދި  ޤައަދި މު  ވެސް  ކުރުމުގައިބިލު ޑްރާފްޓު  މީގައި އަސްލު  އްރިރު އެއީޤަވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މު

 ކޮށްދެއްވަން. ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް  ވެސް އުޅުއްވީމަ ތުޅާދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު ބ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު، ޝުކުރިއްޔާ  މުދި  އަ  އިއްޒަތްތެރި  ނައިބު  ސިރާޖަޤަކޮމިޓީގެ  މޫސާ  ށް  އްރިރު 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އިއްޒަތްތެރި މުޝުކު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފައްރިރު.  ޤަރިއްޔާ  ޢަލީ ޙުސައިން  ރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް  ދައިން ވަ ދެން 

އަޅުގަނޑުމިއަދަކީ.   ދުވަހުމެދެން  ވަރަށް  މަން  ވަކީލުންގެ ގެ  މިނިވަންކަމާސައްކަތެއް  މަސައްކަތްކޮށް      އެކީގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ކުރިއެރުވުމަށް  ފަންނު  މި  ބާވަކީލުންގެ  ދެން  ދިޔައި  ތާ.  އުފެދިގެން  އަދި  ރު،  ކައުންސިލެއް 

ހަމަ   ސީނިއަޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑުވަރަށް  ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ހިތްހަމަޖެހޭމެރ  ވަރަށް    . ކަމެއް  ން 

އި ތަމުސީލުކުރާ  ކުރިމަގު  މި  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ދެންމެ  ދެން  އުޖާލާ.  ވަރަށް  ރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ފަށާނަން  އް އެ  ،ގުޅޭގޮތުން  މެންބަރުންނާ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވަކާލާތުކުރުމާކަމަކަށް  ކޯޓުތަކުގައި    ގުޅޭގޮތުން    

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ންނަށް ވޭތުވެދިޔަ މުސްތަޤުބަލުގައިނޑުމެ ހިމަނަންޖެހުނު ސަބަބު. އަޅުގައްދާމާ  އަޅުގަނޑުމެން އެ

މިއިނީ ފެނިފައި    ،ފެނިފައި  ދިޔަތަން  މިއޮތީ މާޒީގައި  ކަންތައް  ގޯސްކޮށް  ވަކީލުން  .ވަރަށް  ހަމަ    ، ޚާއްޞަކޮށް 

ތަމްއެޖޭ ޑުމެން  ސް އަޅުގަނމެންނަށް ފެނުނީ އެއްގޮތަކަށް ވެޑުވަކީލުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނ  ސީލުކުރައްވާ ސް.ސީގައި 

ނޫން މަންޒަރެއް  ބޭނުންވި  އެބަ   ކޯޓުތަކާ   . ދެކެން  ހިނގާފައި  ކަންތައްތައް  ގޯސް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ހުރި.  ގުޅިގެން 

އެކަންތައް އެހެންވީމާ ކޮމިޓީހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން    ،  މިއަދުއަޅުގަނޑުމެން  ބަން މި ނިންސަބް ކޮމިޓީ  ،ން  ޑާރަ  ންމީ 

ޖޭ.ނައި ފިޔަވައި  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ    ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށްއެސް.ސީގައި  ބު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 



  

ވެސް ބަދަލުގައި  އަދި  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ބަދަލުގައި  ،ކޯޓުގައި  މުއްދަތުގައި  އެ    ވެސް  ބޭފުޅެއްގެ 

ގުޅޭގޮތުން    ނުފެނޭ. ދެން އުމުރާކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޅު ކަމެއްނގައެއީކީ ރަ  .ކަމަކަށް  ކުރެވިދާނެމަސައްކަތް

ދެކެވިދާހަމަ  ވަރަށް   ވާހަކަ  ހަމަ  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެ.  ދިގުކޮށް  ހަމަ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

ހި އެ  ކުރިން  ކަންވިސްނުމަކީ  ބަލާފައި،  ނގާފައި ހުރި  ފެންނަތަކަށް  ބޮޑުކޮށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި އުމުރު 

ހަ ރަނގަޅު އޮތުމަކީ  ވެދާނެ  މަ  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަކަށް  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދިވެސް    ،ކަމަކަށް  ހަމަ 

ޚިޔާލާ  މަޝްވަރާއާ ބޭބޭފުޅުންގެ  ވާ  އެކީގައި  ބަދަލުނުކުރެވޭނެ  މި  ހަމަ އެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.   ހަކައެއް 

ބޮ ވެސް  ވީހާ  މަސައްކަތްޑަބޭނުންވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީ  މިނިވަންކޮށް  އެއްކިބާވެ  ށް  ހަމަ  ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ  ކުރަން. 

ޖޭ.އެސް.ސީޢަރަނގަޅު   ތަނަކަށް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހޯދުމަށް  ފަނޑިޔާރުގެއެއް  މަދުލުވެރި  އެ  ދުގައި  ޞަޤުވުން. 

އޭ ބަ  40ރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ކޮންމެހެން  އޮތީ.  އެ  ހިމެނިފައި  އެ  ނޫން. ދައަހަރަށް  ގޮތަކަށް  ލުނުކުރެވޭނެ 

ދެއްކި  ،ނަމަވެސްއެހެން ވާހަކަ  ހަމަ  ވި  ،އެހެންނަމަވެސް  ގެން. އަދިވެސް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ސްނުމުގައި 

ފެންނަނީ އެހެން    މެންނަކަށްއަޅުގަނޑު  ކަންހިނގާފައި އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރުގައި   ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް 

ވާލުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރު ރަނގަޅެއް  ޙަ  ގުކޮށް އެ މަސައްކަތާންކޮޅެއް ހަ ތަ  މިރެއް.  މަންޒަ

ސީ ވީހާ  ޖޭ.އެސް.  ، އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ، ކަނޑައެޅުމުގެ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ އެއީ ނޫން. އެހެންވީމާ

މަސައްކަތްވެ މިނިވަންކޮށް  ބޮޑަށް  އަމިއްސް  މަސަލަ ކުރެވޭނެ  ފައިދާއަށް  މި  އްކަތްކުރާނެ    ގޮތަށް  ނުތިބޭނެ  ބަޔަކު 

ވެސް ހިމެނިފައި އެ ޤާމަ ކަންތައް  އޮތީ.    މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން. އެ ބޭނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެ 

އަދި އުއްމީދުކުރަން  .  ބާ ކިޔަންޙަހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު އަދިވެސް އެއް ފަހަރު  ، ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް އެހެންވީމާ

  އެއްގޮތަށް މި ގާނޫނުގައި މި ބުނާ ގޮތަށް ދެންމެ ރައީސް ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި   ންގެ ހަމަ ވިސްނުމާ އަޅުގަނޑުމެ

ފުރިހަމައަށް،   ވެސް  ޝައްކެއްއެއަށްވުރެން  އެއްވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަބަދު  ދެން  ހަމަ  މި    ނެތް  ވެސް 

ބޭފުޅުން އުޅުއްވި  ބޭފުޅުންހަމަ ސީނިއަ  މަސައްކަތުގައި  ހަމަރ  މަރު  ވީމަ  ބޮޑަށް  އަދިވެސް  ޙަވަރަށް  ބާ ދަންނަވަން 

 އެއްފަހަރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ވެސް ތި   އިރުގައި ކަފުޅުދައްކަވާހަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިގޮތަށް ވާ 

ޞަތު އެރުވެމުން ދާނީ އިނގޭތޯ. އެނީ ޓައިމް ކޮންމެ  ފުރު ވަނީނަމަ    ކަމަށް  ށްލައްވައިފިކޮބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތެއް  

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އްޒަޢިމުهللا ޢަބްދު !އިރެއްގައި ވެސް. އާދެ

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާ އްޒުޢި މުهللا ޢަބްދުބާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް 



  

މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް އަޅުގަނޑުޤަތެރި  ވަޑައި  އްރިރު.  އެ  ލަ ގާނޫނުގައި  އެއްކަ ގޮތަށް  ނުގެންނެވޭ ވަކީލުން ކޯޓަށް 

އެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާފައި އެ އޮތީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    ވާލައްވައިޑްރާފްޓް އެކުލަ  އެ  އެގޮތަށް  އޮންނަ އޮތުން

ހިނގާފައި ޖޭ.އެސް.ސީ އުފެދުނީއްސުރެން  ތަޖުރިބާގެ  ދެން މިހާތަނަށް  ނޫނީ    ންމާފައިވާނި  އަލީގައި   ހުރި ކަންކަމުގެ 

ކުރަން އުޅޭ  މީގެން މި އެންޝުއަރ  ،ގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސްވާހަކަތަކުގެ އަލީގައި ކަމަށް ވުން ވެސް އެކަށީ  ވޭދެކެ

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އޮފް  ކަމަކީ  ކަށަވަރުކުރުން  އިންޓްރެސްޓެއްކޮންފްލިކްޓް  ނޫނިއްޔާމުން    .މެދުވެރިނުވާނެކަން 

ވެ ނުފޫފަނޑިޔާރަކަށް   ފުރުޞަތެއް  ފޯރުވުމުގެ  ޤަނެތްކަ  ސްޒެއް  އެކަން ކަހަލަ  ބޫލުކުރެވޭން    ގޮތަކަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސްންހެން.  ރުއިންތިޒާމުކު ކޮންޕޮޒިޝަން    އަދި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ސީދާ 

އަދި   ޖެހޭނެ.  އަލުން ރިފްރެޝް އޮތްގޮތް  ހިތަށް  ،މަވެސްންނައެހެކޮށްލަން  މި  ވަކީލު  އަރަނީ މި  މީހެކޭ  ތެރެއިން  ންގެ 

ޖޭ.އެސް.ސީޖެ ޖޭ.އެސް.ސީލާއަށް  ހެނީ  ވަކީލުހޮ  އަށްން. ދެން  އޭނަގެ  ހިސާބުން  ކިހިނެ  ވޭ  މިވަނީއްސްޓޭޓަސް  ؟ ތޯ 

ވަކީލު، އަ  ހީ  އައެހެންވީމާ  ...ނޫނީ  އިޒް  އިންތިޒާމެއް  ނޫން  އެ  ރޭވިދާނެ،  ކަށް  ސާލަމި  ބާއޭ.ޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެ   މައްސަޖޭ.އެސް.ސީގައި  ބެ ވަގުތު  މެންބަރަކުނޫ  ގައިލެވެމު އްލަ  ބެއްލެވެމުން  ގޮތަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ   ނީ އެ   

ކޯޓެއްގެ ފަނޑި  ދަނީ ކަމަށް  ވަކި  ބައެއް  ބެލޭ  މައްސަލަ  ޔާރެއްގެ މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ވަކި  ވަންޏާމުން. ނޫނީ 

ފަނޑިޔާރެއް ވަންޏާ،    ބެލޭކަމަށް ވަޑައިކުރިފުޅު  ގެއެ  ގޮތަމައްޗަށް  ޝަކުވާއެއް  ށްނުގެންނެވޭ  ހުށަހެޅިފައި  ނޫނީ   

އެކަހަލަ  އޮތަސް އަދި  ވަކާލާތު  ސީދާ  ވަކީލެއްމުޅިން  އެއީ  ދިޔައިމަ  ހިސާބަށް  ބަންދުވާ  ވަކީލުންގެ    .ތޯއޭކުރުން 

އެ    ،މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ އިޕޮޒިޝަންގަ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ ކޮންކޮންޕޮޒިޝަން ތެރެއިން މީހެއް މި ޖެހެނީ 

  ޑްރާފްޓިންގ ސްޓޭޖުގައި.   ގެ ނކަންނޭ  ދާނެއަދި ވިސްނާލެވިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް    ވިސްނުން އެކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް 

 އްޞާކޮށްލީ.  ޙި، އެކަން އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަން.ށް ފުރުޞަތު އަރު އަދި ޖަޖް އައިޝަތު ޝުޖޫނަ އަލްއުސްތާޛު 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެމުޙައްމަދު ޝުޖޫން  ޝާ އިއާމެންބަރު ޓިވް ކޮމިޓީ ޒެކެއެގްގެ ބާ ކައުންސިލު 

، ހަމަ އެކަން  ކުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާގަނޑު އެ މަސައްކަތްކުރަން ކުރީގައި އަޅުއަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަކޮށް އިޢުތިރާޟު

ހަމަ ކޮންމެވެސް    . ނޫންށްގާކަނަ ހަމަ ވާހަކައަކީ ވަކި ޕޮޒިޝަނެއް  .ރިޒައިންޑް ނޮޓް ރިޓެއާރޑް ، ނޫނޭފާހަގަކުރަން. 

ބަހައްޓަން   ވިސްނުން  ތިވަރަކަށް  ދެން  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކެއް  ނިންމަވާފައި  ރަނގަޅު  ތި    އޮތް  ބޭފުޅުން  ކަމެއް 

މިއެކަމަކު ޖަސްޓް ކޮންސިޑަރޭޝަނަ  .ވިދާޅުވީ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި   އަޅުގަނޑުގެ  އީށް ހުށަހަޅާލަން. އެއް 

ވަކިގޮތަކަށް  ދެކޭގޮތުގައި އުމުރަކީ އޭގެ ޒާތުން    ޢުޔު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުރަ  އަމިއްލަ  ކަމަށް  ޢަމީހަކު  މަލުކޮށްފާނެ 



  

ކަމަށް ނުކުރާނެ  ނޫން،އޮން  ނުވަތަ  ފެކްޓާއެއް  އިންޑިކޭޓިވް  އަޅުގަނޑުމެން   ނަ  އަސްލު  އޭގައި  ޒާތުގައެއް.  އޭގެ 

ނޫނިއްޔާމުން  އެވޮއިޑް މިސްޓްރީފަކީ  މިއުޅޭ  ކަމަކީރަކުރަން  މިއުޅޭ  ނޫނިއްޔާ    ،ނގަޅުކުރަން  ނުފޯރުވާނެ  ނުފޫޒު  މި 

ނުދައްކާނު ކުލަވަރު  ފޯރުވުމުގެ  މީފޫޒު  ރަނގަޅު  ހަރުދަނާ  އެކަހަލަ  އެހެންވެއްޖެނެ  ހޯދުން.  އެ    ހެއް  ކަމަށްވަންޏާ 

އް ކަމަކީ  ދެން އަނެ  .ކަންތައް  ޓިވް އޮފް އޭޖް މި ބަލަންޖެހެނީ އެއީ އެއްކްމީހެއްގެ އިންޓަގްރިޓީ ނޫންތޯއޭ އިރެސްޕެ 

ތަންކޮޅެއް   ވިދާޅުވިހެން  ތި  އުމުރު  ވަކާލާތުކުރުދުވަސް އޯކޭ  ހޯއްދަވާ  އެބަ  ބޭފުޅުން  އެއްބައި  ވެސް  މުގެ  ވާފަހުން 

އެހެންވެއްޖެ  އެހެންވީމާ  ހުއްދަ.  ނުކުރާނެތޯ.  ކައުންޓް  އެކްސްޕީރިއެންސް  އެ  ވަންޏާ  އެކްސްޕީރިއެންސް  ކަމަށް   ،

ވަރަށް  އޭގެ އަނެއްކޮޅަށް އާގިއުމަންޓު ނަގާނހިންމު ކަންނޭމު  ކައުންޓުކުރުން  ކަމަށްވަންޏާ އިންކުލޫޒިވްކޮށް  ގެ. ދެން 

މޭކްކު ފަދައިންމިސާލަކަމިހާރު  ރުން.  ޑިސިޝަން  ފާހަގަކުރެއްވި  ރައީސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޙަމީދު  މަ  ، ށް  އުމޫނު 

އަޅުގަނޑަށް    ން އެބައި ވެސް އެބައޮތް. އެކަމަކުރުއިލެކްޓްރޭޓުގެ ޑިސިޝަނަށް ރެސްޕެކްޓުކުފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން،  

ން ތި ބޭފުޅުން  މި ވިސްނާލު  އެކަމަކު   ކަށް ނެތް.އެރުވޭއެކަމުގައި  ކަށް  އަޅުގަނޑަބެއް  ވާޖަ  ންޓް ހޭވް ސް، އައި ޑޯވެ

އުމުރަށްވުދަމި   އެ  އިންޓަންނަވާހެން  އެ  ފެކްޓަރރެން  ސަމާލުކަންގްރިޓީ  ތަންކޮޅެއް  މުހިރއަށް  ކަމަށް  މުންދެއްވުން 

 ވާލީ.  ންނަކަ ދަތީ އެ ވާހައަޅުގަނޑަށް ފެންނާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ތުންރިޔާސަ

 އުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަސީލް ޙަސަން.  ރިއްޔާ. މިވަގުތު އަލްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު އަސީލް ޙަސަން  މެންބަރވް ކޮމިޓީގެޒެކެޓިއެގްގެ ކައުންސިލު  ބާ

 އެއް މެންބަރުގެ  ހޮވުނު އެންމެ ޒުވާން  އަށް ޓީކޮމިވް  ގެ އެގްޒެކެޓިންސިލުއުކަ ރު. ބާ ރި މުޤައްރި ތެ އިއްޒަތްޔާ ޝުކުރިއް

އަޅުގަނޑު   ކޮރަޕްޓަބިލިޓީއު  މި   ދަންނަވާލާނަމޭހިތަށްއެރީ  ޙައިސިއްޔަތުން  ކަ  އާމުރާއި  ދެ  ދެމެދު    ންތަކާމި 

ވާނަމައް  ޝަނެނޭކޯޑި ހީވަނީ   ވާކަމުގައި  ދިރާސާއަކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެކަން    އަޅުގަނޑަށް  ން.  ންހެބެލޭނީ ޢިލްމީ 

އެ ފާހަގަކުރެސްލްއުއަ ކު  ތުގައި މީހަމުރަކީ އޭގެ ޒާއު  .އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން  އަށްވާހަކަ   ވި އްތާޛް ޝުޖޫން 

ލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ބެއިންޑިކޭޓަރއެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް    ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގައިދޭ ނެވާޓްކޮރަޕް

މީހުންވަ ތިބި ވެސް    ރަށް ޒުވާން  ކޮރަ. ވަރަށް މުސްކުޅި މީހުންވެޕްވެފަރަކޮ   އެބަ  އެ  . ދެން  ވެފަޕްޓްސް އެބަ ތިބި 

ހުރި  ދޭތެ ހަމަ  ރޭގައި  ފަރާތްތައމުރުއުއެކި  އެބަހުރި   ފުރައިގެ  މީގައި  ޕްޓުވެފަކޮރަ  ްްވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް   .

މުހިވީ ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތާއަކީ ން  އެމު  ޔަޤީންކުރެވޭ    އެބަ  ތަޖުރިބާ  މީހާ   ، ތޯމީހާގެ  ކޮންޑަކްޓު    ގެއެ 

ވެސް  ރގް އިންޓަ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރިއިރު  ރިޓީ އެ މީހާ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި 

މަސައްކަތްކުރެއްވި ދާއިރާއެއްގައި  އެހެން  މީ  ވެސް  އިރު ނޫންނަމަ  ކިހާ އެ  ހުރީ  ކޮންޑަކްޓު  އެކަން  ގެ  ހިނެއްތޯ. 



  

ހީވަނީ ދޫއަ ޖެހެނީ ކޮށްޅުގަނޑަށް  އިލެގަނއަޅުހަމަ    ލަން މި  މި    ،ކްޓަރޭޓަށް. އެހެންވީމާޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 

ވޯޓުދެއް  އެންމެހައިންތިޚާބުގައި  އެ    އި ވާ  މަޢުލޫލިބިވަ  ށްބޭފުޅުންނަވަކީލުންނާއި  ހުރިހާ    އް މާތެ ޑައިގަންނަވަންވީ 

ޤާބިލު  އެންމެ    .އިތޯރި ބޭފުޅަކީ ކޮބަތްތެޒާޙާންމެ ނައެ  ގެންލައްވާ ބޭބޭފުޅުލާތު މިކަމަށް ކުރިމަތިކާ ލަވަންވީ މި ވަބައް

އެހެންވީމާބޭފުޅަކީ   އުކޮބައިތޯ.  މި  ހަމައެކަނި  ރިކުޔަރމަންޓަ،  ބަދަލުމުރުގެ  ބެއްލެވުމުގެ  މި  ށް  ތަޖުރިބާ  މި  ގައި 

ޑިމޮންތެއްގަ ގޮ  ޅު ގަޔަރމަންޓު ތަންކޮޅެއް ރަނރިކު ކުރެވޭނެޓްރޭ ސްއި  ހިޓު  އަޅުގަނޑު  ވިސްނުން  މި  ތުން   ގޮތަކަށް 

ނަތީޖާއެކަމުގައި ވާނަމަ މީގެ އެންމެ އެދެވޭ ރަނގަ  ބަހައްޓައިފި  އަޅުގަނޑު  މި ނިކުމެގެންދާނެ. އެހެންވީމާއް  ޅު   ،

 .  ހަމަ އެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވުން: އްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވަކުދެ! ޝުއާ އިއްޒަބޮޑަށްރަށް  ރިއްޔާ  މެންބަ. މިވަގުތު  އަދި   ޙުސައިނަސަޢުދު  ރުތްތެރި  އަރުވާފައި  ށް ފުރުޞަތު 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ފަހުގައި  އޮ  އޭގެ  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ޙުސައިން  ފުރުޞަތު  ޙިސާން  އެ  ތީމާ 

 ވާނަން.  އަރު

 

 ވުން:ން ވާހަކަދެއްކެ ޙުސައި ދުޢުސަންބަރު އިރާގެ މެ ދާގިލި ނވިލި

ހުރިހާ    ވި އުންސިލަށް އިންތިޚާބުކަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާ    ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ތްތެރި މުއްޒައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި

ބޫލުކުރަން  ވެސް ޤަ  ގެ ރައީސަށް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ލުކައުންސި  ކޮށް ބާ ޞަ ނަށް އަދި ޚާއްފުޅުންބޭ

ފެށުނު ހަމަ  އުއަ  މި  ޔަޤީނުންރުޙަލާއަކީ  ރާއްޖޭ  މަ  ރައްޔިތުވެސް  އަދި    ހެޔޮ  ންނަށްގެ  ލިބިގެންދާނެ  ބަދަލުތަކެއް 

އަފެނިގެންދާ ވަކީޞަޚާއްއަދި  ކަމަށް.    މަރުޙަލާއެއް  އުނެ  ގާނޫނީ  ފާއިކޮށް  މުއްދަތު ތުވެލުން  މި  ދިޔަ  ތެރޭގައި  ގެ 

ނާތަޙު  މަލްކުރި އްޙަތަ ކަންޒީވަރަށް  އަބު  މި  ސްތައްތަކެއްގެ  ވު  ކައުންސިލު   ބާ ލެއް  އައުޖޫދުވެގެއަލަށް  މަކީ.  ން 

ހެޔޮ ވީމާހެންއެ ރަނގަޅު  މިއައީ  ވެގެން  މަގު  ، އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް  މިފަހިބަދަލުތަކަކަށް  ،   ދިއުން. އެހެންވީމާވެގެން 

ފައި  މި ބެހި  ލީފިކަ ރައޮގްއްޖެ ޖި ން ނުވަތަ ވަކީލުން ރާޔަރުލޯ  ން ބޭނުންޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަގަނޑު ހަމަ މި ފުރުއަޅު

ވަރަށް  ލުގޮތުން ވަކީ   މިއޮތް ބައެއްދައުރެ   މު ންމުހިންނަކީ  އަދާކުރާ  ޙައްޤުވަމު   އް  ކުރުމަށް  ތައް ރައްކާތެރިއްކިލުންގެ 

ހިނގާ.  . ކްރައިމްތައް އެބަ  އިމުވެފަގާ ޓޭޝަންތައް އެބަހުރި  ސް  ސްލިއި ޕޮރާއްޖޭގެ އެކިތަންތާނގަ  ކޮށްޞައި. ޚާއްޓަކަ

ތަންތަ ހިނގާޓިގޭޝަންސްވެސްއިން  އިނގާއެ  އެބަ  އެހެތައް  ވަކީންވީމާ.  ބޮޑަށް  ނަށް ލުން،  ބޮޑަށް    ،އެންމެ  ވަރަށް 

ހަމަ   އަދި  މައްސަލައެއް  މުވެ  ޤީނުން ޔަދިމާވާ  ދިމާވާ  ވެ  އްކިލުންނަށްވަސް  ބޮޑު ސް  އެ  މައްސަލައެއް    ވަރަށް 

ވަކީލުންގންޓައިމި އޮތުރީނަށް  އަށް  ގޮތްތަކެއް  މިޗްވެވޭނެ  ނިޒާމުން ތުރުފަތުރުދަ  އަދުމިރާއްޖޭގެ    ށްކަސާލަން.    ގެ 

 ބަލަންޏާ ހަމަ އެންމެ ކުންފުނި  ސީތަކަށް އެޖެން  ގޓިންޓިކެ   .ޓުތަކުންޕޯރއެއަ އޮތީ    ދެވެން ށް  އަވަހަންމެ  ބަލަންޏާ އެ



  

ދެ އެކު  ތިންނުވަތަ  އެހެންވީމާ  ންފުންޏަކުން  ކުރަނީ.  މި  ޚާއް، ވަކީމައްސަކަތް    ނެ  ސަމާލުކަމެއް ދެވޭޞަލުންނަށް 

ވެސް    ލުންނަށްތް ވަކީ އޮވެގެން މި ޚިދުމަ  ސްތަކެއްންޓިވްއެއީ އިންސެ   ހޭ.ތްތަކެއް ކުރަން އެބަ ޖެނިޒާމަކަށް މަސައްކަ

މުހި އަމު.  ންވަރަށް  ނުލިއިލެންޑު ގިނަފަހަރަށް  ޖާގައެއް  ގުޅާއިރު  އޭވިއޭޝަނަށް  ދެން  ބޭ  ނުދެވި   އެ .  ގެން  ވަކީލަށް 

އަސްލު  ނުބެލި  ގެއިރަ  މީގައި   މައްސަލަތައް  އެބަ  އެހެންވީމާޓްސްތަކެއް  އައްލޭ.  ކޮންސަރނެނޑުގެ ޅުގަ،  މިއީ  އް   

ތަކުރާރު ކޮމްޕްލެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަމުގެ  އާދޭ. އެހެންވީމާތައް  އިންކޮށް  އެބަ  ކަންކަމަށްވެސް  ވަކީލުންގެ    ،، މި 

ވަކީލުންގެ  ،  އެހެންވީމާ.  ންންނައޮ  ގެން އެނގެންޑައެޅިކަނ   ރެ ހަމައްސުމިހާރު  މުންވެސް ވަރަށް މުހިއިމްތިޔާޒުތައް  

ވަރަންމުހިވަރަށް    ސް ވެ  ކަންރައްކާތެރި  ވަމު.  ގިނަފަހަރު  ހަމަކީލުށް  ދިއުމާއި  ސަސްޕެންޑުކުރެވިގެން  އެ    ން 

ތިބޭޝިކާރައަކަށް އެހެންވީމާބައެއް    ވެފައި  ވަކީވަކީލުންނަކީ.  އިމްތި،  ވީހާޔާލުންގެ  އަވަހަކަށް  ވެސް    ޒުތައް 

މެންގެ ރިކުއެސްޓެއް.  ހަމަ އަޅުގަނޑުގެންދިއުމަކީ  ވެ ބައްޓަންތްއްކަށްދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް މަސަރުކޮފޯ  ކަނޑައެޅިގެން އެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 ން: ވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

އިއްޝުކުރިއް މިވަޔާ  މެންބަރު.  އަރުވަޒަތްތެރި  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެގުތު  މެނީ  ޙިސާން  ރި  ންބަރު 

 ށް. ޙުސައިނަ

 

 ން: ދެއްކެވުއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދާ ދޫޅާތު

ފުރަތަމަރިއްކުޝު އެންމެ  އާދެ!  ބާ  ޔާ.  ބާށް  ލަކައުންސި   ވެސް  ވަޑައިގެންނެވި  ރައީސް،  ކައުންސިލު  މިތަނަށް  ގެ 

ތުގައި  ން. ޙަޤީޤަވަ ދަންނަޑަށް މަރުޙަބާ ބު ރައީސް އަދި ހަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮނައި

އެހެން   އަޅު  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މެންބަރުންވެސް  ދުވަހެއް.  ފަދައިން  އުފާވެރި  ވަރަށް  މިއަދަކީ  ގަނޑުމެންނަށް 

އް  ކައުންސިލެ   އަދު ފައިނަލީ އިންޑިޕެންޑެންޓު ބާތަކަކަށްފަހު މިދިގު ހިތި ތަޖުރިބާކީލުންގެ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަ މި   ށްލިބި  ކޮންޑަކްޓާއި  ޕްރޮފެޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ގެ    ރޮފެޝަން ޕް މުޅި  އަދި 

ކައުންސި ބުދާރީޖަވާ ބާ  އިންޑިޕެންޑެންޓު  ލިބިގެންކުރެވެން  މި  އެބަލެއް  ޔަޤީންކަން  އަޅުގަނޑަށް  ތި  ދިޔައީ.  އޮތް 

އެންމެ  ބޭފުޅުން ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެބޭފުޅުން  ބިލު ގާނަކީ  ޕްރޮންކަން  މި  ކުރިގެ  ވެސް  އަފެޝަން  ވަކީލުންނަކީ  ރުވައި 

ބަ ޖަވާބުކުރު ކޮޅުންބޭފު  ގައި އެތުގެ ގޮއެއްވޭ  ޖަވާންޑަކްގެ  ވެސް  ގޮތުގައިވާބުދާރީ ޓަކީ  ބައެއްގެ  އެ  ބިލް  ންޖެހޭ  ޑުވެ 

އެއްކޮށް މިހާރު މި ދެކެވޭ  ކަމަށް. އަދި އެއާ   ންން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ބޭފުޅުޓަގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ނަގަހައްފެޝަންޕްރޮ

ކަމަކަށް  ކަވާހަ ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަލީގައި  ގާނޫނަށްކޮމި  ސަރވިސް  ޝަލް ޖުޑީއިގެ  ހުށަހެޅުޝަންގެ  މި  ނު   

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުގޮ  ޞްލާޙުތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ބިލެއްއި ބިތުގައި  ގުމަކަށް  އް. މިއީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ އިސްނެލެނު 



  

މެޕްރައި ހުށަހެޅިފައިވެޓު  ބިލެއްހެން  ބި   ންބަރ  އެ ނޫ  ލެއް އޮތް  ކޮމިމާވީހެންން.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓީގެ  ، 

ނަމަވެސްޤީޙަ  ނޫންމެއްވިސްނު އޭ 19އެޖެންޑާ    ޤަތުގައި  ރައް ގެ  އިންތިޚާބުރު  މަޖިލީހުގެ  އެޔިތުންގެ   މް.ޑީ.ޕީގެގެ 

ހުއެއްކޮށް  ނުމާ ސަރުކާރުގެ ވިސް  އަދި   ވިސްނުމާ އެކުލަވައިލެވިގެން  މަޖިލީހަށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެ   ބިލަކީ  .  ށް އް މި 

ވާހަކަ  ބަލައުމުރުގެ  އަޅުގަލާއިރު އިއަށް  އޭގެ  ކޮންމެވެސްވެސް    ނޑު  އަލި  ،ވަރަކަށް  އެހެން  އިއަޅުވަ އެއަށް  ލާނަން. 

ށް  އެ އަދަދަ  ،ނޫން. ނަމަވެސް  ނަގާފައި އޮތް އަދަދެއްވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއީ ގަލުގެ ކަނޑާ  ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑުމެންއަންނަ އެހެން    ގެން  ދިރާވެސް  ބިލު  ވިސްނުންތަކެއް  އިރުދިޔަ  މުންސާކުރަމި  ނު.  ޅުގުގެން  ވެސް 

އު  އެގޮތުން މި  ވަކީލުންގެ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އުމުރުގެ  އެންމެ  މި  ގާނޫނީ  އިނގޭތޯ.  ހަމަކަނި  އޮންނަނީ  މި  މުރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫން.  ބޭފުޅާއެޕޮ  ވަކީލުންނަކަށް  ތެމުންގެއާންއާއި    އިންޓުކުރައްވާ  ބޭފުޅަރެއި  އަންނަ  ކާއި  ން 

  ސީލް އަ  ކޯގެ މެންބަރު ށް ބޮޑަށް ކުރިން އެކްސް މުރު. ވަރައު  މިއޮންނަނީ  ށް މި  ފުޅަކަތެރެއިން ބޭ  ލުންގެގާނޫނީ ވަކީ

އިންޓަ އެ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  އިޝޫ.ވެސް  ބޭފުޅަކު  ރގްރިޓީގެ  އެހެން  ތަޖުރިބާގެ  ވައިފި  ކުރައް ފާހަގަ   ވެސް   ދެން 

ދެ އަޅުއިޝޫ.  ބޮގަން  ވިނޑުމެންނަށް  މިސްނުނީޑަށް  މި  ދެންނެވި    ކެޓަގަހެން  ޝައަށް  ރީތިން  ތަކެއް  ޠުރުކޮމަން 

  ތަމަޢުގެ ނޑައަޅާއިރު މުޖުތައް ކަޠުޝަރު  ގޮތަށް އެވެސް އެ  . ދެން މިހާރު  ހުރީވެސް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައި  ކުރިން

އެހާހިސާބަށް    40މީހަކު   އުޅެމުންދާއިރު  އުއަހަރުވަންދެން  އެހެން  މުރުއޭނަ  ކާކުކަން  އޭނައަކީ  އަންނައިރު  ން 

މަޢުގައި  ތަސް މީހަކު މުޖުޔާ އިގޮއްސައޭ. އެޓްލީސްޓު ފޯޓީ ނީ  ންނާން ހުރިއުޅުއޭނަގެ ދި   ކަށްލަވެލެ ށް އެނގޭ  މީހުންނަ

އިންޓަގްރިޓީދިރިއުޅެމުންދާއިރު   ކޮންޑަކް  އޭނަގެ  އޭނަގެ  ކަންތައްތަކައާއި  މި  މުޖުޓާއި  ޢާއްމުކޮށް  މަޢަށް  ތަކީ 

އުމުރެއް    ކްކުރިޕިމެން  ގަނޑުފައޭ. އެގޮތުން އަޅުސްބަކަށް އުމުރު އެވަނީ ގޮސާކަށް ނުވަތަ އެ ހިލަލެވެ ދެނެގަނެވޭނެ  

އު ޤަބޫލުކުރެވުނީ ވަ ދަގޫވާނެހެން އަޅުގަނޑުނ އެއީ. ހަމައެކަނި ތަޖުރިބާއަކަށް ނޫން. ނަމަވެސް ވަރަށް  ރަށް  މެންނަށް 

ނަގެ  އޭ  . ގުރެޖުއޭޓެއްޝް އަންނަ ފްރެ  ދުވަހަކު   ޖަކު އިހަށްއަހަރުގެ ކުއް  23އުމުރުން    ވާނެހެން   ކަމަކަށް  ދަގޫނއު

ވާއިރު  އަހަރު   40ސްއަށް އެސެސްމަންޓެއް ހަދަން. ނަމަވެސް  ވޯޓާ  ގުޅޭގޮތުން  ޓާޓީ ނުވަތަ އޭނަގެ ކޮންޑަކްކްރެޑިބިލި

ޕް  10އަހަރު    15 ޢާރެޓިސްކޮށްއަހަރު  ނުވަތަ  މީހެއް  ހުންނަ  ރަފައި  އަން  އްޔިތުންގެއްމު  ނަމަ  މީހެއް  ނަތެރެއިން 

މުޖުރީއައިސްފައި ހު   ޅެމުންދެން ދިރިއުންވައަހަރު  40މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި   ތިބި މީހުމާ  ބަ   އެންނަށްތަމަޢުގެ ދެން 

އަޚްލާޤެ ކޮންކަހަލަ  މީނައަކީ  ކޮންކަހަލައެނގޭ  ގެން  އްގެ  ކޮންކަހަގުކޮންޑަކްޓެއް  ވެލިއުޅޭ  ޤަބޫލުލަ  ރާ  ކުސްއެއް 

އަޅުގަނޑުއެއީ އަ  އްކަން.ހެމީ   ން ދަންނަވާއިރު މިހެ  ކީ. އެކަމަކުމަނުރު މަތިކުރަން ވިސްނި ވިސްމުއެ އު  މެންސްލު 

ޓެސް  40ހަމަ    ވެސް މި  ހަމަ  ވެސް  ފެއިއަހަރުވެފައި  ރަނގަޅު  ނީ  ނީ  .ނެވެދާލްވެސްޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނެހެދި އެސަސް އެނީ އަދަދާނެ  ވެސްމަންޓެއް  މަކަށް  ވިސްނު، މިއީ އަސްލު މައިގަނޑު  . ނަމަވެސްޓެސްޓު  ރތ އޭޒް 

ވިސްނުމަކީ  ގެން އެއް  ކައުގުޅުނު  ދެވަނަ  ދެން  އަޅުމަކަ މުރުގެ.  ހަމަ  ޖުޑީށް  ވިސްނީ  ސަރގަނޑުމެން  ވިސް  ޝަލް 

މުރެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތަސް  އު  ގައި ސީސާޤާނޫނުއަ  .ތަފާތު ތަނެކޭ  ޑީސްއާ ބޮ  ގލިސީ މޭކިންކީ އެހެން ޕޮކޮމިޝަނަ



  

ދުނިޢާއް މުޖްތަމުކޮށް  އެހެން  ޖަޖަސްގެޔޭގެ  މިކަހަލަ  އެސިޕްލިޑި  މަޢުތަކުގައި  ބޮޑީސްއަ  ސް ޝަންކްނަރީ  ކީ  ބަލާ 

އަސްލު  ޑްރރިޓަޔަ ތިއްޖަޖާސް  ވަރަ  ތަނެކޭ.  ސީނިއަބަވާ  ރިޓަޔަރ ޕްރޮފެ  ބޭފުޅުން  ރށް  ބަވާ  ތިއް  ވެފައިޝަންގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަބޭފު ނަމަވެސް،  ތަނެކޭ.  ތިއްބަވާ  މުޖްތަ  ކަށްޅުން  ލަގް  އެއް ގައިމަޢުމި  ނެތް  އެ  ޒަރީއެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗުނޭޓްލީފޯއަން އެގޮތަށް  ތް ނެ.  އެފޯޑްކުރެވޭކަށް  ބަ  އެހެންވީމާގާނޫނު  އެގޮތަށް  އްޓަންކުރާކަށް.   ،

ކަށް  ކުކުރާސް މޭލިސީނޫނޭ. ޕޮ އެއް އިއްވާކަށް  ގެ ވޮއިސް ދަނީ ޔޫތް   މި   ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޝަނަށް  ވެސް   ރު ލާއިބަ

ކޮމިޝަނަ  ނޫނޭ. މީހުންގެ މައްޗަށް މުޖްތަމަޢު  އި ގަސައިޓީސޮ  ކީމި  އިއްވަގެ  ޙުކުމް  ބޭފުން   ތިބި    ތުން ގޮގުޅޭ  ޅުންނާ 

ކޮމިޓީ ނިންމާ  ކޮމިޝަނެކަންކަން  ނުވަތަ  އެހެންވީމާއެކޭ  ބޭކޭ.  ވަޑައިގަންނަވާ  އެތަނަށް  ވެސް    ގެ ފުޅުން، 

ޤަ ކޮންބޫލުކު އަޅުގަނޑުމެން  ކަހަ ރަންޖެހޭ  މެލަ މެވެސް  ހުންނަންޖެޓީޗުއަރި  މި    .ކަންނެހޭއެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ޖުޑީ މުޅި  އިޝައުއްމީދުކުރަނީ  އަންޞްލާޙުވެގެންރީ  ޤާނޫނުއަނައިރު    ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ސާސީން  ޖުޑީޝަލް 

ބަދަލު ބޭގެންނަންޖެހޭ  ހުރިހާ  ތިއްބަވާ  އެތަނުގައި  ގެނެވިގެންދާއިރު  މެ  ފުޅުންނަކީތައް  މިކަހަލަ  ޓީ  ރި އަ ޗުވެސް 

އޮތީ މި ތިން ޕޮޒިޝަންއަށް    މި   ށްގައޭ އަޅުގަނޑުމެންނަންދިއުން. ނަމަވެސް މި މަރުޙަލާ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެނެންނާހު

ތުން  ޅޭގޮގު  މުރާއުމި  ގައި  ، އެ ވިސްނުމުމާމުގެ ބާރު. އެހެންވީޑައެޅުތައް ކަނޠުމި ޝަރު  ވާ ބޭފުޅުންނަށްވަޑައިގަންނަ

މިގޮތަށް މިއޮތީ.އަސްލު  ނިންމާފައި  ބޭފުޅުންގެއިއަ  ނަމަވެސް،     އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ    ން އޮޕީނިއަ   ގެން 

އޯ  ޖެރިވިއުކުރަންޖެހިއް  އެ  އިއަޑުއަހަ ރިވިއުކުރަން  ވަކާލާޕަންޙާލަތެއްގައި  ދެން  ތިބީ.  މި  އެ  ކޮށް  ތުނުކުރުމުގެ 

އައި އެއް ސަބަބަކީ  ވިސްނުން     ބޭނުން އެ ށްލަން ފާހަގަކޮނުކުތާއަކަށް އަޅުގަނޑު    އިން އެއް ގެއަތުން  ގުޅޭގޮ  އާއި )ބ(

ކޮމްޕޮލްޖުޑީޝަ މި  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ބަލަޒިޝަނަށް   ތިއްބަ  ރު އި ލާއި  ޙައިސިއްޔަތުން    ނީ ވަމި  މަޤާމުގެ 

. ޖުޑީޝަލް  ންނާޅުން ގޮތަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޓައިމް މައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކަކާއި ދެން ފުލްވަޑަ

ކޮމި މުއަދައުލަމި    ންޝަނުސަރވިސް  މިނިވަން  އެހެން  މެންބަރުންނަށް    އްސަސާތަކާ ތުގެ  އެއްވަރަށް 

ތިމުސާރައާއ ޑައިގަންނަވާ  ވަލިބި މި  މުސާރަދެއްވާ  އެބަ  ބޭފުޅުންއެއްވަރަށް  ރައްޔިތުނަށްން  އެއީ  މަޖިލީހުން  .  ންގެ 

ފާސްކޮރައްޔިތުންގެ  ތެރެއިން  މުންގެ  އާން ނަން  ފޮމަޖިލީހުން  މި  މެންށްގެން  ވަނުވާ    ތެރެއިން   ލުންގެކީ ބަރާއި 

ޖުޑީޝަލް    ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ  . ދެންއިންޓުކުރައްވާ ބޭފުޅާއާޕޮއެ  ހޫރިއްޔާ ލްޖުމްރައީސު  އާއި  ފުޅާއިގަންނަވާ ބޭވަޑަ

ކޮމި ޙައިސިއްސަރވިސް  މަޤާމުގެ  ބޭފުޅުން. ދޭން ސިޓުކު ޔަތުޝަންގެ  ނޮޓް  ރައްވާ  އެނީތިން  އާ  އިން   އިން ޕެއިޑް 

ދޭ   .ޓުޑިޝަނަލް   އެ ޙައިޕެ  ރއަ   ބަޓް  މަޤާމުގެ  އެ އިޑު އެ ބޭފުޅުންގެ  ޑައިގަންނަވާ   ލިބިވަންކުމަޤާމަ  ސިއްޔަތުން 

އިއުޖޫ އެހެންވީމާރައެއްގެ  ބޭފުތުރުން.  މި  ގާނޫނު،  ފު ކުރާއެންފަސަރޖްން  ޅުންނަކީ  އެތާ ގޮތުން    ލްޓައިމް 

ތިއްބަވާ  މަސައްކަތް ދައުކުރައްވަން  ބޮޑެތިބޭފުޅުން.  ޚަރަދުލަތުން  ކޮ  އުޖޫ ށްތަކެއް  ޕާޓްގެން  ކޮށް  ޓައިމްރަދެއްވާފައި 

  ޝަލް ސަރވިސް އަހަރު ޖުޑީ  10ނަށް މިދިޔަ ފާއިތުވެދިޔަ  ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ ނަތީޖާންމާ ނުކުކަތްކުރެއްވީމަސަ

ށް  އް އެތަނަ އުޅުއްވަމުންނެ ން އްވަވަކާލާތުކުރަން  ކޮމިޓުމެންޓެއް އޭރުއިމްޓަ ކޮމިޝަނުން ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރީ. ފުލް 



  

ދިމާވެފައި    ޑަށް ހީވަނީގަނން އަޅުބު ސަބަގެ މުތުކުރައްވުލާ އްވާ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ވަކާވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންނެއް ނުދެ

ކަންތައްތަކަކީ   މިއެއީ  ހުރި  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީ   އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުގައި  އޮއެއްވެސް  ނޫން.  ޅިފައިޅަކަށް  ކަމެއް  ވާނެ 

އެ   ނުސްއަކަޓެއިލްޑީއަޅުގަނޑު  ވާހަކަ އަޅު  އެއީ  ނަން.ދާށް  ބޭފުޅެއްގެ  ވަކި  ނޫން  ބޭނުމެއް  އެގޮތަށް    އްއެގަނޑު 

އޭގެ ސަބަރޮފެޝަނަޕްކަށް. ނަމަވެސް، މުޅި  ދައްކާ ވަރަށް ހުތުރުށް  ހަމަގައިމު  ލިބިފައި މިބުން  އޮތީ.     ނަންތަކެއް 

އެ ރޯންގް ރައިޓް އަލުން ރަނގަޅުކުރަ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތި އެން . އެއީ ދެބޭނުންވޭން  ވަނަ  ން އް ސަބަބު. ދެން 

ނުފޫޒާ ހަމަ  ބައްޓަރުވިފޯ   ނުފޫޒު  ،އިސަބަބަކީ  ގާނޫނުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެ  ދާނެ  ންކުރާއިރު 

ނުދިއުން.ންވެގެންބައްޓަ މިއެހެންވީމާ    އަސްލު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ވިސްނުންތައް  އެ  ކަންތައް ،  ދެ  އޭރު      ވެސް 

 ވާލަން ވިސްނާފައި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކުލައެ އެގޮތަށް  ގައިގާނޫނު

 

 އްކެވުން: ދެވާހަކަރިޔާސަތުން 

ގަނޑު   އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުލަޠީފަށް ފުރުޞަތު  ރި މެންބަރު ޙަސަންޒަތްތެބަރު. އިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންރިއްޝުކު

 އަރުވަން.   ރުޞަތުއްސައްތާރަށް ފުބްދުތާޛް އަނަސް ޢައަލްއުސް

 

 އްކެވުން: ދެ ވާހަކަ  ތާރުއަނަސް ޢަބްދުއްސައް  މެންބަރވް ކޮމިޓީގެޒެކެޓިއެގްގެ ސިލު ންއުކަ ބާ

ގުޅޭގޮތުން    ވާ ދެ އިޞްލާޙާ މި  ޝަން ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި  ކޮމިޝަލް ސަރވިސް ޑީޖު  ރިރު.ޤައް  މުރިއްޔާ އާދެ! ޝުކު 

ވޭއަ މި   ވާހަކައަކީ  އޮތް   ދަންނަވާލަން  ހަމަ ޅުގަނޑު  ތަނުގައި  ސް  ވެ  ބޭފުޅުންކޮމިޓީގެ    މި   ތުވެދިޔަ 

ތަނުގައި   ވޭތުވެދިޔަ  މި  ކަންތައްންގާހިފާހަގަކުރައްވައިފި  ހުރި  މައްޗަށް  ފައި  ބައްލަވާފައިތަކުގެ  ކަމަށް    މި 

ހުށަހަޅު އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙުތައް  ދެން  އޮތީ.  މުއްދަތު  އިޙަވަކީލެއްގެ  ވެސް    އްވާފައި  ވޭތުވެދިޔަ  މި  ސިއްޔަތުން 

ޚާއް އަދި  ކޮމިޝަނަށްކޮޞަތެރޭގައި  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ވަށް  ހުރި  އިއިންތިޚާބުކުރެވިފަ   ފަރާތުން  ލުންގެ ކީ   

ރެވުނު  ގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކު ދުވަސްކޮޅުގައި ހުރި ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އަޅުކްޓު އެމެންބަރުންގެ ކޮންޑަ

    މި ފަރާތުގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވި. އި މޭޒުގެކީގަމެންނާ އެގަނޑުއަޅުން  ބޭފުޅުއި ބައިވެރިވި  ތޯ. ދެން އެކަމުގައިނގޭ

ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ހަދަން މި ޖެހުނު  ކްޓިސް  ، ޕްރެ. އެހެންވީމާއެބަ ތިއްބެވި އިނގޭތޯ  ސް ވެ  މޭޒުގެ ތި ފަރާތުގައި

ބޭފުޅު  ބުސަބަ ތިއްބެވި  ގޮތުގައި  ވަކީލުންގެ  ތިބީ  ކޮޓަރީގައި  މި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވަރަށްއަޅުގަނޑަށް  ބޮންނަށް  ޑަށް   

އަޅުގަނޑުސާފު މޯވާނެ. ދެން  އެސޯލްޑިވްސް  މެން  އުފެދުޢިއްމްޖަކިޔާ    ޝަންސިއޭ ބާ  ވަކީލުންނާ   މުގެ ޔާއެއް    ކުރިން 

އެތަނަށް  އްވުބޭ  ށްއެއްކޮ ވެސް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ވަ  200  ނެވިޑައިގެންޒިރުވަ ހާނު    ކުރެއްވި ފާޅުޔާލުޚިކީލުން  އެއްހާ 

ބޭފުޅާން  އްވަތަމްސީލުކުރަ  ލުންވަކީގާނޫނީ   ވަޑައިގެންނެވުމަކީ  އިންނަވާ  ރަނގަޅުޕްރެޓިސްކުރަން  އެހާ  މެއް  ކަ 

 . ފަލިޔެވި  ޚުގައި ތާރީ  އޮތް ސް އެބަވެ  ، އެކަން ންވީމާއެބަހުރި. އެހެ  ސް ވެ  ތައް ބުއެއީ ތަފާތު އެކި ސަބަ.  ގައިމުނޫންކަ



  

އު އޮތީ  އިދެން  އުދެކޭގޮ  ޅުގަނޑުއަޝޫ.  މުރުގެ  އިތުގައި  ބޮމުރުގެ  ގާނޫނީ    އޭނަގެދެއްވަންވީ  ވާލަގުޅުޑަށް  ޝޫ 

ތަޖުރިބާއާކީލުވަ އަޅުގަނގުޅުވައި  ށްބޮޑަ  ކަންކުރުމުގެ  ވަދެއްވައިފިއްޔާ  ހިތްހަމަޖެހޭޑަށް  އެގޮތަށް  ޞްލާޙު  އެ އި  ރަށް 

 ގެނައުމަށް.  ގެން ހަޅުއްވައި ށަހު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ

 ން.  ވަރުފުރުޞަތު އަ ށް ލަޞަ ލްއުސްތާޛް ފައިއަ  .ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލްޞަފައިމުޙައްމަދު   މެންބަރވް ކޮމިޓީގެޒެކެޓިއެގްގެ ކައުންސިލު  ބާ

  ން ޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަ ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނތްތެރި މު އިއްޒައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ

  ޞަ އަދި ޚާއް  ރުތަކަށް.އި ޝުޢޫ ހަހަގަކުރެއްވި އެންމެ  ފާޙިސާން ޙުސައިން އެތްތެރި މެންބަރު  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

ލަން  އެކީގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް ވާހަކަފުޅުތަކަށް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު   އެ ވިދާޅުވިޅޭގޮތުން  ގު  މުރާއު  އިގޮތެއްގަ

ދައިން  ރެއްވި ފަކު ހަގަފާ  އެ   މީދު ޙަޛު މައުމޫން  ލްއުސްތާއަ ރައީސް  ، އަޅުގަނޑުގެ  ސްކޯ އެކްގެނުން އަޅުގަނޑުމެންބޭ

  އެއް ހެދުމަށްފަހު. ސާލްމީ ދިރާޢިގޮތެއް ވިޔަސް    ނީ ކޮންމެނގޭން އެ ދަންނަލެކްޓިވްލީ އެއްޗެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަ

މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއެއް.  ނީ  މަ މިއުޅެ ވާނަމުގައިކަވާނަ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ޕާސަނަލް އޮޕީނިއަންގައި ދަންއެހެންނަމަ

ކްޓިސް ނުކުރުމުގެ ބައި. އެއަށް ދަންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ  ޕްރކްޓިސް، ޕްރެ -ނީ. އެއްކަމަކި ނޮންއުޅެދެކަމެއް މި ނީ  ނޫ

ތާއީ އެކަދު ވަރަށް  ދެންމެ  ކުރާކަމެއް  އަނަސް  ޛުތާއަލްއުސްމަކީ.    ފަދައިން   ފާހަގަކުރެއްވި   އެ  ބްދުއްސައްތާރު ޢަ 

ފެށުނީއްސުޅުގަވާހަކައެއް ނުވަތަ އަވެސް ދެއްކި    ފެށުނީއްސުރެ ޑުމެން  އަޅުގަނ ހަމަ    ރެ ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  ވެސް 

ވަކީސީނި ކޯޓުއަރ  އެއީ  ވާހަކަފުޅެއް  ދެއްކެވި  ޖޭ.ލުން  ވަޑައި އިންނަވާ  ގައި  އެސް.ސީތަކަށް    މަކީ ންނެވުގެވަކީލު 

ބަވާ  ތިއްލަވަން   އިތުރުން އެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ ބައްއްގެ ތަކެރުންއެ ށުތުގެ ފުޙަމަސްލަ  އޭގައި ރަކަށް  މެވެސް ވަކޮން

ނޭދެވޭ ސަބަބުން  އޭގެ  ފޯރު ފަނޑިޔާރުންނަށް  ނުފޫޒުތަކެއް  އެ  ފަހަރެއްގައި  ކަމެކޭ.  ވަކީލު  ވަޑައިގަން  ވިދާނެ  ނަވާ 

ވެސް ހަމަ    ޑިޔާރުފަނ  ނަވާންލަވަން އިއެ މައްސަލަ ބައް  ނަމަވެސްވީންފުޅު ނުވި ކަމުގައި  ބޭނު  ޒެއް ފޯރުވަންނުފޫ

 ކަންތައްތަކެއް  ވީމާ ފުޅާބޭންނަ  ގައި އިލަ ބަލަން އިންނަ ޖޭ.އެސް.ސީގެ މައްސަ މީހާ  ލަ އެ ނުފޫޒެއްގައި ޖެހިގެން އެއްކަ 

އެކަށީގެވުމައްކުރެ އެހެކީ  ކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެންންވީމާންވާ  ކަމެއް  އެހުރިހާ  މިހާރު  ށްތަޖުރިބާކޮމިހާރު    ،  ފިން 

އަޅުގަނޑުމެން އެން،  އެހެންވީމާ  . އަހަރުވަރަކަށް   10ށް  ގާތްގަނޑަކަ ނަށްވެސް އެއްބަސްވެވޭ ކަންނޭނގެ  މެންމިއަދު 

ކުރުމަށްވުރެ  ޕްރެކްޓިސް ރަނ  މޭއެހެންވީމާ  ގަޅޭ.ނުކުރުން  އެ  ތާއީ  ބަލާއިރުން  ރުމު،  ފުލީ  ހަމަ    ދުކުރާ އަޅުގަނޑު 

  ދެވަނަ ގައި  އެކީ އެއާ  ދެން ހަމަ  ސް ވަކީލެއް.ވެވާ އެއްއިންނަ   ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިނުގަތުން  ކަމެއް އެއީ

ދާކަމުގައިވާނަމަ  ތާއަނުކު ބަޔަށް މި  ށް  ކަންނޭޙަޤީޤަ  އުމުރުގެ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެހެނިނތުގައި  ން  ހެގެ 



  

ބަލާލަން  އުމުރުތަކަށް ކޯޓު  .ވެސް  ދަށު  ދަންނަވާނަމަ  އަޅުހައިކޯޓަކޯޓާއި    ދަށު  ،ގެމިސާލަކަށް    ން ޑުމެނގަށް 

  ކު މުރުގެ މީހަ ވިޔަސް އެއަށްވުރެ ދަށު އު  މެ ގޮތެއް ކޮންން. ވެގެއަހަރު  25 އުމުރުން  ވެނީ ޔަނުކުރެއްޢަމަށް ފަނޑިޔާރުކަ

ކުރާ ކަމަށްވާނަމަ  ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު ވޭނެ. ސުޕްރީމްއި ކޯޓަކަށް ދަށު ކޯޓަކަށް ނުލެ ގަނޑުމެންނަކަށް ހައަޅު

އުމުރުން ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެބަ  ،ހެންވީމާއެ  ހޭ.ރުވާންޖެ ހައަ   30  އެ  އުމުރުތަކެއް  ކަނޑައެޅިފަހުރި މިގޮތަށް     .

ކައުންސިލް އުފެދިގެން ނުވަތަ  ރެއްގައިތޯ ބަލާއިރު މިއަދު ބާ  މީހަކަށް ވެވޭނީ ކިހާ އުމު  ކަށްޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކީލައަ

ގާނޫނު   ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  އައުމަށްފަހުއަޅުގަނޑުމެން  މީ  21ނީ  އޮންނަމިގައި  ވުޖޫދަށް  ނޫނީ  ކަށް  ހަ އަހަރުވެގެން 

ނުވެވޭނޭވަކީލަ ހައަ  16މީހަކު  ރެއްގައި  ފަހަ  . ކަށް  އޯލެވެލް  ނަގާ    ން ހަރުއަ   4ދާފައި  ހަރުގައި  ޑިގްރީއެއް 

ބޭނުންވެދާނެ. ފަހަރެއްގައި  ފުރުޞަތު  ގޮތުން    ،ނަމަވެސްއެހެން   ވަކީލަކަށްވުމަށް  މިއަދަކު ގާނޫނީ  ނެތް  އެމީހާއަކަށް 

  18ވެވޭ  ރަކަށްމެންބަ  ޔިތުންގެ މަޖިލިސްއް ރައަހަރުން ވެވޭނީ. ދެން އެކަމަކު އަނެއްކޮޅަށް ބަލާއިރު   21އް.  ފުރުޞަތެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ބަހުއްއުމުރުތަކެއް އެ  ހާ ، މިހުރިރުން. އެހެންވީމާއަހަ ށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަ އާއި ރައީސުލް  ޔާޓޭ 

ކަނޑައަޅާފަ  .އަހަރު  35 ކަމެއް  ފެންނައަ   މައިރީހު  އި މިހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެފެނު  ޅުގަނޑަށް  ން މުގައި 

ނުކު   އެ   ދެންމެ  އަނަސްގަނޑުމެން  އަޅު ތާއީދުކުރަންފާހަގަކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު  އެ  ތާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން   .

މަ  ހަ   ،ވެސްއެހެންނަމަ  ނގަޅުކަމަކަށް ވެގެންދާނެ.ވަރަށް ރަގުޅުވާލުމަކީ ހަމަ    އާއި މި އުމުރާ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ

ފަނޑިޔާރުއަހަރު  30އަހަރުގެ    25  މި ބޭފުޅުން  އެ   ންގެ ގެ  ތިއްބަވާއިރުގައި  ހަގު  ގޮތުގައި  އުމުރެއްގެ    އުމުރަށްވުރެ 

ޓަކައި އިންނަވާ    އްޔަނުކުރެއްވުމަށް ޢަކަށް  ބޭފުޅުން ކޯޓުތަ  އްލަވަން ނުވަތަ އެ ސަލަތައް ބަމައްފުޅުންގެ  ބޭ  ޅަކު އެ ބޭފު

 އްޔާ.  ކުރި. ޝު ކަމެއް ނޫންދުކުރެވޭސް އެހާ ތާއީވެ ނޑަކަށްއަޅުގަ  ނެވުމަކީކޮމިޝަނެއްގައި އިން

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އިއްޒަތްތެ ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަންވޭރު ހުޅަނހެ

ބޮޑަށް ފުރަތަމަ    ވެސް   ނޑުއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ.    ވަރަށް  މަރުކަމައެންމެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދަންނަވަން ޙަކަށް  ބާ    ބާ 

ހުރިހޮކައުންސިލަށް   ބޭފުޅުވިވަޑައިގެންނެވި  އެހެން   ންނަށް.ހާ  މިއަދަކީ    ބޭފުޅުން  މި  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ވެސް 

އުފާވެރި   ވަރަށް  ވަރަށް    ދުވަހެއް.އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންއަޅުގަނޑުމެން  ކުދިގު  ބާ އް  ކަމެ  ރި ތިޒާރެއް    އެއީ 

އުފެދިންސިކައު ކައުންސިލުލު  ބާ  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  އަދި  މަސައްކަ  ދެން    .ދުވަހެއްކުރިއަށްދާނެ  ތް  ން 

ބާ މެންއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު އަޅުގަނޑު މިއޮތީ ލިބިފަކައުން  ނަށް  މި މަސައްކަތް    ބޭފުޅުންގެ  . ދެން ތި ސިލެއް 

ބޭނުން،  ށްލަ ފާހަގަކޮނޑު  އަޅުގައޮތީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް   ދެން ކުރިއަށް މި ކޮމިޓީ ތުގައި އަޅުގަޙަޤީޤަން  ން  ނޑުމެން 



  

ފަދަ ފާހަގަކުރެއްވި  ކައުމުޤައްރިރު  ބާ  އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތި   ރަން ބައްދަލުކު  ންސިލާއިން  މި  ނިންމާފައި    ވެސް 

  ން ހެވިދާޅުވި   އެ އަދި މައި  އިގަތީއެދިވަޑަވެސް    ބޭފުޅުން  ވާ ތި ން އޮތް ކީގައި. އެހެއެ  ބުވެވަޑައިގަތުމާ ޚާބޭފުޅުން އިންތި

އެއްޤައިއްތިފާހަމަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއޮތީ  ނިން  ކުން  ކުރަން  އަމިފަކަމެއް  ބޭނުންވީ  ޙަޤީޤަޅުގަނޑު  .  ތުގައި 

އިންތި ބޭފުޅުބުޚާފުރަތަމަ  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއެ  ންނާވީ  އަޅުކީގައި މި  މިގަނޑުމެން  ތި   ން    ކުރާ މަސައްކަތާއި އަދި 

  . އިނގޭތޯ  ލަންގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްކާ   ޓްރޮޑަކްޓަރީ ސެޝަނެއްންމި އި  ކަތްއްވާނެ މަސަކުރައްޅުން  ފުބޭ

  ގައި ވެސް އެކީގައި އޭ  ނޫނަކާ ސްކުރެވުނު ގާފާ   މި ހާރު ދެން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ވަރަށް ފަހުންމި  ،ންނަމަވެސްއެހެ

ބައިވަރު   ހަމަ  ހުރީމައާޚިވެސް  ވަގައެކީ  ޔާލުތައް  ބޭފުޅުރަށްއި  ގިނަ  އޭ  ތަފްން  ލިބި ޞީގެ  . ދެން  ންނަވާވަޑައިގަލު 

އައެ މައްސަލައެއްއީކީ  ނޫން  ނެއްހެން  ހުރީ  އަޅު  ،އެހެންނަމަވެސްމެ.    ސްވެ  ވެސް  އެކްސްޕެކްޓްކޮށްގެން  ގަނޑު 

މި އަ ހިތަށްއެރީ  މަޖިލިސް  ޅުގަނޑު  ރައްޔިތުން  ކައުންސިލުން  ބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބައްދަލުވުންދާނީ  މެދުވެ މި    ރިކޮށް  

ކަންކަބޭ  ކުރަން އަދި  ން ނުންވާނެ  ފާހަގަކޮށްދެއްވުން.  ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު    ތި އެކަންކަން  ވެސް 

އެ ބޭފުޅުން   އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ހުރިއްޔާ  ފާހަގަކޮށްދެއްވަން. އެއީ  އަދި  ކަންކަން  މިހާރު  ބޫލުޤަނެ  ކުރައްވާނެ  ފުޅު 

ހިނގަ މަޖިލިސް  މިރައްޔިތުންގެ  ވަމުން  ސްޕީޑެއްގައި.ބާރު   ރަށް ދަނީ  ވަރަގައަޅުދާއިރު      ގިނަ  ނޑުމެންނަށް  ށް 

އަ ކަން ވަރަށް  އެބަކުރެވޭ.  އެބަ  ހަށްވަކަން  އެހެންވީމާ  ވެސް  ދަތިކަންކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަކަ،  ފާހަގަކުރެވޭ    ށްން 

ޖަމި ތިހުންނާނެ  މި  އަންނައިރު  އުފެދިގެން  މިވަ އަ  ކަން ކަން  އެ،  އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުންގެ.  އްޔާއެއް    ސް  ނޫނަގުތުދި 

އެކަންއަޅުގަނޑުމެންނަ  ވެސް ފާހަ ށް  މުހިގަކަން  ވަރަށް  ކަމެއް.ންވުމަކީ  ޖު  ން ދެ  މު  ސަރވިސް  ޑިމި  ޝަލް 

ގެން އެ  މިޓީއެއް ނަގައިކޮ  އަދި ކުޑަ  ދަނީ.  ވެސް މިހާރު މި އޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން އެ  ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

ދެންމުމެއްގެ ވާހަ ކޮމިޓީގެ ނި  ކުޑަ އެބަހުރި  ދެން އަޅު  ހަގަކުރެއްވީ.ފާ  އެއް މެންބަރުން އެ ބަ  މެ ންކަ  ގަނޑުމެންނަށް 

ޖަމިބަ ޖުއްޔާތަކުއެއް  އެ  ސަރވިސް ން  އި  ޑިޝަލް  ގާނޫނަށް  އެ  ފޮނުވާފަޙު ލާޞް ކޮމިޝަންގެ  ކަން  ދެން  ބޮޑުވާ  . 

މެދުވެރިވެފަ  ކަންކަން  ލަކަހަ އެބަހުރި  ފަނޑިޔާރު  .ވެސް  އިއެބަހުރިވެސް    އުއްތަމަ  އެ    އިފަފޮނުއްވާމި    ޙުލާޞް  

މެންނަށް އަޅުގަނޑު  ،ނަމަވެސްންގެ. ދެން އެހެޞަފުޙާ  25ފުޅެއް އެބައޮތް ފޮނުއްވާފައި  ވަރަށް ދިގު ސިޓީ  ގާނޫނަށް.

މި  މި ނުނިންމި ން  ކޮމިޓީ  އުޅެނީ  ގޮތެއް  އެއަށް  ގިނަ  ން.ގެއަދިވެސް  ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ބޭފުޅުންނަށް    އެއީ 

ޔާރު އެ  އިރު އުއްތަމަ ފަނޑިކުރަމުންދާޙުލާޞް ގާނޫނު އި  ގައި ހުރި ކަންކަމަކީ އެއީ ޅުޓީފު އެ ސިފުޅުކުރެއްވޭނީ ބޫލުޤަ

ބޮ ގޮ  އެ   ޑަށް ވަރަށް  ކަހަލަ  ފޯރުވޭ  ހުންނަނީ  ނުފޫޒު  އެ  ދެއްވާފަޚިތަކަށޭ  އެޔާލު  މި    ،މާހެންވީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ފުރަތަމަ    ގަނެވިދާނެތޯ ށް ބަލައިނަންމެޅުގަނޑުއެއީ ސިޓީ އަ  ނީ.އުޅެ  ން އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިމިގެން މި ކޮމިޓީ

ހުރި ކަންކަން    ގައި ލާއިރު އޭއި އީ ގާނޫނުން އެކުލަވައެ  ނޑުމެން ބަލައިގަނެގެން ހުރި ކަންކަން އަޅުގަ  . އޭގައިކަމަކަށް

ނޫން އެ ސުވާ ކޮންސިޑަރކުރެވިދާނެތޯ  އަދި މިލެއްގެ ތެތޯ  އަދި އައުޅެނީ  ރޭގައި  ގޮޅުގަނޑުމެންނަ. އޭގައި  އް  ތެ ކަށް 

ނިންމޭނު އެހެންނަމަވެސްއެއް  އެބަހުރި  އެހެންވީމާ  ، .  މިހާރު ޙުލާޞްއި ،  ހުށަހެޅިފަ  ތަކެއް  އެހެންވީމާ ވެސް   .  ،



  

ބޭފުޅުންގެ    ބޭފުޅުންނަށް އަދި ވަކިވަކިން ވިޔަސް އަދި ތި  ތި  ވެސް  ނގަޅު ބާ ކައުންސިލުންވަރަށް ރައަޅުގަނޑަށް  

އަވަހަށް    ޔާލުފުޅެއްޚި ވަރަށް  އޮތިއްޔާ  އޮތް   ވަން.އްދެވެސް  ގިނަވަގުތެއް  އެހާ  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    އެއީ 

ން ނިންމާފައި  ކޮމިޓީ  ތީމަވެސް ނިމިފައި އޮ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުޑަ  ވޭ ބޫލެއްނުކުރެޤަކަށް މިހާރު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ

ދެންނެވިހެން    ރިން މިކުއި  ކީގައެއެއާ   މެ.  ވެސް  ދަތެއް ނުވެސް ނެތްތުގައި މާ ގިނަ މުއްޙަޤީޤަފުލޯރއަށް ގެންދަން  

އްލުކުރެވިދާނެ  ޙައިން މަޖިލީހުން  ތަކުގެ ތެރެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާނެ ދަތި  ކަތްކުރުމުގައި ތި ގެ މަސައްކައުންސިލު   މި ބާ 

މިހާރު ކަން  ކަހަލަ  ފާހަގަކުރެވެންޏާމު  ފުރުޞަތެއް  ކަން  އެހެން  ފަހުން  އަދި  އެ ވެސް  ވިޔަސް  ކަން  ކަން  ގައި 

   ރިއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު .ށްމު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއަންމުހި ށް ވަރަ ވުން ފާހަގަކޮށްދެއް

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ ވަ ބޮޑަށް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެ   ރަށް  އަރި  މިވަގުތު  މި .  ފުރުޞަތު  ޛު  އަލްއުސްތާ  އަރުވަނީ  ޅުގަނޑު 

   އިޝަތު ސުޖޫން.އަ

 

 ން: ކެވުއްކަދެވާހަ މުޙައްމަދު  ސުޖޫން ޝާ އިއާ މެންބަރު  ވް ކޮމިޓީއެގްޒެކެޓި ގެންސިލު ބާ ކައު

ވަރަށް ކުރު ކޮމެޝުކު ހަމަ  އަމިއްލަ  ޒާތު  ނަވާލަން. އަޅުގަނޑަށް އޭގެންޓެއް ދަންރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ން 

މައްސަ އެއްވެސް  ނެތް ގޮތުން  ކޯޓަށް  ކުރުވަކާލާތު  ލައެއް  އެކަމަށް  އެ  ވަޑައިނުގެންނެވުމަކުން.  އެކަމަކު  އެއީ  މަކު 

،  ހެންވީމާއެ  .ތުކުރުމާޒިރުވެ ވަކާލާންނޭނގެ ގާނޫނީ މަސައްކަތާއި ކޯޓަށް ހާކަންޖެހޭ  ކްކުރަނެއް އެބަ މޭކްޝަޑިސްޓިން

އަ މަސައްކަތްކުދި  ވަކާލާތުކުރުން  ގާނޫނީ  ކަމަކު  ބާމަނާވިއެއް  ނުރުން  ކަންނޭނގެ.    ން ވުއަކަށް  ބިކޯޒް  ރަނގަޅު 

   ، އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.. އެހެންވީމާވެސް އަންނާނެ އޭގައި އްތައްތަ ހަލަ ކަންޗް ލޫޒްވުމާއި މިކަ އެ ޓަލްސޯއިޓްސް އޯ 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  އަރުވަން. ތު ޞަމް ރިފްއަތަށް ފުރުއަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުޢަފްރި މް އިބްރާހީޓަރނީ ޖެނެރަލް  އެ

  ބާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޙަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު ފުޅުންނަށްރިހާ ބޭމިޓީގެ ހު. ޖުޑިޝަރީ ކޮރިރުޔާ މުޤައް ޝުކުރިއް

ކަމަށްފުރުޞަ ދެއްވި  އައަޅު  ޓަކައި.  ތު  މި  ހީވަނީ  ތާރީގެ  ންޅުގަނޑުމެގަނޑަށް  ގާނޫނީ  ބާ  ޚުރާއްޖޭގެ  ގައި 

އުފެލެކައުންސި ފުގިއުލޭފެޝަން ރެޕްރޮގަނޑުމެންނަށް މި  ދި އަދި އަޅުއް  ލިބިގެން ދިއުމަރުޞަޓްކުރުމުގެ  ކީ އެއީ  ތު 

ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް    ތް ކުރަންގެ މަސައްކައް އެކުލަވާލުމުކައުންސިލެ ން ރާއްޖޭގައި މި ބާ  ދެ   ކަމެއް.ޚީރީތާވަރަށް  



  

ލިބިފައަ މަޢުލޫމާޅުގަނޑަށް  އޮތް  ކައި  ނުވާ  ކުށަކަށް  ނޫ  7ވަނީވިއްޔާ    މުގައިތު  ވެއް  8ނީ  އަހަރު  ޖެ.  އަހަރުވަރު 

އަޅުގަ،  މާއެހެންވީ ފަހުން  ކާމިޔާބުވީ.އެންމެ  މި  މިކަން  މަޖިލީހުގެ  ،  އެހެންވީމާ  ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންގެ 

ހު ޝުއިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ފާސް ގާ  މި  ދަންނަވަން   ކުރުރިހާ  މިއަދު  ވެ  ނޫނު  އަދި 

މަސައްކަތްޢަންނަށް  ޑުމެއަޅުގަނ ގޮތުން  ކަމަށް ކުރިއަށް ގެ  މަލީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކުއެކީގަ އާއެ  ކައި. ޓަ  ންދެވޭ  އި ދެން 

މި ހުށަހެޅުނު   ގާނޫނަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  މި    ޅޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްގު  އިޞްލާޙާ ހީވަނީ 

ބަދަލުކުރެވެނީޚި އަޔާލު  ފާހަ.  ހަމަ  ކަމެއް  ދެތިން  ހިތަށްއަރާ  ޅުގަނޑަށް  އަކަމަކަށް    އެއް  ން.ށްލާނަގަކޮޅުގަނޑުގެ 

އްގައި އޮތްކަމެއް  ޙެލާޞް ހުށަހެޅި އި  ންނޑުމެން ސަރުކާރުޅުގަތިބެފައި އަމައްސަލައަކީ ހަމަ    ގޮތުގައި އުމުރުގެ  ފެންނަ

ވެސް    ލާގައި ޙަޓްރާންޒިޝަނަލް ޖަސްޓިސް ކޮމިޓީގެ މަރު  މުގައި ނޫނިއްޔާމުއްދަތު  އި މި އިންޓަރިމްތުގަޙަޤީޤަ.  ނޫން

ކޮންމެވެ ވަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަސް  އޮ ކަށް  މެދުގައިމަކީކައެ  މެއް  ކަ  ތްކަދެކެވިފައި  ވަކީލުންގެ  އަދި  ވެސް    . 

ޖޭ.އެ  ކީ.ކަމައެ  ކަމެއް    ތް ޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައި އޮޚިވެސް ވަރަކަށް  ކޮންމެ އުމުރު  ސް.ސީގެ މެންބަދެން    25ރެއްގެ 

އޮތެ މި  ގޮތުގައި  މިއަހަރުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކު  އަ  40ގައި  ޙު ލާޞްއި  އް  ޖައަހަރު    ހައިގެން ޅުގަނޑުމެން 

ބޭސިލުޙާ ނަތީކުރަން  އަޅުގަނޑުމެނުންވަ  އެންމެންނަށްޖާއަކީ  ވަރަ  ން  އިއްވެސް  ބައެއް  ސާފުކަމެއް.  ރި  ޒަތްތެ ށް 

އެކަ  މެންބަރުން ތަފްން  ވެސް  ވިދާޞީވަރަށް  މުހިލުކޮށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑަށް  ންޅުވެދެއްވައިފި.  އެއްކަމަކީ  މު 

ރަން  ރ ބިލްޑްކުލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ އެއީ ކެރިއަ ޝަޖުޑީއަދި    ފޫޒުން އެއްކިބާވުން.ވޭ ގޮތުގައި މި ނުބޫލުކުރެޤަ

ލަތްތަކުގައި  ޙާތު ފުށުއަރާ  ޙަސްލަށް ހީވަނީ މަކޮށް އަޅުގަނޑަޞަ އްޚާއަދިވަކިން    ދުން.ހެމަކަށް ނެފޯ  ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓް

ހޯދޭނެ  ސަލާމަތް  އުމު   މުރަކަށް އު  އޭގެން  އެ  އަޅުގަހެދުން  ރު ވެސް  މު.  މި  ވަޢަޖުތަމަނޑުމެންގެ  ކުކީ  ޑަ  ރަށް 

އެބަ  އް.  ޢެމުޖުތަމަ އަނެކަކަށް  މިސާލަކަށް އިނގޭއެކަކު  ދާއިރުގަކޯ  ،ހާޒިރުވެކޯޓަށް    .  ރަނގަޅު އި  ޓަށް  މި    ވެސް 

ހުށަ ވާހަކައެ އޮހެޅިއް ޝަކުވާއެއް  ތަނާ  ންނަފައި  ބެލުމުން  މައްސަލަ  އެހެދާނެވިލުވެޒުފަނޑިޔާރެއްގެ    ، ންނަމަވެސް. 

އައެޔަ މައްކުންނެއް  މުޅި  ނާދެ.  އްލެޙަ  ސަލައަކަށްދި  ފަނޑިޔާރުއް  އެ  ވަކީލުންގެ  ހާޒިރުނުވިއެއް  އެ  ކުރިމައްޗަށް  ގެ 

ފަނޑިޔާރު އެ  ރައްކަމަކު  ފަނޑިޔާރެގެ  އެހެން  މައްޓެހި  ކަމަށް   ސަލައްގެ  އިންނަ  ޖޭ.އެސް.ސީގައި    ބެލެވޭއިރުގައި 

ފާގަނޑުމެންދެން އަޅު  .  އެބަނުފޫޒު ފޯރުވޭ ހަމަ    ވަނީވިއްޔާ  މާޒީއަނަށް  އޮތީ  ވިފައި  ލާއިރުގައި ކުރެ ށް ބަ އިތުވެދިޔަ 

ތަޖު  ހިތި  ސިފަރިބާއެވަރަށް  އެކި  ހަމަ  އެބަހުރި  ފެނިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްގޮތަށް    އެކިއެކިގައި  ސިފައިއް. 

މަންފާއާ  މާލީ  ބައެލަތުޙާބައެއް  އަދި    ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި  އެބަހުރި  ތަންގައި  ކޯއް  އަޅައިދެވިފަވެ  ޓު ތަނުގައި    . ސް 

އަވީމާއެހެން ވާހަކަދައްކަޅުގަނޑަށް  ،  އަޅުގަނޑުމެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ށް  ލަތަޙާ ންވާނީ 

ކަމަށްޢާރި އަބަދު   .ޔަތްކޮށްގެން  ބެލެވި  ގާނޫނަކީ  ކޮންޓެކްސްޓަށް  އެބައެއްގެ  އެބައެއްގެވެސް    ލަތަށް ޙާ   ގެން 

ކުރިން  ޔަތްކުޢާރި ރަނގަޅުރެވިގެން  ގޯހެއް  އޮންނަ  އެއްޗެއް.  ކައިޓަ  ކުރުމަށްހެދިފައި  ،  ވީމާ އެހެން  އެކުލަވާލެވޭ 

، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިހާރު  ހެންވީމާމެންނަށް ފެންނަން އޮތީ ގޯސް ހެދިފައި އޮތްތަން. އެމާޒީގައި މި އަޅުގަނޑު



  

ވަކި ގާނޫނުގައި  ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ވަކި  އެކަމެއް  ހުށަހެޅުމަކީ  އެއް  މައްސަލައެއް  ލަތެއްގައި  ޙާވެސް  އީކީއެއް 

ޔަ ހަމަ  އަޅުގަނޑެ  ނުންޤީކަމަކަށެއް  އެހެވެސް  ނުދެކެން.  މިސަރުކާ ންވީމަ،  އް  އި  ރުން  އެ  ޙުލާޞް ހުށަހެޅި  ގައި 

  ސްނާލައިގެން. ވި  ވަރަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް    މަށްންކައަހަރު ހިމެނިފައި މިއޮތީ މިދެންނެވި ކަ  40ގެ ގޮތުގައި  އުމުރު

އޮތްކަން   އެގޮތަށް  އެކަން  ދެވަ  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމައެއީ  ވަދެން  މި  ކަމަކަށް  ވާހަކައިގައި  ލާތުކާނަ  ކުރުމުގެ 

ވެސް    ތެރި މެންބަރުންއަދި އިއްޒަތް  .ކުރައްވައިފިޔާލު ފާޅުޚިސް  ވެ  މެންބަރުންއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލުގެ ބަ 

ފާޚިބައެއް   އޭގައި  ޅުކުރައްޔާލު  ހީވަނީ  ޤީޤަޙަވައިފި.  އަޅުގަނޑަށް  ސަރވިސް  ފުރަތަތުގައި  ޖުޑީޝަލް  ކަމަކީ  މަ 

ވަޑައިގަން ބޭފުޅަކު  މެންބަރަކަށް  އެކޮމިޝަނުގެ  އި  ނަވަނީ  އަމިއްލަ  ވަކާތިޔާރުގައިޚުބޭފުޅެއްގެ  ކުރެއްވޭކަން  .  ލާތު 

މެން އެކަން އެ  ގައި އަޅުގަނޑުގާނޫނު  .އެއް އެއީވާ ޗޮއިސްކުރައްމޭކްލަތުގައި  ޙާ ން އިނގިވަޑައިގަންނަވާ  ނުކުރެއްވޭކަ

މިމަނާކުރަ މަޤް  އީނީ  ނަޒާ  ޓަކައި.  ކުރުމަށްސިލުޙާދެއް  ޞަވަކި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެއީ  ތްތެރިކަން ނަގަހަ ޙައެއީ  އްޓަން 

ބޭފުޅާގެ     އެކާލާތުކުރުން އެއީ، ވަކުރަން. އެހެންވީމާބޭއްވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމުއް ނުމެރުއެތު ފުށުޙަލަމަސް

ފަންޝައު އެކަމުގަ   ނުގުވެރިވާ  ވަނީވިއްޔާ  ވަޑައިގަންނަބޭ  އި  ޖުފުޅާ  ކޮންމެހެން  ނުޖެހޭ  ޑީޝަލް ސަރވިސް  ވާކަށް 

ކުރައްވާކަށްކޮ މެންބަރުކަން  ކޯޓުތަކަށް  .މިޝަނުގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް    ،އެހެންނަމަވެސް  ގަންނަވަންވީ. ވަޑައިހަމަ 

ފަނ ވަޑައިގަންނަވަނީ  ސު ކޮމިޝަނަށް  ގާނޫނުމައް   ކީލޫޑިޔާރުންގެ  އެ  އަދި  ބައްލަވާ  ތެރެއިން  އިގެ  ސަލަތައް  މުގެ 

އަޅުއް ފިޔަވަޅުތައް  ކަމުގައިއަޅުއްވަންޖެހޭ  ހިސާ  ވަން  އެއް  ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  ކަމެއް ވަނީވިއްޔާ  އެއް    ބަކުން 

އަނެ   ތިޔާރުކުރައްވަން.ޙްއި މީގައި  ފާހަގަކޮށްލަވެސް    އްކާ ދެން  ބޭހަމަ  ހަމައެކަނި    މަކީ ކަށްވުވަކީލަ   ނުންވޭން 

ފުރުޞަތުކާލާތުކު ވަ އޮންނަ  އެބަހުރޭ ންޏެއް  އެކަ  ރަން  މަސައްކަތްތައް  އިތުރު  އެތައް  ގާނޫނީ  ހަމަ    ނޫންކަން. 

ގާ ތެރޭގައި  އޭގެ  އަދިކުރެވެން.  ދިނުމާއި  ލަފާ  އޭ ނޫނީ  ގާނޫ  ގެ  ލިޔެ އިތުރުން  އަދި  އުކިނީ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ންތައް 

ން އެ އޮންނަ  ލާތުކުރަވަކާނީ އެ  ޑަށް ހީވަ، އަޅުގަނއެހެންވީމާ  ކަތްތައް ކުރެވޭ. ބައިވަރު މަސައް ވެސް އެތައް   މިނޫން

މުއްދަތަ  ،ފުރުޞަތު އޮންނަ  އެއީކީއެއް  ކަނޑައެޅިފައި  ހިފެހެއްޓުމަކީ  ނޫއަސާސީނޫނުޤާކަށް  އެހެން  ވެސް    ންނިއްޔާ 

އެ ލިބި  ގާނޫނަކުން  ގައިދުކުރެވޭނެ  ޤެއްޙަ ދޭ  މީހަކަށް  ނޫންތެލަ ޙާ އް  އެހެއަސްލު  އް  އެންވީމާ.    އަޅުގަނޑު ކަން    ، 

ފާހަގަކުރެ ތިވެސް  އިތުރަށް  ވޭތީ  އޭގެ  ދެން  ދަންނަވާލީ.  ބޭނުންވޭ  ޅުއަ  ބޭފުޅުންނަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  ގަނޑު 

ބާޤީޤަޙަ މުހިއެ  ކައުންސިލުގެ  ތުގައި  މަޤްންންމެ  ރައްޔިތުންޞަ މު  ރައިޓްދަކީ  ސޮސައިޓީއެއް  ބޭސްޑް    ނަށް 

ވަކީލުންގެ  ޓަކަ  ކޮށްދިނުމަށްފޯރު ކަންކައިސިޙައި  ކުރައްވަންޖެހޭ  ކުރުން.އްޔަތުން  ރަނގަޅަށް  އެއީ    ން 

ތަންމެ ބައިވަރު  އަސާސީގެ ކިނޫނުޤާށެއް  މެންނަކައަޅުގަނޑު  ،ވެސް ނުކުރެވޭނެ  ވެރިކަމެއް  ކަށެއް ހެޔޮއަޅުގަނޑުމެންނަ

ލިޔެވިޤުއްޙަ ހުދުން  ކަޅާއި  އެއެއްތަކެއް  ހުއްޓަސް  އަޅުގަނޑުފައި  ފޯރުކޮށެކަށެނަމެން  ނުދެވޭނެއް  ނުއެއް    ،އް 

ވަކީ އެ  ނެގެހެއްޓޭނެ ކޮށްދޭނެ  މުޖުތަމަލުކަން  ނެޢުން  ވަކީލުންނަކީ  ގައި  އެ  އަދި  ވެސް    ތުގައިޙަޤީޤަތިއްޔާ. 

ނާރާނެ އެ   . އެއްވެސް ފަންނެއް ކުރިއެއްވެސް ވާންޖެހޭ  އަދި ގާބިލު ބަޔަކަށް  ޖެހޭ.ންޔަކަށް ވާވަނިވި ބަ ކުރު ރީޖަވާބުދާ



  

ވަރަށް ގިނަ.  އަ   .ކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ  ނެތްނުގައި  ފަން  ބަޔަކަށް އެ   ލު ގާބި ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަކީލުން 

އެހާ މަދު. އެހެންވީމާ  ،އެހެންނަމަވެސް ންމެ  ގެ އެންސިލުށް ހީވަނީ މި ބާ ކައު، އަޅުގަނޑަރަނގަޅު ވަކީލުން ހަމަ 

ފެންވާންއަޒުމަކަށްމު  ންމުހި ވަކީވީ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންޓަ   ށްއެކަމަ  .އުފެއްދުންލުންތަކެއް  ވަރު  ބާ    ކައި 

އްދުމާއި މިކަހަލަ އެތައް  ނެސް އުފެރީނު ދިނުމާއި އަދި މި ލީގަލް އެވެއަރބޭއްވުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ތަމް   ނެއްޚާއިމްތި

އަޅުގަނޑުމެން  .ކުރެވޭނެ  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ތައްތަކެއްކަން މާނައަކީ  ރައްޔިތުއޭގެ  އަދި  މަޖިލީހުން ނަށް    ންގެ 

ބިލަކަށް   ހުށަޚި ފާސްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ،ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ނޭޅުމެއްޔާލެއް އަދި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ޕްރޮފެޝަ މިވަގުތު  އަމާޒަކީ  ކުރިއެ މައިގަނޑު  ކުރަންޖެ  ރުމަށްން  ކުރިއެރުޓަކައި  ކަންތައްތައް  ،  އެހެންވީމާ   .މޭހޭ 

ކަ  ނެއްކާއަ ހަމަ ބާ  އަޅުގަނންސިލްއުވެސް  ނަމުގައި ގެ ނަމުގައާއި އަދި  އަމިއްލަ  އިއްޒަތްތެރި  ވެ  ޑުގެ  ސް ހުރިހާ 

   ކުރިއްޔާ.ޝު  ޓަކައި. ކަމަށް  އްވިދެ މި ފުރުޞަތު ދަންނަވަން ރު ންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުމެ

 

 : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ރިފްއަތު.ންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީއަދި ބަ  މެންބަރު   އެކްސްކޯގެ  ވަރަށް    ޛާ އަލްއުސްތާ މިވަގުތު    މް 

  ރުޞަތު އަރުވަން.ޅުގަނޑު ފުއަށް އަނާރާއަ

 

 ވުން: މް ވާހަކަދެއްކެ ޢީނަ އަނާރާ މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ ންސިލު ކައުބާ 

ޝުކު  އަޅުގައާދެ!  މުޤައްރިރު.  ފާހަގަކޮ  ނޑުރިއްޔާ  ބޭނުށްލަވެސް  އަޅުގަނ  ތުގައިޙަޤީޤަންވީ  ން  ޑަށް  ވެސް 

ކައުންސިލުތަ ބާ  ވަސައްވަރުކުރެވޭ  މަ ގެ  ބޮޑު  އެބައޮސްއޫލިއްޔަތެއްރަށް  މި    ދާއިރާ  ތް  ޖުޑީޝިއަރީ 

އުރެއް  މު ދަންވަރަށް މުހި  ވެސް  ން ހަމަ މި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަކީދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަ  ކުރުމުގައި.ޙުލާޞްއި

މަސައްކަތަކުރައް  ބޭފުޅުން ތި   ފަރާތެއް. އަދި ތި  އަދާކުރައްވަމުންދާ  ދެން ދެންމެ    ދަންނަވަން.  ވެސް ޝުކުރު   ށްވާ 

ހުޅަ ކޮން ކަންތައްދާއިރާގެ  ގު  ނހެންވޭރު  ކައުންސިލުން  ބާ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ބޭނުންވާނީތަކެއްތޯ މެންބަރު  . ދެން   

ކައުން ބާ  މިހާރު  ހިތުން  މުހިސިލައަޅުގަނޑު  މިވަމުންށް  ލިބުންނީ  ވެފައި  ތަމްބާޖެޓެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ރީނު  . 

ދެން   ތެރޭގައި.ގެ މުއްދަތެއް ޖެހޭ ކުރު ބަވެސް ހަދަން އެ  އެބަ ގަވާއިދުތައް ވެސް  ރުން ޕްރޮގުރާމްތަކާއި އަދި އޭގެ އިތު 

ބޭނުޙަޤީޤަ  މަށްއެކަންކަ ބޭފުޅުން  ގާނޫނީ  އެލައެބޭބޭފުޅުންނަ  ންވާނެ.ތުގައި  ހަމަ   އް ންސެވަށް  މި    ދިނުން   އެއްޗެއް 

މުހި އެއީ  ކަން  ންމުވެސް  މަ  ކަމެއް  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތުން  ކަފާހަގަކޮށްލަން.  ބާ  ދެޖިލީހުން  ވޭނެ  އުންސިލަށް 

ފާ ކަމުމެއްއެއްބާރުލު އަޅުގަނޑު  އިގައި  ދާއިރާ  ޖުޑީޝަރީ  މި  އެއީ  ޓަހަގަކޮށްލަން  މިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގެ  ބަޖެޓު   ކައި 

 ދިނުން.  ހަމަޖައްސައި ންކަކަން

 



  

  ވުން: ތުން ވާހަކަދެއްކެ ސަރިޔާ

ބޮޑަށް އަނާރާޝުކުރިއް   ވަރަށް  އަލްއުސްތާޛާ  ބޭފުޅަކުޔާ  އެހެން  އިތުރު  ޢަލީއުސްތާއަލް  އާދެ!  ،.  ޙުޛު  ސައިނަށް   

 .ފުރުޞަތު އަރުވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ސީނިއަ ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުވަކީ  ރ ދެން  ހަމަ  ވެ ލުން  ވަރަށްގަނޑު  ވަކީއިޚްތިރާ  ސް  ސީނިއަރ  ހަމަ  މުކުރާ  ލުން 

އަޅުގަނޑު  ހިތަށްއެރީ  ތިއްބެވީމާ  އަނާ   ފާދެންމެ  އެ  ޚިޔާލުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭ ޅުކުރެއްވި  ހަމައެކަނި  މިހާރު  އޮތް  .  ގައި 

ވަކީލުކަމެއްޕްރޮފެޝަނަ ޕްރޮފެޝަން  އެހެންވީމާ،  .  ނޫން  ކީ  ވަކީލުންގެ  ދައު ލޭޓުކުރައުރެގި ހަމައެކަނި  ލަތުން  ން 

މިސާލަކަށް  ؟ ލޭޓުކުރާނީއުގި ރެ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ނޫނީ ށް ހީ . އަޅުގަނޑަތޯވަތަ ނޫންދުކުރަންޖެހޭތޯ ނުޚަރަ

ހަދަގާނޫ މައްސަލައެއްއިނެއް  ކިހާ  ފި.  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  އެ  ކަންކުރާނީ  އެވަރަކަށްތޯ  މިން  ނެތް.  އީ 

ހީކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ވެސް އެޕްރޮ   ވަނީ. އެހެންށް  . ހަމައެކަނި  އިބަހުރި ރާއްޖޭގަފެޝަންސްތައް 

މިހާރު ހަ އަދި  ޓީޗަރުންއަ މަ އިންޖިނިޑޮކްޓަރުންނާއި  މިއީ ހަމަ ހުސް ރުންނާއި  މި   ނާއި  ހުންނަނީ    ޕްރޮފެޝަންސް 

ހަމަ  އަދި  ފަން  އިނގޭތޯ.  އެހެން  އަދި  ނުބުނެވޭނެ  މީހުންނަނުއަޅުގަނޑަށް  ތިބި  ހަމަ    ކީ ތަކުގައި  ވެސް 

ވަނީ. ކިހާ  ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީ  ހުން ނޫނެކޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވިސްނާލަންޖެހޭބި މީ ގައި ތިތަކުޝަންޕްރޮފެ

ކޮން މިން ދައުލަތުގެ    ވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެންގޭޖުމަންޓު ބަޖެޓުމިންވަރަކަށްތޯ  އެ  ޚަން  ނޫނިއްޔާ  ؟ ނީ ރަދުކުރާ 

ތިށްއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަ ޚިޔާލެ  ތުރުންގެ ޚިޔާލު، އިބޭފުޅު   އަރަނީ  ވާނަމަ  ބޭފުޅެއްގެ  އް ވެސް އޮތް ކަމަށް 

  ނައިބު ވަރަށް   ދެންމެ ބަންޑާރައިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ    އޭގެ ދެން. ދެން  ހަމަ ފާޅުކޮށްލެވުން އެ

ގައި  ހިތު  ވެސް ހަމަ ހަމަ   ގަނޑުއަޅު  ގުޅިގެން  ލާއްވި ޚިޔާވަނީ ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް ހީ

ޖަވާބުގައި ވެސް ދެއްވަހުރި ވަރަށްގިނަ ވާ   16ސީގެ  ޤާނޫނުއަސާ  ގޮތުން ބޫލުކުރާޤައިފި. އަޅުގަނޑު  ހަކަތަކެއް އޭގެ 

ކޮންމެ  ވަނަ މިއިކިޔަ  މާއްދާއެ    ހެންމާއްދާއިން  އަނެއްކާ  ނޫން  އޭގައި އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ  ދޭކަށް  އިނގޭތޯ.    މެން 

  ވަނަ   37ވީމާ،  ހެންއަންނަނީ އަނެއްކާ. އެ   ޝަނެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކްސްޓްރި ރެކަހަލަ ހަމަ އެ ނާގޮތަށް އެބު

ކޮންމެހެން  މާއް ބުނާ  ވަޒީދާގައި  އަދާކުރާ  ނޫންހެން.  މީހަކު  ހުރަހެއް  އަދާކުރުމެއް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ފާއެއް  ހަމަ 

އުސޫޤަ އިޚްއުމުތަކުގެ  އެމީހަކު  ގޮތުން  ހީތިޔާ ލެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީކުރަރުން  އެއީކީ  ނީ.  ރީޒަނަބަލް  -އަންމާ، 

ކަމަކަށް އަޅުގަ ވާ މެންބަރުން  ސް.ސީއަށް ވަޑައިގަންނައެ.އްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ޖޭބޫލެޤަނޑަށް  ރެސްޓްރިކްޝަނެއް 

އޮ  ޕްރެކްޓިސްކުރެވޭ އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  މި ބޫލުކުރާގޮތަ ޤަތުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެކިޔާ    ށް  ނުވަތަ  މަލުބަލާ  ށް 

ށް  ، ބަލާ ބެލުމަ އެހެންވީމާ  ހެން.ންޓްރަސްޓު ލިކްޓު އޮފް އިފްޕަރސީވްޑް ކޮން؟ ޔަނީގެ ދެއްތޯ ކިނސީވްޑް ކަންނޭޕަރ



  

މަޞްލަފެ ހަޙަތު  ންނަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ  ފުށުއެރުން  ނޯންނަގޮތަށް  ނުވަތަ  ނައްތާލަން.  މަ 

   ޔާ.ރިއްފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކު  އެކަން ހަމަ އެހެންވީމާ،  ން.ބަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޝުކުރިއް އަޔާ  މެންބަރު.  ހީ ޒަތްތެރި  ޙުސައިން  ވަނީ  ޅުގަނޑަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  ފާހަގަކުރެއްވީ އިއްޒަތްތެރި    އެ 

ގޮތުން ބެހޭ  އަދަދެބަޖެޓާ  ކިހާ  ދެން  އެއީ  ބަޖެޓެ  އެކައްގެ  ކަނޑައެޅި  އެހެންށީގެންވަނީއްތޯ  އެއީ  ނަ.  މަވެސް، 

އިރު އަދި  ޖިލީހުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަންތައްތައް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާރައްޔިތުންގެ މަ ، އަދި ބަޖެޓު ވަނީ ނޑަށް ހީއަޅުގަ

ޖެޓެއް ދޭންޖެހޭނެ  ހަގަކުރެވިފައި ބަނުގައި އެބައޮތް ފާޅުންތަކަކާއި އެކުގައި ދެން ގާނޫށަހެބޭފުޅުންގެ ހުށަހަޅުއްވާ ހު  ތި

އަޅުގަކަ ތި މަށް.  އަރުވަނީ  ނަށްފުޅުންބޭ  ނޑުމެން  ތި އި   ޔަޤީންކަން  ވާ  ގެންއެކަށީ  ށްބޭފުޅުންނަ  ރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

މަޖިލީބޭނުން ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓެއް  މިންވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ  ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން.    މި   ހުން 

ކޮ މަސަ މިޓީޖުޑީޝަރީ  އެ  ވެސް  ތިއްން  އެހީތެރި ބޭފުކަތުގައި  ކުރެވޭޅުންނަށް  މަސައްކަވެދިނުމަށް  ހުރިހާ  ތެއް  ނެ 

 ޞަތު އަރުވަން.  އްޒަށް ފުރުޢިސްތާޛު އަޙްމަދު މު، އަލްއުމަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ކަކޮށްދޭނެ

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްވާ ޒުމުޢިއް  އަޙްމަދުމެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ންސިލުގެ ބާ ކައު

 ޖުޑީޝަލް  ނަވާލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ންދަ  ގަކޮށްމެއް ފާހަ އްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެތިންކަޤަ މުރިއްޔާ  އާދެ، ޝުކު

އުޖޫރަ މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  އަސަރވިސް  ޖުޑީޤަޅުގަނޑު  .  ސަބޫލެއްނުކުރަން  ކޮމިޝަނުގެ  ޝަލް  ރވިސް 

ކޮމިޝަނުތަކުގެ  މެންބަރު އެހެން  އުޖޫރައެއް    ރުންނާމެންބަންނަށް  މަސައްޕާޓްއެއްވަރު  ރައްވަންޏާ  ކަތްކުޓައިމްކޮށް 

ކަމަކަޖެހޭ  އަރުވަން  އެއް ނެ  ވާހަކަ  ށް.  ނުފޫޒުގެ  މި  ދެން  ފާހަގަކުރަން.  އެކަން  އަޅުގަނޑު  އިރުގައި  ދައްކާ ކަމަކަށް 

ޖުޑީޑީޝަރީޖު ވެސް  ކޮމިން  މެންޝަލް ސަރވިސް  ހިމެނޭ  ފަހިކޮށްދެ ޝަނުގައި  ކަންތައްތަކެއް  ވިދާނެ. އަދި   ބަރަކަށް 

ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ މީހެއްގެ    ރަށް ވެސް އެންމަންޏާ ސަރުކާ ނިގޮތަށް ނިންމުންތައްފަހި ށް  ތުން ހަމަ ސަރުކާރައެގޮ

މަ ދެއްވަމުތަޤާސިޔާސީ  ކުންފުނި  އި އް  ނުތަސަރުކާރު  އެކަށީގެން  ނިސްބަފީ  ވާ  ކުން  ވަކީއެ  ނޫނީ ތްވާ  އެ ލެއްގެ     

ފަރމަށް ބޭފުޅެ ދެއްވިދާވެ  އްގެ  އެހެން ސް  ޖުޑީ  ވީމާ،ނެ.  ވަކި  ނޫން ކޮޝަރީގައި  ކޮންމެހެން  ނުޅަކުންނެއް  ޒު  ފޫ 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  އަޅުގަނޑު  ޤައަންނާނެ  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ބައެއް  ދެން  ބޫލެއްނުކުރަން 

އަމަތުކުޙުތު މިހާތަނަށް  އޮރައްވާފާނެ  ޖުއިސްފައި  ނުފޫޒު ޑީޝަރީތީ  ސަރ ޖުޑީޝަލް   ންނޭ  ކޮމިޝަ  ނުގެ  ވިސް 

ބައެއް ވަކީލުންނަށް  ފެނިގެން ވާހަކަތައް އަހާފައި އެބަހުރި    ށްނަމެން އަޅުގަނޑުހަމަ މައްޗަށް. އެކަމަކު  ރުންގެ  މެންބަ

ފީ ބޮޑު  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  ކުންފުނިތަކުން  ސަރުކާރު  ހުރިކަންވެސް  ދެއްވާފައި  މައްސަލަތަކު    .  ގައިވެސް 

ސް  ޞަތު ވެ ފުރުމުގެންތައްތައް ކުރުއެކަ  ށްރމްތަކަޅަކު ނިސްބަތްވާ ފަފުބޭ  މާ، އަދިވެސް އެކަން އެގޮތަށް އެއެހެންވީ



  

ނުފޫޒުއެބައޮ ވަކާލާތުނުކުރެވުމަކުންނެއް  ކޮންމެހެން  އެހެންވީމާ،  ފަސަރު   ،ތް.  ފޯރުވުމުގެ  ކާރުގެ  ނުފޫޒު  ރާތުން 

ށް   އެއްކަލަ ބިލުތައް ވަރަ ދާޅުވެއްޖެ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މެންބަރަކު ވިޞަތު ވެސް އޮތް ކަން  ފުރު

ވާރިކު ބާރަށް   ވެސް  އަޅު  ،ހަކައާއަށްދާ  ބަހެއް  ޤަގަނޑު  ކައުންސިލުން  ބާ  ބިލުތައް  ބޫލުކުރަން  ބައެއް  ބުނަންޖެހޭ 

ފަ ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މިސާލަކަށް  އިއެބަހުރި.  މައްސަލަތުރުކުރުމުގެނޑިޔާރުން  ހަ  ،  އިފަހަކުން  ގެ  ތުރުކުރުމުތަރަކަށް 

އަދި   މިސްޖޭ.އެމައްސަލަ.  މިހާރު  ގާނޫނަށް  އިގެން.ސީ  އެއްޞްލާޙުތަ ނަ  އަޅުގަކަ.  ހިޔެއްނުވޭ  ނޑަމަކު  ކަށް 

އެފަދަ   މިއޮތީ  އަދި  ކައުންސިލު  ބާ  ކޮމެންޓުޤާމައަޅުގަނޑުމެންގެ  ބިލުތަކަށް  އެ  ހެނެއް    ކުރުމުގެ މެއްގައި 

އަޅުގަނޑައިމަރުޚަލާއެއްގަ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަހެނެއް.  ހީވަނީ  ކުރުވެގެން  ނޑުމެންނަށްށް  ދެތިން    އެންމެ  ވެސް 

އެކަހަލަ ބައެއް މާ، އަވީއެހެން  .ޓުކުރުމަށް ޓަކައިކޮމެން  ކަންތައްތަކަށް  އެން  ންވާނެހެވަރު ބޭނުތާހަފް ހަމަ    ޅުގަނޑު 

 ރިއްޔާ.  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުމިއަދު ވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ކޮމިވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އި   އެއްވެސް  މެންބަރަޓީގެ  އެއްވެއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުޅެވާހަކަފު  ސްކު  ރައްވަން  އް 

 .  ލަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންޞަލްއުސްތާޛު ފައި އަ  !އާދެ ދެން ނެއް ނުފެނޭ.ޅުވާ ތަބޭނުންފު

 

 ލް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޞަފައި  މުޙައްމަދު މެންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ބާ ކައުންސިލުގެ 

މުޝުކުރި  !އާދެ އައްރިރުޤައްޔާ  ދޫކޮށް .  ފާހަގަނުކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  އެހެން  ނުވަތައްވީލެޅުގަނޑު  އެގޮތުން   ؛ކަމެއް 

ބޭނުންވާ ނުކުގަނޑުއަޅު ކައުންސިލު އިންތި ފާހަގަކޮށްލަން  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  ތާއަކީ  ދުވަހުގެ    15ޚާބުވުމާ 

  . މީގެ ންޖެހޭމެންބަރު، ވަކީލުން ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރަ  ބުކުރާންތިޚާށް އިޝަނަވިސް ކޮމިޑީޝަލް ސަރތެރޭގައި ޖު

ސް،  . އެހެންނަމަވެވެސް  ތުގައި ހަމަ ލަސްވެއްޖެ ތަންކޮޅެއް މިހާރު ޤަޤީނަށް ޙަމެންވެސް އަޅުގަނޑު  ހާރުތެރެއިން މި

އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އަޅު  އެ  މަކަންކުރުމަށް  މިތިބީ  އަޅުގަދު  ޞަޤުގަނޑުމެން  ބޭނުންވެ ހަމަ  އެ ނޑު    ގެން 

މި އަޅުގަނޑުމެންކަންކުރަން  އެއާއެކުއެކީގައި  ބާ  ތިބީ.  ޢަ  އަށް.ސީޖޭ.އެސް  ،މިހާރު    ން އްޔަންކުރަމެންބަރަކު 

ޗަށް  ތަކުގެ މައްޠުސީގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ގާނޫނުގައި ހުރި ޝަރުހާރު ޤާނޫނުއަސާރަން މިޖެހެނީ މިޚާބުކުންތިއި

ގެ  ލާނުކުރާ ފަހުން ރައްޔިތުންދަމާ އިޢުނޫނީ މާގަނޑުމެން މިއަދު  ށް އަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮޠުކޮށް. އެ ޝަރުބިނާ

ޝަރު އެ  ބަދަލުޠުމަޖިލީހުން  އަނެއްކަމު  ކޮށްފި ތައް  ސަބަބުގައިވާނަމަ  އޭގެ  ކުރިމަތިކާ  ވެސް  ދަތިތަކެއް  ން  ވާނެ 

ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް  ކުގައި  ތަތްނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި މުއްދަކެއް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއުނދަގޫތަ

ހުރަސްއެޅިގެންދާ ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެއާ ނެ.  ހަމަ  މިއެކުހަމަ  އިންއެކީގައި  ނިމޭފަހުޚާތިސާލަކަށް  ނިމޭތާ  ބު  ހަމަ  ން 

ތެރޭގައިކުޑަދު އިންތި  ވަސްކޮޅެއްގެ  އެއްކަލަ  ނުވަތަ  ވާ  ނަމަވެސް  ދަމެންބަރުގެޚާބު  މި    އަނެއްކާ  ތެރޭގައި  އުރުގެ 



  

މުގެ  ތައްތަކެއް ކުރިމަތިވުހަލަ ކަންކަ  ޞްލާޙުތަކެއް އައިސްގެން އޭނަގެ މެންބަރުކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭނަށް އިގާނޫ

އެބައޮފުރުޞަ ވެސް  މަޖިތު  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވީމާ،  އެތޭ.  ކުރައްވާ ކަންތަ  ލީހުން  ހައިރުއްތައް  އަޅުގަނޑު  މަ  ގައި 

ކުރިއަށްގެންދިއެ އިޞްގެން  އެކަންކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިހިތަށްއެރީ   މުހިންމު އުލާޙު  ކަމެއް ކަމަށްވާތީ    މަކީ 

 އްޔާ.  ރިށްލީ. ޝުކުމަ އެ ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި  !އާދެ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  ފާހަގަކުރައްވަން  ތުވަރަށް  ބޭފުޅަކު  ރުކަމެއް  ކަމަށް އެއްވެސް  ހަމަ ވަނީއޮތް    ނަމަ 

ށް   ހިސާބަމާލާގެ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންޅުގަނޑުމެން. ދެން ނޫންނަމަހީ އަތޯރާތެއް ކޮށްލައްވަންވީ އިނގޭޝާއި

ޖުކުރެވުނު ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ ވެސް  ޗޭންސް ދެފަރާތުން މި އެކް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ގެ ދަނީ. މި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅު  މި

ފައިދާ ދެފަރާތަށް   ޚިވެސް  ކަޔާލުވަނިވި  އަޅުގަނޑު  ފުޅުތަކެއް  އަޅުގަޤަމަށް  ތި ބޫލުކުރަނީ.  ންނަށް  ބޭފުޅު  ނޑުމެން 

ޚާބު މިހާރު ވަރަށް  ވި އިންތިޝާރާތްކުރެއްއި  ންމެތި ދެތައް  ޕުޅުއްކަތްސަބޭފުޅުންގެ މަ  ޔަޤީންކޮށް އަރުވަނީ ހަމަ ތި

އޮތީކުޑަތަންވެފަ އިލެކްއި  ކުރީގެ .  ކޮމިޝަނަށް  ތި ޝަންސް  އިންތިބޭ    ވަގުތުކޮޅު ޚާބުފުޅުން  ވަރަށް    ކުރުމުގެ  ވެސް 

ކަން  ށް ޔަޤީން. އަޅުގަނޑަޖެމިޔާބު ވެއްވެސް ކާ  އިގެން އެކަންސައްކަތެއް ކުރައްވަ ލިބުނު. އެކަމަކު ބުރަ މަކުޑަކޮށް

ތި ވެ  އޮތީ  އެބޭފުޅުންނަށް  އަދި  ކުރެއްވޭނެ.  މަސައްކަތްޕުޅު  އެ  ދަ  ސް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދިމާވާ  ތިކަމެއް 

މަޖިލީރީމާކުޞާއްޙި ރައްޔިތުންގެ  ހަ  ހޯދައިދެހުން  ކަންތައްތައްލު  ހޯދައިދިނުޙަ  ކުގައި ވޭނެ  އައްލު  ޅުގަނޑުމެން  މަށް 

ވެ  ކުރާނެ މަސައްކަތް ވަރަށްކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދަންނަވަން.  އަދި  ސް  މަޖިލީހުގައި  މި  ރައްޔިތުން  ގިނަ 

ތިއްބެވި  ސިޔާސީ މި  ތި ގޮތުން  އަދި  ވެސް  އި  ބޭބޭފުޅުން  އެންމެންނަށް  ވަކީލުން  ބޭބޭފުޅުން  ސާސްކުރެވޭ  ޙްފަންނީ 

އަޅުކަމަކީ އިންޞާފުރާއްޖޭގަގަނޑުމެންގެ    އިންޞާމަސައިމުކުރުމުގެ  ގާ  އި  ކުރަންޖެހޭހާ  އްކަތް  ވާސިލުވުމަށް  ފަށް 

ބޮޑު ކުރަންޖެހިފައިވާލެއް  ބު  .ކަންކަންތައްތައް  މަސއްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންރަކައެ  ވަރަށް ން  ރައްޔިތުން    ގިނަގެ 

މެ ދީފައަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސަ  އިންޑޭޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އްކަތްކުވާކަމެއް  ނިސްބައަޅުގަރުމަށް  ޕާޓީން ތްނޑުމެން  ވާ 

ސަ މި ޕާޓީ އަޅު  ރުކާރުސާލަކަށް  ބޮޑަށް މި މަސައްކަތުއެގޮތަށް ހިންގާ  ވަރަށް  ގެ އަޑު ކަންފަތުގައި  ގަނޑުމެންނަށް 

އެބައޮތް    އްކަތް ގައި ވެސް މި މަސ19ަންޑާ  ޕާޓީގެ އެޖެ  ، 19ޑާ  ގަނޑުމެންގެ އެޖެން. އަޅުރައްޔިތުން ވަނީ ޖައްސާފަ

  ކުރާނެ ޞްތެރިކަމާ އެކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްއިޚްލާ  ރަށްރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވަވަ

އިންޞާ  ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް  މައިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ގާއިމުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .ސައްކަތްފު  މިގޮތުން  އަދި 

 މަސައްކަތް.  އިން އެއް ތެރެ  އޭގެ މިއީ  ބިލު ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު    ރެވުނުފާސްކު މިހާރު މި    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

އޮތީ    އިގެން މި މަސައްކަތް ވެސް މިޑަވެ ވަބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބު  ފެއްދި ތިބާ ކައުންސިލެއް އުބޭފުޅުން    އަދި ތި

ކުރެވިފަ މައިރާދަކުރެއްވީތީ  މި  އެހެންވީމާ،  ތި.  މަސައްކަތްޕުޅުބޭ  ސައްކަތުގައި  ތި ފުޅުންގެ  ބޭފުޅުން    ތަކާއި 



  

އަޅުގަނޑުމެނުންފުޅުވާބޭ  ވެވަޑައިގެންވާވާސިލު އި ކަންކަން  ވެސް  ވެސް  ސާސްކުރެވޭ. އަޙްންނަށް  ދި އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭނުންވާ  ދާން އަޅުގަނޑުމެ  މި  އެބަކަންތައްތައް  މީހުންގެ ހައިސިއްއެއީ  ސާސްކުރެވޭ  ޙް އި  ންނަށް  ޔަތުން.  ސިޔާސީ 

ބޭނުންހެއެ މި  ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވީތީވެ  ރައްޔިތުންވޭންވީމާ،  ކަންފަތުގައި    އަޅުގަނޑުމެން   

މިޖައްސަމު މަސައްކަތުގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ  އިންޞާފު  އަޑު  މަސައް   ންދިޔަ  ހުރިހާ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރެވޭ  ކަތްތައް 

ޑުމެންގެ ފަރާތުން ދެވޭނެ ހުރިހާ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނ  ބޭނަން. އަދި ތި ކޮށް ތިރެއިން ކުރުމުގައި ސާބިތުމަޖިލީހުގެ ތެ 

ޔަޤީންކަ  ހީތެރިކަމެއް އެ އުއްމީ  ންވެދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަރުވަން.  ޔަޤީންކުރަވެސް  ވެސް  ދަކީ  ނީ 

ކައުން  އިރާދަކުރެއްވީތި  ކުރިއަރުބާ  ފަންނު  މި  ވަކީލުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ވަކީލުންނަށް    އި ވަސިލަކީ 

މި ތާނގައި  ވޭތުވެދިޔަ  މި  ގޮކުރީގައި  ބޮޑެތި  ނުރައްންޖެހުންއޮތް  ހުށަ ބޭފު  އެ   ، އްކާތަތައް  ހެޅުނު  ޅުން 

  މި   މާއުރެވެމުންދިޔަ ދިސްޕެންޑުކުސަވަކީލުން  ބޭފުޅުން ވެސް މިންޖުވެ ސަލާމަތްވެ ގަނޑުކޮށް    ތެރިކަމުން އެނުރައްކާ

ތެރެއިން   ބިރުވެރިކަމުގެ  މި  އެ ހުރިހާ  ވެސް  އެ ބޭފުޅުން  ވެސް  ބޭފުޅުން  ނިވަންވެ  އެކުޒިނަކީ  އި  ގަ ންމާދާރުކަމާއި 

މޮޅުއްކަތްކުރެސަމަ ބޭވޭ  ފަންނީ  ގޮ  ތި ފުޅުން  މަސައްކަތްޕުޅު  ތުގައި  އެބޭފުޅުންގެ  ހެއްދެ  ން  މުގެ  ވޭނެކަބޭފުޅުން 

އޮތީމަޔަ  މަފުރިހަ އަޅުގަނޑަށް  ތި ސްއަދިވެ  ޤީންކަން  ފުރުޞަތު    މިފަދަ  އެދި ތަކަބޭފުޅުން  ވަޑައިގަންނަވާ  ށް 

ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ވާހަކަ  ޔައިމާ އެ  ން ގެންދިރަމުކުނިކޭޓުއުބޭފުޅުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކޮމި  ވަނީނަމަ ތި ކަމަށް

ންނަށް  ކުރިއްޔާ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ންގެ ބައްދަލުވުން ނިމުން މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެދަންނަވަ

މިވަޑައިގެ ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވީތީ.  ކޮމިން  މި  އަޅުގަނޑުއަދުގެ  ބައްދަލުވުން  ތިޓީގެ  ންނާ  ބޭފުޅު  މެން 

 ޔާ.  ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްށްދާނެ. ވަގެ އަނެއްބައި ކުރިއަ ބައްދަލުކުރާ ބައި އެ ނިމުނީ. އަދި ކޮމިޓީ

__________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 




