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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ    31ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ    .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

މޫސާ ސިރާއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ    ޖު،މެންބަރު  ލަޠީފްއިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ޙަސަން  ކެންދޫ    ،މެންބަރު 

ޙުސައިއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ޢަލީ  ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު    ން،މެންބަރު  ޝަހީމް  هللا މެންބަރު 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ    ން،މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިއިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ    މް،ޢަބްދުލްޙަކީ

ނިހާ އަޅުގަނޑު  ދު މުޙައްމަދު  ކުދީ    ،އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 

ނޫނުގެ  ޢާތުގެ ގާދުވަސްތަކުގައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަކީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

  1ކަތް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އެޖެންޑާ  ބިލުގެ މަސައްކަތް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ފަހަތުގައި އެ މަސައް

މެންބަރު މުޙައްމަދު    އިއްޒަތްތެރި  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެއެއީ    .އޮތީ ކޮމިޓީއަށް އަލަށް ލިބުނު މައްސަލައެއް  ގައި މި

މައް  ފަލާޙް އެ  ހަމަ  އޮތީ  ދެވަނައަށް  މަސައްކަތް.  ކަނޑައެޅުމުގެ  ސުންގަޑި  މައްސަލައިގެ  ސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ދާއިރާގެ   ހުޅަނގު  ފަލާޙްއިއްޒަތްތެރި  މާފަންނު  މުޙައްމަދު  ކުރިއަށް    މެންބަރު  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އް.  ޙަސަންމަނިކުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެމުޙައްމަދު ވަޙީދު  ދު މަޝްވަރާކުރުން. އެއީ ޑރ.ގެންދާނެގޮތާއިމެ

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/05ންބަރު  ނޫނު ނައޮތީ ގާ  ގައި މި  3ގުނު މައްސަލަ.  ސް ހިނކުރީދުވަހު މަޖިލީހުގައި ބަޙު

ނޫނުގެ  ށްފަހު ދެން ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުން. އެއަގާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ކުރީދުވަހު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ އެއީ

މައްސަލަ އެ  އެއާއެކުގައި  ކަނޑައަޅާ އަދި  މައްސަލަ ސުންގަޑި  ހުށަހެޅުއްވި  ފަލާޙް  ކުރިއަށްދާނެ  އާމުޙައްމަދު  އިގެން 

މައްސަލައިގަ އެ  ނިންމުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް   އިގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށް    އިއްޒަތްތެރި 

ދިއުމާ ސު ކުރިއަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި ފުރުޞަތަށްއަޅުގަނޑުމެން  ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ ސުންގަޑި.   ންގަޑި   އަޅުގަނޑު 

ފެށިގެން    ،ދުވަސް  15ވާނީ  ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ކިހިނެއްތޯ ދުވަސް އެއީ ދެން ފުރަތަމަ ސުންގަޑީގެ    15މިއަދުން 

އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައަޅާނީ.  ދޭން  މަސައް  ،ގޮތުގައި  އިތުރަށް  މުއްދަތު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާ  ކަތް 

ފެށިގެން   މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ ގޮތަށް. މިއަދުން  އެއީ ކޮންދުވަހަކަށްތޯވާނީ  15ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި   ؟ދުވަސް 

ވެވޭތީވެ  ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް އެއްބަސް   މައްސަލައިގެ ސުންގަޑި ކަމަށް   އީ އެ ޖުލައި އެ   14އާދެ! ވީކެންޑް ލައިގެން.  

. ފުރަތަމަ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިންމަން  އިއެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ. ދެން އެ މައްސަލައިގަ 

މައްސަލައަކީ އެސް.ޓީ.އޯ މޯލްޑިވްސް     ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. އާދެ! އެއިދާރާއަށް  ލާނަންއެ މައްސަލަ ދަންނަވައި 

ސިންގަޕޫރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގި ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ  

ހޯދުމަށް   ޑފައިސާ  ރިޕޯޓު  އެކުލަވާލެވުނު  ހަވާލުކޮށްގެން  ކުންފުންޏަކާ  އެކައުންޓިންގ  ވަޙީރ.ބޭރުގެ  ދު  މުޙައްމަދު 



  

ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް    2012ފެބްރުއަރީ    7ޙަސަންމަނިކު  

ގަނެ އެ ފޮރުވާފައިވާތީ އަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު އޮތް ތަނަކުން ހޯއްދަވާ ރައްޔިތުންގެ  ކުރައްވައިގެން ބައްލަވައި 

ހު އެދި  ރައްދުކުރުމަށް  މައްސަލައިގަމަޖިލީހަށް  މި  މައްސަލަ.  މެންބަރުންށަހަޅާ  އިއްޒަތްތެރި  ފުޅާ އި  ވަރަށް    ވަނީ 

ކޮށްފަ. ވެސް  ބަޙުސް  އެއްކޮށެ  ދާއިރާއެއްގައި  ބަޔާން  މުޅި  މައްސަލައިގެ  ނުލާނަން.  އް އަޅުގަނޑު  ދަންނަވައެއް   

އެ އޮންނާނެ.  މައްސަލަ  މި  މިހާރު  ފައިލްކޮޅުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މައްސަލައިގައެހެންނަމަވެސް،  މި    އި ހެންވީމާ، 

އިއްޒަތްތެރި    ލައިއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި މެދުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އެ  ޙުސައިންމެންބަރުންނަށް  އެބަ    ޢަލީ  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރަތަމަ 

 ވާ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.އެދިވަޑައިގަންނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް    .އަޅުގަނޑަށް ދެ ކަމެއް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ  އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި މައްސަލައިގަ

މަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން  ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އޮޑިޓު ފަރ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކި 

މުން އެ ބަޔާން  ދީފައި ދެން އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީމަ އެ ފަރކުރަން ނުވަތަ އެ ބަދަލުކޮށް ބޮޑު އަގެއް  

ން ނޫނީ އެ ވިއްކާލިކަން ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލެއް ނެގުމަށްފަހު ހަވާލުކުރިކަން އެއީ އަޅުގަނޑަށް  ޓްރޭޑްކުރިކަ

އަޅުގަނޑުމެން   އެންގަލެހީވަނީ  ބަލަންޖެހޭ  މީގައި  މީގައި  ހަމަ  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމަކަށް  އެއް  އް 

ތޭ އެ ރިޕޯޓުގައި  ބަޔާން ނެރުއްވާފައި އޭ.ސީ.ސީގައި އެބައޮން އެބައޮތް  އޭ.ސީ.ސީ  އިފޮރުވާފައިވާތީއޭ ބުނާއިރުގައި މީގަ

މަޖިލީހަށް  މިތަނަށް  ންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ އޭ.ސީ.ސީގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަސައްކަތް  އެ ހުރިހާ ލިޔެކިއު

؟  އިގެން ކޮމިޓީން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓު ހޯދަދެން  އެ ރިޕޯޓު ހޯދާކަށް މާ އުނދަގުލެއް ނުވާނެ.  

އަނެއްކާ ކުޅެންވީތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރޯލު  އިދާރާއެއްގެ  ތަޙުޤީޤު  އަޅުގަނޑުމެން  ؟ ވެސް  އެއީ 

ކަމެއް   ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެބަ އިނގޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައިނގޭ. ދައުލަތުގެ 

. ދައުލަތުގައި އެ ރިޕޯޓު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަނުން  ކަމަށް

އޮތީ ކުރާނީ  .ކުރެވެން  މައްސަލައެއް  .އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ކޯޓެއްގައި  މައްސަލައަކީ  އަނެއްކާ  ނޫން.    މި  އެ  ވެސް 

ދައު އޮފީހުގައި  ޕީ.ޖީ  ފޮނުވާއަނެއްކާ  މައްސަލައެއްވާކުރަން  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން    ފައި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ވެސް 

  ، މި ގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓު ގެނެވިދާނެ  ން އެބަޖެހޭހެން މި މައްސަލައާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނަ

އި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ  ދެން ގެނައުމަށްފަހުގަ  .މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް ގެނެވިދާނެ  .މަޖިލީހަށް ގެނެވިދާނެ  ގެ ރައްޔިތުން

  ، މި އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. ރިޕޯޓު؟ ކޮންކަމެއްތޯ



  

ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އިން  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅުމާއެކީގައި. އެ   މަސައްކަތްކުރާނެ ނުވަތަ ޑެޑްލައިނެއް 

 ވެގެން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ.  ށް ފެންނަ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަންވް އަޅުގަނޑަސްޕެކްޓިޕްރޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް  

ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލަ  އެ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  

ލެވުމަށް  ގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ ބެއްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުރީ

ފަރ އޮޑިޓު  ބޭރުގެ  ހަވާލުކުރައްވައިގެން  ޓަކައި  ގެންދިޔައީމަކާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   .އެ  ދެން 

ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ފުރަތަމަ  ގައި ޑރ. ކޮޅުފާހަގަކުރެވުނީ އެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ވަރަށް ފުރަތަމަ

އެ ތަޙުޤީޤު  އެ  ރިޕޯޓު  އެ  ކަމަކީ  ކުރެއްވި  ފަރ  ކޮޅުގައި  އޮޑިޓު  ސަރުކާރަކުން  ހަމަ  ހަވާލުކުރެވިގެން  ވެސް  މަކާ 

އަތުން  ން  ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި އެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ ގެންދެވި އެ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ފަރާތު  .ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދައިގެން ގެންނަވާފައިވާކަން އެބަ އިނގޭ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި  

ހޭދަކުރެއްވި.   ބައިތުލްމާލުން  ގޮތުގައި  އަޅުގަރައްޔިތުންގެ  ހަނދާންވާ  ކަމަށް  މިލިއަން   10ނޑު  އެ  އަދަދެއް  ވަރުގެ 

ކަމުގައި   އިނގޭހޭދަކުރެއްވި  ސަރުކާރު    .އެބަ  މިދިޔަ  ވެސް  މިހާތަނަށް  އޮތްގޮތް  ވެފައި  މައްސަލައަށް  އެ  ދެން 

ދެން    .ވެސް އެނގިފައެއް ނުވޭ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ވެސް ކިހިނެއްވެފައި ކިހާހިސާބެއްގައި އޮތީ  ނިމިދިޔައިރުގައި

ސް ހިންގެވުމާއެކުގައި  ހުށަހަޅުއްވައިގެން ބަޙުލާޙް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ

އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ    .އޭ.ސީ.ސީން ވެސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައި ވިދާޅުވެއްޖެ ދެން މިހާރު ފައިލްތައް އެބަހުއްޓޭ

މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަށައިފިއޭ.  ރިވިއުކުރަން  ހަމަ    އަލުން  މުހިންމު  ކުރަނީ  ރަނގަޅު 

އެ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  މަސައްކަތެއްހެން.  ކުރަންޖެހޭ  ބަޙުމަޖިލީހުން  މި  ފެއްޓެވުމަށް  މަސައްކަތް  ސް   

އަދި އެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރާ ވާހަކަ    .ހިންގެވުމާއެކުގައި އޭ.ސީ.ސީން ވެސް އެކަމާ މެދުގައި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވިދާޅުވެއްޖެ. އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން    ވެސް  އަޑެއް  އެއްވެސް  ތިއިން  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  އެއްވެސް  މިދިޔަ  ކުރީގައި 

ކޮމިޓީން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ މި މައްސަލަ.    މި  އަހާފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް  ވެފައި އޮތް ގޮތެއް ސާފުކު   އި އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގަ

ފުރުޞަ ދެން  ސިރާޖުތޯ  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރަން.  އޮތީއަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިގެންފައި   ؟ތަކަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް



  

އެއް ކަމަކަށް    .ސަލައާ ގުޅޭގޮތުންޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި މައް

މިހާރު   ގޮތުގައި  ފެންނަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑަށް  ފެށޭނީ  ދެން  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލިބުނީމަ  ރިޕޯޓު  އޮތް  ގޮތުގައި  އޭ.ސީ.ސީގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ރިޕޯޓާއެކީގައި  އެ  ދެން  ކުޑަމިނުން.  އެންމެ   

ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށްފަހު  ހިމެނޭ    އިއޮތީ އެއީ މި މައްސަލައިގަ   ލާފައި އެ ހޯދަން ބޭނުން އެ ރިޕޯޓު އެކުލަވައި އަޅުގަނޑުމެން  

ން  މަސައްކަތުގެ ލިޔެކިއު   ކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން އޭ.ސީ.ސީންއިތުރުން މި މައްސަލައާ    އޭގެ  .ލާފައި އޮތް ރިޕޯޓުއެކުލަވައި

އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދެވަނަ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން.  

ނަށް ލިބުނީމަ ދެން މި މެއް އަޅުގަނޑުމެންއަދި މިކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއު  މި ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ އެއީ ދެން އެ ރިޕޯޓާ

ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އަދި ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމަކީ  

އެކަމާ    އޭގެދިރާސާއެއް ކުރުން. އެ ރިޕޯޓުގައި އޮތް ވާހަކައަކާ އަދި   ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވަތަ  އިތުރުން އޭ.ސީ.ސީން 

ކުރުމަށްފަހު އޭގެ    .ރުގެ ސަރުކާރުން ވެސް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން މި ކޮމިޓީންގުޅޭގޮތުން އޭ

އަދި އެއާއެކީގައި އަޅުގަ ފާހަގަކުރުމާއި  ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމެއް  މިކަމުގައި  އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް 

 ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް އެ ތަރުތީބުން ކުރުމަށް ޓަކައި  ކޮމަންޑޭޝަނަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުން މިދެވޭނެ ރެ

އޭ.ސީ.ސީގައި ހުރި މި ރިޕޯޓާ ގުޅުން ހުރިހާ ލިޔެކި  އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އެ ރިޕޯއުހުރި  ހިމެނޭ  މެއް  ޓު ވެސް 

އްރިރު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް  ކަމެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤަ  އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިންމު ގޮތުން ހޯދުން އެއީ  

  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުމެއްހެން ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ގެންދަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން 

ކުރަން. އެހެން އެކަން  މަސަ އެގޮތަށް  އެ  ނޫނީ  އެ ލިބިގެން  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  ވަންޏާ  ނުކުރެވޭނެ  ނޫން ކަމަށް  އްކަތް 

ވީމަ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ގޮތަށް ވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް ބޭނުންފުޅުވާ  ޢުލޫމާތެއްމަ

ހުށަހަޅަ އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ  ލިޔެކިއުކަމަށް  އެ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  މި  ން  މިގޮތަށް  އަދި  ހޯދާ  އޭ.ސީ.ސީން  ންތައް 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި    .ހުށަހެޅުއްވުމެއް އެ ހުށަހެޅުއްވީ  . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .. އޭގެ ފަހުގައި. ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ. މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ދެވަނައަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ    އި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި މައްސަލައިގަ

އި ވެވުނީ ކޮން  އެކީގަ   މާ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެ އޮޑިޓް ފަރމިފުރަތަމަ،  ކަމެއް ދައުލަތުން މި ވެވުނު އެއްބަސްވުން  



  

އޭގެ  ވުމެއްތޯ.އެއްބަސް ދެން  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ހޯދަން  އެއްބަސްވުން  ދައުލަތުން    އެ  ކީއްވެގެންތޯ  އިތުރުން 

ން  މިލިއަ  150ކިޔަންޏާ  އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން   އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެ މައްސަލަ ގަނެފައި މި

ކީއްވެގެންތޯ  ށް ބައިވަރު ލާރި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ.  ވަރަ  .އޮތީ  ރުފިޔާއެއްހާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ގަނެފައި މި 

ކުރަންޖެހުނީ އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    .ދައުލަތުން  ފަހުން  އޭގެ  ބަލާފައި  އެގްރިމަންޓް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ 

މިހާ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަރާތްތަކާ. ނަމަވެސް  ކުރި  ކަންނޭނގެ އެކަން  އެކުލެވޭ    ސުވާލުކުރެވިދާނެ  ލާރި  ބައިވަރު 

ވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާންޖެހޭނެ ކީއްވެގެންތޯ ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކޮށްލީ  ކަމެއް

މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާކުރަމުންދިޔަ ފައިސާގެ    ،އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ  އެއްވެސް  ތަޙުޤީޤަކީ  މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެ 

ދުކޮށްގެން  ން ރުފިޔާ ޚަރަމިލިއަ  150އްޖިއްޔާ ކީއްވެގެންތޯ  ގޭޝަނެއް. އެހެންވެތެއް ނެތިކުރަމުންދިޔަ އިންވެސްޓިމުޢާމަލާ

މެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ޖެހުނީ އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ މުހިންމު ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކައެ ތަޙުޤީޤު ގަންނަން

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގެންދިއުމަށް. ދެން  އެގޮތަށް  އެކަން  ހުށަހަޅަން 

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ލިޔުންތައް ފެނުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް  

  . ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯމިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި ގަންނަން  150ރަމުންދިޔަ ތަޙުޤީޤެއް  ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ ހިލޭކުސާފުކުރަން  

އެކަން ސާފުވާނެ ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށް    .އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސާފުކުރަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން

 . އެދޭތީވެ އެކަން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ސިރާ މޫސާ  އަދި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ  އެ  ޖު 

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި އެއްބަސްވުން ވެސް ހޯދަންޖެހޭ އަދި މީގެ ރިޕޯޓު ވެސް ހޯދަން  

ތާއީދުކުރަންހު އަޅުގަނޑު  މިށަހަޅަން  މި ލިބެނީ އޭ.ސީ.ސީން  މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  ހާރު  . އޭގެ 

ރި މައްސަލަ ބަލާ  ވިއުކުރަމައްސަލަ  އެކީގައި މި  ވަމުންދާ ގޮތުންނާ  ކަންތައްތައް  ހަމަ  ފެށި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު  ން 

މިކަން ދިރާސާކޮށް  މިވެނި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި    .އެ ބޭފުޅުންގެ ތާވަލަކީ އެބައޮތްތޯއޭއޭ.ސީ.ސީއަށް ނިންމަން ކޮބައިތޯ  

ވާކުރެވެން އޮވެއްޖިއްޔާމު މިވެނި ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ. ވާހަކައަކީ ކޮބައިތޯއޭ މައްސަލަ ނިންމަން  ނިންމާނަމޭ ދައު

 . އަޅުގަނޑު އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ  .ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ތާރީޚަކީ އޭ.ސީ.ސީއަށް ނިންމިފައި އެބައޮތްތޯ

 ޝުކުރިއްޔާ.  



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވިދާޅުވި ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑަށް   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން ތި ނިންމާލަމުން ތި

ބޭފުޅުން   ވިދާޅުވި އެ  ފަށައިފި ކަމަށް  ތަޙުޤީޤަށް އަލުން ރިވިއުކުރަން  ހީވަނީ މިހާރު އޭ.ސީ.ސީން އެ މައްސަލައިގެ 

ދެން އެއާއެކު އެ ބޭފުޅުން ވަކި ތާވަލެއް ކަނޑައަޅައިގެން ޑެޑްލައިނަކަށްތޯ އެ މަސައްކަތްކުރަނީ  ނިންމާ ނިންމުން.  

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުސާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އަދި އިވަނީ. އިއްދެނެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުއެކަން  

އެ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އިއްޒަތް ވަނީ. އެއް ކަމަކީ  ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު ނިހާދު ތާއީދުކުރައްވާފައި އެ  ތެރި 

ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުން އެ ލިބެން. އެ އެއްބަސްވުން ލިބެން އޮތިއްޔާ އެ  ނާއި ޓޮންތޯ ޓްގްރާން

މުން ކުރެއްވި ތަޙުޤީޤުގެ  ފަރކުރި ތަޙުޤީޤު އެ ލޯ އެ  ން  ޓޮ ންތޯ  ޓް ގްރާން  އެއާއެކުގައި   އެއްބަސްވުން ހޯދުން. އަދި ހަމަ

ވެސް އަޅުގަނޑު    އެއާއެކުގައި އޭ.ސީ.ސީން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް  އަދި ހަމަ  .ރިޕޯޓު ވެސް ހޯދުން

އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް  ދެން ދައުލަތުން    .އެ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ހޯދުން. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެއީ  ،ދެނެގަތުން

ޖެހުނު ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ރިޕޯޓު އަތުލަން ނޫނިއްޔާ ހޯދަންދީފައި އެ  

ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ން  މި ކޮމިޓީގެ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން    . އަޅުގަނޑަށްވަރަށް 

 އިން.  ރު ސަޢުދު ޙުސަދާނެހެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަންނަށް ހޯދިވެސް އަޅުގަނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  

ރާރު މަޖިލީހަށް  ޤަކަމެއް އެބައޮތް. އެއްކަމަކީ މި  ން  ތިނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެއަޅުގަ  އި މީގަ  .ދެއްކެވި ވާހަކައަށްލަޠީފް  

ން  އޭ.ސީ.ސީ އިހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މީގައި ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވާފަ އިހުށަހަޅާފަ

، ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި  ތްކަން އެބަ ފާހަގަވޭ. އެހެންވީމާގެ ދަށުގައި މި ރިޕޯޓު އޮއެބައޮތް މީތި ދައުލަތުގެ ބެލުމު

މީތި އޮތްކަން އެނގުނީމާ މި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތްކަން މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް. ދެން  

އިންޓަރނޭ މި  ފަ އަނެއްކަމަކީ  އެކައުންޓިންގ  ކަމަށްޝަނަލް  ގްރާންރމެއް  މި  މަސައްކަތް  ނަޓޮންތޯ  ޓްވާ  މި  ށް 

ފަ ހަވާލުކުރެވި އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަގެންދިޔައިރު  ނާޖައިޒު  ރިޕޯޓުގެ  މި  ދައުލަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިދާ  ރމުން 

  150ފާހަގަކުރިގޮތަށް  ސިރާޖު ވެސް އެ  ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މިހާބޮޑު އަދަދެއް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނަގާފައި

މީހުން ވިއްކާލަންޖެހޭ ސަބަބު އެބަޖެހޭ ހޯދަން. މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން    މި ރިޕޯޓު އެ   އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ

 ދިވެހި  ގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުން މިހާ ވެލިޑު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި މި ރިޕޯޓުއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޏާ އަޅުއިންކުއަރީ

ފަ މި  ފެލާލަން  ފަ  ،ރމްދައުލަތް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަ މި  ޒިންމާދާރު  ކިހާ  މިއީ  މިއީތޯ  ؟ ރމެއްތޯރމަކީ 



  

ފަ އެކައުންޓިންގ  ޒިންމާދާރުކައިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުރި  ރުފިޔާ   150މަކީ.  ރމެއްގައި  ޤައުމެއްގެ   މިލިއަން    ކުޑަކުޑަ 

ކަން.    ބަލާލަން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބޭނުން މި ބަރުދަން  ޓްރޭޑަކަށް އެ ރިޕޯޓު ހަދާލީމާ ދެން މި ރިޕޯޓުގައި ހުރި  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސިއްކަ ބޭނުންކޮށްގެން މި    އިތަކަށް ބަލާފަޚީކަނި މީގައި ހުރި އަރިމަތީ ސުރު، ހަމައެއެހެންވީމާ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ    150އޮތީ    ސިޔާސީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމެއްނޫން މީގައި މުހިންމީ. މި  އި މީގަ  އިރާސާކޮށްފަ ރިޕޯޓު ދި

ރމަކުން ކޮށްފަ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރައިމެއް މިއީ. އެ ރިޕޯޓަކުން  ރނޭޝަނަލް ފަ ޓްރޭޑެއް އިންޓަ 

ވިޔަފާރިކުރި ކަމަށް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަނެއްކާ    ރުފިޔާގެމިލިއަން    800ސާބިތެއްނުވި ދައުލަތުން މި  

ފުރިހަމަ ނު ފުރިހަމައެހާ  ސްޓިގޭޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔައިތޯ  އޮތް ރިޕޯޓެއްތޯ އިންވެ  އި ކުރެވިފަކުރެވި އޮތް ރިޕޯޓެއްތޯ 

ނގަޅަށް  އެއް އަޅުގަނޑުމެން ރަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި އިންކުއަރީއެހެންވީމަ

ނިންމިތޯކުރަން. އެކައުންޓިންގ ފަ  ރަނގަޅަށް  ތަޙުޤީޤު  މި  ނުފޫ ؟ރމުން  ފޯރުވައިގެންތޯނުނިންމީ ސަރުކާރުން   ؟ޒު 

ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުން އެންގީތޯ އިންވެސްޓިގޭޝަން ހުއްޓާލަން. ހުއްޓާލަން އެންގިއްޖެއްޔާ ޑޮކިޔުމަންޓުތަކެއް މިތަނަށް  

ޓްރޭޑުކުރީ ކީއްވެތޯ  މިލިއަން ރުފިޔާ އެ   150ގެންނަން   ރާއްޖެއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މި    އެހެންވީމާ، ؟ބޭފުޅުން 

އަޅުފަ ތެރެއަށް  ކަންކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ  ކުޑަވީމަރމުން  ރާއްޖެ  ހީވަނީ  މީގަ  ގަނޑަށް  ބޮޑަށް  ނާޖާއިޒު    އި ވަރަށް 

ކުރަން މިއަދު  ގް ވެސް ބަލަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ލޮ، އެ މައްސަލަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ  ފައިދާ ނަގާފައި އޮތް

ދައުލަތުން   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުށަހަޅަން  މިފަދަ    150މިތަނަށް  ހޯދަން.  ސަބަބު  ގެއްލުނު  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

  އު ރިޕޯޓެއް އަދި އެ ރިޕޯޓުގެ ވެލި  ކުޑަކުޑަކުން މިހާ ބޮޑު އަގެއްގައި  ރމަރނޭޝަނަލް ރެސްޕެކްޓިވް މިފަދަ ފަ އިންޓަ

  އެވަރުގެ ހެކިތަކެއް ފެންނަން   އިބުނާ ހޯދުންތައް ހޯދާފަ  ބޮޑު ކަމަށް ނުފެނުނީ މި މައްސަލަ ސާބިތުނުވީމަ. މީގެ ތި

އޭ.ސީ.ސީ ކަމަށް  ތަޙުޤީޤުނެތް  އޭ.ސީ.ސީގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމީ. ދެން  ގެންގޮއްސަ އިންގޮ  ން  ތެއް  ކުރިއަށް 

ވާކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް.  ޢުއޭތި ދަ  އިއޮތީ ނިންމާފަ  އިދާރާއިން އެއެއް  ، ދައުލަތުގެ  ލީމަ އެނގޭނެ. އެހެންވީމާބެ

 މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތް މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެ  މެންބަރު  ވާހަކަފުޅުތަކާތެރި  ބައެއް  ގުޅިގެން    ކުރެއްވި 

ދެން   ސާބިތުނުވޭ.  މައްސަލައިގައި  މި  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ބޭނުންވޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަންކަން  ބައެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ލާއިރުގައި އެ  އި ބަބަށް ބަލަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ސަސްތަކާއި މި މަޖިލީހުން މި މައްސަ ޙުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ބަ

ކުރީގެ ސަ  ތަޙުޤީޤެއް  ފަމައްސަލައިގެ  އޮޑިޓު  ބޭރުގެ  އައި    ރމަކާރުކާރުން  ދެން  ކުރަމުންދަނިކޮށް  ހަވާލުކުރެވިގެން 

އަގެއްގައި   އެ އަނބުރާ ގެނައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ    އި މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފަ  10ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު ބޮޑު 

ހޯދަ، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތަހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ  މައްސަލަ  މި ރިޕޯޓު  ހޯދުމާއި އަދި  އޮތް   އި ބަލަ  އި އް    އެ 



  

ރަޕްޝަން  ކޮ -ތަނަކުން ހޯދުމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. ދެން މި ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އެންޓި

ހަމައަށް ނުދިޔައިމަ    ހެންނަމަވެސް، އޭގެ ނަތީޖާއަކާކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤެއް ކުރަމުންދާކަން ވެސް އެނގިފައި އޮވޭ. އެ

ގެ މަޖިލީހުގެ މި  މި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި އޮތީ. އަނެއްކާ ރައްޔިތުން  ،މީގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

އަލުން އެ ރިވިއުކުރަން ވެސް    ބޭފުޅުން  ކުގައި އޭ.ސީ.ސީ އިން މިހާރު އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ އެސް ހިންގެވުމާއި އެޙުބަ

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގެ ޙަޤީޤަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑުހެން. އިއްޒަތްތެރި  އޭޓައިފިއްފަ

ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން    ވެސް ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނާގެ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ފަދައިން މި  މެންބަރު ފާހަގަކުރި

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން، މަޢާފުކުރައްވާ ޢަލީ  

 ޙުސައިން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް މީގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު މިކަން  ޤަޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުވަރަށް ބޮ

މަ ކަމަކަށް މި އެކައުންޓިންގ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އައްވަލުން އާޚިރަށް މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަ

ހަވާލުކުރެވުނީ    ރމާފަ މަސައްކަތް  ހިންގަ؟ ކިހިނަކުންތޯމި  ޕްރޮސެސްއެއް  ބިޑިންގ  ނޫނިއްޔާ  އެއްވެސް  އިގެންތޯ 

؟ މީހަކާ މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރެވުނީތޯ  އޮތް ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން އެ  ޓެހި އެ އްޓެހި ކަމުގައި ހަމަ ރައްހަމައެކަނި ރަ 

ގޮތުގައި އެ  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެޅޭ  ބައި  އލިބޭ އެއްޗަކުން  ޕޭކުރާ    ށް ނުވަތަ  ެެމީހުންނަށް 

މިއީ  ހަވާލުކުރެވެނީ.  މި  ބަލަންޖެހޭ  ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން،    ވެސް  އިނގޭތޯ.  ކަމެއް 

އޭގެ   ކުރާއިރުގައި  އަދި  ވެސް  ވަކީލަކު  މަސައްކަތެއް  ކިޔަވަނީ  މި  ވެސް  އެތިކްސްގައި  ޖުޑީޝަލް  އަޅުގަނޑުމެން 

ލިބޭޕަސަ މަސައްކަތްންޓޭޖު  މިންގަނޑުތަކާކުރުމަގޮތަކަށް  އެތިކަލް  އެއީ  ކަމަށް   ކީ  އަގު  މަސައްކަތް  ޚިލާފުކަމެއް   .

ރިކަވަރކުރެވޭ    ،، އަގެއް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި ލިބޭ އެއްޗަކުންނިމިފަ. އެހެންވީމާ  އިވެސް ކަނޑައަޅަ  އޮންނަންޖެހޭނީ އަބަދު 

ހުން ކުރާ މުޤާބިލުގައި ފައިސާ ދޭގޮތަށް މި ހަވާލުކުރެވުނު   އެމީލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ  އެއްޗަކުން ފައިސާ ނުވަތަ ބަދަލު

ން މި މައްސަލަ  ކަށް. އަނެއްކަމަކަށް އޭ.ސީ.ސީއޭތި ހަވާލުކުރީ އެއްކަމަ ރމާސް ކިހިނަކުންތޯ އެކައުންޓިންގ ފަ ޕްރޮސެ

މެއްކަން. އޭ.ސީ.ސީ ވުޖޫދަށް  މާކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަ  2008ރިވިއުކުރަން ބުނާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  

އުޅެނީ.   ވެސް މި  ން ބަލައިގެން ކީއްކުރަންތޯ އަނެއްކާ ވާ ކަމެއްގެ މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީއައުމުގެ މާކުރިން ހިނގާފައި 

ން ވެސް އަނެއްކާ މަޖިލީހުން މިކަންކުރާ ގޮތަށް ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕޮލިޓިކަލް ސްޓޭޓުމަންޓެއް މޭކުކުރަންތޯ  އޭ.ސީ.ސީ

މި  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޭ.ސީ.ސީއަށްވުރެ    އެކަންއަޅުގަނޑު  ކުރަނީ.    މިކަން  ވެސް ހަމަ ބަލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު 

  ޢީ ޖިނާ   އެއީ  އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ  ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ނޫނިއްޔާ ސީދާ ފުލުހުން

ވަންޏާ. ސީދާ ފުލުހުން   ކަމަށް  އުޅޭ  ބަލައިގެން  ޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނީ. އޭ.ސީ.ސީއެކަން ބަލަންޖެހޭނީ. ތަމައްސަލަ  ން 



  

އަނެއްކާ ނުފެނޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކޯޓަކާ  ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން  އެ  މައްޗަށް  ހިސާބަކަށް  ވެސް  ބައެއްގެ  ގޮސްގެން   

ކުރެވޭނެތޯ އަޅުގަނޑުމެން   ވާކުރެވިގެން އެކަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެ ތަޙުޤީޤު އޭ.ސީ.ސީއަށްޢުދަ

،  ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް. އެހެންވީމާ   ންތޯ އެ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި. އޭ.ސީ.ސީހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ

މި  އަނެއްކާ މި  ވެސް  ދައްކަން  ހަމަ  އެބަބުނޭ    ވާހަކަ  މީހުން  ބައެއް  ދެން  ކުރަނީތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަން 

ކުރިން     ހަމަ ދައްކާނެ ފިލްމު ހުސްވީމާ ބުނޭ   ދިމާލަށް ވެސް އެބަ  ބަ ފެނޭ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާއެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ގާނޫނީ ގޮތުން    .ވެސް ދައްކަނީ  ވާހަކަ ދައްކަން  ފިލްމުތައް އަޅުވަނީހެއްޔޭ. ސިޔާސީގޮތުން އެ ބައު  ދައްކާފައި ހުރި  

ން ބަލައިގެން  ހަމަ އޭ.ސީ.ސީ ޖެހޭ. ލު ވެސް އުފައްދަންރަނގަޅަށް މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ސުވާ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދެކަންތައް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން  ؟ ނެރެވެނީމީގެން  ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ    ،ކޮންކަމެއްތޯ

 މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  އިއް؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބައޮތްތޯއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

 .  ލަޠީފް

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަން މިއުޅޭ ބޮޑު  ކަމަކީ ދިވެހި    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ވަރަށް 

  އި، ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރަކުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވާފަ  ރމަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓު ފަ  އިއަދަދެއް ދީފަ

ފައިސާ ދީގެން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފަ ބޮޑު އަދަދެއްގެ  ހަމަ އިއްޒަތްތެ  އިވަރަށް  ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ރި  އޮތީމަ 

ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވޭ    މެންބަރު ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ

ހުރެގެންތޯ    އިއޭގަ މަޢުލޫމާތެއް  ގަނެފަ  10ކޮންފަދަ  ރިޕޯޓު  އެ  ދީގެން  ޑޮލަރު  ފުދޭވަރެއްގެ    އެ  އިމިލިއަން  އޮތީ. 

އޭގައި   އެއްޗެއް  ވެސް ހިތަށްއަރާ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ރިޕޯޓެއް    10ހިމެނޭތީތާއޭ  ދީގެން  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަން ހުއްޓުވާލާފަ. އެހެންވީމާ  ގަންނަންވީ ން އެބަ  އުޅެނީ ދެން އޭ.ސީ.ސީ  ބަލަން މި، އަޅުގަނޑުމެން 

އެ  ކު   ވިދާޅުވޭ  ވާހަކަ.  ބަލަމުންގެންދިޔަ  މައްސަލަ  އެ  އެކަން  އެނގިފައި  ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ރީގައި 

އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް    ބޭނުން.  އޮތީ ކިހިނެއްކަން ވެސް ބަލަން  އި އޮތްކަމެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ހުއްޓާލާފަ

މުންދިޔަ  ން މަސައްކަތްކުރަސަބަބަށް ޓަކައި. އޭ.ސީ.ސީ    ހުށަހެޅީ ޙަޤީޤަތުގައި ރިޕޯޓު އެކަނި ހޯދާކަށް ނޫން. އެއީ އެ

  ، ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާތީ. އަދި އެ ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީމަ އެނގޭނެ ކިހިނެއްވެގެން   ގޮތް

، އެ މަސައްކަތް  ވެސް. އެހެންވީމާ  ކާކު ބުނެގެން ކޮންގޮތަކަށްކަން އެކަން ކޮށްފައި އޮތީ. އަދި ނުކޮށް އޮތީ   ،ކޮންއިރަކު



  

ވެސް    އުޅެނީ. އެއްގޮތަކަށް  ކޮމިޓީން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވެގެން މިކުރުމަށް ޓަކައި މި  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ހަމަ ގައިމު ،ފިލްމެއް ކުޅޭކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީކީ. އަދި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް އެބަ    ކުރަނީކީ ދައްކާލުމަކަށެއް ނޫން. އޭގެ ނަތީޖާ ޝާމިލުވެގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ޝާމިލުވެގެން މިކުރާ ކަންކަން މި

ޅެއް ނުވޭ އެކިއެކި  ފެނޭ މިހާރު. ރަނގަޅު ތެދުފުޅެއް ބައެއް ބޭފުޅުން އެހާ ބޮޑަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރާކަށް ބޭނުންފު

މަޢުލޫމާތު    އަންނަނީ މި   ހުރެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއިން އެއްޗެއް ހޯދެން މި   ސަބަބުތަކާ

ކޮށް ނިލިބިގެން. އެހެންވީމާ މިކަން  ގޮތުގެ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން  މިންމާނެ  ދައްކަނީކީ.    އެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން 

ފުރަތަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވީ. ލިބުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްގެ ތެރެއަށްކަން  

ފަށަނީ ވެސް. އެހެންވީމާން މި މަސައްއަޅުގަނޑުމެ ން ހޯދާކަށް  އުއެ ލިޔެކި  ، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައިކަތް މި 

ން ހޯދީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުވެސް ޖެހޭ. އަދި އެ ލިޔެކި  އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަންކުރަން

، އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެނގެނީ. އެހެންވީމާ  ފުންމިންއެނގެނީ ވެސް މިދަންނަވާ ގޮތަށް އޭގެ  

ދެބަސްވާންވީ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނު މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އަދި މިވަގުތު  އަލީގައި    ދެކެން. އެ  މަޢުލޫމާތުގެ  އެ 

ވެސް. ބޭރުގެ    ކުރަންޖެހިފައި އޮތީ  ކަން  މިތަނުން ދިރާސާއެއް ކުރީމަ އެނގޭނީ ކީއްވެގެންކަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި

ންތައް ބެލީމަ އެނގޭނެ.  އުންކަން ވެސް އަޅުގަނޑު އެ ލިޔެކިހަވާލުކޮށްގެން މިކަންކުރަން ޖެހުނީ ވެސް ކީއްވެގެ  ފަރާތަކާ

ބަލަން   ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެގްރީމެންޓު  އެ  އެއްބަސްވުން    ނާޓޮންތޯ  ޓްގްރާންދެން  އޮތް  ވެފައި  އެކީގައި 

ކަންކަންކުރަން ވެ ކަންވެސް  ކޮންގޮތަކަށް  އޮތީ  އޭގައި  އަދި  ބޭނުން.  ބަލަން  ހަމަ    ސް  އަދި  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ވެސް 

  ، މި ނގެނީ ވެސް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާފައިސާއަށް ވީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ރިޕޯޓުން ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ  އެއާއެކީގައި މި

، މިކަން އަވަސްކުރަން  ށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާމުހިންމުކަމެއް ކަމަހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ހޯދުމަކީ  

 އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުކުރައްވާތީވެ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އިޝާރާތެއް  

ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ    ން އެބަޖެހޭމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމަހެޅިފައިވާތީވެ އެ ހުށަހެޅުމާއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަ

ނިމުމުގެ މިބައި  އާދެ!    މަސައްކަތުގެ  އިއްޒަތްތެރި،  ހުށަހެޅުއްވި  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  އެހެންވީމާ،  ކުރިން. 

އިއްޒަތްތެރި    އިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ އަދި ތާއީދު ލިބިފައި މިވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފާމިހާ

މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަދި ތާއީދުކުރައްވާފައި އެބައޮތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. އެއީ  

އެއްބަސްވުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދުމަށް އަސަރުކާރާއި   ށް ދިވެހިނަޓޮންތޯ  ޓްގްރާން ހަމައެކު ކުރެވުނު  އެއާއެކުގައި    ދި 

މަސައްކަތްއޭ.ސީ.ސީ ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ލިޔެކިން  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  އަދި  އުތަކުގެ  ހޯދުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ންތައް 



  

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ދިވެހި ސަރުކާރުން އޭރުގައި ޑރ.ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުން އެ    ،އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުނުން  ޓޮންތޯ  ޓްގްރާން

، އެ މަޢުލޫމާތުތައް  މެން ބެލުން. އެހެންވީމާމިލިއަން ޑޮލަރަށް ބައްލަވައިގަނެގެން އެ ގެނައި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު  10ރިޕޯޓު  

އެވަ ހުށަހަޅުއްވާފައި  ހޯދުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ވޯޓަކަމި  ދިނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑު  މެންބަރު    މުގެ އުށް  އިއްޒަތްތެރި  ކުރިން 

 ޙަސަން ލަޠީފަށް އަދި އެއް ފުރުޞަތު އެބަ އަރުވަން.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަހެޅުމަށް އަދި އިތުރުކޮ ގުޅޭ    ،ގުޅޭ  ށްލަން އަދިވެސް މި މައްސަލައާ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅި  މިކަމާ 

ބޭފުޅުން ދެއްވާ    ޙަޤީޤަތުގައި ލިސްޓެއް ދީފިއްޔާ އެ  .މެއް ހޯދަންއުކޮމިޝަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި

ވެސް    ލިސްޓެއްގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން އަނެއްކާ ހޯދަން ޖެހިދާނެތޯ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންނާ 

 މެއް ހޯދަން. ޝުކުރިއްޔާ.އުއޭ.ސީ.ސީގައި ހުރި ހުރިހާ ލިޔެކި ގުޅޭގޮތުން   އެކީގައި މި މައްސަލައާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

، އެހެން މެންބަރެއްގެ ތާއީދެއް ބޭނުންވާނެ އަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވީމާއްވީގައި ހިމެނުމެންބަރަކު ކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭ 

 ޓަށް ދާކަމަށް ވާނަމަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އެއަށް ވޯ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ  ގޮތަށް  އެމެންޑުމަންޓެއް  އިތުރު  ލަޠީފް އިއް  ،އަޅުގަނޑު  ޙަސަން  މެންބަރު  ހުށަހެޅުމަށް    ޒަތްތެރި 

މެއް ހިމެނޭގޮތަށް މިތަނަށް މަޖިލީހަށް ނުވަތަ  އުމައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިމި  . އޭ.ސީ.ސީގައި ހުރި  ތާއީދުކުރަން

 ކޮމިޓީއަށް ގެނައުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި !  އާދެ އެހެންވީމާޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު.  ދަންނަވައްޒަތްތެރި  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އި ،    ޓް ގްރާންލާނަން. 

ރިޕޯޓު    އި ސަރުކާރާނާޓޮންތޯ އެކުލަވާލި  އެތަނުން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ހޯދުމަށް  އެއްބަސްވުން  ކުރެވުނު  އެކުގައި 

ންތަކެއް ހުރިހާ  އުމި މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކި   ،ން ކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާހޯދުމަށް އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އޭ.ސީ.ސީ

އަޅުގަ ހޯއްދެވުމަށް. އޭރުން  ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅުމަޢުލޫމާތެއް  ހީވަނީ އެ ޝާމިލުވީހެން ކުރީގެ  އައި  ނޑަށް  ދެން  މާއި 

  ބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާ ، އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި ހުށަހަޅާލީ. އާދެ! ވަޑައިގެން ތިއްއެމެންޑުމަންޓާ. އެހެންވީމާ

އި އިންނާތީވެ. އެހާހިސާބުން  ރިޔާސަތުގަ  ސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވަންޔާއެކުގައި އިއްތިފާޤުން އެ ފާސްވީ. ދެން ރި



  

މި މައްސަލައިގެ  މި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބައި  ޔަ  ނިމުނީ.  މެންބަރުންނަށް  އަރުވަން  ޤީއިއްޒަތްތެރި  ންކަން 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ގުޅޭ ސިޓީތައް މި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ  

ގެން އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީގޮތުން ބޭނުންވާ އިދާރީ އެއްބާރުލުމާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނަން. އިމަސައްކަތާ

އޮތީ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް    ދެވަނައަށް މިއަދު މި   ،އޮތީ  ދެވަނައަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މިއަދު މި 

ބިލު. އެ ބިލު  އެ ބިލަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް    ،ގެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙަކަށްވާތީވެ  އަންނަ  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ވަރަށް   . ހީވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ގެ ކޮމެންޓު ވެސް އަޅުގަބާ ކައުންސިލު  .އެހެންވީމާ، ކުރީދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅާލިން

މުންގެ ފަރާތަކުން ވެސް އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް ލިބިފަ. އަދި ބައެއް އެހެން މުއައްސަސާތަކުން އަދި  ންލިބިފައިވާ. އަދި އާ

ކުރައްވާ.  ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަދެ! މަޢާފު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއް ނުލިބޭ. ވަގުތުކޮޅަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ 

ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން މިހާރު މިވަނީ އެއީ ބާ ކައުންސިލު ކޮމެންޓު ލިބިފަ.  އެދިއަޅުގަނޑުމެން ހުށާހަޅާލި ކޮމެންޓަށް  

ކޮމެން މި  އޭގެ  ޓުތަކާދެން  ކުރިއަށްގެންދާނީ. އަދި  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނޭ  ކުރީގަ  އެކުގައި  އެބަ  އި އަޅުގަނޑަށް 

ނައިބުގެ އޮފީހުން ވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަން ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކައެއް ސާފުކޮށްލުން ވެސް    ރަބަންޑަ

މުހި އެހެންވީމާ  ންމު އެއީ  ކަންނޭނގެ.  މި  ކަމެއް  އަދި  ގޮތާއި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މެދުވެސް  އެކަމާ  މެންބަރުން   ،

 ދެއްވުން އެދެން. ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ށްލަރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ފާހަގަކޮއިގެން ކު އާމައްސަލަ

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

އެހެންކަމުން     ދަން ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލައެއްއީ މިވަގުތަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯމި  އްރިރު.ޤަތެރި މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

ހެން  ގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ދިމާލަކުންކަންތައްތައް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ މި އަޅު  ދެން އިތުރަށް ޚިޔާލު ހޯދުމާއި، އެ

ޅުގަނޑުމެންގެ  ، މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް މީގައި ދެން އަދި އަހަކައެއް މި ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއް ވާއެއް

ކޮށްގެން މިކަމުގައި   ނުކުރެވި ތިބި ކުދިންނަށް ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި، މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށް މި ހުވާވަރާތެރޭގައި މަޝް 

  ވާނީ ހައްތަހާ   ން. އަޅުގަނޑުމެން މި ލަސްކުރީމަކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެ  ޝާމިލުވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަދޭންޖެހޭ

އެއްހާ    100ކުރުމަށްފަހުގައި ސިޓީއެއް ލިޔެދިނީމަ  ން ކުއްޖަކު ހުވާލާއިރުގައި އޭގެވެސް ލަސް. މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަ 

ރުފިޔާ ވެސް ލިބިދާނެ. އާމްދަނީއަށް ނުލާހިކު ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި އޮތް ވިޔަފާރި ބަންދުވެފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި  

ހޯދަ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް މީގެ ތެރެއިން  އާމްދަނީއެއް  ވެސް  ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ    ދިނުމަށްއިއެ ކުދިންނަށް 

ހަމައަށް ފޮނުވައިގެން މީތި    އިތުރަށް ލަސްނުކޮށް މި ކޮމިޓީން ނިންމާ އަވަހަށް މަޖިލީހާ   ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ދެން

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު. 

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. މި މައްސަލައަކީ    !އާދެ

ރަކު  ވެސް އެތައް ފަހަ  މަގެއް ނުފެނި އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަމުން އެތައް ކުދިންތަކެއް މިކަމުގައި

  ވާތީ، ވީހާ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކޮށްދޭންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް  ،. ހައްލު ހޯދަންމި އިޝޫއަކީ  ބައްދަލުކުރަމުންދާ ކަމެއް

ބިލު މި  އަވަހަކަށް  މަޖި  ،ވެސް  ވާހަކައަކީ  ކޮމިޓީމި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ލީހަށް  ފޮނުވުމަށް  ނިންމާފައި  ން 

ފަރާތްތަކުން   ށް މި ލިބިފައި އިން އަމިއްލަތެރޭގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަ ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން އަދި މީގެ 

ސް  ޞާ ތިޚުވެސް އެ ކުދިންގެ އި  ންދިޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުގުޅިގެން ވެސް ހަމަ މިހާރު    ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ 

ން ރިޢާޔަތްކޮށްލަން  މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީމީގެ ތެރޭގައި ލެވިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  

 ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  މުހިންމު ކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ މި  ނޑު ފަށަމުން މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ  !އާދެ

ވެސް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގިނަ    ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދެމުންދިޔަ ސަރުކާރުން  ގެ ހާލަތ19ާ  ކޮވިޑު

. ދެން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މިވަގުތު  ފަރާތްތަކަކަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކަށް މުއްދަތުތައް ދެމުން ވެސް އެބަ ގެންދަވާ

އެގޮތަށް ސީދާ  ނިންމައޮތްގޮތަށް  ފާސްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އުފައްދައިތޯ  މި  އަޅުގަނޑު  ސުވާލު  އެ  އެއީ  ލާނީ  ނީ. 

އެކަންކަމާ ކޮމިޓީން  ހަދަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާތައް  އިތުރު  ގޮތް    . ގުޅޭ  ނުރަނގަޅު  ރަނގަޅުގޮތާއި  އެ 

ދެނެގަންނަލައިގަންނަބަ އިއްޒަތްތެރި  ންށްޖެހޭނެ،  ދެންމެ  މިސާލަކަށް  ދެން  ފާހަގަކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޖެހޭނެ 

މެންބަރު ސަޢުދު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންތައް އެބަ ފާހަގަކުރައްވައޭ ތިމަންނަމެން ވެސް އޭގައި  

ލެވެލް  ބަޔަކު ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރޭ އޭ   އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާގެ ކޮންމެވެސްއަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ    ،ހިމެނޭގޮތަށް

ވަންނަމިހާރު މިސާލަކަށް ހަދަމުންދާއިރު އެބަ އަދި ތި ގާނޫނު ދާއިރާއަށް  އެހާއިރަށް    .ކުރަމޭދު  އެބަ ގަސްންމަންނަ 

،   ބައެއް ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ގޭތޯ ދެއްވާށޭ މި ބިލު ފާސްކުރަން. އެގޮތަށް ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ އިނމަޑުކޮށްލަ

ސްތަކެއް  ޙުހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ބަ  ، އަޅުގަނޑަށްކަފުޅެއް ތި ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަ

މި    ހިންގާލަންޖެހޭހެން ބިލުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  ގެންނާނީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ މި  ބަދަލެއްތޯ  ދީފައި  ކޮން 

ބަ ބެހޭގޮތުން  ދޭނީ. އެކަމާ  ހިންގަންޖެހޭ ޙުއޮތްގޮތަށް  ކުރަންޖެހޭހެން.    ،ހެންސެއް  ދިރާސާތަކެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 



  

މި ހާލަތަށް ބިނާކޮށްފައި އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި    ބެންޖެހޭކަންލުއިތަކެއް އެބަ ލި  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަ މި

 މެންބަރު ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި ލުއިތަކެއް ލިބެންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ. ޤައުމުގެ ހަމަ ހުރިހާ   ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު

މުޅި ލޯ   ކަމެއް  މި  ދާއިރުގައި  ހުއްޓިގެން  ވެސް  ގޮތެއް  ދުނިޔޭގައި  ގްރެޖުއޭޓްވެވޭނެ  މި  އަދި    ސްޓޫޑަންޓުންނަށް 

ގްރެޖުއޭޓްވެފައި މި ހުއްދަ ލިބޭނެ ގޮތެއް އެބަޖެހޭ ހަމަޖެހެން. ލުއި ގޮތްތަކެއް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ހަމަ މި ފަސޭހަ  

ށް ހުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ގޮތަކަށް މިހާރު ކިޔަވާ ނިމިފައި ތިބި ކުދިންނަ

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ދިއުމުގައި  މިކަން  މިހިސާބަށް  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ނުކުތާގައި  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނަމަވެސް 

ފައި އޮތްކަން. އެ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  އަދިވެސް ފާހަގަކުރާނަން ބާ ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުގައި އިހުމާލުވެ

ނުކުރެވޭކަމު މިކަން  ކައުންސިލަށް  ބާ  މި  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާކަމެއް.  ގާނޫނަށް  ބޭނުން  ވަނީނަމަ  ގައި 

ހަމަ    ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނަމަވެސް ލޯ ސްޓޫޑަންޓުންގެ ޙައްޤުތައިޞްލާޙު

ލޯ ސްޓޫޑަންޓުން ގްރެޖުއޭޓްވެފައި  ވެސް ހަމަ    ވެގެން ދިޔައިރުގައި މިހާރު އް މި ބާ ކައުންސިލުން އަހަރެއް ޑުވާ ކަމެކަންބޮ

ކަމެއް  ވީއިރުގައި މިކަމެއް ނުވިއޭ. ހަމަ ކަންބޮޑުވާ  ން ވަރަށް ގިނައިން ހަމަ ޓުވިޓްކުރޭ އަހަރެއްވީއޭ. އަހަރެއްތިބި ކުދި

ރެގިއުލޭޓް ޕްރޮފެޝަން  ސަބަބަށް މި  މަތިވެރި  ވަރަށް  ހެދީ  ގާނޫނެއް  ބައިވަރު    ކުރުމަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ  ޓަކައި. 

ށް ނޫން މިކަން  ދަތިތަކެއް އޭގައި ކުރިން އޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާތީވެ އިތުރު ތަކުލީފެއް ވަކީލުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮތަކަ

މިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން  ، ކުރީކީއެއް. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މިދިޔައީ  ޚާއްޞަކޮށް    ނަށް  ކިޔަވާ ކުދިންނަށް  ގުޅިގެން 

  ޔަތަން. ވެގެން ދިމަލުތައް ޢަވާގޮތަށް މި   ކިޔަވާ ނިމިފައި ތިބި ކުދިންނަށް އިތުރު ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް  ،ކިޔަވާ ކުދިންނަށް

ޚާއްޞަކޮށް ބާ ކައުންސިލުން ނަގަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.    ،މަ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުންއެކަމުގެ ޒިންމާ ހަ

ދެން މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ހަމަ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި  

ކޮމިޓީގައި   އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙު  ގާނޫނު  އޮތް  ޚާއްޞަކޮށް  ފަސޭހަގޮތަކަށް  އެންމެ  ވީ  ހަމަ  ބަލާފައި 

ކުދިންނާ  އައިއިރުގައި  ތިބި  ނިމިފައި  ގޮތެއް    ކިޔަވާ  ކުދިންނަށް  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  މުއްދަތަށް  މި  މިހާރު  އަދި 

ކުދިންނަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ  އެ    ،ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ފަސޭހަގޮތަކަށް އެ ފަރާތްތަކަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.    . ކަމެއް. އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ރަން މިޖެހެނީ މި ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތުގައި މި ކު ،  ރު. އެހެންވީމާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ދިރާސާކުރުމާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތައް ދިރާސާކުރުން. އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއްވެސް  

ން ބޭނުންވާ ކަމަށް  މުއައްސަސާއަކުން އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަން ވެސް އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ލަފައެއް އަޅުގަނޑުމެ

 ދިރާސާގެ ވަގުތު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.    އީވަނީނަމަ އެކަން ވެސް ކުރުން. މި

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބަފެނޭ އަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ނުކުތާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ މި ހާލަތު އައުމުގެ  19  ދި ކޮވިޑު އަޅުގަނޑު 

ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކުދިންތަކެއް ބަޔަކު ގާނޫނީ ރޮނގުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު، ހުވާ ނުކުރެވި މަސައްކަތެއް    ކުރިން

  ، ސްވެފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސްށް މިހާރު އެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯނުކުރެވި މިހެން ތިބިތަން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮ

މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން    ،ން ނުވަތަ އެ މީހުންގެ އެއްވެސް ފޯލްޓެއް އޮވެގެނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްއެ ކުދި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،ހެދި  ރެވިގެން އަދި ކޮންމެ ސަބަބަކާފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއްގައި ބުނާ ކަންތައްތަކަކަށް އަމަލުނުކު 

ފުޅުން އެކަމަކު އެކަން އެބަ  ންޖެހޭ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރެވި. އެ ބޭކައުންސިލުން އަދާކުރަ  އެބަ ފެނޭ ބާ

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކުރި ސުވާލުތަކުންނާއި،    ،ކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ  އި  ޑިނަ

ގާފައިވާ މަގަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި އެ ބޭފުޅުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކުންނާއި، އަދި ކަން ހިނ

ގައިމު  އިނގޭ  ކުދިން  އެބަ  އެ  އެކަން ވެސް  ނޫން  އިހުމާލަކުންނެއް  ކުދިންގެ    ގެ  އެ  އިނގޭތޯ.  އޮތީ  އެހެންވެފައި 

ވާތަން  ، އެ ކުދިންނަށް ނުވަތަ އެ ހުވާ ނުކުރި އެ މީހުންނަށް ގެއްލުން އުޅެނީ. އެހެންވީމާ  މައްސަލައެއް ނޫން މީގައި މި

، އެއީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން.  ހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާފެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އެ

ހާލަތުގައި އެ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އެ ކުދިން ކިޔަވާފައި މަސައްކަތް ނުކުރެވި އެހެން ތިބެން ޖެހޭ   އަދި އަމުދުން މި

 އެބަޖެހޭ. ބާ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނައަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންޖެހުމަށް  

،  ކަށް ފަސޭހައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ނުކޮށްގެން އެ މީހުންނަށް ހުވާ ނުކުރެވި މިހެން ތިބޭތަން ބަލާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

ށް ވިސްނާފައި ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް ހުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިހާ އެންމެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮ

އެބަ އަޅުގަނޑުމެން   ކުރެވޭ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަށް ހިވަނީ  ހުވާ  ތިބި ކުދިންނަށް  ކުޑަމިނުން މިހާރު ކިޔަވާ ނިންމާފައި 

 ކޮށްލީ.  ކޯޑުގައި އެކަން ހަމަ ފާހަގަ، އަޅުގަނޑު ރެއިދޭން އެބަ ޖެހޭހެން. އެހެންވީމާހަދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވާ. އޭގެ ކުރީގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ.  

 



  

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު  !އާދެ

ހަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ދެން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނަސް ވާހަކަފުޅަށް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ  

އް ފަހަރަކު މިހާރު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިޝޫގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަ

މަރުބައްދަލުކުރެވިއްޖެ ހެދުމުގެ  ގާނޫނު  އެ  އަދި  އަލަށް  ޙަ.  ހަމަ  ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ކައުންސިލަކީ  ބާ  މީގައި  ލާގައި 

އުންސިލެއް. އަނެއްކާ މި ގާނޫނަކީ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި މަޖިލީހުން އުފަން ކުރުވި ގާނޫނަކުން އުފެދިގެން އައި ކަ

  ، ، މި ހާލަތުހުން ކުރެވުނު ކަމެއް. އެހެންވީމާންޖަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހަމަ މި މަޖިލީވެސް ހަމަ މި ޗޭ

ކިޔަވަ އެވަގުތު  ހާލަތަކީ  ކްރިއޭޓިވް މި  ކުދިންނަށް  ދިޔަ  ފާސްކުރުން. މުން  ގާނޫނު  މަޖިލީހުން  ހާލަތަކީ  އައި  ވެގެން 

ގެން ނިމިފައި  ވެޔަވަމުން އައި ކުދިން ގްރެޖުއޭޓްކުރިއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ގެޕެއް ނުލެވުނީ އޭރުގައި ކި ފާސް

ނެވިފައި އެ  ދޭތެރޭގައި މިކަމަށް ހައްލެއް ނުގެ   ހާލަތުގައި މި ބާ ކައުންސިލާއި މަޖިލީހާ، މީގައި މިތިބީމަ. އެހެންވީމާ

ވިކްޓިމައިޒް ތަންކުދިން  ދާ  މި ވެގެން  އެހެންވީމާ    ސްޓާޓިންގފެންނަނީ.  މީތި  އެއްގޮތަކުން  ،  ކޮންމެވެސް  އެ  އެއް 

މި ދާއިރާއަށް    ތަކުންނީ ގޮތުން މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގާނޫ   ،މި ގެނެވުނު  ،ސްޓާޓްކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ން ބޭނުން ހަމަ މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދު  ކަމަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަމި ލިބޭ ހަރުދަނާ

ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް  ހާސިލުކުރުމަށް ފުރިހަމަ  ވަރަށް  އޮތް ގާނޫނަކީ  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހުން  މި    ،ޓަކައި މި 

 ޖެހުނު ސަބަބަކީ މިހެން މި ދިގު ދެމިގެން ދާންވެއްޖިއްޔާ ކިތަންމެ  ން ޖެހޭ ޗޭންޖު މި ގެންނަންޅަފަތުގައި މި ގެންނަ

އެހެންވެއްޖިއްޔާ    .މިހެން   މީހުންގެ އެ ހުރި އިޝޫސްތަކާއިކައުންސިލުން އެބަ ބުނޭ އެ   ވަހަކަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ. ބާދު

  ނުބައްދަލު   ޤައުމުގެ މި ހާލަތުގައި ހާލަތާ  ފެނޭ.  ތެރޭގައި ވިކްޓިމައިޒްވެގެން ދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ބަޔަކު މީގެ 

މެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ކުރަމުންދާތަން ދައުލަތުން އަޅުގަނޑުތާ ގުޅިގެން ހަމަ ސެކްރިފައިޒްއެތަކެއް ލުއިތަކެއް މި ހާލަ

  ހުރި މި ދާއިރާގެ މި އެ ކުދިންނަށް މިކަމުގައި ހަމަ ލުއިތަކެއް ދޭން އަޅުގަނޑު   ގުޅުން  ، އަޅުގަނޑުމެންނާއެހެންވީމާ

 ހަމަ  އީއަދުން މިއަދަށް ވެސް ނިންމާފައި ފޮނުވާލުން މި ވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ހަމަ މި  ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ވީހާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ފާހަގަކޮށްލަން އެކަން ކަމެއް.   އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލުގަ ހިންގަވާ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ  އޮތް ޝުކުރިއްޔާ  ގާނޫނުގައި  އޮތް  މިހާރު  އެ  އި  ބަލާލަމާ  ގޮތް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން މިހާރު މި ވާހަކަތަކުން    !ދެއާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި އަޅުވާ ކިޔާލަން.  

އަޅު ބިލާ އެނގުނީ  މި  މިއާމެދުގައި  އަދި  ގަނޑުމެން  ވިސްނަ މެދުގައި  ފުންކޮށް  ވަރަށް  ހިންގާ  ޙުބަ  އިވެސް  ސްތައް 

ށް ހައްލު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް. ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް މި އެޖެންޑާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން މިއަ



  

. ދެން ބާ ކައުންސިލުން  ންމެން ވިސްނުންތަކެއް އެ ދުވަހާ ހަމައަށް ގެންނަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު

ކޮމިޓީއާ އެދި އެބައޮތް  އެހެންނަމަވެސްބައްދަލު  ވަޑައިގެންފައި  މިކަމާ   ،ކުރެއްވުމަށް.  ސީދާ  އަދި  ގުޅިގެން    އެއީ 

އެ ނޫން އަޅުގަ  ކަމެއް  ބައްދަލުކަމެއް  ނޭނގެ. އެހެންވީމާކަމެއް  ހުރި  ނޑުމެންނަކަށް  މަސައްކަތް  ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނަވާ ދުވަހަކަށް އެ  އިގަންބޭފުޅުން އެދިވަޑަ  ގޮތުން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ބައްދަލުނުކުރެވުނަސް ތި

ސާބުން  އެރުވިދާނެ. މިހާ ހި  ،ޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވޭނެބައްދަލުކޮށްލުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރު  ބޭފުޅުންނާ

ހަމައަށް މިއަދުގެ މަސައްކަތް ވަގުތު    އިވެސް ނިމުނީ. ދެން އަނެއްބަޔާ  ، އެޖެންޑާގެ މިބައި އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް. ދެން    ށްތުގެ ގާނޫނަޢާއެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ  .ހުރިގޮތަކުން ދެވޭ ހިސާބަކަށް ނުދޭ

އަޅުގަނޑުމެ ފަސްކޮށްލީ އެބައި. އެހެންވީމާދުވަހަކަށް  ނިމުނީ ން  މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑު  ހިސާބުން    . ، މިހާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   

______________________ 

 

 

  




