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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ކޮމިޓީއާ  .ނިންމަން ...

އެދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި  ފު ލިބުމަށްއި އިންސާގަ 2014ޑިސެމްބަރ  29. ދެން އޮތީ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އެދި  ދެއްވުންފައި ނުވާީތ އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ޮކށް 

ައށް  އްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީމިނިވަން މުއަީހމް ޝަީފޢު ފޮނުއްވާފައިވާ ިސޓީ. މި ސިޓީ ހިިލހިލާގޭ އިބްރާސ.ފޭދޫ / 

 ނަޒީރު މޫސާ  އިގަ 2015ޖެނުއަރީ  7އި ނިންމަން. ކަމުގަުފުޅންގެ އިޒުނަޔާއެކު ފޮނުވުނީ ބޭ ތި ،ކަމުގައިފޮނުވުނީ 

ނޑުބިން  .ސިޓީއެއް  ފޮނުއްވާފައި އޮތް ލ.ގަން/ ކުރިކީލަ  ފަިއސާ ދިނުމާ ބަދަލަށްވާ  ހެއްދެވި ގަސްގަހުގެ ަތކުގައިދަ

މި ސިޓީ ވެސް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އްވާފައިވާ ސިޓީ. ނަޒީރު މޫސާ ފޮނުލ.ގަން ގުޅޭ ގޮތުން 

ޑިސެމްބަރ  29ބޭފުުޅންގެ އިޒުނަ ދެއްވައިފިއްޔާ ނިންމަން.  ކަމުގައި ތިމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ 

މަތިވާ ގޮންޖެހުންތަާކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރުމަށްަފުހ ވިއްކަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރި .2014

މަދު މިންހާޖު ޮފނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. އާދެ! މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ މުޙައް މިންހާޖު އެލް.އެލް.ޕީގެ/ ގުޅޭގޮތުން ސ.ފޭދޫ 

ޔާ ނިންމަން. ދެން ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަ ދެއްވައިފިއް ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުނީ ކަމުގައި ތި

ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕީ.ޖީ އޮފަީހށް  2014ރ ބަޑިސެމް 29އޮތީ 

ން އެދި ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ނުލިބޭތީ އެއީ ކީއްވެގެންވާ ކަމެއްތޯ ބައްލަވައި ދެއްވު

ތަކުގައި ތިއްބަވާ އިގުނާދު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. ޖަލު ހުކުން ަތންފީޒު ކުރަމުންދާ މއ.ޔެލޯ ޑައިމަންޑް މުޙައްމަދު

އުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިީޓ އަށް ކަމަކު މި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ންކަްނ ޢާއްމު ޮގތެއްގައި ދަނީ ގަބޭފުޅުންގެ ކަ

ތީ ިމނިވަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއާ ގުޅޭ މައްސަލައަކަށްވާީތ ޕީ.ޖީ އޮފީހާ ގުޅޭ ަމއްސަލައަކަށްވާ

މީ އުުހށަަހޅުއްވާއިރުގައި ގަ ން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލުކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވުނީ ކަމުގައި ނިންމަމުއައްސަސާތަކުގެ 

ރުމާ ތައް ކު. ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ބިލު ހުރަސްއެޅޭ ޮގަތށް ދެއްތޯ އެއީ ލިޔުމުގެ ކުށެއް ތަރައްޤީ އަށް ުހަށހެޅޭ ޮގތަްށ،

 މަދު އިސްމާޢީލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. އާދެ! ޢާމިރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އުޅުއްވާތީ. ން މުޙައްގުޅޭ ގޮތުން މ.ކެލަ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ރަމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮތީމަ އިޒުނަ ދެއްވައިފިނަމަ ކޮމިޓީގެ ކޯ އިގަ 11:15އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ނޑު ކޮމިޓީ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ވާަހކަ   މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާލަން.އިއްޒަްތެތރި ހަމަވާތީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ނޑު ހަމަ ޢާމިރު މި ގަޑީގައި އެހެން ކޮމިޓީއެއް އޮތް ވާހަކަ  އިޢުލާން ވެސް ކޮށްލާަފއި ކުރީ ބައިގައި އާދެ! އަޅުގަ

 ޢަލީ ފަޒާދު. އޮންނާނީ.

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު ފުވައްމުލަކު

ލ.ގަން  /ނަޒީރު މޫސާ ކުރިކީލަ  އި މިގަ 2015ޖެނުއަރީ  7ނޑު ކުޑަކޮށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑު ބިންތަކުގައި ހެއްދޭ ގަ .ފޮނުވާފައި މިއޮތް ސިޓީ ދެއްތޯ ސްގަހުގެ ބަދަލްަށ ދެން މި ސިޓީގައި މިއޮންނަނީ ދަ

ބުނާ  ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލ.ގަން ނަޒީރު މޫސާ ފޮނުވި ސިޓީއެއް. ދެން މީގެ އަސްލު މި ސިޓީގައި މި ވެސް ފައިސާ

ނޑައަޅާ އުޫސލު ކަމުނުދާތީ ކަމަށްފަހަރެްއގައި މި އައެއްޗެއް ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެއީ ސަބަބަކީ  ވެސް  ގު ކަ

 ގައި 1992 ދަނީ އަޅުގަނޑު ަހނދާންވަނީ މަލުކުރަމުން މިމިހާރު އަހިރާއްޖޭގައި ވެދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެ

ނޑައަޅާފައި އޮތް އަ ރުއް ގަސްތަުކގެ އަގަށް ވުރެން ވަރަށް  ދެން މިހާރުއެއީ އަސްލު  އެހެންކަމުންގު ލިސްޓެއް. ކަ

އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އޭތި ދާނީ  އްޔާއެހެންވީމާ، އެ ޝަކުވާތޯ؟ އެހެންވެއްޖެދަށް އަގުތަކެއް އޭގައި އެ ހުންނަނީ. 

 .ދެއްވާ. ޝުކުރިއްޔާ ސާފުކޮށްލަ ސިޓީގައި އޮތް އެއްޗެއްއެ އެހެން ކޮމިޓީއަކަްށހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހީކޮށްގެްނ  ނޑު ކިޔާލާނަން. އަޅުގަ ވެސް މި  ތަކުގައިބޭުފޅުންގެ ފައިލްކޮޅު  އުޅެނީ ތި މިމި ސިޓީ އަޅުގަ

ނޑު މީތި ކިޔާލާނަން.  އޮތްކަމަށް. އާދެ! ދެ ސައިޑްގައި ދެ ސެޓް  އޮންނާނެސިޓީތައް  ވާހަކަ. އާދެ! އަޅުގަ

ވެ. ވެދުން ސަލާމަްށފަހު ދަންނަވަމެ އަށް،ލ.ގަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ/ ކުރިކީލަ ` 

ނޑުވެރިންނަށް އަންގާފައިވަނީ ދިވެހި ރުއް ނޑު ،ދަ ށް ނަމަވެސް އިންދުމަބިމުގައި ނުބަނބުކެޔޮ ގަސް ދަ

ނޑުބިން ވަނީ ހަލާކު ކޮށްފައެވެ ނޑުބިމުގައި މި ތަކެތި އިންދާ ދަ ރަނީނަމަ ވަނީ ބަދަލު އް ކު. ސަރުކާރުން ކަމެދަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވާނީ ބަދަލު ދޭށޭ ކަަމްށ ދޭށެވެ ނޑު މިކިޔަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ . މަޢާފުކުާރިތ މީގައި އޮތް ޮގަތށް އަޅުގަ

ވާއިރު ރަެށކޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަހަމަ ކަން ވާންވީ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކުދި ރަށެކޭ ބޮޑެތި މިއީ މި ވިދާޅުވަނީ. އެހެން

ކަން އިއްވުން އެދެމެވެ. ލ.ގަން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ  ކަން އިންސާފު ކޮށްދެއްވާ މި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވައިގެން މި 

 ދަލުގެ ފައިސާ ދީފައެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންެޖހޭ ބަވަރަށް ގިނައިން ބަދަލުގެ ފައިސާ ދީފައެވެ. ލ.ގަމަށް ވަނީ 

 2014 11. ޤަބޫލުކޮށްދެްއވުން އެދެމެވެ ހައްލު ޮކށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޚްތިރާމް ކަން  ވާހާ އަވަހަަކށް މި. ކަމެކެވެ

އިނީ ނަޒީރު  މަކުކައެ އޮތީ ވެސްކިޔަނީ އިނގޭތޯ. ޚާދިމްކުމް  ޚާދިމްކުމް ނަޒީރާ މޫސާ. މީގައި އޮތް ގޮތަށް ދެން މި

ތުރު ވާހަކައެއް މިހާރު އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު. އި .އާދެ! ނަޒީރާ މޫސާއެއް ނޫން ނަޒީރު މޫސާ. ރަނގަޅު މޫސާ.

ނޑުމެން ހަމަ ކުރިންވެއްޖެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ޓީ އޮތް ސި އެންމެ ފަހުން މި .ވެސް ނިންމި ގޮތަށް އަޅުގަ



  

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ޤީ އުމީ ތަރައް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބިލު ުހަށަހޅުއްވާފައިވާއިރު ގަ ހަމަ ރެކޯޑަްށ ޓަކައި އަޅުގަ

އްވާފައިވާ މަދު އިސްމާޢީލް ފޮނުމުޙައް  ކެލަންތައް ޑިޒައިން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މ.އަށް ހުރަސް އެޅޭ ޮގަތށް ިބލު

ވެއްދުން ސަލާމަށްަފހު  ،އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރައީސަށް ރަ  / މާލެ. ކެލަންސިޓީއެއް. ` މ.

ވެސް އިނީ  މީގައި ،އުމީ ތަރައްޤީ އަށްބިލު ހުަށހެޅުމުގައި ގަ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޤަބޫލުކުރާ ހިތްވަނީ. އަޅުަގނޑު  އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ހުރަސްއެޭޅ ގޮތަށް ަކމަށް ދެންއިނގޭތޯ. ަހށަެހޅޭ ގޮަތށް 

ވިސްނުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ތިރީގައި މިސާލަކަށް އެ ޭބފުޅެއްގެ ދާއިރާ ތައް ޑިޒައިން ކުރުމާމެދު ބިލު

 އެއް ބިނާކޮށް ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީއާ ކޮށްގެން ނޫޑުލް އުފައްދާ ފެކްޓްރީވައްމުލަކުގައި އޮޅުއަލަ ބޭނުންފު -1 ؛އަށް

 ހަވާލުކުރަން ގެ މައްޗަށް ހާމަކުރަންސިީޓ ކައުންސިލުެއހީެތރިކަމާއެކު މާކެޓަްށ ނެރުަމށް ފުލް  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ

ބިސްކޯދު ފެކްޓްރީއެއް. ލ.އަތޮޅުގައި ކުދި  -3 އުފައްދަން. ލް ރޭޖަރެއްކުޅުދުއްުފށީގައި ޕެޓްރޯ -2ގެ ކުރިން. 2013

 19 -6ކްރިމް ކޭކަުރ ބިސްކޯދު.  ،ކުކިންގ އޮއިލް އައްޑުއަތޮޅުގައިގައި ބިސްކުކުޅު އުފަްއދާ ފާމެއް. ގައްދޫ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ނުހިަފހައްޓާ އޭގެ ބަދަލުގައި ވެހިކަލް  7 އަތޮޅުގައި ަތާފތު އައިޓަމްތައް.

ދޫކުރާ ރުފިޔާ ދޫކުރުމުން  1000ލޮރީ  ުރފިޔާ ދެއްކުމުން ދޫކުރާ ޮގަތށް. ކާރު 30ހިަފހައްޓާ ގޮަތްށ ސައިކަލް 

. ކެލަން އިސްމާޢީލް މ. މަދު. ޚާދިމްކުމް މުޙައ2014ްޑިސެމްބަރ  24ގޮަތށް. އިޚްތިރާމް ޤަބޫލުކުރުން އެދެމެވެ. 

ގެ ވިސްނުންފުޅު ހަމަ ރައްޔިތެއް ދިެވހި މާލެ ސިޓީ. މި ދެން ހަމަ ޢިއްޒްަތތެރި ލޮބުވެތި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

ނޑުމެންނަށް އިދާރީ މޭޒުން އެ އާދެ!؛ އެއްދެން މި ސިޓީ ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީ އިހްސާސް. ވިދާޅުވަނީ  އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، އާދެ! މޫސާ ނިޒާރު. .އަށް ހަމަ ޖަވާބެއް ދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ވެސް މި

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަ އާދެ ޚިޔާލުފުޅާ  އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި... )ވަގުުތކޮަޅކަށްަފުހ(ށް ުޝކުރު ދަންނަވަން ! އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާަހކަ ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ކްޮށދޭނެ ވާހަކަ ބުނީމާ ނިމުނީ  އެއްގޮތަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ބާ ކިޔާލާފައި.މަރުޙައެކަމަށް . އެހެންނޫންތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަ

 ޢުދު.އާދެ! ސަ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ



  

ނޑުމެންނާ އޮތީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޝުޢޫރު މިމި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  . ދެން ހަމައަށް އައިސްފަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ ޮބޑަށް ހަމައަ އީމި ނޑު  ޅުގަ އުފާކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ަހމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވެސްއަޅުގަ

ންދޭ. ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން. އިތުރު ހިތްވަރެއް އެބަ ލިބިގެކަމުގެ ސަބަބުން  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މި

ހަަމ  ވައިގެން މި ކަންކަމަކީއެކުލަވާލާ މުއައްސަސާަތކަްށ މި ސިޓީ އެ ޮފނުއެހެންވީމާ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

ނޑުމެން ހަމަ މިދެން  .ހުރި ކަްނކަން މީދުތަކެއްރައްޔިތުންގެ އުން އެ ދެންމެ  ޭބފުޅާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެިރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުފާހަަގކުރެއްވި ގޮތަށް 

މުހިންމު. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީއާ ހަމަ ވަރަށް ބޭފުޅާ އަށް ހަމަ ޝުކުރު ދެންނެވުން  މި ންތްޕުޅުމެންބަރުންގެ ފަރާ

ވަގުަތްށ ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން މީގެ ތެރޭގައި ހަމަ މި ފާޅުޮކްށފައި ހުންނެވި ޚިޔާލުފުުޅތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާަރށް މި

ނޑިތަ ނޑުދަ ހެދުަމްށ  އި މި ކަންކަން ހިމެނޭތޯ ނޫންތޯ ފީސިބަލްކުގެ ެތރޭގަކަންތަްއތަކަީކ ކޮބަިއތޯ އަދި ަތރައްޤީގެ ލަ

ނޑަށް މައުލޫ ސްޓެިޓސްޓިކްްސ  އްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުްނ ވެއްޖެ ޓަކައި މިހާރު އަޅުގަ

ޓްރީގެ އެ މިނިސް އެހެންވީމާ، ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮުނވައިގެންހުިރހާ ކަމެއް ކުރައްވަނީ. އެ ހައްޓާ ބަލަ

ޕެޝަލް އިކޮނޯމިކް ޒޯންތައް ހެދިގެން ތަރައްޤީ ރާއްޖޭގައި ސްކަށޭނެ ކަމެއް. އެއީ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ އެންމެ އެ

ބަލައިގަންނަ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މުންދާއިރު މިފަދަ ޚިޔާލުތަަކކީ ވެސް ދެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވެ

 ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ދެކޭތީ އެ ކަމެއް ކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 .އަށް ިރޢާޔަތް ކޮށްދެއްާވށޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނު ހަދާއިރު މިއެދިފައި މިއޮތީ އާދެ! މީގައި 

ދެންމެ ސަޢުދު  ހެންވީމާ،އެ .ޅުއްވަނީ މި ހުަށހަ  މެންގެ މެންބަރުންނާޤާނޫނު ސަރުކާރުންނާއި އަޅުގަނޑުދެން އެކަމަކު 

ނޑުމެން ހަމަ ތި ފާހަަގކުރެއްވި ބަލައިގަންނަން. ދެން މޫސާ ނިޒާރު ވިދާޅުވި ފަދައިން  ޕޮއިންޓް ވެސް އަޅުގަ

މޭޒުން އިދާރީ މިތަނުްނ މިފަަދ ޚިޔާލެއް ހުށަެހޅުއްވީތީ ުޝކުރު އަދާކުރައްވާފައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް 

ނޑުމެން ބަލައިލާފައި ފޮނުވާލަން  އިގެން ލައްވަޑްރާފްޓެއް ހައްދަވާ ިކހިނެއްތޯ ވާނީ. ރަނގަޅު ގެންނެވީމަ އަޅުގަ

އްކަވަން ވެސް އްޔާ ދެން އިތުރު ބޭފުޅަުކ ވާަހކަ ދައިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެ އެހެންވީމާ، އެއަށް ދެއްތޯ؟

. ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އޭތި ގެނެސް ނިންމާލަން. ުޝކުރިއްޔާނެތުމާއެކު ދެން މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

 ދެއްވާ.

_______________________ 

 


