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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި އަދާކުރާ މިންވަރު ލިއްޔަުތ ރު މަސްއޫއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ސަރުކާ`. 

ދާއިާރގެ ނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިަވގުުތ މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންިތއްބެވީ ހޯރަފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަދި  ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު،އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ،މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަދި  ތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުއަދި ިއއްޒަތް ،މަދުމުޙައް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މި ބާއްވާލީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އަޅުގަނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ 

މި އެޖެންާޑގަިއ  ނުނިމިހުރި ބައެއް ކަންތައްަތްއ ހަމަ ރިސެސްއަށް ދިއުުމގެ ކުރިން މިކަންކަން ނިންމާލަން. އެގޮތުން

މިހާތަނަށް ޙައްލުެވފައިނުވާތީ މި ހުށަހަޅާފަިއ  ކަރަންޓު މަްއސަލައިަގއި މެއް ގޮތުން މިއޮީތ އަްއޑޫ ސިޓީފުރަތަމަ ކަ

ބެހޭގޮތުން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްފައި ލިބެންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު  އޮތް މައްސަލަ. މި މައްސަަލއާ

އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާުރކޮްށލާފައި މި މައްސަލަ އެ ހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް ހަދާފައި  އޮތީ. އެެހންވީމާ، ތަނަށް ގެނެއްސަމި

ެއގޮތަްށ  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ

ރި ޓު ފީގެ މައްސަލައިަގއި ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެނިމުނީކަމަށް ބަލައި ކުރިއަށް ދާނަން. ދެން މިއޮތީ ކަރަން

ބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ވަީނ  މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ެވސް މިކަމާ

މެއް ިއތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަވެސް  އީގެ، މ2ިމި މައްސަލަ ވެސް މި އެޖެންޑާގެ  އެހެންވީާމ،ސާފުކުރެވިފަ. 

ނެތްކަމަށް ބަލާފައި މި މައްސަލަ ވެސް އިޢުތިރާޟު މެންބަރުން ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު ރިޕޯުޓ 

ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ގައި ކަަރންޓު  2016މެއި  5 ނަން. ދެން މިއޮތީ ކަރަންޓު.ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލާ

މި ޚިދުމަތް އަގުނެގުުމގައި މާލެ އާއި ާރއްޖެތެރޭ ކަރަންުޓގެ  ،ވީހިނދު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ އަސާީސ ޚިދުމަތަކަށް

އިުތރަށް މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް  އީތަފާތުކަމެއް ހުރެގެން ލާފައި ޮއތް މައްސަލައެްއ. އެހެންވީާމ، މި މައްސަލަ ވެސް މި

އޮތީ ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މައްސަލަ ވެސް ރިޕޯޓު ނިންމާލާނަން. ދެން މި މި ހޭ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ބަލާފައިގެންދަންޖެ

ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ސަލައެއް. މި މައްސަލަައކީ މިތަނާއެސޯިސއޭޝަނުން ލާފައި އޮްތ މައް

އެ ފޮނުވާފައި އޮތް ޖަވާާބއެުކަގއި މި މައްސަލަ ވެސް މި ކޮމީޓީން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޖާަގެއއް ނެތްކަމަށްވާތީވެ 

އިޢުތިރާުޟ  ފައިލުކޮށްލާނީ މި ކޮމިޓީ އިތުރަށް،ށްލާފައި އެ މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެން ނީ. ކޮރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކޮށްލާ

 29ލާަފއި އިްނ  ޭއޕްރީލްގައި 24އިްނ، އެހެންވީާމ، އެމީހުން ލާފައި މެންބަރަކު ނުކުރާތީ ެއކަން ެއގޮތަށް ނިންމާލީ. 

ގައި ލާފަިއ ފެބްރުއަރީ  29ނަން. ދެން މިއޮތީ އަށް ގެންދާގައި ލާފައި އިން ދެ މައްސަލަ ވެސް ެއގޮތަށް ކުރިފެބްރުއަރީ

އަމިއްަލ  މިއީ އަދި މައްސަލަ. މި މައްސަަލ އަދި އިތުރަށް ގެބޯހިާޔވަހިކަން ނެތް ގޯްއޗެްއގެ މަްއސަލަ. ކ.މާފުށީ  އޮތް

ކުކޮށްލާފަިއ މީހެއްގެ މައްސަލަެއއް ކަަމށްވާތީ އަުޅގަނޑު އަދި ިއތުރަށް މިކަންތައް ބަލާލަން މިކަންތައް ޕާ

ދިސާއާ ގުިޅގެްނ އަލިފާނުގެ ޙާގަިއ ހިނގި ނޮވެމްބަރ 18 ގައިފެބްރުއަރީ  29ބައިންދާނަން. ދެން މިއޮތީ 
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ޕާކުކޮށްލާނަން. އިހަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ލާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. މި މަްއސަލަ ވެސް ައޅުގަނޑު އަދި ފަހުން 

. ދެން މިއޮތީ ނެމިކަހަލަ މައްސަލަތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަބލާލަންޖެހޭ އަމިއްލަ މީސްމީހުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ

ގުިޅގެން ހިނގާފައި އޮތް މައްސަލައާ ބެޭހގޮތުން. ިމ  މް.ަޑބްލިޔު.އެސް.ީސގެ އަލިފާނާއެ ވަނަ އަހަރު 2012

ބޭްއވިފަ. އެހެްނވީމާ،  ގައި ޫޖންގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ފޮނުވި ސިޓީ އެބައޮްތ މިކޮޅު  30މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން 

މި މައްސަލަ ވެސް އިތުރަްށ ކުރިއަށް ގެންދަން ނުާވކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ މި މައްސަލަ ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން 

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ، ނުކުރާކަމަށް ބަލާނަން އިޢުތިރާޟު މެންބަރަކު ކުރޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ދެން މި ޗުއްީޓއަށް ދާއިުރގަިއ  މި މައްސަލަވަންޏާ 

ނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ވެސް ދެން މިވަގުތު އިތުރަށް ހުރި މަްއސަލަތަކާއެުކަގއި ރިޕޯޓު 

 27މިއޮތީ ފައި ކުރިއަްށ ދާނަން. ދެން ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލާނަން. ެއހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަ ެވސް ނިމުނީކަމަށް ބަލާ

ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލާފައި ގުިޅގެން  ޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލު ހިނގައިދިޔަ ޙާދިާސއަކާމާރިޗް ހު

ަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  2016މާރިޗް  21އޮތް މައްސަލައެްއ. އެހެންވީާމ، މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ަގއި ޖަވާބު އޮތީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ފަހުން އަޅުގަނޑު  2016މާރިޗް  27ފޮނުވުނު. އަދި ސިޓީއެއް 

އަދި ދެން ގެންނާނަން މިކޮޅަްށ. ގެނެއްސަ ެއއާބެހޭގޮތުން ިއތުރު ބައްދަލުވުމެއް އެ މައްަސލަ ގެންނާނަން. ދެން މާލޭ 

ކުަރއްވާފަ. ން ދޮގުވަނީ އެފަރާތުނެ ދެެކވުނު ވާހަަކ. މި މައްސަލަ ބުރާޅުގަނޑު ސަރަަޙއްުދގައި އީ.އައި.އޭ ނުހަދާކަމަށް 

ކަމަށް ވާނަމަ އެ  އިތުރަށް މިތަނުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ އީއެހެންވީމާ، މި

ޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިއަދު ހަމަ ޕާކުކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ އިއް

ނުކުރައްވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަަލ ެވސް ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ެއ މަްއސަލައަކީ މިހާރު ކުރިއަްށ 

ަގއި ނޫސްވެިރކަމުެގ މިނިވަންކަމަށް މިހާރު އޭޕްރިލް 24ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއް އެއީ. ދެން މިއޮީތ 

 ނަމުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގއިލުން، އެ ތައް ނައްތާލާ ދިވެހި ނޫސްވެރިްނ ގޮވާކުރިމަތިވެފަިއވާ ހުރަސް

މި  ތް އަދިވެސް ވަީނ ނުފެށި. އެހެންވީމާ،ސިީޓއެއް. މި މަސައްކަމަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

ނޫނެއް ފާސްކުރެވި ނިމިފައި އޮތީ. ން ގާުޅވާ މައްސަަލއަށްވަނީ މިކޮޅުމައްސަލަ ވަނީ މިހާރު އެ ޭބފުޅުން އެ ވިދާ

ތޯ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މި މަްއސަލަ ުކރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ މި މަްއސަލަ ުކރިއަށް ގެންދާނީ މާ،އެހެންވީ

ލާނަން. ނެތްކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލައަކީ ވެްސ މިހާ ދުވަސްވެފައި އޮްތ ހުރިތޯ އަޅުގަނުޑ ބަލައި މެންބަރަކު

އެ ަމއްސަލަ ވެސް ަފއިލުކޮށްލަން ކަމަށް. އާދެ!  ގަނޑު އޭގެ ރިޕޯޓު ަތއްޔާުރކޮށްލައިކަމަށް ވަންޏާ ައޅުމައްސަލަެއއް 

ބެހޭގޮތުން ވަކިވަރަކަށް  ޖޫންގައި މާލޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މައްސަލައިަގއި، ައޅުގަނޑުމެން މިކަމާ  13އޮތީ  ދެން މި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީެގ އޭުރގެ ހިމެނުނު ބައެއް މެންބަރުން މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެްނގޮްއަސ މިކަމުގަިއ އަުޅގަ

ަމއްސަލަެއއް ނަަގއިގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް މުޤައްރިރަށް ދަތިާވ ހިސާބަށް ގޮްސގެން މި މިކަމުގައި 
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 ލެވިދާނެ އަިދވެސް ނަށް ބާއްަވއިވަނީ ޕާކުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންމައްސަލަ އަޅުގަނޑު އޭރު 

އޮތީ ފޯކައިދޫ ބަނދަރު މައްސަލައިަގއި އެ މަސައްކަތް ލަސްެވގެންދާތީ . ދެން މިއިބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ގޮުތގަ

މިކަންތައް ދެން އަންނަ ބެހޭގޮތުން ެއ މަސައްކަްތ، މި ސިީޓގަިއ  އާފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓއެއް. އެ މައްސަލަ 

ލާނަން މި ބަލާލަން މިހާރު އެންމެފަހުގެ، މިހާރު މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ވެްސ ދުވަހަކަށް ައޅުގަނޑު ޕާުކކޮށް

އުޅޭ ބިދޭސީންގެ  ޚިލާފަށް މާލޭ ވާއިދާތީ ގަދެން މިއޮމި ޖެހިފައި އޮތްތޯ ނޫނީ ފެށިގެންދާނެތޯ. އެ އެއް ބަލާލެވިދާނެ. 

ގެނެްއސަ. އެހެންވީާމ، ވަރަްށ ޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑުމެްނ ހުންނާނެ މިއާބެހޭގޮތުން ބައެްއ މަ މައްސަލަިއގައި 

ދުވަސްވެަފއި އޮތް މައްސަލަެއއް ކަމަށްވާީތވެ އަލުން މި މައްސަލަ މިއޮތް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ނުފެންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަކީ 

ހެންވީމާ، އެއްކަލަ ބިދޭސީންެގ މައްސަލަ. އެއްެޖއްޔާ އެ ހިސާބުން މި މައްސަލަ ވެސް ފައިލުކޮށްލަްނ ކަމަށް. ވެ

ނުުކރާތީވެ އެ ަމއްސަލަ ވެސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްލާ ގޮތަށް. އެ ދެން ކުރިން ވަރަށް އިޢުތިރާޟު މެންބަރަކު 

ެދން މިއޮތީ ައއްޫޑ ސިީޓ ިއ އޮންނަ އެްއޗެްއ ެއއީ. ހަމަ މި އެޖެންާޑގަ ޒަމާންވީ މަްއސަލަެއއް އެއީ. ދެން

މިހާރު ކަނޑައަޅާފަިއވާ ައގުތަްއ  ކުނި ނެގުމުގެ އަގުަތއް އަވަށްަތކުގެ ގޭިބސީތަކުންނާިއ އެހެން ތަންތަނުން 

ކުެރވޭވަުރ ގާއިމުބޮޑުވަމުންދާތީ ައއްޑޫ ިސޓީ ރައްޔިތުންެގ މާލީ ފޯރުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ އަދި ަހމަހަމަކަން 

ބެހޭ  އަދި ކުނި ނެގުމާ ޑޭޓް ފީ ުއވާލެްއވުމަށާއި ކުނިކޮީށެގ އަގުަތއް ކަނޑަައޅައިދެްއވުމަށް އެދި އުސޫލަކުން 

ހަމަޖައްސަިއދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައި  ށް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ އިންތިޒާމެއްއެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ރަްއޔިތުންނަ

ކުރާނެ. މި ނަ ދުވަހަކު އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާ މި މައްސަލަ ވެސް ދެން އަން އޮތް މައްސަލަެއއް. އެހެންީވމާ،

ައކަށްވެަފއި ސިދާ ގުޅުން ހުންނަ ކަމަކަށްވާތީ، އަމުދުން ައއްޫޑައކީ ބޮޑު ސިޓީ މައްސަލައަކީ ދެން ރަްއޔިތުންނާ

ޑުެމން މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް މައްސަލަެއްއ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލައަކީ ހަމަ އަުޅގަނ އެތަނުަގއި މިވަރު

ގެންދަންޖެހޭނެ މައްސަލައެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮަތށް އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށ 

ބެހޭ މާބޮުޑ  މިއާ ވާފަިއވާ ސިޓީއެްއ.އް ގަިއ ައްއސޭރި، ފެރިދޫ ފޮނު 2016އޮކްޓޯބަރ  3ގެންދާނަން. ދެން މިއޮތީ 

ތަނަށް ލިބިފައި ބެޭހގޮތުން މިހާ އި އެނގޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެދން އަންނަ ދުވަހަކު މިއާޑީޓެއިލްްސއެއް މިޮކޅުގަ 

 އަންނަ ދުވަހަކު މި ކޮމިޓީ ބާއްވާލާނަން. އެޖެންާޑކޮށްދޭނަން މި މައްސަލަ. ދެން މި ދެން  ހުރި މަޢުލޫމާތާ އެކުަގއި

ސަރުކާރުްނ ދެމުންދިޔަ ސަބްސިީޑ ބޮުޑވުމާއި  އިން ފެށިގެން ކާުޑގެ ާބވަްތތަކުަގއި 2016ޮއކްޓޯބަރ  1އޮތީ 

މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް މައްސަަލއެއް. ިމ  3ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  123ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، އެންސްޕާ އަދި ސްޓެލްކޯގެ ބޭފުޅުންނާ ، އިކޮޮނމިކް މިނިސްޓްރީގުޭޅގޮތުން  މައްސަލައާ

ގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެން އެމީހުން މިތަނަށް  އެއީ މި ަތކެތީެގ އަގު ޮބުޑވުމާމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފަިއވޭ. ލުކޮށް ބައްދަ

ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  . ގެނެސްގެން އެކަމާންގެނައި
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ޓެރިފަށް އެ އައި ބަދަލުަތއް ިމ އެއްކަަލ އަުޅގަނުޑ އެިދފައި އޮންނާނެ  ،މަވެސްގެންނާކަށް އެދިފައެްއ ނެތް. ެއހެންނަ

މައްސަލަ އޮީތ އިޢުިތރާޟު މެންބަރަކު ނުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވއިދެްއވާށޭ. ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެއްަސ ެއ ހިސާބަށް 

ން. އެހެްނވީމާ، ެއއީ މިއަދަށް ކަނޑަެއޅިފަިއ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމައިލެވިދާނެ ރިޕޯޓު އެއާއި ލަިއގެ

ން ދެ  މިހުރި ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، މިހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަިއ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ިމއަދު މި ނިމުނީ. 

ލީ. ވަންދެން ހުރި އެްއޗެހިތައް ފައިލުކޮށްލަން ޖެހިފައި ހުރި ރިޕޯޓުތައް ފައިލުކޮށްއެްއކަލަ ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނު 

ވަމުން އެްއޗެއް ވިާދޅުވާން ޮއވެއްެޖއްޔާ އެ ފުުރޞަތު އެގޮތަށް އަރު އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިތުރަށް 

 އިާނއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގެންދަން. އަުޅގަނޑު ރޮޒަ 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްރޮޒަދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

ވަގުުތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް މިއަޅުގަނޑުމެންގެ އަރަނީ އަުޅގަނޑު ހިތަށްމުޤައްރިރު. ކުރިއްޔާ ޝު

ލޫފަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުމާއި ެއ މަޙްލޫފްގެ އާއިާލއިން ވެސް ފް. މަޙްލޫގައި އެބަ ހުންނެިވ، ައޙްމަދު މަޙްޖަލު

ގެންދަވާ. ބޭސްފަރުާވ  ދަްއކަވަމުން ެއބަްނ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ ރެއިބައެއް ކަންތައްތައް ޖަުލގެ ތެކުރަންޖެހޭ ހަމަ 

ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން  މިކަންކަމުގެ ވާހަކަ ަދއްަކވަުމން އެބަ އި ދިނުމުގައި ވެސް އިހުމާލުވުމާ

ިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ންނަަވއިގެން ިމީއ ސަރުކާރުެގ މަސްއޫމުޤައްރިރު ކަރެކްޝަންްސގެ ބޭފުޅުން ގެ

އި އަދާކުރަްއވާތޯ ުސވާލުކޮށް ލިްއޔަތު އެ ބޭުފޅުން ރަނގަޅަށް މިކަމުގަ ކަމަށްވާީތވެ އެ ބޭފުުޅންގެ މަސްއޫކޮމިޓީ 

ހުގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ އީބަލަން. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މި ދަނީ ލޫފުގެ ކަންތައްތައް ކިިހނެއްތޯމަޙް

ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމުަގއި ން ކޮންމެ މެންބަރަކު މިކަހަލަ ކަމެއްގައި ޖެހިފައި ހުރިމެންގެ ތެރެއިއަޅުގަނޑު

ބެލުމަީކ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް ޞާފުން ރަނގަޅަށްތޯ ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް އެހީތެރިަކމަކާއި މިކަންކަން ދަނީ އިން 

 ކޮންމެވެސް މެންބަރަކު ތާއީދުކޮށްލަދެްއވުން ެއދެން. ކަމަށް ދެކެން. އެހެންވީމާ، ިމ ހުށަހެޅުމަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު 

އެްއ ކަމަކު ެއ ހުްނނެވީ ޖަލުގަ  ލޫފު އެމަ މަޙްކަމެއް ކަންނޭނގެ އަިދވެސް ހަ މުއަޅުގަނޑަށް ވެސް ީހވަނީ މުހިން

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ  .އިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަ ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ  ހުންނެވީ

އެްއވެސް ކޮންމެފަދަ ވަގުތެްއަގއި ޖަލަށް ދާން ޖެހިދާނެ. އެކަހަލަ ޙާލަތެއްަގއި ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ަމސްރަޙު މިއޮތީ. 
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މީހަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ެނތްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތު ޔަީޤންވާ ޙާލަތެއްަގއެއް ނޫން 

ން ިއންތިޒާމުތަކެްއގެ ތެރެއިއެހެންވީމާ، މިަވގުތު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް މިއޮީތީކއެއް. 

އިއްޒަތްތެރި  ހަކު ޖަލުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކު،މީން ކޮންމެ ން އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިދެ އެކަންތައްަތއް ބެލިއްޖެއްޔާމު

އޮންނާނެ. މެންބަރަކު ޖަލުގައި ހުންނަވަން ޖެހުނަސް އެކަންަތއްތައް އަުޅގަނޑުމެން ބެލުމުެގ ފުރުޞަތު 

އިާލއިން އެ ފާހަގަކުރާ ކަންަތއްތަކަށް ލޫފުގެ އާިމވަގުުތ ައުޅގަނޑުމެން މަޙްލޫފާއި އަޅާނުަލއި މަޙް، އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްނުކޮށް ކަމަށް ޢަމަލުނުކޮށް ތިބެފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަްށ 

 ޅަން ައޅުގަނޑު ހުށަހަަޅން، އަުޅގަނުޑ ހުށަހަ ،ޭއެގ ނުބައި ަސއިުޑ އަންނާނެ. ެއހެންވީމާލިބޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އެކަން ވީހާ އަވަހަށް އެ ކަރެކްޝަންސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

 އަުޅގަނޑު.ކަމަްށ އެ ރިކުއެސްޓު ައޅުގަނުޑ ވެސް ކުރަން  ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން ބައްލަވައިެދއްވާނެ

 އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޝާހިދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ހުޅުދޫ 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ެއ އިނާ އާދަުމގެ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްާޔ އި

 ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަކުން ނޫން ސަުރކާރުގެ މަްސއޫޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނ ،އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ާރއްޖޭގެ ހެިދފައި އެބަހުރި މިނިވަން ކަންނޭނގެ މި މައްސަލަ ަބލަންޖެހޭނީކީ. 

ދިއުުމގެ ިލގެން މުއައްސަސާަތއް. މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ވެސް މި މައްސަލަ ހުށަަހޅައިގެން ބެ

ބެލިގެންދާނެ ކަމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އަދި ެއހެންމެ މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ވެސް މި މަްއސަލަ 

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އެ  ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް

  ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ހޯރަފުށީ 
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އިނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

ހަލަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންގެ ގޮުތގައި ިތްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަ އަޅުގަނޑުމެން

ލޫފަީކ ދެން އަުޅގަނޑު ވެސް ަވރަށް ގާތް ބޭފުޅަކަްށވާީތވެ މަޙްދެން ޚާއްޞަކޮށް ކަންކަން ދިމާެވގެންދާއިރު، 

ބޭފުޅުން ންނަށް އަދި ކަެރކްޝަްނ ސަރވިަސސްެގ އެކަންކަން ެއގޮތަށް ހުރިކަމަްށ ވަންޏާމު ެއކަންކަން އަުޅަގނޑުމެ

ސާފުކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން އެ އަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު މިތަނަށް ހާޒިރުނުކުރި

އެންމެ ކަމަށް ވަންޏާ ގެނެސް ެއކަންަކން ވެސް ކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދެން އެ ބޭފުޅުން ގެންނަންޖެހޭ

ަސރުކާރުން ދައުލަތުން އެ  ،ޅުކަމެއް ކަަމކަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެްނވީމާ، އެހެންނަމަވެސްރަނގަ

ބޭފުޅަކަށް އެ ލިބިދޭ  އެރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އަދި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ވިޔަސް އަދި އެހެން މިހަކަށް ވިޔަްސ 

ށް ެއ ފާހަގަކުރާ ފާހަގަކުރުން އަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ޙައްޤުތަކެއް ގެއްޭލކަހަލަ ގޮަތކަށް ކަންކަން ކުރާކަމަ

ިވޔަްސ  ވިޔަސް، ޢާއްމު ރައްޔިެތއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއއީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި މަޖިލިސް މެންބަރެއް

ން ކަންކަން ެރއިތެރެއިން ެއއޮންނަ އުސޫުލތަކުގެ ތެ އޮންނަ ހަިއރީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ

ޞަތު ކުރެިވގެން އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްިކގެން ބޭސްފަރުވާ ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެ ފުރު

ފާހަގަކުރުން އަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް އެައކަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. ކުށްވެރިކުރަން  ނެތް ވާހަކަ އެ ފާހަގަކުރި

 ތޯ. ެދން އަޅުގަނޑު ހަމަ ެއކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ެއކަން އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ދިއްދޫ 

 ލޫފު މި ހުރި މަޙްއަޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް މެންބަރު ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ! އާދެ

ލޫފު ހުރީ ކޮންފަދަ ޙާލެއްގަިއތޯ ބަލައިލުމަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޙާލަތެއް ދެނެގަތުން ނުވަތަ މަޙް

 ދެން އަދި އޭގެ ލަ މައްސަލައަކަށްާވނަމަ އެކަން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި އެކަމަކު ެއއީ މި ކޮމިޓީން އެއީ ބެލޭކަހަ

އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެނަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދެންނެވިހެން ހާޒިރު ވެްސ 

ޕާޓީއެްއގައި ހުރި މެންބަރަކަްށ  ވިޔަްސ، އަދި ކޮންމެ ކުރެވިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މެންބަރަކަށް، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

މީހަކަށް ދެރައެއް ނިކަމެތިކަމެްއ  ކޮންމެ ކަމަށް ވަންޏާ، އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންސް ދެރަެއއް ނިކަމެތިކަމެްއ ލިބޭވިޔަ

 ކުރަން. ައޅުގަނޑުތެދުވެގެން ޙައްޤު ހޯދަން މަސައްކަތްލިބޭކަމަށް ވީނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ އެކަމުގައި 

އިނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެުޅމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަމޭ. ދެން މި ހަމަ ދަންނަވަން އޮީތ ރޮޒަ ވެސް
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ެނ އަކީ މިތަނުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނުވަތަ މިތަނުން މި މައްސަލަމައްސަލައަކީ މިތަނުން ބެލޭނެ ނުވަތަ 

ހަމަ  ހަމަ އެދޭ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެން މައްސަލައަކަްށވާނަމަ ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އަުޅގަނޑު ެވސް

ިޚލާފަށް އުޅޭ ބޭރު މީހުންެގ  ށްލަްނ ބޭރު މީހުންގެ، ގަާވއިދާން ުސވާލުކޮއެާއއެްއކޮށް ައޅުގަނޑު މުޤަްއރިރު ކައިރި

އޭރު  ،ދޭ ެއއްވެސް ަވރަކަށް. އެހެންވީމާގޮތަށް އޮތީ. އެ މައްސަލަެއއް ުކރިއަކަށް ނުެއއް މައްސަލަ މިތަނުން ހުށަހެޅި

ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހޭ ފަރާތްތައް، ނޫނީ ޕޮލިހުން ބެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވާހަކަ ދެކުނު އިމިގްރޭޝަން ނޫނީ ކަމާ 

ވާހަކަދެކެވުނީ. ެއކަމަކު ވެސް އެއޮްތގޮތަށް ޮއތީ. އޮވެފައި ދެން މިއަދު އޭރު ވާހަކަދަްއކަން  ހާޒިރުކޮށް އެކަމަށް

ާބަވއޭ މި މުޅިން ނިންމާލަން އެީރ ސުވާލު އުފެދުނީ ކިހިނެއްން އަުޅގަނުޑ ހިތަށްވިދާުޅވިގޮތުމުޤައްރިރު ނިންމަން ތި 

ސްދުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ެއއަށް ުކޑަކޮށް ެއޑްކޮށްލިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ތި ގަ

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ ހުށަހެޅި އެ ފާހަގަކުެރއްވި ޮޕއިންޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާ ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒަ ތަމަ އިއްޒަތްތެރިފުރަ އެންމެ

ނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެބައޮތް. އެ ގާވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ބެޭހ  ތުރުން މަޖިލީހުގައި އޮންނާނެ އިމްތިޔާޒާއި މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒްތައް ރައްކާތެިރކޮށްދެވޭނެ. އަިދ އޭގެ

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ޤައުީމ ސަލާމަތާއިތުރުން  ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެ. އެ ކޮމިޓީން ވެސް އެކަންކަން ބެލޭނެ. އަދި އޭގެ

 ންމަރުޙަލާގެ ތެެރއި 3އެހެންވީމާ، ިމ ދެން ވިާދޅުިވ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކއް ުހންނާނެ.  ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތި

ދެން މި ކޮމިޓީ، މި ދެން އޮންނާނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. ތިއަށް ފަރުވާއެއް ނުލިބޭކަމަްށ ވެއްޖެއްޔާމު 

ލް ޖެނެރަލަށް ސިޓީެއއް މިއަދު ފޮނުވާލާނަން ކައުންސެކޮމިޓީއަށް ތި މައްސަލަ ހުށަެހޅީމަ އަުޅގަނޑު ބަލާލަދޭނަން 

ދެވިދާެނތޯ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެން

 ވާނެ ކޮމިޓީން އޮންނާނެ މިތަނުގައި އެބައޮތް.އެތަންތަްނ ޖަވާބުދާރީ ކަށް ުނގެންެދވޭނެ. އެީއ މިކަމާމައްސަލަ ކުިރއަ

ކޮމިޓީގެ  2ޓީ. މި ކޮމި 241އާއި  ބެހޭ ކޮމިޓީ ދެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެ. އެއީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ަގއިތެރޭ އޭގެ

އޮންނާނެ ެއ ދެ ތަނުގެ ކަންތައްތައް. މި ކޮމިޓީގައި މިއޮންނަނީ ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް  ގައިތެރޭ މެންޑޭޓު

ދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަލައި މި ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި ރަްއޔިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭކަމަށް ވެއްެޖއްޔާުމ 

ބާރު މިތަނަށް އޮންނައިރުަގއި އެ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ޕޮއިންޓުގެ ދަށުން ތިކަން ބެލިވެސްދާނެ  އެކަން ބެލުމުގެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ުކއްލިއަކަްށ މި މައްސަލަ އެޖެންާޑކޮްށގެން ހަމަ ގެންނަން ހަމަ  ،މިތަނަށް. އެހެންނަމަވެސް

ސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީްނ ބުނާނީ ަސރުކާރު މަ ުކ ނުކުމެބަޔަ ގޮވާާލއިރަށް މިތަނުން ކޮންމެެވސް

ނުބެލޭނެއޭ. މިއީ ކަން ހިނާގގޮތް މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ބަލައިލާނަން ަކުއންސެލް ޖެނެރަލް އަރިހުން 
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ނޑު މިއަދު މިކަންތައް މި ކޮމިީޓގައި ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެތޯ. ދެން ެއއާެއކުަގއި ދެން ތި ވިދާޅުިވ ކަންތައް އަޅުގަ

ޮކމިޓީއަށާއި އަދި އިމްތިާޔޒު  241މި ކޮމިޓީން ފޮނުވައިލާނަން އަނެއް ސިޓީއެއް ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށާއި، 

ކޮމިޓީއަށް މި ކޮމިޓީގެ ދެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީުދކޮށްފައި އެބަ އޮތޭ މިކަން މިހެން މިކަހަލަ ކަމެއް ވެގެން 

މިކަން ތި ފަރާތުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެޭރަގއި ާވކަމުަގއި ވާނަމަ މިކަން ބައްލަަވއިދޭށޭ. އެހެންވީާމ، ، އުޅޭކަން. އެހެންވީމާ

މިއަކަށް ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓަކަށް ނުދިޔަނަމަެވސް މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ަކންތައްތައް ައޅުގަނޑަްށ 

ގަނޑަށް ހީވަނީ މިހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅު ގޮެތއްހެްނ ސާފުކުރެވެން ހުރި މިންވަރަަކށް އެކަންކަން ސާުފކޮށްދޭން. އަޅު

މިވަގުތު މިކަން ކުިރއަށް ގެްނދިއުން. ހަމައެކަނި ފެންނަން އޮތް ގޮތަކީ މިއީ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި 

ރު މީހުން ވިދާޅުވި އެންމެފަހުން ނިންމާލަމުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި އެްއކަލަ ބޭ

ގެނައުުމގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ދުަވސްވެަފިއ އޮތް މައްސަލައެއް މިތާނަގއި އިނގޭތޯ. ދެން އަުއ 

މައްސަލަެއއް ގޮުތަގއި ކުިރައށް ގެންދަންޏާ އަުޅގަނޑުމެްނ މައްސަލަ ހުށަހަޅަިއގެން ުކރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. އަިދ 

ލުން ކުިރއަށް ގެންަދން ބޭނުން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ މައްސަލަ ކުރިއަްށ އަލުން މިއަދު ެވސް ތި މަްއސަލަ އަ

ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށް ގެްނދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އައު ކަންތައްތަެކއް؛ އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް 

ށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑަށް ދެނެގަނެގެން މައްސަލަ ކޮިމޓީން ކުރިއަށް ގެންދަން ުއޅުނިއްޔާ މާ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަ

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ިމއަދު މި ބައްދަުލވުމަށް ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ ހަމަ ހުރިހާ 

 .عليكم والسالمއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. 
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