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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަްށ ވަޑަިއގެންދެްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  19އްމު ކޮމިީޓެގ އާ`. 

ނޑު މިަވގުތު ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވިދަންނަވަން.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް  ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

މިރު، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާދަންނަވައިލާނަން. ކުޑަުހވަޫދ ދާއިރާގެ 

ިރ ރަޝީދު، މަަޑވެލި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު

މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ފޮނަދޫ 

، ގުއަޙްމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ، هللاދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ އަލިފުށީ

މިއަދު ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގަިއ  ގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑު، ކެލާ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ގޮތުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން. ެއގޮތުްނ ގުޅޭ  ފަރިއްކޮާޅއި، ަސއިފޮދާއޮތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ  މި

 ކަމަށް ކުޑަނަމަެވސް ޙައްލަކަށް ައއިސްފިމަސައްކަތުން ކޮންެމވެސް ކަހަލަ  މި ދެދުވަހު ކުރެވުނު އަޅުަގނޑުމެން

ބައޮްތ ދެން އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކޮށްލަންޖެހޭ ކުޑަ މަސައްކަެތއް އެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  ފެންނަމުންދާ

ނުޑ ހުށަހަޅާ ޅުންގެ ޢިުޒނަޔާހަޅަން ތި ބޭފުހުށަ މިކަން ޙައްލުކުެރވިދާނެ ގޮެތއް  ތި ބޭފުޅުންނަށް ، ނަންެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ފެންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ.  ދުވަހު ހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންނަ ދުވަސްހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ައޅުގަ

އަިދ މެންދުރުގެ ފަރިްއކޮުޅ އެކަީށގެންާވ މިންވަރަށްވުެރ ކޮލިޓީ ދަށްކަމަށާއި ހެނދުނުގެ ސަިއފޮދާއި،  މެންބަރުންގެ

ެގ މުަވއްޒަުފން ކަމަށް މެންބަރުންނާއި މި އިދާރާ ފަިރއްކޮުޅގަިއ ރަހަ ރަނގަޅު ނޫން  ސައިފޮދާއި

ކޮޅު ަތއްޔާރުކޮށްޭދ ފޮދާިއ، ފަރިއްރާގެ ފަރާތުން ސައިިއދާ މިއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ޙަގެންދާތީ އެކަްނ ފާހަގަކުރަމުން

މަސަްއކަްތ މި އިދާރާެގ ފަރާތުން އެ  ކުރަްނ ފެންނަކަމަށް.ތުގެ މަސަްއކަތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަަސއްކަތްފަރާ

ފަރިއްޮކޅުަގިއ  ސައިފޮދާއި، ޗެކުކުރުާމއި ވަހުން ދުވަހަށް ސައިފޮދާިއ، ފަރިްއކޮޅުެގ ކޮލިޓީމޮނިޓަރކުރުމުގައި ދު 

ަކތްކުރާ ފަރާތުން އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އެްނުގންފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ހުންނަ މައްސަލަތައް މަސައް

ނިޓަރކުރުމާިއ ކަންކަން މޮ ދެން މެންބަރުންެގ ސައިފޮދާއި، ފަރިއްޮކޅުގެ ފާހަަގކޮށްލެވޭ.މުހިއްމު ކަމެއްކަމުަގއި 

ރުމުން މިކަމަށް އެދެޭވ ަޙއްލެއް ލިބިދާނެކަމަށް ވެސް ޢަަމލުކު، ޢަމަލުކުރުމަށްތިީރަގއި މިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި 

ނޑުމެން ނުކުތާއެއް އަޅު  4، . އެހެންވީމާއެބަ ފެނޭ  ދުވަސްދުވަހުަގއި ލްސާ އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަ -1ހުށަހަޅަނީ.  މިގަ

ސް ކަމެއް ައދި އެނޫން ވެ ކޮލިީޓއާ ންުދރުގެ ފަރިއްކޮުޅގެމެހެނދުނުގެ ސައިފޮދާއި،  މެންބަރުންނަށް ގެނެސްދެވޭ

ހިއްސާކުރުން އިނގޭތޯ.  އްމު ކޮމިީޓއާމަ އެކަމެއް ަމހަކު އެއްފަހަރު އާމައްސަަލއެއް ފާހަަގވާނަޓީގެ ކޮލިވާނަމަ ގަފާހަ

ނޫން ވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަެމއް އެނުވަތަ ކޮލިޓީ ދަށްކަަމށް  މެންބަރުންގެ ސައިފޮދާއި، ފަރިއްކޮޅުގެ -2

ފަރާތުެގ މެނޭޖްމަންޓާއި އަނގަ ގުޭޅ މުވައްޒަފަކު ަސއިފޮދާއި، ަފރިއްކޮޅު ތަްއޔާރުކުރާ  މާކަރާގެ މަޖިލީހުގެ އިދާ
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 އެްނުގމުގައި އެކަމެއް ަތކުރާރުެވއްެޖނަމަ ލިޔުމުން އެކަން އެއަނގަ ބަހުން އަްނގާ އަދި ބަހުން ހިއްސާކުރުން. 

ނުވަަތ  ،ނަމަ މެއް ތަކުރާރުވެއްޖެހު އެފަދަ ކަހިއްސާކުރުމަށްފަ ފަރާތާ އެބަހުން  އަނގަ  -3ރާތަށް އެންގުން. ފަ

ށް ޓަކަިއ ށް އެ ކަންތައްަތްއ ރަނގަޅުކުރުމަަކން ފާހަގަކޮ އެ ،ނަމަ ނުވާކަން ރަނގަޅުކޮށްަފއިފާހަގަކުރެވުނު ކަން

އްބަސްވުން އެ ތަކުާރރުވެއްޖެނަމަ  އެފަދަ ކަންކަންފަރާތަށް އެކަްނ އެނގުން. އަދި އެ ލިޔުުމގައި  ލިޔުމުން އެ

 -4ކަން ހަނދާންކޮށްދިނުން.  ބަޔާންކޮށް އެ ންވާކަމަށްދާރާއަށް ލިިބގެމަޖިލީހުގެ އި ކުރުމުގެ އިޚުިތޔާރުތިލުބާ

ުތގެ މަތިން އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮަތކުރާރުެވއްެޖނަމަ ކަންަތއްތައް  ވެްސ އެލިޔުމުން ފޮނުވުމުން 

މި ހުށަހެޅުން ިތ ، އެހެންވީމާ ކުރުމަށް.ވޭ ބާތިލުއޮ ާމއްދާަގއި އެބަ ވަނަ 4ކޮށް ެއއްބަސްވުމުެގ އެއްބަްސވުން ބާތިލު

ން ދެ. ދޭތެރެ ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއވުމަށް މިއާ، ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެން ،ނަމަ ނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާބޭފުޅުން

 ސަށް ހުޅުަވއިާލނަން.އަޅުަގނޑު ބަހު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ވަުރ ގުޭޅގޮތުން ވަރަށް ަބއި ސަލައާމަޖިލީހުގެ ފަރިއްކޮޅާިއ، ސައިފޮދުގެ މައް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާެދ!

ދެންމެ  އް. އަިދ ހަމަ އެއާިއއެކު ަފއިވާ ކަމެށް ގިނަ ޝަުކވާތަެކއް ވެްސ ކުރެވިމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވި ވަރަ 

ގެ ާވހަކަ. ދެން އަޑުއަހައިލުމުްނ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ކުަކން  މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވީ އެ

ެވްސ  ނެ ަވގުތެއް ހަމަަގއިމުކުރާމަޖިލީހުެގ ޖަލްސާގައި މަަސއްކަތް  ސިަފވެެގންދަނީ ރައްޔިތުންގެން ީތގެޑަށް ނއަޅުގަ 

ނޑަށް ، ނީ. އެހެންވީމާކަން ކުރަންށޭ ޖެހޭ ުއޓީ ބަހައިގެްނ ތިތިޔަކަން ކޮށްފައެއް. ޑި މެންބަރަކަށް ނުލިބޭނެ  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ، ުނވެަފއި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާކޮށްކޮށް ޙައްލު ކަމަކީ ޝަކުވާ  މިމަ ފެންނަނީ ހަ އަުޅގަ

 ތައްތައް ކަންހެން މި ކާިއ ޖެހި މިއިތުރު ފަރާތްތަކަ  ހުށަހަަޅން މިކަމުގެ ަޝކުާވކޮށްގެން އިޙުތިރާމާއި އެްއކޮށް 

ނޑާލުން. މި ސައި ހާރު މާ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެނީ މިހީވަ ވުމަށްވުރެ ައޅުަގނޑަށް  ގެ ކަންަތއް ެއއްކޮށް ކަ

ނޑު ހަމަ މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ މަޖިލީހުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ، ންވީމާއެހެ ނޑާލަން. އެ ކެުއމާއި އަުޅގަ ސަިއ ކަ

ނޑާލީމަ  ދު ށް ސައިފޮނަމެންބަރުން، ންވީމާހެރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެކު ވެސް ހަަމގައިމުވެސް އެ ޝަކުާވއެއް  ގައިމުކަ

ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުގައި ވެްސ ތަްނކޮޅެއް ކުީރގައި ެކފޭއެއް ހަދާ ވާަހކަ  ނުލިބިގެން އަުޅގަ

ވަކި ތަނަކުްނ  ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް. ހަމަ ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅު ފެންވަރެްއގައި މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. ނުދެކެވު

ން ތައް ދަްއކަިއގެދަނީ. ދެން މިކަހަލަ ވާހަކަ ގެ ތެރެއަށް މިތަނު ތަނެއް ނާދޭ. ދެން އެ ކާމުން އެނޫނިއްޔަ

ގޮްސ  ން އެކިެއކި ނުކުތާ ނަގަިއގެންމީގެ އެކި ދިމާތަކުގައި ިމ ތިބެނީ. ރަްއެޓހިންގާތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ެވސް ތަފާތު ވާހަކަދައްކާ.  ހަމަގައިމުއް ނުވޭ. މެޖެހުން ނޫންކަ ރައްޓެހިންނާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުތެރޭގައި ީމހުންނާއި

ކަށް އެ ހުންނަނީ. ީޓ ވެްސ ހަމަ އެ ހުްނނަވަރަލިކޮ އެ ެއްއޗެހި ވެސް  ން ހަމަ ެއއް ދިމާލަކުންކުއެއް ދިމާލަހަމަ 
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ނޑު ވެގެން  ކަމަށް މިހާރު އްެޗއް ެތރޭގައި ހުންނަންޖެހޭ އެތަކާއި ދެން ކާނާގެ ބުރިބައެއްފަހަރުަގއި ހަމަ ދަގަ

ނޑާިއ، ސިމެންތިދަ ހިނގައްޖެ ިއކަިއ ކަ އެއްޗެހިތައް މި، އެހެންވީމާ އި، ނަާރއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއްސަކީ ވެސް.އާ ގަ

އެހެންވީމާ، ދަނގަޑުތަުކަގއި ދަތް އެޅޭނެ ޮގސް ކުނިޮގނުޑގަިއ ވެްސ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ އެްއގޮތްވެފަ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން އެއްގޮތަަކށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ނޫނޭ މި ކެއުމާއި ސަިއ  ،އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑާލުމަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މެންބަރަކު  މިތަނަކުން މިހާރު ދޭކަށް. މީތި ހަމަ ކަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވާހަކަތަްއ  ވާތީވެ މި ކަމަކަށް ބޮޑަށް އެދޭެވސް ވަރަށް މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަީކ އަޅުގަ

ނޑާލަން. ރަްއޔިތުްނެގ  ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ މި ކަ

ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާވަރަްށ އެކަްނ ކުެރވެންދެކަށް،  މަޖިލީހުން އަމިއްލައަށް މިަތނުން ކެފޭއެްއ ހަދަިއގެން އެ 

ނޑާލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ުޝކުރިއްޔާ.  ކުރެވޭނެ  ދުވަެހއް އަންނަންދެން މި ކެއުމާއި ސައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙައްމަދު ފަލާޙްމުމެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ކަމަށް ވިދާުޅވި  ވިދާޅުވި ލިޔެކިޔުުމގައި އޭަގއި ވާ މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ

ސައިފޮދު ެއއްެޗއް ޯގްސވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ެއއް މަސް ، ކަމެއް ޯގސްެވއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ

މަސް  1ތެއްހެން. ކަމެއް ދިމާެވގެން ތެރޭަގއި މިކަްނ، ެއ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށްބޮުޑ ވަރަށް ިދގު މުއްދަ ދުވަސް

 މަސް ދުވަހު އެ ެކއުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކާނީ. އެހެންީވމާ، ދެން އެކަން އެހާ  1ދުވަސް އަންަނއިރުަގއި އެ 

ނޑު  ލުކުރުމުްނ ތިއްަގއި ިމއުޅެނީ އެްއބަސްވުން ބާބޫުލކުރަނީ. ދެން އަނެއް ކަމެ ގަރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އަުޅގަ

ދު އަުރަވން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިޑަށް ހުޅުވާލަިއގެން އެ ބިޑު ިމކޮޅުން ިއވެލުއޭުޓކޮށް ކުަޑ މިސާލަކަށް، ސައިފޮ

 ލުކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާތިކޮމިޓީއެއް ަނގައި އެއިން ިއވެލުއޭުޓކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެ އެއްަބސްވުެމއް ބާ

ނޑަށް ހިެއއްނުވޭ އެއީ ރަނގަޅުހަ ކޮމިޓީން.  ލުކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ މިތިލުކުރަންޏާ ބާތިގޮެތއްެހން. ބާ ވާލުކުރުން އަުޅގަ

މީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން، ކީްއެވގެންތޯ މަޖިލީހުގެ  ސުވާލުކުެރިވ އެ އެމީހުން ހާޒިުރކޮށް އެމީހުންނާކޮމިޓީއަށް  މި

ލުކުރުމަށްފަހު ހުރެކަން، ސުވާ ހުންނަނީ ކޮން ސަބަބުތަކާ މެންބަރުންނަށް މިދޭ ފަރިއްކޮޅުގައި މިހާ ގޯސްތަެކއް މި

ހާ ފަސޭހައިްނ ުލކުރަންޖެހެނީ. އެތިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްަބސްވުން ބާއެމީހުންނަށް އަދި އިތުރު ފުރުޞަތު ވެ

ނޑު ތިއެއްބަްސވުމެއް ބާ ކަމެއް ޫނން. ރާއްޖޭގެ މިހާ ވަުރގަދަ  ގޮުތގައި އެހާ ރަނގަޅު ބޫލުކުރާގަލުކުރުަމކީ އެ އަުޅގަ

ބޫލެްއ ނުކުރެޭވ. ގަރަނގަޅު ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަށް  ުރގަިއ ރެޯކޑަށް ވެސް ެއހާއިޤްތިޞާދީ ވެިރެއއް ހުންނަވާއި
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ފެނިެގންދަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިްޤތިޞާދީ ވެރިެއއް މި ރާއްޭޖގައި މަަސއްކަތް ކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ލުކުރައްވާަފއި، އަިދ  ތިމެންޓު ބާލުކޮްށ، ދެން އެބަހުރި އެގްރީތިވީމާ މިގޮަތށް އެގްރީމެންޓެއް ބާއަންނަތަން. އެހެން

ނޑުމެން ތިތިބޮޑެތި ެއގްީރމެންޓުތައް ބާ މިއަށްވުރެ މާ ބެންޖެހެނީ ލުކުރައްވާަފއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

 ވާތީ ެއކަން ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ކަމަށް މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވަ! ޝުކުއާދެ އޮންނަނީ.  ޕޯޓުކުރަން މިފަހަރު ކޮމިޓީއަށް ރި ލާނަން މަހަކު އެއްއިރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެކަމަކު ައޅުަގނޑު އޮންނާެނ މިހާރު ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ހަމަ އަރިހުގައި އިދާރީ މޭުޒން ބާއްވާލި އަުޅގަ

ކުރަމުން ގެންދަން. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ މޮނިޓަރ، ރެކޯޑުުކރަން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތައް. މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޓީއަށް

ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ  މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދާނީ މިތާނގެ މެއިންޓެނެންސް ސެކްޝަނުން، އެއީ ސައިފޮދާ

ލަ. އެކަމަުކ ލުކުރަްނ މި ކޮމިޓީއަށް ގެެނވިދާެނ އެ މައްސަތިށްވާތީވެ. ދެން އެގްރީމެންޓު ބާއެމީހުން ކަމަ

ރޑުކުރަން ނިންމަނީ މި  ަފިއ ވެސް އޮތީ ހަމަ އެސިްސޓެންޓްއެގްރީމެންުޓގައި ޮސއިކޮށް ޑިރެކްޓަރ. އެއީ ެއވޯ

ލުކުރަން ވެސް މި ކޮމިޓީން ނިންމިދާނެ. ދެން އާދެ! މައްސަލައެއް ނެތް. ހަަމ ތިމިޓީން. ނިންމީ މި ކޮމިޓީން. ބާކޮ

ނޑުމެން މި ފާހަގަކުރި ޕޮއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާނީ. ދެން ންޓުތަކުގެ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ އިނގޭތޯ އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްާދގެ މި 4ލުކުރާނީ ހަމަ މި އެއްބަސްވުމުަގިއވާ ގޮތަށް. މި އެއްބަްސވުުމގެ ތިލުކުރާނެ ގޮތް. ބާތިބާ

ވާލުިވ ހަ ގައި މަަސއްކަތް ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު ެތރޭ 3މި އެއްބަސްވުމުގެ  -)ހ( ؛އޮންނަނީ

ނުވަތަ މި މަސައްކަތް އަދާކުރުމުަގއި މަސައްކަްތ ، ނަމަ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެކިކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާ

ވާުލކުރި ފަރާތަށް ހަފަރާުތގެ ކިބައިން މަަސއްކަތް  ވާލުވިހަ ފަދަ ކަމެއް މަސަްއކަތާ ބޫލުނުކުެރވޭގަވާލުކުރި ފަރާތް ހަ

މި  -ވާލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. )ށ(ހައްކަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސަލުތިއެއްބަސްުވން ބާ މި  ،މަނަ ފެނިއްޖެ

ވާލުކުރި ފަރާތުން ހަވި ފަރާތުން ނުވަތަ މަސަްއކަތް ވާލު ހަ މުމަކަށް ެގނައުމަށް މަސައްކަތާއެއްބަްސވުން ނި

ން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތުން މި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެއްަބްސވު

ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް  30އެއްބަްސވުމުަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

ނުޑ ހަމަ މި ހުށަހެޅުމުގައި މިއޮީތ ހަމަ އެގްރީމެންޓުަގއި ވާ ކުރަން ން މިކަން ޮގތުގެ މަތީ ގެނެވިދާނެެއވެ. މި އަުޅގަ

 ށްއަޅުަގނޑު ހަމަ އިދާރީ ކުދިންނަގޮތުން ހަމަ ގޮެތއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީން.  ބެހޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ހުށަހެޅުމާ 

ކޮމިޓީން ަކމަށް ފެންނާތީ.  ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވެދާނެ ެއއްެޗއް ހަމަ މި ހުށަހަޅާލީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުނު

އޮތީ ފުރުޞަތަކަށް  ކަށް ނުެއްއ ނިންމޭނެ އެކަމެއް. ދެން މިވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަނިންމާނީ. އެއްގޮތަކަށް 

 .ފައި އަޙްމަދު ުމބީންދިަވޑަިއގެންއެ
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މި ފުރު ެގ ްއމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންއާޞަތަކަްށ އެދުނީ ައޅުަގނޑުމެން އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް އިިވގެން ދިޔަ ާވހަކައެއް ތި ނޑަށް ދެން މިއަދު ފާހަގަކުރެވުނު އަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް  ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ވެްސ  އިންނަނީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައޮ . އަޅުަގނޑަށް ކުރިން އެނގިަފއި މިއިއްސާކޮށްލުމުގެ ގޮުތގަހި

ސަލާމަތީ  ،ފޯުރކޮށްދޭން ދައުލަތުގެ މަްއޗަްށ ލާޒިމުކުރާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަކީ ސެކިއުރިޓީ 

އިނގޭތޯ. ދެން މިއަދު  މަޑުކޮށްލައްޗޭ ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން؛ ރުތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުުކރާބާ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދޭން .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިއވިގެްނދިޔައީ ކޮންމެހެނަކުން ފޯރުކޮްށދޭކަށް ނޫން

ނޑުމެންނަކީ އެްއވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަެނއްހެ ލެްއަގއި ެއްއެވސް ބައެްއގެ ފަރާތުން ހާން އަުޅގަ

ން ކަށަވަރުކޮށްދޭކަށް ތިބޭ ބަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ދިނުތެރިކަން ސަލާމަތާިއ ރައްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ވަރަށްދެން ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަންވެގެން.  ތި އެކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ނޑު  އަޅުގަ ޮބަޑށް ބިރުގަނެއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުހުން މިހާރު ހަމަ ހިތް ބިރުގަނެފައި މި ދުވަސްކޮޅުަގއި  ޚިލާފަށް މި ޔާއާދަހަމަ ވެސް ނަނީ. އަޅުގަ

ނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ .ހަމަ ފާރަލާ ނޑަށް ޑު ހިތް އެ ވެދާނެ ައޅުަގނ .ކުެރވޭ ހަމަ އަޅުގަ ބިރުގަންނާތީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެއް އަިދވެސް  .ދަްނނަވާލީ ކަމަށް ެވސް. އެކަން ފާަހގަކުެރވޭތީ ފާހަގަކުރެވެނީ ފަހަރު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ސެކިއުރިޓީކުރަންކަތްސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭން މަަސއް  ނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ.  ކޮށްދޭކަށްފޯރު ޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  105ނޫނުައސާސީގެ ޤާގެންދެވީ.  ޝުކުރިއްާޔ. އަސްލު އެޖެންޑާ ައއިޓަމުން ބޭރުން ތި

ނޑު ހަމަ އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ދަ ޭއގެ އޮތް ވިދާޅުވެަލްއވާ! ވެްސ ންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަށް ޮގތް އަޅުގަ

ހޯއްދަވައިެދއްަވންޏާ ދެއްވަްނވާނީ މިއަްށ  އަޅުަގނޑަްށ އޭުރގަިއ އޮްފ ދަ ރެކޯުޑގަޭއ ދަންނަވާލީ. ދެން މިހާރު

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭ. އިނގޭތޯ އިބައްލަވާފަ އޮތް އެޖެންޑާ  ވަގުތު މި މި  .ފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަންދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ އައިޓަުމގައި ވާހަކަަދއްަކވަން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ން އިށް އެހެިނހެން މަސައްކަތުގެ ތެރެ ބޮޑަްށ އެެދން. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިއަރުވަން މިޖެހެނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އި  ޒަތްތެިރ އްދެންހުރި ވާހަކަތައް ެދއްކިދާެނ. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދު  މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމްފޮނަދޫ 
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ދެއްކެނީ.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ަސއިފޮދާއި ފަރިްއކޮުޅގެ ާވހަކަ މިއަދު މި

ހަމަ މި ދެެކވެނީ ެއއް ވާހަަކއެއް. ިމ ދިޔައީ.  ެވެގން މި ކުރާތާ ހައެްއކަ އަހަރުއަޅުަގނޑުމެން މިތާ މަަސއްަކތް

 ޝަކުވާ އަންނާނެ. ދެން ތިރިހާ ދުވަސް ީވއިރު ވެްސ މިއަށް އިޞްލާޙެްއ ައއި ކަމަަކށް ނުފެނޭ. ދޭތެރެއަކުން މި ހު

ޙައްލެއް  އެހެންނަމަވެސް .ބަދުނާމުކުރުމުގެ ގޮތަކުންނެއް ނޫން ގައި ެވސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާހަމަ ފަހަރެއް ؛ވިދާޅުވާ 

ަޙއްލެއް ގޮތަށް މިަކން ކޮށްގެންނެއް  ެލއް ނުުކރެވޭ މިހާރު މިކުރާބޫގަށް ކަ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަ ސް ނާދޭވެ ގައިމު

ނޑު  ގެނެވިދާނެ ކަމަކަށް. ނީ ދޭކަށް. ށް ނޫއަ 1:30ން  9ގޮުތގައި މި މަޖިލިސް މިއޮންނަނީ  ބޫލުކުރާގަދެން އަޅުގަ

ނީ. ދެން މެންދުރު ޫބލުކުރަގަކަމަށް ައޅުަގނޑަށް  ގެން އޮފީހަށް އާެދވޭނެމުކޮށް ހެނދުނު ސައި ބޮއި އްއާ އޮންނައިރު 

ތިލަފަތް ހަމަ  ،ކާންވާއިރަށް މަޖިލިސް ނިންމާފައި ގެއަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަަމށް. ދެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް

ނުޑމެން މަސައްކަތްގެބަޖެޓެއް  ްއގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިހާރު ވެސް ރެވަވަސް ކުރަމުންދާ ދުންނަން އަުޅގަ

މު ރަްއޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ޝަުކވާައކަށް އްއާއަުޅަގނޑުމެންގެ  ދަނީ. ަތނަށް ވެގެން މި ބޮޑު އެއް އެންމެ ޚަރަދު

ންވަރަކަްށ އުމުތަކުން ބޭނުއާސިޔާން ޤަ  ރުފިާޔގެ މުސާރަ ދީފައި، 82000ންނަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އޮ ވެފައި މި

ރުފިޔާެގ  ތިން ލައްކަ ،ދެ ލައްކަ އިތުރުން ދުާވލެއްގެ މަްއޗަށް އަދި ޭއގެ  ބޭސްފަރުވާކުެރވޭ ގޮތަށް އޮެވފައި

މިއަދު ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަނީ  ެވސް އަޅުަގނޑު، ވީމާގޮުތގައި މި އޮންނަނީ. އެހެން ފަރިއްކޮެޅއް ލިބެމުންދާ ބައެއްގެ

މިކަހަލަ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް.ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަދި މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު 

 ރިއްކޮެޅއް އަެނއް ގޮތަކަށް އެއްަބއި މީހުންނަށް، މި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފަރިއްޮކޅު ގެނަޔަސް ެއއް ބަޔަކަށް ކަމުދާ ފަ

ކޮންެމ އެިކ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ އެކި ގޮތަށް ކަމަށްވާީތވެ ކެއުމުގެ ކަންަތއް  ބަޔަކަށް ކަމުނުދާނެ. ެއއީ ހަމަ މި

ދާނެ ކަެމއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފަރިްއކޮޅު ގެނައުަމކީ ެއއީ ކުެރވި ،ބޭފުޅަކަށް ަވކިަވކިން ސަިއފޮދާއި

ނޑު ާތއީދުކުރާ ހިތް އޮތީ އަމި، އެހެްނވީމާބޫލެއްނުކުރެވޭ. ޤަ  މިރުގެ ޅުަގނުޑ ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަްށ ޢާއަދު އަުޅގަ

ނޑު ޤަ  ފަރިްއކޮޅު ނުލިބުމަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސައިފޮާދއިހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި  މަސައްކަތަށް މާ ބޮޑު ތާށިަކމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުފެނޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ ޢާ، ކާކަށް ނޫން. ެއހެންވީމާ އަންނަނީ މިގޮތަށް ސައިބޯަކށް ނޫން. މިރުގެ ެއ އަުޅގަ

، އެހެންވީމާހުށަހެޅުމަށް. އެގޮތަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ސަޔާިއ ފަރިއްކޮޅު އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ ހުއްޓާލަން. 

 ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެ މިރު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

މަތީން ޮކންޓްރެކްޓްަގއި އެ އޮންނަ ެއއްވެްސ ސްލޮޓެްއގެ ތެރެއިްނ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް  ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ

 ލަން ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. ކަމަށް ވަންޏާ ެއގޮތަކަށް ހުއްޓާ ނެހުއްޓާލެވޭ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 މިރު އެ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތކަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޢާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން މި  ލާނަންޓަކައި ދަންނަަވއި އޭގެ ކުރިން ހަމަ ރެކޯޑަށް  .އޮތީ މޫސާ ނިޒާރަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އެކު ކޮމިޓީއާނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝި ގުިޅވަަޑއިގެންފި. ދެން ތި  ޔާމް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ރިޔާސަތަށް، މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާނަން  ބޭފުޅުން ނިންމާ ގޮތެއް، ކޮިމޓީން ނިންމާ ގޮތެއް އަުޅގަ

ލުކުރަން ން ތި ވިދާޅުވި، މި ކޮންޓްރެކްުޓގައި އޮތް ގޮތަށް ބާތިގޮތު ބެހޭ ކުރުމާކްޓް ބާތިލުމި ކޮންޓްރެއިނގޭތޯ. 

ލާނަން ިއނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނުޑ، ކަން ހުއްޓައިއަޅުަގނޑު އެ ހަމަ ން ނިންމައިފިއްޔާ ތަނުތާއީދުކުރަން މި ،ހުށަހެޅި

 އާދެ! ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަކު

ނޑު އިތުރުޮކށްލަން. އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހެގ  ނޑުގެ ހުށަހެޅުމުެގ ތެރެއަށް އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

. ދެން އޭގެ ތެރޭގަިއ ށްދެއްވަންމެންބަރުންނަށް އިނގޭތޯ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަން ހަމަ އުނިކޮ

ނުޑގެ ތެެރއިން އެ އޮންނަ ެއއްެޗއް ހަމަ ކުރިއަށް ދިއުމަކަްށ ނުަވތަ ފުންގެ ަސއިފޮދު މުވަްއޒަ އިދާރީ އޮިނގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ދޭ ފަރިއްކޮުޅ ، ނަށްނާޅަން އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ހުރަހެއް

 މި އަްނނަނީ.   ވެސް ޝަކުވާ ގައިމު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ވާތީ. ތާއީދުކުރީ އަޅުަގނޑު ކަމަށް މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށްމި ފްލޯރ ނެގީ ައޅުަގނޑު. ެއއީ ޢާ މިހާރު އަމިއްލައަށް

ނޑު މިދެންނެވީ ޢާ ނުޑ ފަހަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަުމގަ 100މިރު އިތުރަށް އަުޅގަ އި ވިޔަސް ެއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރަމޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވައިތާއީުދ ލި ދެން ހަމަ ހުށަހަޅުއްވައި ެއއް ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ދަށުްނ ލާނަން އެކަމަކު. ބިފައި އޮތީމަ އަޅުގަ

ވެއްޖެްއޔާ ދޭތި އެއްކޮށް ދާނީ . އެހެންކަމަށްމުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ސައިފޮދު ލިބެނީ
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ުމވަްއަޒފުންނަށް ސައިފޮދު ގެނެވިަފިއ މި ކޮންޓްރެކްްޓގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް ނުގެނެވޭނެ ، އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. 

ންވާނީ މުިޅ ތި ބޭފުޅުން އައިދަރ ހުށަހަޅުއްވަ، ން ދަްއކާފަެއއް ނެތް. ެއހެންވީމާއެްއވެސް ހަމަެއއް މި ކޮންޓްެރކްޓަކު

 ލުކުރަން.  ރެކްޓް ބާތިކޮންޓް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުމެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދޫ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަ

 ގެންދިއުމަށް... ކޮށްފައި އެގޮތަށް ކުރިއަށްއެކަހެރިލާުޙކޮށްފައި މަޖިލިސް މެންބަރުން ކޮންޓްރެކްޓް އިޞް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކޮންޓްރެކްޓް  މިރު ހަމަ ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.ޢާމީަގއި ، ޙަޤީޤަތަކު ެވސް އިނގޭތޯ އެގޮަތކަށް ހަމަ 

ންނާނެ ތި ބޭފުޅުންގެ ަފއިްލކޮޅުަގއި އިނގޭތޯ. ހަމަ ބައްަލވަންވީ. މި ކޮންޓްރެކްަޓކު ެނތް، ކޮންޓްރެކްަޓކު ނެތް އޮ

 ނެވިހެން ދެބައި މީހުންނަށް ނުވަތަ މަޖިލިސްދެން ވަިކވަކި ކުެރވޭކަެށއް. ކޮންޓްރެކްޓްަގއި އޮތީ ހަމަ މި 

ކޮންޓްެރކްޓް ވެްސ ކުރެވިަފއި އޮތީ ެއއްކޮށް.  ވެސް ަސއިފޮދު ގެެނވޭީނ އެްއކޮށް.ފުްނނަށް މުވައްޒަ މެންބަރުންނަށާއި

ނޑު މެްނ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ިތ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މިތަނުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވާނީ އަުޅގަ

ގޮތަށް  ކުރަންވީ ނޫނިއްާޔ މީތި ހަމަ އޮތްައއިދަރ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލު، ކަމަކަށޭ. އެެހންވީމާއެ ތަބާވަންޖެހޭ 

ނޑުެމން މިުދވަހުގެ ކޮންޓްއަހަރު 2ރަންވީ. ރަންކު ގެންގުޅެނީ. ދެން އޭިތ ބާތިލުކުރެވޭނެ ގޮތްގޮްތ  ެރކްޓެްއ އަުޅގަ

ނޑު ދެން މިހާރު ފުއެބަ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މޫސާ ނިޒާރަށް. ހުރި. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އިބްރާހީމް  ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

ނޑު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރަށް ސުވާލެްއ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ޅު؛ން ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ވިދާގޮތު ބެހޭ ކިިހނެއްތޯ؟ އެއާ  ަގނޑުމެން ފާސްކުރިކުރުންބޭނުންވަނީ. އިްއެޔގައި އަޅު 

ފާސްކުރުމެއް ފާސްކޮްށފައި ރައީސަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޯއކޭ، ިއްއޔެަގއި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު  ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮުތގައި މިކުރިއަްށގެންދާމައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ މި ކެއުމުގެ ހާރު ނީ. ައޅުގަ

އޮތް ހުށަހަޅުްއވުމަކީ ވެްސ  ިރޔާސަތުން ހުށަހަޅުްއވާފައި މި ،އޮތް ގަިއ ހުށަހެޅިފައި ޮއތް ހުށަހެޅުމުގައި މިމައްސަލައި 

 މީަގއި ެއގްރީމެންޓެްއ ބަޔަކާ ، ބޫުލކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސްށަހެޅުމެއް ކަމަށް ގަހަމަ އެްއގޮތަކުން ހަމަ ރަނަގޅު ހު

ނުޑމެން މިއަދު ފާސްކުރިޔަްސ އެްއކޮށް ކޮްށގެ ނުޑމެން ކުރިއަށްދާއިުރގަިއ ެއްގރީމެންޓްގެ ކުރިން އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއ ެއގްރީމަންޓް ނޑުމެން .ޭއގެ ބޭރަކުްނ ނުގެންދެވޭނެ  .އޮންނާނެހެން ވެސް އަުޅގަ ަވކިްނ  އަުޅގަ

ނުޑމެން ފަހުން ވަކިން އަޅުަގނޑު މެންނަށް އެ ެއގްރީމަންޓް ބިޑްކޮށްގެން ަބޔަާކއި ެއގްރީަމންޓްކޮށްގެން ދެން އަުޅގަ
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ކުރުމާއި މި ކަންކަމުެގ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ދޮރު ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން ބާތިލު

މި ހުށަހެޅުން ވެސް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، ، އެހެންީވމާ އެނގޭނީ. ކަންނޭނގެ. ދެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށް

މިއަށް ތާއީދުކޮށްފައި އަދި ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ވާހަކަަދއްކާަފއެއް ނެތް. މި ހުށަހެޅުމުގަިއ އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ިމ 

ނޑަށް ޤަލިޔުމުގައި ެވސް އޮންނަން ފެންނަ ކަމަ ޏާ ލިޔުމުގެ އްެޖ ކަމަށް ވަންބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ފާްސވެށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤައޮ ގޮތުަގއި އޭތި ދޭން ހަމަޖެހިގެން ދާގޮތަށް ެއއީ. ދެްނ ، އެހެންވީމާބޫލުކުެރވެނީ. ންނަްނވާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

މިރު އެ ހުށަހަޅުއްވާ ވާހަަކއަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަލން އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ

އެވަރުގެ ޮބޑު ތަކުީލފަކަށްވެ ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ެއަކން ހުއްޓާލަންވީ. އެކަަމކު  ބަޖެޓަށް

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޖާގަ އެގޮތަށް  ހުއްޓާލަން ވާނީ ކުރިން ވެްސ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ެއގްރީމަންޓްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަްނ ކުރިއަށް ގެންދަ  ން ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަނީ. ބަލާފައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދަ  ންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކޮންޓްރެކްުޓގެ ތެރެއަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑައަޅަ ތިއަޅުަގނޑުމެން އެ ހުށަހެޅީ. ކޮންޓްރެކްޓްަގއި އެބަ އޮްތ ކޮންޓްރެކްޓް ބާ އިދީފަިއ، ލުކުރެވޭެނ ގޮތް ކަ

ނޑުމެްނ ހަމަ މިއަދު ދެން  ބުނެދީފަ. ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަން އިނގޭތޯ. މި ހުށަހެޅީ މިކަން މޮނިޓަރއަޅުގަ

ކަންތައްަތއް، މައްސަލަތައް ގިނަކަމުން އިނގޭތޯ. މައްސަލަތަްއ  ފަރިއްކޮުޅގެ، މިތަނަށް މި ގެނެވޭ ސައިޮފދާއި

ކުރާނީތޯ ކޮންޓްރެކްްޓެގ ނިޒާމެއް އެއީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލު ކުރާނެމޮނިޓަރ ވާތަްއ އަންާނތީ މިކަންގިނަކަމުން ޝަކު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ މުޢާޒަށް.   ތެރެއިން. އަުޅގަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނޑުމެންނަށް ވެސް  ފަރިްއކޮުޅގެ ކޮލިީޓ  ،ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ މި ަސއިޮފދާއިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ހަަމ އަުޅގަ

އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެޓުގެ މައްސަަލެއްއ  ކަން ފާހަގަކުރަން. ދެން މީގައި ދިމާވެގެން މި . އެއިޙަޤީޤަތުގަ ދަށްކަން

ނުޑ ވެސް މީތި ެއއްކޮށް ެކންސަލްކުރުމަކީ އައެްއގޮތަަކށް، އަުޅަގނޑު ނުދެެކން. އެހެންވީމާ ކަމަކަށް ުޅގަ

ނޑު ތާއީދެއް މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކަށްޢާ، އީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާވެސް ތާއެްއގޮތަކަށް   އަޅުގަ

ނޑު ކޮލިޓީ މެއިންޓެއިންކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވިދާ ނުކުރަން. ދެން  ނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު  މުޤައްރިރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް، އޮތް ހުށަހެޅުން އި މިމިހާރު ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ދެކެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަފާނަން.  ތާއީދުކުރަން. ދެން މީަގއި އިުތރުކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތަެކއް ެއބަހުރި. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަ

ވެއްޖެއްާޔ  ރެވިދާނެ މިސާލަކަށް ބަޖެޓު ތެރެއިން މިކަން ނުކުރޭ ކަމަށްމިހާރު ހަމައެކަނި ފަރިއްކޮޅު ކެންސަލްކު
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ފަރިއްކޮޅު ކެންސަލްކޮށްަފއި ހަމައެކަނި ސައިފޮދަކުން އެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގެ ަސއިފޮދަުކން އެ ބަޖެޓު ތެރެއިން 

ނުޑމެންނަށް ހޯދިދާނެ ކަންނޭނގެ. ެއއްކޮށް މި ކެންސަލްކުރުަމކީ  މި ރަނަގޅު ޙައްެލއް ކުރެވިދާނެ ގޮތެްއ އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ެއހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވާީލ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. މި އުޅެނީ ބަޖެޓުގެ ކަމެްއ 

އާދެ! ހަމަ އެހެން  1ވަރަށް އިޙްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއި ކުެރއްިވ... އާދެ ދިމާވެގެންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މި ހަމަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވާލީ. ޭއގެ ކަެމއް ނޫނޭ މި އުޅެނީީކ. އަޅުަގނޑުމެން އެކި މެންބަރުން ވަކި މި ހަމަ ެއްއވެްސ 

އްސަ ހުރި ޝަުކވާތައް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބޭފުުޅންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހުިރހާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ައއި 

ނޑުމެން އިްއޔެ ނޫން އިހަްށދުވަހު ކަންނޭނގެ މި ވާހަކަ ދެއްކީ. މިކަމަށް ޙައްެލއް  އެުކއިމިލޭޓްވަމުން ައއިސް އަުޅގަ

ހޯދަން މަސައްކަތް ިމ ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން މިއޮީތ ގެނެވޭނެ ަމގެްއ ައޅުަގނޑުެމން މި ހޯދަނީ އިނގޭތޯ. 

މެްއ ހުށަހަޅާފައި މި މޮނިޓަރކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅު

ހުށަހެޅުްނ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ ވޯޓާ ިހސާބަށްދާއިރު ހަމަ މި ދެ  2ތާއީދުކޮށްދެްއވީ 

މިރު ހުށަހެޅުއްވަިއ ލުކުރުން. މެންބަރު ޢާރެކްޓް ބާތިހުށަހެޅުން ވެސް މިގޮތަށް އޮވެދާނެ. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ޮކންޓް

ޒު ދެންމެ ން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މުޢާޢަބްދުއްރަޙީމް ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން. އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ ރިޔާސަތު

 .ށްމުޙައްމަދު ރަޝީދަ ޖެހޭނީްއވީ. ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަންތާއީދުކޮށްދެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ންބަރުމެ ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

އެްއ  ބާރުގެ ތެރެއިންތިން ބޫލުކުރަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގެ ގަޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު 

ނާޔަތްތަކާިއ އިނެ. އެހެން ބަލާއިރު ލިބެންޖެހޭ ވެްސ އޮންނާ އްޒަެތއްމެންބަރުންގެ އި މަޖިލިސް ށް ވީހިނދު،ބާރަ

ނޑު އެއީ ޮބުޑ ވެސް އޮންނަން ކަންތައްތަެކއް ވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ސައިފޮދުގެ ކަންތައް މިހާރު އޮތް މިންގަ

ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ުއސޫލެއް ަކނަޑއެޅިަފއި އޮކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް  ެއއަށްުވރެ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް

މުޤައްރިރު ފާހަގަކޮށްލަްއަވއިިފ  . ދެންނެވޭދެދޭއިރުަގއި އެީއ އެކަމުަގއި ރިފްރެޝްމަންޓެްއ  ،ކުރަންބޫލުގައަޅުަގނޑު 

ުކއްލިައކަށް  ިނޔަތެްއގައި މިތަަނށް ހުށަހެޅިގެން އައި އިޞްލާަޙކާ ގުިޅގެންއެ . އުޅެނީ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެެނއް ނޫނޭ މި

ރު ސީދާ ަސއިފޮުދ ުކރަނީ މިދެންނެވި ހަމަތަކަށް ބަލާއިބޫލުއެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ގަ .އައި އިޞްލާެޙއް މީ

ންގެ ޤަދަރަށް ވެސް ލިބޭ އުނިކަމެއް. މީހު އެއުނިކޮށްލުމަކީ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްޒަާތއި 

ނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި މިތާނގައި ތިބި މަދު ކޮމިޓީ މެންބަރުންކޮޅެއް ނިކަން ވިސްަނާވ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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މެންބަރުންގެ އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ތަޅުމުން ނިމޭނެކަން  85ޖުމްލަ މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ތިބި 

ކޮށްގެން އިބަތަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިޙްތިރާމު. އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ޤަަދރާއި ހަނގެންޖެހޭނެއި

ނޑު ެދކޭތީ   ޝުކުިރްއޔާ. ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް. އަޙްމަދު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ގައްދޫއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އްދޫގަ

ނޑުމެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މަނިކުފާނު ދެން އަޅު ބެހޭ ގޮތުން މިތަނަށް  ން ވާހަކައަކީ މި ކެއުމާ ގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ނު މައްސަލަ ދިރާސާހުށަހެޅު މައްސަލައަީކ  ޙައްލަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން މިކުރަްއވާ އަުޅގަ

އި މި ކަމަކީ ޙައްލެއް އޮތް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ދެކެން. އެހެްނނަމަވެސް، ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގަ

ވާލުެވގެން އުޅޭ މީހުންގެ ހަ މުޅިއަުކން މިކަން ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރު ނޫނީ މަސައްކަތާއި ނޑު ނުބަލަންއަޅުގަ 

ށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާާރއިން ކަންކަން ބަލަންވާ ވަރަށް ކަދޯދިޔާކަމުން އިނގޭތޯ ހިނާގފައި ހުރި ކަމެއް ކަމަ

ެއއީ ދެން އަދި ިތ  އްސުންލަިއގެން ޮގއްސަ މި އޮތީ.މިކަން މިހާހިސާބަށް ބޮ  ނުބެލޭތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަބލަނީ

ބޭފުޅުންނަށް ބުރަ ބަހަކަށް ވީނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. ެއކަން ބަލާނެ ބަޔަކު ނެތީ. އެކަން ކުރާ ބަޔަކު ކުރާ 

ސްފައި މި ދިގުލައިގެން ގޮ އެކަްނ ކަންނޭނގެ  އެކަމާ ހެދިގޮތުަގއި ކުރަނީ. އެ ކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ނެތީމަ ދެން 

ނޑުމެން ހަމަ ން ޙައްލުޝަކުާވ މި ތަނަށް ައއިމަ ިމކަ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ަމނިކުފާނު ތި ކުރަްއވާ މަަސްއކަތަށް އަުޅގަ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ުމޅި މަޖިލީހުގެ މަސްލަޙަތު އޮްތ ކަމެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ިމތާ ތިބި މި ކޮމިީޓގައި ތިިބ 

ނެ. އެއީ މުޅިން ން ޓަރމިނޭޓްކުރާކަށް ނުަވތަ ހުއްޓާލާކަށް ނިންމުމެއް ނުނިންމޭމެންބަރުންނަކަށް މިކަށް އަ 6

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކރަން.ރަނގަޅު ވާހަ ކުރަން މި ލުތިވީމާ، ކޮންޓްރެްކޓު އަދި ބާއެހެން ަކއެއް ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ކުާރ ލުތިކޮންޓްރެކްޓު ބާމައްސަލައަކީ ާކއި ެއއްކޮށް އެަކން ނިމިފައި. ދެން ތަކަުރގައި އޮްތ އުސޫލުކޮންޓްރެކްޓު ހެދިއި

އި ހުިރ ކީ މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މީގަ. ައސްލު އިޫޝއަބަޖެުޓ ނެތިގެން ެވސް ނޫން .ވެސް ނޫން ވާހަކަެއއް

ކުރަން ވާހަކަ ދަްއކާ އެއަށް އެޅެން ުހރި ފިޔަވަެޅްއގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަންާގ ެއކަްނ މައްސަލަތައް ރަނގަޅު

ނޑު ވެސް ާތއީދުކޮށް ރާ ވާހަކަ ތި ވިދާުޅަވނީ. އެހެންވީމާ، ސާފުކު ވެސް އެންމެ  ިމކަން ވީހާެއކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ  ވާަހކަެއއް ކަމަށް ރަނގަޅު ގޮެތްއގައި ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ބައްަލަވއި ދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

  ޝުކުރިއްޔާ. .ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން
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ނޑުމެންނަށް ދެ ދުަވހެއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީާމ، އަ ަގއި ކޮށްލެވުނު މަަސއްކަްތ ވެސް ރަނަގޅު ކަމަށް ުޅގަ

ކުރެވެންޏާ އެަބ އޭގެ މާނަައކީ ހަމަ މޮނިޓަރ ޖަހާފަ.ަތކުަގއި ނަން ެވްސ ަގވޭ. މީަގއި އެބަހުރި އައިޓަމްއެބަ ފާހަ

   މިރަށް.ޢާ ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ .ށަހެިޅގެން އުޅޭ ުހށަހެޅުމެއް މިއީހު މާ، އެ ނިޔަތުގައިރަނގަޅުެވއޭ. އެހެންވީ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ މުޤައްރިރު. ެކއުމާިއ ސަާޔ ުގޅޭ އްޒަތްތެރި ޝުކުިރއްާޔ އި އާދެ!  ނުޑ ހަމަ ގޮތުން އަުޅގަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުަގއި ހުަށހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. ިމ ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ މި 

ވެސް މި ނިންމުން  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 17ވެސް ނޫން.  ނިންމުމެއް އައު ނިންމުމަކީ މި މަޖިލީހުން 

ވަންޏާުމ  މިކަން ރަނގަޅަށް ުނކުރެވެނީ ކަމަށް ެއކު ެއއާ ޮކށްފައި އިނގޭތޯ. އަދި ހަމަތަންފީޒުވަނީ އެކަން  ނިންމައި

ވާަކން ސީދާ ސާފު ބަހުން ހިނގާ ދަންނަވަން. މިތަނަށް ސައި ދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މިކަން ކުރަން އުޒުރުވެރި 

ކުރާ ހިސާބުން ެއކިެއކި ދުމަށް ަޓކައި އިޢުާލނުަބއެއް ހޯެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ިއ ސަޔާ މަޖިލީހުގެ ކެއުމާ

ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާ. ލާއިރުަގއި މާލޭގެ އެިކއެކި ކޮލިޓީގެ ެއކިެއކި ފެންވަރަްށ ދޭ ފަރާތްތަށް އެއީ. 

ދަނީ  މި އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު އެކިެއކި ލިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ސަބަބުން ހަމަ 

 ދިމާލަކުން.ވެސް މި އަްނނަނީ ހަމަ އެއް  ނަމުގައިމާލަކަށް އިނގޭތޯ. އެިކއެިކ ނަންކޮންމެފަހަރަކު ވެސް ހަމަ އެްއ ދި

ނޑުމެްނ އެބަ އަން މި ޝަުކވާ  ކުރެިވގެންަގއި އެެޖންޑާއްމު ކޮމިޓީ އާކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަކީ މި ބޫލުގަނައިރުަގއި އަުޅގަ

ކުރަމުން ގޮސް މިކަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިނގޭތޯ. ކުރަމުން ކަންވަރަށް ގިަނއިން ކުރާ 

ކުރަންޖެހޭތީ މީގައި ބޮޑުވެގެްނ މިކަން މި ކުރެވެނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅަށް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. 

އުޅެީނ  ޤަތުަގއި ރަނގަަޅށް ނުކުރެވިގެން މިދަންނަވަނީ. އަސްލު ޙަޤީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރި ނިޔަތުގައި މި

ެއ  ވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ކުރުމަށްވުރެޖެހޭތީވެ. އެހެންނަށް މިކަން ކުރަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ނޑުމެން އެޅުމަށް  ން ޔަޤީނުހަމަ މާ ރަނގަޅޭ އަުޅަގނޑުމެން އެްއވެސް މެންބަރަުކ މިތަނުގައި  ވުރެބަދުނާމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮލުަގއި ެއޅިގެން ެއ  ޖެހިގެނެއް ުނދާނެ މިކަން އަދި ހުއްޓާލުމަކުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެވެސް ބަ

ނޑު ިމދަންނަވަނީ މި ޚިދުމަތް  ބަދުނާމުވުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅޭ ހުއްޓާލުން. އެހެންވީމާ، އެ ނިޔަތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ ގޮތަށް ހޯދާނެ  ކަމެއް ނެތޭ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަްށ  އެްއގޮތަކަށް ެވސް އަުޅގަ

ނުވަތަ ބަޖެޓަށް ލުއި ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ޚިދުމަތް މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަ ހުއްޓާލުމަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ. 

ނިޑގެން ދަނީ  ތެރޭަގއި އިދާރީ މުވަްއޒަުފންގެ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ޭއގެ ހުއްޓާލާއިުރގައި ބައި ކެ

 ކޮންޓްެރކްޓެއް ހަަދއިގެން އެ ބޭފުޅުން ކަންތައް ވަކިން ނިންމާލާއިރު ދެން  ައއު ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަލުން އަެނއްކާ
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ކެއުމާިއ، ަސއި ހުއްޓާާލއިުރގައި ޭއގެ ތެޭރގައި އިދާރީ ވެސް ކުރިން ވެްސ ދެންނެިވންތާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެންނަށް މުވަްއޒަފުންގެ ބަ އި ވެސް ިހމެނިގެންދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދާގޮތަށް މި އޮތީ އަދި. ފަހުން އަޅުގަ

އަނެއްާކ ކޮމިޓީން އެކަމާމެދު އެހެން ގޮތްތަެކއް ނިންމިެވްސދާނެ. އިތުރަށް ހުށަހަޅަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން 

ން މިކަން ޙައްލުނުކުެރިވެގން މި އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، ކުރެިވވެސްދާނެ. އެހެްނވީމާ، އެކަން ކުރަން އަސްލު ބޮުޑެވގެ

ނޑުމެން އަބަުދ ކޮށްލަކޮށްލާ ތިބުމަށްވުރެ  އަޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ މިަކން މިގޮތަށް ކުރުމަށްވުރެ މި ޝަކުވާ އަުޅގަ

ސް މީތި ހުއްޓާލުން ވެސް މާ ރަނގަޅު. ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ މި ހުށަހަޅަނީ މަޖިލި 

ނޑާލުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަމޭ.  މެންބަރުންގެ ކެއުމާިއ، ސައި ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މަރުޒޫ 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުފެލިދޫ ދާ

ޑު ާތީއދުކުރަން. އަދި ެއާއއެުކގަިއ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ަރޝީދާއި ދެ ރަޝީދުގެ ވެްސ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއީ ުހށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހުށަހެޅުން.  ފަލާޙް އެ ހުށަހެޅި މަރުޙަލާ އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

މަސް ދުަވސް ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް  1މިވަނީ މީގައި އެަބވޭ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް

ނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީއެްއަގއި އަބަދު ވެްސ  ލަފާއަރުވަން. މިސާލަކަށް ޮކމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރަން. އޭތި އަޅުގަ

ްނ ބަސްވުގާތްަގނޑަކަށް ހަފްތާައކު ެއއްފަހަރު ގެންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ދެން އެއް

ލުކުރާނީ މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނޭ. އެ އޮތް ޮއތުން އެ އެއްބަސްވުން ބަދަލުުކރާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބާތި

ނޑު ބޭނުން  ބަދަލުގައި ކޮމިޓީން ބަލާބެލުމަށްފަހު އެ ލަފަޔާއި އެއްކޮށް މި ބަދަލުކުރާ ގޮތަކަށް. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޗުައލް މެކޭނިޒަމެއް ދީފައި އަދިވެސް މީގެ ތެރޭަގއި އެ  ކަތި ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން. އެއީ އަުޅގަ

މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތެއް. އަުޅަގނޑު ބޭނުން ރަނގަޅުވާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިކަން ކުރާނީ 

ނޑު މިސާލަކަށް އެއް  ެވސް އެްއޗެްއގައި ނޯންނާނެ މިވެނިމިވެނި ބައެކޭ. އެހެްނީވމާ، އެ ސްޕެސިފިކްކޮށް. ައޅުގަ

ލިޔެފައެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގެންަނ 

ފަރިއްކޮޅު މޮނިޓަރކުރާނީ މިވެނި ބައެކޭ ކިޔާފައި ލިޔެަފއި އެްއވެސް ެއއްަޗކު ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ވެިނމިވެނި ބައެޭކ. މިވެނިިމވެނި ސެކްޝަނަކުންނޭ މިކަން ކުާރނީ، އެ ިލޔެވިަފއި އޮތުން މޮނިޓަރކުރާނެ ބަޔަކީ މި 
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އެއީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމަަކށްވާތީ ައޅުަގނުޑ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. މި ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް 

 އަޅުަގނޑަށް.

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުންގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު 

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ހަމަފަލާޙްގެ އެ ހުށަހެޅުމަ ނޑު ހަމަ އަހާަލން ބޭނުން މަޖިލީހުގެ ށް ައުޅގަ  85ެއާއއެކު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ  މެންބަރުންގެ ޚިޔާުލ ތަފާތުވާނެ ކަން. އެހެންވީާމ،  85މެންބަރުން ތިބިއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގެ ސާރވޭެއއް އަދި ކޮށްލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅު  މެންބަރުންގެ  ގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިޭބ ދިހަވަރަކަށް މެންބަރުން ހަދާނެ ގޮތަީކ؟  . ކޮބައިތޯ މި ކޭޓަިރންގ ޚިދުމަތްމެދުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ދިހަ މީހުންގެ ބަސް ގެ ހަމައެކަނި ނިންމާލީމާ މިކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ ކަންޭނނގެ. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

. މި ފަރިއްކޮަޅށާއި ސަިއކޮޅު ވާހަކަަދއްާކިއރު މިއީ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެްއގޮތްވާންޖެހޭނެ. މިތާ އޮންނާނީ

ސާރވޭެއއް ގެންދަން. އެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ސާރވޭެއއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުތޯ. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

ނޑަ  ށް ހީވަނީ ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޙއްލެއް ިމކަމުގައި އަންނާނެ ކަންނޭނގެ.އޭރުން އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

ނޑު ހަމަ ތާއީ އާދެ! ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. އަުޅގަ ދުކުރަން ފަލާޙްގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  ކުރަން. އާދެ!ސް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުަރޝީދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ވެ އަދި ވާހަކަފުޅަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޓީގައި އެންމެ  ނޑު ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ. މީގައި އަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ މިފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ނުވަތަ ޭއގެ ކުރިން ބޭްއވުނު ބައްދަލުވު ށް މި ސަމާލުކަމަކަން މުަގއި އަުޅގަ

ހާލެއްގައި މި ތަނުގަިއ  ގެނެވުނީ. ައޅުަގނޑު ވާަހކަދެއްކި މަޤްޞަދަކީ މިކަން ރަނގަޅުކުރަން އިނގޭތޯ. ެއއްެވސް 

އަޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކަމުން މިއަީއކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަކީ ފުދުންތެރި ބައެކޭ. އެ މީހުން ހެނދުނު 

ކަންކަން މިހެން ނެތިގެންނެއް ނޫން ެގއަްށ ގޮސް ެކވޭނޭ. މި ނިންމައިލާފައި އަނެްއކާސައިބޮިއގެންނޭ އަންނާނީ. 

ނޑުމެންެގ  ހަމަޖައްސާފައި މިހިރީ. ކަންކަން އިންތިޒާމް ގެއިން ފެންފުޅިއެއް ވެސް ހިފައިގެން އާދެޭވނެ. އެއީ އަުޅގަ

ެގއިން ފެން ފުޅިއެއް ވެްސ ހިފައިގެން ، ވީމާީދފަ. އެހެންކުދިން ސްކޫލަށް ވެސް ފޮުނަވން ހަމަ ފެންފުޅިއެއް ވެސް 

ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ކޮތަޅަށް ވެސް  ނާ ވެސް ބަހައްޓާނެވެްސ ހިފައިގެން އާދެވިދާނެ. ފާޚާ އާދެވޭނެ. އަދި ކޮތަެޅއް

ނީ ބޫލުކުެރވެއަޅުަގނޑަށް ގަ، ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ ަކންކަން ެއއީ އެ، އި ހިފައިގެން ދެވޭނެ. އެހެންވީމާހީސްލާފަ

އޮންނަނީ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ހުށަހަޅައި  ތައް ހަމަޖައްާސފައި މިމި އިންތިޒާމު

ނގޭތޯ. ހަމަ މެންބަރުން މިކަމުގައި ވަކާލާތުކޮށް މަަސއްކަްތ މި ކުރީ އަސްލު މި އިމްޕްރޫވްކުރަން އި ،މެންބަރުންގެ
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ނޑުމެން ބޫުލކުރަނީ ެއ ނިޔަތުަގއި ކަމަށް މި ަމސައްކަތް ނޑު ގަެއުކ އަުޅގަ ކަމާވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި  އަުޅގަ

ނުޑ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ވާހަކަފުުޅަގއި ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުެމްއ ކުރަންވާނީ . އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކާލެވުނީތީ މިހާރު އެބަހުރި ައއިޓަމްތަކުަގއި މެ ނަްނ ވެސް ޖަހާފަ. ދެން ލިބިއްޖެ. އަުޅގަ

އެތައް ަވއްތަރެއް ގެަންސ  ލިއިރު މިހާރު ފޮނިކާެއއްޗެހި ވެސް އެބަހުރިއަޅުަގނޑު ތިރިއަށް ގޮްސ ބަލައި

ަހދާފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުޑަކޮށް ވެސް މީަގއި  މެނޫެއއްލާފައި އަތުރައި

ންނަނީ އޮ ގޮުތގައި މި ގެަކން. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުާވެއއް ނެރަނގަޅުކޮށްލާމަސައްކަތްކޮށްެލވިއްެޖއްޔާ މީިތ އެ މީހުން 

. ހަމަ އެއް ހަވާދެްއ ހުންނަނީ ގަޑީގައި އެްއަވއްތަރެްއގެ ކުކުޅުަތކެއްކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ެވސް މެނދުރުހަމަ 

ނޑުމެން ައމިއްލައަށް ވެސް  އެބަ ، ން. އެހެްނވީމާއެ ވާހަކަ ަދއްކަބޭނުންކޮށްގެން އަބަދު އެަކްއެޗއް ކާންވީ. އަުޅގަ

ތަފާުތކޮށްލަންވީ. އައިޓަމްސްަތއް  އުޅޭ ގޮތަީކ ވެރައިީޓސްތައް ީމގައި އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގިއ ެވގެން މި

މަދުވެގެންނެއް ެވސް ނޫން މިއުޅެނީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ރާވާަލިއ 

ހަކަދަްއކާލަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކަމެއްަގއި ވާހަކަދަްއކާލާއިރަށް އޭތި ކަތިކޮށްލަން ވާއަނެއެކަންކަން 

ނުވިތާކުން އަނބިމީހާ ވަރިޮކށް ނަގާ އެއްލާލަިއ، ސައުުތ ތަޢުފީޤު ބޭރުކޮށްލައި، މިއެއް ނޫން ޙައްލަކީ ދެއްތޯ. 

ނޑު ގަ އަޅުަގނޑަށް ތަންޮކޅެއް މި ތިބެނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު  ބޫލުކުރަނީ މިތާނގައިއުނދަގޫވޭ. ީމގައި އަުޅގަ

ނޑާލަން އަނެއްަކްއޗަަކށް. މިއެއް ނޫން ދެއްތޯ. ކަމަށް ތަކެއްބޭފުޅުން . ދެން އަންނަގޮތަށް ައއިސް ހަމަ މީތި ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ކަމެްއަގއި ޙަްއލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އޮތީ ޢަބްުދއްރަޙީމް. ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މި އާދެ!

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ބޫުލކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އެ ގަނޑު އްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަޝުކުރި އާދެ!

ން ލިބިދޭ ާއއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުޝުޢޫުރ ފާޅުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޫނނުއަސާސީރެއްގެ ޚިޔާލާއި މެންބަ

ކުރުމަކީ އަެންއ މެންބަރަކު ޙަޤީޤަތުގަިއ ގޮތް ފާޅު އެ ެމންބަރެއްގެ ޚިޔާާލއި ވިސްނުންހުރި، މެންބަރެކޭ. އެހެންވީމާ

ޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެކި މެންބަރުންނަށް ވިސްނޭނީ އެކި ގޮތަށް. ލަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަތަފުޞީ

ވިސްނާނީ އެކި ގޮތަށް. ޚިޔާުލ ހުންނާނީ ވެސް އެކި ގޮތަށް. ފިކުރު ހުންނާނީ އެކި ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ކުރާނީ ވެސް 

ެއްއވެސް މެންބަރަުކ  ގައިމިތާނ، ވެސް އެކި ކަންތައް. އެހެންވީމާ އެކި ކަންތައް. އެކި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާނީ

ެއއްކޮޅަށް ެއއްވެްސ މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކައި ނޫިނއްޔާމު އެ މެންބަރަކު އިދިކޮޅު ިޚޔާލު  ލެއް އެ ޚިޔާލާޚިޔާ ހުށަހަޅާ
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ަރއްޔިތުންެގ އެއާެއކީަގއި  އެއީ ވިޔާނުދާ ޚިޔާެލއް ކަަމށް ވާހަކަފުޅުދެްއކުމުގެ ފުުރޞަތެއް ނޯންނާނެ. ދެން ހަމަ

ނޑައަޅާފަ. އެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތިބި  ގަވާއިދު އޮންަނޮގތުން ކޮމިޓީތަކުގެ އަދަދެއް މި ގެމަޖިލީހު  11އޮންނަނީ ކަ

މެންބަރުންގެ ރަުޢޔެއް ހޯދަިއގެންނެއް ނޫން  85މެންބަރުން ނިންމަންޖެހޭނީ އެ ކޮމިޓީއަކަށް އަންނަ މައްސަލަ. އެީއކީ 

ެވއްޖެްއޔާމު ކޮމިޓީން ނިންމޭނެ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނޯންނާނެ. ކޮމިޓީތަކުގެ ކަންތައްަތއް ިނންމަނީކީ. އެގޮތުން 

މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއެްއ ޮއތުން. އެ ކޮމިީޓަގއި ތިޭބ  11ެމންބަރުން ތިބޭ މަޖިލީހެއްގައި  85ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ކަތްކުެރވޭނެ ގޮތެްއ މެންބަރުންނަށް ކަންކަން ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންޏާ ދެން ކޮމިޓީތަުކގައި މަސައް 6

 ނެތް. ހަމަ ބޮޑު ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކޮމިޓީ ކަމަށް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ. ެއއީ ެއއްވެސް 

ނޑުގެ ަމްއސަލައެއް ނެތް ފަރިކޮޅު އޮަތސް އަދި ނެތަސް. ެއއީކީހާ އަޅުަގނަޑކަށް ކޮންމެހެން  ލެއްގައި އަުޅގަ

ނޑު މިާތ މުވެގެން އުޅޭ ކަމެއް މުހިއް ނުޑ ދެންނެވީ އަޅުަގނުޑގެ ތަޖުރިބާައކާިއ އެީކގަިއ އަުޅގަ ނޫން. އަުޅގަ

ދޭތެރެއިން ޞްލާޙުތަކެއް ާނދޭ. ހަމަ ދޭތެރެއަހަރު ހަތް އަހަރު ެވއްޖެއޭ. ެކއުމަކަްށ މި ފަދަ އި މަސައްކަތްކުރާތާ ހަ

 17ފަރިއްކޮޅު ގެަނއުން ހުއްޓާލާފަ. ެއއީ  ކޮމިޓީތަކުން މި ވާހަކަ ަދއްަކއޭ. މިކަންތައް ޮބޑުެވގެން ެއބަހުއްޓޭ މިތާ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގއި ތިިބ  ހަމަ އެާއއެީކގައި ކަމެއް. ދެން ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްފައި އޮތް 

 7އޭ. މުވަްއޒަފުންނަށް ސީދާ އެކަީށގެންވާ ގޮަތކަށް އޮްތ ނަމަ މިހާތަނަށް އައިއިރު އޮންނާީނ އެކަން ަޙއްުލވެފަ

އަހަރުެވގެންދާއިުރ ހަމަ މި ވާހަކަ ނުދެކެވޭ ދުވަސްވަެރއް ނުދޭ. ގޮްތގޮތަްށ ނިންމުންތައް ނުނިންމޭ  8އަހަރު، 

މާ، އަޅުަގނޑު އޭުރ ދުވަސްވަެރއް ވެސް ނުދޭ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައިއިުރ އިޞްލާޙެއްނުވޭ މިކަން. ެއހެންވީ

ނޑު މިރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެޤަބޫލުކުރީ ޢާ އީ ައޅުަގނަޑށް ލިބިފައި އިން އެންމެ ަރނގަޅު، އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ މި ހުރީ ެއ އުސޫ ނޑު ތާީއދުކުރަނީ ޢާޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަމަށް. އަިދވެސް އަުޅގަ މިރު ހުށަހެޅި ުލގައި. އަުޅގަ

ނިންމުން. އެކަްނ  ހުށަހެޅުން. އަދި މިތަނުން ވޯޓަކުން ކަމެއް ނިމުނީމަ އެ އޮތީ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމޭ ޮގތް އެއީ

ނޑު އަދިެވސް ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަްނ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށޭ. އެއީ މިތަނުން ތެރި މެންބަރު ޢާދާއިާރގެ ިއްއޒަތްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަނީ ކުޑަހުވަދޫ 

ަތއްތަކަކީ ެއއީ އަދި ތަންފީުޒުކރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫންަކން މިހާރު އެބަ އިނގޭ. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ކަން

ނޑުމެން އި މޫސާ ިނޒާރު ިވދާޅުއަޅުަގނޑުމެން ނިންމުންތަކެްއ އިްއޔެ ވެސް ނިންމިން. ދެންމެގަ ވިހެން އަުޅގަ

ދަން. ެއަކމަކު މުޤައްރިރު މިއަދަށް ނިންމީމު މިތަނުން އެކަން ވަކިގޮތަކަްށ، މިދެންނެވީ ކޮމިީޓން ކުރިއަށް ނުގެން

ފައްޓަވަމުން ެއކަމަށް އިޝާާރތެއް ވެްސ ނުކުރަްއވާ ފަްއޓަަވއިގެން ގެންދިަޔއީމަ މުޤައްރިުރ ވިދާުޅވަނީ އެ ނިންމުން 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ިމއަދު މުޤައްިރރު މި ކޮމިޓީ ފެށުމުގެ ކުިރން ވިދާުޅވެދެްއވަން ޖެހޭނެ  ނިންމީމޭ. އަޅުގަ

ންމުން އެހެން އޮއްވާ މިައދު ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަްނ ޖެހުނީ ކީއްވެގެްނކަން. އެަކމެއް ވެސް ނުކުެރއްވި. ނި

ނޑުމެން ކީކޭ ދަްނނަވާނީ. ދާން އޮތް އެންމެ  އެހެންވީމާ، މުޅިން މިދަނީ، އެއީީކއެއް ައޅުަގނޑަކަށް ހިެޔްއނުވޭ އަުޅގަ
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ނުޑގެ ވާހަަކ ނިންމާލާފައި، ނިންމާލާނީ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ކޮންމެ ރަނގަޅު މަގަކުންހެންނެއް. ެއހެންވީމާ، އަޅު  ގަ

މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުްއވަމުން އެހެން މެންބަރުންނަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން 

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.. ވަރަށް ބޮކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމޭތިރާމްިވސްނުމަށް އިޙް މެންބަރުންގެ ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެން ނިންމި އިްއެޔ އަ ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި  އަކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! ދެންމެ ޅުގަ

ނޑުމެން ޙަީޤޤަތުގަވާަހކަފުޅެއް. އަ ރަނަގޅު ؛ގުޅިގެން ކޮންެމެވސް އެްއޗެއް  ނިންމުމަކާ އި އިްއޔެަގއި ނިންމި ުޅގަ

ނޑަްށ ންމީވަކި ގޮތެއް ނިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  .ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާފަވާނީ މަ މިހާރުނިންމުން  މަ އަޅުގަ

އިތުރުން މީގެ ްތ، އަންގާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެަފިއ އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގަިއ ކުރިން ވާަހކަދެެކވުނު ގޮ

ައޅުަގނޑު  ކަން ކުރަްއވާ ވާަހކަފުޅުން އެ ބޭ އެ . ދެންނިުކފާނަށް އޮންނާނީ ދަންނަވާފަމަ ެވސް އެ އަނގަބަހުން 

ނޑަށް އެ ވާހަަކ ދަންނަވައިއަވިދާުޅވީ. އެހެްނީވމާ، ކައިީރގައި  ފުޅުންގެ އަރިހުން ތި ުހރިހާ ބޭނުލެވުނީތީ ުޅގަ

 އޮތީ ވެފައި މި ސީ މައްސަަލއަކަށްއްސާޚަ މިއީ ލައަކީމައްސަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަށް އެދެންނިހާޔަތަށް މާ

އޮތީ  ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން މިދެން އަޅުގައެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ކުރިއަްށ އެބަދޭ.  .މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފަލާޙް  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ދެްއކެވި ވާހަަކއަށް އެ  هللاޢަބްދު  ޢަބްދުއްރަޙީމްޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 

މީހަކަށް  ނޫނުއަސާީސަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، އެތާއީުދކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، ޤާ އަޅުަގނޑު

ށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނައިެރއްަގއި އަނެއް މެންބަރަކު އެ ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ެއއީ ތިމާ ފެނުނު ގޮތަކަ

ދެއްކި ވާހަަކއަށް ރައްދުދޭ ޮގތަށް ވިސްނިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ަމއްަސލައެއް. އެހެންވީމާ، އަެނއް 

ވަންޖެހޭނެ. ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް އޮްނނާނެ އޭނައަށް މިސާލަކަށް މީހާ ދައްކާ ވާހަަކއަށް ެވސް އިޙުތިރާމް ކުރައް 

ނޫނުއަސާސީގައި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް ަކމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ. ޤާޤަބޫލު

ނޑަށްވުރެ ތަޖުރިބާކާުރ  ނުކުރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން ފަހަރެއްގައިބޫލުށް ދެން ހަމަ ގައަޅުަގނޑަ ައޅުގަ

ނުޑ އަމިއްލައަށްއެހެންވެދާނެ.  ބޭފުޅަކަށް ނިޑއަށް، އަުޅގަ ނޑުގެ އަމިއްަލ ސިކު ކުެރވޭ ބޫލުގަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

މީހަކު ބޭނުން ވާހަކަެއއް އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ކަމަށް ވަންާޏ  ގޮތުަގއި އެ

ކުރަނީ. ެއއީ އަކީ އަނެއް މެންބަރަކު ެދއްިކ ބޫލުވެސް ެދއްކޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަކޮމިީޓގަިއ  މަޖިލީހުގައި ވެްސ،

ނުޑ ގަ ުނވާނެ ކަމަށްކަމަށް ބަލައިގެން ވާހަކައަށް ަރއްދުދޭ  ކުރަނީ.ބޫލުއަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދޫގައްޮއތީ  އަރުވަން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެދން ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މަޢުބޭފުޅުންގެ ުކޑަކޮށް ހަމަ ހުރިހާ ތި  ހަމަޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނުޑގެ ާވހަކައަކީ 

ންގެ ވެސް އެންމެވެ ިމ ދެކެވުނު ވާހަަކިއގެ ތެރޭަގިއ ހަމަ ރަނަގޅުކުރަން ވާހަކަަދއްަކވާތީަމއްސަލަ ކާެއއްޗެހީގެ 

ނުޑ ދަންނަވާ ހިތްމަޢު  ންގެ ވާހަކަ ތަފާތުވާނެ ވާހަަކއާވޭ މި ދެކެވުނު ވާހަކަިއގައި އެކި ބޭފުޅުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ކަދެއްކީމަ ދެން ެއއަށް ދިއުުމގެ ތެރޭަގއި ބަލަންޖެހޭނެ ާވހަ އިތުރު ކަންތައްަތކަށް މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެްއ ދެކެވި

ނޑު ހަނދާ  ނޑަްށ އެނގިފަިއ އޮތް ގޮތުަގިއ ން ބަލި ނޫންކޮންމެވެސް ެއްއޗެކޭ ދަންނަާވލަންވެގެން. އަުޅގަ ނަމަ އަޅުގަ

ތަކެއް މެނޫތެރޭގައި ކޮށްގެން މީގެޑްވާލުކުރިއިުރގައި ތިން ހަތަރު ފަރާތަކުން ބިހަ ވިްއޔާ ކޮންޓްރެކްޓް ބަޔަކާ

މުތަކަށް ަދންދެން ހުރިހާ އެއްޗެހިތަެކއް ހުންނާނެ. އެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރ ނުކުރެިވގެްނ ގެންނަންވާ އަިއޓަ

ެއއީ މައްަސލައަކީ. އެހެންވީާމ، އިތުރު ަރހައެއް މިއަށް ގެންނާކަްށ  ނޑު ދެންނެވީ އިާދރީ މައްސަލައެކޭ.އެއީ ައޅުގަ 

މަށް ވަންޏާ މީަގއި އެްއވެްސ މައްސަލަެއއް ނުޖެހޭނެ. ވެސް ނުޖެހޭނެ. މެނޫަގއި ުހރި ގޮތަށް މި ބަރާބަރަްށ ދާކަ 

ބަޔަކު  ފަށައިގެންއިރު ވަރަށް ރަނގަުޅ. މެނޫއާ އެއްގޮތަށް ދިޔަ. ެދން އޭގެފަހުން އެ މެނޫ ހަނދާން ނައްތާލީ. އެ

ހެންވީމާ، އެ ގެންނަ އެްއެޗއް ގެންނަމުން ދިޔައީ. ެއކިެއކި ރަހަލަމުން ދިޔައީ. އެއީ ީމގައި ޖެހުނު މަްއސަލައަކީ. އެ

ކަމަށް ަވންޏާ މީގައި ެއއްވެސް ަމއްަސލައެއް ނުޖެހިދާނެ ކަމަށް  ދާފޮލޯކޮށްގެން އެއާ އެްއގޮތަށް  މެނޫ އަދިވެސް

 ންކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ޔަޤީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑުމެން ވަރަްށ ދިގުކޮށް މި ވާހަކަ ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ މިކަމަކީ ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 ފޮނަދޫ  މިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުށަހެޅުންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢާއިނގޭތޯ. ދެން މިކަމުގައި  މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ

ނޑު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އެތައްފަހަރަކު ިމ ހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކުަރއްަވއި ވާަހކަދައްަކވައިފި. އަުޅގަ

ލާފަިއ އޮތް ބޭފުުޅން އެކުަލވައި ކުތާއެްއގެ ަމއްޗަށް އެނު  4އޮތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  ދަންނަވާނީ މިހާރު މި
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ތަނުގައި ހަމަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިިފ  އިނގޭތޯ. ދެން މިމެކޭނިޒަމެއް 

 6އާދޭ. ތަނަށް  ވެސް މިއަބަދު މިގޮތަށް ވެްސ، މި ޝަުކވާ ެވސް މި މައްސަލަ އަބަދު އަހަުރވީއިރު  6ވޭތުވެިދޔަ 

ހުގެ އިދާާރގެ ތެޭރަގިއ މު ކޮމިޓީ ެވސް ވުޖޫދުގަިއ ޮއވެމެ، މިކަހަލަ މެކޭިނޒަމް މަޖިލީއް ދިަޔއިރުަގއި އާގެންވެ  އަހަރު

ނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ހެދިފައި ނޑު ނެތުމަކީ އަޅުގަ ކުރަނީ މިކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް މިއަދާ ބޫލުގައަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު އެ މެކޭިނޒަމް ވޯްކކުާރ  ،ނަމަ ވަނީ އްޖެ ކަމަށްކަަމށް. އޮވެ  ހިސާބަށް ވެސް އޮންނާނެ އަުޅގަ

ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން. ދެން ހަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ވެސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި މީަގިއ 

ކަށް ނުކުތާ އެކެްއގައި ފާހަަގކުރާނަމޭ ކޮންމެ މަހެއްގައި ކުރަްއވަން. މިސާލަ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު މޭ މިވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެންނަށް އްރު އާއެއްފަހަ މު ކޮމިޓީާއ ހިއްސާކުރަން، އެކަން ުކރައްވާނެ ަވކި ބޭފުޅެއް ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަ  ނޑުމެންނަްށ ވެސް ފަސޭަހވެގެންދާނެ. ިމ ކޮންކޮން ބޭފުޅުންއެިޅގެން އިނގެއްޖެ ކަމަށްވަނީކަ ނެއްތޯ، ނަމަ އަުޅގަ

މު ކަމެއް ކަުމގަިއ އީ ވަރަށް މުހިއްއިމްޕްލިމެންޓް މިކުރަްއވަނީ. މި ތައްތަަކކުންތޯ މިކަންތައްންކޮން ޑިޕާޓްމަންޓްކޮ

ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ކުޑަހުވަޫދ  އަޅުަގނުޑ ދެކެން. ދެން ޖުްމލަކޮށް މިތާނގަިއ މި ދެެކވޭ ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

ބޭފުޅާ ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. ދައުލަތުން  ުރ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ނިަޔތެއްަގއި އެދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އި އިދާރީ ުމވަްއޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރިްއކޮުޅ ށާބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެްނ އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަ

ކުރުމުގެ އެްއވެްސ  ވަރު ބޮޑު ަޚރަދެއްނަމަ މިށްވަނީދެވޭ ގޮތަށް ނުހިފޭ ކަމައެއެންމެ އޭގެ ބޭނުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަކަށް ވެްސ  ނޑަކަށް ވެްސ ނުފެނޭ. މިވަރު ބޮޑު އިސްާރފެއް ކުރުމުެގ ެއްއވެސް ބޭުނމެއް އަުޅގަ ބޭނުމެއް އަުޅގަ

ނުޑެގ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަމުން އަޅު ހަމަ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮްށ އަރިމަތިން އަުޅަގނޑު އެައށް  ގަ

 ..ވާހަކަކޮުޅ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެ އެ ބޭފުޅުން. ދެ ަޑިއގެންފައި މި އޮތީއެިދވަ ދަްއކަވަންކުރިްއޔާ. ދެން ދެން ވާހަކަފުޅުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު 

ނޑު  ބޭފުޅުންނަށް ފަހު   އޮތީ މުބީން. އޭގެ ފަހުން  ތަމަ މި ރަފުއާދެ،  .ގަސްތުކުރަނީ ވޯޓަށް އަަހން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން  ޢަބްދުއްރަހީމް.  . އަްޙމަދު މުބީނަށް ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑަްށ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. އާދެ! ވަރަށް ނުޑ ެއއްެވސް  ތިންވަނަ ފުރުަޞތަށް. ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެއްކިފައި އޮތް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަައީކ ؛ ހާލެއްގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ރައްދެއް ދިނުމުގެ ޮގތުން

ނޑޭ މި މައްސަލަ . ބޫލުކުެރވޭ ނަމަ، އަޅުަގނުޑ މާފަށް އެދެންގަ ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ އަޅުގަ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑުގެ މަޤްޞަދަކަށް ވީ، މިކަން ގައި އެްއވެސް ހާލެއް  .ގެނައީ  އެކަން ކުރީ މިކަން ހުއްުޓވާކަށް ނޫން. އަުޅގަ

 .ރަނގަޅުވަރަށް ތި މީިއރު ފުރަތަމަ ފުށިގެން އައި، ބޫލުކުރަްއވާރަނގަޅުކޮށްލުމޭ. ހަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ގަ

ބޮއްސުންލައިގެން މި ދިޔައީ. މާ ބޮޑަށް  މީތި އަސްލު ނުކުރެވިގެން ގޮސްންފަހުން އައިސް މޮނިޓަރކަމަކު ފަހުއެ

އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަަކއަށް ދާއިރުަގއި މުހިއްމު މި އަޅުަގނޑުމެން  ންެވގެން ހަމަ. ދެންއެކަން ފާހަަގކޮށްލަ

 ނުވާނެ.މިކަމުަގއި ެވގެންދެރަ ނިކަމެތި ގޮތެއް  އެކި ލެވަްލގައި.، ތަރުތީބުން ކަން އެކި މި ،ވާހަކަދަްއކަންވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއވުން:

 هللا. މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރަކު ދައްކާ ވެސް ގަ ރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުއާދެ! ޝުކު

. ނަމަވެސް ވެސް ކުެރވޭެނ ކަމެއް ނޫންހަކަދެްއކުމަކީ އެްއގޮތަކަށް ވާހަކައަށް އަނެއް މެންބަރަކު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ވާ

ވަކި ގޮަތކަށް  ދިޔަ މަްނަޒރަކާ ގުިޅގެން މި ވާހަކަ ދަްނނަވަންޖެހެނީއަޅުަގނޑަށް ފެިނގެންދިޔަ، ިމތަނުގައި ފެނިގެން

، ވާަހކަެއއް ކަމަށް ވިދާުޅވެ ނުޖެހޭޒަތްތެރި މެްނބަރުން ތާކުންތާކުދަްއކަިއގެްނ ބައެްއ ިއއްމިތާނގައި ވާހަކަ

ނޑު ެދކުނިން. ެއއީ އަުޅަގނޑު ގަދިޔަ މަންޒަރު ައޅު ނުކުމެގެން ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޮކންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ ގަ

ދައްކަވަީނ ެއ މެންބަރެއްެގ ނަޒަރުަގއި ހަމަ އެންމެ ަރނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެ މެްނބަރަކު ެއ ފާޅުކުރަނީ އެ 

ހުރި ގޮތް. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެއީ އަޅުަގނޑު ދެްއކި ވާހަަކއަކާ ގުިޅގެން އެހެން މެންބަރަކު  މެންބަރެއްގެ ވިސްނުން

މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެްސ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަން ުކރެވޭ އަދި ކުރަން ވެްސ 

ކަމެއް ނިމިގެންދާކަށް ވެްސ ނުޖެހޭ. އަދި ކޮމިޓީަގއި ވާނެމެ. އެކަަމކު މެންބަރަކު ެއއްެޗއް ބުނީމަ ެއގޮތަކަށް ހުިރހާ 

ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް  3ބޭފުުޅން އެއަށް ާތއީދުކުރީމާ އަެނއް  8މެންބަރުން ތިއްބަާވއިުރ އޭެގ ތެރެއިން  11

ނޑު އެ ތާއީދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުންނާނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އަދިވެްސ ތާއީދުކުރަނީ ުކޑަހުވަޫދ  ވާހަކަ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވެގެން މި ފުރުޞަުތގެ ބޭުނންކުރީ. އަުޅގަ

 ލާނީ. ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތު ނިންމައި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރެިއން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ . ޭއގެހުށަހެޅުމެއް 4މިހާރު މިއޮތީ އެންެމ ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ވަރަ

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާ
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ހުށަހެޅުމެއް. ދެވަަނ  ރިޔާސަުތގެހެޅުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަ  ދެވަނަކުރެްއވި ހުށަހެޅުން. ދެން ތާއީދުهللا ޢަބްދު

ިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ލިބުނީ ދެވަނައަށް ކަމަށްވާީތވެ. ތާއީދުކޮށްދެްއވީ މަޑަވެލި ދާދުާތއީ ވީ އެއަށްހުށަހެޅުމަކަށް

ރިޔާސަތުްނ ހުށަހެޅުއްވީ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުން.  ފަލާޙްމުޙައްމަދު ވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ  3 ޒު.މުޢާ

ދާއިރާގެ  . ފެލިދޫގުމަރުޒޫކުރެްއިވ އީދުެއއަށް ތާ ރައްވަން.ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ކު  ހުށަހެޅުއްވި އެްއޗަށް މިވެނިމިވެނި

 ންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމެއް ެއއީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ފެލިދޫއިތުރުން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޭގެ އި

ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް  4ލަ އެހެންވީމާ، ޖުމު ތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު.. އެއަށް ތާއީދުކުރެްއވީ ބިލެއް ހަދަންސަރވޭއެ 

ކުރެވޭެނ ށް މޮނިޓަރަވގުތަކު މިގޮތަ މި، ން އޮތީ ޭއެގ ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަ އަޅުަގނުޑ އަުތގަިއ.

ނޑުމެން މި ނެތް. މެކޭނިޒަމެއްންގ ރިޕޯޓި. ެއކަމަކު ކުރޭ ަގއިމުވެސްޓަރމެކޭނިޒަމެއް، މޮނި  ރިޕޯޓިން  އުޅެނީ އަޅުގަ

 ރިފް ކުރަްއވާ ޢާ ރިފް.މެއިންޓަނަންސް ސެްކޝަނުން ޢާވެސް ކުަރްއވަނީ ރ މިހާރުއިމުކުރަން. ޮމނިޓައް ޤާ މެކޭނިޒަމެ

 ނުކުަރއްވާ ކަެމއް ،ކަމެއްވާ ކުރައްޓްއެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ރިޕޯ ޢާރިފް އެކަންކަމަުކ އެ . އެކަން ރަނގަޅަށް

ެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ވާނެ  ންއެކަހެދޭ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  މިހާރު މިއެކަމަކު . އަޅުަގނަޑކަށް އެނގިފަެއއް ެނތް

 . އެއްެޗއް ވިދާުޅާވން އުޅުްއވާތީޒު ދެން މުޢާ

 

 ން:ވާހަަކދެއްކެވު ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ނޑު ތާއީއަޅު އިތުރު  މި ހުށަހެޅުމަށް. އެކަމަކު މި ހުށަހެޅުމަށް  ުދކުރީަގނޑު ދަންނަވާލަން އުުޅނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ަހމަ އެކައްެޗްއގެ ގޮުތގައި .ޅުއްވަނީ އިނޭގތޯފަލާޙް ހުށަހަ އިތުރަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

  .އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލިޭބ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް ދާނީ.ގޮތެއް ވިޔަސް ހުށަހަަޅއި ތާއީދުނައަށް. ކޮންމެ ދާީނ ދެވަ އާދެ! އެހެންވީާމ، އޭތި

މީހުން ގުިޅގެން އި ިރާޔސަތާ ދެބައިނީ ފަލާޙާމިހާރު އެވަ ެއއީ އަށް.ދެވަނަ ސަތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ޯވަޓށް އަހާނީރިޔާ

އިތުރު އެޑިޝަެންއ  ހުށަހެޅުއްވީ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ެއއްޗަށް . ފަލާޙްއިނގޭތޯ އަންނަނީ މީތި މި

ނޑު މިހާރު ވޯޓަކަށް އެަބ ދަންނަވަން. ައޅު، ކޮށްދެއްވަނީ. އެހެންވީމާެއއަށް ތި ތާީއދު ވާތީެވ، ކަމަށް އެހެންވީމާ، ގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނަށް ސައިފޮދާިއ ދަންނަވާނީ، ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ ށް ފުރަތަމަ ވޯޓަ

ލުކުރެވެން ސެޕްޓްގެ ތެރެއިން ކޮންސެޕްޓް ބާތިފަާރތަށް ކޮން ކުރެވިަފއިވާމި ކޮންޓްރެކްޓްމިހާރު  މިގެންނަ ފަރިއްކޮޅު

މިރު ހުށަހަޅުއްވަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ ކުރުމަށް ބާތިލުއޮތް އެންމެ ައވަހަކަށް 

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށްކުރެްއވި ދު ތާއީهللا ދުއްރަޙީމް ޢަބްދުބަރު ޢަބްފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެން
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ެއގޮތަްށ  ދެން ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. ދެން އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް.ވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަ

ފާހެއް ނުވި. ދެން އޮތީ ދެވަނަ  އާދެ! އެ ހުށަހެޅުން)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( . ވޯޓުދެްއވާފެނިވަޑައި ުނގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ 

 ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ ކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ ހުށަހެޅުން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ ރިޔާސަތުން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް

 ލުކުރުމަށް އްއެކަން ޙަ  ،ތީރަްއވަމުން ގެންަދވާ އިދާާރގެ މުަވްއޒަފުން ފާހަގަކު މި ވަނަ ފޮުޅވަތް. 3އެ ހުށަހެޅުމުގެ 

 .އިތުރުވާ ތަްނކޮޅަކީ، ހުށަހެޅުްއވި އެީއ ފަލާޙް ؛ންސް ސެކްޝަނުގެ ފަރާުތންޓަކައި މި އިދާރާގެ މެއިންަޓނަ

 އީ އެ އެ  ސައިފޮާދއި ފަރިއްކޮުޅ.ންސް ެސކްޝަނުގެ ފަރާތުން އިތުުރވާ ތަންކޮޅަކީ މެއިންޓަނަ އެހެންވީމާ، އެ

 ވެސް ކަެމއް ފާހަަގވާއާއި އަދި އެނޫންވަަނ ފޮޅުވަތް. ކޮލިޓީ  11. ދެން ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު ފަލާޙްފޮޅުވަތަށް 

ގެ ހުށަހެޅުްއވުމެއް. ދެން ޓާ ހިއްސާކުރުން. ެއއީ ފަލާޙް ފަހަރު ކޮމިޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއެ  1 ތާއަކު ހަފް އެކަެމއް ،ނަމަ

ލުކުރުން. އޭެގ ވަނަ ފޮޅުވަތް. ެއއްަބސްވުން ބާތި 21 ؛ވަނަ ސަފުހާ  21އޮތީ  ބާކީ ބައި މި ގެމު ގެ ހުށަހެޅުއްވުފަލާޙު

ގޮތް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަދި ެއްއ ފޮޅުވަތް އޮންނާނެ އެއްކޮށްއްމު ޮކމިޓީގެ ލަފަޔާ ންނަނީ އާއަކުރިއަށް 

ެއ ޅުވާނެ ދެއްތޯ އެހެންީވމާ، ރަނގަ ؛އެތި ިކޔާނީތޯ ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، މުޅި އަޅުަގނޑު ިކޔާލަންތޯ؟

ެވ ެއކަން ވާތީވަމުްނގެންދަފުން ފާހަަގކުަރއްިއދާރާގެ މުަވއްޒަ ވަނަ ފޮުޅވަތް. މި 3 އޯކޭ. އާނ! ފޮޅުވަތްތައް ކިޔާލީމަ.

ވަނަ  3ންސް ސެްކޝަންގެ ފަރާތުން ސައިފޮދާިއ ފަރިއްކޮޅު، ެއއީ އިާދރާގެ މެއިންޓަނަ ޓަކައި މި އްލުކުރުމަށްޙަ

އް އެކަެމއް ހަފްތާއަކު އެ  ،ނަމަ ވާވެސް ކަެމއް ފާހަގަ އާިއ އަދި އެނޫން ފޮުޅވަތް. ކޮލިޓީ  ވަނަ 11ފޮޅުވަތް. ދެން 

ްނ އެކު ެއއްބަްސވު މު ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއްވަަނ ފޮޅުވަތް. އާ  21އްސާކުރުން. ޓާ ހިފަހަރު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެ 

މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރަން  .އެދެން ދެްއވުންޓުލުކުރަން. މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޭބފުޅުން ވޯބާތި

ރިޔާސަތުން މި ހުށަހަޅުއްަވއި މާފަންނު ހުޅަނގު ، ދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާވޯޓުްނ ނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުފެ

 ރުރި މެންބަތެތްއެކު މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒައިތުރުކުރެއްވި ބަޔާ  ލާޙްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

ން. މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ވަ ދަންނަ ކަމުަގއި ސްވެއްޖެން ފާދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމުޢާޒް މުޙައްމަ

މަޢާފްކުރަްއވާިތ، މަޢާފްކުރައްވާތި އަދި މާއިއެކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން، ތުޖެންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްަކތެއް ނެއެ

ވެސް އޮތް. ޅުމެއް ންވަަނ ހުށަހެތި ،އެހެންވީމާއާދެ ގެންަދވައިފި.  ތޯ. އާދެ!ެއއް ހުށަހެޅުން ިއނގޭ އެބައޮތް

ފަރާތުން އަނބުރާ ެގންދަވާފައިވާީތ އިތުރު ކަމެްއ މިވަގުތު އެޖެންާޑގަިއ  ވިއްއެހެންނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅު 

 ކު މިއަުދގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނެތުމާއިއެ

____________________ 

 


