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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ ވަަޑއިގެން ތިއްބެވި  ބައްދަލުވުމަށް ވަނަ  9ކޮމިޓީެގ  `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ޢާއްމު

ނޑު ޢަލީ ޢާރިފް،ބޭފު މިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މިވަގުތު ކޮމަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ފުވައްމުލަކު މެދު  ޅުންނަކީ އަޅުގަ

 ވިލިނގިލި ،ޝިޔާމް ައޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދިއރާގެ ނައިފަރު އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ފަޒާދު،ދާއިރާގެ ޢި 

އަލިފުށި  މަދު ރަޝީދު،ތްތެރި މެންބަރު އަޙްަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ،ޙުސައިން ސަޢުދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ާދއިރާގެ  ހުޅަނގު މާފަންނު މަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން،ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައް

ކެޔޮދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މުބީން އަޙްމަދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ،ފަލާޙް މުޙައްމަދު

ބޭފުޅުން. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި އޮތް މަްއސަލަައކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ބްރާހީމް. މި ބޭމޫސާ ނިޒާރު އި

އެދި ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުެރިވ ހޯދުމަށް ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖައްަސއިދޭނެ ފަރާތެއް މުވަްއޒަފުންނަށް ސައިފޮދާއި 

ނޑުެމން ވާސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ޮގތެއް ނިންމުން. އަޅު ވާުލކޮށްފައި ނީ މި މަސައްކަތް ސަބް ކޮމިޓީއާ ޙަގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ލިބިފަ އެބޭފުޅުންގެ ރިޕޯޓް ވެސް ނޑު ފުރުޞަތު ައޅުގަ . އެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އަޅުގަ

 .މަށްއަދި މި ރޕޯޓް ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅަިއދިނު އިމަސައްަކތްޕުޅު ގެންދެވި ގޮތާ ބޭފުޅުން އަރުވަން އެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނާ ޙަޝުކުރިއް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ  މަސައްކަތް މިކަން ބަލައި ރެްއވި ވާލުކުޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުގަ

ކެއް މަންޓްތަހުރިހާ ޑޮކިއުހުރި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތުކރި ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި 

ނޑުމެން އިއްތިފާޤުން  .އަޅުަގނޑުމެން ގޯތްރޫ ކުރިން  ނޑުމެން ގޯތްރޫކޮްށ ބެލިއިރުަގއި އަުޅގަ އެންމެންނަށް އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަތީ މީގެ ަމއްސަަލތަކެއް ހުރި ކަމާއި ކުރީަގިއ  ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނުނު ހުރިހާ  ،ވެސް

. ކަންބޮުޑވާ ސަބަބުތަެކއް ،އި ްއ ހުރުމާސަބަބުތަކެ އޮތްއުުރަގއި ެއކަން ނުކުރަން ނިންމާފައި ކޮމިޓީން ކުރީ ދަމި މި 

ޑުމެން ކޮރަޕްޝަނުން ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބަކީ މި ކޮމިޓީ ބޮލުގައި ޒިންމާއެއް ެއޅިދާނެ ކަހަލަ އަޅުަގނ-އަނެއްކާ އެންޓި 

ިއްއތިފާޤުން އެންމެންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފެންނާތީވެ ވަކި ގޮަތކަށް ނިންމައިފިއްާޔ އެޅިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް 

 .ހުޅުާވލުމަށް ޓަކައި އިތުރު ބަަޔކަްށ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ށްބިޑަ ކެންސަލްކޮށް އަލުން މި ތައްފެނުނީ މި ބިޑް

 މި  ން ބިޑަށް ވެފައިން ބިޑަކީ ެވސް އެއްަބެއއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ތިއިރު ތި އިންދެން އަނެއް ސަބަބަކީ ތިން ިބޑް 

ކައި ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަށް ޓައަލުން ބާޠިލުކޮށް  އެއީ އެކަންޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ފެނުނީ  ށް ހުރިހާ ސަބަބަ

 ހުށަހަަޅން. ޝުކުރިއްޔާ.އެކަން ށް ކޮމިޓީއަ މި އެ މައްސަލަ ެއގޮތަށް ނިންމައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރިޕޯުޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތީ ސަބް ކޮމިީޓގެ  .ސަބް ކޮމިޓީގެ ،ުމޤައްރިރުތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަ

ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓު އިސްވެިދޔަ ބައި ހުރިހާ ، ގައި ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންވީމާދޭތެރޭ ބަލައިގަތުމާއި ުނގަތުމާ

ނޑު ިމދަންނަވާލަބޭފުޅުންނަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. އެ ނިންމުމަށްފަހު މި ނީ ށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯަޓކަްށ އަހާލާނަން. އަޅުަގނުޑ  އް ހުރި ދެޮކޅަްށ ޭއގެ ވިސްނުމެެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެދުަގއި ެއއްވެްސ ކަހަލަ ތަފާތުވުެމއް ެނތް ކަމަށްކަމަށްވެއްޖެ   ެއގޮތަށް އިބަލަ އްޔާ. ނެިތއްާޔ ހަމަ އަުޅގަ

މެދު ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  މައްސަލައާ މި ؛ޓީގެ ނިްނމުންނިމުނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ިނންމާނީ. ސަބް ކޮމި

މި މެދުގައި މަްޝވަރާ ކުެރއްވުަމށްފަހު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންެގ ިއއްިތފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ 

ދޭތެރޭ  ޢުލާން ކުރުމަށެވެ. މި ނިންމުމާކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދުމަށް އިލުކޮށް އަުލން މަސައްޠިޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބާ

މައްސަލަ ސަބް ކޮމިޓީގެ  އިޢުރިރާޟެއް ެއއްވެސް ބޭުފޅެއްގެ އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުން. ނެތިއްޔާ މި

ނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތަށް އަލުން ިއދާރާއަށް ދަންނަވަން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ދަންނަވަ އަލުްނ މިއޮތީ ން އަުޅގަ

އެގޮތަށް ސަބް ކޮމިީޓެގ ، އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.ކަމަށް  ކުރަން. ެއއްެވސް އިުޢރިރާޟެއް ނެތްއިޢުލާން

ކަމަށް އިދާރާއަށް ދެންނެވުމަށް. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ އިތުރު ކަމެއް ނެްތ. ނީ ޕޯޓުގަިއވާ ގޮތަށް މިކަން ނިމުރި

ނޑު އޮފްއެ ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވާ ކުަޑކުޑަ އެއް ވާހަަކއެއް އެބައޮތް. އެީއ ދެންމެ އަޅުގަ ަދ  ހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އް އެލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަމަޖި މި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ މި އިދާރީ ކުިދންނަށް ވެސް ވެސް ރެކޯޑްަގއި 

ންސް ެޕކޭޖްެގ ރެއަވަޑަިއގަންނަާވ އިންޝުިދވަަޑއިގަންަނވާ އެޭބބޭފުޅުންނަށް ލިބިބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑގެ ގާތުަގިއ އެބަ އެ

ދަރިދަރިކަނބަލުންނަށް ، ދަރިދަރިކަލުންދަރިކަލުން، އަހަރުވެފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނނަށް  81ބޭފުޅުންގެ  ތެރެއިން އެ

ރޭަގިއ ހިމެނޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބޭފުުޅން އަމިއްލައަްށ ޕޭ ކުެރްއވީމަ އެ ސްކީމްެގ ތެ ރެންސް އެއައިންޝު

މި ރެކޯޑް  ދަ އަޅުަގނޑު އިދާރީ ކުދިންނަްށ ހަމަ އޮން، ރެންސްއިން. އެހެންވީމާއައިްނޝު ސާފުކޮށްދެއްވާށޭ އެލަިއޑް

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލައިގެން ވިަޔްސ  ނޫނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިދެއްވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ނީދަންނަވާލަ

ބޭފުޅުން މިތަނަށް  ުނވަތަ އެިމ މައްސަލަ އޮތް ގޮތް ގެެނސްދޭށޭ ލިޔުމަކުން ވެސް ޔުމަކުން ވިަޔސް ނުވަތަ ލި

ވާހަކަ  ދަ ރެކޯޑްގައި މި ހަމަ ޮއން، ތަށް ހަދައިގެްނ ވެސް. އެހެންވީމާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ެއގޮހާ

 . ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާތީ. ނިޒާރައާދެ! މިހިާސބުން ނިޒާރު ފުރުޞަތަކަ ،ދަންނަވާލާފައި

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ެވގެން. ައޅުަގނުޑ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންގުޅޭގޮތުން  ޢާތިވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ މަުއޟޫ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިރު 

ނުޑމެން އިދާރާއަށް ދެންނެވިފައި، މިދެންނެވީ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިފައިވާނީ މިހާރު އެއީ ޖަލްސާެއއްަގއި އަުޅގަ 

 ފައި ވެސް ސާފުކޮށްލާ ފާހަގަކުރެވިަފއިވާީތެވ އެ ގައި ތަފާތުތަެކއް ހުރިކަންން މިދޭ ޕެކޭޖުރެންސުއައެލައިްޑ އިންޝު 



  

ނޑު ހަނދާންވާ . ންމިކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ގެނެްސ ދެއްވަ ވަރުވެދާނެ. އެއް ހަފްތާ 2އްޔާ މިާހރު ގޮތުްނވެއްޖެ އަުޅގަ

 ވެގެން.ވެސް ޯނޓުކޮށްލާށޭ ދަންނަވާލަން ޮޕއިންޓް ުގޅޭގޮތުން އެ މަސަްއކަތާ ތި، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަލާޙް

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ބެހޭ ގޮތުން  ލީހުގެ ހަދަމުންދާ މި އިމާރާތާޖަލްސާެއްއ ކުރިން މަޖި މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑުމެން ވާެނ ދެޝުކުރިއްާޔ 

 ބައްދަލުކުރަން. ދެން އޭރު ނިންމާފައި އޮތީ އެންމެ އަވަހަްށ ބާއްވާ ޖަލްސާެއއްަގއި އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަތަެކއް، އެ

ލާފައި ައޅުަގނޑަށް ަވރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު އެބަލިބޭ އިއްތޯ އޮީތ ބަލަެއކަން ކިހިނެ، ޒިރުކުރަން. އެހެްނވީމާހާބޭފުޅުން 

ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ، އެހެންވީމާ .ކަމަށް ބަިއވަރު މައްސަލަަތއް އެތާ އެބަހުރި ވަރަށް

 ފަކާއްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަނޑު އެާތ މަސައަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން އެބަެޖހޭހެން. އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކަށް އަުޅގަ

ސްޓްރަކްޗަރ މައްސަލަތަެކްއ  ވާހަކަައކީބޭފުޅުން ވިދާޅުވި މުޅިތަން އެކޯވާ ވާހަކަ. އެކަހަލަ މައްސަލަ  ބައްދަލުވީމަ އެ

ނޑަްށ އެ އޮޅުންފިލުވާލަން ،ވޭ މަސަްއކަތް އުޅޭީތ. އެހެންވީމާވެސް އެތާ އެތެރޭަގއި ކުރެ ނޫނަސް ޖެހޭހެން އަޅުގަ

  ހީވަނީ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވިދާޅުވި ވާހަަކފުޅުގައި ތަފާތު ޕެކޭޖެއް އޮތް  ތިވިާދޅުވީ. ދެން ނިޒާރު ޔާ. ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް ފަލާޙްއާދެ! ޝުކުރިއް 

 އިދާީރ ކުިދން ސާފުކުރެްއވިއިުރަގއި އެ  ގެންވާހަކަ މުަޙއްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިްނ ެވސް ވިދާުޅވެ  ވާހަކަ ެދއްތޯ. އެ 

ގައި އޮތް ނބޭފުޅުންނަށް ތި ލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ އެތާ ން ވިދާޅުވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ނޫނީ ތިބޭފުޅު

 މުޅިން  ކަަމށް. އެއީ ނޫނީ މިއާ އްރެންސް ޕެކޭޖެއައިންޝު އެންމެ މަތީ ޕެކޭޖު ކަމަށް. ދެން އޮތް ޕެކޭޖަކީ ލައިފް

ވިދާޅުވި ވާހަަކއިަގއި  ފައި މިއޮތީ ދެއްތޯ. ދެން ފަލާޙްދެއްވާބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު  ތަފާތު އެއްޗެއް ކަމަށް އެ

ިއގެްނ ވާލުވެަވޑަހަބޭފުޅުން، އިދާރީ ގޮތުން އެކަމާ  ން ނުވަތަ މިތަނަށް އެއުަގނޑުމެން އެތަނަށް ބަލާލަން ދިއަޅު

 ނގޭތޯ. އާދެ!ބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަާވލަން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ކިއުްއވާލަދެްއވުން އެދެން އިތިއް

 

 ާމަފްނުނ ުހަޅނުގ ާދިއާރެގ ެމްނަބުރ ުމަޙްއަމުދ ަފާލްޙ ާވަހަކެދްއެކުވްނ:



  

 ްއގެ ރެންްސ ޕެކޭޖެއަ. ލަިއފް އިންޝުކޭޕެކޭޖެ ރެންސްގެ އަވިދާުޅވޭ ލައިްފ އިްނޝު ރެންސްއިްނ އެބަުޝއައެލައިްޑ އިން

ނޑަށް އެނގިފަިއ އައިފް އިންޝުތޯ. ލައިނގޭހިމެނޭނެ  ކޮމްޕޯނަންޓް ވަރު ބައި  ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ރެންްސައކީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މުޤައްރިރު މަސައްކަތް ، ކެއް ހިމެނޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާތަ ތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ ކްރައިޓީރިއާގޮ އޮތް

ނުޑމެންނަށް ގޮތް ހައްދަވައިެދއްވުން ދެ ޕެކޭޖް ލިބޭނެ، ތަފާތު ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯއޭ މިދޭތީގެ  .އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއކަން ވެސް ަބްއލަވާލަދެްއވާނަން އިނގޭތޯ. އާެދ!، އެހެންވީމާ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ނޑު ސާ ނުޑ  ން އެކަން ނިމިފައި އިންނަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯހު ުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީއާދެ! އަުޅގަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާފައި އިންނަނީ އެއިރެްއަގއި ޮއންނަ އެންމެ މަތީ ޕެކޭޖެއްތޯ ހު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މަޖިލީ ން އަޅުގަ

ެއުކގައި އަނެްއކާ ައޅުަގނޑުމެން ދެަވަނ  ރެންސްއާއަ އިންޝު ހެންކަމަށްވަންޏާ އެަލއިޑްނޫނީ ނޫންތޯ. އެ

ފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައްަތކުަގއި  އެކުގައި އިނގޭތޯ. ދެން ފަހުން މުޤައްރިރު ތި ހާ މަޖިލީ އެއްބަްސވުމަކަށް ދެވިދާނެ

އަޅުަގނޑު ފައިސާ ދިނީމަ ބައިވެިރެވވޭތޯ ނޫންތޯ. ސުވާލަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ފައިސާ ދިނީމަ ބައިވެރިެވޭވ 

 ތޯ.ގޮތަކަށް ނޫންތޯއޭ އެކަމުަގއި އޮންނަންވާނީ. އެ ސާފުކޮށްލަްނ އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އުދެއްކެވި ވާހަކަ ނޯ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އިދާރީ ޭބފުޅުން އެ ކުރަން. އެ ދެންމެއަކު ދުމީންޓުކުރެްއވި ކަމަށް އަުޅގަ

އަހަުރވެފަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފައިސާ ދެއްކީމަ ކޮންމެ  81މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އެވިދާުޅވި 

މިހުރިހާ އެއްޗެްއ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާއޭގައި ށް ނޫންތޯއޭ ކަހަލަ ގޮތަކަ ށް ވެސް ބައިވެިރވެވޭ މީހަކަ

 . ދެން ނިޒާރު އެދިަވޑަިއގަތުންތޯ ފުުރޞަތަކަށް. ރަޝީދު.ދަންނަވަން ސާފުކޮށްލަދެއްވާަފއި ަވޑަިއގެްނދެއްވާށޭ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

މަށް. އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލ ކަހަލަ ސުވާލެއް ކޮށްލަންޖެހެނީ. ދެން އެކަމަކު ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަ މީގެ ވަރަށް އެހެން

އެކަން އެެހންނަމަވެސް ދައްކަން އުނދަޫގވަނީ.  ެވސް އެކަމާ ތު ހުރި ކަމެއްގެ ާވހަކަދެކެވޭތީ ދެން ހައްތަހާޙަލަޞްމަ

ންބަރުންނަށް މިތަނުން މި ންފިލުވަންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސގެ މެއޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ޮއޅު

ނާޔަތެްއގެ ގޮތުން. ޢި ޞަބަބެއް އޮެވގެން ނޫނީ އެއީ ާޚއްޕެކޭޖް މިދެނީ އެއީ ސަ ހެލްތް ރެންސް ނޫނީ މިއައިންޝު



  

ވަން މީހެއް.  މީހެއް ނޫން. އަލަށް މިތާ ުއޅުނުދެން އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއވެުމންދާ ގޮތުގެ އަޅުަގނަޑކީ ުކރީގައި 

އްމުކޮށް ޢާގޮތުަގއި މިހާރު  ގޮުތަގއި ވާހަކަދެެކވޭ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަރަށްގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަޑުއިވޭ

 ސަލާންޖަހާކަހަލަ އުސޫލަކަށް އެކަން އޮންނައެްއކަލަ މާބޮޑު ތަފާތެއް ެނތޭ.  މަ މިއޮންަނ އުސޫލާހަ އިއާސަންދަިއގަ

އެ ޚިދުމަްތ  ލިބޭ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް އެބަ، ަގއި. އެހެްނވީމާބައެއް އެްއޗެހީ ފަހަރު ަބއެއް  ލަ އަުޑއިވޭކަހަ

ގޮތަކަްށ  ލިބޭގޮތަށް މިއިންނަނީ ރަްއޔިަތކަށްވީީތވެ. އެހެންނަމަވެސް ިމތަނުން ދެއްވާ ެއއްެޗއް އެއީ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން ޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއް އޮތުްނ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްއެ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ އެކަން ހަމަ ެއ  ކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލެންމުހި . ނޫނިއްޔާ އެީއކީ މާދެއްވަންޏާ  ނުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. އް މު ކަމަކަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާުޅވިފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ ެވސް ވި ސައިނަށްޙުމުޙައްަމދު ރަޝީދު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ.

ނަޑއަޅަނީ ދައުލަުތގެ އިސް  ނާޔަތްތަކާއި ޢިމިކަހަލަ  ނެމަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭޭބފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ  ކަ

ނޑައަުޅްއވާނީ މިތާ ނޑަ ، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން. އެހެންވީމާއޮންނަ  އެްއޗެހި ކަ ުޅއްވާަފިއ އަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކަ

ނޑުެމންނަށްޙުމުޙައްމަދު ރަޝީދު  ކޮން ދަރަޖައެްއގެ ނުވަތަ ކިހާވަެރއްެގ  އޮންނަ ސައިން ބޭނުންފުޅުވަނީ އަުޅގަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ނިންމުން. ދެން ތިވިދާޅުވި  ،އެއެތި ެވސް މިކޮޅަށް ގެނެްސ ދެއްވާތި ޕެކޭޖެއްތޯ ލިބެން އޮންނަނީ.

ނދަގުެލއް އެހާ އު ވަނީދެން ކުރިން އިން މީހެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާހަކަިއަގއި އަޅުަގނުޑ ވެްސ 

ރެންސް ްސީކމަށް އެކްސެސްާވކަށެއް އެހާ އުނދަގުލެއް ނޫން. ެއކަމަކު އަނޫން އިނގޭތޯ އެކްެސސްާވަކށެއް. އިންޝު

ކޭްޝ ، ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. އެހެންވީމާ އެހާ ހަމަ ގުޅާލާފައި މިހެން މިހެންނޭ ކިޔާލާފައި އެގޮތަކަްށ ވެސް އޮންނަ

ނޑުމެން ވެއްޖެ ލޮސްކޮށް ކުރަންޏާ ތަންކޮޅެްއ ދަތިކޮށް އޮންނާނީ. މާނައަކީ ކޭޝް ލޮސްކޮށް ކުރާ ކަމަށް ްއޔާ އަުޅގަ

ނުޑ ފުރަިއގެންދާން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެެވސް ރާއްެޖއިން   ޖެހޭނީ އެތަނަށް ކުރީބަިއގައި ދަންނަވާލަން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދި ބޭރު ތަނަކަށް. އެމީހުން   ކަމަށް  އްޖެމިވެނި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަންށޭ ބުނެވި މިދަނީ މުގެ ކުރިްނ އުގާތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކަން އެދެނީ މިސާލަކަށް އިކަށް ެއޕޮއިންޓްމެންޓް ވެްސ ހަދައްޔާ އެ ޑޮކްޓަރަ ވެއްޖެ  ެދނީ އެމީހުން. އަުޅގަ

 ބެހޭ ހުިރހާ ކަމެއް ަކވަރކުރަްނ އެމީުހން ހުންނާނެ ބޮޑު ސިޓީެއއް ކަކުލާ ނުޑގެ. އެކަކުލުހުޅުެގ މައްސަަލއެއް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދެން  އްވާނޫން. ދެން  އެލައިޑުން ކޮށްދެ އުނދަގުެލއް ، އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރު ފޮނުާވފަ. އެހެންވީމާ

އް ނަ ަކންތައްތަކުެގ އިތުރުން ކަމެ ހުން އި ބޭފުޅުން ެއ ހުއްދަ ކުރަްއވާފަ މަށްފަހު ިއތުރު ކަމެއް އެއުއަޅުަގނޑުމެން ދި

 ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ބޭފުޅަކު އެ ޞައްޔާ އެތަނުގެ ހުންނަވާނެ ޚާއްކަމަށް ވެްއޖެ ޖެހިއްޖެ ކުރަން

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ހުންނަ ޚާއް ން އަކުން ދަންނަާވލެއްިވޔަސް ހަމަ ލިޔުމުބޭފުޅާއަށް އެސް.އެމް.އެސް  ބޭފުޅަކު. އެ ޞަކަ

، ެވސް ބައްލަވާަލދެއްވާށޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމާ އަނެއްކާ ެއކޮޅަށް ފޮނުވާލަދެއްވާ މީނަގެ ދެން މިހުރި ކަންތައްތައް 



  

އުނދަގުލެްއ ނޫން ޙަޤީޤަތުަގިއ އިނގޭތޯ. ދެން ބަެއއްފަހަރު ދިމާވާ ކަމަީކ ައޅުަގނޑުެމން އެޕޮއިންޓްމެންޓެްއ ެވސް 

ކާޑު ދެއްެކވީމަ އޭިތ އެްއކަލަ ބަެއއް ބޭފުޅުން. ވަޑަިއގެންފައި  ަޑއިގަންަނވަނީމި ބޭފުޅުންނަށް ނުދަންނަވާ ވަ ދަނަހަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ވެއްޖެ  ކަމަށް ނެތީމަ. އެހެން ަފއި ޭބފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގެން ވޯރެކއް ނުކުރާނެ. ެއއީ އެ  އްޔާ އަުޅގަ

ފަިއސާ ލިބޭ. އެީއ  ސަ މިތަނަށް ހުށަހެީޅމަ އެސިޓްަތއް ހިފަިއެގން އަިއއްްއކަން. ފަިއސާ ދަްއކާފައި އެ ރިފައިސާ ދަ

ސް އެކަން ކޮށްދެއްވާ. ބޭފުޅުން ވެ ރިލޭޝަންސްއަށް ހުށަހެޅީމަ އެކުދިން، އެ ހުގެ އިދާރާގައި މިއިންނަ ފޮރިން މަޖިލީ

ްސވުމަީކ ކަށް ެއކްސެކީމަރެންސް ސްއައުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން. ދެން އިންޝުހެން ދަންނަވާއިރު ެއއީކީ އްއަނެ، އެހެންވީމާ

ެރއިން އެކަންދަނީ ުއޫސލެއްގެ ތެ، ހެން ވާ ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާޓައްެކއް ޖަހާއްދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ ފު

އެދިވަަޑިއގަތިންޯތ މިރު ޢާ. ނޑުެގ ތަޖުރިބާއިން ދަންނަވާލީހެން ދަތިަކމެއް ނޫންކަން އަުޅގައްއިނގޭތޯ. އަނެ

 ދު ރަޝީދު.މިރަށްފަހު މުޙައްމަޢާ ؟ފުރުޞަތަކަށް

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ުގޅޭޮގތުން ވެސް ަމއްސަލަތަކެއް  މިއޮތް ަމްއސަލަ ނިމުނީތޯ. މިއާކޮމިޓީގައި ފުރަތަަމ އެޖެންޑާކޮށްަފއި  މިހާރު މި

 .މައްސަަލއެއް ނެތް އްޔާހުރީމަ ވާހަކަދައްކަން. ނިމިއްޖެ 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! އެކަންަތއް އޮތީ މިހާރު ނިމިފައި އިނގޭތޯ.

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑަށް ވެސް އިނގޭ އަލުން އަނެްއކާ ކޮންޓްެރކްޓް އަދެން ހެލްތް އިންޝު ރެންްސ ކަންތަކާއި ގުޭޅގޮތުން މިހާރު އަުޅގަ

ދެންމެ  .ގެ މައްސަލަައކީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުކޮށް އޮތް މައްސަލައެއް އިންޝުއަރެންސް ހެލްތް އާކުރަންވެަފއި މިއޮތީ. 

ހަމަޖެއްސުމަށްވުރެ ބޮޑަށް  ކުރެވޭގޮތް އެކަން ފަދައިން ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން އަންގާލުމަށްފަހު  މުޤައްރިރު ތިވިދާޅުވި

ެތއް ހަމަޖެހިފައި ލެސްކޮށް އެކަންކުރެވޭނެ ގޮ ޝްޖަހާ ކޭތް ނުހުރިހާ ސަކަރާ ކޮށް މިަކއިރި ސަރަޙަްއދުގައި އެޞަޚާއް

ނޑުމެން އެލައިޑް ބޭފުޅުން ެގނެސްގެން ވާހަކަަދއްކަިއގެްނ ނެވޭމު ކަމެއް. އެކަން ކުރެންމުހިހަމަ އޮތުމަކީ  . އަުޅގަ

ރޑް ޕާީޓ  ނެހެން. އެކަމަކު ކޮންމެަފހަރަކު ދެންއްލު ޯހދޭޙަ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތާ

 ޖާއިޒު ފައިދާއޭތި ނާ އަދި ވާހަކަ. ބޭފުުޅންނަށް ދަތިތަކެއް ހުރި އްގެ ގޮތުަގިއ މަސައްކަތްކުާރއިރު އެއިންޝުއަރެންސެ 

ގިނައިން ަދއްާކ ވާހަަކެއއް. އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ައޑުިއވިފައި ހުރި. އެހެންނަމަވެްސ  ވެސް ަވރަށް ަކކީނެގުމުގެ ވާހަކަތަ

ނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ބައެއްމިހާރު މިއޮތް ގޮތަ ކަހަލަ ދަތިތައް އެބަހުިރ  ށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ



  

. ދެން ބިލުތައް އަހަރުގެ ދައުެރްއ ދިޔަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ އަހަރަކު 5. މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވާ މީހާ އެ ހަމަ

. އެއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން އެކަްނ ކުިރމަތިލާންޖެހިފަ ނދަގޫތަކާއިމިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ވެްސ އެބަހުރި އު

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ.  ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް އެމީހުންނާ  އެުކގައި ވާހަކަދެެކވިގެން ހޯަދންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  އިންޝުައރެންސް ،ންނަވާލަންވީތޯބޭފުޅުންނަށް ދަ މިދެކެވުނު ވާހަަކއިގެ އަީލގައި އެ، އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ހުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށް ދަންނަވާލަންވީތޯއޭ ައޅުަގނޑުެމން ޕްރޮވަިއޑް

ކޮށްލަދެްއވާ ފަޒްލާ އެކަން، ތޯއޭ. ަރނގަޅު ދެއްތޯ. އެހެންވީމާމިތަނަށް ވަޑަިއގެން ދެްއުވމަށް ދަންނަވާލަންވީ

 ތޯ ނޫނީ ރަޝީދުތޯ. މުބީން ފުރަތަމަ ދެން ރަޝީދު.ށް. ދެން މުބީންއަޅުަގނޑުމެންނަ

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުމެން މިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑ ވެްސ ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ އަ ްބ ެނގި ސަ ުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިދަންނަާވ ޞްްށ އިޚުލާން މަސައްކަތަީކ ވަރަކޮމިޓީ ތެރި ރަނގަޅު ަމސައްކަެތއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ުތ ހިމެނޭ ބަޔަކު މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އަެނއްކާ ީމ ޙަލަޞްްއގެ މައެބޮަޑށް އެއްބަ  އެްއޗަކީ ީމގަިއ ވަރަށް 

، އަންނަ ބަޔެއް. ީވއިރު އެހެންވީމާރުކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ޚިތާން އެންމެން ދަންނަ ވަރަށް ނުއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުެގ، އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭތީ  މިކަންކަން ގެންދިަޔއީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވަރަްށގި  ކަންތައްތަުކަގއި ވަރަށް  އިންޝުއަެރންސްސުވާލުކުރޭ  ނަ މެންބަރުން އަުޅގަ

މެފަހުން މިހާރު އެން، ފުކުރުވަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާމަޢުލޫމާތު ސާ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ަކއިރިން އެ ޑަށްބޮ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެޢާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަްޚ  އްުލވެގެންދާނެހެން. ޙަހުރިހާ ަކމެއް  މިރު އެ ުސވާލުކުެރއްވުާމއިެއކު ައުޅގަ

 ިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮްތ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ިމހާ، ދެ! ޯއކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. އެެހންވީމާއާ

ނޑުެމންނަށް ލިބު ާވއިރަާކއި މިޕެކޭޖް ެއކްސްަޕޔަރ އި އެ ޕެކޭޖާ  މާއިއެކު ދެން އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް މިތަނަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެން ޮކންމެ މީހެއްގެ ފައިުލގަިއ އެ 

ގައި ހުރީމަ ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން ބޭނުންވާ ުސާވލުތައް އެަތއް ގުަނއަކަށް ތަކު މަޢުލޫމާތުތައް ފައިލްކޮޅު

ނޑުެމން .ފަސޭހަވެގެންދާނެ  މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޢާއިތުރު މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބުނީ. ނަށް އަުޅގަ



  

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަތީމަ ެވސް  އެ މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ުސާވލަކީ  ދެން އަޅުަގނޑު މިއަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ، ރަނަގޅު 

އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރެްއަގއި  5ކޮމިޓީގައި ދެން މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނ ސުވާލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑު ަހމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް  ގެންނަން ހަމަ ވެސް މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ އެބޭނުން ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް އެއްކަލަ ބޭފުޅުން  ވާ ނުކުތާއެއް ކަމަްށވާީތ. ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަ

ނުހުރޭ އިނގޭތޯ. ޭއގެ ތެރެއިން ަބއެްއ ކަހަަލ  އްފުރިހަމައަކަށް ެއކަން ކުެރވިފައެ ވިދާޅުާވ ކަންތައްަތއް އެންމެ 

ނޑުމެންނަށް މި ވިދާޅުވޭ. ބޭފުޅުން ހަމަ ފަސޭހަތައް އެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަިތވޭ. އެބަ ސާލަކަށް މާޭލަގއި ވެސް އަުޅގަ

ކަްށ އެބަހުރި. މިސާލަ ސައްކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތައް އައި  އޭ.ޑީ.ކޭ އަށް ޮގއްސަ ާކޑުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިެވގެން މި

ނޑަޠަކުރީފަހަރު ތިމަރަފުށީ މުސް  ން ހަމަ އެބަޖެހޭ އެމިކަ، ހެންީވމާށް ވެސް ޚުުދ އެބަހުރި ދިމާވެފަ. އެފާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަ ސްކޮށް ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ ފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު ސްކީެމްއ މިއޮތީ އަުޅގަ

ވާީތެވ ތީ ތަންޮކޅެއް ދުޅަހެޮޔ ބަޔަކަށް އްޙީ ގޮތުން އިރާދަކުެރްއވީޞިްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އިނގޭތޯ. ަރއްޔިތު

ގިނައިން އެމީހުން ކުރަންނުޖެހޭތީ އެމީހުންނަށް ފައިދާ ވާކަެމއް މީ. އެހެންނަަމވެސް އަދި އިތުރަށް ހަމަ 

ހާސް ރުފިޔާއަށް  1އިތުރު ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭނެ ކަންތައް. މިސާލަކަށް މީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ނޑުމެން ވާހަކަދައްަކއިގެ ހާސް ރުފިޔާއަށް ވެސް ހަދައިދިން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު މިހާރު  2ން އައިނު. ފަހުން އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލެްއ ނުކުރެޭވ އެ އިހާސް ރުފިާޔއަށް ބަލަ 2އައިެނއް ހެއްދުން ވެްސ ެއީއ  ބޭފުޅުންނަށް  ާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ހަލަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެކަހަލަ ބަެއއް ކަ ، ސް ނުހެދޭނެ ެއއްެޗކޭ. އެހެންވީމާހާސް ރުިފޔާ ވެ 3މިހާރު އަނެއްކާ 

ެއކު ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީން މިކަން ރަނގަޅަްށ މޮނިޓަރ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ގިނަފަހަރު ާވގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެ

އަހަރު  5ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްލުމަށްފަހު ދެން އެދިމާވާ ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެިވފައި ނެތް މިދިޔަ 

 އެކަން ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ، އެހެންވީމާ ދުވަހަކު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން ރަޝީދު. !އާދެ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ޓާރްމ ނިމެމުން މިދަނީ. ނިމެމުން  1ދައުރު މިދެންނެީވ  1 ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަެމއްވީަމ އިނގޭތޯ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ

ނުޖެހޭ. ެއއް ކަންތައް ހަމަ އިންުޝއަރެންސް ދާއިރު ވެްސ އަިދވެސް އަލަްށ ހޮވިަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ ދަރިންގެ 



  

މެންބަރުންެގ  އް އެެއއީ ވަރަށްގިަނ ޚަރަދުތަކެ، ިއއިރު ވެސް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާކާޑެްއ ނުލިބޭ އަދި މިހާތަނަްށ އަ

ރާއްެޖއިން  ދެން ހަމަ އެއާއެުކަގއި .އެަކން ވައްަލވާލަދެްއވުން އަތްޕުޅުން ކުރަންޖެހިފައި މިހާތަނަށް އޮތް ކަމަކަށްވާތީ

ހިފަިއގެން ޮގސް ފަރުވާ ހޯދައި ދެޭވ ގޮތަށްތޯ  އެްއވެސް އުނދަގުލެްއ ނެތި ކާޑު ބޭރުގައި ދިިރއުުޅއްވާ ދަރިްނނަށް

 ެދވިްއޔާ ރަނގަޅު. ތަޖުރިބާއިން އެކަން ސާފުކޮށްލަ ފުޅުންގެބޭ އޮންނަނީ ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ކުއްލި ގޮަތކަްށ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(... މެންރެކޯޑްަގއި އަޅުަގނޑު އާދެ! އެހެންވީމާ، އޮފް ދަ

ނޑުމެްނގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް ރަޝީދުވަަޑއިގެން ދެްއވީތީ އަވެސް ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް  އަދި ފޮރިންގ  ުޅގަ

ކޮމިޓީ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި އިހުވާްނ ތިން ބޭފުޅުންނަށްރިލޭޝަންސްގެ ޔޫހާ، 

ނޑުމެން ކުއްލި މަްއސަލައެއް  ނޑުމެންނަށް މިދަންނަވާލަން ޖެހުނީ މިއަދު އަޅުގަ ގޮުތގައި ުނވަތަ  ގެކުއްލިައކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅީ މިތަނަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ނާއި މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުން ގޮތުަގއި ެއގޮތުން އަުޅގަ

މިހާރު އަލަށް ވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ވެސް މިކޮޅުަގިއ  ،އެހެންވީމާ  ގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.އިންޝުއަރެންސް މެންބަރުންގެ 

ނުޑމެން  .އެބަ ތިއްބެވި  ކަށް ކުއްލިއަހުރީމަ ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު  ތިބި މީހުން ވެސް ބޭނުންވާ ބައެއް ކުރީގައިއަދި އަުޅގަ

ނޑަްށ އިނޭގ އެހާ ފަސޭހަުފޅެއް  .މިދަންނަވާލީ ދަންނަވާލީމަ ވާނެކަން މިހާ ކުއްިލގޮތަކަށް ނު އަުޅގަ

ހުރީމަ  މި ބޭބޭފުޅުންގެ ސުވާލުަތކެއް . އެހެންނަމަވެސްކީނީތިއްބަވާ ނޫން ފުރިހަމައަކަށް  އް ނެތައްޔާުރވެަވޑަިއގަންނަިއެވގެ

 ޢާމިރު. ފުރުޞަތަކަށް .ންނަށް ދެއްވުނު އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ދެއްވުމަށްބޭފުޅު އެއަށް ޖަވާބު ތި

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުމެން މިހާރު ައއުށް ނޫން. ބޮޑު ެއއްެޗއް އަެނއްހެން ސާފުކޮށްލާކަ މަޖިލިސް އެކުަލވާލެިވގެްނ  ދެން އަުޅގަ

 ފެމިލީއަށާއި އެ ބޭފުޅުންގެ  ކުދި ޝަުކވާތައް އެބަހުރި ެއއްކަލަ އެތަނަށް ބައެްއ މެންބަރުންގެ ކުދިަގއި މިހާދިޔައިރު

 ކުރު ވަރަށް ކުރު ނަށްއެ ކޮބައިޯތ މިހާތަހަމަޖެހިފައި އެ ލަސްާވ ސަބަބު ނުވަތަ  އިންޝުއަެރންސްބޭފުޅުންގެ ހެލްތް 

ނޑު މިދެންނެވީ މިކޮޅުން އެ  އެހެން؟ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ީކްއވެތޯ އެ ގޮތަކަށް ވިާދޅުވެ ދެްއިވއްޔާ ރަނގަޅު  އަުޅގަ

ެއ  ؟ކޮށް ނުެދވި ލަްސވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯއި އެކަން ޕްޮރވަިއޑްކާޑާ  މިސާލަކަށްޚިދުމަތް އެ ބޭފުޅުންނަށް 

 އެކަން ސާުފކޮށްލަން. އިދާީރ މައްސަލައެއްތޯ؟ގެ ަމއްސަލަެއއްތޯ؟ މިތަނުގެ ރެންސް އިންޝުއަ އެލައިޑް

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދައްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައް 



  

ނޭނގެ. ބައެއްފަހަުރ މައްސަަލއެއް ޫނން ކަން މަޖިލީހުގެ ވެސް ނޫނިއްޔާ ިއންޝުއަރެންސްއެަލއިޑް  .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ވަރަކުން  ލިބޭވާގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުންގެ ލިސްޓްތަްއ ނޫނިއްޔާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ  އެ އޮންނަން ބޭފުޅުއެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުމެން މިގެންދަނީ އެލައިޑަށް ހުށަހަޅަމުން. 

ނޑުމެން  ެއއްެޗއް ރިހާއި އެ ހުކާޑާ ބޭފުޅުންގެ  ނޑުމެން ފުރަތަމަ ހުރިހާ އެހެންވީާމ، ފޮނުވަމުން ގެންދަވާ. އަުޅގަ އަުޅގަ

އަހަރުން ދަށުގެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު  81އެ ލިސްޓާ ެއ ބޭފުޅުންގެ ެއއްކަލަ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލިން އެ

ނޑުމެން އެަލއިަޑށް ފޮނުވަމުން މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ ވަަރކުން  އިދިނުމަށް. ިލސްޓާމިކޮޅަށް ފޮނުވައި ގެންދަނީ. މި އަުޅގަ

 އެހެންނޫންތޯ.

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިސާލަކަށް މިތަނުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް ބޭފުޅުން ެއއްކަލަ މިދެންނެވީ 

ެއކަމަކު ތިމަންނައަކަށް ނުލިބޭ. އެކަހަލަ  ތިމަންނަގެ ދަރިންނަށް ލިބިއްޖެއޭ.ފާހަގަކުރަްއވާ  އެބަމެންބަރުން 

 . ެއއީ ކިހިނެްއވެގެންޯތޭއ އެހެން އެވަނީ.ވެފަމައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކުރިމަތި

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާރަޝީދު  ޔޫހާފާޠިމަތު އެިސސްޓަންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

ނޑުމެން އެީއ އެއްފަހަރާ މި ފޮނުވާލީ ފުރަތަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަ މިހާރު މި ފޮނުވަނީ  އަސްލު އެއީ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް  ންޑެންޓުން ލިބުނީމައޭ އެބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ހުރިހާ ޑިޕެ އެޑިޕެންޑެންޓްގެ ިލސްޓް. އެްއކަލަ 

މިއަމެްއ އެބަޖެހޭ ޕްރި ގެބޭފުޅުން ދާފައި މިކޮޅަށް ފޮނުވާލެވޭނީ. އަސްލު ވާގޮަތކީ އެކަލްިކއުލޭޝަނެްއ ހަ ރަނގަޅަކަށް

އެހެންވެގެން އަސްުލގަިއ ެދން ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް މިއޮންނަނީ. ޕްރިމިއަމް ޕޭ ކުރީމަ މި  ދެން އެ .ކުރަން ލޭޓްކަލްކިއު

ބައެްއ މިސާލަކަށް  ދާނެ.ރެނުލިބި ހުކު ބޭފުޅަ  ދިމާވި މައްސަަލއަކީ އަުޅގނަޑުމެން އެްއކަލަ ލިސްުޓަގއި އެއް

 ކިން ފޮުނވަންޖެހޭތީ އެއެހެންވީމާ، ަވކިވަދެން ނުލިބި. ރި ހުރިހާ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ނަންތައް މެންބަރުންގެ އެބަހު

 އް އަމެޕްރިމިްއފަހަރާ ހުރިހާ އެއްކަލަ އެ .ދިމާވަނީ ލޭޓް ކުރުމުަގއި ދަތިތަެކއްކަލްކިއުބޭފުޅުންނަށް ޕްރިމިއަމް 

ކުދިކުިދ އެއީ  .ސްލޯވަނީވޯރްކ ބޭފުޅުންގެ  ކުރަންޖެހޭތީ އެލޭޓް ނުކުެރވޭތީ ވަިކވަކިން ކަލްިކއުލޭޓް ކަލްކިއު

ނޑުމެން ާކޑުތަކާ ަގއިއަސްލުހުެރ  އާދިމާވާ މަްއސަލައެ އެމައުންޓްތަަކކުން ހަދަންޖެހޭތީވެ  ހުރިހާ އެްއޗެއް އެ  އިއަުޅގަ

 ޑިލޭވަމުން މިދަނީ. 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫކުޑަހުވަ



  

ނޑު ކު ނޑުމެންގެ ވިްސނުން ކޮމިޓީގައި އެލަިއޑް ދެން އަޅުގަ ޑަުކޑަ އެްއޗެއް އަހާލަްނވެގެން. ިމހާރު އަޅުގަ

މަވެްސ ވިސްނުެމއް މިއޮތީ. ެދން ކުރު ގޮތަކަްށ ނަުކރުމުގެ މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ވެސް ގެ ބޭފުޅުންއިންޝުއަރެންސް 

ނޑުމެން ފާހަގަކުެރވޭ މީަގއި ކޮބައިތޯ ކޮމިޓީ ައށް ބޭނުންވޭ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި   އެ ުނކުތާއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  .ބޭފުޅުންނަކީމަސަްއަކތް ކުރައްވާ އެ އިދާރީގޮތުން ބޭފުޅުން  ތިބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން  ެއ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 ބޭފުޅުންނާއެކު މަސަްއކަތް ކުރަން.  ކޮމިޓީ އަށް އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ އެ

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދައްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައް 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަްއސަލަތޯ؟ ތޯ ނޫިނއްޔާުމ އެހެން ދިމާވެފައި ހުރިތިވިދާޅުވީ މިސާަލކަށް މި ލަސްވާ މައްސަލަ

ނޑުމެން މިކޮޅުޑަށް އެންމެ ބޮދެން މީގައި  ތަްއ ހުށަހެޅީމަ ފައިސާ ލިބުމުގެ ން ބިލުމި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ލެސްކޮށް ވެސް ކުރައްވާ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އަމިއްަލ  މިސާލަކަށް ބައެއް މެންބަރުން ކޭޝް މައްސަލަ މި ލަސްވަނީ.

އެބަ ދިމާވޭ. އެީއ ތަކަށް ފައިސާ ލިބުމުގެ ިޑލޭ އެއް ބިލުދު ކުރަްއވަިއގެން މިކޮޅަށް ބިލުތައް ހުށަހެޅުއްވީމަ އަށް ޚަރަ

ލަެއއް މާބޮޑު މައްސައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ އަެނއްހެން  އަެނއްހެން ައކީ.ކަންނޭނގެ އެންމެ ބޮޑަށް ިދމާވާ މައްސަލަ

ނޑުމެންނާ އިއެލައިޑާ  ބޭފުޅުން  އެ ލަކަށްބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިމެން ދިމައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ެއއީ ެއއްަކލަ ޝަކުވާ ކުަރއްވާ. ވެސް ވަރެްއގެ ޑިލޭތަކެއް އަިއސްގެން މެންބަރުން އިސާ ދެއްެކވުމުގައި ކޮންެމވެސް ފަ

ނޑުމެންނާ ދިމާ އިލައިޑާ  އެެއއީ ހަމައެކަނި  ލަްސވީމަ. ގަންނަވާލެއްންނަށް ލިބިވަޑައި ބޭފުޅު އެފައިސާ  ވާ އަެންއ އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.ވާނީ ލަައކަށްއިދާރީ މައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމ ދެންމެއަކު ރަޝީދު ވިާދޅުވި ވާހަކަފުޅުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކިހާ މުއްދަތެއް އެަބ ދޭތޯއޭ 

ނޑުމެން ހަމަ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުން ދޭތެރޭގަިއ އެ އް ހުށަހެޅުމާއި ފައިާސ ލިބުމާތަލުބި މެއް. ދެްނ ކަ ވެްސ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ މަިޖލީހާ އެ ފަޅިއާ ދެއްތޯ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ތި

ފުޅުންެގ ބޭ ެއއީ ތި ،ތައްޔާރު ކޮށްދެްއވާށޭ މިހާރު ޢާއްމުކޮށް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާތަކުގެ ިލސްޓެއް

ބޭފުޅުން ފުށުން ލަސްވާ ލަްސވުމެއް ކަމަށްވާނަަމ  ން ކަމަށް ވާނަމަ އިނގޭތޯ. ދެން ތިނޫ  ފުށުން ލަސްވާ ލަސްވުމެއް

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ބޭނުން. ދެން އަނެއް ވާަހކައަކީ އަޮކށްދެއްވާށޭކަރެކްޓްބޭފުޅުން އޭތި  ތި ނޑުމެން ވޭ ުޅގަ އަޅުގަ

އޭ. އަނެްއ ކުރީ ނީލޭްޓ ކުރަންޖެހެކަްލކިއުއް މެަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ ޕްރިމިއަަގއި ައޅުޔޫހާެގ ވާަހކަފުޅު އަކުދެންމެ

 ކޮށްގެން ަމޖިލީހުން އެޕްރޫވް  ،ކޮްށގެންލޭޓް ކުރެިވގެން މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން އެޕްރޫވް އި ޕްރިމިއަމެއް ކަލްކިއު ބައިގަ 

 ޑިޕެންޑްސް އޮން ދަ ވަިކވަކި މެންބަރުްނ އެ ޑިޕެންޑެންޓުންނަށް ިއޓްއެ ނޫންތޯ މިދަނީކީއެއް ނޫނިްއޔާ 



  

ނޑުގެ ުސވާލަކީ. ޑިޕެންޑެންޑެންޓްސް އަދަދަކުން  ކުން ނޫނިއްޔާ ޑިޕެންޑެންޓުން ތިބިދަރިން ތިބި އަދަދަ ހެއްޔޭ ައޅުގަ

ނޑަށް އެ ދައްކާ ޕްރިމިއަްނގެ ތެރޭަގއި ރީ ކަލްކިއު ނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގައި އަުޅގަ ލޭޝަެނއް ހަދަންޖެހެނީ ހެއްޔޭ. އަުޅގަ

ބޭުފޅުންނަށް ކިހިނެއްތޯ މިކަން  ެވސް ސާފުކޮށްދެްއވާށޭ މި ދެން މިކަންސް ހިމެނެނީ. ގެ ޑިޕެންޑެންޓުން ވެ އަޅުަގނޑު 

ވަރަކަްށ  81 އަނެއް ބަޔަުކ އެބަތިއްބެވި .ންޑިޕެންޑެންޓު މިއޮންނަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަތިއްެބވި ހަމަ ފަސް ހަ 

ދޭއް މިކަހަލަ އް ބަޔަކު ނޯމަލީ މިއުޅެނީ . އަނެޑިޕެންޑެންޓުން ވެސް އެބައުޭޅ ކަންނޭނގެ މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތައްޔާރު  ލޭޓް ުކރާ ގޮތް ވެސް ތިއެެހންވީމާ، މިއީ ކަލްިކއު އެބަުއޅޭ.ގޮތަކަށް ެވސް 

ނޑުމެން ބޭނުމޭ އެލައިޑް ނޑު މިހާރު ދަންނަވައިފިން އިދާރީ މޭޒުަގއި އަުޅގަ އިންުޝއަރެންާސ  ކޮށްދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ބޭނުން އަޅު ކަްނތަކަކީއަެނއް  .ކަމެްއަގއި. އެއް ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ކަންތައް ކުރަން ދެ އްދަލުބަ

. އެީއ މުވައްޒަފުން ެވސް މީގައި ހިމެނޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދޭތޯ ދަންނަވާލަން މަޖިލީހުގެ ،ވެސްބޭފުޅުން  އެބަވޭ ހަމަ ތި

ްނޑޯސް ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ދަންނަަވއިގެން މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީ އެ ންނިންމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭ

 ކުރަްއވައިފި.

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދައްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައް 

ނޑުމެންނަށް މުވައް ތަޢާރުފުމި އާސަންދަށް   ރެންސެއް އެހިސާބުން ތް އިންޝުއަޒަފުންނަކަށް ނޯވޭ ހެލްކުރި ފަހުން އަޅުގަ

ންނަށް ހަމައެކަނި މެންބަރު މިއޮންނަނީ  ިއންޝުއަރެންސްނި ހެލްތް . ހަމައެކަފެށިގެން އެަބއި ެއއިނީ ުއވިފަ

 . ހަމަޖައްސަވައި ެދއްވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑަށް އެނިގެގން ނޑުއެކަން އަުޅގަ ނޑު ބޭނުންވެއޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށްހަކަ ިމދަންނަވަނީ. އަޅުމިވާ ނޭ އަޅުގަ  ގަ

 ވީާހވެސް ރަނަގޅަކަށް ތިަޝނެއް ފޮނުވަިއގެން ިވޔަސް ެއއީ ވާން އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލާަފއި ކޮމަންޑޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރެ

ނޑުެމން ބޭނުމޭ މި ވެްސ މި ނިންމައި ގެ ކަންތަުކގައިބޭފުޅުން ފް ޢާއްމު ކޮމިޓީން އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން އިދޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ ކަމެއް ވެއްޖެ މާ ޑްއިޓް އިޒް އެްނޑޯޒް   ކުންފުނީގައި  އިންޝުއަރެންސްއްާޔ އަޅުގަ

ނި ކުންފު އިންޝުއަރެންސްބޭނުންވޭ އެބަ  އޭގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ގެން ެއކަން ކުރެޭވނެ. އެކަމަކުދަންނަވައި

ށް މިކަން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންގޮތެއް ވިްއޔާތޯ. ެއގޮތަށް އެމީހުންނަ ނީ ބަލަން.ހާ ވަަރކުންތޯ މިކަން ކޮށްދެވޭގެން ކިގެނެސް

އެނިގގެންތާ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ެދންނެވޭނީ ދެއްތޯ ރަޝީދު. އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް ހިނ ދާޒީ ޚަރަދަާކއި ގާނެ އަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާނގެ މުވަްއޒަފުންގެ އަދަާދއި އަިދ ހަމަ އަޅުގަ

ގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވޭނީ. އެހެންވީމާ، ިމތާނގެ މުވަްއޒަފުންގެ އަދަދު ލައިއެްއޗެހި ބަލާ



  

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެން  ކަން ކޮށްދޭށޭ.ކުްނފުނީގައި އެ  އިންޝުއަރެންސްމި ގެންނަ  އެނގުނީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޭނުން މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންމަ ދެން ނޑުމެންނެކޭ ެއއްފަދައިން ައޅުގަ ީމެގ  ވެސް ޖިލީހުގެ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ން ވަރަށް ބޭނުން ކަމަކަށްވާތީ މިވާހަކަ މި ދެކެެވނީ. ތެރޭގައި ހިމަނަން. އެއީ ައުޅގަ

 ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.

 

   ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ މަޖިލީހުގެ ދައުެރއް ިމހާރު ޓާކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ޝު މެއް ނިމި މިދަނީ ރއަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ އެަލއިޑަށް  ގާތްަގނޑަކަށް އިނގޭތޯ. ިނމިދާއިރުވެސް މަޖިލީހުން ެއ ދެއްވަްނވާ ެއއްެޗއް އަުޅގަ

އެ ކާޑު މިހާތަނަށް ދާއިރު ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދަރިން އެބަތިބި  .ބެމުންހެން ދާނީލި

އެ މެންބަރުންގެ ދަރިން  ނުަވތައެ ދުވަސްތަުކަގއި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ންއެހެން ކަމަށް ވަންާޏމު .ނުލިބި

 .ވެސް ެރސްޕޮންސިބަލް ވާން އެބަޖެހޭ އެހެންވީމާ، މީަގއި .ކަންަތއްތަކަށްއެިކ ގެ އަތުން ޚަރަދުތަކެްއ ހިނގާނެ މެޑިކަލް

ދެްއވުްނ ކަން ލަްސވާ މައްސަލަ ބައްލަވާލަހުރެ އެލައިޑުން އެ މިހާ ދިގު މުއްދަތެއް މިހެން ހިނގާއިރު އިދާރީ ސަބަބަކާ

ނޑުމެންއެއް ކަމަކީ. އަެނއް ކަމަކީ އެލައިްޑަގއި ަވކި ޚާްއޞަ މުވަްއޒަފެއް އަ ެމންބަރުން ކަންތަކުގައި ހުންަނ  ުޅގަ

ން ޖެހިއްޖެ ހާލަތްތަކުގަިއ އަުޑިއވިފައި އޮންނަްނޏާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެއީ ގުާޅލަ ވާހަކަ

 ވާތީ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.އެއީ ބޭނުންތެރިަކމަކަށް އޮތުމަކީ ލިބިފައިލެޭވގޮތަށް ނަންބަރު ގުޅާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެން  އިއެހެންވީމާ، ދެންމެ އެވިދާޅުިވ ވާހަކަިއގަ އަތުގައި އެބައޮތް ނަންބަރު އިނގޭޯތ ހަމަ ވަރަށް ބޭނުން އަުޅގަ

ހުންނަ  މެންބަރުންނަށް ވެސް މިީއއޭ އެ 18މާ، މިހާރު ިތްއބެވި ޓެކްޓް ޕާސަން އެބަހުރި. އެހެންވީކޮން

 .އިނގޭތޯ. މުބީން ވާލަދެއްވާބޭފުޅަކީ ސިޓީައކުން ދަންނަ ނަޢައްޔަންކުެރވިފައި ހުން

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑަްށ ހީަވނީ މި ޕްރެމިއަމް އެ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓް ކުރުމުަގއި އޭޖް ބޭފުުޅން ސިލެކް އަުޅގަ

 ދެން މިހާރު ތިއެެހންވެގެންތޯ އެ ޑިިފކަލްޓީްސ އުޅެނީ. ތެއްޯތ އެ އިންނަނީ ެއކަހަލަ ގޮ .ވައިްސކޮށް ބަލާތޯއޭ

 އާދެ! އާދެ! އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ މިހާރު މި  ކުެރވިއްޖެ މި... )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ފާަހގަ

ތު ނުލިބިގެންނޭ. ދެން އެކަން އަވަސް ކުރަން ބަެއއް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާ އޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަަގކުރެިވއްޖެ

ނޑުެގ ވެސް އެބަތިބި ވެސް މަޢުލޫމާތު ނެތިގެން ުގޅާފައެއް.  ހަމަގައިމު އަޅުަގނަޑކަށް ނެތް   ހަމަނުޖެހި އެކަމަކު އަުޅގަ



  

 ެއކަމަށް ކިހާވަެރްއގެ މަސަްއކަތެއްތޯ އަދި ިކހާ ދުވަހެއްތޯ މި ސުވާލު ، އެެހންވީމާ .ސްތިބި ޑިޕެންޑެންޓް

ނޑުމެން  ވާތީ ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

 .ބޭފުޅުންނަށް ވާން އެޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޖަާވބުދާރީއެހެންވީމާ، އަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއ ސުވާުލ ކުރޭ އެބަ.

 އެހެންވެގެން އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޔޫހާ އެިސސްޓަންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު  ރާގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާ

ނޑަށް ބައެއް މެންބަރުން އެބަ ޝަކުވާ ލާފައި ޮއންނާނެދަންނަވައި މިހާރު ރުންނަށްއަޅުަގނޑު ގިނަ މެމްބަ ކުރޭ އަުޅގަ

މަ ފޮޓޯ ނުފޮނުވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުޑ ބޭފުޅުންނަށް ކާޑު ނުލިބޭކަން ބަެއއް މެންބަރުން އެބަހުރި ހަ ހަމަ ފޮޓޯ އެ

ނޑު ހުންނާނީ މިކޮޅަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފޮޓޯއެއް ހުރިހާ  ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކޮށްފައި ވެސް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަުތަގއި ހުންނާނެ މިހާރުއެްއކޮށް އީމޭލުން ޮފނުވާލާފަ އިންފޯމޭޝަނެއް ހަމަ ސްކޭްނ ކޮޕީއާ  ވެސް  . އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ނަން  .ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވި ގޮތަށް. ދެން އެކޮޅުން އެބައުޅޭ ަބއެއް ަމްއސަލަތައް އީމޭލްތައް ެއއްކޮށް އެ

ެއކަހަލަ ކަންތައްަތއް އެބަހުރޭ. ދެން ައޅުަގނަޑށް . މިބުނީ މިކްސް ވެފަ ،ބޭފުޅުން އެބަހުިރ މިސް ވެފައި  އެްއގޮތް ދެ

ދީގެްނ ހަމަ އަވަހަށް އެދުވަހުން  ވަރަކުން ހަމަ ރަޝް އޯޑަރތަކަށް އް އައިފާހަގަކުރެވުނު ވަަރކުން ޝަކުވާތަ 

ނޑަށް ގެންދަނީ މިއެދުވަހަށް ނިންމަމުން  ރެޯކޑްސް ހުރި ގޮތުްނ  ދެން މިކޮޅުގައިކަންތައްަތއް.  ފާހަގަކުެރވޭއަޅުގަ

ނޑަށް ލިބިފައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ެވސް ހު ދެން ހަމަ އެކޮޅުަގއި އުޅޭ  ވިފަ.ންނާނީ ހަމަ އެކޮޅަށް ފޮނުމިހާރު އަޅުގަ

 މައްސަލަތައް ެއކަނި އަނެއް ިމކޮޅުަގއި މިއުޅެނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ތައް މިދެންނެވުނީ ނަށް މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ވާހަކައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި އި މަޖިލީހުެގ މުވަްއޒަފުންގެ އާކަމަށް އަލިއަުޅވާަލއްވާަފއި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން  ކަންނޭނގެ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ނޑު މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ  ،މެންބަރުންގެ ކަންތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ވީހާ  ބޭފުޅުންގެ ކަންތަކުގައި  އެދޭކަމެއް. އޭރުްނ ތި ވެސް ައވަހަކަށް އިނޭގތޯ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އުޅެވޭނީ ނޑުމެްނ  ބޭފުޅުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންތަކުގައި  އަދި މި .ވެސް އަުޅގަ ވެސް. ދެން އަޅުގަ

ިމ  އަދި .ށޭްނ ަވޑަިއގެން ދެްއވާއިންޝުއަރެންސުދަންނަވާނީ ެއލައިޑް  ލިބުނީމާ އްާވ މަޢުލޫމާތުދެ އެ ބޭފުޅުން  މި

 އެއަށް ާއއި  މަޢުލޫމާތު ތެރޭގައި ހިމެއްނުްއވާތި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޮއތް ސްކީމް ެއކްސްޕަޔަރ ވާީނ ކޮންއިރަކުތޯ 

މިހުރިހާ އެއްޗެހި ހިމަނުއްަވއިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވާީތ  އިކާއަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ޕްރިމިައމަ



  

ގެ ޖަލްސާ މިހިސާބުން މިއަދުން ވެސް ވޯޓަށް ވަަޑއިގެންަނވާ. ޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުއިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮ

 .ނިންމާލީ

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


