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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިެގންދެއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  31`. ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެ މެންބަރުންނަކީ، ެކޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތއެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އަލިފުށީ ދާއިާރގެ 

ޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ފަލާޙް.=، ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ވިލިނގިލީ ާދއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތރެރި މެންބަރު؛ މި ކޮމިޓީގެ 

ދު ޢާމިރު. އަދި އަޅުަގނޑު ޢަލީ ޢާރިފް. ކޮމިޓީ އަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. ނާއިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަ

މިއަދު އެޖެންޑާކުެރވިފައި މި ވަނީ މެންބަރުނާއި މެންބަރުންންގެ ޑިޕެންޑެންޓުްނގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސގެ މައްސަލަ 

ދުވަހު ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުވާފައި އެަބއޮތް މި  Iv 1132ޮއގަސްްޓ  13ދިރާސާކުރުން. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑު  ކޮމިޓީ އަށް. ތި ބޭފުޅުންެގ އަތްޕުޅު މި ސިޓީފުުޅ ވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީފުޅު އިުތރަށް ކިޔާނެތޯ؟ އަުޅގަ

ރު ޢަލީ ޢާރިފަށް. ކިޔައިލާނަން. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު، ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކާއި ެއ މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ 

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ރާއްޖެ އާއި ސާކް ޤައުމުތަކާ އަދި އާޝިއާްނގެ ޤައުމުތަކުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ  31އަދި އުމުރުން 

ޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެްއގަިއ ބައިވެރިކޮށްދޭްނވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ލިބޭނޭ ފަދަ މެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ވުމާެއކު،  7ގެ 1131/5އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދެއްަވއި ކުރިމަތިަލއްވާަފއި ަވނީ އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންސް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެްއ ޯހދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަ 

އިން އެކަނި ކަމަށް ވުމާެއކު، އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކޮށްދެއްަވއި މި ކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ 

އަަހރުތަކުަގއި ެވސް މި ޚިދުމަތް ގޮތުގެ ލަފާފުެޅއް ދެްއވުމަށް ަދންނަވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުިވ ެއވެ. ވޭތުވެިދޔަ 

ދެއްވަމުންގެންެދވީ މި ފަރާތުން ކަމުގައި ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަެމވެ. އިްޙތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެްނ. 

. އަޙްމަދު މުަޙއްމަދު، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުހެ އަމީންޢާއްމު. ެއ ބޭފުޅުން 1132ޯއގަސްޓް  17. 3215ޝަްއވާލް  15

ފައި، ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ޕްރޮޕޯސަލް ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގަިއ، ފަިއލްކޮޅުތަުކގައި ވާނެ މިހާރު ފޮނުވާ

ނޑުމެންނަްށ  އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުތަުކގައި ވެސް. ދެން އަދި އިންޓާނަލް މެމޯއެއް ވެސް އަުޅގަ

 ދިމާވާ ދަތިތައް ޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތުގައިްޓމަންޓުން އިންޑިޕާ ސަރވިސް އެްނޑް ޕްރޮޓޮކޯލް އެބައޮތް. އަދި މެންބަރ

ނޑުމެން ކުރީ ފާހަގަކުރަްއވަިއ؛ ނޑުމެންނަށް  މި ވާހަކަ ދެއްކީ. އެ ދަތިތައް ފާހަގަުކރައްަވއިދުވަހު  އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުޅގައޮތީ އަ މައްސަލަ މި . ެއހެންވީމާ، މިލިޔުެމއް ތައޔާރުޮކށްދެއްަވއި ފޮނުްއވަވާފަ އެބައޮތް



  

ޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަ އަށް. އެހެންވީާމ، ތި ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ކޮިމޓީ ދިރާސާކޮށްދެއްވުން އެދި ރަީއސް

 ފަހުން ފަލާޙް.  ޭއގެ ގޮތެއް މިކަުމގައި ނިންމަަވއިެދއްވުމަށް ައޅުަގނޑު މިހާރު ބަހުސަށް ފްލޯ ހުޅުވާލަން. ޢާމިރު،

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

 އަކީ މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން  މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! މި

ޖެހިފައިވާ މަްއސަލަެއއް. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މިހާރުެވްސ ކަމަށް ބެލެވެނީ، ކުިދކުދި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން

ޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް އެަލއިޑް ިއންޝުއަރެންސަށް ވަނީ ހަމަ އަ

ސީދާ އިދާރީ ގޮތުން ިމކަން ސީދާވެސް އެއީ.  ަތކީން ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ައއި ގޮޔަޤީންނުންވެސް އަޅުަގނޑުމެ 

ްސ ޢަމަލުކުރަމުން ސާުފކޮށް ދަންނަވަން ނޭގުުނކަމުަގިއ ވީނަމަވެ ދާޑަށް ސީއިާވ މިންަވރެއް ައޅުަގނއެންމެ ފުރިހަމަވެފަ

ނޑި  އައިސްަފއި އޮތް ބޭފުޅުންނާ  ރިއަށް ގެންދެޭވނެ ގޮތަކަށް އެމިކަން ކު ގޮތަކީ ައލުން އަނެއްކާ މެދުނުކެ

 އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށާވެސް އަންނަ ޝަކުވާ  ހަވާލުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކިއެކި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އިން ، ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަެކއް އެބަހުރި. ދެން އެ ގޮތުގައި ފަިއސާ ލިބުމުގައި ވެސް އަުޅގަ

ފިނޭންްސ  ފަރާތަށް ގޮތުަގއި އެ ގެފައިސާ ދޭން ދަތިވާ މައްސަަލއެއް ްޑ އިންުޝއަރެންސުން މިކޮޅަށް އެލައި

ތު ލިބިފައިވޭ. ރަސްމީކޮށް މަޢުލޫމާނުވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިސާ ލިބުމުގެ ދަތިތަކެްއގެ ވާހަކަމިނިސްޓްރީން ފަ

 ން ނަމަވެސް މި ކުރިން ނަމަވެސް ނުވަތަ އޭގެ ފަހުލުމުެގ ކަން އޮޅުްނފިލުވައިލުމަށްފަހު އަދި ންއެހެންވީމާ، މިކަ

ބޭުނންކޮށްގެން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ޓްމެންޓްގެ ކުދިންގެ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި ޑިޕާ ،މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްލުމަށް

ތެރެއިްނ އޭގެތެރެއިން، އެ ބޭފުޅުންނަށް މީގެެގންދަން. ދެން ކުިރއަށް މަސައްކަތް  ލުމުގެސަލް ދިރާސާކޮށްއޮތް ޕްރޮޕޯ

ންނަށް އެލަިއްޑ ދެން އަޅުަގނޑުމެ ،އަށް ގެނެސް ބެލުމަށްފަހު މެން މި ކޮމިޓީހަގަކުރެވޭ ނުކުތާަތއް އަުޅަގނޑުފާ

 ކަމަށް  ކަތް ކުރެިވއްޖެއްސަމަ  އެްއކޮށް އެ ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތާ ޒިރުކޮށް އެތަނަށް ހާ އިންޝުއަރެންްސގެ ފަރާތުން މި

ތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ޕްރޮޕޯސަްލ މަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާކަ ވަންޏާ ތަންކޮޅެްއ ައވަހަށް މިކަން ކުރެިވގެންދާނެ

ށް ފާހަގަކުެރވޭ ނުކުތާއެްއ މީގެތެޭރގަިއ ވާނަަމ ކުދީންނާ ހަވާލުކޮށްފަިއ އެ ބޭފުޅުންނަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދިރާސާކުރުމަށް މި

ނޑުމެން އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންއެ ވެސް ކޮމިޓީން  މިހާރުން މިހާރަށް  މިކަން ދެން؛ ުކރުމަށްފަހުސް ހާޒިރުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީނކަންނޭ އެބަ ހައްލުވާންޖެހޭ  .އަދިވެސް ކާޑެއް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ނުލިބޭ ވަނީ ބައެއް މެންބަރުންނަށްގެ. އަޅުގަ

ކޮމިޓީން  ެވސް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، ިމކަން ބަލާފައި މި ގޮްސ އަެނއްކާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަން އަނެއްޮކޅުން

 ވާތީ އެ  ކަމަށް ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމު ކޮމިޓީވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފިޔަަވޅުައޅައި އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިިދނުމަކީ ޢާއް

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 



  

 މަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:އްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ނޑު  ދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އަށް ތާއީ ދެްއކި ވާަހކަ މިރު އެވެްސ ހަމަ ޢާ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އް ލާންކޮށްގެްނ މިސާލަކަށް ޕްރޮޕޯސަލެމު އިޢުޢާއް، ގެ އިޢުލާނެއް ކޮްށގެންނކަންނޭ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

އުސޫލުތައް އެ އެހެންވީމާ، ބަޔަކު ހުށަހަޅާއިރުަގއި ެއއްަބޔަކު ހުށަހަޅައިފިްއޔާ ގެންދަްނޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި. 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. ކޮށްފައި އެ އުސޫުލތަފޮލޯ ފައި އޮތް ގެ އެއްބަަޔކު ހުށަހަޅާނކަންނޭ އް ނިމުމަށްފަހުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑު ކަމަށް އެކަްނ ކުރަންވާެނ ގޮަތކީ.  ގެ ނކަންނޭ ގޮތުން ކުިރއަށްދެވޭނީ. އެއީ  މިއާ ބެހޭ މެްނނަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން   ވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.. އެހެންއެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސީޖަރ ްފލޯކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށް ލިބިފައި އޮތް ވާހަކަ ވިދާޅުވި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ފަލާޙް. ފަހުން ތި މަޢުލޫމާތަކީ ދެވަނަ ފަހަރަށް  ފުޅުަގއި އަުޅގަ

ނުލާ.  މައްޗެއްއެއްވެްސ މީހަކު ކުރިފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކުރީމަ ؛ ެވސް ހަމައެކަނި އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިމަތިލީ

ވާހަކަފުުޅ  ތި ވިދާުޅވި، ލީ. އެހެންީވމާއްާކ ދެވަނަ ފަހަރަަކށް އީއުލާްނކުރީމާ ހަމައެކަނި މި މީހުން ކުރިމަތިއަނެ ދެން

ނޑުމެން ދެން އޮރަނގަޅު. އަ ނޑުމެން ންނަ ޕްރޮސީޖަރުޅގަ ކުރާނީ މިކަން  ވެސް ފޮލޯކުރަންޖެހޭނެ. އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބަލަހުރީ ޓިކް ގައިހުރިހާ ބޮކްސްތަކެއް  ،ކުރުމުގެ ތެރޭގައި  މުންގެންދާނީ. އޭރުން ކުރެވިަފއިތޯ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވީ ިމކަން ދިާރސާކުރަން ަވކިން ކޮމިީޓއެްއ ހޮވަންވީތޯ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް؟  މިރު ތިރަނގަޅުވާނެ. ދެން ޢާ

ނޑުމެން އިދާރީ ކުދިން މި  ދެއްތޯ. ގެނެްސގެން ެއ  ސޮރީ. މިކަމާ އުޅުްއވާ ކުދިން ގެންަނންވީ؛ ތަނަށްނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ރަޝީުދ ދެން ފަޒާދު. ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލައިގެން...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު 

މި ޒިރުކޮްށގެން އަށް ހާ ކޮމިޓީ މައި .ވާހަކަ ވިދާޅުވި މަދު ރަޝީދު އެދަންނަވާލަްނއުޅުނީ ހަމަ މުޙައް ވެސް އަޅުަގނޑު

ވެްސ ލު ތަފާތުވުންަތެކއް އުޅޭނެ. ޭރަގއި ުކޑަކޮށް ޚިޔާ ގައިނޫނިއްޔާ މީ ހެންއެ ؛ދަްއކާލެވުނީމަ ައސްލު ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެހެން ،ވާހަކަތަެކއް ދެެކވި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް މިއި ކޮމިީޓގަ ސަބް ގެއަޅުަގނޑުމެން   ައޅުގަ

ަދއްކަން.  އިންުޝއަރެންސްގެ ވާހަކަ ކޮމިޓީަގއި މައިނިންމީ ެވސް  ކުޑަ ބުރުލެްއ އަރާފަިއ އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ

ން. ވާހަކަ ދެކެވިގެން ގޮެތއް ނިންމު ޒިރުގައި މިކޮމިީޓގައި ެއންމެންގެ ހާ ގޮތަކީ މައި އެންމެ ރަނގަޅު އެހެންވީމާ، ޭއގެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 



  

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދޫ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަ

ނޑުމެން އެންމެ  37ނަން. ކަމެްއ ފާހަގަކޮށްލާ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއް ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަޢުދު ވާ ގޮތަށް މި މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މި ،ފުރަތަމަ މިކަން ކުރި ގޮތަކީ هللا އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

މެމޯގައި ވިދާޅުވެފަިއ  އޮތް ފޮނުވާފައި މިސޮއިކޮށްފައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްަޓރ  ކޮން ޑިޕާޓްމަންޓެއްތޯ؟ މް،އިބްރާހީ

 ވާ ންސްގެ ފަރާތުން ވިސްނާފައި ބޭްއވުމަށް އެލަިއޑް އިންުޝއަރެނުމުގެ ސެޝަނެއް ދިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކަމާ ބެހޭވަނީ މި

ނޑަށް ކަމެ މުކަމަށް. މިއީ ވަރަށް މުހިއް ވޭނެ ވާހަކަ ެވސް އެކި ގޮތްގޮތަށް މި ސެޝަން ބޭއްއް. އަޅުގަ

އަިދވެްސ  ކު އެކަމަައޅުަގނުޑމެންގެ ސިޔާީސ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެެރއިން ވެސް އައިްސފައިވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަޖިލީހުގެ  ،ނަވަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މުޤައްރިރަށް ދަންމިހާތަނަށް އައިއިރު މިކަން ކުރެވިފަެއއް ނެތް

ނޑުމެން ކުރި އުޫސލުން އެކަހަލަ ސެޝަެނއް އެ މިަކން އެންމެ ފުރަތަމަ  މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހުރިހާ  އަުޅގަ

ަވިކ މިކަމުގަިއ ހޯދޭނެ. އޭރުން ވަކި އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް ،ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ިވގެން މިަކން، ކުރެިވގެންދާނެތީވެ މި ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުެރވޭނެ. ކުރެ އެރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ންބަރުންގެ ހުމެ

 .ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާލަންދިނުމަށް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ބާރުއަޅައި ސެޝަން ބޭއްވުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިވއްޔާ ޮކމިޓީގެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ހަދާފައި ތިކަން ކުރީމަ އެކަން އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެއް

ޔުނޭނިމަސްލީ އެއީ އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން  ނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ެއއްަބސްެވވޭ ހަމަހިނގާނެތާ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ޅުވޭ ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ެއެވައރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންުގން. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ވިދާ 

މު ކަމެއް ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މުހިން، މު ކަމެކޭ. ތެދެއްންނަށް ވެސް މުހިންއެންމެ

 ެވސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަްށ ވެްސ މިދެންނެވެނީފޮރިްނ ކޮމިޓީއަށް އަނެއް ބޭފުޅުންނަްށ ވެްސ މިދެންނެވެނީ، 

ނޑުެމން އެގޮތަށް ދަންނަވާނީ.ުޅން ވަަޑއިގަތީމަ އަވާީތވެ. އެބޭފުއެހެން ކަމަށް `.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދެވަނަ ފެށުމެއް ގޮތުން މި ފަށަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓް ނޫނީ ފޮރިން 

އޮްތ  ރައީސް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާަފއިރިލޭޝަންސް ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ އެއްޮކށް މަޖިލީހުގެ 

ެދން މި ބޭފުޅުން ކުރައްވަްނ ކަލީ ހެލްތް އިންޝުއަެރންސްގެ ކަންތައްަތކުަގއި. ުގޅިގެން. އެއީ ބޭސި ސިޓީފުޅަކާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަްށ ެވސް އެބަ އޮތް. ތަކެްއ ބޭނުންފުޅުވާ ުސވާލު  ިބޑް ޕްރޮޕޯސަލަކީ ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ުއޅުްއވާ  އިދާރާގައި މިކަމާވިދާޅުވަީނ މި ބޭފުޅުން ވާތީ ޑް ކުރީ ހަމަ އެންމެ ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލީމާ ބި ބިޑް، ކުރި

ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް މި ވާހަަކދައްކާލާފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާލަފައި ިތ 



  

ނޑު . އެހެންީވމާ، މި ބޭފުޅުންމަށް ހަވާލުކުރުމަށްރުތި ދިރާސާކު މިއެބޭފުޅުންނަށް  ޞަތުދެން. ފުރު ގެ ވާހަކަތަކަްށ އަުޅގަ

 . ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު  ފުރަތަމައެންމެ  ނޑުމެންަނށް އެ މިހާރުބޭނުންވަނީ އަހާލަން ކަމަކަށް އަުޅގަ ލަތަކެްއ ބަ ހުރި މައްސަވެސް އަުޅގަ

އަދި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. ފައިާސ  ންނަށް ކާޑު ނުލިބުމުގެ މައްސަލަަބއެްއ ބޭފުޅު ތެރެއިން ދިމާވާ. މީގެ

ނުލިބޭ މައްސަލައާ ގުިޅގެން އެލައިޑް އިންުޝއަރެންސްގެ ފަރާތުން އެބަ ބުނާ ކަމަށްވޭ، އަމީންޢާއްމު ވެސް އެބަ 

ނަށް ފައިސާ ފިނޭންސުން ނުލިބޭ މައްސަލަ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. އިހަށް ފުރަތަމަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެ

ނޑުމެން ދިއުކަމަކަށް މި ޕްރޮޕޯސަލަށް އަ ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް  މިހާރު ، މުގެ ކުީރަގއި މިހާރުން މިހާރަށްޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަ ކާޑެއް ނުލިބޭ.  އަދި ވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ޅަކަްށ. ހަމަގައިމުޙައްލުކުރަން ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

އެ ކާުޑ އެކަމަކު ބޭނުެމއް ނުކުެރވޭ.  ކުީރގެ އަޅުަގނޑުގެ ކާުޑ އެބަ އޮތް. ،ދެން ބައެއް މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ

ގޮަތކީ؟ ުނވަތަ މީަގއި  ނެއެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަތަްއ ދިމާވަނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ؟ ކޮބައިތޯ ިމކަން ޙައްުލކުެރވޭ

 މައްސަލަ ދިމާވެފަިއވާކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަިއޭވތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޔޫހާ ރަޝީދު 

 ކުއެސްްޓކޮށްލަން ބައެއް މެންބަރުންގެ ކާޑުތައް ޔޫސް ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ކާޑުަތއް ެއކޮޅަށް ެއބަ ރި

ނުޑ  ނުކުރެވޭީތވެ. އެހެން ދެންނެވީމާ އެކޮޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ެއ ކާޑުތައް ހުންނާނީ އެކްޓިވޭްޓ ކުރެވިފައޭ. ދެން އަުޅގަ

ވަގުތަްށ  ގުތުންތިން ހަތަރު ފަހަރު ވެސް ދަންނަވާލައިގެން ަބއެއް މެންބަރުންގެ ކާޑުތައް ހުންނާނެ ހަމަ ވަހަމަ 

. އެއީ ބަެއއް ކާޑުތަުކަގއި މިއުޅޭ މައްަސލައަކީ ޕޮލިސީ ނަންބަރ ނުބައިކޮށް ޖަހާފައި ހުންނާތީވެ އެކްިޓވޭޓް ކޮށްލާފަ

ވެސް އެތަްއ  ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާ. ެއކަމަކު ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިމާނުވާ މައްސަލަތަކާއި އެކަަހލަ މައްސަލަތައް އެ

ްއ ކޮންމެ ބޭފުޅެްއެގ ޖަވާުބ ދެވެނީ. ަވކި ސްޕެސިިފކް ާއންސަރއެމި ބޭފުޅުންނަށް  ބު، ުސވާލުކުރީަމ އެފަހަރަކު ޖަވާ

ނޑު މި ގުޅާަލނީ އެތާނެގ ހޮޓްލައިނަށް ުގޅައިގެްނ ފަހަރަކު މީހަކު ހަމަ ދެން އަތުަގއެްއ ނޯވޭ.  މިާސލަކަށް އަުޅގަ

. އެގޮތަށް ޕާސް ކުރަމުން ޅަކު ޕާސް ކުރަނީ އަނެއް ބޭފުޅަކަށްގުޅަމުން މިގެންދަނީ. ދެން އެއް ބޭފު މި ޕާސްކޮށްގެން

އެިކއެިކ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެސް. ހަމަ މިއަންނަނީ އެއް ޖަވާބެއް ކުރަމުން ގޮސް އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބެއް ލިބޭއިރުަގއި 

ނޑުމެންަނށް އެނގިގެންނެއް މިހެންެވގެން  ވަކި ސްޕެސިފިކް ޖަވާެބއް ނޭ އެކްޓިވޭޓް ނުވަީނކީ. އެއް ނޯވޭ. މި ބުނީ އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު މި ވިދާުޅވަނީ ޭއެގ ޕޮލިސީ ނަންބަރޭ. އަނެއް ބޭފުޅަކު މި ވިދާުޅވަނީ މިހާރު އެކްިޓވޭްޓވެފައޭ އޮންނާނީ. 

ނޑު ޖެހުނު ކަންނޭނގެ   ދުވަހު ގުޅާލަން، އެ އެްކޓިޭވޓް ނުވެގެން އެގޮތަށް. 1އެގޮތަށް ހަމަ ެއއް ކާަޑކަށް ައޅުގަ
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ނޑު ވަރަށް ބޮުޑ ސުވާލެްއ އިނގޭތޯ އުފެދިއްެޖ. މިސާލަކަށް ވަރަށް ބޮޑު  ދެން ހަމަ ތިކަމާ ގުިޅގެްނ އަުޅގަ

ކަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެހެން ފަރާތްތަ ަގނޑުމެްނ މިއޮތީ ނިސްބަތުން ބަލައިލާއިރު އިނގޭތޯސްކީމެްއގައި ައޅު

ރުފިޔާ. ދެންމެ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޭޅ  511ހާސް  31ލާއިރު ބަލައި ންޝުއަރެންސްދޭ ނިސްބަތުންއި

ހުރި ދަތިތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެތަނުގެ ހެލްޕްލައިނަްށ ގުޅާަލއިގެން ކުރާގޮތަށްޯތއޭ ން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްުލމަށް ވެސް ގޮތު

ނޑަްށ އް ޑައިރެކްޓް ކޮްނޓެކްޓެއް މިކަމުަގއި އޮންނަންޖެމިކަން އޮންނަނީ. އެއަށްވުެރ ތަންކޮޅެ ހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރެވޭ. ެއކަން ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި ކޮަބއިތޯޭއ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ެމންބަރުންގެ ކަންތައްތަުކގައި ޤަބޫލު

ވެސް ހުންނަ ކަމަށް. އް މްބެަސޑަރެބޭުފޅުންނަށް އެތަނުަގއި އެ ވިދާުޅވޭ އެއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް މެްނބަރުން 

ިމ  މިފަހަރުއެހާ ދަތި. އެހެންވީމާ، އޮޅުންފިލުވާލަން ވެސް ކަމެއް އެކަމަކު ިތ ބޭފުޅުންެގ ވާހަަކއިން ތި ވިދާޅުވަީނ އެ 

ކަމަށް  އެްއޗެއް  ންޖެހޭކަމަށް، ކްލޯެޒްއގެ ގޮުތަގއި ލާ ެޖހޭނެމެހެނެއް ވެްސ ޙައްުލވެގެންދާންކޮން ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރޭަގއި

ނެތީތޯއޭ ިތ  އަކީ؟ ކުެރވޭ އެ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ކޮބައިޯތއޭ އެ ދަތި ދިމާވާ މައްސަލައަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު

 ނެ ކޮންޓެކްެޓއް.ކުރެވޭމުޢާަމލާތް، ނަށް ޑައިރެކްޓްބޭފުޅުން

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު 

ނޑައަުޅްއވާފައި ުހރޭ. އެހެންނަމަވެސް ވާ ނޑުމެން އެ ގޮތަީކ  ޝުކުރިއްާޔ. މީަގއި ފޯކަްލ ޮޕއިންޓެއް ކަ ބޭފުޅާާއ  އަުޅގަ

ބޭފުޅާ މި ފޮނުވާލަނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކަށް. މިސާލަކަށް އެތާނަގިއ  ގުޅާލީމަ ގިނަ ފަހަރަށް ާވޮގތަކީ އެ

ބޭފުޅަކަށް ވެސް ިގަނ  އެހިސާބުން އެ ފޮނުވާލީމަ ވާގޮތަކީ ންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކަށްަވގުތު އިންަނވާ ކޮ އިންނަ، އެ

ނޑުމެންނާ ޑީލް  ފަހަރަށް ޖަވާބެއްނުދެްއވޭ. ެއހެންވީމާ، މީަގއި އިދާރީ ގޮުތން އެބަ ހުރި އެލައިްޑަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް  ދަތިވޭ މިދަންނަވާހެން ބަެއއް  ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަރަށްފަ ބައެއްކުރުމުގަިއ ެވސް މައްސަލަަތެކއް. އަުޅގަ

ނަޑައޅުއްވާަފއި ހުންނަވާ ބޭފުޅާގެ  ޅާލަިއގެން ސީާދ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށްކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެކޮޅަށް ގު  ކަ

ވެސް އެހެން ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ޖަވާބެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބުނީމަ ދެން އެތާނގައި އިންނަ އާދަިއގެ ކޮންމެ

ސާފުކުރަންވީމަ ދިމާވާ ަމއްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، ކޮްނމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކަްށ  މަޢުލޫމާތުބޭފުޅަކާ ގުަޅިއގެން 

ނޫނީ އެ  މިހެން ވަގުުތ ވެސް އެބަ ަނގާ.ޕާސްކުަރމުން ކުރަމުން  ،ކުރަމުން ޕާސްކުރަމުން ކުރަމުން، ޕާސްކުރަމުން

ދޭ އެއިން ބޭފުަޅާކ އެބަ ވެސް މައްަސލައެއް އޭގެ ޒާތުަގއި ނުނިމިފުކުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާ

ކަހަލަ ެއލައިްޑގައި އެބަ ހުރި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ ބައެއް  އެހެންވީމާ، ނުގުޅިގެން.

ނޑުެމން ކުރަން ބޭމައްސަލަތައް، މިދެންނެވިހެްނ  މުގެ ވަރަްށ ންތަްއތައް ނުކުރެިވ ދިއުނުންވާ ކައިދާރީ ގޮތުން އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ސީދާ  ނޑު ެވސް ބޭނުން، އަުޅގަ ގިނަ މައްސަލަތަެކއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ޕޮލިީސގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ބޭފުޅަކު މަޖިލީހަށް  ސީދާގުޅާލަިއގެން ސީދާހަމަ  މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް

ނޑުމެން މަސައްކަްތ  ަޢއްޔަން ޚާއްޞަކޮށް ކުރެވިަފއި ހުރުން. ެއއީ މިހާގިަނ ބޭފުޅުންގެ، މިހާބޮުޑ ސްކީމެްއަގިއ އަުޅގަ

ކުރާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި އިނގޭޯތ 

 .ކަން ސާުފުކރަން އެދިވަަޑއިގެންެނވީމާރަނގަޅު ތި އަދި މިނޫނަސް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް
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ނޑަށްއާދެ! ދެން ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލާނީ ދެންމެ ތި ވިދާޅު ވަަރްށ  ވި ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

އްޖެ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ިރކުެއސްްޓ ތަެކއް އެނގި ބައިވަރު ެއއްޗެހި

ކަރުދާހެއްެގ ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް  ން މިއެތި ދިރާސާ ތި ބޭފުޅުން ކުރެއްވުމަށްފަހު، ތި ބޭފުޅުންނަށްކުރަ

ނޑުމެ ނޑުމެން މި ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން. އޭރުން ައޅުގަ ބޭފުޅުްނ މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ެއއަށް  ން އެގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރާނަން އިނގޭތޯ. އެބަ އޮތްތޯ؟ ެއހެންތޯ؟ އެ މައްސަލަތަުކެގ 

ނޑުމެން ބަލާނުލާ އޮތީ. އިދާރީ ބޭފުޅުން ެއބަ ވި މަށް. ދާޅުޭވ އެ އޮތް ކައެްއޗެއް. އޯޭކ. އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަަގއިމުއޮެވއްޖެ ވެސް އެއަށް ރިޢާޔަތް ކުރާނަން. ދެން އިންފޮމޭޝަން ސެޝަނެއް ބޭއްވުމާ ބެހޭ  ްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ މި ކުރުމުގެ ކުރީަގއި އެ  ގޮތުން އެބަ އޮތް އެ  ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތެއް. މިކަންކުރުމަށް ކިހިނެއްތޯއޭ، އަުޅގަ

ބޭއްވޭނެ ގޮތެްއ ވާން. އެކަުމގައި ކޮބައިޯތއޭ ތި ބޭފުޅުން ދެކޭގޮތަކީ.  ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި މި ސެޝަން

 ފަސޭހަވެގެންދާނެތޯ. ނޫނިއްޔާުމން ކޮބައިތޯ؟

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަީކ ައޅުަގނޑު ވެްސ އާދެ! މި ޕޮލިސީާއ ބެހޭ ގޮުތން އެލަިއޑްެގ ބޭފުޅުން މަޖިލީ

ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެއީ ބައެއް ބޭފުޅުން ތަންކޮޅެއް ާއވީމަ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވެސްވޭ. ސީދާސީދާ ހަމަ 

 . އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ތެރޭަގއި އެަބ ހުރި ބަެއއް މަްއސަލަތައް މީގެ ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަޖާވބު ނުލިބޭ 

ހަމަ ގޮތެްއގައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން މި ޕޮލިސީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭްއވުމަކީ 

ނޑު ވެސް ންާދނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމންގެނޑުމެންގެ ސައިޑުން ެވސް ހަލުވިވެ މަސައްކަތް އަުޅގަ  ވެސް އަުޅގަ

 ކުރަން.ޤަބޫލު

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ



  

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތްޕުޅުން، އެލައިްޑެގ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެން މި ދޭހަވަނީ އިނގޭތޯ.  ރާތްޕުޅުން އެހާ ކުރައްވާ ހިތްޕުޅުންފަ ކުރައްވާ ކަމެއް ޫނންކަން އަޅުގަ

ނުޑ ކުރަނީ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަ ސްކީމްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނެގ މި ީކ، ދެބަިއ އޮންނަ ުސވާލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މައްޗަްށ،  ފަރާތުން މިހާރު ކިތައް މީހުން ބައިވެިރެވގެން އެަބއުޅޭތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ލާޒިމް އެބަ ކުރޭތޯޭއ އަުޅގަ

މެންބަރުންނާއި އެމީހުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އަދަދަކީ  15ނައަކީ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް މި ސްކީމްގައި ބަިއވެރިކުރަން. މާ

އަނެއް ކަމަީކ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ހިނގާ ޕޮލިސީ، ެއގްޒިސްޓިްނގ ޕޮލިސީ ރަނަރއައުޓް ވަނީ  ކިހާވަރެއްޯތއޭ؟

މެން މިހާރު ޕްރީމިއަމްގެ ކޮން މުއްދަތަކަށްހެއްޔޭ. ދެން އަދި ހަމައެއާ ގުޅޭ އަނެއް ުސވާލަކީ އެ ކިހާވަެރއް އަޅުަގނޑު

އެނގިފަިއ  ގޮތުަގއި އެބަ ދައްކަންޯތއޭ؟ ދެން އަނެއް، އަދި ެއއް ސުވާުލ އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ސުާވލަކީ އަޅުަގނޑަށް

އްޔާ މިަފހަރު ވެސް ފުރަތަމަ ހުޅުވާީލމަ އެްއވެސް މީހަކު ކުރިމަްއޗެއްނުލާ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އޮތް ގޮުތގައި ެވއްޖެ

ކީ ދެްނ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވަިއގެން މިއުުޅއްވަނީ. އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަަތކުން މި ފަޙުމްވާ އެއްޗަ އެހުޅުވާލީމަ 

 ކަން އޮތީ.ބޫރީ ހާލަތެއްގައި. އެހެންތޯއޭ އެބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވީއޭ. ައނެއްހެން މަޖު ވީމަ އެ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް 

 

 ރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަ

ިމއަމްގެ ގޮތުަގއި ަދއްަކވާ އަދަދު ސީދާ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށެއް ނޭނގެ. އެަބއި ޝުކުިރއްޔާ. ޕްރީއާދެ! 

ނޑުމެން ހަމަ ފުދޭވަރެްއެގ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ބަޖެޓު ބޭފުޅުންނަށް. ދެން މިފަހަރު ވެސް އިޢުލާނު ކުރީމާ އަ ުޅގަ

ކުރިމަތިލެްއވީ. މީގައި ހަމައެކަނި އެަލއިުޑން އެހެންނަމަވެސް ނިން. އްދަތެއް ީމގައި އިުޢލާނުގައި އެދުގު މުދި

މިއޮތީ. ދެން ފުރަތަމަ  ބޭފުޅުން އެަކނި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެލަިއޑުން ކުރިމަތިލައްވާފައި އެއެހެންވީމާ، 

އަހަރު ނުފުޭރ  31ޭބފުޅުންގެ  ޖިލީހުގެ ހުރިާހ މެންބަރުންނާއި އަދި އެުސވާލުަގއި އުސޫލެްއގެ ގޮތުަގއި މަވިދާޅުިވ 

ހަމަޖައްސަވާފައި މިއޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް މި ކުރާ ގޮތަށް ބޭފުޅުން މި ސްކީމްގައި ަބިއވެރިހުރިހާ 

 ނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާުނގައި ެވސް، އިޢުލާނު ކުރާއިުރަގއި ެވސް ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަނީ އި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަތުަގއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ފޮނުވާފަިއ  ންޓުންސް އެންްޑ ޕްރޮޓޮޯކލް ޑިޕާޓްމަސަމެންބަރ ސަރވި އަުޅގަ

 އަދި  ފައިޑިޕެންޑެންުޓން ކަމަށް ލިޔުއްވާ 132ދަތިތައް މި ޕޭޕަރުގައި އެބަ އޮތް.  އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގައި ދިމާވާ

 ކަމަށް ެއީއ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ؟  25މެންބަރުން. ކުީރގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު  15

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ެއއް މެންބަރުންނަށް އިންޝުއަރެންްސ ިތއްބެވި ބަ ކުީރގައި މަިޖލީހުގައި  އިމްތިޔާޒު ޤާނޫުނގަިއ ފާހަގަުކރައްވާަފއި އިން 

ނޑުމެން ހިމަނާލާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ.ވެސް  ހަމަޖައްސާފައި އޮތީމަ އެ ދެއްވާ ގޮތަށް  އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕޮލިސީ އަނެއް ުސވާލަކީ، މިާހރު އެްގޒިސްޓިންގ  ދެން އަޅުަގނޑުގެ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. މިހާރު

 ؟އޭ ވަނީ ކޮންއިަރކުތޯއައުޓް ރަން

 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޕީިރއަެޑްއ މަސްދުވަހުގެ  1އައުްޓވާނެ އިނގޭތޯ. މިހާރު އާއި ހަމައަށް އޭތި ަރން 17ސްްޓ އޯގަްސޓް، މިއަހަރު އޯގަ

 ާއއި ހަމައަށް ހަމަވެގެންދާނެ. 17 މަސްދުަވްސ ވެސް 1. ދެން ދެއްވާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ރަޝީދުިޢއްޒަތްތެރި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! އޯކޭ. 

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނުޑ ވެސް  ރު އެބަިއ ކުރަްއވައިފި. ދެން ދެންމެ އުޅުނު ުސާވލެއްގެ އެއްަބއި ޢާމިކޮށްލަން ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

ވާފައިވާ ސިީޓއެއް. އިންުޝއަެރންސް ކުރެވިފަިއވާ ޕޮލިސީގެ އެލަިއޑުން ފޮނުކުރެްއވި ސުވާލެްއ، މީގައި އެބައިދޭ 

ޖޫންވީ ބުދަ  81. މިގޮތުން ޕޮލިސީ އެކްިޓވޭޓް ކުެރވިފައޭ ދެްއުކމަށްވަނީ ވަކި މުއްދަެތއްދެވި ޕްރީމިއަމަށްވާ ފައިސާ

އެހެންވީމާ، އެ ތާރީޚުން ފެއްިޓގެްނ  .ހަމަވި ތާރީޚޭ ްއދަތުމު ދެންނެވިނެތް. ބުދަ ދުވަހަކީ މި އަހަެރއް ވަހު، ަވކިދު

އޭގެ މާނައަކީ ެއއިނީ އެކަން ހުއްޓިފައި ކަމަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި އެމީހުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ މިތަނުން 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީން ދޭހަވާ އެއްަޗކީ އެީއ. ދެން  ން އޭތި ހުއްޓިފައި އިންދައްކަންޖެހޭ ލާރި އެއް ނުދެއްކިގެ

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނުޑ ކޮށްލަން އުޅުނު އަނެއް ުސވާލަީކ ެއއްކަލަ ޯފކަލް ޕޮއިންެޓއްެގ ވާހަަކ ދެން ވަރަށް އަުޅގަ

. ޙަޤީޤަުތގަިއ އެަލިއޑުން މާބޮޑަށް އިންޓްރަްސޓެއް އެކަން އަުޑއިިވގެން މިދިަޔއީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮްށ ެއކަންެވގެްނދާ ވާހަކަ

ކަހަލަ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ދާކަމެއް ކަމަށް. އެކަަމުކ  ނޫން. ެއމީހުންނަށް ބަޔަކު ފޯސްކޮށްގެްނ ކުރާ ކަެމއް ހުރެގެން ކުރާ

ށް ޕާސްކޮށްގެން މިކަމަކީ އެހެން ެއކަކަށް ުގޅާލީމާ އެްއކަލަ ރިސެޕްޝަަނށް ގުޅާލީމާ އެހެން ދިހަބާަރ މީހުންނަ

 އެީއ ެއކަން ކުެރވޭނެ ެއކަމެއް ަޙއްލުުކރަންމަޢުލޫމާތު ނުލިބި އަދި މީހަކަށް ކަމެއް ދިާމވެގެން އުޭޅއިުރގަިއ ވެްސ 

މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ގޮތެއް ެއކަން  ،ެވވޭނެނޫން. އެއީ ހަަމ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޖަވާބުދާރީ  ވެސް ގޮެތއް



  

ކުރަން ދޭންޖެހޭނީ. ނޫނިއްޔާ އަދި ރާއްޭޖގަިއ  ކަމެއް އް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން އެވަރު ބަަޔކަށް މިވަރުފަހިކުރެވޭނެގޮތެ 

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ . ކަމަކަށް ވިަޔްސ މިއީ ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ދެވޭ އޭެގ ޒިންމާ އަދާކުރާ ބަަޔކަށް ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ދެން ކުރެވޭ އެ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް  މިކަންކުރަންޖެހޭނީ

ބަޔަުކ މިކަމަަކށް  އަޅުަގނުޑގެ އަނެއް ސުާވލަކީ ތި ވިދާުޅވީ އިޢުާލނުކުރައްަވިއގެން ެއްއވެްސ އެހެން

ރާއްޭޖގައި ވެސް  ބަޔަކަށް ެއނގުނުބާއޭ. ދެން އަޅުަގނުޑެގ ސުވާލެއް. މި އިޢުލާނުކުރިކަން އެހެން .ކުރިމަތިނުލައްަވއޭ

އެބައުޅޭ ތިން ހަތަރު ޕާޓީ މިކަންކުރާ. އެމީހުންނަށް މިކަން އިޢުލާނުކުރިކަން އެނގުުނބާވައޭ. މިއީ ހަމަ އުފެޭދ 

މިހެން އި އިދާރާއިން މިހެންބާވައޭ. ނޫނިއްޔާ އެމީހުންނަށް ގުޅާފަންނަށް އެނގިގެން ކުރިމަތި ނުލީސުވާލެއް. އެމީހު

މަކަށްވީމާ، އިޢުލާނުކުރީމަ އެަފރާތްތަކަށް ގުޅުްއަވއިގެން ެއއްސެވިންޯތއޭ މިހެންމިހެން ތިމަންނާމެން މިކަހަލަ ކަ

ބޭފުޅުންގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ އިންޓްަރސްޓެއް މިކަމަށް އެބަހުރިޯތ  ތި .އޮންނާނޭ އިތިމަންނާމެން އިޢުލާނެއް ކޮށްފަ

ނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ އެކަން އެގޮތަްށ  ކަމެއް ކުރެްއވިންތޯއޭ. މިއީ ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލުތަެކއް. އެކަހަލަ އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވީމަ އޭތި ކުރަން އެބަޖެހޭ ބަލާލަން އެބަޖެހޭ އެމީހުންގެ އިންޓްރަސްޓެްއ އުހުން ެއއީ އެއްަބޔަކު ގޮސްފަ އޮތްހެނެއް. 

 ހުރިތޯ. 

 

 ން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވު

ނޑުމެން މެންބަރ ސަރވިސް އެންްޑ  ޝުކުރިއްާޔ. އިޢުލާނުކުރުމާިއ މިއަށް ފައިސާ ދެްއކުމުގެ ބަޔަކީ މިއީ އަުޅގަ

އަދި ޕްރޮކިޔުމެންޓް  ން ކުރަްއވަނީ ބަޖެޓު ެސކްޝަނާގޮތު ނޫްނ. މީގައި ެއކަންކަން އިދާރީ ކަމެއް ޕްރޮޓޮކޯލުން ކުރާ

ނޑުމެންނަ  އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.  އަށް ޖަވާބު ދަންނަވާކަށެއް ނޭނގެށް ސީދާ އެ ސެކްޝަނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

ނޑު ެވސް ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިުރ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނގެ  ގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަކުެރިވެގން ހިނގައްޖެ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކެއަރލެސްކޮްށ އެބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި

ގޮތަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ިމހާރު މި މަޖިލީހުގެ އަލަށް ިމ އިންތިޚާބުެވ ަވޑަިއގެންނެިވ  ކަންތައްތަްއ ހުންނަ

ނަޑކަށް  ޅުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންނަށް އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުމަހެއްހާ ދުވަސް މިވަނީ.  1ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގާތްގަ

ދު މެންބަރުންނަށް ވެސް ކާޑު ނުލިބި މިދަނީ. ދެން ފައިސާ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް މިހުރީ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޚު

ވަރަށް ކޮންޕެޓިޓިްވ އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިަފއި އޮްތ ގޮތަކަށް ވާހަކަތައް މި ފާހަގަކުެރވެނީ. އަވަށްޓެރި ސްރީަލންކާގައި 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަެކއް ބަިއވަރު އެބަހުރި. މިކަމުަގއި ކީްއެވގެންތޯއޭ މިވަުރގެ ަކމެއްަގއި މިހެން ދޫކޮށްލެވިފަިއ 

ނަޑށް ހީވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލީ ވެސް މިއަށް ހަމަ ޓެންޑަރއެްއގައި ބަިއވެިރވެވޭނެހެން. އެ  މިއޮންނަނީ މިހާރު. އަޅުގަ



  

ޕްރީމިއަމް ރޭޓުތަާކއި ެއއްޗެހި މިއަްށވުރެ ހައިޫނންކަމަށްވާނަމަ އެްއވެސް މަްއސަލަ އެއް ދިމާވެދާނެތޯޭއ.  ބޭފުޅުންގެ

ނޑު ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ.   ދެން އެކަން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ްނ އަުޅަގނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ އެ ުސވާލަްށ ޖަވާބުދެްއވުމުގެކުރި ،ކުރިން ދެްއވުމުގެ އަޅުަގނުޑ މިހާރު ޖަވާބު

މިހާރުން މިހާރަށް މިކަން ހިނގާނެގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި ޕްރޮކިޔުމެންޓުން ބޭފުޅަކަށާއި ފައިނޭންސް އިން ބޭފުޅަކަާށިއ 

ނޑުމެން ބޭނުން ހުރިހާ ޖަވާބެއް މިތަނުން ލިބޭނެ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް  ވެސް މިދަންނަވާލަނީ. އޭރުން އަޅުގަ

 ެވސް ކުރާނެ. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން. މިރު ވިދާުޅވި ކަންތައްކުިރއަށްދާ ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ ޢާ ޑުމެންއަޅުަގނ

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ވުރެ ބޮޑަށް ޕްރޮކިޔުމެންޓާއި އަދި ބަޖެޓުެގ ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ މުޤައްރިރު އެވިދާުޅވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ!

 ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ ތި ސުވާަލށް ޖަވާބު ދެއްވޭނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގުޅޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަީވމަ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޖަވާބެްއ  ރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަވީމަ، މިކަމާޝުކުިރއްޔާ. އޭރުން ހު  !އާދެ

 މިރު. ދެން ޢާ ރުޒޫގުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި މި ގާއިމުކުެރވިފަިއވާ  އާދެ!

ބޭފުޅުްނެގ  މުޢާމަލާތް ކުރެވުނުތޯއޭ އެ ވަަރކަށް އެްއވެސް ނިތަްއ ހާޒިރުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނާއިންޝުއަރެންސް ކުންފު

ނޑުމެންނަށް ވަިކވަެރއްގެ ޕޮލި  . އެހެންވީމާ، އެ ސީއެއް ކަންނޭނގެ މި ަހމަޖައްސަންޕޮލިސީތަކުގެ ޑީޓޭލް ހޯދާ. ައޅުގަ

ްށ ބިޑަކަ-ވާހަކަދެކެވުނުޯތއޭ ޕްރީ ަވރަކަށް އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްވެސް ޅުންގެ ޕޮލިސީތަކުގެ ީޑޓޭލް ހޯދައިބޭފު

 މުގެކުރިން. ދިއު

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އޮތްހެނެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސްޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ ިތގޮތަްށ ތިކަން ހިނގާފައި  އާދެ!

ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބު ދެއްވިދާނެ އިނގޭތޯ. ދެްނ  އެ ޕްރޮކިޔުމެންޓުގެ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަތީމަ ސީދާ ތި ސުވާަލށް



  

ނޑުެމންނަކީ އެ ބޭފުޅުން ބިްޑ ަވކި  މިދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ މެންބަރ ސަރވިސް ެއންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ވާލުކުރުމަށްފަހު މީގެ އިާދރީގޮތުން މި މަސައްކަތް ހިންގާ ސެކްޝަން. ަބއެއް ބޭފުޅުންާނ ޙަ، ބޭފުޅަކާއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ީމގެ މި ޕްރޮސެސިންގ މަރުޙަލާގައި ހިނާގ ކަންތައްަތކަްށ ޖަވާބުދާރީވުން ތަންކޮެޅއް 

 ދަތިވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަންޓުްނ ފުޅުންގެ ޑިޕާޓްބޭ ބޭފުޅުން، ތި ދެން އަުޅަގނުޑގެ ޚިާޔލެއް އެަބއޮތް އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުެގ ޚިޔާލަީކ ތި އާދެ!

ުގޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި ދިމާާވ  ސް ދަންނަާވލަން އިންޝުއަރެންްސއާއަކުން ވިޔަ މް.ެއސްމެންބަރުންނަށް އެސް.އެ

ބޭފުޅުން  ޭބފުޅުން ދެން ތި ދެްއވުމަށް. އަްނަގވާފައި އެބޭފުޅުންނަށް އަންަގަވއި ދަތިތައް ހުރި ބޭފުޅުން ތި 

އެ މައްސަލަތަްއ  ،ވާީނ އެކަން ރެކޯުޑކުރެވޭ ވަރަށް ތައްޔާުރވެ ތިއްަބވަިއގެން. ެއންގެވީމާއެސް.އެމް.އެސް ފޮނުްއވަން

ހިއްޕަވަިއގެން އިންުޝއަރެްނސް ކުންފުންޏާއި އެކަމަށް ޮކންފްރަންޓުކުރަން ނޫނިއްޔާ ެއކަން ޙައްލުކުރަން ަވޑަިއގަތުްނ. 

ނޑުމެންނަށް  އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ހަމަ ދިމާވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަ މިހެން ކަމެއް. މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އެަތއް ދުވަެހއްީވ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހުާވކޮށްގެްނ  މިހެންވެގެނޭ މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަމެއްަގއި އުޅޭތާ

ގާފަިއ ސް އެފަރާތުން އަންވާން މިދަނީ. މިހާރު ފައިސާގެ ދަތިކަން އުޅޭ ވާހަކަ ވެ މަސް 4 ވެސް މިތަނަށް އައިފަހުން

ނޑަށް ހޯލްޑަރުން ބަލަންޖެހޭކަމެއްނޫންެއީއކީ އެ ޕޮލިސީ އޮތްހާ ހިނދަކު ޕޮލިސީ  އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ވީމަ، އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ހަދާފައި ވިަޔސް ތި  ހަމަ މި .ނޫން ފެނޭެއއް ،ވަރަށް ފެނޭ

ހުރި  ދިމާވާ ދަތިތައް ދެއްތޯ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ ވިޔަސް ދަންނަވާލަންވީ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ

ބޭފުޅުން ގާތުަގއި ވިދާުޅވާށޭ. ވިދާުޅވީމަ އެކަންކަން ހިތްޕަވައިގެން ަވޑަިއގެން ދެއްވަްނވީ އެކޮޅަްށ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތި 

 އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް. 

 

 ޖިލީހުގެ އިރާދާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރައްޔިތުންގެ މަ

ނުޑ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މެންބަރުންނަށް އިޝާރާތްކޮށްލާނަން އެއްެވސް މައްސަލަ އެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

 އޮެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން އަންގާަލްއަވން އިނގޭތޯ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މިރު ދެން މުބީން. ޢާޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ކަރުދާހެްއެގ ވާހަކަ ދެންނެވިން. ދެންމެ  އާދެ! ނޑު ހަމަ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ ދެންމެ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑަށް  މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ކަރުދާހެއް. މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑަށް މި ކަރުދާހުން  އިދާރީ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ފާހަގަވަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް ެއކުލަވާެލވިފަިއ 

މީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  . އެހެންނަމަވެސްންވެސް ބޭނުންތެރި ެއއްެޗްއނޫނެކޭ ނޫ އޮތް ކަރުދާހެއް. ރަނަގޅު. މިއީ

ބޭފުޅުން  އިންޝުއަރެންްސގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ަމއްަސލަތައް ދެންމެ ތި ކަށް ފާހަަގެއއްނުކުެރޭވ އެލަިއޑްއެހާބޮޑަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެފަރާ ތުްނ މިސާލަކަށް ފާހަގަކުރެްއވި ުނކުތާއެްއ ެވސް މީގެ ތެޭރގަިއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ ސުވާުލކޮށްލަން އަިދވެސް  އިތުރުން ހުރި ދިމާވާ މައްސަލަަތއް އަިދ މީގެ  ކަމަށް. ދެން ހަމަ އަދިވެސް އަުޅގަ

ންތަާކއި ެއްއޗެހި ފޮޓޯ ާއއި މިދެންނެިވ ލިޔެކިއުއެބަވޭޯތއޭ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުކުރާ މެންބަރުން އެއީ 

 އިނގޭތޯ. ވަރަކަްށވޭޯތއޭ އި ެއއްވެސްކާޑު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކަ

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޔޫހާ ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފޮޓޯތައް ލިބިފައި ހުރީ މިކޮޅަށް. އެކަމަކު ފޮުނވާލާފަިއ އަދިވެ ސް އެބަހުރި ބަެއއް މެންބަރުންގެ އަުޅގަ

. އެހެން ކޮޕީ ފަހަތުގައި ނަން ޖަހާލާފަހުރިއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާލި މިހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ހަމަ ހާޑް

. ދެން އެްއކަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބަހުރި އެލައިޑުން މިސްވެފަ ކާޑުތައްފޮނުވާފައި ހުރިއިރުަގއި ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުން އެބަ ދަންނަވާ ނެތޭ. ހަމަ  ކާޑު ނެތްކަން އެނގުނީމަ މި ރިކުއެސްުޓކޮށްލަނީ. އަނެްއކާ ރިކުއެސްުޓކޮށްލީމަ އެ

ނޑުމެން އަނެއްކާ ަސވަިއގެްނ އެކޮޅުން އަހާލީމަ މިބުނަނީ ވެސް ރިުކއެސްޓުކޮށްަލިއގެން އިތުރަށް އައް އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު  ކާޑެއް ޕްރިންޓު ކޮށްލައިފިްނ  3ފޮޓޯތައް މިސްވެފައޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުންނަނީ. އެގޮތަށް އަޅުގަ

 އިްއޔެަގއި ވެސް. ދެން މެންބަރުންގެ ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައް މިދެންނެވީ އަިއ.ޑީާކޑު އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ހުށަހަޅުްއވަން 

އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ ފުރަތަމަ ވެސް ފޮނުވާލާފައި އިްނފޮމޭޝަން ޝީޓެއް. އެ ފޯމް ފިލްނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންެގ 

ކާޑުތައް ހެދުމުގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށްބޮޑު ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ. އެއީ އައި.ީޑކާޑު ނަންބަރުތަކާއި މިހުރިހާ ކާޑުގެ 

ނޑުމެން ހުންނާނީ ޑީޓެއިލްސްަތއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް  ނުލިބޭތީވެ. ދެން އެަކމަކު ނުލިބުނުކަމުގައި ވިޔަްސ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާލައިގެން ފޮނުާވލާފައި އެކޮޅަށް ރެޖިސްޓަރކުަރން.  ގުޅަިއގެން އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 އް ތިއީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ތި ދެން ރަނގަޅު ވާހަކައެ އާދެ!

ނޑު ހަމަ ޢާއްބޭފުޅުންނަށް ތީގެ ދަތިތަކެްއ ހުރިކަން މު ކޮމިޓީއަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް . އެހެންވީމާ، ައޅުގަ



  

ތެރެއިން ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކަށް.  ގެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރި މިންވަރާއި އޭ ހިއްސާކުެރވިދާނެތޯއޭ މިހާރު ތި

އޭރުން މެންބަރެއްގެ ޝަުކވާ އަޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ެވސް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ. 

 ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ިމކޮަޅށް މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަތުމުގެ ބަދަލުަގއި. ދެން ހަމަ ތިކޮންމެފަހަރަކު 

ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިގޮތަށް ހަމަ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި އެަލއިުޑގެ ބޭފުޅުންނަށް 

ބައްދަލުކުރާއިުރގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ ދެބައި ވަކިން މެންބަރުންގެ މައްސަލަތަާކއި އެލަިއުޑ 

ކިން މި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެގޮތެއް ހައްދަަވއި ދެއްިވއްޔާ ވަރަްށ އިންޝުއަރެންްސގެ މައްސަލަަތކާއި މި ދެ ޕޭޕަރު ވަ

 ރަނގަޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރޮކިޔުމަންޓުން އެ ުސވާލަށް ޖަވާބު ެދއްވުުމގެކުރިްނ ޕްރޮކިޔުމަންޓުން ބޭފުޅަކު ަވޑަިއގެން އެަބއިންނެވި. ދެން  އާދެ!

އަދި ދިހަވަރަކަށް މިނިޓު ތެރޭ ފަހުންނޯ ވަަޑއިގެންެނވޭނީ. އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓު ނުވަތަ ފައިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންނަށް

ގޮތެއްަގއި  ޭބފުޅާ އަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޢާއްމު ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ތިބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ އެއް ނެތް

މުގެ ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ދިއު 33 ވީާމ،ކޮމިޓީގެ ދިގުމިނަކީ ދޮުޅގަިޑިއރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިދ އެބައޮތް އެހެން

ނޑު ދަންަނވައި ފުރުޞަތު. އެއީ ތި ތެރޭ ވަޑަިއގަންނަވާޭށ މިނިޓު 31ލާނަން ބޭފުޅުްނެގ މައްސަލަެއއް ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

 ޢާމިރު  ވިދާުޅވެދެްއވާ. އާދެ! ދަންނަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު  ،މަށްިދއުމުއްދަތު ފަހަނައަޅައިމަ ގުޅޭ ސުވާެލއް. މީަގއި އެަބއިނދޭ ކްލެއިްމކުރުމަށް އިންނަ އަޅުަގނޑު ހަ އަުޅގަ

އެއީ ރަނގަޅު  ،ެއއީ ބައެއް ބޭފުުޅންނަށް ހަމަ .ދެން ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ކޮށްލެވިދާނެތޯއޭ

ނަޑއަޅާފައި އޭގެ މަސްުދވަސްތޯ؟  ންނަނީ ކިހާމުއްދަތެއްތޯ؟ އެއްތެޭރގައި އޮތުން. މިހާރު އޮގޮތަކީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ނެތިން ދެން އެއަށް އިތުރަށް  .ނޫން ކަންނޭނގެ ންނަނީ ދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ދެން ގޯހެއްޑޭޒް އޮ  01ދުވަސްތޯ؟  ފަސް

 އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޑަިއގެން އެަބއިންނެވި. އެހެންވީމާ، ދެންމެއަކު މިތާ އުފެދުނު ސުވާލަކީ ގައްދޫ ާދއިރާެގ  هللاދުޕްރޮކިޔުމަންޓުން ސަޢު

ނ ންތައް ބުނާގޮތުްނ ޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ލިޔެކިއުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚާއްޞަކޮށް އެ ސުވާލުކުރެްއވީ. އަުޅގަ

ންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ދިނުމަށް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އިންުޝައރެންސް މެންބަރުންނަށާއި މެންބަރު



  

ވެސް ދެވަނަފަހަރު އިޢުލާނުކުރެއްިވ  ބަޔެކޭ. އެއީ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރީމަ ކުރިމަތިލެއްީވ އެންމެ ،އިޢުލާނު

ނގޭނެ ގޮތަށްޯތއޭ ފަހުންނޭ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުގެ ުސވާލަކީ އިޢުލާނުކުެރްއވި ކޮންތާކުޯތއޭ މީހުންނަށް އެކަން އެ

ނޑު އަުތގައި މިހާރު ެއބައޮތް އެ އި ޢުލާނު ވެސް. އެކަންކުެރއްީވ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ޖަވާެބއް ދެއްވުން. ައޅުގަ

 ެއއަށް ޖަވާބެއް ެދއްވުމަށް. هللا ދުއެހެންނަމަވެސް، ސަޢު

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ނުވާތީެވ ަފރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި އިނގޭތޯ. އެއަށްފަހުަގއި އެްއވެސް އިގަ މޭ 11ފުރަތަމަ ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

ދެން ދެވަނައަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ވެސް ހަމަެއކަނި ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެލަިއޑް އިންޝުއަެރންސް. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަްށ 

ނޑުމެން ބިޑު ބަަލިއގެން ބިްޑ ޕްރޮސެސްފަާރތެއް ހުށަހެޅި ލާނުކުރުމުން އެންމެއިޢު ކުރަނީ. ކަމުަގއި ވިަޔްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވީ. އެގޮތުން ކޮމިީޓގެ ލަފަޔަ  ކަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  ޢުުކރައްަވއިގެން އެހެންޏާގައި ާޝއިސަރުކާުރގެ ހަމަ ގެޒެޓު  ޝުކުރިްއޔާ މިފަހަރުެވސް އިޢުލާނުކުރެްއވީ އާދެ!

 އިޢުލާނުކުރާ ފަދައިން ދެއްތޯ...

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

 ވެްސވާނީ. އިހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެގެޒޓުގެ ކޮޕީ ތިކޮޅަށް އިނގޭތޯ ީދފަ !އާދެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މެންބަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާެބއް ލިބިވަޑަިއގެންފި ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކޮށްފިން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ށް ނޫނީ މަުޅެވއްޖެ މިހާރު ފްރީ ބިޑަށް ދިއުވާހަކަ ވިދާއެ ވެސް  ޙައްމަުދ ރަޝީދުގުޅޭ ުސވާލަކަްށވީ މު

ހުޅުވާލުމުގެކުރިން އިޢުލާނުކުެރއްވުުމގެ ކުީރގަިއ މާލޭގަިއ މަސައްކަތްކުަރއްާވ އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަައކީ 

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ދެއްވާ ތިން ހަތަރު ތަނެއް މާލޭގައި މިހާރު އެބައުޅޭ ކަންނޭނގެ. ސީދާ އަދަދްެއ 

ވަތެއް ދީގެން ިމކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ދަޢު ަޑކަށް ނޭނގޭ. އެފަާރތްތަކަށްއަޅުަގނ

މިކަން ޕޮލިސީ އޮޅުންފިލުވުމާއި މިކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ މީޓިންގ އެއް ބާްއވާ އެމީހުންނާ 



  

ހަަކއެއް. ަސރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި އިޢުލާނު އެީއ ަވރަށް ރަނގަޅު ވާ ،ގޮެތްއގައި  މިކަން އެނގޭެނ ވަަރކަށް ިމ ޢާއްމު

ފަހަރުގައި އޭތި ނޭނޭގ  ޖެހި. އެކަމަކު އިޢުލާނު އޭތި ނުބެލޭ ނޭނގޭ އަދި އަމުދުން ދިވެހިބަހުން އިނީމަ ވެސް ބައެއް

ިއ ެގޒެުޓގަ  .ެދން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ާޤނޫނީ ޕޮއިންޓެއް .ބޭރުގެ ބަެއއް ެވއްޖެްއޔާ ނޭނގޭ ކިތަންމެ ބަޔަކު އުޅޭ

ުކރީގައި ކިހާވަަރކަށް މިކަމަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭިތ ޖެހިފައޭ އިނީ. ދެން ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެކަމަުކ ޭއގެ

ނޑުގެ ސުވާލަީކ.   މަސައްކަތްކުެރއްވިންޯތއޭ؟ ެއީއ ދެން އަޅުގަ

 

 ހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިްބރާهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ެއގޮތަކަެށއް ެއަކމެއްނުކުރަން. އެއީ ސަބަަބކީ  އިއަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އެްއވެސް ބަަޔަކށް ގުޅާފަ

ނޑުމެންނާއެހެންބަޔަކަށް ނުުގޅައިިފ ކަމަށްވާ އިއަޅުަގޑުމެން ބަޔަކަށް ުގޅާފަ މެދު ގެންުގޭޅ  ނަމަ އެމީހުން އަޅުގަ

ށް ޮބޑަށް ބަދަލުވެގެންދޭ. ދެން ކޮމިީޓން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޮގތަށް ލަފާދީފިކަމުގައިވާނަމަ ވިސްނުން ވަރަ

ނޑުމެްނ  އިއަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ތިބި އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވެްސ ގުޅާފަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކުރިމަތިލާން އެގޮތަށް  އިއެއީ ަވކި މީހަކަށް ގުޅާފަ ޖެނެރަލް އުސޫލެއް ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ނުގެންުގޅޭ ޮގތެއް

ހާލަތުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ެއގޮތަށް ބޭުނންވާ ކަމަށްވަންޏާމުން އިތުރު  އެންގުން ެއއީ އިނގޭތޯ. ދެްނ މި

 ދެވިދާނެ. ގެން އިޢުލާނަކަށް ގޮްސގެންެވސް ުކރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގު ދެން ޢާމިރު. މުބީން ދެން މަރުޒޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިތަނަށް ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން ކުރީގައި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުގަ

ބޮޑެތި ދަތިތަކެްއ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެއްވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީގައި ވަރަށް 

 މިދިޔައީ. ދެން އެލަިއޑުން ެވސް އެހާބޮޑު ޝަޢުޤުވެިރކަމެްއ ހުރެގެން މިކަންކުރަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ވިސްނުމެއް ހުރި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގައެއްުނކުރެވޭ. ދެން ވެާދނެ އެވަުރގެ ކޮންޕެޓިޓަރ ެއއް ނެތީކަމަށް ވެ ްސ. ދެން ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ައަވށްޓެރި ސްރީލަންކާ ނޫނީ އިންޑިާޔަގއި ވަރަށް ކޮންޕެޓިޓިވް މާހައުލެއް އެަބއޮތް 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން  ،އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަުކގައި. ކީްއެވގެންތޯއޭ މިވަުރެގ އެްއޗަކަށް މި ޕްރިމިއަްމަގއި އަުޅގަ

ނެ ބަޔަކު ވެދާނެ. އަިއ ގެސް އިނގޭތޯ. ދެން ކީްއެވގެންތޯއޭ އިންޓަރނޭޝަނަީލ އަވަށްޓެރި ޤައުަމކުން މިކަން ކޮށްދޭ

ބޭފުޅުންެގ އިންޓްެރސްޓެއް މިކަުމގަިއ ނެތިއްާޔ. މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު  މި ބޮޑު ޑަރނުކުރަނީ މިހާމީތި ޓެން



  

ންނަށް ގުޅާލުމުން ވެސް ކަންކަްނ ބޭފުޅު ވެސް މާބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަެމއް ނެތް. ޕްލަސް މިހާރު އެ އިޢުލާން ކުރީމަ

އަރެންސް މެްނބަރުންނަށް އިންޝު މަހެއްހާ ުދވަސް ިމވަނީ އަިދވެސް 2ސާފުކުރަން ވަރަށްބޮުޑ ދަތިަތކެއް އެބަހުރޭ. 

އެކަންކަްނ ، އެަބހުރި. އެހެންވީމާހަމަނުޖެހި  ވެސް ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ާކޑު ،ާކޑު ހަމަނުޖެހި ކަންކަން ހަމައެްއ ނުޖެހި،

 ތަށް ކުެރވިދާނެ ެއއްެވސް އުސޫލެއް ހަމަެއއް އެަބއޮތްތޯ. އެކަން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. އެގޮ

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ބޭފުޅުން ވަރަށް އިންޓްރެސްްޓ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެ ްސ އެހު ވެވަބިޑު ހުށަހަޅުއްވަން އެަލއިޑުްނ ވަޑަިއގެންެނވި ދު

ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއ އެހެން ކަންތައްތަްއ ނުކުެރވި ދިއުއިާދރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  އެބަހުރި ކަމަށް. ދެން ތި މަީކ އަުޅގަ

ލަތެއްގައި ހަމަ އެގޮތަްށ އެހެން މައްސަލައެއް ކަންޭނނގެ. ދެން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލަން ވެސް ޖެހިއްޖެ ހާ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޓެންޑަރައކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ހަމަ ފްރީޮކށް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ެއއްެޗއް. ދެން އިތުރު ބައިަތކެްއ 

 އިނގޭތޯ. އަސްލު ށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށްަވންޏާ މިގޮތަށް ވެސް ކުރިއައިންަވއިޓް ކުރަންޖެހޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންނަށް ހަމަ މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން މިއިނގޭނީ ދެން ެއހާ ގަޔާެވގެން އެއާދެ ބޭފުޅުން  ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ެވސް ިމއިވުނު ވާހަކަަތކަކުންނެއް ދޭަހއެއް ުނވި އެްއގޮތަކަްށ ވެްސ  ކަމަކަްށ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަގއިމު ކުރަްއވާ ކަެމއް

ޯތއޭ. ބޭފުޅުންގެ އިންޓްރެސްޓް ފާޅުކުރެއްވީ ކިހިނެއް ގުޅިެގން އެ ކުރެއްވުމާ ޅުން ތި އިޢުލާންބޭފު އިނގޭތޯ. ދެން ތި

ްށ ަގއި ވެސް މި ޕޮލިސީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަބޭފުޅުންނަށް ކުރީ ބޭފުޅުން އެ  ނޫނީ ތި ދެން އެންމެ ފަހު ަވގުތުތޯއޭ 

ނ ،ތޯއޭ. ކިހިނެއްތޯއޭބޭފުޅުން ަކމަށްވީމަ ދަންނަވާލިން ކޮށްދެއްވިކަންމި ޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ދެން  ޖެހެނީ. އެ ލިބެން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ މި ޤާނޫނުގަިއ މިބުނާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ މި

ނޑުމެންނަށް ޝަކުވާަތއް މިއަންނަނީ މެންބަރުން ނަމެއްގައި ލިބިދޭ ކަމެއް ގެ ފަރާތުން އިނގޭތޯ. ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ. ދެން މިއެ، އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުން ޖަވާބު  ހާ ަގޔާ ނުެވެގން މިއުޅެނީ ކީްއވެޯތއޭ ައުޅގަ

 ައޅެ މިކަމަށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވެދެްއވާ. هللا ދުދެއްަވއިފި. ސަޢު

 

 ވުން:އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްކެ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ނޑުމެންނަށް އަންގަވާަފއި އޮތީ ސެޝަންތަކެއް މެންބަރުންނަށް ބާއްަވއިގެން ީމގައި އެ ުހރި  ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ފާހަގަުކރެވޭ ކަންތައްަތއް މެންބަރުންނަށް ކިޔައިދިނުމަށް އެކަމަްށ  އެ ްއކޮށްއެބެނިފިޓްސްތަކާ 

ހުރި ކަންތައްަތއް އެ  ންގެ ގޮުތގައި ފާަހގަކުެރވިފައިވީމާ، މިކޮުޅގެ ކޮްމޕްލެއިހުރި ކަމަށް އިނޭގތޯ. އެހެން ތައްޔާރަށް



  

އުލެއްަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެން އެއްތާ ތިބެގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާޙަ ހިއްސާ ކުރެވެމުން ހަމަ  ބޭފުޅުންނާ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެ  އްވާފައި އޮީތ. އެބޭފުޅުން ތައްޔާރަށް ހުރި ަކމަށް އަޅުގަ

 

 މަރުޒޫގު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ފަދައިން  ފާހަގަކުރެްއވި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ގަްއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވެސް އެ

ކަންނޭނގެ.  ބިޑަކަށް ދާ ވާހަކަެއއް ނޫން ވިދާޅުވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅާ ވެސް އެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް އެ 

ުކގެ ޑީޓެއިްލ ބޭފުޅުްނގެ ޕޮލިސީތަ ޒިރުކޮްށ އެކުންފުނިތައް ހާ ރެންސްއްޖޭަގއި ާގއިމުވެަފއިާވ އިންޝުއަރާ

ނޑުމެން އަދި ބިަޑކަށް ދާ ވާހަކަ އެއަޅުަގނޑުމެން ހޯދު  ބޭފުޅުން ކައިރީަގއި ދެންނެވިދާނެ. އެއީ ން. އެއަްށފަހު އަޅުގަ

ވިދާުޅވާ އެްއޗަކީ. އެައކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ންނޭނގެ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް އެކަ

ހުންނަނީ ތަފާތުކޮށް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހިއެއްނުވޭ ހުރަހެއް އޮތް ކަެމއްހެން. އެއީ އެކި ކުންފުނިތަުކގެ ޕޮލިސީތައް މި

ނޑުމެބިޑަކަށް ދިއު ހުރި  ޑީޓެއިލްސް އެބަ ނަގަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ މި ކުންފުނިތަކުގައިހަމަ ން މުގެ ކުރިން ައޅުގަ

ޕޮލިސީތަކުގެ. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިޑެއް ތައްޔާުރކޮށްލަން ވެސް އެބަ ފަސޭހަވެގެންދޭ. ެއއީ ކަންނޭނގެ 

 ިވދާޅުވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދުރައްޔިތުންގެ މަ

ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ދެން  ށްޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށް ކުިރއައާދެ! ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމައިފި ކަމަށްވަން

ބޭފުޅުންގެ  އެ ގެންބޭފުޅުންނަށް އިްނވައިްޓކޮށް ކޮށް އެޒިރުއޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ހާ ރެންސް ދޭ ކުންފުިނތައް އިންޝުއަ

 ކޮންސިޑަރ ކުެރވޭ ކަންތައްަތްއ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ދުޢާމިރު ދެން ސަޢު

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ބޭފުޅުންނަށް  ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގައި ެއބައޮތްތޯއޭ ތި ޔުމެންްޓގެ ފަރާތުން ސަޢުދާމީގައި ޕްރޮކި

 ަތކަްށ އެލަިއޑް އިންޝިއުރެންްސ؛ފާހަގަކުރެވިަފއި އެހެން ފަރާތަކުން މީގެ ކުރިމަތި ނުލަނީ ީމގަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

ނޑުމެްނގެ މައްސަލަތަކެ  ނޑަށް މީގައި އަުޅގަ ން. އްެގ ވާހަކަ ވެސް މީަގއި ދަންނަވާލުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރި މަޙަޤީޤަތުގައި އެަލއިޑް އިންުޝއަރެންސާ ތަްއ ސައްކަަތކުން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީިއއެކު މިހާތަނަށް އަޅުގަ



  

އެުކ ބޭފުޅުންނާ  ގެން އެވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން އިނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ

ނޑު މިކަމެއް  މިދެކެވޭ ވާހަކަތަުކގަިއ އެ  ފާހަަގއެްއ  ބޭފުޅުން ހަމަ މުޅިން ޝައުުޤވެިރކަން ނެތް ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ައޅުގަ

ނަށް ހަމަ މިކަން ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަަމ ވަޔަބަލް ކަެމއްެގ ގޮުތގައި އެ  ލީ އެނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކޮމާޝަ

ިއއެކު ކުަރއްވާ ކަމެއް. ދެން އިތުރު ފަރާތްތަކަކުން ކުރިމަތި ނުލުމުގެ ސަބަބުން އެ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ޓްރެސްޓާއިން

މީގެ މިހާރު ވެސް އެބަހުރި  .ބޭފުޅުން ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް މީެގ ތެރޭގައި ވުން ވަރަށްބޮޑަށް ނެތުނީމަ އެ

އިން ފައިސާ ލިބުމުަގއި ދަިތތަކެއް ހުރި ވާހަކަ އެބައާދޭ.  ކަތަެކއް. ފިނޭންސްބޭފުޅުން ވެސް ަދއްކާ ވާހަ މީގައި އެ

ބޭފުޅުންނާިއ  ނުވުމުެގ ސަބަބުން އިދާރީރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ކު

ނޑަށް ހީވަނީ ހުމި، ންވީމާދެމެދުގައި މައްސަލަތަކެްއގެ ވާހަކަ އެަބއާދޭ. އެހެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިދެ އްސަ ދެން ކަންތައްތަެކއް ދިމާވެއްެޖއްާޔ ދެންއްލުެވގެން ގޮ ޙަ ންނެވި ނުކުތާ ނެގެނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ، އެހެންވީމާ  މި ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހަމަ ދެވޭނޭ ބަެޔއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޏަކަށް ވެފައި މިކަން ރެންސް. ސަބަބަކަްށަވނީ އެއީ ސަރުކާުރގެ ކުންފުންވެނީ އެަލއިޑް ިއންޝުއަޤަބޫލުކުރެ

ރަނގަުޅ  ނަށް ވެސް އެބަވޭންެއކު ކުރެިވގެން މިކަން ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެއެފަރާތާއި

ޚިލާފަށް  ސް ކޮމާރސް، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއެހެންނަމަވެ ،ންމުގެ މުހިންމުކަގޮތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، އެަލިއޑަށް ދިނު

ނޑު މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ ކަެމއް ކުރާ ވާހަަކއެއް ނޫން ބަޔަކަށް  މިކަމަްށ ޝައުުޤވެރިކަން އެހެން ، އަުޅގަ

ރޑްޕާޓީ އިންޝުއަތަކުން ފާހަތްފަރާ ކަންކަން ެރންސެއްގެ ގޮުތަގއި ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތަކުން މިގަކޮށްފައި ނެތީ ތާ

މީގެ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ އެހެން ފަރާތްތަކަކުން  މެއް ވެސް ނޫން. އަނެްއޮކޅުން ގޮސްކޮށްދޭއިރުަގއި މީކީ އެހާ ފަޭސހަކަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުންނަ ބޭފުޅުންނާ  ނަގަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށް މީ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އެ އެކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޭޝްއަޅު  ކަންތައް. މިސާލަކަށް ތަންތަނުްނ  ންނާއި އެހެންނޫނީ އެހެން ގޮތަކަށް ބެންޮކކުލެސްކޮށް  ގަ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަްނކަމުގެ ނާޖާއިުޒ  ތަކުން އަޅުަގނޑުެމން ބަލިމީހާ މި ބޭނުންވަނީ ހަމަ ފަސޭހަހޮސްޕިޓަލް

ނޑުމެން. އެހެން  ނޑުމެންނަށް މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ،ވީމާފައިދާ އެފަރާތްތަކުން ނަގާ މިންވަރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ސިސްޓަމް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  މި، ބައި ޮބޑު ކަމަށްވޭ. އެހެންވީމާ  ޭއގެ ބޭކާރު  ޚަރަދަށް ލިބޭ ޚިދުމަތަށްވުރެ އެކުެރވޭ

ނޑުމެން އެންެމން ވެސް އެބަޖެހޭ މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ިތވިދާުޅވިހެން ެއވެއާރވާ  މި، ހެންވީމާން. އެޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަ ކީ އެމަޢުލޫމާތު ސެޝަނަ ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ ްށ ބޭފުޅުންނާއިއެކު އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން މީގެ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި ، މިފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ 

ިވޔަސް  ވޭޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ ކުިރމަތި، ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ކަެމއްވިފައި އެއް ޝައުޤުވެރިުނވާ ކަމަށް ފާހަަގކުރެ

ދެން . މަތިލީމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ މިހާރު މިއޮތީ މި

ތަކަށް ގުަޅއިގެން މިކަްނ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ެއީއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެަފރާތް



  

އެއްގޮަތަކށް ވެސް ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އަސްލު ކުރުމުގެ ރޫޙަކީ ވެސް ެއއީ މަޖިލީހުން 

ނޑުމެންނަށް އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މިކޮޅުންއެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ހުރިހާ ބި ކުރެިވގެްނ ނު ޑްތަކެއްަގއި އަުޅގަ

 ގުޅަިއގެން އެކަން ކުރުަމކީ ެއއީކީ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް  އެ ަފރާތާ، ވެގެން ިހނގައިދާނެ. އެހެްނވީމާ އޭތި މައްސަލަައކަށް

ނ   ޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންެވގެން.ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ެއއީ ހަމަެއކަިނ ވެސް ޖެހޭ މަްއސަލައެއް.  އާދެ! ތިވިާދޅުިވ ގޮތަށް ޕޭެމންޓްގެ މައްސަަލއަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަބަދު

ރެންްސގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގައި ވެސް ޕޭމެންޓް މައްސަލަތައް ޖެހޭ އެލައިޑް އިންޝުއަ

ނޑުމެންނަށް ޕުޝްކުރާނެ  ެއކޮޅުންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެއަށް ޕޭކުރުން ލަސްވާ ވަރަކަށް  އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނުޑމެން އެ  އިން އެ  ރެންސްސައްކަތް ުނކުަރނީތޯ. އެހެންވީމާ، އެލަިއޑް އިންޝުއަމަ ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ. އަުޅގަ

ކުރެވެނީ. ބޮޑަށް ލަފާއަުޅަގނޑަށް ށްދާނެ ކަމަށް ރިއަކަމުަގއިވާމަ ހުއްޓުން ނާރާ މިކަން ކުވާުލކޮށްފި މަސައްކަތް ޙަ

ލަސްވާނަމަ ވަގުތުން އެމީހުން  އްއެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޕޭމެންޓެ މިސާލަކަށް ބޭރު ބަޔަކަށް އެވޯޑުކޮށްަފއިވާނަމަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާގެއްލުްނވަނީ އަޅު ފަހު ވަގުތު ހުއްޓާލާނެ އިނގޭތޯ. ހުއްޓާީލމަ  ެގ ބަދަލުގަިއ އޭ، ގަ

ނޑުމެންނަށް އޭތި ސަސްޓެއިނަބަލްމެދުެވރިކޮށް ެއކަން ކުެރވިއްޖެ  ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކުރެވޭެނ  ކޮށްއްާޔ އަުޅގަ

ކާ ވެސް އޭެގ އެހެން ގޮތަކަށް ިދއުން އަސްލު. އެހެންނޫންނަމަ ދާނީ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ދޭތެރެައުކން ހުއްޓިފައި އަނެއް 

ން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޮޑަށް ބުަރެވވެނީ. ސަބަބަކީ މިބުނާހެން ވީމާ، ހަަމ ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކަށް ިދއުއެކަީށގެންވޭ. އެހެން

ރެންސް ކަންތަުކަގއި އަްށ ކޮންމެެވސް ވަެރއްެގ ލުޔެްއ ލިބޭނެ. މި ިއންޝުއަޕޭމެންޓް މައްސަލަތައް ދިމާުވން. އެ

 ބިޑުތަކަްށ އަންނަ  އެހެން އެކަމަކުފަރާތަކުން ނާދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކނަޑއެިޅގެން ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. ެއހެން 

އަބަދު  ފަރާތްތަކުން އެމީހުން ފާހަގަުކރޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެމީހުންނަށް ލާރި ލިބުން ލަސްވާ ކަމަށް

ކުރުމުގެ ރޫުޙަގއި  ވެސް އެ ކުރާީތ އެމީހުން އަބަދު ތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ަމސައްކަތް. އެހެނަސް އަިމއްލަ ެމދުފަންވެސް

 މަސް ފަހުން.  0 ތުން ނަމަ މަސައްކަތް ނިމޭތާލާރިން މި ލިބެނީ އެމީހުން ބުނާގޮ ކުރަމުންދަނީ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑިއގެންދެއްިވ ބަޖެޓް ެސކްޝަނުން އިބްރާހީމް ރަީޝދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ގެ ކަންތަކުަގއި ދިާމވެގެން އިންުޝއަރެްނސްން ިމއަދު އިބްރާީހމް ރަޝީދަށް މިދަންނަވާލެވުީނ މެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑުމެ

އުޅޭ ދަތިތަކަާކއި އަދި ފުރަތަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ބިޑު ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ފެށުނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ވެގެްނ ވެސް އެބަ ދެެކވޭ. މިކަން ކުރަން އުނދަގޫ ތަކުގެ ވާހަކަ ހުރި ދަތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި



  

ފައިނޭންްސގެ ާވހަކަތަކެއް ވެސް އައީީތެވ ، ކަތަކެްއ މިދެކެވެނީ. އެހެންވީމާވާހަ  މިއުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ ާއއި އެ

، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ މަުރޙަބާ ދަންނަވާލީ. ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވީމަ ވަރަށްބޮޑަށް ވެސް އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް

 ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުން ދަތިވަނީ ީކއްެވގެންތޯއޭ. އެ  އީމެންބަރުން އެބަހުރި ތަފާތު ސުވާލުތައް. މި 

އެަލއިޑުން ަފއިާސ ހަރުތަކުަގއި މިބޭބޭފުުޅން މިވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންނަށް އެބަހުއްޓޭ ތަފާތު ފަ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގައި

. އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިމަތީގައި ެވސް އެަބއޮތް އެބަ ހުރި ހުރި ލިޔުންތައް ެވސްއްސަ މައްސަލަޖެހިގެން އައި ނުލިބިގެން 

 އޭގެ ެއއް ލިޔުން. ޑެޑްަލއިނެްއ ވެސް ދީފައި އެ ޑެޑްލައިން ފާއިތުެވގެން ދިޔައިުރގައި ެވސް ފައިސާ ނުލިބިގެން އުޅޭ

ނޑުމެންނަށް އެބައިވޭ. ވާހަކަ  ކިހިނެއްތޯ މިކަން މިދިމާވީ. ތަެކއް ވެސް އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ފައިނޭންސް ެސކްޝަނަ ށް ައއިމަ އެ އަންނަ ތަނަކުން ެއއަކަްށ ަވއުަޗރ މިހާރު ބިލެއް އަުޅގަ

 ުޅަގނޑުމެން ހަމަކޮށްފައި ެއއާމެންޓްސް އަާއއި ގުޅޭ ހުރިހާ ސަޯޕޓިންގ ޮޑކިއުއެ ެރވޭ.ނުކުހަދާފައި ޕޯސްޓެއް 

 އްމުކޮށް ބިލެއް އަންނައިރަށް ކުރީގައި ޢާ އެންޓްރީން ހަމަ ، ށް މި ވައުޗަރ ހެދެނީ. އެހެންވީމާއެޓޭްޗކޮށްފައި ޭއގެ މައްޗަ

ނޑުމެންއައުން  އަންނާނީ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ޓް އުފެއްދެވީމާ ސީދާ ބަދަލުކޮށްފިން ޕްރޮކިޔުމެން މިހާރު އަޅުގަ

މެންޓް ެއޓޭޗްެވގެން ފައިނޭންްސއަށް ލިބިަފއި އެތަނުން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ސަޕޯޓިންގ ޮޑކިއުބިލެއް  ޕްރޮކިޔުމެންޓަށް

ނޭންސް އަންނަ ގޮތަށް. އެހެން ހެދީމަ މަގު ކުުރވެފަިއ ފަސޭހަ. ދެން އެހެން އަންނައިުރގަިއ ވެސް ާވގޮތަކީ ަފއި

އެދުވަހަުކ ބަލަިއގެންފަިއ ހަަމ ސެކްޝަނުން ވެްސ ބަލަހައްޓާ އެންޓްީރެއއް. ޕްރޮކިުޔމެންޓުން ދޭ އެއްޗެހި 

ނޑު ަލްއވާ ސޮިއކުރުވާނެ. މިގޮތަށް ހަދާއިރު ާވގޮތައެންޓްރީެއއްަގއި  ކީ ެއންޓްރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަަފުކ ލިޔެފައި އަުޅގަ

އެކަންކަން ނުބަލާނެ.  މެންޓްތައްތޯ ހުރީ. ދިމާޭވތޯ.ޑޮކިއު ހަމަތޯ، ރަނގަޅު މެންޓްނުބަލާނެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއު 

ނޑާ ވޭ އަނެއްކާ ވެސް ސަޕޯޓިންގ ފާހަގަކުރެއެބަ ހަމައަށް ގެނައިމަ އަޅުަގނޑު ބަލާއިރުަގއި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިއ، އެހެން ބައެއް އެްއޗެހި ދިމާނުވާ ކަމާ އަދި އެ ހުންނަ ޑޮކިއުމެންޓާއި އެއާ ނުހުންނަ ކަމާއިމެންޓް ޑޮކިއު

. ދިނީމަ އެހިސާބުން ދެން ނީނދޭ ށްަމ އަނެްއކާ އަނބުރާ މިދެެވނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓަބައެއްފަހަރަށް ފާހަގަކުެރވުނީ

. ކުރީަގއި ެވސް ސީދާ ފައިނޭންސަށް އައިމަ ވެްސ ވާލު ުކރެވުނު ތާރީޚު އިނގޭނެ ގޮެތއްލިޔެކިއުމަކުން އެ ޙަ

ނގޭތީ ސީދާ އެޮކޅަށްދާ ގޮަތށް މި ހަމަޖެއްސީ. އެކަމަުކ ނޭއެޭޓޗް ކުރުމަށް ދާ މުއްދަތު މެންޓް ސަޕޯޓިންގ ޮޑކިއު

ދިމާލެްއގަިއ  ލަސްވީ ކޮން މިބުނާ ހާލަތުގައި އަނެއްކާ ެވސް އެބަ މި އަނބުރާ ފޮނުވާލީމަ، ދެން އެހިސާބުން އެއަށް އެ

ނޑުމެންނަށް ިމ  ގޮތަކަްށ ވެަފއި ކިހާ ހިސާބެްއގަިއ ކަމެްއ، ކިތައް ދުަވސް ކަެމއް ނޭނގެ. ެއކަހަލަ އިން ަކމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެލަިއޑުން  އް . އެނޫން ހުރިހާ ޕޭމެންޓެއްހާހުެގ ޕޭމެންޓެ 21ލަްއކަ  5ބެލެނީ މިހާރު ނުދެއްކި އިން  އަުޅގަ

. ބިފައި ހުރި ކަމަށްބޭފުޅުންނަށް ލި އެ ހަމަ ވެސް ބަލާފަިއ ސިސްޓަމުްނ ޗެްކކުރިއިުރގަިއ ެވސް ަދއްކަނީ 



  

ން އިީނ މިދެންނެވިހެން އެންޓްރީ ވެފައި ހުރި ކަމަށް. މިއަދަދު އަދި ްޓރާންސްފަރ ނުވެޓްރާންސްފަރ

މެްނޓް އެޭޓޗް ކުރުމަށް ަޓކަިއ ނަށް ލިބިގެްނ އެ ސަޕޯޓިްނގ ޮޑކިއުމެންޓް ނެތީމަ ސަޕޯޓިންގ ޮޑކިއުއަޅުަގނޑުމެން

ެވްސ  އްޔާ މިއަދުޖެހިއްޖެލިބި އިނީމަ. އެ ހަމަށް އެ ހަމަވެެގން ނުބުރާ ޙަވާލުކުރީމަ އަދި ފައިނޭންސައަނ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕޯސްޓް ޮކށްލެވޭނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޝިޔާމް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެންނަށް ީމޓިން އިން އެުގވެގެން ެއބަދޭ. އަދަންނަވާލަން އުޅުނީ ދެން މިހާރު ވަރަށް ދި ނގޭ އެްއޗަކީ ުޅގަ

ބަހުިރ ފުންނަށް އެްސ އެްނޑް ޕްރޮޓޮކޯްލގެ މުަވްއޒައަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އެބަހުރި ދަތިތަެކއް. މެންބަރ ސާރވި

އުޭޅ އިޝޫޒްަތކެއް. އަދި ހަމަ ޕްރޮކިޔުމެންޓް އަދި ބަޖެޓް ސްޓާފުންގެ ެވސް އެބަ ހަމަ އިތުރުން ދަތިތަކެއް. އަދި ޭއގެ

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް، ބަހުރި އުނދަޫގތަކެއް. އެހެންވީމާއެލައިްޑެގ، އެަލއިޑް ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އެ ބޮޑަްށ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިެސސް ،ންއެދެ ން ައޅުަގނޑުމެްނ މުެގ ކުީރގަިއ މުޤައްރިރު އަރިހުން އަުޅަގނޑު އެދެއަށް ިދއު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ؛ގިނަ ެމންބަރުންގެ ުމގެ ކުރީަގއި ެއއީ ވަރަށްރިސެސްއަށް ދިއު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭތީެވ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ގިނަ މެންބަރުން އެބަ އެ ދިމާވާ ވަަރށް އަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރޭ. ލުތައް އެ ސުވާ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސެޝަން ހޯލްޑުމުގެ ކުރިން އައެހެންވީމާ، ރިެސސްއަްށ ދިއު  ެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިކަންތަްއ ކުުޅގަ

 ން ވަރަށް އެދެން. ގެންދިއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

ބޭފުޅުންނަށް  ދުވަސް އެ 1ަގނޑުމެންނަށް އަންގާފައި އޮތީ ެއޑްވާންްސކޮްށ ން އަޅުއިންޝުއަރެްނސުއާދެ! އެލަިއޑް 

ދުވަހުެގ  1، ދޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަށް ސެޝަން މިކޮޅުަގިއ ބާއްަވއި ވާނަމަ އެ ދީފި ކަމަށް

 ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ކަމަށް.ބޭފުޅުންނަށް ދިނުމުން އެކަން  މުއްދަތެއް އެ

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން އެަކން ކުރާ 1 ލިބޭނެ. މިއަދު ދުވަހެއް ނު 1އްޔާ ވެއްޖެ ކަމަށް ދުވަހެއް ދެން ރިސެސްެގ ކުރިން އަޅުގަ

އެީއ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އިެދްއަވންގުނަންޏާ ލިބިދާނެ. އަންގާަރ، ބުދަ، ބުރާސްފަތި. ބުާރސްފަތި ދުވަހު ބާްއވަ

ނޑުމެން ފަހު މަސައްކަތް ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް. އޭގެ ފަހުން ރިސެސް އަށް އައަކީ  13އެހެންނޫނިއްޔާ  ުޅގަ

 ދާނީ. 

 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިރާދާގެ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސަޢުދު

 ފަތީގައި ާބއްވަން އެކޮޅަްށ ގުޅަިއގެން. ުބރާސް ކުރާނަން އިނގޭތޯމަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން، ހެންވީމާއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ދެން ވަރަށް  ކުޑަުކޑަ އަދަދެކޭ ބޭސިކަީލ ދެންމެއަކު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ން އެ ަދތިތަކެއް ދިމާެވ ދެން މިހުރިހާ ލަްއކަެއއްހާ ރުފިޔާއޭ. ދެ 5އޮތީ.  ހެން މުޅިެއްއޗަށް ބަލާިއރު ނުދެއްކި ތި އަނެއް

ނޑުެގ ެއކްސްީޕރިއެންސް ވަރަށް ރަނގަުޅ  ވާހަކަެއްއގެ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ މި ސްކީމަްށ ނޑަކަށް ނެތް ދައްެޗއް ދިމާވެފަ. އަުޅގައެލަިއޑް އިންޝުއަެރންސް އިނގޭތޯ . އެންމެފަހުން އަުޅގަ

އަހަރުެވގެން ދިޔައީ.  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި. ޭއރު ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން މިހާރު  1131 ކުރީ ސްއެކްސެ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި  އަޅުަގނޑަްށ ދިމާވެފައި  ހުިރ  ހުރި ކަންތައްަތއް ވަރަށް ރަނަގޅޭ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން  ތި، މިވާހަކަ މިދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ ހެދި އިހުރި ދަތިތަކާ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާެވފައި

ބޭފުޅުން  ދަށް ފުރުޞަތެްއ އަރުވާަފއި ތިބޮޑަށް. ސަޢު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާތުތައް ލިބިގެން ވަރަށް

 ...ބޭފުޅުން ދުގެ ސުވާެލއް އޮިތއްޔާ ދަންނަވާލީމަ ތިސަޢު

 

 ގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ނޑު ދެން މި ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަިއ އެބަ އެނގޭ މި ފަންކްަޝންސްގައި ިމއީ ހަމަ އަލަށް  އާދެ! އަުޅގަ

އެކްސެްސވާން އުޅޭ ބޭފުޅުންގެ ދަތި ކަންތައްތަކެއް ކަްނ މިހާރު ހުރީ. މިހާރުވެސް ދެން އެކްސެސްވެަފއި ތިބި 

ސާރވިސް ލިބެުމންދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އެލަިއޑް އިންުޝއަރެންސްެގ ޓީމާ  ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން އިށީެދލައިގެން ދެން މީގައި ހުރި؛ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކޮބަިއތޯ އަންނަ ކޮމްޕްލެއިންތަކަީކ  އެީކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިއަށް ދާން ވެސް އެނގޭނީ. ދެން އެބަ ޖެހޭ ޑައިރެކްޓް ބެލެން. ބެލުމަށްފަހު ދެ ން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޖެއަކު ހަމ ނެތް މިފަދަ ސާރވިސަކަށް އެަލއިޑް ކަަހލަ ހަމަ އިންޝުއަރެންސް 



  

ްނއުޅޭ ދަތިކަމެްއ ކޮމްޕެނީ އަކީ ހަމަ އެކަށީެގންވާ ކޮމްޕެނީއެްއކަން. އެހެްނވީމާ، އަލަށް ެއކްސެްސވުމުަގއި ދިމާވެގެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން، ދެންމެ ވާހަކަދެއްކުމުަގއި މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން  ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް ހުރިހާ ސެކްޝަންސްތަކުން ވެސް މަސައްކަތްތައް އެަބ ދޭ. ދެން ޕެންޑިންގައި އެމަުއންޓުގައި ެވސް ހަމަ ވަރަށް 

ސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަލަންޏާ ފެންނަން އެހެރީ. އެހެންވީާމ، އެަލއިާޑ އެީކގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނ ކުޑަ އަދަދެއް އު

އިށީންދެލާފައި ކަލެކްޓިވް ަމޢުލޫމާތެއްގައި ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ިއޝޫޒްތަުކގައި މިހާރު ހުރި 

ތުން އަންނަ ކޮެމންޓާ އެީކގަިއ އެ ެޕކޭޖުަގއި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ެދން އިތުރަށް ޕެކޭޖުަގއި މެންަބރުންގެ ފަރާ

ނޑުމެންނަށް އަިލައޅުވައިެލވިދާނެ.   ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު... )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީ ދެން ވަކިން... ވަަޑއިގެ  ންެދއްވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 މުޤައްރިރު މިހާރު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޞަތެއް އަުރވާފައި... އާމިރަށް ފު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ މި އެދުނީ މިހާރު މިއަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި ކަރަންޓުގެ އިޝޫ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި 

 ގެ ބޭފުޅަކު މި ތަނަށް ހާޒިރުކޮށްލަން. އެހެންެވގެން. ފިނިސް މިނިސްޓްރީއާ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

މިހާރު އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ގޮތުން އިޫޝެއއް. ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ ޢާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްީވ ފިނޭންސް ހާޒިރުކުރުމަށް. 

ނޑަްށ މި ހުރިހާ ކަމެްއެގ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޢާމި ރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މީަގއި، އަުޅގަ

ތެރެއިން ވެްސ ފެނުނީ ފަިއސާގެ މަްއސަލަިއގަިއ މިކަްނ ނުެވގެންދާ ކަމަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ހުރިހާ ކަެމއް ވެސް 

 ނޭ. ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވެ ެއއަށް ތާއީދުކޮށްލަން ފެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ދެންމެއަކު މިހާރު މި އިންޝުއަރންްސގެ ކަންތަުކގައި ދިމާެވގެން މި އުޅޭ ަދތިތައް ފައިސާގެ ސަބަބުްނ  

ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކެއް ަކމަށް ބޮޑަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޢާމިރު މި ހުށަހެޅުއްވީ އަދި ފަލާޙު ތާއީދުކުރެްއީވ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރަން ކޮމިޓީ އަށް. މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް އަސްލު މިއަދު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ؛ މި  އަުޑއައްަސވާ! އަުޑައއްސަާވ! މިހާރު އަޅުގަ

ތޯ ކަން ކުރާނީ؟ ވަރަށް ައވަސްކޮްށ މިއަށް ގޮތެްއ އިވެުލއޭޓުކުރުން. ިބޑް އިެވލުއޭޓުކުރުމަށް ކިހިެނއް

 ނިންމަވައިލަްއވާފައި ަސއިފޮދަށް ވަަޑއިގަންަނވާ. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު އޮންނާނީ ...  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޖެހޭ ރު ދެ ދުވަހު، ދެވަނަ ދުވަސް މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް ބަހުސްކުރެވޭތާ. ައަވހަށް ނިންމަން ވެސް މިހާ

ނޑުމެްނ  ބައެއް ،އުޅެނީކީ މެހެން މިންޮބޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. ކޮންކަ ކަމެއް. އެކަަމކު މީގައި ފަހަރު ހީވެދާނެ އަޅުގަ

ވަނަްސ  ތަނަށް އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި ނިގގެން؛ގޮތް ނޭ ޔާ މިކަން ހިންގާ އްނޫނި، ތަނަށް އައި މީހުންނަށް އަލަށް މި

ނޑު ގޮ ަގއި އެހާ އަލެއް ނޫން. ދެން މީގައިހަލަ ކަންތައްތަކުކަމި ދެކުވުުނ  މި ތެްއަގއި މި ލިބުނު ޑޮކިއުމެންާޓއިމައިގަ

ނުޑމެން  ނޑުމެ .ވާހަކަދެއްކީ މި ވާހަކަިއގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ ހޯލްތަކެއް ށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި ލޫޕްންނަޭއަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއގައި. ދެން ހަމަ އެ އެްއޗެހިތައް ރަނގަޅުހުރިކަމާއި  ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކީ މަިއގަ ކުރަްނވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ ؛އަޅުަގނުޑގެ ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ީމގެ ފައިނަލް އަުޅގަ މި  ،އަިދވެސް އަުޅގަ

މީހުންގެ  އެ ،މީހުންގެ ހުރިކަންބޮޑުުވމަކީ ކޮބައިތޯ އެ ،ވާހަކަދައްަކއިގެން  ރެންސް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ންޝުއައި

ވާހަަކ  މި .ގޮތެްއަގއި ިމ ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ުޅެގ ވާހަކަ އަުޑއިިވގެން މީީތގައިދެކޮ. މައްސަލައަީކ ކޮބައިތޯ



  

ނޑުމެން މީތި ނިންމަން.  ފަރާތާ ޅުަގނޑުމެން އެ ދެކެވެނީ. މި ނިންމުމުގެ ކުރިންވެސް އަ މި ވާހަކަދައްކާފައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ ތި  އޭޒިރުކުރަންތޯއަށް ހާ ކޮމިޓީ ވިދާުޅވީ އަޅުަގނޑުމެން މި ތި ؛މިހާރު އިންޝުއަރެންސް ުކންފުނި

ދެން ވަރަށް  އެއް ނެތް.ޯއކޭ މަްއސަލަ ނ،. މިހާރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ސެޝަނުގަިއ ދެއްތޯ. އާވާހަކަދެްއކެވީ

  .މިރުކުރުކޮށްލަްއވާތި ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ވެސް  ުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައަވާހަކަަތުކގައި  ދެއްކެވި  މިހާރު ދެންމެ މި .ދަްނނަވަނީ އަޅުަގނޑު ކުރުކޮށް މި

ޓަަކއި ެއ  ކުރުމަށްއި ވެްސ މި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާމަސައްކަތްކުާރ ަވުގތުގަމި މިހާރު  ،ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ

ޭވ ނުކުތާތަާކ މަސަްއކަތް ުކރުން. މަސައްކަތްކޮށްަފއި ޭއރުން ފާހަގަކުރެ ގެ ކުދިންނާ ަހާވލުކޮށްގެން އެޑިޕާޓްމަންޓު

ނޑު މި ގެންމަސައްކަތް އަވަހަށް ދާނެ. އެހެންވެ އްކަތްކުރީމަ، މި ކޮށް މަސައެއް  ދެންނެވީ. މި  ވާހަކަ މި އަުޅގަ

 ... އެެހންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށް، ާއދެ.ނެމަސައްކަތް ައވަހަށްދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންވީމާ، މިއަުދެގ ހަވާލުކޮށްގެން ކުިރއަށް ެގންދާނީކުދީންނާ  ން އެއެހެންވީމާ، އެކަ ތިއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން؛

ނޑުމެންަނށް  މި އެޓެންޑުއެޖެން ވަގުތަކަށް އެޖެންާޑަގއި  ކުރެވުނީ. މިޑާަގއި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް އަުޅގަ

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ.  العالمين والحمد هلل رب  ޓީ ައޅުަގނޑު މި ިނންމާލަނީ. ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮމި އެްއވެސް ކަެމއް
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