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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު ވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ  އަށް މި ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީ 18އްމު ކޮމިީޓގެ ޢާ`. 

މުޙައްމަދު ފަލާޙް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޝިޔާމް، ފެލިދޫ ދާއިާރގެ އަޙްމަުދ ދު ޙުސަިއން، ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ފުވައްމުލަކު 

ދު، ގައްޫދ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ، هللاޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނަދޫ ދާ

ނ އޮީތ  މަ ކަމަކަށް މިމިއަދުގެ އެޖެންޑާެގ ފުރަތަ. ޑު، ެކލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްމުބީން އަދި އަުޅގަ

އިދާރީ  އިޔެގަ އިއް  ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ މައްސަލަ ދިާރސާކުރުން.ގެ މެންބަރުންނާއި މެންބަރުން

ނުޑ އޮންނާނީ އިދާާރަގއި ދަންނަަވއިލާފައި  މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި ކޮމިޓީ   އިދާރާއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުނީމަ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ އިންޝިއުރެްންސ  އުޅޭ ހުރިހާ ރން ވެގެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކޮންސަ މި ވުމުންއިން ސާފުކުރެ

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުކަން ކުރެްއވި ހުރިހާ  17ލިބުމުގެ ަމއްސަލަިއގަިއ ވިދާުޅވަނީ މިާހރު ެއއްޗެހި  ކާޑުތަކާ

 17މަޖިލީހުގެ،  އަޑުމަޑީތޯ. އާދެ! ބަެއއް ބޭުފޅުންގެ މި ދެން، ނޭ.ލިބެމުންދާހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ބޭފުޅުންނަށް 

ވަަނ  17އަކީ  ނެގުނު އެއް މައްސަލަގޮތުން އިދާރީ  އެއް މައްސަލަ އަީކ،ނެގުނު  އިވަނަ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގަ 

 ށް އިމްތިޔާޒުންަނާވ މެންބަރުންނަވަގުތު މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިނުގަ އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވައި

 އެއީ އެއް މައްސަލަ. އަނެއް މައްސަލަ . އެކަމަކު ލިބެމުން ނުދެއޭ. ނޭގޮތުން އިންޝިއުރެންސް ލިބެންވާ ޤާނޫނު ބުނާ 

ެއއެއް ެވސް ނުލިބެއޭ. ޭއގެތެރެއިްނ ؛ ޕާސްޕޯޓް އޮފިަޝލްބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ  އަކީ އެ

ހުރިހާ  ވަނީ މިހާރު ވިދާުޅވާ ަކމަށްބޭފުޅުން  އެެބއްލެވުުމގަިއ އްލެވިއިންޝިއުރެންސް ަބއި އެ ބޭފުޅުން ބެ

ށް އަިދވެްސ . މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަލިބޭނޭމެންބަރުންނަށް އިންޝިއުރެންސް 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރި. ތަކުރާުރކޮށް ފާހަގަކު ަތއް ުނލިބޭއިންޝިއުރެންސް ކާޑު މަްއސަލަިއގަިއ  . އެރިވާހަކަ އަުޅގަ

. ދެން މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ނުވާ ކަމަށްލިބިފައިބޭފުޅުންނަށް ކާޑު  އަިއޑީކާޑް ހަވާލުނުކުެރވި، ޮފޓޯ ހަވާލުނުވާތީވެ އެ

 މައްސަލައިަގއި ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާން. އަޙްމަދު ރަޝީދު މި

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ާސފުކޮށް ބުނާނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވިޔަސް އެީއ އާދެ! ޝު

ނޑަށް ީހވަނީ ެއްކސްކިުއޒަމުޅިން އިތުރުފުޅު ވާހަަކއެއް. އެއީ  ިމވެނި ެއއްެޗއް  ކަށް ދެްއެކވި ވާހަަކެއއްހެން. އެއީއަުޅގަ

ނޑު އެ ންގެވީމައްސަލަ ނެ ދެން އިއްޔެ އެ ނުލިބިގެންނޭ. ވާހަަކ  ކޮންމެެވސް އެހެން ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ



  

ތަނަްށ  ކުރެވޭ ވާހަކަ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ައޅުަގނޑަީކ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހައިލައިޓުކޮށްލިން ައޅުަގނޑަްށ ނޯޓިސް

ެޗއް ނުިލބިގެންނޭ ކިޔާަފއި އެްއވެސް އުޭޅ މީހެއް. ެއކަމަކު މިހިސާބަށް އަިއއިރު މިވެނި ެއއް ހަވާލުކޮށްގެން އެ ނުލިބި

ނުުކރަން އެީއ މުޅިން ރަނގަުޅ ެވްސ އަިއއްސަ ނެތް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ހާލެއްގަިއ ކޮމެންޓެްއ 

އްގެ ޮގތުގައި ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއ އެއީ ހަމަ އެކަން އަމިއްލަ އެކްްސކިުއޒެ  ވާހަކަެއއް ކަމަށް. ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ

ނޫީނ  ބޮޑަށް ެއކަމާ މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްކަިއެގން ނުލިބޭ އައިޑީކާޑު އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ތަންކޮޅެއް ކަމަށް.

ނުޑ  މިހާރު މި ؛އްޔާ ވާަހކަދަްއކަިއގެންތު އޮވެމަޢުލޫމާ ޖެހެނީ މެންބަރުން އިދާރީ ބޭފުޅުން ފަހަތުން ދުވަން. އަޅުގަ

އިދާރީ މޭޒުން އެކަން  ،ކަމަކަށް. ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅީމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭނެ

އެަކްނ ވާހަކަަދއްަކއިގެން  ވާހަކަ މެންބަރުންނާ މޭުޒން އެ ބައްލަވާފަިއ ޭއގެ މަޢުލޫމާތެއް މަދުވަންޏާ އިދާރީ

 ވާހަކަ  ގުކުރަމުން އެވާަހކަ ދޮ ައޅުަގނޑު އެ، ޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އެެހންވީމާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ

 .ރަނގަޅުކޮށްލަން ހަނދާންކޮށްދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރޮޓޮކޯްލ ގުޅޭ ސް އިދާާރގެ ބޭފުޅުންނަށް ކަމާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު. އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ އޭުރގައި ވެ

ނޑުމެންހާމިތަނަށް  ބޭފުޅުން  ނުވަތަ ޮފޓޯ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވެސް  ައއިޑީާކޑުގެ ތެރެއިން ވިދާޅުވި ޒިރުކޮށްފައި އަުޅގަ

ވިދާުޅވަނީ  ދު އެރަޝީ އެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުން އެ ތަކެތި ހޯދައިގެން ކުިރއަށް ގެންދަްނ.

ނަޑއެިޅގެން ތިމަންމަނިކުފާނު  ރާަގއި ން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިދާަހވާލުޮކށްފީމޭ.، ދެހުރިހާ އެްއޗެއް އެ ކަ

އިްނ  ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިދާރާބޭފުޅުން އިދާރާގެ ފަރާތުން  ތިއެބަޖެހޭ ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވިހެން،  ދަންނަވަން

ވާނެ ކަމަކަށް  ކަމަކަށްބޭފުޅުން. އެހާ މަދު ބައެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް އެހާ ޮބޑު  85އެނގޭނެ، އެންމެ 

ބި މެންބަރުން. މިސާލަކަށް ތި  އިން ބަލާށޭ މިހާރު ނުލިބި  . އިދާރާފައޮންނާނީ ނިންމާ އޭުރގައި ެވްސ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަކަށް މަދު އިންސައްަތެއްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ލައްކަ މީހުންނަށް މިހާރު ލިބިއްޖެ. ނުލިބި ުއޅޭނީ ގާްތގަ

ނޑު ވެްސ   ނަވަނީ ކީއްެވގެންތޯ އިދާރާ ލިބިވަޑައިުނަގން ލުކުރަނީ. ނުލިބޭ އިންސައްތަައކަށްޤަބޫމި ކަމަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އް. ެއގޮތަށް މިކަން ކޮށްދެްއވުން. މިހާރު ފުރިހަމަކުރުމަކީ އިދާރާގެ ކަމެނެނގޭއަށް އެ ބޮޑަށް އެޭދ  ައޅުގަ

 . އަބްުދއްރަީޙމް. ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ ދާ

 ވަނަ ރައްޔިތުްނގައި  17ނޑުމެންަނކީ ޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ުކޑަކަމެއް ސާފުޮކށްލަން. އެއީ އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ މު

އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް  ން އެދޭތެރެއިން ދެއްވި އިްނޝުއަރެންސް ކާޑުމަޖިލީހުގައި އުޅުނު މީހުން. ދެ 



  

ނުކުެރވުނު. ބޭނުމެއް  ހަފްތާގައި ވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ކާޑު ދިޔައޭ.ޑީ.ކޭ އިން މި ،ތަންތަނަށް ގޮސް މިސާލަކަށް

ޖެހިގެން އަިއ  ހަމަނުވާނޭ. އެއް މުއްދަތު ހަމަނޫނެކޭ ނީ ތަނަށް ގުޅާލީމަ ވިދާޅުވަ ވިދާޅުވަނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައޭ. މި

ނުކުެރވޭެނ ކުރޭ ބޭނުންއް ނުމެއް ނުކުެރވުނު. ެއކަމަކު މިތަނުން ޤަބޫލެހު އަނެްއކާ ދިަޔއިން. ޮގސްގެން ވެސް ބޭނުދުވަ

ނޑުމެންނަ ހެން ން އެބަޖެހޭކަމެއްޯތ ސާފުކޮށްލަ ވާ ށް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. އެެހންވީމާ، މީ ކިހިެނއްކަމަކަށް. ެއކަމަކު އަުޅގަ

 .އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ޝިޔާމު

 

 ޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 

ނ ނޑުމެން ޚިދުމަތެއް އަޅުގަ މިހާރު އިތުރުން ޑުމެން މެންބަރުންނަށް އަދި އޭގެ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުގަ

ވާހަކަދައްކަނީ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހާރު  ފުންނަށް ވެސް ދޭން މިތަނުގެ މުވަްއޒަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ވެސް ބަލަން އިނގޭތޯ. އެީއ  ޚިދުމަތް ލިބޭތޯ ދުމަތަކީ އެއީ ޚިދުމަތެްއގެ ގޮުތގައި އެދޭ ޚި އަޅުަގނޑުމެން މި

ޓެިރ އްއެންމެ އަވަ  ،އިން ބޭރުަގއި. އެންެމ ކައިރި އް ރާއްޖެހުން ކުރެވުނު އެްކސްޕީރިއަންސެ ފަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ކުެރޭވ  ޅުަގނަޑކަށް ެއކަންންކާ ހޮސްޕިޓަލް. އަމިހާރު ލަ ،ކުރީގެ އެޕޯލޯ މީުހންދާ ހޮސްޕިޓަލް.އެންމެ ގިނައިން  ،ޤައުމު

ނގޮތެއް ނުވި ފަސޭހަ ރަޙްމަތެްއގައި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  ދެވޭތޯ ވެސް ޑުމެން ދޭއިުރަގއި އެ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް އަޅުގަ

މީހުން މިހާރު  އްމުކޮށްޢާ؛ ދެން އެވަރުގެ  ބަލަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. މޮނިޓަރ ވެސް ކުރަން. ޖެހޭ އެބަ

ައކީ އޮންނަ ގޮތަށް  ވާހަކައެވަުރގެ ތަނަކުން އެޚިދުމަތް، ތަނަށް. ދެްނ  އެދިޔުމުގެ ަބދަލުގައި ދާނީ  .ޖީ.އެމް.ެއޗަށްއައި

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން.  ލިބޭތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނޑު ހަމަ ެޖހޭ ހަދަން.  ބެލޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ އަޅުގަ

 ްއ އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ހަމަ ސަޖެސްޝަނެ

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މީ. ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތަޖުރިބާކުރި  ގުޅޭ ވާހަަކއެއް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ިޝޔާމު ހަމަ ދެއްިކ ވާހަަކއާ

ޅުން ހަމަ ހޯދަންވާ ދިަޔިއން މިކޮމިދޭތެރެއިން  އަށް ދަންނަވަްނެވެގން. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ލަންކާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ

ނުޑގެ ަފރުވާއާ  ވެްސ ކުރި. އެކަަމުކ  އެާތގަިއ ެއޑްމިޓު، ގުޭޅގޮތުން ލިޔުންތަކާ ެއއްޗެިހ ހޯދައިގެްނދިޔައީ. ދެން އަުޅގަ

 ނުންވި ގަިޑއަކު ބަންދުަގޑިައކާ ބޭ ބޭފުޅުން ކުރަން އެިޑސްޗާޖު ގޮތަކީ އަުޅަގނޑު ެދވުނީމަ ވީސިޓީެއއް ހިފައިގެން އެ

ނޑު މި ބުނީ، ބޭފުޅުންނަކަށް ނުވި  ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެދިމާވެގެން ޑިްސޗާޖު ނޑު އަމިއްލަ  އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ  އަޅުގަ



  

ގޮތަްށ  ވިެގ ހެނދުނު އެޑްމިޓުއެއް ދުވަެހއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިތާގައި ޮއންނާކަށް އަށް ޕޭކޮށްފާނަމޭ،

 އަީކ ަވކި ގޮތަކަށް މި ޭބފުޅާ ތި . ޅުން ދޫނުކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުންބޭފު ޖެހުނު އެވަންދެން ހުްނނަން އަނެއް ުދވަސް

ދެން . ބޭފުޅުންނާ ނުގުޅިގެން ނޫނީ ނިކުމެވޭނޭ އެމިތަނަކުން ނު، އޮތް މީހެކޭ. އެހެންވީމާ ވެަފއިތަނުގައި ެއޑްމިޓު

ނޑު .ކުރާނަމޭއަށް ޕޭ އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ އަޅުަގނޑު ބުނީ ނޫނޭ މިތާ އޮންނާކަށް. ބޮޑު ޒުވާބަކަށް  ބޭނުމެއް އަޅުގަ

ނޑު  އެންމެ ވެގެްނގޮސް  ައޅުަގނޑު ކުރީ އްެޗްއގަިއ ިލޔެފައި ޮސއިކޮށްދިނީމަ އަުޅަގނޑު ޑިސްޗާޖުއެ ބޮުޑ ފަހުން ައޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން މި، އަށް ޕޭކޮްށގެން. ެއހެންވީމާ އަމިއްލަ  ންނާނެ އުޅެީނ ކުރިންެވސް ވާހަކަދެެކވިފަިއ އޮ އަުޅގަ

އެަކހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ހަލުއިކޮްށ  ންޓެްއގެ ނަންބަރު ލިބޭނެ ގޮތާއިުގާޅލަންވާ ފޯކަލް ޕޮއިމިތާގައި ައޅުަގނޑުމެން 

އަދިވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ،ނުކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަްއ މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކާއި

ތެރެއަްށ ވަންޏާ ީމގެ ކަމަށް މެިޑކަލް ެޗކަޕެްއ ހަދާ ،ޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނު ަކމެއްނޭނގޭކަން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުަގނ

ނުގަންަނވާ އިނގޭތޯ. އިއެނިގވަޑަ އެކަން ުނވާކަން އިނގޭތޯ. ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަކަށް އިންކްލޫޑު

ރުފިޔާ.  2000ވެސް އެއީ  ޔާ މެޑިކަލް ޗެކަެޕއް ެވއްޖެއް . އިނގޭތޯ އާސަންދަިއގެ ތެރެއިން ެއަކނި އެކަވަރވަނީ

ނޑުމެންގެއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ަބއިަވރު ކޮްށ ފަހުން ގުޅިަވޑަިއގެންނެިވ ޚާއްޞަ ، ބައިވަރު މަޢުލޫމާތުތައް ައޅުގަ

ކޮންމެވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަދިެވސް މަޢުލޫމާތުތައް ، . އެހެންީވމާމެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނުވުްނ އެއީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް މިކަހަލަ ދަތިތައް ދިމާ ،ވުން ޓެްއގެ ސިފަިއަގއި ނަމަވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއްބުކްލެ

 ކަމުގައި ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ށް އޮތްާތގައި ފަސޭަހވެެގންދާނެ ކަމެއްކުރިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކުރާރުކޮށް މި ދާާރގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ ދަންނަވާލަިއގެންއިތަކުރާުރޮކށް އަޅުަގނޑުމެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ވާހަކަ ދައްަކއިފިން. އެހެންވީމާ،  މިއަުޅަގނޑުމެން ެއއްަގއި ައޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ހަތަރުފަސް ސިޓިން އްޖެ.ދެއްކި  ވާހަކަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓެގ ވެދެ އްލެއް ހޯދައިދެއްވާށޭ ވިދާޅުކަމަށް ޙަ މިތަންކޮޅެއް ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއގެން  އްވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެްއ ދެން  ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް އިނޭގތޯ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

ފޯކަލް ޕޮއިންަޓކީ  ވިދާުޅވި. އެ ފައިއެލައިޑުން ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންމި ތަނަށް ހުންނާނެ ކަމަށް  ކޮށްފައިއެސައިން 

ނޑުމެން އެްއވެްސ  ،ެވސް ފޯކަލް ޮޕއިންޓަީކ ކޮންބޭފުޅެއް ކަެމއް، ޑްއިން އެސަ ކޮން ނަންބަރެއް ކަމެއް ވެްސ އަުޅގަ

. ަދއްކަން ހުރީ ެދއްވާބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި ކަންަތްއތަކުަގއި އެ  މިއެހެްނވީމާ، މެންބަރަކަށް އަދިެއއް ސާފެްއ ނުވޭ. 

 އާއި އެލަިއޑާ  އިދާރާ އްލުކޮށްދެވެން ޮއތީ މިޙައްލުނުެވގެން މި އުޅެނީ. ޙަނގޭ. އެ ވާަހކަެއއް. މައްސަލަ ެއބަ އެއް

ތަކުރާރުކޮްށ ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެްއ.  ކޮމިޓީން ވަރަށް ައޅުަގނޑުެމން މިކޮށްދެއްވުން ެއއީ  މީހުން ވެގެން. އެކަންދެބައި



  

ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެ.  މި ފައި ވެސްހިފާ އިފައިގަ  ދެ ،އާދޭހެްއގެ ގޮތުަގއި ވެސް ،އޮންނާނެ ލިޔުމެއްގެ ގޮުތގަިއ ވެސް

 މުބީން ދެން އަޙްމަދު ރަޝީދު.ދެްއވާށޭ ވިދާުޅވެދެްއވާ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް. އިއްެލއް ހޯދައެހެންވީމާ، ެއއަށް ޙަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ވެސް ފަރު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤަ މުގައި ދެތިން ަޤއުމަކުން ފަުރވާކުެރވިއްޖެ. ސިންގަޕޫރުން، ކުރު ވާއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ބެންކޮކުން ވެސް ޓްރީޓްމަ ނޑަްށ ވަރަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދިމާވަނީ. އަުޅގަ ންޓް ނެގިއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޢަ ވެސް އެބަހުރިހެން، ދެން  މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޭގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަންޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ޖަހާއިރު ެބންކޮކުަގއި ހުރެގެން މެސެޖެއް  2އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮުތަގއި އިނގޭތޯ. ޔޫހާ އަށް އަުޅަގނޑު ދަންވަރު 

 ފަނަރަ، ވިހި . ހަމަހަމަ ކޮށްފައި ާޢއްމުޮކށްރިޕްލައި ަގއި ހުންނާނެ ހަމަތެރޭ ވަަރކަްށ މިނެޓު 15ށްލިޔަސް ހަމަ ކޮ

ނޑު ހަމަ ރޭ  ޔޫހާ ޢާއްމުކޮށް ރިޕްލައިކުރާނެ ކިތަންމެ ދަންވަރު މެސެޖުކުރިޔަސް. ވަަރށް ސްމާމިނެޓު ތެ ޓް. އަޅުގަ

ވެސް. ެއކަމަކު ބަެއްއ އި މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ވަކި ަގިޑއެއް ނޯންނާނެ ކޮންމެ ގަިޑއެްއގަހަމަ ބޮޑަށް  ވަރަށް

ނޑުމެން މި ރންތައް ެއއްކޮށް މިަކހަލަ ބައެއް ކޮންސަ ވެސް ގައި މަސައްަކތްކުރާތީއާކޮމިޓީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ،އައިސް  ަވގުތުން އަންނާނެ ރިޕްލައި. ހަމަ ގިނައިރެްއ  އިރަށްކޮށްލާހަމަ ކައިރީަގއި ތިބެގެން މެސެޖު އަުޅގަ

ށް ވަރަހަމަ މެއިލްކޮށްލާނެ.  ނުވޭ. އެޮޕއިންޓްމެންޓް ހައްާދފައި ވެސް ޭއގެ ހަމަ ޑީެޓއިލްސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

 ހޭ ރޫޓު ފަހަރުގައި ދިމާވުން އެކަީށގެންވާ ކަެމއް މީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާންޖެ، ރަނގަޅަށް ގެންދޭ. އެހެންވީމާ 

ނޑު އެ، ނގުމަކީ ެވސް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާނޭ ނުޑގެ ތަޖުރިބާަގއި ައޅުަގނޑަށް  އަުޅގަ ވާަހކަ ހިއްސާކޮށްލަން. އަުޅގަ

ޓީސްެއއް ދިމާނުވޭ. ގިނަ ޓްރީޓްމެންޓް ެނގިއްޖެ. އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ އެްއވެްސ ޑިފިކަލް ވަރަށްހަމަ ވިއްޖެ ހަމަ ކުރެ

ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުެމން ވެސް މި ވާހަކަދެކެޭވ  އާ،ތައް ނުލިބުމުގެ މައްސަލައެކަމަކު ާކޑު އެކަންކަމަކީ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހެން. ވަރަށްީދގެން ނިންމާލަންޖެހޭ ކަމެއް ސަމާލުކަމެއް ދައިން މަޖިލީހުން އެކަމަށް ޚާއްޞަފަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ހަމަ  ދެްނ  ،ގޮތުން ެއއްެޗއް ބެހޭ އަނެއްާކވެސް މިއާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ދަްއކަީނ އެްއވެސް ތަނަކަށް ނުދަން  ވާހަކަ މި ީތވެ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު އަދި މިށް ވާހަކަދެެކވޭމައުޟޫޢަ މި

ނޑަށް ތަްނކޮޅެްއ ފަސޭހަ އަމިއްލަ ކުރުމަށްކަން ތި ގައިފަހަރު ބޭސްކުރާކަށް ވެސް. ގިނަ އަށް ގޮްސ  ުވރެ އަުޅގަ

ޤާނޫނަކުްނ އީ މި  އިއަސްލުގަ  ކޮށްލަން ވެސް. ދެން ެއަކމަކު އެހެން އެންމެންނަކަށް ނުވާނެ. އެެއއް ނޫން.

ނ ގެ ގޮުތގައި ދެްއވާ އެްއޗެއް. މީ އާސަންދަހެން ަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިމްތިޔާޒެއް ކަ

ނޑު ވަކި ޤާނޫނަކުން މަޖިލިްސ  ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަ، ސަލާންޖަހާ ގޮތަކަށް އޮންނަްނޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ



  

ސިޓީ . އާސަންދަ އިން ދޭނެ ކަމަަކށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކރަންށް މިކަން ކޮށްދޭކަށް ހަމަޖައްސައިނަމެންބަރުން

ަވންދެން ނޫނީ މަސްދުވަސް  ހަތަރު ުދވަސްތިން، ޭއގެ ފޯމްގެ ސޮިއކޮްށގެން ،ޮޑކްޓަރަށް ދަްއކަިއގެން ،ލައިގެން

ނުޑ އިންުޝއަ، ހިނގަިއގެން ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އިއެކަމުގަ  ރެންސް ޕޮލިސީއެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު  އިދެއްކި ުދވަހުގަ ވެްސ މި އިންޝުއަރެންްސގެ ވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަބަުދެވސް ފުރަތަމަ ދުވަހު 

ކަށް ދެންމެ ކުެރެވންޖެހޭނޭ. މިސާލަހުރިހާ އެްއޗެްއ ަކވަރ ތެޭރގަިއ އެ ވާހަކަދެްއކިން އިންުޝއަރެްނސް ެވއްޖެްއޔާ ޭއގެ

ދެވެނީ އިންޝުއަރެންސް ޕެޭކޖެއް ނޫނޭ. އިންޝުއަރެންސް  އްޔާ އެކަޕް ނެހެދޭ ވާހަކަ. އެހެންވެއްޖެ ވިދާޅުވި މެިޑކަލް ޗެ

ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ. އެއީ މަސްޓެއް. ދުނިޭޔގެ ހުރިާހ ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް އޭގެ  ްއޔާ އަހަރަކު ެއއްޕެކޭޖެއް ެވއްޖެ

ރެންސް ވެްސ އިންޝުއަ، ޔާ ވެއްޖެއް ކަމަށް ރެންސް ބަޔަކަށް ދޭއެކަން އޮްނނަ ގޮތް. އިންޝުއަ ވެސް ތަނެއްަގއި

ޑިކަްލ ޗެކަޕް ވެސް ޭއގެތެޭރގަިއ މެ، ފަހަރުގައި މެޑިކަލް ެޗކަޕްހަދަން. އެހެންވީމާ އަހަރަކު ެއއް ލާޒިމްކުރާނެ

 ރިއްޔާ.ނުވޭ. ޝުކުހިމަނަންޖެހޭނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އިންޝުއަރެންަސކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުން އެހެން ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކަށް  ބޭފުޅުން ެވސް އެ 2އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ،ޢަލީ ފަޒާދު ދެން

 ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީވެ...

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ފަޒާދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ލާއިރު އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލައި  ޤަތުގައި، އާދެ! މިހާރު މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޙަޤީ

މައްސަލަތަކުގެ ވާަހކަ ބޮޑަށް މި ދެކެވެނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ނގަޅު ވާަހކަތަކެްއ. މިހާރު ދިމާވެފައި ހުރިވަރަށް ރަ

ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި މި  މި ،ވަކި ކޮމިީޓއެއް ނަގާަފއި ދިރާސާކޮށްލުމަށް ހަމަލް އޮތް ޕްރޮޕޯޒަ ފެންނަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ެވސް މިތާދައްކަނީ މުޅިން ނުކުެރވޭ. މި ބޮޑަށް އެޓެންެޑއް  މައްސަލަ އޭރުން ނިމޭނެ. ޙަީޤޤަތުގައި ަމއްސަލަައކަށް މާ

ނޑު، އްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާހުރި މަ ންްޓ ނަމަވެސް މި އެގްރިމެ މެންނަށް މިހާރު މި އެލައިޑާއަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ަވަނ  18އްލުެވގެންދާނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ކެއް ބަރާބަރަށް ޙަ ހުރިހާ މައްސަލަތަ އާކޮްށގެންހެން އަުޅގަ

ހަމަޖައްސަވަމުން  ންސް ކަންތައްަތއް ދެން މިހާރުރެންގެ ިއންޝުއަވި މެންބަރުތިއްބެމަޖިލީހަށް އަލަށް ހޮވިވަަޑއިެގން 

ހަމަ މާލިއްޔަތު  .ނޫން އެކަން ވާްނޖެހޭ ގޮތަކީ ެއއްބިގެންވާ އިޚްިތޔާރެްއގެ ދަުށން. އެދަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލި މި

ދުން މިއަދަށް ވެްސ މިއަ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ  ގެ ތެރެއިން އެކަން ބަރާބަރަށް ހިނގަން އެބަތަކުޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނު

ނޑުމެން ޢަމަލުއެބަޖެހޭ އިންޝުއަރެންްސ ެއލައިޑުން މިހާރު ފޮނުްއވާފައި އޮތް ޕްރޮޕޯ ވަްނާޏ  ކުރާ ކަމަށްޒަލަށް އަުޅގަ

ޕްރޮޯޕަޒލްތަކެއް ހޯދަންވީ. އެކަހަލަ  މި ޕްރޮޕޯޒަްލ ބާތިލުކޮށްލާފައި އާ ވޭނެ ގޮތް ހަދަން. އެހެންނޫނިއްޔާކުރެޢަމަލު



  

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން  މީގައި ގޮތަކަށް ިމކަން ނިންމާފައި ދެން ެއއް ކޮންމެވެސް  އަޅުގަ

އޮތީ  ފަސޭހަވާނެހެން. ޙަޤީޤަތަކީ އެލައިްޑގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނުވަތަ ކުރިން ހަދާފައި އޮތް އެގްރިމެންޓް މި

ވީތީ  ކުަޑވާނެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް ފަރުވާ އެ، ތްަގނޑަކަށް މުއްދަތު ހަމަެވފަ. އެހެންވީމާގާ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން؛ އް ދިމާވާކަންތަ ފަހަރު އެ ބައެއް ނީ ހަމަ މި ޕްރޮޕޯޒަލް އަުޅގަ

ކުރަން. ކަމުގައި ޢަމަލު ގޮތެއްގެ މަތިން މި ކޮމިޓީން ނިމޭއެ އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަގާފައި  ދިރާސާކުރަން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރެންސް ޕޮލިސީ މުއްދަތު ހަމަވަނީ ހިނގާ އިންޝުއަ ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން މިހާރު މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢަލީ

ނޑުމެން އިންޝުއަެރންސް ޕްރޮވައިުޑކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލީމަ ، މަހުގެ ނިޔަލަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ދެން ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކުރާނެ ކުޑަ ހަމައެކަނި އެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، ދެން ޢަލީ ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަ

 ކޮމިޓީއެއް ޮހވުމަށް ހަމަ ސަޖެސްޝަނެއް ދެްއވަިއގެން...

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ފު ނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ރަތަމަ އިޢުލާނު ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްފައޭ، އެހެްނ   2މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވެދާނޭ ފަހަރެއްގައި އެއް ބަޔަކު ލާފައި އޮެވގެން 

އެއް ަބޔަުކ ޮއވެއްެޖއްޔާ ަހާވލުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެެހން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ހަަމ ައވަހަށް މީތި ކޮމިޓީެއއް 

 ނަންގަނަވަިއގެން ކުިރއަށް ގެްނދަން ފެނޭ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ، ހަމަ ަރނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ތި ވިދާުޅވީ. އެ ހުރިހާ ކަެމއް ދިރާާސކުރުމަށް ޓަަކއި މި މުއްދަިތ  އާދެ، އަުޅގަ

މިޓީެއއް ހޮއްެވވުްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ދުވަސް މި މަހުގައި. އެހެންީވމާ، ކުޑަ ކޮ 3ހަމަވާތީ މިހާރު ބާކީ އޮތީ 

 ދިރާސާކުރުމަށް. ފަލާޙް.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ދެންމެ ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވިހެން މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވެދާނެ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަެނއްާކވެސް ކޮމިޓީެއއް ނޫންހެން ކަންނޭނ ގެ އެއް ަބޔަކު ކުިރމަތިލާފައި އޮތީމަ. ދެން އަޅުގަ



  

ނަގަންވީ. އަލުން އިޢުލާނުުކރަންވީހެން. ކޮމިޓީެއއް ނަަގިއގެން އަެނއްކާ މިކަްނ ކުރަްނވެއްެޖއްޔާ ލަްސވާނެ. އެީއ 

ލުން އިޢުާލނުކޮށްގެން އެހެން ބަޔަކު ހޯޭދތޯ މަސައްކަތްކުރަްނވީ. ދެްނ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުާވ ކަމަށް ވަންޏާ އަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ންޖެހޭނެ ކަމަކީ. ބަޔަކަށް ދީ ނިންމައިެލވޭނީ. އެއީ ކުރަ އިތުރަށް ބަޔަކު ނުަލއިފި ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާ ކޮމިޓީއެއް ެނގީމަ އަނެްއކާ މިކަން ލަސްެވގެންދާނެ  ތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ.ކަމަށް ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުޭޅ މި އް މި މީހުން، އެެހން ބަޔަކު ުނއެ ފަހަރަށް ޮކށްގެން ހަމަ 2ނޫން ކަމަށް ވަނީ.  މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު

 ރަޝީދު. ؛ަގއި. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓއެއް ކަމެއް

 

 ެކވުން:ކަދެއްވާހަ ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަށް ެއއްެޗއް އިތުުރކޮށްލަންވެގެން އަޅުަގނޑު ަހމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  ދެކެވި ވާހަކަފަލާޙް  އަޅުަގނޑު

މީތި  ،ެވސް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިޢުާލނުކުރުމުގެ ކުީރގަިއ ފަޒާދު ވަންާޏމު އިޢުލާނުކުރަްއވާ ކަމަށް

މިވެިނ ކަމެްއ  ،މި ދައްކަނީ ިމވެނި ކަމަށް ނެތޭ މެންޖެހޭ. މިހާރު ައޅުަގނޑު ބައަޅުަގނޑުމެން ދިރާާސކޮށްލަން އެ

ނޑުމެން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރީަގއި މީގަ ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެްސ  އިއެބައޮތޭ. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަކީ މީަގިއ  ނޫން. މިހާރު އިޝޫ ގުަތއް. އެެއއްހުރި އަ އިމީހުން ހުށަހަޅާފަ  ދިރާސާ މި ކުރީ އެ އިހުންނަންޖެހޭ. ކުރީގަ

އިޢުލާނުކުރާއިުރަގއި އެ ޝަރުތު. އެހެންނޫނިއްާޔ  އި،ހުންނަވީ ކޮންކަމެއްތޯ. މި ދިރާސާޮކށްފަ ކަމެއްތޯ،ހިމެނެނީ ކޮން

ނޑަށް އިބުނާނެ ތިމަންނާމެން ހުރީ މީގަ އެަބ ހީވަނީ ގަިއޑްލައިނެއް  ހުރި ކަންތައްތަކަށޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅެ  ންޖެހޭހެން. ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، ޢަބްދުއްރަޙީމް.

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު އަްސލު  ގޯސްވަީނއޭ ވިދާުޅވީމަ.  ދެއްކި ވާހަަކައކަށްމުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ރަޝީދު  އަތްނެގީޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ،ރަޝީދު މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކިއިރު ންމެ ދެ ތަނުގައި މެންބަރުން  ގޮތުަގއި މުޤައްރިަރކީ މި އަުޅގަ

ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ދާއިާރގެ މެންބަރު  އިދައްކާ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ދެންމެގަ

އާ ވާހަކަދަްއކަވަން. ދެްއކީ ސެކްރެަޓރީ އަރިހުަގއި އިންނެވި ރު އިންނެވީޤައްރިމު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވިއިރު



  

ދެން ައޅުަގނޑު  ،ުނގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއްސަ ކަން އެނިގަވޑައިކޮން ވާހަަކއެއް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ބޮޑު ދިރާސާއެއް ނެތޭ.  މާ ނެން ކުރާޮކމިޓީއެއް ަނގަިއގެގޮުތަގއި  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

 ދުވަސް. ދިރާސާކުރަން  2. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް. ެއއީ ބާކީ އޮީތ އިމީގަ އިޢުލާނުކުރުމޭ މުހިއްމީ

ްއޔާ އަެނއްކާ ޖެދުވަްސ ފަހަނަައޅާދާނެ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫާނ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަކަށް ިމަކން ކުރެިވއް 2 ތިއްބާ

ނޑު  ގެންދާނެ ންއަޅުަގނޑުމެ ނޑެއް ކޮމިީޓއެއްތާއީދުކުރަނީކޯަޓށް. އެހެންވީމާ، މި އިޢުލާނުކުރަން އަޅުގަ މި  . އަޅުގަ

 .ވަގުތު ަނގާކަށް ތާއީެދއް ނުުކރަން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމިހާރު ޢަބްދުއްރަޙީ އަކީ ވެސް ހަމަ  ެސކްރެޓަރީއާ ދެއްިކ ވާހަކަ މް ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުަގއި އަުޅގަ

މިތާ ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. ދެން ދަންނަވާލަން  ކޮން ސްޓޭޖެްއގަިއކަން؛ އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ވާހަަކެއއް.

މަތިލީ ބޭނުންވަނީ އިޢުލާނުކޮށްގެްނ، ތަކުރާރުކޮށް އިޢުލާނުކޮްށެގން ވެސް އެންމެ ފަރާތަކުްނ ކުރިމަތިލީ. އެ ކުރި

 ،ލުމެއް ނެތި ދެންޏާލައިބޭފުޅުންނަށް މި ޕްރޮޕޯޒަލާ އެއްގޮތަށް މިއަށް ބަ އެ މި އޮތީއޭ.ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް 

އްޔާ މި ދިރާސާކުރަްނ ވެއްޖެ  މިޓީން ނުނިންމާ ކަމަށްދޭން މި ކޮމިޓީން ނިންމާށޭ. މި ކޮނޫނީ ބަލާފައި ވެސް ދެންޏާ 

. އިދުަވސް މި މަހުގަ 3ޖެހެއޭ. ތި ވިދާޅުވާހެން ބާކީ އޮތީ  ކުޑަ ކޮމިީޓއެއް ނަގަން އެބަ ޢާއްމުކޮށް މިތާ ކަންކުރާހެން

ނުކޮށްފިްއާޔ ދުަވސް ތެރޭގަިއ. އެކަން ެއގޮތަށް  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންޝުއަރެްނސް ޕްލިސީ ވެސް ެއކްސްޕަަޔރވާނެ 

އިޢުލާނުކޮށް ވެްސ  ،ހުށަހަޅައިގެްނ ވެސް ދެނެއް އިންޝުއަރެންެސއް ނޯންނާނެ އޭގެ ފަހަކުންނެއް. ތަކުރާރުކޮށް

ދެން  ،ން ނިންމާނީ އެ މީހުންނަށް އަދި ދޭނީތޯމި ކޮމިޓީބޭފުޅުން މިތަނުން  ހުށަހެޅީ މި މީހުން އެކަނި. ތި

އިންޝުއަރެންސް ނޯންނާނީތޯ. ނޫނިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ބޮޑު ކޮމިޓީން ނިންމިޔަސް 

ނޑަށް ހެޔޮ. ފްލޯ މި އަޅުަގނޑަށް ހެ  އޮތީ ހުޅުވިފަ. ފަލާޙް. އޭގެ  ޔޮ. ުކޑަ ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއގެން ނިންމިޔަސް އަޅުގަ

 ފަހުން މަރުޒޫޤް. އޭގެ ފަހުން ރަޝީދު.

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީެއއް ހު ޢިްއޒަތްތެިރ  ދު،ށަހަޅާލަން. ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރަޝީޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީ ގެބޭުފޅުން 4ޝިޔާމް. މި ، ން މަރުޒޫޤުދެ ،ފަޒާދުމެންބަރު  އަށް އަުޅގަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އެހެންވީމާ، 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ



  

ނޑު އިތުރުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި ައޅުގަ ޕޯސަލް ޕްރޮ ވަނީފަލާޙްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17އަދި ޭއގެ އިުތރުން  އިރު؟އެއްެވސް ަގއިޑްަލއިނެއް ެދވުނުތޯއޭ އިޢުލާނުކުރެވުނު ހުށަހަޅަން

 ޮބޑު އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ މާ  ވަންޏާ ވަނީ. އެހެްނވެއްޖެ ކަމަށް ވިަފއިދެ އޭތޯެޕކޭޖު މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ މި

 ވާެއއް އަިއއްަސއެއް ވަނަ މަޖިލީހުން ެވސް ހަމަ ެއއްވެްސ ބޭފުޅެްއެގ ޝަކު  17ދާންޖެހޭހެނެއް. އެީއ ދިރާސާއަކަށް 

ނޑަ ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި މި އިންުޝއަރެންސާ ބެހޭ ށް ެފންނަނީ ހަމަ މި މަޖިލިސް ގޮަތކުންނެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިންމާލަން. އެއީ އެންމެ ފަހަރަކު ނޫން ކަންނޭނގެ  އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ ހޯލްކޮށް ހަމަ މީތި ފާސްކޮށްލާފަ 

ފަހަރު އެބަ އިޢުލާނުކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންވީމާ،  2 ،ނަމަ ނުވާ ވަނީ. މަޢުލޫމާތު ކުށަކަށް މި އިމީތި އިޢުލާނުކުރެވިފަ

ނޑަްށ މާލިއްޔަ ނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަށް މި މައްސަލަ ނިންމާލަން އަޅުގަ ތު ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ފެންނަނީ.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނުޑ ވެސް ހަމަ ދައްކަންއުޅުނީ ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް. ހަމަ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ  ޒޫޤުމަރްއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެކެވުނު ވާހަަކގަ  ޮބުޑ ޗޮއިސްަތކެއް އޮތްހެންނެއް  މާ އިމީގަ އިއަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ

އެޅިގެން މުއްަދތު މި ޒިންމާ އި އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޮުލގަ ންވީމާ، ކޮންމެހެން ވަގުތު ނަގާަލއި ނުވޭ. އެހެ ހިއެއް

ނަޑކަށް ނުފެނެއޭ އިތުރު ކޮމިޓީއެއް ދެން ނަގައިގެން މިކަްނ ހަމަވެގެންދާ އިުރގައި މިކަން ނުނިމި ތިބޭކަށެއް އަޅުގަ

ނުޑ ވެްސ ހަމަ މަރުޒޫޤުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، ހަމަ މިއަދުން މިއަ އެ ހުށަހެުޅއްވި ގޮތަށް  ދަްށ އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށް މީތި ނިންމާލަން ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަ

ނޑުމެން  2މިހާރު  ނުޑ  ،ކޮްށގެން ވާހަކަެދއްިކ ފަހުންތޯމިތާނގައި ސިޓުވަނަ މި އިޢުލާނުުކރެވުނީ އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރުަގއި ވާހަކަެދއްކީ މީިތ ކޮމް ޕެޓިޓިވްކުރަން އިނގޭޯތ ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ެދން އަނެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ކުާރއިރުަގއި އިންފޮމޭޝަން ސެޝަެންއ  ވަނަ އިޢުލާެނއް 2 ،ފަހު އެންމެ ފުރަމައިނުން ވެސް. އޭރުަގއި އިޢުލާނަށް

ބަދަލުަގއި ކުރުމުގެ ވައިޓު ބާއްވާ ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ިމތާނގައި ދެެކވުނު. ެއއީ ެދން ސީދާ ޑައިރެކްޓްލީ ިއން

ައކީ ާރއްޖޭަގއި  ވާހަކަ  ކަންަތއްތަުކގައި  އެ އިއީ ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުަރންއުޅޭ ކަމާ އެ  އިންފޮމޭޝަން ސެޝަނެއް

ްއ މޭޝަން ސެޝަނެކޮށްގެްނ އިންފޮސިޓު އެުކ އެހެން  ދޭ އެހެން ކޮމްޕެނީސްތަކާ  އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތް މި

ނޑުމެން މިތާ ގެން ވަނަ ފަހަރަްށ  2ކުރެވުނު އިޢުލާނު  ދެއްކީ. އެހެންވީމާ، ބޭނުންވަނީ ފަހުންދާ ވާހަަކ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އޭރުަގއި ވާހަކަދެްއކި ފަހުން ކުރެވިފަ އި ކުރަްއވާފަ އިޢުލާނެއްތޯ ނޫނީ ހަމަ  އި އޮތްއޮތް އިޢުލާނަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިޓްކުރިއިުރގައި ވެްސ ކުރެވިފަ  .އޮތް އިޢުލާނަށްތޯ މި ޕްރޮޕޯސްކުރެއްވީ އިއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ތި ވާހަކަ ނޑުމެން އިޢުލާނުކޮްށގެން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ދައްކާލަން ބޭނުން. އަުޅގަ

ތިން ބައެއް މި  ،ދެ ބައެއްއުޅޭއިރު ރާއްޖޭަގއި އިންޝުއަރެންސް ސަރވިްސގެ  މަސައްކަތްކުރަން ބަޔަކު މިހެން

އުޅެނީ. އެންމެ ރިލަޔަބަލްކޮްށ މި އިންޝުއަރެންސް ސަރވިސް ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދެވެމުން މި ދަނީ 

ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އެއްތެރެއިން ދާ ސަރވިސް  ގެއަކީ ެވސް ހަމަ އެަލއިޑް  އެލައިޑް އިންުޝއަރެންސް. ާއސަންދަ

އިންޝުއަރެންސް ކަހަލަ  ލަންކާ މިސާލަކަށް، ގެްނ މިކަން މި ރާއްޖޭގެ އެހެން އުޅޭރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވެ 

އެއިން އެްއެޗއް ނަަގއިގެން ވެސް ެއއިްނ ކަށް އަޅުަގނޑަކަްށ ހިއެއްނުވޭ އެހާ ރިލަޔަބަލް ބައެއްހެނެއް. ބޭބޭފުޅުންނަ

ނޑުމެނަށް ބިޑު އެްއޗެއް   ންތަެކއް ލިބިދާނެ. ެއކަމަކު އޭގެައއިްސގެްނ ލިބިދާނެ ރަނގަޅު އޮފަރކުރާއިރު މިތަނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފަ ހުރި، ރާއްޭޖެގ  އިސަރވިސް ރަނގަޅަށް އަުޅަގނޑުމެނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ އަުޅގަ

އޮތް ބަޔަކީ  އިތަޖުރިބާކޮށްފަ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ ދުވަހެއްގަ

އޮތީ އެލަިއޑް  އިހެން ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފަރާއްޖޭގެ އެ ،ަކމަށް ވާތީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

 އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭ  އްސާޭއގެތެރޭަގއި، އެސް.ީޓ.ޯއެގ ހި ްއސާަފިއ އެީއ އަދި ސަުރކާރުެގ ހިވެ އިންޝުއަރެންސް ކަމަށް

 މިއަށް ވުރެ ބޫލުކުރެވެނީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެްއ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންަސކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަ

 .ްއވެސް ބަަޔކު ނޫޅޭނޭ ރާއްޖޭަގއި އިންުޝއަރެންސް ދޭއެރިލަޔަބަލް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ގޮެތއް މި 2އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ގޮތެއް މި ރަޝީދު ދޫކޮށްލީ. ދެ؛ އޮތީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ވެްސ ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވީ މިކަން ދިރާސާކުރަން ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަގަން.  އަުޅގަ

 ރުގައި އޭގެތެެރއިން... ީކކޭތޯ؟ދުކުެރއްިވއި ތާއީުދކުެރއްވީ. އެކަމަކު ާތއީ ރްޒޫޤުމަ ؛އެއީ ހަމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑަށް އަލުން އެ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހަޅާލަން. މަޖިލީހުގެ މި  ިއ،ދު ަނގަން އިނގޭތޯ. ނަގާފައަޅުަގނޑު ފަލާްޙގެ ތާއީ  ައުޅގަ

 ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް. ހޯލް މި ކޮމިޓީން އޭޒް

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޅި ކޮމިޓީން މި  .ބޭފުޅުން ފާސްކުރައްވައިިފއްޔާ ދެން ތި ޓީން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިނގޭޯތ،އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ކޮމި

ނޑަށް ގިނައިރު އްޔާ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަންެވްއޖެ ހީވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ  ވާނެހެން އަުޅގަ

ަސއިެގ ކޮމިީޓއެްއ ވެސް ަނގަިއގެން  އަދި އެހެން ުކޑަ އޭ.މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ީމތި ނިންމާލަދެއްވަންވީނޫންތޯ 4

  ..ކަންތައް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ މި ދިރާ މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީން މި  ން ކުޑަ ކިމިޓީެއއް ނުނަަގިއ،ސާކުރަމިހާރު އަޅުގަ

 މައްސަލަ ނިންމަން. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 . ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމޭ މިއަދު މިކަން ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުީރގައި ވެްސ ދެންނެވި ގޮތަށް ެއއަށް ތާއީުދކޮށް

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ިއަގއި؛ ދެންމެ ައޅުަގނޑުމެން ެދއްކި ވާހަކަ އި. ީމގައި ދެްނ އޭރުގަ ފިވެސް ގޮެތއް ހުށަހަޅުއްވައި ޢަބްދުއްރަޙީމު

ބޭފުޅުން  ޑިޕެންޑެންޓުްނ ހިމަނާ ވާހަކަ. އެ ކޮމްޕޯނަންޓް ވެސް މީގައި އޮްނނާނެ މިހާރު އެ ވިފާހަގަކުރެއް 

 މަރުޒޫޤު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ؛ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މުޅި ކޮމިޓީ  ބަ ދެްއވަން އެއިއެހެްނވީމާ، އެވެސް ނިންމަ ޕްރޮޕޯޒްކުރަްއވާފަ.

އްާޔ ކޮމިޓީއެްއ ނުނަގާ. އެހެންވެއްޖެ މުޅި ކޮމިޓީން ނިންމަން ކުޑަ ޢަބްދުއްރަޙީމު ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވީ، ކޮމިޓީމުޅި 

 4ހަޅާފަ. ފަލާޙް ނެންގެވީ ގޮތް އެބައޮތް ހުށަ  2)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އޯކޭ. އެހެންވީމާ، އޮތީ.  ގޮތް މި  2ހަމަ 

ތާއީދުކުެރއްީވ، މަރުޒޫުގ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެީވ  މަުރޒޫޤު ؛ތި ދިރާސާކުރަން ނޫނިއްޔާމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް މީ

އޮތީ މުޅި ކޮމިޓީން މީތި  މި އިވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެންމެ ގޮެތއް އޮތީ. އެީއ މަރުޒޫޤު ވެސް އަދި ޢަބްދުއްރަޙީމުއޯކޭ. 

ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހަޅުއްވަީނ މިއަދުން މިއަދަށް މިކަން  ހެންވީމާ، މި ދެކެވޭ ޑިޕެްނޑެންޓުންގެ؛ން. އެދިރާސާކުރަ

ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ިމ ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަަކެއއް، ޑިޕެންޑެންޓުންނާ މި ހުރިހާ 

މުޅި ކޮމިޓީން. އެހެން ކޮން ބޭފުޅުންނަކަށްތޯ؟ ގަންނަވަނީ މީތި ދިރާސާކުރަން ފެނިވަޑައި އިށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަކަވާހަކައަ 

ނިންމަން. ނިންމޭނީ ދެން ވާހަކަދައްަކއިގެން.  ،އޮތީ ނޫން. އެހެންވީމާ، މުޅި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަން މި ގޮތެއް އޮީތކީ



  

ނޑުެމން ޢަބްދުއްރަޙީމު ވެސް ން އަޅުއްޔާ މުޅި ކޮމިޓީން މިކަން ނިންމަޖެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންެވއް  ގަ

ޓަކަިއ  އޮތީ މިައދުން މިއަދަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މިއަދުން މިއަދަްށ މިކަން ނިންމުމަށް މި އިހުށަހަޅުއްވާފަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފްލޯ ހުޅުވާލަން.

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ކުރި ކޮންމެވެްސ އިވެުލއޭޓު ސާލަކަށް މި އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މިޓީން ނިންމާއިރު އަޅުަގނޑު ިމއަދުން މިއަދަށް މި ކޮމި

ނުޑ ހަމަ މިނެ ކުދިންނެއް ުއޅޭ  އި އެ ވަގުުތ ބޭނުން އެ ުކދިންނާ ބައްދަލުކޮށްލާފަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޒޫޤުއެކަން އިންިތޒާމުކޮށްލަދެްއވާ. މަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑުމެން އިންޝުއަރެންސް  ނޑުމެްނ ެދއްިކއިރުަގއި  ފަރާތްތަކާ ވާހަކަެދއްކިން. ގެކުރީ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ގެންިދޔަީއ ުޅވަމުންފުޅުން އެ ދުވަހު ވެސް ވިދާބޭ އަހަުރން މަތީގެ ކުދިންނާއި ދެން އެ 18 ޑިޕެންޑެންޓުންގެ؛

. އެކަމަކު މީތީގައި ނުހިމަނާ އޮތަސް ބޭފުޅުންނަށް އެ ދެވިދާނޭ ވަންދެން އެ އަހަރު 20މައިންބަފައިން ކަންތަކާ. ދެން 

ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ  އަށް ޕޭޮކށްގެން. ދެން މައިންބަފައިން ވެސް އެ އޮތޭ އަިމއްލަ މިހާރު ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަ

 ންނަ ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުގައި އޮ. ދެން އަޅުގަގެން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖެއްިސދާނޭށް ދައްަކއި އަ ފައިސާ އަމިއްލަ

އަހަރާ ެއއްކޮށް މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ،  18މި ބުނީ  އަހަރަށް އަނބިަދރީން؛ 18ޑުެމންނަށް ްއޔާ އަޅުަގނެވއްޖެ ގޮތުން

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެންެވގެން ކަންނޭނގެ  އެ ސީދާ. އަިދ  އޮތީ ބައި މީަގއި ނުހިމަނާ އެ އެބޭފުޅުން އަުޅގަ

. ަގިއ ވަިކ ގޮަތކަށް ޮއްއވާހިމަނަިއގެން އޭތި ުނވެސް ގެންދެޭވނެ ކަންނޭނގެ ޤާނޫނުއަޅުަގނޑުމެނަށް 

ށޭ ޙުކުރަން. މި ބުނީ އިޞްލާޙުކުރާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޭއގެ އިުތރުކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު އިޞްލާ

 . ފުރަތަމަ ހޭނީ ޤާނޫނުޖެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ާލގަިއ މީގަިއ ނުހިމެނޭ މީހުންނަށް ނީ ޢާއިދުވަހު އަޅުަގނުޑމެން އެދު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެްއަކލަ ކުރީ

އަޅުަގނަޑކަށް  .ގަިއ އޭިތ ނުހިމަނާޕެކޭޖު  އެ ، މީެގތެރޭގައި  ނަށް އަެގއް ދޭށޭ.މައިންބަފައިންނަށާއި އަޅުަގނޑުމެން



  

ނޑުމެްނ ނުކުރެވޭ މީގެތެޭރަގއި އެ ޕެކޭޖު ޤަބޫލެއް ނުޑމެންނަކަށް ނިންމޭނެ ކަމަކަށް. އެއީ ދެން އަުޅގަ ލައިގެން އަުޅގަ

 .ބޮޑުނުވާނެ އަެގއް ވުރެ ންނަ އަގަށް އި އޮބޭނުންވީ އެއީ ޭއގެ އަެގއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިތަނަށް ދީފަ

ނޑުމެންނަށް ދޭށޭ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ނޑަށް ހީވަީނ  ކުރާއަށް ޕޭ  ނޫނިއްޔާ ެއއްވަުރގެ ައެގއް ައޅުގަ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުާރއިރު މީގެތެޭރގަިއ ހިމަނައިގެްނ ދެވޭނެ ކަަމކަށް ައޅުަގނުޑ  ބޭފުޅުން ެދއްިވޔަސް، އޭތި ތި މީތި އަުޅގަ

 މުޅިން ވަކި ެއއްެޗއްގެ ން ފަހުން ނިންމިޔަސް ަގނޑުމެނުކުރަމޭ. އޭތި ފުށޫއަރާތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަދި އަޅު ޤަބޫލެއް

ގެތެރޭަގިއ އިތުރު ދިރާާސއެްއ ކޮށް، ނީ. މީތި ވަކިްނ ހަމަ މިއަދުން މިައދަށް. އެހެންވީމާ، މީ ގޮތުަގއި ނިންމަންޖެހޭ

ނޑު ނުދެކެމޭރަނގަޅު ގޮ ަބއި ލާކަށް ެއއީ އެ ގެތެރެއަށްމީ  . ތެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަކިން ކޯޭޓޝަނެއް ދޭށޭ   އޭރުަގއި ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކީ މި ޤާނޫނުން ބޭރުގެ ބަޔަކަށޭ އޭތި ވާީނ.

ނޑުމެން ވާހަަކދެއްކީ. އެހެްނވީމާ، ކިޔާފައި   މުޙައްމަދު ރަޝީދު.އަުޅގަ

 

 ދެއްެކވުން:ާވހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  ފުށީއަލި

ންޏާ މި ޤާނޫނާއި ތަޢާރަޟްވަފާހަގަކޮށްލަން އުޅުނީ އެ ވާހަކަ. އާދެ،ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ 

 އެ ކަން ކޮްށދެއްވާ ކަހަލަ ރާެގއްަގއި ެއަކމަކު ވެސް ނުރަސްމީ ގޮތެްއގައި އެލަިއޑުން އެ . އިންކްލޫެޑއް ނުކުެރވޭނޭ

 އެ ސް ވެގައި ވީނަމަމީގައި ނުހިެމނުނު ކަމުންޏާ ވަ މެްއ ކަމަށްއެއީ ކޮށްދެްއވިދާނެ ކަ، ކަ ހުްއޓޭ. އެހެންީވމާވާހަދުވަހު 

މަ ަކހަލަ ރާގެްއގަިއ ވިދާޅުވީއެ  ،ށް އެކަްނ ހަމަޖައްސައިދެވިދާނޭ މިކޮޅުން ރިުކެއސްޓެއް ފޮުނވަނިކޮބޭފުޅުންނަށް 

ެއްއ ކަމަކަށް. ެއއީ  ތަޢާަރޟްވާނޫނާއި އެ ރިުކއެސްޓް ފޮނުވިދާނެބާއޭ ޤާ ީކ، ައޅުަގނޑމެންނަށްލަވާއަޅުަގނުޑގެ ސު 

ނޑުމެން  ވަންޏާ ށްކަމަ ބިީވމަ އެކަން ކޮށްދެއްވަން ތިންހެއެ . ނުެވސް ފޮނުވޭނެ ދެއްތޯ. އާދެ،ސުވާލު އިނގޭތޯ އަޅުގަ

ެއކަން ހަމަޖައްސަިއދެވިދާނެބާއޭ. މިހިރަ ކަހަލަ  ގެންހަކަަދްއކައި ވާ މީހުންނާ އެއެމްީޕއަކު  ތުން ގޮސް އަމިއްލަ ގޮ

ތަނުން ަރށް ސާފުވާންވީހެން މިތުއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަިދވެސް، ލުތަްއ އުފެދޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާވާބައިވަރު ސު 

ނޑުމެން ނުކުރިޔަްސ ކުެއސްޓުއަެނއް ކަމަީކ ރި ކަމެއްޯތ ެއއް ކަމަީކ. ނެކުރެވިދާރިކުއެސްޓު  ައކު ޕީއެމްެވްސ އަުޅގަ

ބާރަ ހާްސ  ؛ގެތޯ މިއޮންނަ ޕެކޭޖުނެދެވިދާ އިއްސަޖަގެްނ ހަމަވާހަކަދައްަކއި މީހުންނާ އެ ެއކަމާއަށް ގޮސް  އަމިއްލަ

ނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުން ،ކަންނޭނގެ ފަސް ސަތޭކަ  . ވަނީއެ އަދަދުގެ ތެރޭަގއި އިނގޭތޯ. ެއ ދެން އަޅުގަ

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެ



  

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެންމެ ރަޝީދު އެ ދެްއކެވި ވާހަކަިއަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އިންޝުއަރެންސް ޭދ 

ނޑުމެން އަމިއްލަވަކުންފުންޏެއް ކަމަށް  ރަށް އިތު . ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްދިޔަޔަސް ލިބޭނެހެން އަށް ންޏާ އަޅުގަ

ލާަފއި ގުޅައިށް ތާ އިންނަ ކުއްޖަކަައކީ މި އި އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ ސަރވިސްތެރެއިން ނުލަމިސާލަކަށް، މީގެ

 12500ޅުވަނީ ބޭފުޅުން އެ ވިދާ ތަފާތެއް ނެތް. އެ ސްވެހެދުން. އެނޫން އެހެން އެއް އެޮޕއިންޓްމަންޓް މެންއަޅުަގނޑު

ސް ކާޑު ދޭނަމޭ. މެން އިންޝުއަރެން. ތިމަންނާނާމެންނަށް ޕޭކުރާށޭ. ތިމަންބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާށޭ ތި އަށް ދޭނަމޭ.

ތުުރ އެހެން ސަބަބެއް އޮތްހެނެއް. ކުރަންޖެހޭ އިން އޭިތ އިންކްލޫޑުތެރެއިށް ހިއެއްނުވޭ ީމގެދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑަ

ނޑު ންޏާ މިސާލަކަށް،ވަކަމަށްނޫންއެހެން ނޑުގެ މަންމަ ްށ، ބުނަނީ މިސާލަކަލާފައި ަޅއިމެންނަށް ގުއަުޅގަ ނޫނީ އަުޅގަ

ނަން ވިދާޅުވެއްޖެ. ައޅުަގނޑަްށ  އެއް ބޭފުޅެްއގެއިންނަ ކޮންމެވެސް  މިތާ، ނީއޭ ޑޮކްޓަރަށް. އެހެންވީމާބައްޕަ ދައްކަ

، މިސާލަކަށް ؛ބޭނުންވާ ޤާނޫނެއް ކޮންމެހެން މާ އީކީލަދޭނެ ކަންނޭނގެ. އެއެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާލަދޭށޭ. އެކަން ކޮށް

ނޑަ އެހެންނޫނިއްޔާ. ވާެނ ކަމެއް ޫނންވެސް ބޭނުން އަނެއްހެން ލަފަެއއް ޤާނޫނީ ނުފެނޭ ޮބޑު  ކަށް މާދެން ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެންޑިޕެންޑެންޓުންނަށް  ނޑަ ން މީގެހެކޮންމެ އަުޅގަ ކަްށ ތެރެއިން ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް އަުޅގަ

 ކަށް ނުފެނޭ. ކަމަްށ އަޅުަގނޑަ  މެއްކައެީއ އެހާ ރިލަވަންޓު ނޭ. ވެސް ނުފެއެްއގޮތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ެވސް ހަމަ އެ ތެރެއިން ހިނގާ  ޕެކޭޖުގެ ،ބޭފުޅުން ދެއްވި ލަފަޔަކީ ެވސް އެ ދުވަހު ވެސް  އާދެ، އަުޅގަ

ން ވެްސ ެއ ބޭފުޅު މަ ދެްނމެއަކު މިހަ ،އެ ވިދާުޅވިހެންފަލާޙް ވެްސ ، ދެން އެހެންވީމާކަމަކަށް ނޫނޭ އެކަން ވާނީ. 

ޢަބްދުއްރަޙީމް ލައިގަންނަން ބަމިކަން ނިންމާލަމާ ހިނގާށޭ. ދެން ޕްރޮޕޯޒަލް ޮކށްލަން ވޯކްލޯޑް ުކޑަވިދާޅުވިހެން 

ނގާ ހި ހާރު މިދެން މި ވެސް ހިނގަމުންދާ... )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(މެން މިހާރުދެްނ އަޅުަގނޑުހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް. 

ށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލް . ެދންމެ ފަލާޙް ވެސް އެ ހުދާނެ ވިޔަސް ކުރިއަށް ކޮންމެ ގޮެތއްމަސައްކަތް 

މަދު ރަޝީދު ދެ މުޙައްކޮމިޓީ އަށް ސަޢުދު އަދި މި ވަަޑއިގަތީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ދިރާސާކުރެްއވި ބޭފުޅުން 

ނޑުމެްނގެ އަޅު  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  އް މެންބަރުންގެ އިންޝުއަރެންްސ ކަންތަކުަގއި ދެ ސުވާލެ ގަ

މިހާރުގެ ޕޮލިސީ  ސްކީމުއޮތީ އިންޝުއަރެންސް  ހުށަހެޅިފައި މި ައޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީ އަށްގެން. ދަންނަވާލަންވެ

އޮތް  މިހުށަހެޅިަފއި އެަބއޮތް މިހާރު ، މަން. އެހެންވީމާިނން ގޮަތކަށްއެކްސްޕަޔަރވާީތވެ މިއަދުން މިއަދަށް މިކަން 

ބޭފުޅުްނ  މުގެ ކުރިން ތިއަދި ހުށަހެޅިފައި ެއބައޮތް މި ޕްރޮޕޯޒަލް ބަަލއިަގތު ެއކަމަކު،. ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލަިއގަންނަން

ބޭފުޅުްނ  ތި، އެހެންވީމާ. ތްމި ައލިފުން ޔާއަކަްށ ިކއިފައެްއ ނެ ވެްސ  . އަޅުަގނޑުމެން ެއކަކަށްއަރިހުން ސާފުކޮށްލަން

ނޑުމެންނަށް މި ފޯރުކޮށްދޭ ބުނެގެން  އިގަމިހާރު ޤާނޫނު .އޮތީ މި އިވެލުޭއޓްކޮށްފައި މި މިހާރު މި ފޯރުކޮށްދޭ  ،އަުޅގަ



  

ލަްއވަްނ ބޭފުޅުން ބައްލަވައި މި މެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް މި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމެނޭތޯ ސްކީުމގަިއ ހިއިންޝުއަރެންސް 

  އްޖެތޯ ކަމެއް މިއިން؟މަދުވެ ކަމެއް އޮންނާނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އާބޭނުންފުޅުވޭ. 
 

 ިއބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްެޓންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

ވުރެ ވެސް ގިނަ ދުވަސްވެދާނެ  ށްހަސް، ތިން މަމަ ގޮތުން ގާތްަގނޑަކަށް މިހާރު ތިން ށް ހީވާއަޅުަގނޑަ

، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މީތި ލިބިފައި މި އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެންއަުޅގަަގއި ޮއގަސްޓު  14މެން މި ޕްރޮޕޯޒަލް. އަޅުަގނޑު

ނޑަ ޮކޅަށް ތިެއޅިގެން ހަނދާނެއް ނެތް ީތަގއި ހުރީ ކޮްނ ބައިތަެކއް ކަެމއް. އޭެގ އޮރިޖިނަލް އަޅުަގނޑަްށ މިހާރު ކަ

ނޑުމެން ކުރި ދެވަަނ އިުޢލާން ކަމަށްއޮތީ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީ އަށް.  މިފޮނުވާފައި  އެންމެ  ،ވާީތވެ ދެން ިމއީ އަުޅގަ

 އް މެދެން މިީއ ސީދާ މެންބަރުންގެ ކައިނގޭތޯ. މި އޮތީ ނަގާަފއި ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލީމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިޑު 

 ބޭފުޅުންނަށް އެައޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް  ވީ. އާދެ،ށް މީތި ފޮނުވާތީވެ ޢާއްމު ކޮމިީޓ އަށް އަޅުަގނޑަ ކަމުގައި

 ހުގަތުމަށްފަހުރީމަ ބަލައި ރިހަމަވެފައި ފުމަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް  އޮތްލިބިފައި 

މެންނަށް އަންަގވާފައި އޮީތ އަޅުަގނޑުރެންސުން އިނގޭތޯ. ދެން އެލަިއްޑ އިންޝުއަކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވީ އަޅުަގނޑުމެން 

އިނގޭތޯ.  ހަމަޖެހިގެންދާނޭ ބަެއއް އެްއކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަންގާލުމާ އެ ،ނަމަވާ އް މަދުވާ ަކމަށްބައެތެރޭަގއި މީގެ

އޭރުަގިއ ތޯ. އެހެންނޫން ދަލުވުމެއް ޭބއްވިަފއި އޮތީެއއްކޮށް ަބއް ިއ ެވސް އެލަިއޑްގެ ބޭފުޅުންނާދެން ތަންކޮޅެއް ކުީރގަ

 ކަމަށް.  ހިމެނިދާނެެއކަމެއް ހަމަ  ،ވާނަމަ އް ބޭނުންވާ ކަމަށްކެަފއި އޮތީ ކަންތައްތަ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެވެސް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މިހާރު  ވެސް ބޭފުޅުންނަށްމި ހެއްދެވި  ހުށަހަޅަން. ައޅުަގނޑު އިތުރު ގޮަތކަށް ަގނޑު އަެނއްކާއާދެ، މިހާރު އަޅު

ނޑުމެކެިރަވއަޑއިނުގަންނަވާ ކަށް ޔަޤީންކަންދެްއވާ މެންބަރުންނަށް ހުރި  ގެހުވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ 17 ނަށް،ންއަުޅގަ

ތީ. އޮ ރަށް ކުަޑކޮށް މިަވުގތު ވަ ،އެހެންވީމާ  އް އިނގޭތޯ.ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެމީގެކަމެއް  ހުރިހާ

ަގނޑުމެން ޖަލްސާ ބާއްވާަފއި ގައި އަޅު ގަޑީ  ގެ މިދަމާުލން މީތި ބައްލަވާލަދެްއވަން މާއަ ،ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެ ެޕކޭޖުގައި  ،ްނވާއިރަށް ހުރިހާ ކަމެއް އަންގަ  ،ނޫންތޯ ނުވަތަހިމެނޭތޯ ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މަ ދެން ބޭފުޅުން ދެއްވީ ޔަޤީންކަްނ ތި. އެ ކަމެއް އުިނވޭތޯ  މީތި ނިންމަން. އިށީނދެގެން މާދަމާއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި



  

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  ޢަބްދުއްރަޙީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނއެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް  ؛ސަޢުދު، އެހެންވީމާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ.  ދެން  ޑުމެންނަށް މިކަން ކޮށްލަދެްއވުން.އަުޅގަ

ވަގުތު  އޮތިއްޔާ ވެސް މި ނުންވާ ކަމެއްއެަލއިޑުްނ ސާފުކޮށްލަން ބޭ ،ލަންފުކޮށްސާބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި  މި ރަށްތުއި

ނޑުމެްނގެ ސްކީުމގަިއ ވާހަކަދެްއކިން އިނގޭތޯ ހަމަ  ަގއި މިސާލަކަށް، ައޅުަގނޑުމެން އޭރު  .ވީނޫންތޯދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 ދެން އެ  ވެްސ އޭރު ދައްކާލިން. މުގެ ވާހަކަަމއިންބަފައިން ހިމެނު . އެކަމަކު، އަޅުަގނޑުމެންގެކަމެއް ނޫނޭ ހިމެނޭ

ތި އިނގޭޯތ ްއޔާ އެކަން ކޮށްދޭނަމޭ. ެއވެްސ ސާފުކޮށްލަދެއްވާށް ެވއްޖެމަކަ ވަކިންވިދާުޅވެފަިއ އޮތީ އޭރުގައި ބޭފުޅުން 

 ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ކަމަށް. ނޫން ކަެމއް  ގެތެރޭމީގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމުޙައްމަދު ރަޝީދު އިރާގެ މެންބަރު ދާ އަލިފުށީ

އަށް ެއ  އްލައިނގޭތޯ. އެއީ އަމި ދޮންދަރިންނާ އަދި  ކުދިންނާއަހަރުން މަތީގެ  18 އޭގެތެެރއަށް މައިންބަފައިންނާއި 

 ސުވާލު. ހުރި  ން ކުރަްއވާފައިއެކި ބޭބޭފުޅުތެރޭގައި ހިމެނިދާނެތޯ. އެއީ ަހމަ މިހާތަނަށް އޭގެ އަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކީމަ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ސަޢުދު.  ؛އެހެންވީމަބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެދން  ވަރަށް

 

 ިއބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްެޓންޓް ޑިރެކްޓަރ ސަޢުދު

އޭރަްށ ހިއްމުވާ ކަންތައްަތކެއް ވިދާުޅވުން ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނގެ. ބޮޑަށް މުއެންމެ ބޭފުޅުންނަށް  މީގައި ތި

ރުްނ އަހަ 18 ލަކަށް، މައިންބަފައިްނ ހިމެނުމާއިމިސާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ތި ،އެއްކޮށް  ންނާބޭފުޅު މެންނަށް ތިއަޅުަގނޑު

 . ކޮށްލާ..މި ހައިލައިޓު އިތުރަށް އަެންއހެން ޚާއްޞަކޮށް އޭގެ ހިމެނުމަށް.ރިން ދޮންދަ މަތީގެ ކުދިންނާއި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ިތ  މި ކޮިމޓީ ބައްދަލުކުރަްނވާއިރަށް މާދަމާަލވާލަދެްއވާފައި ދެން އޭިތ ބައްިއގެންފި ދެްއތޯ. ެއގޮތަށް ސަޢުދު ސާފުވެވަ 

މެންބަރުންެގ ން އޮތީ ންާޑގަިއ ދެއެޖެއާެދ،  ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ދެްއވާއިމަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަ



  

ސްަފއި އިއަ ެއއްޗެހިަތކެއް މިއީ ޮބޑުސިްނގާ ދެން .ރޮޯޕަޒލްތަކެއްޕްކަްނތަކަށް ވެސް އެބައޮތް  ސައިފޮދުގެ ކަންތައް. މި

 އެބަހުރި. އެހެންވީމަ...

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

. އެ ކޮމިޓީަގިއ މަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކުަޑ ކޮމިޓީއެއްހަ ތައް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ސައިގެ ކަންަތއް

އިތުރުްނ އަދި ޭއގެނިޒާރު  ދެން މޫސާ މަދު ރަޝީދާއަޙް މަދު ރަޝީދާއި ަގއި މުޙައްބޭފުޅުންެގ ގޮތުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 . ތިން ބޭފުޅުންޭއގައި އާދެ، ކިހިނެއްތޯ. އަދި އެއް ބޭފުެޅއް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ދާއި

 ފަޒާދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ލީ ފަޒާދު ޢަވަނީ.  މިހުށަހެޅިފައި ދިރާސާުކރުމަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ގެ ކަންަތއް ފޮދުއާދެ، މިހާރު މެންބަރުންގެ ސައި

އެއަށް ތާއީދުކޮށްެދއްީވ . މޫސާ ނިޒާރު މި ތިން ބޭފުޅުންމުޙައްމަދު ރަޝީދު، އަޙްމަދު ރަޝީދު،  ހުށަހަޅުއްވަނީ،

. އިނގޭތޯ  ކަމަށް ބަލަން ނިުމނީ ކުރުމަށްވާލުކޮމިޓީއާ މި ަމސައްކަތް ހަ މިއަށް އިޢުތިރާޟެްއ ނެތިއްޔާ މި  .މަރުޒޫޤު

 ޖަލްސާ ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެކުމަސައްކަެތއް ނެތުމާ ންާޑަގއި ދެން އިތުރު ޖެމިއަުދގެ އެ ،ންވީމާހެއެ

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


