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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  02އްމު ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާ`. 

އަލިފުށި ، މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙްތްތެރި ިޢއްޒަމާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާގެ  ؛ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ

މެންބަރު އަޙްމަދު  ޢިއްޒަތްތެރި ލިދޫ ދާއިރާގެފެ ،މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ތްތެިރ ިޢއްޒަުފވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު މޫސާ ިނޒާރު އިބްރާހީމް ިޢއްޒަތްތެރި ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ ،މަރުޒޫގު

ޢިއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

އަދި އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިާރގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުޢިްއޒަތްތެިރ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ،މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރަކަށް މިއޮތީ މިއަދު ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ބޭފުޅުންނަށްމެންބަރު ޢަލީ އާރީފް ހުރިހާ 

ކޮޅު ހަމަޖައްަސއިޭދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި އްފަރި ްއޒަފުންނަށް ސައިފޮދާއި ނާއި މުވަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ކުރުން. ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ރިޯޕްޓ  ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަ ދިރާާސކުރެްއވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓ ފައިނަލް

 ެދއްުވމަށް.ްއވަވާލަކޮމިޓީއަށް އި  މައި

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ކޮުޅގެ މަސަްއކަްތ އްމުވަްއޒަފުންގެ ަސއިފޮދާއި ފަރި ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

ބޭފުޅުންގެ ތިރިޕޯޓް  ހޮއްެވވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް ތައްޓަކައި ހުށަހަޅާފަިއާވ ޕްރޮޕޯސަލް ކުރުމަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ނެތިއްޖެއްޔާ އިދާރީ އަތްޕުޅުަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް ފަރާތަށް  މޭޒުން ޭއގެ ކޮީޕެއއް ތިއަޅުގަ

ނޑު ކުޑަކޮށްރީނުން މިހާރު ތިބޭ ވާލުކޮށްދޭނަން. ސްކްޙަ ނޑުމެން ޭއގެ  ފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަ  އަުޅގަ

ސަްބ ޕްރޮޕޯސަލް އަޅުަގނޑުމެން  5މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ޚުލާާސއެއް ދަންނަަވއިލާނަން. މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ އިދާރީ  ފަހުފުރަތަމަ އެ ގޯތްރޫކުރުމަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރިއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

ނޑުމެންގެ ހުރި ކޮްނސާންތަކަކާ ބެޭހ  ،ްއޒަފުން ައޅުަގނޑުމެްނ ހާޟިރުކޮށްގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން މި އިދާރާ މުވަ އަުޅގަ

ތެރޭަގިއ ގޮތުން ުސވާލުކުރިން. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކަްށވީ ޭއގެ ތެޭރަގއި އިދާރީ ެއއް ބޭފުޅަކު ޭއގެ 

ުލ އުފެދެންޖެހުނީ. އެހެންވެގެްނ އިާދީރ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުމާ ގުިޅގެން ެއ ސުވާމަންޓެއް އަ މަނާފައި އިންނަ ޑޮިކޔުހި

ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫ ނާ ސުވާުލކުީރމަންްއޒަފުން ގެނެސްގެން ވަިކވަކިން އެންމެމުވަ މާތު ލިބިގެންދިޔަ. އޭގެ އެ އަޅުގަ

ނޑުެމން މަސައްކަތްކޮށް ވާހަކަ ހުރިހާ އެްއޗެހިތައް ންސާންތަކާއިކޮބޭފުޅުން ހިމަނުއްވާފައި ހުރި   އަކީ . ެއއަށް އަުޅގަ

ނޑުއެ އަޅުަގނޑުމެން ދިރާާސކުރިއިުރގަިއ  ނޑުމެން ެއއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ ވަކިްނ  މެން ބަލައިއަުޅގަ

ބެޭހ  އެކަމާ ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިންގެން މެނުއްވި ބޭފުޅާ ވަކިން ގެންނަވައި މަންޓް ހިޮޑކިޔު އަނެއްކާ އެ

ނޑުމެންނަްށ  ދެން ؟އެްއޗެއްތޯއޮތް  މެންޓްކޮށްަފއިކޮ ހިނެްއވެގެންލުކުރިން. ކިގޮތުން ސުވާ އޭގެ ތަފްީސލު ވެސް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރިލިބުނު. އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާ  5 ޕްރޮޕޯސަލް. އެ 5އިުރގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވެ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އަދި ކޮމަންޑް ން ހުށަހަޅާފައި ިއންއިރުަގއި ރެކުންފުންޏަކު ކުރަްއވާަފއި އިން އަުޅގަ

 ކުރަްއވާފަ. ދެން ކޮމަންޑްތަށް ދޭން ރެާގ ގޮތުން ބަލާފައި އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބުނު ފަރާފައިސާގެ ކަންތައްަތއް ހިން

މަންޓަްށ ންނެވި ޮޑކިޔުއެްއކަލަ ކުީރަގއި މިދެ ނެ ގޮތް ވެސްމެ. ެއހެންނަމަވެސްަކން އޮންނާއޭެގ އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އެ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދެވަަނއަށް އެންމެ ގިނަ ާމކްސް ިލބޭ ފަރާތް އަޅުަގނޑުމެން ެއ ޕްރޮޕޯސަލް އަުޅގަ ބަލާފައި އަުޅގަ

އޭެގ ތެރޭަގއި  ދެން ާވ ގޮތަކީ.އީ އި އިނީ ނޫނިްއޔާ އެ ފަގޯތްރޫކުރިން ކިހިނެްއެވގެން، ކޮންކަމަކާތޯ އޭިތ ެއކަހެރިކޮްށލާ

ނޑުމެން  މެނޫގައިއަޅުަގނޑުމެން ގޯތްރޫކުރީ ޭއގެ ހުރި ހުރިހާ  ހުރި ހުރިހާ އައިޓަމްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ިއ ސައުްތ އިން ހުށަހަޅާފަިއ އިން ޕްރޮޕޯސަލަކާޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ނިމް ޓްރޭޑާސް މިދަންނަވަނީ މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި

 ގ އިންކޭޓު ހޮޓަލުން ހުށަހަޅާފައި އިން އެްއޗަާކިއ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން މާރު  ެއއްަޗކާއި ބީޗުން ހުށަހަޅާފައި އިން

. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މާކްސް ރއިން ހުށަހަޅާފައި އިން އެއްެޗއްހުށަހަޅާފައި އިން އެއްޗަާކއި ކިންގްސް ކޯނަ

މިތަނުެގ  ރިންގެ އެްއޗެއް. ެއހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި އިދާރީ މުވައްޒަފު އެއީޓަބްރަާދސް ކޭވެސް ލިބިފައި އިނީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޑޮކިޔު ޓްގެ ފަރާތުންމެއިންޓަނަސް ޑިޕާޓްމަން ނޑަްށ އަޅުގަ މަންޓްގެ ތެޭރަގއި އެ ބޭފުޅާ އަުޅގަ

ބޭފުާޅ  އެ ންނަނީ މެމޯއެއް. ޭއަގއިމެނިފައި އިހީވަނީ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުއްވި ެއއްެޗއް ޭއގެ ތެރޭގައި ހި

ނޑުމެންނަްށ  ވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެއީކަން ކުރެމިވިދާޅުވަނީ ތިމަންނައެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެމީހުންނަށް  އަުޅގަ

އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަްށ ައުގގައި ެއގޮތަށް  ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލައަކަްށވި. އެންމެ މަތިން މާކްސް ދިނަސް އެ

އޭިތ  އިނީމަ އި މަންޓާއެްއކޮށް ެއޓޭޗްކޮށްފައިން މެމޯއެއް ޑޮިކޔު މަންނަށް ނުފެންނާތީވެ އޭނަ ފޮނުވާފައިތި

ނޑުމެން ނޑުމެން  އޭތި ބަލަންޖެހުނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީމަ އަޅުގަ ނޑުމެން އެބޭފުާޅ ގެނެއްސަ އަުޅގަ އަޅުގަ

 ގ ިއން މިތަނުގެ ޚިދުމަތް ދިނޭ.ީރަގއި ެވސް ބްރަދާސް ކޭޓަރިންބޭފުޅާ ވިދާޅުވަނީ ކު ގެނެއްސަ ުސވާލުކުރީމަ އެ

 ދިންއިރުގަިއ މައްސަލަތަެކއް ޖެހިފައި އެބަހުއްޓޭ. އެ ަމްއސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އެ ަފރާތުން މަސައްކަތެއް ނެތޭ

އިްނ  އިންނަ އެޓޭޗްކޮށްފަލިބުނު ތަޖުރިބާއަށް ތިމަންނަގެ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާފައި ތިމަ އަށް ތިމަންނަ އީ. މިއެއްކޮށްފަ

 މިތަނުގައި ކުރަން ހުރީ ތިމަންނައޭ އެަކން އެްއޗެކޭ ތިމަންނަެގ ވާޖިބު އަދާކުރަން. ކުިރއަށް އޮތްތަުނގަިއ ވެްސ 

ނުކުރެޭވ އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. އެ ސަބަބާ ހެދި ދެން ދެވަނަ  ވާލުވެ ހުރީ. އެހެންވީމާ، ިތމަންނައަކަށް ޤަބޫލެއްޙަ

ނޑުމެން ބެލިން ެއ  ރާަތކީ ކިންްގސް ކޯނާރކަމަްށވާތީ އެންމެ ދަށުން އަުގ އެންމެ ކުަޑކޮށް އިން ފަ ފަރާތަކަށް އަުޅގަ

ބެިލއިރުަގއި އަގުަތކަށް ބަލާއިުރ  .މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެްއތޯ އެ މީހުންނަކީ މިކަން ުކރެވިދާނެ ބަެއއްތޯ ެވސް

ޕްރޮޕޯސަލަށް ބަލާއިރުަގިއ  ން ބެލީ އެމީހުންގެ ޕްރޮޕޯސަލަށް.ދެ ށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސްކުރެވިދާނެ ކަމަ

ނޑުމެންަނށް އެހާ ފާހަަގއެއް ުނކުރެވުުނ އެމީހުންނަށް އެހާ ޤާބިލުކަެމއް ހުރި ކަމަކަށް. މީަގއި  ޕްރޮޕޯސަލުން އަުޅގަ

ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މީަގިއ ބަލާއިރު ތިބޭފުޅުންނަެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބެލިއިުރގައި ެމނޫގައި ހުރި ައއިޓަމްތަކަށް 



  

ބޭފުޅުން އެ ދެްއާވފައި އިންނައިުރގައި ައއިޓަމް  އިންނާނެ ޓޭބަލެއް ހަދާފައި މެނޫގައި ހުރި އަިއޓަމްތަކަށް ބަލާއިރު. އެ

ްއކާ އަނެ ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނުއަުޅގަ އިޓަމެއް ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެއީވަރަށް މިނިމައިޒްކޮށް ވަރަށް މަދު އަ

ައއިޓަމުެގ ކޮމްޕެއަރކުާރއިުރގައި އެ މެނޫގެ  އްކަލަ ކުީރގެ ބްރަދާސް ކޭޓަރިންގއާދޭން އެ . ެއއީވެސް އެ ައުގގައި

 ތޯ.ެއކަން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަމާިއ މެދު ސުވާލު އުފެދުނު. އެވަރުގެ ކަެމއް ކުރެވިދާނެ ރުގައި އެއީއަދަދަށް ބަލާއި

ނޑުމެންނަށް ންސްކަމާއި އެީމހުންގެ އެހާ ލަޔާޤަސްޕީިރއައެހެންވީމާ، އެމީހުންގެ އަްނއެކް ތެްއ ނެތް ކަން އަުޅގަ

 އި ފަރާތުން ދީފަ 4އިރުަގއި އިން ފަސް ފަރާތް  5ައއިޓަމް މަދުކަން. އަނެއްކާ އެެހން ހުރިހާ  ެއއް ކަމެއްފާހަގަކުރެވުނު 

ރއިން ހުށަހަޅާފައި އިން އެީތަގއި އިންނަނީ ިކންގްސް ކޯނާ މެ ދުވަހަކަށް ަވކިން. އެކަަމކުއިން ވީކްލީ މެނޫެއއް ކޮން

ނެތް. އެހެންވީާމ، އެންމެ  މައްސަލަެއއް. އޭެގ ޮޗއިެސއް ވެސް  ންމެ މެނޫެއއް. އެހެންވީމާ، ެއއީމުޅި ހަފްތާއަށް އެ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއް ުނުކރެވުނު ެއއީ އެންމެ ރަނންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވެސް އައެްއޗެއް ރިޕީްޓކޮށް އަ ގަޅު ުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ގޮތް ގެގ އެނބުރި ާދންވީ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އަނެއްާކ ވެްސ ކަމަށް. މި ހުރިހާ ސަބަބަކާ ހެދި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެ އެްނމެ މާކްސް މަތިވެފައި މާކްސް ދީފައި އިނީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ބަލާފައި ، އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ

އަނެއްކާ ވެސް ކުީރގައި މިދެންނެވި އިދާރީ ބޭފުޅާގެ މެމޯ  ގަޅު ކަމަށް ބަލާފައިއެންމެ ރަނ ކޮށް މެނޫއަގު ހެޔޮއެންމެ 

ނޑުމެން ނިންމީ ދެން ހުރި ފަރާތްތަކަކީ މާ ބޮޑެތި  އެހެން އިން ކަމުގައި ވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީން އަޅުގަ

އެހާ ބޮޑު ައގެްއ މިތަނުން ހޭދަކުރުމަކީ އެއީ އެހެންވީމާ،  ނދެފައި ގާތްަގނަޑކަށް އި އަގުަތކެއް ހުރެފައި އެއް މެޫނއެއް

ނޑުމެން ސަބް ޮކމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންރަދާސް ކޭޓަރިންގ އަބުއްދިވެރި ކަަމކަށްނުވާީތވެ ބް ނަްށ ށް ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނގަޅު ންމާފައި އިން ކަމަްށވަންޏާ ެއއީ އެންމެ ރަަމއި ކޮމިޓީން ެއގޮތަށް ނި އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލަިއ އަދި ެއއީ

ލާން  އްއެ ކްޯލސް ކްްޓ ހަދާއިރުަގއި ޭއަގއިކުރީަގއި މިދެންނެިވ ސަބަާބ ހުރެ ކޮންޓްރެ ކަމަށް ބަލައި އެހެންނަމަވެސް 

އެއްޗެއް ކަމަށް ެއ ކުރަްނޖެހިދާނެ ލު އެއީ ބާޠި އްޔާ ކޮްނޓެރެކްޓްކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާެވއްޖެ ެއއްެވސް މީގައި

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާައކީ ެއ  ސް އިންނަންވާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެ ގައިރެކްޓެއް ކޮންމެ ޮކންޓް .ލާ ގޮތަށް ކްލޯސް އަުޅގަ

ލުކުެރވިދާނެ އެްއޗެްއ ބާޠި އްޔާމު އޭތި އެއީމައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ ލާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަލާފައި އެ ކްލޯސް ލުން ކްލޯސް

ނުޑމެން ބަލާފައި ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ދިރާސާއިން  . އެއީނިންމީ އެގޮތަށް ނިންމަން ލަފާދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ތަރޯކޮށް މީތި ބެލިން  ޙަތާ ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ލަަމޞްމީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ައޅުގަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ބަލާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތިަޔ  ންނެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސްގެޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑައި 

ނޑުހަމަ އިްއވެވި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން  ސަބް ކޮމިީޓގައި  މި ކޮމިޓީގައި . ދެން މެންނަށް މި އޮތީގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

   މެނިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ހިވެސް 

 

 ލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަ

 ކަްނކަމުގެ އިތުރަށް ދެން ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވި  ަގއްދޫ . ދެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު

ނޑުމެން ވާހަކަ  ސް އެ ސެކްޝަނުން އެންއިތުރުކޮށްަލން ބޭނުން މިހާރު މެއިންޓަނަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޭފުޅާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަކި ަބއްދަުލކޮށްލިންއަޅު  ދި ބިުލ އިވެުލއޭޓްކުިރ ކޮމިޓީާއ ވެސް ދެއްކުމުގެ އިތުރުން އަ  އެ  އިނގޭތޯ. ދެން ގަ

ންނަކަށް ޙަޤީޤަތަކު ނޭނގެ މެއިންޓެނެންސް ސެކްޝަނުން މެމޯއެއް ބޭފުޅުއެ  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަާލއިރު

ުގޅޭގޮުތންނެއް އިނގޭތޯ. ދެން ިއވެުލއޭޓުކުރި ކޮމިޓީން ވަރަށް ގަާޔވެފައި އެންމެ ގިނަ މާްކްސ  އް ެއކަމާއްވިކަމެ ފޮނު

ނޑުމެންގެ ހަމައެކަނި ބަހެްއ  ލިބުނު ފަރާތަށް ނިންމަވާ ގޮތަށް ހަމަ ނިންމިފައި އޮތީ މިތަނަށް އަިއއިރު. ދެން އަުޅގަ

 4ވީމާ، ެއގޮތުން ބަލާއިރު ދެން މިއޮތީ ސައުތު ތައުފީޤަށް ނިސްބަތްވާ ހޯދާލަން ލަފައަކަށް މިތަނަށް ގެނެވުނީ. އެހެން 

ބައި ކިންގްސް ކޯނަރ ފިޔަަވިއ އިނގޭތޯ. އެއީ ބްރަދަރސް ކޭޓަރިންގ އަކީ ވެސް ެއއީ ސައުތު ތައުފީޤުގެ ދަރިެއއްެގ 

ނޑު ތަނަކީ ވެސް ަސއުތު ތައުފީޤުގެ ހަމަ. އެހެން 3ތަނެއް. ދެން އޮތް  މެންނަށް ވެސް ވިސްނުނީ ެއ ބަލާއިރު އަުޅގަ

 ތަފާތުވި ދާފައި އޮތް ބައެކޭ މެނޭޖުމެންޓްން ހޯތަކަށް ެއއް ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިއާއި ޤާބިލުކަން ހަމަ އެްއގޮ ތަޖުރިބާ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ާކެއއްޗެީހގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މިހާރު ވެސް ގިނަ  ނަމަވެސް އެއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ކަމެއް ޮއވެއްެޖއްޔާމު  ވެސް ވެފައޭ. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ނުރަނގަޅު ދަދެްއގެ ތަކެތި ހުންނަނީ ބާކީއަ

 ުކޑަ ައގެޭކ އެހެން ބޭފުޅުންނާ މިތަނުން ވާހަކަދައްކާަލއިގެްނ ޙައްލުކުެރވިދާނެ ކަމަށް ެފނެއޭ. އަެނއްާކ ވަރަްށ ކުޑަ 

ނޑަށް މިހާ ބާރުބޮޑުެވގެން އުޅޭ ވަގުެތްއަގިއ އޮތީ. އެހެންވީ ބަލާއިރު އެ ބޭފުޅުން އެ މާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މާލީ ވަތްގަ

ކުޑަވުަމކީ ެވސް ސަުރކާރަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ޢާއްމު ރަްއޔިތުްނނަށް ވެސް ޭއގެ ަފއިދާކުރާނެ  ޚަރަދު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނުނީ ެއގޮތަށް ނިންމަން. ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ



  

ޞަކޮށް މުޤައްރިރު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް ސަބް ޮކމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަދި ޚާއް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ!

ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުެގ ކެއުާމއި ަސއިގެ ަމއްސަލަައީކ ވަރަށް ގިނަފަހަރު މަތިން ޝަކުާވކޮށް ޙައްލު ނުލިބިފަިއ 

އޮތް މައްސަލަެއއް. ދެން ކޮމިޓީ ދެންމެ އެ ބޭފުޅާގެ ވާހަކައިަގއި ވެސް ވިދާޅުެވއްެޖ އިވެލުއޭުޓކޮށް ނިންމާފައި 

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންެގ  ހަމައެކަނި ބަހެއް ހޯދާލަން ފޮނުވާފައި އޮތް އެްއޗެއް ގޮުތގަ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ލިބޭ  މަޖިލީހުގެ މި ބަދުނާމު ވަރަށްބޮޑަށް ބޮލުގައި އެޅިަފއި އޮްނނަ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ލިބެނީ

ވެސް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ަގޔަށް މީރުކޮށް ކާލެވޭެނ ގޮތަކަްށ ވުމަީކ ހަމަގައިމުއެްއޗެްއ ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅަްށ އަނ

 ތައް ފަދަިއން ވަރަށްގިނަ އެްއޗެހި ވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތް. ދެްނ ދެންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި

ންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ބޮލަކަށް އެަނާގ ކަމަށް އެ ވިދާޅުަވނީ. ދެން އެހެ އިސްރާފުވެަފއި ނުވަތަ ބާީކވެފައި ހުންނަ

އަދަދަށް ފައިސާ ނަގާނެ. އެކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ލިބޭނެ އެްއވެސް ލުޔެއް ނޯންނާނެކަން ވެްސ 

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް މިހާ ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނުވި. އެހެންވީމާ، ދެްނ އް ތަކެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ ާކއެްއޗެހިތަކުަގއި ހުންނަކަން. އެކަމެއް ުދވަހަކު ވެސް ަޙއްލެމައްސަލަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ތި ވިާދޅުިވގޮތުން ފާޑަކަށް ުނކުޅެދުްނތެރިވެފަ. މިކަން ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ކުރެޭވކަށެއް ނެތް 

ނޑުހުރި ފަރާތްތައް ފިޔަވަ  ސައުތާއި ގުޅުން ނޑަކަށް މަިއގަ  އި އެހެން ެއއްވެސް ފަރާތަކުން. އެހެންވީމާ، ެއއޮީތ ގާތްގަ

 ކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް ކުެރވޭނެ ކަެމއް އޮތް  ގޮތެްއގަިއ އެ ރޫޙު ުނކުމެފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން ފެްނވަުރ ރަނގަޅު

ނޑުމެން ނުދެކެން. އަދި ކުިރއަށް އޮްތ ތާނގައި އެހެން ވާނެ ނޑުމެންނަކަްށ ކަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ަމކަްށ ވެސް އަުޅގަ

 ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ކޮންމެ ހިއެއްނުވޭ ވާނެހެން. އެހެންީވމާ، ދެން ތި ވިދާޅުވާ ައގަށާިއ، ދެން އެހެން އެހެން

އަށާއި، އަދި އެ އަގަާށިއ ނަ ހުށަހެޅުންތަކަށާއި، ތަޖުރިބާ ިވޔަސް އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހަޅާފައި ހުން ގޮތެއް

ނޑުމެން ހަމަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ންތައްތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. އަދި އޭގެމިކަ ކަންނޭނގެ މި  އިތުރުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ަވކި ފަރާތަކަށް ހަމަ އެްއވެސް ވަަރކަށް އަނެކަތި ކުަރނީކީ ނޫން. އެ ލިބޭ ޚިދުމަތް  ދެންނެވިހެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ ލިބޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅެއް ނޫނޭ ލިބޭލެއް. ެއއީ ހަމަ އޮ ން ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރަނގަެޅއް ނޫނޭ ލިބޭލެއް. އަދި ާޚއްޞަ ދުވަުހގެ ދައުެރްއ އަހަރު 5ކޮށް އަުޅގަ

 ކި މައްސަލަތައް ވެސް އޭގެ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ އެއް ދިމާލަކުން. ދެން ތަފާތު އެ 71މިދިޔައީ 

ން ހަމަ ނިކުމެފައި ެއބަހުރި. ދެން އެކަމަކަށް ެވސް ދުވަހަކު ެވސް ހަމަ ޙައްލެއް ނައި. އެހެންވީމާ، އެ ތެރެއި

ނޑު ހަމަގައިމު ވެްސ  މަދުކޮށްލާފައި ނަމަވެސް ލިބޭ އެތިކޮޅު ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅު އެތިކޮޅަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަ

 ން. ބޭނުންވާތީ ހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢާމިރު. ނިޒާރު.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މި ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އާދެ!

ބެޭހގޮތުން ކޮންމެެވސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލުމަށް ޓަަކއި.  ޅިގެން މިދާ ރިޕޯޓާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުަށހެ

މަދު ރަޝީދު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަބް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ގައްދޫ ދާއި

ނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި މިހުރީ އެ ދެ  އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަަކށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އަދިެވސް އެއްފަހަރު ތިބޭފުޅުންެގ  ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިަފއިާވކަން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު އަސްލު ދަންނަާވލަން އުޅުނު ވާހަކަ މިހާރު  ހަނދުމަފުޅަށް ދަންނަވާލާނަން. އޭގެ ނޑުމެްނ އަޅުގަ އިތުރަށް އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނގެ އަެނއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އެއީ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެބޮޑަށް މި އަޅު

އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީން ެވްސ މާކްސް ދެއްވާަފއި މިއޮްތިއރުގައި މި ބްރަދަރސް ކޭޓަިރންގ ެއއީ އެންެމގިނަ މާކްސް 

ފަރާތްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނޭގއިރުަގއި، އެ މީހުންގެ ައގަށް  އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީން ވެްސ ދެއްވާފައި އޮތް

ނޑުމެންނަށް  އަސްލު ވަރަށްބޮޑަށް ިމއޮތީ ެއކަން ބަރޯސާވެފަ. ައގަށް އެްނމެގިނަ މާކްސްތަްއ ލިބިފައި ުހރީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެކި  ވެސް އަސްލު ނިންމަން މިޖެހުނީ ކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ ބަލަމުން އައިްސ އެންމެފަހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް  ގޮތެއް  ކޮންމެ އެހެން ދިމާލަކަށް ދާކަށް ފަސޭހަެއްއ އިތުރު ިވޔަސް ައގުގެ ތަފާތު ހުންނައިރުގައި އަުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނުނީ. އަނެއްާކ ައގަީކ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްނަން ެވސް ޖެހޭ ކަމެއް.  ނުވާނެ

ކަންކަމަކީ ވަަރށްގިނަ ބައެްއގެ ސަމާލުކަން  ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަރިއްކޮޅާއި ަސއިފޮދު ލިބޭމަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް އެންމެ ލުއި އަެގއްަގއި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެކަްނ  ކަމަށްވާތީވެ  ހުއްޓިފައި އޮންނަ އަޅުގަ

ވެިރކަން ވެްސ އޮތް ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ނިންމުން ވެސް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޝއުޤު

ނޑުމެން ނަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައޭ ވާނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމުގެ ތެޭރގައި ެއންމެބޮޑަށް އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅާގެ އެ މެމޯެގ ، ޢާރިފްهللا ދުކަތް ކުރަްއވާ ޢަބްމެއިންޓެނެންސް މީގައި މަސައް  ފާހަގަކުރެވުނު ެއއް ކަމަކީ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންިދޔަ އެްއޗަކީ. އަނެްއކާ އެ ބޭފުޅާގެ ވާަހކައިން ބްރަދަރްސ  ކޮމެންޓްސް އަސްލު މީގެން ައޅުގަ

ކޭޓަރިންގގެ ހިސްޓްރީ މިތަނުގައި ކާންދިނުމުގައި އެބަހުރި މައްސަލަ. ެއއީ ކުީރގައި ެވސް ކޮންމެވެސް މައްސަަލއެްއ 

ިވޔަސް އެހެން ބަޔަކު ީމގެ ތެރެައކު ނެތް.  ގޮތެއް  ދިމާވެފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުމަކީ ކޮންމެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ވިދާޅުުވން އެންމެ ރަނގަޅު ނޑު ނުދަންނަވާނަން ޤާނޫނީގޮތުން އަޅުގަ  ނޫން ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންނޭނގެ އެހެން ބޭފުަޅުކ އެހެން ފާހަގަކުެރއް ިވއަްސ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގުނަސް މިދެންނެވީ. ޤާނޫނީގޮތުން ެއއީ ަވިކ  އިބަލަންޖެހޭނީ މީހަމަ ތަފާތު ބައެްއގެ ގޮުތގަ  އަުޅގަ



  

ިވޔަްސ  ކަމުަގއި ބިއިލާެއްއގެ ތެރޭގައި ތިކޮށްގެން މިހިންގަނީ އަދި އެއް ޢާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުަގއި މި ރަޖިސްޓަރީ

ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިވެލުޭއޝަން ކޮމިޓީން ވެސް އޭތި ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރެވިފައި ހުރީ 

ކަންނޭނެގ އެ އެްއޗެހި. އެހެންވީާމ، ޮކންމެއަކަސް ދަންނަވަން މިުއޭޅ  ވެސް އެހެންވީމާ. ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ަބއްލަވާނެ

ަމއްސަލަެއއް ދިމާވެފައި އޮތް ަބޔަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  ްނވީމާ އެކަހަަލ ހިސްޓްރީގައިައކީ އެހެވާހަކަ

ތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެންމެބޮޑަށް އެ މީހުން މި ިވޔަސް ިއވެލުޭއޝަން ކޮމިޓީންނާއި މިކަންކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލްކޮންމެގޮތެއް 

ނިްއޔާ ިމކޮޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއ މަސައްކަތް ަޙވާލުކުރާއިުރަގއި ކޮލިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެގްރީމެންުޓގައި ނޫ

ކުރަްއާވ  މު ކަމެއް އެއީ. އަދި މެއިންޓެނެންސްަގއި އެކަންކަން މޮނިޓަރެއކަން ފާހަގަކުުރން ވަރަށް މުހިންވަރަށްބޮޑަށް 

ޓެސްޓުކުރުމާިއ ނޫނީ  ގެނަިއމަ އެ ކާެއއްޗެހި އީ އެވެއްެޖއްޔާ އެ ބޭުފޅާ އެވިދާޅުވާ ގޮތުން  ޢާރިފްهللا ފަރާތް ޢަބްދު

ވަރަށްޮބޑަށް އެކަމަށް ، އްލަަވއި ހައްދަވަނީ. އެެހންވީމާބެލުމާއި މިކަންތައްތައް ވެސް ިމ ބަ މިކަންކަން ރަހަ ބެލުމާއި

 ސަމާލުކަން ލިބޭގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ރިޕޯޓުަގއި ވެްސ ޮއންނާނެ އިތުރަށް ެއކަން ވަރުގަދަކޮށް މޮނިޓަރކޮްށ ބެލުމަށް

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ އެްއފަހަރު އަދިވެސް އެްއ ފަހަރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެްނ މި ފުރުޞަތު މި ހޯދާލީ. 

ވިަޔސް  ކަމުގައި އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ގަާވއިދު ބުނާގޮުތން އުސޫލުން އެ މީހުންނަށް އެ ލިބުނު

ުރވިަޔ ނުދިނުމަށް ބާރުއަޅައި އެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވެސް އެކަން ހަނދާންކޮށްީދފައި ެއކަން ތަކުރާ

 އަންަގވާލަދެްއވުމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ވަރަށްޮބޑު އެދުމެއް. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ރަޝީދު.

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް 

ނުޑ ހަނދާނުން ޝުކުރިއްާޔ މު ޤައްރިރު. ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަްށ އިތުުރ ފުރުޞަތަކަށް ައޅުަގނޑު ެއދުނީ އަުޅގަ

ދެން އަދި އެހެން އެްއޗެއް އޭަގިއ  ލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލާށާއިކައްސާަލއިގެންދިޔަ އެއް ާވހަކައެއް މަޢު

ނޑުމެން ބެލީުމ  މިރު އެ ވިދާުޅވިޢާ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުއިތުރުކޮށްލަން. ުކޑަހުވަދޫ  ފަދަިއން އަުޅގަ

ކުރީގެ މިތާ އުޅުްއވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާފައި އެކަްނ  ހުރި އަޑުތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވިފައި 

ވެްސ ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ތަފާތު ފަާރތަކަށް ދެވޭނެ ގޮެތއް މީަގިއ އޮތްތޯ. އެކަްނ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކުރީަގއި 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްަފއި  އެފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ސަބް ކޮމިޓީެއްއ ނަގަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އެކަހަލަ މައްސަލަ ތަެކްއ އަޅުގަ

ނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. ހުޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ވެްސ ވެސް އެ ބިޑުަތއް ބާޠިލުކޮްށ ދެވަ



  

އިތުރަށް އައީ ހަމަެއކަނި ކިންގްސް ކޯނަރގެ ެއތި. އިތުރު އެހެން އެއްވެސް  އަނެއްކާ ެވސް ހަމަ މިއައީ އޭގެ

ންނަނީ އިތުރު ފަރާތެއް. އެ ފަރާތް އައިއްސަ ދެން މިއަ 4ފަރާތެއްގެ ައއު ެއއްެޗއް ނާދޭ. ހަމަ ކުރީގައި ވެސް އޮތް 

ފަރާތަކީ ހަމަ ކިންގްސް ކޯަނރ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ މި އައީ ހަމަ ެއކަްއޗެްއ. އެހެްނވީމާ، ތަފާތު ބަެއއް ނާދޭ. 

ިވޔަްސ  ގޮެތއް އަްނނައިރުަގއި އެބަހުރި ތަފާތު އަގުތަެކއް އަިއއިުރގަިއ، ދެން އޭގެ ކޮންމެ އައީ.އަގުަތކަށް ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް ބެލެން އޮތް އެއްޗަކީ. ދެްނ އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް ބެލޭނީ މެނޫއަށާއި ޭއގެ ައގަށް. އެީއ ދެން އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުްނ  ައޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮްށގެން އެކަމާ ށްލަން އުުޅނު އަނެއް ޕޮއިންަޓކީއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

ނޑު ވަރަށް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކައެއް ފާހަގަޮކށްލެއްވި. ތިމަންނާމެން މި ސުވާލުކުރި ކުރުުމގެ އެ ބޭުފޅުން އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވީ މީތި ިދރާސާކުރާކަށް ނޫނޭ. ހަމަެއަކނި މެނޫ ޗެކްކޮށްލާށޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެޯކޑުަގއި ވެސް 

ނޑު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިން މި ކޮމިޓީގެ  އިންނާނެ ޒިންމާއެކޭ މީިތ ކަންނޭނގެ ވަރަށް ސީދާކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

ބަލާކަށް ނޫނޭ މި ކޮމިޓީެގ،  ބެލުމަކީ. އެހެން ވިދާުޅވިއަސް އެއީ ކުށްހީއެކޭ. ހަމަެއކަނި މެނޫ ޗެކްކޮށްލާކަށް މެޫނގެ ރަހަ

އެ ބޭފުޅުން ވަކިގޮތަކަށް، އެހެންވެގެން މި ދެ ކަމެއް އައިމަ ެއއީ މެއިންޓެނެންސް  ކަންނޭނގެ  އެހެންވީމާ، ެއއީ

ާއއި ެއ ބޭފުޅުން އެ ފާހަަގކުރެްއިވ ޕޮއިންޓަށް ބަލާފައި އަުޅަގނޑުމެން އެހާބޮޑަށް އޭީތގެ  މޯޑިޕާޓްމެންޓުގެ މެ

އޮތްތޯ މީގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަށް އެންމެ  ބަލަންޖެހުނު ސަބަބަކީ. އިތުރު ފަރާތަކަށް މީތި ދެވޭނެ އެްއވެސް ފަރާތެއް

ތަކަށް ބަލާފައި އަނެއްކާ އެނބުރިދާންޖެހުނީ މިހާރު ވެސް ެއހެންނަމަވެސް ހަމަ ހުރިހާ ގޮ ގޮތަކީ ކޮްނގޮތެއް. ރަނގަޅު

މަންޑުކޮށްަފއި އޮްތ ފަރާތަށް. ެއ ައގާިއ މެނޫއަށް ބަލާފައި އިތުުރ ފުރުޞަތެއް ނެތީމަ ެއ ވާހަަކ ެރކޮއަޅުަގނޑުމެން 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުބީން.

 

 މަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ބިލެތްދޫ

ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޑުިއވިގެންދަނީ މީގެ ކުރިްނ  އާދެ!

ޓަރިންގ އަީކ މީ ފަހަރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަން އެްނގިއިރު ވެްސ ސައުާތއި މި ްބރަދަރސް ކޭ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވާހަަކދެކެިވގެންދިޔަ.  އެއް ަބެއއް ނޑު މުޅިން ެއކަމަކާކަުމގަިއ އަުޅގަ ެއއްބަހެްއ  ދެން އަުޅގަ

ބަޔަކަށް ބަހާލާފަ. ދެ އަންބާނީއަށް ބެހިގެން ގޮްއސަ.  ނުވާނަން. އިންިޑއާގެ ރިަލަޔންސް ކުންފުނި ވެސް ވަނީ ދެ

ނުޑމެން ބަލަންވެއްޖެއްޔާ އެއީ ވަރަށް ކުށްހީއެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ  އެއް ކޮްމޕެނީއެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ަސއުތުެގ މިހުރި މާރުކޭޓު ހޮޓަލަކަސް ސައުަތަކސް އެީއ ެއކަްއޗެއް. ބްރަދަރސް ކޭޓަރިންގ އަކީ މުޅިްނ 



  

ނޑަށް ވަކި ހަމަ މުޅިން ތަޅާފޮޅަމުްނދާ ދެ ގްރޫޕެްއ ެއއީ އިނގޭތޯ.  ކްލިއަރލީ އެކަން އެނގޭީތވެ. ދެްނ ވަރަްށ އަުޅގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫއެީއކީެއއް ނޫން. އަ ލިްއަޔތެއްތޯ މިހާރު މި އަދާކުރަމުން ުޅގަ

ނުޑ ާސފުކޮށްލަން ބޭނުން މުޤައްރިރުގެ އަރިހުން. ދެން އަނެއް އެްއޗެއް އުކާާލ، މިހާރު  ަކމަކީ ދަނީ. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އެއީ ދީނީ  މިތަނުން އިތުރުވެގެން އުކާާލ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަަތކުން ބަލާއިރުަގިއ އިސްރާފުކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން 

ނޑު  ވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ އެއްޗެހި ވިްއކާލެވޭނެ އެހެން މަގުތައް އޮންނާނެކަމުަގިއވާތީ އަންނަ ބައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ހަދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް  ނޑުމެންގެ ކޮްނސަރނަކަްށ އެހާބޮޑަކަށް އަުޅގަ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަ

 ރު ކިބައިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ގެ މުޤައްރިއަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެން އަޅުަގނޑު މުޤައްރިުރގެ، ަސބް ކޮމިޓީ

ފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިހިނދު، ތިބޭފުޅުން މިހާރު ތިދެންނެވި ބްރަދަރސް ކޭޓަރިންގގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ެއބޭ

އްތައް ން ޑޮިކއުމެންޓެއް އެ ޭބފުޅުންނަށް ދެއްކުނުތޯ މިސާަލކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެދިަޔ ދުވަސްތަުކަގއި ކަންތަ ރިޓް

ހުރި ެއއްވެްސ ޑޮިކއުމެންޓޭޝަނަށް  ގޮތް އެންމެ ރަނަގުޅނުވެގެން އެކަން ރަނގަޅު ކުުރމަށް ޓަކައި ފޮނުވިަފއި ކުރެވުނު

މަންޑޭޝަނަށް ެއ ބޭސްކޮށް އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ ެރކޮ ތިބޭފުޅުން ބެއްލެވިންތޯ. އިންިޑވިޖުއަލް އެންމެ މީހެއްގެ ވާހަކަތަކަށް

ކަްށ ބޭސްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް ޗޭންޖުކުރަން ނޫނިއްޔާ އެކަހަލަ ވިސްނުމަކަށް ލިޔެފައި އޮންނަ މެމޯއަ 

ނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުއެައށް އެްއވެސް ވަަރކަށް ބަލާ އަޅުަގނޑުމެން ދާއިުރގައި ންވާ ދެ ކަމަކީ. މި ލިންތޯ؟ މީ އަޅުގަ

 ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ިލއްޔަެތއްތޯ ައދި އެކަން ސާފުކޮށްލިންތޯ؟ ަވރަށްބޮކޮމިޓީގެ މަސްއޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިލއްޔަަތކުެގ ޔަެތއްތޯ؟ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްގަކުރަްއވައިފި މި ކޮމިީޓެގ މަސްއޫޝުކުރިްއޔާ. މެންބަރު ފާހަ އާދެ!

 -އަންނަނިވި ކަންކަމެެވ. )ނ( ކަކީލިއްޔަތު ތަ މިއޮންނަނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ މަސްއޫވަނަ މާއްާދގަިއ  44ތެރޭގައި 

މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ދިރާސާކުރުން. މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 

ތު ހިމެނޭ ކަންކަން ން ފިޔަަވއި މެންބަރުންގެ މަސްލަހަދިރާސާކުރުން. މިނޫން ވެސް މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާުޒގެ ކަްނކަ

 ިލއްޔަެތއް މީގެ ހިމެނޭ. ފަލާޙު. މާ، ިމ ކޮމިޓީގެ ވަރަށްޮބޑު މަސްއޫސާކުރުން. އެހެންވީދިރާ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ މެންބަރުންނަށް ދޭ ސައިފޮދާ ތަްއ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެތިން ސުވާުލ  އިވެުލއޭޓުކުރުމަށް ސަބް ކޮމިީޓން ކުރެއްވި މަަސއްކަތަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ވިާދުޅވެއްޖެ ބްރަދަރސް ކޭޓަރިްނގެގ ރެކޯުޑ ގޯްސކޮށް އޮްތ ވާހަކަ. އެްއވެްސ ގޮަތކަށް 



  

މުން އެ ވާހަކަ. ިމ މިސާލަކަށް މީހަކު ބުނާ ބަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބިޑު މިތާނގައި ލޮުގކުރެވިަފއިތޯއޭ އޮތީ ލިޔު

އިވެުލއޭޓުކުާރއިރުަގއި ެއވަރުޮބޑު ކަމެއް ހިނގައިގެންާދއިރުަގއި މިސާލަކަށް މިތާނގައި ލޮގްކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ އެ 

ބައެއް ޭބފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ައގަށް އަޅުަގނުޑ، ދެން  ކަމަކީ  ކަމަށް. ދެން އަނެއް މީހުންގެ އެ ސަރވިސް ގޯސް 

 ބަލަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ބިޑެއް އިވެުލއޭޓުކުާރއިރު ހަމައެކަނި އަަގކަށް ނޫން ބަލަންޖެހޭނީކީ. އަގު ެއއީ އެންމެ، ަބއެއް 

 ކަމަށް ބަލަިއގެން  ުކރަމުންދާއިރުގައި އަގު އެއީ އެއީ އެންމެބޮޑު މާކްސް ލިބޭ އެއްެޗއް ފަހަރު މީހުން އިވެލުއޭޓު

ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިަކހަލަ ކަމެއްގައި މިސާަލކަށް އެކަހަލަ ބޮޑު މައްސަަލއެއް ބްރަދަރ ކޭޓަރިންގ ތެރޭަގިއ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ައގަށް ބަލައިގެން ނިްނމަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު އެ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް  ހިނގާފައި އޮތް

ނޑު ޤަބޫލު އެއިނދީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮަބއިތޯ   55ކަމަށް  ކުރަނީ އެ ޕޮއިންޓު ބަލާފައި މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އަނެއްހެން ބަލާއިރު  އީމި އި ސައުތު ބީޗް، މާރުކޭޓު ހޮޓާ.އެއަްށވުރެ ކުރިން އުފެދިފަ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ން މިދައްކަނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ފުދޭވަރެްއގެ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައި ހުރި މީސްމީހުންގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެ

ކަމަްށ  ޕޮއިންޓް 55ގެ މައްޗަށް ަބލާފައި ގަ. ތަޖުރިބާކުރީއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އެ ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ 

ބަލާފަ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށްވުރެ ކުރީ އެ  އަށްއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ެއިއނދީ ދީފައި ތަޖުރިބާ

ނޑުމެން މިތާ މިދައްކަނީ އެ މީހުންގެ މައްސަލަ އި ޖުރިބާގެ މައްސަލަތަ ގައި އުެފދުނު މައްސަލައެއް މިސާލަކަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ މައްސަލައެކޭ އެީއ.  ޖެހުނު ވާހަކަ ބްރަދަރސް ކޭޓަރިންގ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުވިްސނި އިން ތަ  ންކޮޅެއް. އެހެންވީާމ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން.އެ އަުޅގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަންނޭނގެ.  ހަމަ ދާދި ެއއް ުސވާލެއް  ވިދާޅުިވ، ކުރެްއވި ުސވާލެއް މިހާރު ދިއުމުގެ ކުީރަގއި ެދ ބޭފުޅަކު 

ހިސްޓްރީގެ ހުރި ހުރިހާ ޑޮިކއުމެންޓެއް ތްރޫކޮްށ،  އަޅުަގނޑުމެންނެއް އެހާ ީޑޓެއިލްސްކޮށްެނއް މިތާނގައި 

ނޑު ދަންނަވައިފިން.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ނޯޓިސް ކުރެވުނު ސަބަބު  އިންޓަރނަލީ  ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެންނާތަކެއް އެހެންނަމަވެސް އޮޅިޅުން ހިންގާފައި ހުރި މުޢާމަލާތުމިބޭފު ރުަގއި ހަމައަށް އައިއި ގެން ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެ ސުވާލު އުފެ އެ ޑޮިކއުމެންޓުަގއި ބައިންުޑުކރެވިފައި . އެއީ އިދާރީ ދުނީ ކުރަން ޖެހުނީހުރީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެަނއިން އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން. އެހެންނަމަވެސް މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހެޑަކަްށ  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކާ ެއއްޗިީހެގ ކޮލިޓީ ބެލުމާއި، އެ ސަރވް ކުރުމާިއ، ހުރިހާ ކަމެްއ ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެީއ އަުޅގަ 

އެބޭފުޅާެގ ޒިންމާަގއި އޮންނަ ކަމެއްހެން. އެހެްނވީމާ، އެބޭފުޅާ އިންޓަރނަލީ ފޮނުްއވާފަިއ އިންނަ މެމޯއެްއަގއި އެހެްނ 

ނޑުމެންެގ ލިޔެފައި އިންނާތީ އޭތި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީމަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެ ން ނުބަލާ ދޫކޮށްލުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ސުވާުލކުރަްނ ޖެހުނީ. އެބޭފުޅާ ގެންނަވާފައި، ެއއީ ޢަބްދު ޢާރިފް. هللا އިހްމާލެއް ކަމަށް ބަލައި އަޅުގަ



  

ންފިލުވީ. ކީްއވެގެންތޯ މި އަޅުަގނޑުމެން ގެނެސް ހާިޒރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މީތި ފޮނުވާފައި އިން ސަބަބު އޮޅު

އެ  އޭ މި ޚިދުމަތް ދެވިދާނެ ކަމަށްމި އަގުގައި ތިމަންނައަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެ  ކޮމަންޑޭޝަން މިގޮތަށް ލިޔެފައި އިނީރެ

މިހެން ލިޔެފައި އިންނާނެ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރީަގއި ތިބޭފުޅުން  ގެ އެވަރަށް ސަރވިްސ ދެވެން ނެތްމީހުން

އޭތި އިންނާނެހެން. މިއީ ސުވާލު ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު. އެހެންނޫންނަމަ އަތުަގއި، ފެނުން  ޑޮކިޔުމަންޓްގައި ވެސް 

އެ ސުވާލެއް ކުރާކަށް ވެސް. އެީއ ސުވާލެއް އުފެދުނު ހިސާބު.  ެވސް ެއްއޗެއް ނޭނގޭނެ މިއަކުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޅުވަނީ ތިމަންނައޭ އެކަމާ ިވދާ ޢާރިފް. ގެނެްސގެްނ ސުވާލު ކުރީމަ އެބޭފުޅާ هللا ދެން އަޅުަގނޑުމެން ގެނަީއ ޢަބްދު

ންޑޭޝަން ސަބަބާ ހެދިއޭ ތިމަންނަ އެ ރެކޮމަވާލުވެ ހުންނަ ބޭފުޅަކީ. ިމީއއޭ ތިމަންނަ އަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކީ. މި ޙަ

. އެއީ މިތާނގެ މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެގެްނ އި ހުރި ކަްނތައްތަކަށް ބަލާފައެހެން ހަދާފައި އިނީ. މިހެން ކުރީަގއި ހިނގާފަ

ރަނގަޅަކަށް ނުކުެރެވއޭ.  ިއ އެ މީހުންނަކަށް ެއކަން ެއހާދޭތެރެއަކުން އެ މީހުން ވެްސ މިކަން ކުރިއޭ. ކުރިއިުރގަ 

އޭ ންޑް ކުރަމޭ އޭިތ ރަނގަޅުކުރަން. ގިަނ ފަހަރު އެކަން ރަނގަުޅ ނުކުރެވި ތަކެްއ އުފެދެއޭ. ތިަމންނަ ރެކޮމަމައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް ެއންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާެތއް ނޫނޭ.  އޮތީ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ެބލީ އަނެްއކާ ެވސް ައގަށް. ުކރީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ައގު ހެޔޮ ފަރާތަްށ  ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެ ސަަބބާ ހެދި ދެ ވަނަ ފަރާތެއް ައޅުގަ

 ބެިލއިރުަގއި އެ މީހުންގެ އެހާ މީހުންނަކީ އެކަން ކުރެވިދާނެ ބައެއްތޯ.ފޯކަސް ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުެމން ބެލީ އެ 

ނޑުމެން ބަލާޤާބިލުކަން ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގައެއް ލިން ނުކުެރުވނޭ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ައގަށް އަުޅގަ

މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ހުރި އަގުތަކަށް ، ކުރީަގއި މުއްދަތު ހަމަވެގެންދިޔަ އެގްރީމެންޓްަގއި ހުރި އަާގއި، ކާންދިން އަާގއި

ނޑުމެްނ މިކިޔާ ބްރަދާސް ކޭޓަރިންގ މިހާރު ދީފައި އިން އަަގީކ  ބަލާފައި އޭތި ކޮމްޕެއަރ ކޮށްލިއިރުަގއި މިހާރު އަުޅގަ

 ރެ ވެސް ބޮޑު ައގެކޭ.ކުރީަގއި ދީފައި އިން، މިތަނުން ކާންދިން އަގާއި އެްއވަެރއްގެ ުކޑަ ޕަސަންޓޭޖެއް އެައށްވު

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ، ގުނަ ބޮޑު އަަދދެކޭ. އެހެންވީމާ ދެން ހުރި ފަރާތަކީ ޭއގެ ތިން، އެހެންވީމާ

އެ އަދަދު މިތަނުން ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ކުރީގަިއ ކާންދިން އަގަށްވުރެ ތިން ގުނަ ނޫނީ ދެ ގުނަ ބޮޑު 

ނޑުމެންނަށް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެނބުރި ބް ދޭން ޖެހޭނެ އަދަދަކަށް ދެން އިތުރަށް އެ  ރަދާސް ކޭަޓރިންނަށް އަޅުގަ

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކުރެްއވި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑަށް ަޖވާުބ ، ނު ސަބަބުތަަކކީ މިއީ. އެހެންވީމާފޯކަސް ވާންޖެހު

 ދެވިއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަވާބު ދެއްީވ. ދެން އެހެންވީމާ، އްރިރު. ދެތިން ސުާވލެއް އުފެދުނީމަ އެއަށް ތިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ސަބް ކޮިމޓީގެ މުޤަ

 އަޅުަގނޑު މަރުޫޒގަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

 



  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު

ނޑަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. އެީއ މުޤައްރިރު. ސަްބ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ފަރާތުން ބައެއް ސުވާލަތަ ޝުކުރިއްޔާ ށް އަުޅގަ

ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއް ކަމަކީ މީގަިއ  މީގެ ކުރިން ހުރި އަގާއި ެއްއޗެހި. އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު

ނޑަށް އެބަ ފާހަގަވޭ ބްވޭރިއޭޝަެނއް އަންނައި . ވުރެ މަތި ކަމަށްއަށް 45ކޭޓަރިންގެ ވޭިރއޭޝަން % ރަދާސްރު ައުޅގަ

. ެއވްރެޖް ައގުތަުކގެ ތެރެއިން ދަށް ައެގއް ނީ އެވްރެޖް އަގުަތކަށް ބަލާފަމުކޮށް މި ބަލަބިޑެއް އިވެުލވޭޓް ކުާރއިރު ާޢއް

އެ ބިޑެއް ބާޠިލްވާނެ. ައށްވުރެ ދަށް ކަމުގައި ވަންޏާމުން  02މު އުސޫލަކީ %ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޕޮއިންްޓ ޢާއް

. އެއީ އެްއ މިއިނދީ މާކްސް މިވަރަށް ދެވިފަތޯއޭ އޭތި މި ބިޑް ބަލައިގަނެފައި ެއއީ ކޮން އުޫސލަކުން، އެހެންވީމާ

ކަމަކީ. ހަމައެކަނި ބިެޑއް ިއވެލުވޭޓް ކުރާއިރު ނުބަލާނެ އަަގކަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ ެއްވރެޖް ޕްރައިސް އަށް މި ބަލާ 

ފަރާތްތަކުގެ ައގުތަާކއި އެހާ ތަފާތު  ކަމަކީ ެއއީ މާ ދަށް އަެގއްަގއި ލާފައި ހުރި ފައިލްތައް ަބލާއިރު ދެން ހުރި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ނުާވނެ އަެގއް ކަމަށް މިހާރު ބަލަނީ. ދެން އަނެއް ކަެމްއ  ބޮޑުާވއިރު ެއއީ އަުޅގަ

 ކަންތައް ފާހަގަވެއްޖެ. ެއއީ މިދިޔަ އަހަރު ކޮން އަގެްއގައިތޯ ކޮށްަފިއ އޮތީ. ބަލާއިރު ދެން މިއާއި އަެނއް އަޅުަގނޑަށް 

އެ ވިދާުޅވިހެން ތަޖުރިބާ އަށް  ފަލާ ގާތްަގނޑަކަށް ެއއް ައގެއް ަކމަށް ތި ވިދާޅުވަނީ. ުކޑަ ަތންކޮޅެކޭ މަތިވީ. ދެން

ބަލާފައި މާކްސް ާއއި ދެން ިވދާޅުވި ކޮންމެެވސް ނޯޓެއް ެގންގުޅޭ ވާަހކަ ދެއްތޯ. މެމޯެއްއ. އެ މެމޯ އިންއިރު މާްކސް 

ވެްސ  ތޯ ބްރަދާސް ޭކޓަރިންގ އަށް. އެކްސް މި ލިބިފައި މިއޮތީ ކިހިނެއްތަޖުިރބާގެ މާ 55ދެވުނުއިރު މި %

 އަޅުަގނޑު ހިުތގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޮކށްލަދެއްވާ. ރރެކްޓް އިންޓަ .އާދެ! އޯކޭ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު  ގައްދޫ

ހިތައް އެންމެ މެން ފޯކަްސކޮށްގެްނ ބެލި އެްއޗެނޑަށް ީހވަނީ ތިއީ ހަަމ ވިދާުޅވި ހުރިހާ ޕޮއިންޓަކީ އަޅުަގނޑުއަޅުގަ 

ގެްނވާ ކުޑަ ައގުަގއި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ. ދެން ހުރި އަގުތަކަކީ ެއއީ ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް އެކަށީ 

ނޑުމެން އަގުަތކެއްތޯ. އެ ސަބަބާ ނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރެމެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ހެދި އަޅުގަ

މިހާރުގެ ބާޒާުރގައި އަގުަތކާއި މި ހުރިހާ ، ގައި ކާންދިން ައގާއި. އެހެންވީމާކޮމްޕެއަރކުރީ ކުރީ ފާއިުތވެިދޔަ ތަނު

ަތކަށްވުރެ މާ ބޮޑުތަްނ އެްއޗެއް ބަާލއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ ކުރީގެ ކާންދެމުން ައއި އަގު

ގުނަ ބޮޑު އަދަދެއް.  އެއީ އެއް ސަބަބު. އަނެއް މީހުން ތިން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެ ސަބަބާ ހެދިބޮޑުެވގެން ދާން

ހެިދ އެވަުރގެ ޑަބަލް ައގެްއ މިތަނުން ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ިހއެއްުނވޭ  އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބާ



  

. ދެން ބިޑް އެވިުލވޭޓްކޮށްފައި މާކްްސ ދިނުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ އެީއ އަދި މިތަނުގެ އިދާރާއިން ޤަބޫލުކުރައްވާނެހެނެއް

ނޑުމެން އޭތި ނުދަން. އަޅުަގނޑުމެން  ން ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން އެހާވަކި ގޮތަކަށް ކޮށްަފއި އި ޑީޓެއިލްްސކޮށް އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޖަވާބަކީ ތިބޭފުޅުންނާ ުކރެވުނީމަ އަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަންކޮެޅއް ހާޑްކޮށް އެ ސުވާލުަތއް

ވާލުކުެރުވނީ މީގެ މެނޫ ބަލައިލާށޭ. ހަމައެކަނި މެނޫ ބަލައިލާށޭ. އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ. އެއީ މި އެކަން ހަމައެކަނި ޙަ

އަނެއް ކަމަކީ ތިމަންނަމެން ސުވާލު އުފެދެން ޖެހުނު ހިސާބަކީ ވެސް. ހަމައެކަނި މެނޫ ބަލައިލާށޭ ތިބޭފުޅުންނަށް. ދެން 

ނޑައެޅިގެން ގޯސް ެއއްެޗކޭ ތި ވިދާޅުވަނީ. އެއީ މި ކޮމިީޓެގ  ނޑު ދެންނެވީ ހަމަ ކަ މިތަނުން ކުރާ ކަމެކޭ. ދެން އަޅުގަ

 ޒިންމާއެކޭ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއް. ދެންމެގައި ސްކްރީނަށް  މި އެރުވި ޓޭބަލް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޓައިޕޯއެއް އެަބ ދެންމެ އަޅުގަ

ލަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވާނަމަ ޕްރިންޓެްއ އެބަ ގެންނަވާ. ރިޕޯްޓގަިއ ފުޅުންނަށް ަރނގަޅު ާތވަލް ބަލާއުޅޭ. ދެން ތިބޭ

މަށް ދެންމެަގިއ ީތަގއި ަޓއިޕޯއެއް އުޅޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުެރވިފައި ވާކަ، ކަމަށް ވަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ އޮންނާނެ

ނުޑ ގާުތގަިއ ވިދާުޅވީ. ދެން ޢާއިދާރާއިން އަޅު  މިރަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު ގަ

 އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

ސަބް ކޮމިޓީން ކުރި މަަސއްަކތުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ވަރަްށ  ީޓގެަޞތަކަށް މި އެދުނީ އެ ކޮމިއާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ފުރު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީގެ މެން ޑޭްޓަގއި ބޮޑެތި ކޮންފްލިކްޓްތަެކއް ހުިރކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ވެސް ެއއޮތީ ނުދެކި. އެހެންވީމާ ނޫންތޯ ބިޑް އިވެލުޭވޓް ކުރި ކޮމިޓީން ހިމެނޭ ކަމެއްތޯ މިއަދު އަުޅގަ

މިތާގައި ބަހެއް ބުނެގެން ނިިމގެންދާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި މެންޑޭޓް ދެންމެ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެއްޖެ މި ކޮމިޓީ 

އަށް ލިބިފައިވާ މެންޑޭޓްތައް. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަންތައްތަްއ 

ޓީެގ މެންޑޭޓެްއ. ނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލަިއ އަދި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތ ކުރުމަީކ ވެްސ މި ކޮމިހި

ބިޑް ިއވެލުޭވޓްކޮށް ނިންމާފައި ދެން މިތާ މިހާރު މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކކީ މާ ބޮޑު އަސްެލއް ޮއްތ  އެހެންނަމަވެސް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އިނގޭ . ވާހަކަތައް ދަމުން ދަމުން ދަމުން . ކޮމިޓީއަކުން މިއޮތީ ނިންމާފަތޯވާހަކަތަެކއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

މިތާ ދެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން އެހެން ، ވެސް ެއއް ދިމާލަކަށް. ެއހެންވީމާގޮސް މިސްރާބު ވެސް އެ ަދނީ 

ނޑަށް މިކަ ެވގެން ދާން ފަށައިފި. ްނ ފާހަގަކަހަލަ މާނަތަކެއް ނިކުެމގެން ގޮސް ާތކުންތާކު ނުޖެހޭ މަަސއްކަތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް  ހަމަ އޮން ރެކޯަޑށް، އެހެންވީމާ ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ދެން އަޅުގަ



  

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ އިނގޭތޯ މިއަށް މިއަދު ޓެންޑަރ ބޯޑު ން ވެސް އަދި އެހެން އިނގޭތޯ. އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ

އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެަމތީން ވެސް ބިޑް ިއވެލުވޭޓް ކުރުމާއި މިކަންކަން ކުރުމުގަިއ މާކްސް ދިނުމުގައި ހަަމ  ތަކާޤާނޫނު

ގެްނ އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ ބަެއްއ އިނގޭތޯ. އަަގކީ ެއއީ އަދި ހަމަ ަކނަޑއެޅި އެކަނި އަަގކަށެއް ނޫްނ ބަލަނީ ހުސް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި އެއްޗެހިތަްއ ސް. އެހެްނ ޤަބޫލުކޮށްފައި އަލަތްތަކުގައި ެއއީ ނުކުރެވޭެނ އަގެއް ކަމަށް ވެހާ ޅުގަ

ބެހޭގޮތުން އިތުަރކަށް  ހުށަހެޅިފައި ހުރި ފަރާތްތަކާ . ދެން އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު މިމިހެންމިހެން ގޮސްފަ

ޖެހޭނެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ިމ ކުރުމަށް އެ ބައެްއގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންުޔސް ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ތަޢާރުފު އިންޓްރޮޑި

ހިން ަބއެްއަކން. ބާކީ ހުންނަ އެއްޗެ ކޮމިޓީއަކު ނެތް. އެނގޭ އެްއޗަކީ ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ކޭަޓރިންގ ސަރވިސް ދޭ

 ކަން. މިއީ އަސްލު ރިއަލިޓީ އަކީ ރުފިާޔ އިން ވެސް ެދވިދާނެ 72ވެސް މިތަނަށް ސަރވިސް ދެވިދާނެކަން. އެ 

ވަނީިވއްޔާ ކުރަްނވީ.  ެއއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ފޭސްކުރަނީ ކަމަށް، ސްލު ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާގެ އައިނގޭތޯ. މިއީ މީ

ނޑުމެންނަށް އެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން އެ އެކަންޏެްއ ނޫން. އެއެއް ނޫން ބަލަން ، އެހެންވީމާ އެ ތަޖުރިބާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަނގަޔަށް، އަުރގެ ެތރެއަ ނޑުމެން މާކްސް ޖެހޭނެ އެއްޗަކީ. އަުޅގަ ށް ވަެދގެންދާ އެތިޮކޅު. މިއީ އަުޅގަ

ހަމަ ނިންމާލަމާ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ މި ޕޮއިންޓް އިނގޭތޯ.  ވަންޏާކަމަށް ވަނީ ދޭން ނުޖެހޭ އެއްޗެއް 

 ެއއީ ޭއގެ  ރުފިޔާ ައށް ވެސް ީމގަިއ ޖަހާފައި ކުެރވިދާނެ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ިމކަން ކުރާ ަބޔަކަށް. 72މި ، ހެންވީމާއެ

އިނގޭތޯ. ދެން ތަޖުރިބާ އާިއ  . ެއއީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތއްވެސް އެކަން ކުެރވިދާނެ ންހިތެރެއިން ބާކީވާ ެއއްޗެ

ވެސް ހިންގަމުންނެްއ  މިކަންކަމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެްސޓޯރެންޓެއް ހަދައިގެން ހަމަ ގައިމު

ނެތް ބަޔަކު. އެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފަިއ ހަމަ ދެންމެ ތި ވިދާޅުިވ ގޮަތްށ ނުދާނެ އެކަމުެގ ތަޖުރިބާ 

ކުރުުމެގ ްއކާ ެއހެން ބަޔަކާިއ ޙަވާލުކްލޯސްެއއް ލައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ެވސް ެއ ކްލޯސް ކޮށްފައި އަނެ

ނަވަނީ ހަމަެއކަނި މި އަނަގއިެގ ތެރެއަށް ވަންނަ އިނގޭޯތ. ައޅުަގނޑު މިދަން ތު އޮތް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީފުރުޞަ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކެއުމާއި ަސއިގެ ކަންތައްތަކަކީ ޕަބްލިކް ތެރޭަގިއ  މި ބޮޑު ބަދުނާމެއްަގއި އެޅިފައިއެތިކޮޅު. 

ހަމަ ރަނގަޅު  މިތަނުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މެންބަރުންނަށް ވެސްވަރަށް ބޮޑު ބަދުނާމެއް އެޅިަފއި އޮތް ކަމެްއ. 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   ފެންވަރެްއގެ ކާެއއްޗެހި ލިބުަމކީ އެއީ ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢާމިރު. ާޢމިރު ތި ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަތއް ހަމަ ބަލައިގަންނަ ވާހަކަުފޅުތަކެއް ތި ވިދާުޅވީ. މިހާރު 

 ބީން އެބައޮތް ލިސްްޓގައި. ބޭނުންފުޅުތޯ ފުރުޞަތު؟ ދެން އޮތީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. މިއޮތީ މު

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

ކުޑަ ކަމާއި ެއ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ިއނގޭތޯ ައގުގެ 

ނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި  އަގަށް ކޭޓަރ ކޮށްދެވިދާނެތޯ. ދެން އަޅުގަ

ގޮތަށް ކުރީފަހަރު އެކަން ކޮށްދިން އަގަްށވުރެ ވެސް ބޮޑުކޮށް މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން ފުރަތަމަ ވެސް މީތި 

ނޑަކަށް އެބޭފުޅުން ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ަސއުތުގެ އިވެުލއޭޓްކުރަން އިށީނުމާއިެއުކ އަޅު ަގނުޑގެ ބޮލުަގއި ރިްއާސލީ ގާތްގަ

ވޭންތަުކގަިއ ބްރަދަރސް ކޭަޓރިންގ އިްނ މިތަނަށް ެއއްެޗހި ވެސް ސާރްވކޮށްދީފައި އެބަހުއްޓޭ ވެްސ އިނގޭތޯ. 

ނޑަަކށް ގުޅިފަިއ އޮތް ަބއެކޭ. އެެހންވީމާ، ައގު ކުރީ ފަހަރު އޮތް އަުގގެ ތެެރއިން މިކަންކޮށްދެޭވ އެހެންވީމާ، މިީއ ގާްތގަ

ނޑު ބޮުލގައި ިރއްސާީލ  ކަމަށްވަންޏާ އަދި ެއއަށްވުެރ ބޮޑުކޮށް މިފަހަރު އޮތީމަ ކޮށްދެވެން ެވސް ޖެހޭނެ. ދެން ައޅުގަ

ށް ދޭން ެވްސ ހަމަ އިނގޭތޯ ކުޑަ ައގެއް އޮީތމަ އޭތި ޑިސްކޮލިފައިކޮށްލާފަިއ އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުއަެގއް އޮތް ބަޔަކަ

ބައެއްފަހަރު ލޮބީކުރުމުގެ ޖާަގ އެބައޮތޭ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ވެސް ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކުޑަ ައގުަގިއ 

ނުޑމެން ވަރަށް ގޮތްގޮތަށް މިނެ  ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޔަޤީންކަން އޮތް އަގާއި ދިމާލަށް ދާން އަޅުގަ

ނޭގތޯ. ވަރަށްގިނަ ސުވާލުަތއް އުފެދުނު ވަރަށްގިނަ ކަންތަްއތަކުަގއި. އެހެންނަމަވެްސ ެއ ކިރާފައި މީތި ނިންމީ އި

ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބެލިއިރު މި އަުގގެ ތެރެއިން މިކަން ކުެރިވދާނެ ކަމަށް ނިންމާތީ ހަމަ ޖީބަށް ލުއިކުރަންެވގެން ނިންމި 

 ނިންމުމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާރު ފުރުޞަަތށް.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފުރަތަމައިނުން ވެސް ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ ސަްބ ކޮމިީޓގެ ެވސް މެންބަރެއް އަުޅަގނޑު ިމއީ. އެހެންނަމަވެްސ ބަހުްސ 

ނުޑމެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަްށ ތިބޭފުޅުން ނިންމާލަދެއްވުމަށް  ތަންކޮޅެއް ިދގުވާތީ މި މަްއސަލައިަގއި މިހާރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ހަމަ އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢާމިރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި 

ނޑުމެްނ ޝައްެކއްަގއި ތިބެ ގެެންއ ނޫން އިވެލުއޭޓް ކުރީކީ. ނުކުތާ ކޮމިޓީަގއި ެއއްގޮަތކަށް ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓު ެއނގިގެން އިދާރީ ބޭފުޅުން ައދި އެ ސުވާލު އުެފއްދިޔަްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގައި އެކަްނ އޮންނަކަން ޤަބޫލުކޮށްގެްނ 

ނޑުމެން ކުީރ އިނގޭޯތ. އެހެްނވީމާ، އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ޝައްެކްއގަިއ އެގޮތަްށ ހަ މަ ތިބެގެން އެ ަމސައްކަތް އަުޅގަ

 ތިބެގެން ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީކީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުބީން.

 

 ކެވުން:މުބީން ވާހަކަދެއް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަ މަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް މަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާޝި ެމ ހުށަހެޅުމެއް ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތީ މިހާރު އެންއެެހންވީމާ، ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަަވއިފި.  ޔާމް އަުޅގަ

. ެއއީ ސަބް ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ބަލައިގަންނައިުރގައި ހަަމ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވިދާޅުިވގޮތަށް މި ޚިދުމަތް އޮތް

ކަމުެގ  ކުެރވިދާނެ ލުށް ޚިދުމަތް ނުދެޭވ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ކޮންޓްެރްކޓް ބާޠިއި އޮްތގޮތަދިނުމުގައި މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮްށފަ

ހުށަހެޅުމަށް ތިބޭފުޅުންނަށް  ޅުއްވި ހުށަހެއެ ވާލުކުރަން އް ލާފައި ބްރަދާސް ކޭޓަރިންގ އަށް މިކަން ޙަކްލޯޒެ

 ...ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަތީ ޯވޓުގައި، އެހެންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ ވޯޓު ދެއްވުމަށް. 

ވޯޓު ލިބިފަިއ މިވަނީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅުްއވި  1)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯުޓގެ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަްތ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން 

ލާފައި  ވާލުކުރަން. ުކރާއިރުަގއި މި ކްލޯޒް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. ބްރަާދސް ކޭޓަރިންގ އަށް މި ޮކންޓްރެކްޓް ޙަ

ތީވެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ 0ނުދެއްވަނީ ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑައިުނގަތް ތިބި ނޫނީ މި ވޯޓު  ،ވާލުކުރަން. އެހެންވީމާޙަ

ނޑު ވޯޓަށް  ގައި ދެން ފާސްވީ ކަމަށް ނިންމަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އެޖެންޑާ ނާހާނަން. މިގޮތަށް މި އަނެއްޮކޅަށް އަުޅގަ

ޓްރީ ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމު އުވާެލއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުްނ. ލިމެންއޮތް މައްސަަލއަކީ ޕާ

ނަޑށް ފޮނުއްވާފައި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ސޮއިކުރަްއވާ ރައްޔިތުންގެ ނޑު ައޅުަގނޑު  އަުޅގަ އޮތް ސިޓީެއއްގެ މަިއގަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޓަރުގެ މަޤާމު އުވާލުން. ރައްދަންނަވާލަނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ރިޕޯ

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(ަގއިާވ  73ލިމެންޓްރީ ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އިދާރާގެ ޕާ

އުަފއްާދ  ގޮތުގެމަތިން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ަކންކަމުގެ ތެރެއިން 

އްމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށް މަޖިލީހުގެ އިދާާރގައި މަޖިލީހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއަދި ހަމަޖައްސާ މަޤާމެކެވެ. ރައްޔިތުންެގ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ، 0274/7މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަން ރިޕޯްޓ ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޚަބަރުތަކާއިމަޖިލީހުގެ 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނަމުަގއި ަވިކ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން  35ޤާނޫނުެގ  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ

ން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަހައްޓަމިހާުރ ލިމެންޓްރީ ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމުގަިއ އިތުރު މީހަކު ހިފައިވުމާއެކު ޕާ މީހަކު ހަމަޖެ

ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ  5ވަނަ ބާބުގެ  3ގެ، ަވނަ މާއްދާ 3ލިމެންޓްރީ ސާރވިްސގެ ަގވާއިުދގެ ނުފެންނާތީ ޕާ



  

މަސީްޙ هللا ޮއކްޓޫބަރ، ޢަބްދު 02މަޤާމު ުއާވލެއްވުމަށް، އުވާލުމަށް ހުށަހެޅީމެވެ. އިޙުތިރާމް،  ގޮތުގެމަތިން އެ

ނޑުމެން ހިސާބަށް އައިއްސަ މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ތިބޭފުޅުން މިކަމަށް  މުޙައްމަދު. މި މައްސަލަ އަޅުގަ

 ގަންނަވާ ގޮތެއް ބަާލލުމަށް ފްލޯ ހުޅުވާލަން. ރަޝީދު.ދެކެވަަޑއި 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަްށ هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު މި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން  މަސީޙް މީތި އަުޅގަ

ަބއްލަވާަފއި ކަމަށް.  ބެއްލެވުމެއް މި މަްޝވަރާކުެރއްުވމަށް ފަހު ހުރިހާވެސް  ނުއްވާނީ މި ީލގަލް ބޭފުުޅންނާފޮ

މަޤާމު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ދެން  ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނޫން ކަމަށްވަންޏާމު ކޮންމެހެން އެ މި، އެހެންވީމާ

ކަމެއް އަންނާނެ  ސް ަކހަލަ ދަތިމަޖިލީހުގެ ހިންގުމަށް އެއްވެއެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ 

ނ ކަމެއް ކަމަކަށް ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ޑު ޤަބޫެލއް ވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ސިޓީފުޅު ައޅުގަ

ނޑު މީތި ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ، ނުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ  މީތި ޮއތްގޮތަށް އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މިރު ދެން ޢަލީ...ޝުކުރިއްޔާ ރަޝީދު. ޢާ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މަޤާމުގެ ބޭނުން  މި ފަަދއިން މި މަޤާމަކީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެންމެ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ެވްސ ފާހަގަކުރެްއވި

 ރައީްސ ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށްމިވަގުތު މަޤާމެއް ކަމަކަށް މަޖިލީހުގެ  އެހާބޮޑަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބޭނުން

ުކރުމުގެ މެންޑޭޓެއް ދީފަިއވަނީ މަސައްކަެތއް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އެންމެހައި . ދެންމިއޮތީ ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅާފަ

ދެންމެ  ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ޅާފައި އޮތްހުށަހާ އްމު ކޮމިޓީއަށް ކަމަށްވާތީެވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިޢާ

ނޑު ތާއީދު މެންބަރު ހުށަހެ ކުރާ ހާލުގައި ވެސް އަޅުަގނުޑ ދެން ތާއީދުކުރަން. ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

އެަބ ހުރި ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށް ޓަކައި ހަމަ  ދަންނަވާލަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ގެންނަން

ކުރިން ވެްސ. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ޑުމެން މަަސއްކަތް ުކރަންޖެހޭ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ އެ އިޞްލާޙުތައް ނިންމުމުެގ އަޅުަގނ

ބެހޭ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ހަމަ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ެއ  ކަމަކަށް ުޗއްޓީއާ އެއް

ތަށް ެއކަން ކުުރމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުންތަކެއް ުހށަހެޅިގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ދެްނ ދިމާާވގޮ ްއޓީއާމަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ްސކޫލް ޗު 

ނޑު ހަމަ ބޭނުން ކޮމިޓީަގިއ ގޮތެއް ވީހާ އެ . ދެން ވުންވެސް އަވަހަކަްށ ނިންމޭނެ ގޮތެއް ވާހަަކ، ެއއަށް ވެސް އަުޅގަ

މަޤާމުތަކެްއ ުއވިގެންދާއިުރ، އުވާާލއިުރ  އަނެއްކަަމކަށް ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ އެބަހުރި



  

ނޑުމެން  އްޔަންކުރަންޖެހޭނެ ނުވަަތ ޢައަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގައި އެބަހުރި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަވެގެން 71އިންތިޙާބު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކެއް.  ިދޔަީއ  ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް އަުޅގަ

 މަޤާމަކާ މި، މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ ޢައްޔަން ނުކުެރވި ިދޔަ ަތން. އެހެންވީމާ ީވއިރު ެވސް އެއެތައް ޒަމާންތަކެއް 

ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅިގެން މިވާަހކަ ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކިއ ގެނެސް، ގެންނަން ބޭނުންވާ 

ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  71ކަ ދަންނަވަން. ދެން ދެވަނަ ކަަމކަށް މަޖިލީހުގެ މިހާރު ވާހަ ކަމަްށވާތީެވ އެ ކަމެއް

ނޑުމެން ެއގޮުތގައި ދެމިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ  އަލަށް އުފައްދާަފއި ހުރި ބަިއވަރު މަޤާމުތަކަކީ ވެސް ެއީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިނންމާލަން މަޤާމުތަކެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެ ޤާނޫނުައސާީސގެ  ކަމަކީޖެހޭ. އެހެން މިދެންނެވި ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ަވރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންެވެގންވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރެާއއި ގެާއއި މަޖިލީހުގެ  725

ޓަދިނުމަކީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިނގާ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ އެއީ ބަލަހައް

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާތަުކގެ ޒިންމާެއއް ކަުމގަިއ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑމެނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަމަ ބައިވަރު، ދެން މިއަދު ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  71

ފުންެގ ޚަރަދަށް ބޮޑު ބައެއް. ދެްނމެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޫރޙު ވަރަށް ސާދާ ސީދާކޮްށ ހުށަހެޅިއިރުގައި ުމވަްއޒަ

ނޑުމެން މިތަނުން ކާއެްއޗެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބޮޑަށް އެ ކުެރިވގެން އެ ދިަޔއީ ދައުލަުތގެ  ދެންމެ އަޅުގަ

ވަނީ ކަމަށްވާަނމަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާލިއްޔަތަށް ލުއިކުރުްނކަމުގެ މަތިވެރި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަުތގައި ކަމަށް 

ނޑުމެންނަްށ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  މިބާވަތުގެ ކަްނކަމަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރަން. ޚާއްޞަކޮްށ މިއަދު އަުޅގަ

ން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ހަމަގައިމު ވެސް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރަމު

އައި. އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެނަަކށް ދައްޗެއް ނެތް. އެހެން އޮްއވާ އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ފެނިގެން ދިޔައީ ބަިއވަރު 

ނޑުމެން ތަންޮކޅެއް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މި ަވިކ  ވަޒީފާތަެކއް އުފެދިގެން ދިޔަަތން. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ވަކި ފަރާތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ވާހަކައެއް ނޫން އަޅުަގނޑު މި  ފަރާތަކަށް ނިކަމެތި ކަމެއް ދޭން ނުވަތަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް މި  ދައްކަނީކީ. ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތަށް އަުޅގަ

ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައިވާީތެވ ވިސްނާއިުރގައި މިބާވަުތގެ ަކންކަމަށް ވެސް ވިސްނާލުމަކީ މިއީ ހަމަގައިމު ވެސް ކު

ނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި ކަންތައްަތކަށް ެވސް ހަމަ  މިއަދު މި މަޤާމެއް އުވާލުމަްށ ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތީތީެވ އަުޅގަ

ލުމަްށ ތަކަށްތޯ ބަލާއްލު ގެނެވޭީނ ކޮން ގޮހުން ސާފުކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ޙަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަރި

 ަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ދޭން  ދޭން ގޯހެއް ޝުކުިރއްޔާ މެންބަރު. މި ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނަޑކަްށ ހިއެއްނުޭވ ެއއްެވސް މީހަކަށް ދެރައެއް އާދެ!

 މާއްާދގެ 73ގެ ަގވާއިުދގެ އެކަހަލަ ނިޔަތެއް އޮތް ކަމެްއހެނެއް. ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފައި އެަބއޮތް މި މަޖިލީހު 

ގައި ވާގޮުތގެ މަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަމީންޢާއްމު ހަމަޖެއްސެވި މަޤާމެކޭ. މިއީ މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓަރީ )ވ(

ނޑުމެން މި އަހަރު އުފެއްދި ޤާނޫނެއް މި  ކީ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސްރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމަ އޭގެ ފަހުން އަޅުގަ

ލަތުގެ ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާަގިއ އެބަބުނޭ ދައު 35ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  ތު ހޯދައިމަޢުލޫމާ ،0274/7ޤާނޫނަކީ 

އެބަ ހުންނަންޖެހެއޭ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް. އެހެންވީމާ، އެ އިްނފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި މިހާރު  އިމުއައްސަާސއެްއގަ 

ްނގެ ެމންޑޭޓް ފައްތަުރވާތީެވ ެއ ދޭތިންކުރެ އެކަިތ ދުްއވާލަްނ ބޭފުޅު 0މި ހުންނެވި ޕާލިމެންޓްރީ ރިޕޯޓަރާ މި 

މަތިވާނެ ޤާނޫނު  ހެދި އެތިިވޔަސް. ދުްއވާލެވެން މި ޮއންނަނީ ގަވާއިުދގެ ދަށުން  ގޮތެއް އެބަޖެހެއޭ ކޮންމެ

ނަޑށް މި ސިޓީން ދޭހަވި އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ބޭފުގަާވއިދަށްވުރެ  ޅަކަށް ދެރަެއްއވާކަށް . ެއއީ އަުޅގަ

 ސްޓެޕްސް ހުރި ލީގަލްސް  ދެން އޮންނާނެ ގޮތަކީ މީހަކު މަޤާމުން ވަކިކުރާއިރުަގއި ެދން އި ނޫން. ދެން މި މައްސަލައިގަ 

މަސް ދުވަހުެގ ެއ  0މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ުނވަތަ  3އެ  އި އްޔާ ފަހަރެްއގަމަށް ވެއްޖެ ފުރިހަމަކުރުން. އެހެންކަ

ހަމަ  އިއޭނައަށް ދޭންޖެހޭނީ އެ މުއްދަތުގެ މުސާރަ. އެ ދީފަ އިަގނޑަކަްށ ނޭނގޭ. ނޯޓިސް ދީފައޮންނަ ނޯޓިސް އަޅު

ނޑަށް ދޭހަވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ގޮެތއް  މިއުޅެނީ މަޤާމު ތަޢާރުޟުވާީތ އުވާާލ ުއވާލުމެއް ކަމަށް މި ސިޓީން އަުޅގަ

 އޮތީ މި ކޮމިޓީން.  އިނިންމަދޭށޭ ރައީސް އެދިވަަޑިއގެންފަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 ކުޑަކޮށް އެްއޗެއް ފުރިހަމަކޮށްަލން..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް ހީވަނީ އެދުވަހު ޢާއަދި ކުރީ ދުވަހު ވިދާޅުވި ދެންމެއަކު ވެސް ވިދާުޅވެއްެޖ ޗުއްީޓގެ ވާަހކަ މިރަށް . އަުޅގަ

އޮތީ އެ ތިމަންނަ ހުރިހާ  އި . ރައީސް ވިދާުޅވެފަމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ އިްނނެވީމާވުނީ ކަންނޭނެގ ވަަޑއިނުގެންނެ 

ެވސް ތިމަންނަ ދަންނަވާނަމޭ  އިއަދި ސަރުކާުރގަ އިޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރުންނާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފަ

 މި ހުރިހާ މީހުން  އިވެްސ މަޝްވަާރކޮށްފަ ތައް ގެ ކަންތައްސަރުކާރުެގ ެއއްކަލަ ބަޖެޓް ދުވަސްވަުރވީމަ އެބޭފުޅުން

އޮތީ.  އިއްޔާ ތިމަންނަ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މި މައްސަލަ ހުށަަހޅައިދޭނަމޭ ވިދާުޅވެފައެއްބަްސވާ ގޮތެއް ކަމަށް ވެްއޖެ

ނޑުމެންނަކަށެއް.  އަދި އެ މަޝްވަާރއެއް ނާދޭ ައޅުގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދުކުޑަހުވަ



  

އަޅުަގނޑު ކުޑަ ެއއްެޗއް. ިމހާރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

ތާއީުދ މިކުރަނީ މީގައި ހަމަ ރެޮކމަންޑޭޝަނަކާ ެއއްކޮށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ކުރަން. ެއކަމަށްތާއީދު

ސީލުކޮށް ދަންނަވާނަމަ މަޖިލީހާ ހަމަ ތަފް މަށް. ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އިނގޭތޯ،ހުށަހެޅު

ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު އެކި ދޮގު މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރަމުންދާއިރުގައި އެއަށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން 

ތަނެއް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ މަޤާމެއް އުވިގެންދާއިުރގަިއ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީެވ އެކަންކަން ކުރެވޭ

ނޑު އެ  މު ކަމެއްިވގެން ދިއުަމކީ ެއއީ މުހިންއެކަން ކުެރވޭނެ ހަރުދަނާ ިނޒާމެއް ގާއިމުކުރެ  ކަމުގައި ެދކޭތީެވ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޔާ ވަރަށް ކުުރކޮްށލައްވާތި. ޢަލީ ފަޒާދު.ވެއްޖެަކމަށް  ކޮށްަލއްވަންޓަރރެކްޓް އިން

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް ކުރުކޮށްލާނަން. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ މި އަުޅގަ

ނޑުގެމެންބަރު ތާއީދުކުރެއް  މިރު ހުށަހެޅުމަށް ޢާ ވީތީ އެކަމަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެ ިއތުރަށް އުވާލަންޖެހޭ މަޤާމެއް ޏާ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޢާއިންކާރުނުކުަރއްވާ ކަމަްށވަން

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ ރިޕޯޓެއް ގެނަ އި އްޔާ ދިރާާސކޮށްފަޖެހުރެއް ެއ  މުން ެއ އެްއޗަށް ބާުރއަޅާފައިއުއަުޅގަ

ނޑަށް ެވސް އެނގިފަވާހަކަދަްއކާލަން. ދެން ހަމަ ޢާ އޮތްގޮތުން އަޅުަގނޑުމެނަށް  އިމިރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ައޅުގަ

ސްކޫލް  އިެއބައޮތް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް މަޖިލީހުގަ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އިންޑިކޭޝަެނއް ދެއްވާފަ 

ވަރާ ދިމާކޮށް ުޗއްޓީ ެއއްބުރަކަށް އަންނަ ގޮތަށް އެަކން ކުރެވެނޭ ގޮތަށް މަސައްަކތްކުރެވޭތޯ ބައްަލވާނެ ވާހަކަ. ދުވަސް

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ެއހެން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް ފު  ފައި އޮތީ.ޢަލީ ފަޒާދު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެން

މިރު އަޅުއްަވއި ޢާއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. މި ހުށަހެޅުމަކީ ރަޝީދު ހުށަ

އެހެންވީާމ، މިގޮތަްށ ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން. ިމ ހުށަހެޅުމަކީ މިއީ މަޤާމު އުވާލަން ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް. 

ވޯުޓ  ބޭފުޅުން 2 ަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންބޭފުޅުން ވޯޓު 2 ދެްއވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު



  

މަށް ކޮމިޓީން ރައީސަށް މު އުވާލަން ފެންނަ ކަމިގޮތަށް ނިމުނީ ކަމަށް. މި މަޤާ ދެއްވާފަިއވުމާެއކު މި މައްަސލަ

  ...ެއހެންވީމާ، ދެން. ންނިންމައިފި ލަފާއަރުވަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޫޭނ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެއއީ ިކހާވަރެްއގެ ކަމެއްތޯ ބަލާފައި އެކަންކަމަށް ޖަވާބުދާީރވާެނ  ޓިވީ ޕްރޮގްރާމްތަުކަގއެއް

ނޑުމެން އިނގޭތޯ. ދެންެއީއ  ގޮތްތަެކއް އޮންނަންވާނެ ލައިގެން ރަނގަޅު ހުށަހަޅާ ޭއތިއަދިވެސް  ހަމަ މީޑިއާ އަުޅގަ

މަލުކުރާނެ ކުރީގެ ަގާވއިދު ނަގަިއގެން އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ގަާވއިދެއް އިނގޭތޯ. ެއއީ މީޑިއާ ބޭފުޅުން ޢަ

ވަރަށް ބޮެޑިތ  އިއި ިރޢާޔަތްކޮށްފަބަލަ އެކަންކުާރ ގޮތަށް ދުނިޔޭެގ ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އަިދ ގޮތްތަާކއި 

ަގވާއިެދްއ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ . އަދި ޚާއްަޞކޮށް ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ އެއީ ދިރާސާތަކެއް ހަދާފައި އިން އެްއޗެއް

 ވަނީއެހެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީ  ސަބް ކޮމިޓީައކަށް؛ އަދި  ރެިވގެން ިމތާ ކޮމިޓީތަކެއް ެނިގގެންކުވެސް ޑްރާފްޓް 

ނޫންތޯ އޮތީ  ނޫންތޯ ޭއތި ނުނިމިއެއްކުރި އޭރުގެ ަމސައްކަތްތަެކއް މަންސޫރު، ނޭނގޭއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަން

އަސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ؛ ކުރީެގ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ އޭތި އަލުްނ  . އެހެްނވީމާ، އެއީ އާނ، އޮްތގޮތަށް އޮތީ އެނިގވަަޑއިގެންފި.

އެ މީިޑއާަގއި ތި  . ެއހެންވީމާ،ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަެކއް ތަެކއް ނުނިމި އޮތީރި ަމސައްކަތްކުރިން ކު ހަމަ އަނެއްކާ

އި އަދި ބްޯރޑްކާސްްޓކުުރމާ އަދި އެކަންތައްަތކަށް ޭއގެ ވިދާޅުވާ ީމޑިއާ ބޭފުޅުން ާހޟިރުވެ މިތަނުަގއި ކުރާ ކަްނތަކާ

ވެްސ ހުރިހާ އެްއޗެއް ދެިކގެން އެ މުަގއި މު ކަމެއް ކަ. ެއއީ މުހިންލިބިގެން ދާނެ ަޙއްެލއް ވަރަށް ބޮޑަށް ތެރެއިން

ނޑު ބޭނުްނވަނީ.  ގެނެސްގެން ނިންމާލުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްކޮށް  ހުގައި ހުށަހެޅި ހުރިހާ ކަމެއްަގއި މަޖިލީހާވަނަ މަޖިލީ 71އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރީގައި އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑުމެން މި މައްސަލަތައް ގެންނައެހެންވީމާ، ައޅުގަ ިދޔައީ. އުވި މިރު ތި ވިދާުޅވިހެން އަިދ ން. ޢާނޑުމެން ޖެހޭނީ އަުޅގަ

ކުރެޭވ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރުމަީކ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާެއުކ  ސް އެ ފާހަގަުކރެއްވިހެން މިތަނުގައިރަޝީދު ވެ

އް. އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަލަތަްއ ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަންކަމަށްވާީތވެ އެ ަގވާއިަދކީ އޮންނަޖެހޭނެ ގަވާއިދެ

ނޑު މި ކޮމިޓީން އެޭދ ހައްދަަވއި މިކޮޅަށް ގެެނވޭނެ ނިާޒމެއް  ންަގނޑުމެންނަށް އިދާރާގެ ެތރެއިއަޅު ެދްއވުމަކީ ައޅުގަ

 ފައި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަނީ.އަުރވާ ރަޝީދު ފުރުޞަތެއް އާދެ!ކަމެއް ކަމަށްވާތީ އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. 

 



  

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލެއްވީ އެ މައް  ްސކަމާ ސަަލއަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ސީރިއައަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ އަޅުގަ

ހުގެ ތެރޭގަިއ އަޅުަގނުޑ ބަލާލީމަ މަޖިލީ ދޭތެޭރގަިއ މީޑިާއަގިއ ދިޔަ ެއއްޗެހިަތއް މި ްއކޮށް ނަާގ މައްސަލަެއކޭ. އެއީއެ

ަދްއކާތީވެ ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަށް ނު ހަމައެަކނި ނަގާފައި އަނެްއކޮޅުވަކި ވާހަަކއެްއ  ެއއީ ވާހަކަަތއް  ވޭކޮމިޓީތަކުަގއި ދެކެ 

ގިނަ ސުވާލު ވެސް އަޅުަގނޑާ ސުވާލުކުެރވުނު މައްސަލަައކަށްވާތީ ހަމަ އޭތި އަލުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން އެކަްނ 

ނޑަައޅައިދަން ކުރިއަށް ގެން  އެ ވާހަކަ އަންގަން ައޅުަގނޑު ހަމަ  މީިޑއާ މީހުންނަށް ވެސް ޭއގެ އުޫސލުތަކެއް ކަ

ނޑު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތަގއި ނޫނަސް ފާހަގަކޮށްލިޔަސް ެވސް މިތަނަށް ހުށަހަޅަމޭ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި  ކުރީގައި ައޅުގަ

ނޑަށް  އެކަން ކުރިއަށް ެގންދަން.ހުށަހަޅަން އޭިތ އި ގޮތުގަ  ޙަޤީޤަތުަގއި ހުށަހެޅުމެއްގެ މިހާރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ގެެނޭވނެ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑުމެްނ މެދުވެރިކޮށް އޭތި  ހަމަ ނޯޓްކޮށްފިން. ދެން އިދާރާ އާދެ! ތިކަން އަުޅގަ

ންޑާަގއި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާތީ މިއަދުގެ އެޖެ ދެން ގެންނާނަން.އެ މައްސަލަ  ފައި އޭތި އިރާދަކުރަިވއްޔާ ހޯދާ

 والحمد هلل رب العالمين.މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން ނިންމާލަނީ. 
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