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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި  ލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެނވި އެންމެހައިވަނަ ަބއްދަ 12` މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ގޮުތަގއި  ގެ ން މިއޮތީ. އިދާީރ މައްސަލަެއއްމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އިދާީރ މައްސަލަެއއްެގ ަވގުތު ައޅުގަނޑުމެ

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގެ ިމ ން އަުޅގަނޑު އިދާރީ މައްސަަލއެްއ ޮގތުގައި ހަމަ މި ަނގާލީ ދާދިފަހަކުން އަުޅގަނޑުމެއާދެ! އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ހަމަގައިމުެއއީ ގުޭޅގޮތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަިއވާކަމީ  ހާޒިރުވުމުގެ ގަިޑއާ އަށް މެންބަރުންކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީގެ ިރކޯޑަްށ ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެީއ ، މާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެެހންވީމާއެކަ

ތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވެސް މިއީ ގަޑިޖެހި ގަީޑގެ ކަންތައްތަކަށް ސަރިކއުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަވގުތު

އެހެނެއްނޫން. ފޮނުވައި، އިންޒާުރ ފޮނުވަިއ މިބާވަތުގެ ގޮތަކަށް އެކުެލވިަފއި އޮންނަ ތަެނއް ނޫން. އެެހނެއް ނޫން. 

ުރވުމަށް ޓަަކއި ޕާޓީގެ ަފރާތުން ކަންކަން ކުރުމަީކ ކުންބަރުން ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ތެޭރަގއި ޕާޓީެގ މެ

ެވސް މައްސަލަެއއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަްށ ހަމަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ  އެއީ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް 

ވެްސ  ހަމަ ވީހާ ވެސް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑަކީ އެގޮތަށް ޮއތް ސިޓީއެއް އަުޅގަނޑަށް ހަމަގައިމު އިސޮއިކުަރއްވާފަ 

ާލއިުރގައި ކޮމިޓީގެ ަވގުތުތައް އަދި މި ކޮިމޓީގެ ތާރީޚަށް ބަލައި ރަކުން ވަގުތަށް އިޙްތިާރމުކޮށްގެންވަ

ގެންނެވޭ ޙާލަތްތަުކަގއި މުޤައްރިރަށް ވަަޑއިނު  .ވެސް ގޮތްގޮތަށް ހަމަ އެނޫންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހުިރ 

ހިނގާފައި އެަބ  ންނަށް ކޮމިޓީގެ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެ ގަންަނވާކަން ނުގަންނަާވކަން ނޭނގިވަަޑއި

އެހާވަުރގެ ދަރަޖައަކަށް ކޮމިީޓގެ އެންމެ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ނުވަަތ ދެ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ، ހުރި. އެހެންވީމާ

 ކުރެވޭ ސިފަ  އިންާޒރެއްގެ ގޮތަށްމި ދީގެން ނުގަީޑގެ މައްސަަލ ައއުމަކީ ުހރިހާ މީހުންނަށް ގަޑިއަށް ަސމާލުކަން 

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ނުދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ހަމަ އިޙްތިރާމާ އެއްކޮށް ނުވަންޖެހޭ ގޮތަށް ސިޓީެއއް ފޮ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީ ުޝކުރިްއޔާ. ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ. ނަަމވެސް ފާހަަގކޮށްލަދެއްވީ ނެއް އަުޅގަނޑަކަށްއިދާރީ މައްސަލަެއއް ެއކަމަުކން

ވާހަކަ ހުށަހަޅުްއވާދެްއވައިިފއްޔާމު ރަނގަޅު އިނގޭތޯ.  އެ އިތުރު  ކަންތައްތަުކގެ ގަީޑަގއި ެއއަށްވުރެ ޑީޓެއިްލކޮށް 

މިވަގުތަކު އަުޅގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އިދާރީ މަްއސަލަެއއްހެން. ދެން ގަވާއިދުން ކޮމިޓީ ާބއްވަްނވާ ަގޑި ުއވިގެންެންއ 

ފަދަ ކަމެއް ކަމުގަިއ ެވއްޖެްއޔާ އެކަމަކަްށ ންނގަޅަށް. މީޑިާއ ެވއްދުްނ ނުވެއްދުއް ިމ ދަނީ ރަނުދޭ. މައްސަލަތަ
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ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެހެިނހެން މައްސަލަތަކުގައި ަވގުުތގައި ކުިރއަށް ގެންދެވުމަށް. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކުިރއަށް ގެންދަާވ. 

 

 ސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އި

ށް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މި މައުޟޫޢަ ވެސް ހަމައި ގަހަފްތާއަުޅގަނޑަށް ައއި މެސެޖުގައި މި އޮންނަނީ މިދިޔަ އާދެ! 

 އި މައްސަލަިއގަ  ކުންފުނީގެއްާސވާ ހި 100ތާއީދުކުރައްވަިއގެން ހަމަ %ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ައޅުގަނޑުެމން މެންބަރުން 

ސްކުރެވިފަ. ދެން އެއަށް އެ ަމއްަސލަ ނިމުނީތޯ ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ނުމެނީސް އަނެއްކާ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބަހު

ހިނެއްތޯ މިއަށް މިވީ ކި ،އެހެން މައްސަލައެއް ިދއްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްދާީތވެ 

 ދެްއވާ!އަޅެ ސާފުކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް. ރަކު ހުށަހަޅުްއވާފައި އިން ސިޓީ ިސޓީ. ެއއީ އިުތރަށް މެންބަ އެވާެނ މެންބަރުގެ ފައިލްކޮުޅަގއި

މޭޒުން އެއީ ތަފާތު ވެ، ިއދާރީވާތީ ން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ މައްސަލައަކަށްިއދާރީ ގޮތުއާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ހަޅުއްވާަފއި އޮތް ފުން ވިދާުޅވި އިނގޭތޯ. ތަފާތު މެންބަރަކު ތަފާތު ގޮަތކަށް ހުށަށް އިދާރީ ުމއަްއޒަސަލަެއއް ކަމަމައް

ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ، އެހެްނވީމާއާދެ! ކުެރވިފައި ވަނީ. އެބަިއ އެޖެންޑާ ،ވާީތވެމައްސަލައަކަށް 

ތެްއ ނާޔަކުރާ މަސަްއކަތަްށ އެކަީށގެންާވ ޢިގަީޑަގއި  ަގއި ބަންދުދުވަސްތަކާިއ ނުރަސްމީ 2ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 

މެދު  ސިޓީއާ 2015ނޮވެމްބަރ  22ވާފައިވާ ސިޓީ ފޮނުއްކްރިމިނަލް ކޯޓުން  ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި

 ރު އިބްރާހީމް މަޝްވަރާކުރުން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ

 އޮތީ.  އެ އިދީފަޝަރީފަށް ފުރުޞަތު 

 

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނާޔަތްތަްއ ވަިކވަކިން ޕީސްމީްލކޮށް ުޅގަނޑަކަށް ނުެފނޭ މިހާރު އޮތް ޢިގޮތުަގއި އަ އާދެ! ައޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާ

 ޢިނާޔަތްތަކާ  އާއި މުސާރަލިބޭ އި އެ ބޭފުޅުންނަށް ނަށް ބަލާފަޅި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫމު .ބަލާކަށް. އެހެންނެއް ނޫން

މެންނަށް ގަީޑގެ ފައިސާ ދެވޭ ގޮތް ކަމުނުދާކަމަށް ަވނީވިްއޔާ އެއަށް ބަދަލެއް ެގންނަން އަޅުގަނޑުމިހާރު އިތުރު

ާއއި މިހާރުގެ  ސާރަާއއި މުިޅ ގާނޫުނގަިއ މިހާރު ހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކާއި މު މުިޅ މައްސަލަ، ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ

އާިއ ިޢނާޔަތްތައް ބޮުޑކުރަންޖެހޭ  އެ ބަދަުލގެ ސަބަބުން މުސާރަ ،ބަދަާލއި ައއި ޙާލަތާއި އިންފްލޭޝަނާިއ ތަެކތީގެ
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އަުޅގަނޑަށް ގޮތެްއ  ފައާއި މިހާރު ދެވެނީ ކޮންގޮަތކަށް، މިހުރިހާ އެްއޗެްއގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ޙާލަތެއް އޮތްތޯ

 . ނިންމަން ފެންނަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސްކުރަމުން ވެސް އަުޅގަނޑުެމން މިއަށް ބަހު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު އެދުނީ ކުރީދުވަހު

ޅުގަނުޑ ހަމަ މިއަށް އިތުރަށް ގޮްސގެްނ އަުޅގަނޑުމެން އެދުވަހު ހުއްޓާލަންޖެހުނީ. އަ ދަނިކޮށް ކަރަންޓު

ާއިއ  މި އޮންނާނެ މުސާރަ 3އަދި  2ސްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެޖެންާޑ ނަންބަރު ބަހު

ވާަލން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. މާއްދާ ފޮނު  ނުޑ ދިރާސާކުރުމަށް ޮހވާފައި އޮންނަ ުކޑަ ކޮމިޓީައކަށް މި ދެއޮނިގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާއާދެ! 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 އާދެ! ހުށަހެޅިފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް.  އިވެްސ ދަންނަވާލިން ެއހެން ކޮމިޓީއެްއގަ އިްއޔެ އަުޅގަނޑު، . އަުޅގަނޑުޕާީޓއެއްއެއީ ފަހަރަކު ނޫން ނޫން 

ދޭ ުއސޫލުން. އެހެން ނުެވއްޖެއްާޔ  ތުފުރުޞަމެންބަރަކަށް ގަނީ ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީައކުން އަޅުގަނޑު މި ކޮމިީޓ މި ހިން

  ެގންދަވާ!މިރު ކުރިއަށްދު ޢާއަޙްމަ. އިޞްލާުޙކޮށްދޭނަންތި ބޭފުޅުން ދަންނަވާލަދެއްވާތި. އަޅުގަނޑު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 އްކަތަށް ެއކަށީގެްނވާ ޢިނާޔަތްތައް ދުވަސްތަާކއި ނުރަސްމީ ަގޑިތަުކގަިއ ކުރާ މަސަ އާދެ! ބަންދު

ނީ މާލިއްޔަުތ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ ިމ ސިޓީއާ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ކްރިިމނަލް
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ވެްސ  ގޮުތގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ ހަމަަގއިމު ވެސް އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ޤަޫބލުކުރާ ކޮމިޓީން ހަމަގައިމު

ލުއިންޞާފުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ިޚދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި އެހެން އެ ޢަދުަރއްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި 

ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ެއ ވެސް  ކަން އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމުކޯޓެއް  އި ތަފާތު ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާކޯޓުތަކާ

ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެ މަސައްކަތާއި ެއކަށީގެްނވާ ޮގތަކަށް އިތުރުެވގެންދިއުމަކީ  ޓަށް އިތުރުަގޑީގެ މަސަްއަކތަށްކޯ

އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ، އަުޅގަނޑުގެ ހަމަ ، ހަމަ ނުދެކެން. އެހެންވީމާޑު ކަުމގައި އަޅުގަނ މައްސަަލއެއްއެއީ 

ތްނަމަ ވެްސ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮ ހުށަހަޅަނީ މި ބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ކިރިޔާ

މަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި އިމުކުރުމުގެ ކަްނތައްތައް ހަރުދަނާކުރުޞާފު ގާލުއިންއެކަން ކޮށްދިނުމަކީ ޢަދު

 ން. ެއކަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަ މަޖިލީހުން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރާީތވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

ނަމަ ޑުކުރަން މިތަނަށް ވަކިން ލިޔެވިފިމުސާރަ ބޮ ވެސް އެ ަކއުންިސލެއްގެ ންސިލަކުންކައު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ފަރާތަީކ  ވޭ. ކޯޓުތަކުގެ ބެލެނިވެރި ވެސް ބެލެނިވެރި ފަރާތެއް ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ އަުޅގަނޑުމެން ހަދާނީ؟ ކިހިނެއްތޯ

ަބއިވަުރ  އިބޮުޑކުރަން ހުށަހެޅީމާ މީގައެ ެއ ބޭފުޅުން ސީދާ މިތަނަށް އެ ލިެޔގެން ، ސް.ސީ. އެހެންވީމާޖޭ.އެ

އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ މީގެ އެންމެ ، ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ ހަމަވަިކވެގަތުންަތކެއް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަނޑަށް 

ވަިކވަކިން ތަނަށް ެއކަން ލިޔުންކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ.  މެދުވެރިކޮށް މި ޞާފުވެިރގޮތަކީ ޖޭ.ެއސް.ސީއިން

ތަާކއި ވަިކވަކި ފަރުދުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް މިތަނުން ބަލަން ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކޯޓުތަކާއި ކައުންސިލު

 ގެ އޮންނަނީ ޖޭ.އެސް.ސީ ކޯޓުަތްއ ، އޮންނާނީ ނުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މުސާރަ ބޮޑުކުަރން ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ޖެހޭނީ ޖޭ.އެސް.ސީ ތެރެއިން ކޯޓުތަުކގެ ކޯޓަކަށް ، ހެންވީމާ . އެއިދަށުގަ

ނޫނީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ، އެހެްނީވމާމިތަނަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ލައިގެން

 ހިނގާ ބެލެނިވެރި ފަރާތްތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކިަވކިކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ  އީތެރެއިން ލައިގެން ނޫނީ. އެ

އް ނޫން ބައެވަކި ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަހަލަ  ކޮރަޕްޝަން ނޫނިއްޔާ ސިވިލް-މިސާލަކަށް އެންޓި ،އަމިއްލަ މިނިވަން

 މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތް  މި ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮމިޓީންމިގޮަތށް ، ެއއް. އެހެންވީމާއެީއކީ

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން.  އާދެ! ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

މިތަނަށް މިކަން އޮންނާނެ  އިސް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަވެ މި މައްސަލަ އޮންނާނެ ކުރިން

ްއކާ ލިޔެގެްނ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެން އޮްއވަ މީތި ލަސްވެގެން ކަްނނޭނގޭ އަނެ ނަށްމިގޮތަށް ހަމަޖައްސަން މި މީހުން

ބުާނގޮތުން ތާ ގާނޫނުއަސާސީ . ދެން މިފަައއިސް ޓުންސީދާ ކޯ އަނެއްކާ ެދވަނަ ފަހަރު ށްދޭށޭ ިކޔާމިއުޅެނީ މިކަން ކޮ

 ދެން ، ލަ ހުށަހެޅޭ މިހާރު. އެހެންވީމާވެސް މައްސަ މިތާ މަގުމަތިންދާ މީހަކަށް ،ވިަޔސް ފަރުދަކުއަމިއްލަ މީހަކު، 

، އި މި ޮއންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާޖޭ.އެސް.ސީ ދަށުގަފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް މި އޮންނަނީ ވެސް  އެހެން

ބޭރުކޮށްލުމަކީ އެއީ  މިތަނުންލާއިރު ކޮންމެެހން މިކަމަކީ މިއީ މިއޮތް އުޫސލާ ޚިލާފުކަމެކޭ ކިޔަިއގެން އެ އުސޫލުން ބަ

އަށް. ކާ ފޮނުވަްނީވނޫންތޯ ކުޑަ ކޮމިޓީއަުޅގަނޑުމެން މިއާ ވާހަކަނުދައް ، ްތކަމަކަށް ނުދެކެްނ. އެހެންވީމާރަނގަޅު ގޮ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގަނޑު. އެހެންވީމާ،ނީ. މުސާރަ އޮނިއެތަނުންނޫންތޯ މިކަންތައް ބަލަ

 އެހެން މިއޮތީ. ، ނީނޫންތޯ މިކަންތައް. އެހެންީވމާއެއަށް ާތއީދުކޮށްލީމަ ނިމު، ެއއޮތީ. އެހެންީވމާހުށަހަޅުއްވާފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު އަުރވަްނ އޮތީ ޖޭ.ޕީެގ ފަރާތުން ަވގުތު ފު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

ޟޫޢުން ދެން  ވޯޓަާކ ުޑ މި މައުވާނަމަ އަުޅގަނ ކަުމަގއި ނެތް އި ފަމެންބަރަކަށް. ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެން

އެއޮތީ. މި މައްސަލައަކީ  އިމިހާރު ތާއީދު ލިބިފަ އިފައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާހަމައަށް ދަތުރުކުރާނަން. 

ެއއް. މިހާރު އޮތް މަްއސަލަ އި ވެސް އަިއސްފަ ކުރިން އަްށ މީގެދައިން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީވިދާުޅވި ފައެ މެ ދެން

ވެްސ  ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނެއްކާ 2015ނޮވެމްބަރު  22ސްކުރަމުން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ބަހު

ސިޓީއަކަށް. ޚާއްަޞކޮށް ކޮިމޓީއަށް އިނގޭތޯ، މާލިއްޔަުތ  ފޮނުްއވާފަިއވާއަމާުޒކޮށް މެންބަރުންަނށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދެންމެ ގައްދޫ  އްވުން އެީއ އޮތް ކަމެއް ަކމުގަިއވާތީވެއަުޅަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ނިންމަާވލެ، ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ

މިކަމާ  އީދުކުރެްއވި ގޮތަށްފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާލުވި ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 ިނަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންއަށް ަމއްސަލަ ފޮނުވުމަށް ޯވޓަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ފެގުޅުންހުރި ކުޑަ ކޮމިޓީ

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  މި ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން. .ޝުކުރިއްޔާއާެދ! ދެްއވުމަށް.  އެގޮތަށް ވޯޓު

ްއަވއިފި. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޓުލަވެސް ވޯ ހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ފިޔަވައި ހުރި

މި ނިންމުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުެމން 2ނަންބަރު  ނިމުނީކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ދެންމިގޮތަށް މި މައްސަލަ 
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އަހަރު ސަރުކާރަްށ  20ލާރި  2 ރުފިޔާ 2105އައި  ންސަރވިްސެގ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެމު ިސވިލް .އިގަ 3

ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި އޭދަފުށީ  940އައި  ޚިދުމަތްކުރުމުން ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ލިބެމުން

. މި ދު މަޝްވަާރކޮްށ ގޮެތއް ނިންމުމަށްމެސިީޓއާ ވާގަިއ ފޮނުވާފައި  2015ނޮވެްމބަރ  27ފް ޙަސަން ޔޫސު

ވާނެ. ައޅުގަނޑު ހަމަ އެ ތަރުތީބުން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގައި އްސަލަ އިްއޒަތްތެމަ

 އަރުވަމުން ދާނަން. އެއީ ފުރަަތމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ފަކަށް ިވޔަްސ ސަރިވސް މުވަްއޒަ ގާނޫނުގެ ދަށުން. އެއީ ސިވިލް ޝަން މި ލިެބނީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ންއާދެ! މި ޕެ

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަާސއެއް ވިޔަސް އަދި ޢާއްމު ަރްއޔިތެއް ވިޔަސް ޕެންޝަން ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް މި ލިބެނީ 

 ައކީ ވެސް ރުފިޔާ 5000ނުވަތަ މިހާރު މިދޭ  ރުފިޔާ 2300އެގޮތަށް. ޙަޤީޤަތުަގއި ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ މި އޮންނަ 

އެބަ ޮއޭވ ކަނޑައަޅާފައި ޕެންޝަން ލިބެމުންދާނެ ފޯމިއުލާއެއް. އެ  އިއެއްޗެއް. ެޕންޝަން ގާނޫނުގަލިބޭ ދަށުން  އޭގެ

ރުފިޔާ ލިިބއްޖެނަމަ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ައުޅގަނޑަށް ޤަބޫލު، ހީވަީނ  4000ފޯމިއުލާގެ ދަށުން މިހާރު 

 ެއއީ  ންޝަން ގާނޫނެއް އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމަްއޗަކު ނެތް.ޕެވިސްނުމުަގއި ުކށްކަމުގައި ުނވާނަމަ. ެއއީ  ނޑުގެއަޅުގަ

ދެން މި އޮންނަނީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޚިދުމަތްކޮްށގެން ަދއުލަތަށް ލިބެމުން އަންަނ  ރުފިާޔ ލިބިއްޖެނަމަ 4000

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުަގއި ، މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާއުސޫލު  ޕެންޝަން ނުލިބޭނެއޭ އިނޭގތޯ. އެ ބޭސިކު

 ބޭސިކު ،ރުފިޔާ ލިބުމަށް ޕެންޝަން 2000ގާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދައިގެން ނޫނިއްޔާ ކުރިައކަށް ނުގެންދެވޭނެ. އެއީ 

 ރުަގއި ހެޅުނުއިޮއތް ގޮތް. ހުށަ އިއަހަރުވީ ަރއްޔިތަކަްށ ލިބުމަށް އޭރު ގާނޫނުގަ  65ޕެންޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮކންމެ 

ތެރެއަށް ދެން  އޮންނަނީ ކޮންމެ ދެއަހަރަށްފަހުގައި އެއަށް ބަދަލު ގެންނަ ގޮތަށް. އެހެން އޮއްވާ ޭއގެ އިއޭގަ 

ރުފިާޔައކީ ކަޓް އޮފް. އެއަްށވުެރ  4000ޚިދުމަތްކޮްށގެން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ ލިބޭ ޕެންޝަން  އިސަރުކާރުގަ 

ރުފިޔާ  4000މި ، އެހެންވީމާ ނެތް. ން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޕެންޝަންހެނިހެާވކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެދން އެއިތުރު

 މި  ލާރިތެރެއަށް ބާކީވާ  ަލއިގެން ދެން ޭއގެ ރުފިޔާ  2705ހަމަކުރަން މި އިންނަނީ އެއްަކލަ ދައުލަތަށް މި ލިބޭ މި 

ލާރި އޭަނ  2ރުފިޔާ  2705މި ިމވާގޮަތކީ ، އެހެންވީމާއޭޖު ޕެންޝަން ތެރެއިން މި ލަނީ. ޑް އޯލް ،މުސްުކޅި ،ބޭސިކު

މެޓިުކްނ ުރފިޔާ ލިބޭތީ އޮޓަ 5000 އެއީ މިހާރުއެ ކަޓު އޮފެއް މި އަންނަނީ.  ،އަށް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ވަރަކަށް  ސްމިކަން ައޅުގަނޑަްށ ހީަވނީ ކޮންމެވެ، ދަށުްނ މިބައި މިދަނީ. އެހެންވީމާ ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ 

ސަރވިްސ  ކުރީތީ ސިވިލް ޝަކުާވެއއް ފެނޭ ރައްޔިތަކު ިމކަހަލަައޅުގަނޑަްށ ، ންވީމާޅެނީ. އެހެއޮޅުންއަަރއިގެން ިމއު

ޖަވާބެއް ދޭން.  އިމިކަން ރަނގަޅަށް ބަލާފަ އިއަށް ލިޔެގެން މިކަން ހިނާގފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ސާުފކޮށްފަ

ބޫލުކުރެވެނީ މިހެން. ގަނަޑށް ޤައަޅު  ސަބަބެއް ކަމަށްއުޭޅ  އެހެންނޫނިއްޔާ މަްއސަލަެއއް ޖެހިދާނެ. މި ނުލިބިގެން
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މިކަން މި ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލަން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ބަދަލު ، އެހެންވީމާ

ޮއތީ އެްއވެްސ ރަްއޔިތަކަށް  އި ނުގެނެހެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނޫނީ ޕެންޝަން ގާނޫުނގެ ަމއިގަނޑު ައސާސަކަްށވެފަ

ވުމާެއއްކޮށް ނުލިިބނުދާނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނީ އަހަރު 65ޝަންގެ ގޮތުަގއި އޭނަ މިންވަެރއް ޕެން ކަނޑައެޅޭ ވަކި

އޮނިގަނުޑ ފަރުމާކުރުން، ަބްއޓަންކުރުން. އެހެންނަމަވެްސ، އެިކ ގޮްތގޮތުން ދައުލަތުްނ ފައިސާ ލިޭބއިރު ހުރިހާ 

ވިޔަްސ ދައުލަުތގެ  އުލަތަށް ޚިދުމަްތކޮށްގެންވެސް އަދި ދަ ވެސް މިދެނީ ޭބސިކު ޕެންޝަނެްއ ގޮުތގައި  ފައިސާެއއް

މި ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ، ތެރޭގައި ެބހެއްޓުން. އެހެންވީމާ ވާތީ އެކަން ވަކި ލިމިޓެްއގެކަމަށްބަޖެޓުން 

 އެ މީހާއަށް ޖަވާބެއް ދޭން. އިފަލިޔެގެން ސާފުކޮށް އަށް ސަރވިސް  ސިވިލްމި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި ވާހަކައަކަށް ައޅުގަނުޑމެން ފޯކަސް މި ކުރަނީމި ދަންނަވާލާނަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 އެއް. އޭނަ ޤަބޫލުކުރަްއވާަރއްޔިތަކު ފޮުނވާފައި އޮތް ިސޓީޢާއްމު  ވާލާދީގާނޫނުގެ ނުކުތާއަކަށް ޙަ  ޕެންޝަނާ ބެހޭ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  11ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ  އެހެންނަމަވެސް،ަނއަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އޭގޮތުަގއި 

އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންެގ އަސާސީ ޕެންޝަން ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނުކުތާ އަުޅގަނޑު ހަމަ މެންބަރުންގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  11ސޭހަފުޅުވާނެތީެވ އިނޭގތޯ. މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލާނަން. އޭރުން މެންބަރުންނަށް ފަ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ  ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވާ މީހުންނަށް )ހ(ގައި މި ވަނީ މި  ގާނޫނުގެ ދަށުން 

އެްތގޮތްާވ ގޮތުގެމަތީން ޕެންޝަން  ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއަސާސީ ޕެންޝަން މި ގާނޫނާއި މި  ގާނޫ

ޕެންޝަން ނުވަތަ  ވާނެއޭ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ރިޓަޔަރމަންޓުއޮފީހުން ދޭން

ފުންގެ ޕެްނޝަން ނުވަތަ އެހެންެވސް ޕެންޝަނެއް ގޮުތގަިއ ލިބޭ އަދަދަްށ ނިސްބަތްކޮށް އުމުރުން ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަ

ދަދު ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ އިނގޭތޯ. )ށ( މި ގާނޫުނގެ ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އަ 

ގެ ވެސް ޕެންަޝނެއް ގޮތުަގއި ލިބޭ އަދަދަީކ އަސާސީ ޕެންޝަނު ދަށުން ލިބޭ ޕެންޝަން ނުވަތަ އެހެން

ނަމަ އެ ފަރާތުގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބިދެވޭނީ އެ ެޕންޝަނުގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ ދެގުނައަްށވުރެ ުކޑަ އަދަެދއް 

މި ގާނޫނުގެ  އޭ. ދެވަނަ ހަމަ އެ ދިޔައީ. )ނ(ާސސީ ޕެންޝަނުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއަ 50އަދަދުގެ %

ޕެްނޝަނެއް ގޮުތަގއި ލިބޭ އަަދދަކީ އަސާީސ ޕެންޝަނުެގ  ވެސް ދަށުން ލިބޭ ޕެންޝަނެއް ނުވަތަ އެހެން

ހަމައަކުން ހިނގާ ކަމެްއ ، ންވީމާޝަން ނުލިބޭނެއޭ. އެހެއެ ފަރާތަށް އަސާސީ ޕެން  ަނމަދެގުނައަްށވުރެ ގިނަ އަދަދެއް

ކުރަނީ އެްއވެްސ  މި ދަނީ އިނގޭތޯ. ރައްޔިތަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޔުްއވާފައި މި ވަނީ މިަކން މި މިހާރު

ވެސް އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ. ސިޓީެގ މެދުތެރެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެްއ  ތޯގެންލާޙެއް ގެެނސްގާނޫނެްއގެ އިޞް

އެ އެއް ޕެރެްގރާފް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ސުވާލުކުަރއްވާަފއި ވަނީ ތިރީ ޕެރެގްރާފް. 
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ށަހެޅުއްވި ުނކުތާ އަުޅގަނުޑ އެ ުސވާލުގެ ަޖވާބު ހޯއްދެވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހު، ސުވާލު. އެހެްނވީމާ

ވާށޭ ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ސަރވިްސއަށް ލިޔުއް  ބޭނުންފުޅީ ސިވިލް .ރޭސް މި ކޮށްލަނީރީފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ލިޔުއްަވއިގެން އެ ހުއްދަިއެގ ސީޓީގެ ޖަވާބު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދެވިދާނެ ގޮތަކަށްތޯއޭ 

 ތި ވިދާޅުވަނީ؟

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެއގޮތަށް އަުޅގަނުޑ  ސަރވިސް އާިއ ޕެންޝަން އޮފީހަށްތާ ލިޔުްއވާނީ. . އެީއ ިސވިލްށް އިދާރާތަކަބެހޭ  އާދެ! ެއކަމާ

 މި ހުށަހެޅީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. ނޑު ފުރުޞަތުއަމިރަށް އަޅުގަޢާދު އާދެ! އޯކޭ. ުޝކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ގެ ކަންބޮުޑވުމަްށ މި އިޝާރާކޮށް އެްއޗެްއ ބޭފުޅާ  ީރަގއި މި މަިއގަނޑުތި ުނކުތާައށް ދިއުމުގެ ކު . އާދެޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަށް ވާނަމަ،  ދެންނެވުމުގެ ކުީރގައި ލީޑަރު... މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ގާނޫނުަގއި ތިކަން އޮތް ގޮްތ. އެހެން

  ނީ މި ކަމުގައި...ބޫލުކުރަޤަޑު ެވސް އަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޮކޅަށް  .ބަހައްޓާލަދެއްވާމިހާރު އިހަށް  ކޮށްެދއްވުމަށް ދަންނަަވން. ދެންމޭޒުން އެކަން ަރނގަޅު އިދާރީ

 އަނބުރާލާފައި ބަހައްޓާލަްއވާ. 

 

 ުވން:މިރު ވާހަކަދެއްކެ ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އޭގެ ަޖވާބު ދޭން އެންމެ އަުއލާކަން ބޮޑުެވގެންވަނީ ކަމާ ުގޅޭ ވުޒާާރެއއް ކަމަށްވާތީ އެޮގތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަަމ 

ުޑވުމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ގާނޫނުަގއި މިކަްނ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މި މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓވުރެ ބޮޑަށް މި ބޭފުޅާގެ މި ކަންބޮ

ެއ ެވސް މިކަމާ ގުޅޭ މުައއްސަާސއެއް. އެހެންވީމާ، މީގެ ސުާވލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިމުޖަވާބެއް ދެވޭނީ ހަމަގަ 

ކުރަންޏާ ކިހާ ވަަރކަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާައކުން އެ މަސަްއކަތެްއ ކުރުމަށްފަހުތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ތާމެދުފަރާ

ރައްޔިތުންެގ  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ކޮމިޓީއަކަށް މިކަން ފޮނުވާފަިއ މިއޮތީ. މިވެސް އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ
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ވެްސ ާއންމުން ފޮނުވާ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ރިާޢޔަތްކޮށް ޭއގެ ކުެރވެން އޮތް ކަމެްއ  އިމުމަޖިލީހަކީ ހަމަގަ

ކޮމިޓީގެ  އެގޮތުގެ މަތިން އެ ޖަވާބު ދިނުމުގައި ހަމަ ބޫލުކުރަން. އެހެންމެޤަޖެހޭނެ ތަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކޮށްދޭން

ރޫޙާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން އެއަށް ޖަވާބު ފޮނުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަދި 

ޓަކަިއ  އަށް ރައްދުކުރުމަށްން އެ ޖަވާބު ހޯދާފައި އެ ބޭފުޅާއެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ކަމުގަިއ ވާނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހު

މިއާ ގުޅިގެން އަުޅގަނުޑ  މަްށ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެންދެެވން އޮތް ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމި ކޮމިޓީން ކޮށް ،ކުރެވޭ

ފާހަގަކޮށްލަން ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަ މިހެން ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުތެްއގައި މި ކޮމިީޓއަށް އަުޅގަނޑު އިތުުރ 

ކޮޅުަތކުަގިއ ކީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން ޕެންޝަންގެ ޝަކުވާއަ 

ން އިކަމުން، ޕެްނޝަންގެ ގާނޫނުގެ ތެރެ ގޮތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ ަޝކުާވއެއް. އެހެންވަރަށް ތަފާތު ގޮތް 

 ރުކޮށްގެން ޒިއޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާ ދިނުމަށް ޓަކަިއ ޕެންޝަންއިއްލު ހޯދަޙަރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް 

އެކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަިއއްސަ ހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ޝަކުވާތަެކއް އެބަހުރި. 

. ޕެންޝަން ލިބުމުގައި އަދި ެއ މީހުން އަތުގައި ަފއިސާ ުހރެ އޭގެ ބޭނުމެްއ ނުކުރެވިާދ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން

އޮފީްސގެ ބޭފުޅުްނ  ކަމެއްތޯ ބަލަން ޕެްނޝަންގެރެވޭީނ ކޮންއްލެްއ ހޯދުމަށް ކުޙައެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލައަްށ 

 ރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. ޒިމިތަނަށް ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުަރއްވަމުން ގެންދަވަމުން ދިަޔއީ. އެއް ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުްއވަނީ ެއކަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް މި ދެ ހުށަހެޅުމެއް މި ނޯޓު

 .ރުކުރުމަށްޒިފަރާތްތައް ހާ ސިޓީއެއް ހޯއްަދވާ އެ ބޭފުޅަަކށް އެ ޖަވާބު ދެއްވުމަށް. ައނެއް އެ ބޭފުޅަކާ ކަމާ ބެހޭ

މްގެ މެންބަރަކަށް. އެހެންވީމާ، ތިްނ ވަނަ ވިސްުނމަކަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު އަުރވަންޖެހެނީ ޕީ.ޕީ.އެ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. ން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީޕީ.ޕީ.އެމު

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަނުޑ ދެން، މަނިކުފާނު ކުރީަގއި ވާަހކަ ދައްަކވަމުން؛ 

ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވާލަން އަުޅގަނުޑ  އަށް. އަޅުގަނޑު ދެން 2ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ެދއްކި އެޖެންޑާ 

ހުށަހެޅިން، ހުށަހެޅީ ވެސް ެއޖެންޑާ ނަންބަރު ދޭކާއި ތިނެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ދެން މައްސަލަެއއް ނެތް. ަވކިްނ 

ވާހަކަ ދެެކވުމުންދާތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ކުރީގައި ވެސް އަުޅގަނޑު އަދި ކުރީ ދުވަހު ވެސް ވާހަަކ 

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ަދއްކަމުންދަނިކޮށް ކަރަންޓް ޢަޟޫއުގަނޑުެމންނަށް ހީވަނީ އެ މަންދިޔައިރު އަޅު ދައްކަމު
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ކެނޑިގެން އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ. މިވެސް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާ ބެހޭ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވާލަްނ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ޙްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީމިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ންވަނީ މިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނު

ފުރަތަމަ ސުވާލު. ބަލަންޖެހޭ ކަމަށްޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ މިކަން ކުރާ  ލަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ އިނގޭތޯ. އެއީކޮމިޓީން ބަ

އިދާރާއަކުން މިކަން މިހާރު ކުރާ ގޮތް އޮޅުންފިލުވަން ައޅުގަނޑު ބޭނުްނވަނީ އިނގޭތޯ. އެއް އުސޫލަކުްނ، ެއއް 

ހާ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ޕެންޝަން ލިބޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއްއގޮތަކަްށ ހަމައަކުން ހުރި

ކަންކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޑަބަލް ޕެޝަން ލިބޭ އެތައް ފަރާތްތަކެއް އެބަ އުޅޭ. އެކަން ކުަޑ 

. އެަތއް ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީ ޤަނޑު ެވސް ސަ އެ އޮތީ. އެ އަޅުގަޓަކައި ގާނޫނު ތި ބަދަލު ގެނެއް ކުރުމަށް

މަްއޗަށް ބަަޔކާ ލިބިގެންިދއުމަކީ. އެކަމަުކ، އެކަން ވާންޖެހޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެތައް ޕެންޝަެނއް މަތި

އެްއގޮތަކަށް. އެްއ ހަމައަކުން. އެހެން ބަޔަކަށް ލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ މި ބޭފުޅާއަށް ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ ޑަބަލް 

ޝަން. ނުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ އެ އުސޫލު ގެންގުޅޭ އުޫސލު ބައްލަވާފައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަނީ އެ ޖަވާބެއް ޕެން

އަރުވަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްތޯ މި ޕެންޝަނެއް 

ުކާވ އައިމާ ބެލުން މައްސަލައެއް ނެތް އަޅުގަނޑުގެ. އެަކމަކު ރައްޔިތެްއގެ ޝަ ،ބޭފުޅަކަށް ނުލިބިގެން

 އެހެންވިޔަްސ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ނުކުތާައކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ހަަމ  ޙްއްމަދު ޞާލީޙަބަރު އިބްރާީހމް މުއިްއޒަތްތެރި މެން

ަނންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ފަދައިްނ ރަނގަޅު ޑެލިބްރޭޝަނަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ވިސް

ން ެއބަ އާދޭ. މިތަނުގައި މި ވަރަކަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެޑްރެްސވެގެމަ ފުދޭމިފަދަ މައްސަލަތައް ހަ

ނެ. ސްކުރެވޭީތވެ ފަހަރުގައި ހަމަ އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް މިތަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފާހުބަ

ނުކޮށް ވެސް ނޯވޭ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަުތގެ އޭރިާއ އެޖެންޑާއެ މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފޮނުއްވީ

މި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް  ަގއި 101ވަނަ މާއްދާ،  100ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުެމން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 ނޑުމެންނަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދަށް އަުޅގަމަ އިއަލުން އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަ

ކޮން ދިމަދިމާލަކަށްތޯ ނޫންތޯ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އެޓެްނޑްވާނީ ކޮންމީގެ ފަހުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި 

މާ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް އަށް ެއްޑރެސްކުރެވިަފއި އޮތީށް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމީގައި ހަމަ އެގޮތަ

ފަރާތަކުން  . ކަމާ ގުޅުން ހުރިހާރު ވާނެ މިހާތަނަށް ނިންމާފަމިދަނީ. މިކަހަލަ ދެތިން މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ގަިއ އެ ަޖވާބުދީ މައްސަަލ އި ށް އެ ފަރާތަކަށް ސިޓީެއއްެގ ސިފައެ ޖަވާުބ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮ ޖަވާބު ހޯދުމަށްފަހު

 ވެސް ލިބިފަ.  މާފައި އަޅުގަނޑުމެން. ެދން، އެގޮތަށް މިހާރު ެއވަނީ ހުށަހެޅި ތާއީދުނިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އޮފީސް ކަމަށް އެހެންވީމާ، މިތަނުން ކުރީަގިއ މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ަބއްލަވާފައި އޮތީމާ ސަރުކާރުގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ 

ވިޔަސް އެަތނުން ބައްލަވާފައި ޭއގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާ އޭގެ ަޖވާބެްއ  ވިޔަްސ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމަށް

 ދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅުވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން ފައިޞަލް ނަސީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

މިހާރު މި ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓިާއ  ކަމެްއެގ މައްޗަށްހެން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ވާހަކަ ދެކެވެނީ ދެ

ބެހޭ ގޮތުން އޭގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ނޫނީ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ޕެންޝަން އޮފީސް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިްސ 

އޭގެ އިތުރަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް  ނަައށް މި ޖަވާބެއް ދިނުން. ދެން ދުވެރިކޮށް އޭކޮމިޝަން މެ

މި ފާހަގަކުރެވެނީ މިހާރު މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އާންާނތީވެ ޕެންޝަން އޮފީހުން 

ކަުމގަިއ ެއ ބޭފުޅުންގެ ެއއްެވސް މައްސަލަ މި ތޯއިިމހިރަ ކަންބޮޑުވުންތަކަްށ ކޮބަ  މިކަންތައްތަުކގައި މިހާރު

އޮތް ަކމަށ ވަންޏާ އެ ގާނޫނާ ެއއްޮގތަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް  އިބޫލުުކރަނީ ގާނޫނު ހެދިފަޤައެބައޮތްތޯ؟ ައޅުގަނޑު 

ާރގެ ވެސް ކަންތައްަތއް މި ޕެންޝަން ކަންތައްތައް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

ރުކޮށްގެން މިކަންތައްތައް ސާފުކުރުމަށް. ޒިޅުއްވުމަށް ޕެންޝަން ބޭފުޅުން ހާެގ އެ ހުށަހެއާމިރުއިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު 

އަދި ހަމަ ކުރީަގއި މަރަދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްމަށް ތާއީދުކުރަން. ޕެންޝަން އޮފީްސ 

ސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް. އަުޅގަނޑަްށ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސިވިްލ ސަރވި
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ފާހަގަކުރެވެނީ ީމގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންތަކަާކއި ވަަރށް ބޮޑު އުދާސްތަެކއް މި ިސޓީގައި އެބަހުރި. ވަރަްށ 

 އެހެނިހެން ވާހަކަތައް ެވސް ެއބަހުރި. ވަރަށް ދިގު ސިޓީެއއް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއވުން:ރިޔާސަ

 ރަޝީދު. ޟްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޝުކުރިއް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މި މައްސަލައަކީ ތަފާތު ެއކި ޮގތް ގޮތަށް މިހާރު މި ޕެންޝަންދާ އުސޫލާ ދޭތެރޭގަިއ 

އޮތް  އިފަހަރު މަތިން ހުށަހެޅިފަނޫނު އިްޞލާޙުކުރަން އެކި ފަހަރުމަޖިލީހަށް ވެސް މި ގާކަންބޮޑުވުެމއް ޮއވެގެން 

. ޕެންޝަން އެިކ މީހުންނަށް އެކި ވަރަށް ލިބޭ ކަމާއި އެ ޕެންޝަްނގެ ޮގތުގަިއ މި ހުންނަ ފައިާސ އީމައްސަލަެއއް މި

ގައި ވެސް ޕެންޝަން ލިބެމުންދާ ކަމަށް. މީގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ުހރީތީވެ އަދި ޑަބަލް ޕެންޝަނެއް ގޮތު 

ލަހައްޓާ . އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަން ބައީވަރަށް ގިނަ ޝަުކވާތަެކއް ހުރި ކަމެއް މި

ށް ޙަލީުކ، އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާަގއި ކުރިން ވެސް މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި އަދި އެާއއެއިކޮމިޓީވީމަ މި މައްސަލަ

ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ކޮމިޓީން އެ ވަގުަތކު ކުިރއަށް 

ގެންދަން ފެންނަ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަްށ ގެްނގޮސް ކުރިއަްށ ނުފެންނަ ކަންތައް ކުިރއަްށ ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް 

 އި އި މިހާރު ވެްސ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އަުޅގަނޑުެމން މިހާރަށް ވެސް ލާފަޙަީޤޤަތުގަ އެކަމަކު މިއީ ނިންމަން. 

އަނެއްކާ ެވސް މި ދައުލަތުގެ  ން ރިޓަޔަރކުރާ މީހުން އަލުން އަނބުރާއިތް ފުލުހުންނާއި ސިފަިއންގެ ތެރެއެބައޮ

މަ ވެްސ އެ މީހުންނަށް ޕެންޝަން މަކަށް އައިމަ ނޫން ނަމަ ސިޔާސީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރާ މަގާމުތަކަށް އައިޤާމަ

ަޙއްލެއް ހޯދަންޖެހިފައި އޮތް  އީނިމުމަކަށް އަންނަންވާނެއޭ ުބނާ އިޞްލާޙެއް މިހާރު އެަބ އުޅޭ. އެހެންވީާމ، މި

ޕެންޝަން އޮފީހުން  ކޮމިޓީން އެކަންޏެއް ނޫން. އެއީ މައްސަލަެއއް. މި ޙައްލު ހޯދަންޖެހެނީ ކޮންމެހެން މާލިއްޔަތު 

އޮތް ކަމެއްހެން މިކަމަކީ. ެއހެންނަމަވެސް، ޕެންޝަން  އި ށް ޙައްެލއް ހޯދަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖެހިފަވެސް މިކަމަ

ެރ އޮފީހުން މި ފައިސާ ލިބޭ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އަދަދު ިގނަކަމުން އެ އަދަދު މަދުވާނެ ގޮތަކަށް އަދި މިހާރަށްވު

މިހާތަނަށް މި  އީތަކަްށ އެ ބޭފުޅުން ތާއީދެއް ނުުކރައްވާ. އެން އެއްެޗއް މަދުވާ ގޮގިނައިން މީހަކަށް ދެން އޭގެ 

މައްސަލަ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުނީމާ ވެސް އެތަންތާނގައި ތިއްެބވި 

ދެްނ  ހެންވީމާ، އެއިނޭގތޯ. އެ އިބޭބޭފުޅުން ވަިކވަކިން މިޮކޅުެގ މެންބަރުނަށް ގުޅާގެްނ ތި ފާސްނުކުރާށޭ ބުނެފަ

އެ ބޭފުޅުން އެކަުމގައި ެދކޭ ގޮތް އެ ބޭފުޅުން ހާމަކުރަްއާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ  މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ދެން

ުރގައި އޭގެ ކުީރގެ މުސާަރ އިކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމަކީ ެއކަކަްށ ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު އައި
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ކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުން، މަސަްއކަތު ގެ ކަތީބުކަން ކުެރްއވި ބޭބޭފުޅުން، ސެކްރެޓަރީހުންނަ މިސާލަކަށް، ރަށްރަށު

ޮކުޅ މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެްއވި އެކި ރޭންުކަގއި ެއކި ގިންތީަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކުދިކުދި އެތި

އެްއޗެއް  ްއެޗއް އެަބ ލިބޭ. އެހެްނީވމާ، ދައުލަތުން ދޭަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޮބުޑ އެ މިއަދު އެބަ ލިބޭ. އެކަަމކު

އިރުަގއި ކޮންމެެވސް ކަހަަލ މެންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް އެ ލިބޭ އިރުގައި ޕެންޝަެނއްގެ ގޮތުަގއި ދޭއިުރގައި މި އެންދޭ މި

ނަށް އެބަ ދޭ މީހުންއަހަރު  65މު ކަމެއް. މިސާލަކަށް، މިއަދު ންން މިކަން އޮތުމަކީ މުހިއިހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ ތެރެ

މިއަދުެގ މިންގަނޑަށް ބަލާއިުރަގއި މީހެއްގެ ދިރިުއޅުމުގެ ކަންތަްއތައް ފުއްދިދާނެ ެއއްެޗއް.  ރުފިޔާ. އެއީ  5000

ރުިފޔާ ލިބޭ މީހުން އެބަ އުޅޭ.  262މީހުންނަށް ބައެްއ އަހަރު ދުވަހު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުިރ  20އެހެންނަމަވެސް، 

ތިބި މީހުންނަށް އެ ގާނޫނުގެ އެބަ ލިބޭޭއ. އެަބ ލިބޭ އެ އަދަދު އިނގޭޯތ.  އިމަތްކޮށްފައަހަރު ުދވަހު ޚިދު 20

އަހަރު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްުކރި މީހަކަށް. އެހެންެވއްެޖ  20އަހަރު ުނވެދާނެ މި  65މިސާލަކަށް، އޭަނއަށް އަދި 

ނުން ޤީޔަ ލިބޭ މީހުން އެބަ ތިބި. ހަމަ ރުފިޔާ 900ރުިފޔާ.  900ރުފިޔާ ނޫނީ  262ކަމަށްވަންޏާ އޭނައަށް ލިބޭނެ 

ވަންދެން އޮފީހުގައި މަަސއްކަތްކުރި މަޑިފުށިަގއި ަވރަށް ގިނަ ދުވަސްވެސް އަުޅގަނޑު މި ނިސްަބތްވާ ދާއިރާ 

 900ތަޢުފީޤު ކިޔާ މީހެއް އުޅޭނެ. އޭނަ އަުޅގަނުޑ ކައިީރަގިއ ވަރަށް ފަހުން ދުވަހު ބުނި ތިމަންނައަށް ލިބެނީ 

ވީމާ އެްއޗެއް ދޭ ގޮތަްށ އަހަރު 65ނުވޭ. އެއީ ހަމަ  އް އަހަރެ 65ނަށް ލިބޭނީ. އޭނާއަށް ޕެންޝަ ރުފިޔާއޭ. އެ

ބާއްވަްނވީ ނޫން. ދެންޏާ ވެސް މި ދޭންވީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ކިަތއް ބޭންޑް؛ ކޮން 

ރުގެ ޕެންޝަން މިހާރު މީހުންނަށް ލިބޭތޯ ނުލިބޭތޯ؟ ން ކިަތއް ަވއްތައިތައް ކޮން ކަހަލަ ުއސޫލެއްގެ ތެރެ ކަހަލަ ކި

މު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ަކން ނޭނގޭ ދެ މެންބަރަކު ންމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއަޅުގަނޑުމެން މި 

ނޑަށް އިޫބ އެ ވިދާުޅވީ ައޅުގަ ބޭފުޅުން ެގންނަމާ ހިނގާށޭ. ދެންއެ ހުށަހެޅުއްވި  އާމިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން ހީވަނީ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނުޑމެން ސާފުކުރުމަށް ހިނގާށޭ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަީނ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުން ަގއި އެ ބޭފުޅުން ގެންނަޖެހިއްޖެެގނެއްސަ ޭއގެ ފަހު .ފުރަތަމަ ގެންނަންވީހެން

ކިތައް ވައްތަރުގެ ޕެންޝަން މިއަދު  އިފުރަތަމަ މިކޮޅުން ލިޔެފަ ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ބަލަމާ ހިނގާ

ތޯ. މި މަޢުލޫމާތު ގެނެއްސަ އޭރުން އިގްރަިއޒްކުެރިވފައިވާ ގޮަތކީ ކޮބައެބަދޭތޯ. މި ދެނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކޮން ކެޓަ

އޭުރން މި ސިޓީއަށް ޖަވާެބްއ އޭަގއި ހުރި ބޭންަޑކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ. 

ދިން ކަމުގައި  ެއއްދިނުމުގެ ކުރީގައި ދެން ވެސް މިކަހަލަ ޝަކުވާ މިތަނަށް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދޭ ސަބްސިޑީ

ވީނަމަވެސް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް އެްއޗެއް މީހަަކށް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި  ކޮމިޓީއަށް އޮންނާނެ އެކަން 

ބެލޭނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ  އަށްއި އެކަން އޮންނާނެ. ިމ ކޮމިޓީމިޓީގެ މެންޑޭޓްެގ ތެރޭގަބެލުމުގެ މި ކޮ

ހަމަ މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ކިތަްއ ވައްތަެރއްެގ ޕެންޝަން މިހާރު ދޫކުރަމުންދޭތޯ. ކިތަްއ 

ދޭތޯ މި ވެސް ސާފުކޮށްަލން އިނގޭތޯ. މިސާަލކަށް، ންންނަށް ޑަބަލް ޕެންޝަން ދެމުތަނުގައި ތިބި ކިތަްއ މީހު



14 

 

 .ންނެވީ މަޖިލީހުގައި ހުންނަވަނީމަސަްއކަތްކުަރއްވާަފއި ވަަޑިއގެ ގައިޢަބްދުލް ޣަފޫރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

ހުންނަވާއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ވެސް އެބަ ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ އެލަވަްނސް ވެސް އެަބ 

ކުރެްއވީމަ ެއވެސް އެބަ ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ. އަދި ބަެއއް ޭބފުޅުން ވިދާުޅވި މިހާރު މި ވަޑަިއގަންަނވާ އަދި ރިެޓާޔރލިބި

ކަން ކުރިން ެއ ށް ވެސް އެބަ ލިބިަވަޑއިގަންަނވާމަޖިލީހުގައި ތިބި ބައެއް ުދވަްސވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނު މިާސލަކަށް، މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ަމސީހު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ަގއި އެ ލިބުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްުކރެއްިވއިރުބޭފުޅު

 20ކުީރގެ ވަޒީާފގެ  ލިބޭ ކޮންމެވެސް އަދަދެއް. އެއީ ވެސް އެބަ  އާގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރި ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާ

ބިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެވެްސ އެބަ ލި .އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކުެރއްވީތީ ލިބިަވޑަިއގެންނެވި ެއއްެޗއް. އަލިބެ

ނާނެ ިމ އޮން އިއެްއޗެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ގާނޫުނގަިއ ބުނެފަ

. ދެ ދައުުރ 25މުސާރައިގެ %ްއޔާ ޖެހޭ ވާހަކަ. ެއއް ދައުރު ެވއްޖެނާޔަތެއް ލިބެންޢިރިޓެޔާރކުރާ މީހުންނަށް 

ތް ލިބޭނީ ދައުލަތުގެ އޮްނނާނެ އެފަދަ މީހުންނަށް އެ އިނާޔަ އިއެ ގާނޫނުަގއި ބުނެފަ . އެކަމަކ50ުއްޔާ %ވެއްޖެ 

ުޅ އެއީ ވަރަށް ރަނގަ  އިވީމާއޭ. އެހެން ބުނެފަ އަހަރު 55ތުގައާ އަދި އުމުރުން މެއް އަދާނުކުރާ ހާލަޤާއެހެން މަ

ބޮޑަށް ޤައުމީ  ށްންބަރުންނަކީ އާދައާިއ ޚިލާފަމެ އާ؛ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެގޮތެއް. މި މަޖިލީހަކީ މި އާދަ

އެންމެފަހުން މިތަނުން ކުރި އެންމެ ރަނގަޅު ކަްނތައް. އެ ގާނޫުނގައި އެއޮީތ  އެއް. އެއީތަށް ވިސްނާ ބަމަޞްލަޙަ

ނުވާެނ. މު އަދާުކރަންޏާ ލިބިގަނެއް ޤާންސާފަކީ. ދައުލަތުގެ އެހެން މައޮީތ، ެއއީތާ އޭގެ އި އިވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފަ 

އެހެންވީމާ، ެއއީ މިބުނާ އެްއޗަކީ މި ޑަބަލް ޕެންޝަން. މިހާރު ވަރަށް ކުރީގެ ވާހަކަެއްއ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، 

ލަތަށް ފެތޭ ގޮތަށް މި ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމާ ހިނގާށޭ. އަދި ބަެއއް މީހުންެގ ޙާއަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ މިހާރުގެ 

 .އް ހުރީންޝަނުގެ އެ ހުންނަ ފައިސާ ކޮންމެ ވެސް އެކިއެކި ަނންނަމުގައި ފަންޑުތަކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި އެ ލިބޭ ޕެ

ްނ ފައިސާ ނިޒާމެއް ވެސް ަތއް ދިމާވީ އެމީހުންނަށް އޭގެން ަވކި ޚާއްޞަ ހާލަތެްއ ދިމާވެގެން ބޮޑެތި ކަންތައްއޭގެ

ފައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ނުކުރި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަލާ ނިންމާ

ކޮމަންޑޭޝަެންއ ދެވިދާނެ. މިހާރު އަުޅގަނުޑ ބެލި ބެލުމުގައި މިހެން ށް ރެސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ސަރުކާރަ

މިއިނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ެއކަން ކޮްށފިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަީނ 

އިތުރު މީހަކު ައއިއްަސ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަދި މިކަން ވެސް ބެލުނީ. ދެން ގެ ޝަކުވާަތކަށް މިކަން މީހުން

ރަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބުނެވެން އޮންނާނެ ތިކަްނ ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުެމން އޮންނާނެ ސަރުކާ

އަޅުގަނޑުެގ  އީނގައި ތިކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ. މިކޮމަންޑޭޝަނެއް ދީފައޭ. ެއއާެއއްގޮތަށޭ ދެން ކުރިއަށް ޮއތްތާރެ

 މިކަމުގައި ދެކޭ ގޮތަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުލިބި މި ވަގުތު ވާީނ  އި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިޚޔާލު ަވރަށް އެްއގޮްތވެއްޖެހެން. ބާކީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަ

ދެއްވުމަށް ލަދެ ބޭފުޅުން މި މަފްޙޫމަށް ވާހަކަ ދައްކާަވއިފި. ނިންމަވާ .ގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއެމް.ޑީ.ޕީ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ

ލަެއއް. އެ މީހެއްެގ ބޫލުކުރެވޭ ަމއްސަޤައިވާ މައްސަަލއަީކ ހަމަ ވަރަށް މީގައި އޭދަފުށީ ޔޫސުފް ޙަަސން ހުށަހަޅާފަ

އަހަރު  40އަހަރު،  30އަހަރު،  20އިރުަގއި ާޔ ލިބޭރުފި 5000އަހަރުވީމާ ދަުއލަތުން އެ ދޭ  55އުމުރުން 

ރުފިޔާ އޭނައަށް ލިބޭނީތޯ ނުވަތަ  1000 ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ 940އެ ލިބެންޖެހޭ  އިދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފަ

ހުންނަ  އިއަހަުރ ޚިދުމަތްކޮށްފަ 40އޮތް ކަމެއް. އެ  އިނިންމަންޖެހިފައަޅުގަނޑުެމން މިއަދު  ނުލިބޭނީތޯ؟ އެއީ

 55ރުިފޔާ އޭަނއަށް ލިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަކަށް އޭނަ އުމުރުން  1000މީހަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ޭއނައަށް ލިބެންޖެހޭ 

މާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ރުފިާޔ ކަމަކަށް. ެއހެންވީ 5000އަހަރުވީމާ. ހަމައެކަނި ލިެބންޖެހޭނީ އޭނައަށް ލިބޭ 

ުރފިޔާ ލިބޭ ކޮންމެ ދިވެހި  5000ވިސްނަންޖެހޭނެ އެ މީހާއަށް ދެވޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ައދަދު ބަލަންޖެހޭ. 

ރުފިޔާ ދިނުމަކުން  2000ޖެހޭ އަހަރު ޚިދުމަތްކުރި މީހާއަށް ލިބެން 40ލިބެންޏާ  .އަހަރުވީމާ 65ރައްޔިތަކަށް 

މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެޭހ ައޅުަގނޑުމެން  ތޯ ގޯހެއް. ެއއީއިކޮބަ

އިޞްލާޙެއް ގެނެްސގެން މިައދު މިކަން ކުރަންޖެހޭތީ ރައްޔިތުން މިތަނަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަމުން މިދަނީ. 

އެދެވޭ ޖަވާެބއް ނުލިބޭތީތާ  . އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށްސް މި މައްސަލަވާނެ ހުށަހެޅިފަޕެންޝަން އޮފީހަށް ވެ

ރުފިޔާ  5000ބޫލުކުރާ ުއސޫލަކީ ޭއނައަށް ލިބޭ ޤަުޅގަނުޑ ެވސް މިތަނަށް ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަ

 940ލިބުނަސް އޭނައަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ލިބެންޖެހޭ ލާރި އެވަރަށް ބޮުޑވެގެން ނުާދނަމަ އޭނައަށް އެ ހަމަ 

ސާޅީސް ހާހުން ޭއނައަށް  މިހުންނަ މީހާއަށް  ންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީާފގައިރުފިޔާ ވެސް ލިބެ

ފަންސާސް ހާހުން ދައުލަތުެގ މުސާރަ ދެމުންދާއިރު ޭއނައަކަށް ޕެންޝަން ލިބޭކަްށ ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން މިންގަނޑު ކަނަޑއަޅަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ލިބޭ ޕެންޝަނެއް ނޫން ދެވާ ލާރީގެ އަދަދަށް އަޅުގަ

ހާސް ރުފިާޔގެ މުސާރަެއއް ލިބޭ ެއއްވެްސ މީހަކަށް އޭނާ ވަޒީާފގައި ުހއްޓާ އޭަނއަށް ލިބެންޖެހޭ  20ދައުލަތުން 

ނޫނުގައި ކަނޑަެއޅީމަ ެއަކން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގާ ެނއް ނުިލބޭނެ ކަމަށް ޕެންޝަން އެްއވެސް ޕެންޝަ

ިވޔަސް އޭަނއަށް ލިެބންޖެހޭ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު  ކަމުގައި ހާސް ރުފިޔާ ލިބުނު 5އެއާއެްއކޮށް  މަހަމަޖެހިގެންދާނެ. ހަ

ހާސް ރުފިޔާއަށް ނާރާކަމަށް ވަންޏާ އޭނައަށް އިތުރަށް ލިބެންޖެހޭ ޕެންޝަން ވެސް އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  10

ބެޭހ  ޅުގަނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންވީމާ، ޕެންޝަނާކަނޑައެޅުްނ ެއއީހަމަ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތްކަުމގަިއ އަ 

ނޫނަށް ގާބެހޭ  ބޭފުޅުން ގެްނނަވާފައި މި އެޖަސްޓްމެންޓު އެ ޕެންޝަނާ ބޭފުޅުން މިތަނަށް އެބަޖެހޭ ހާޒިރުކުރަން. އެ
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ރު ޚިދުމަތްކޮށްފަިއ އަހަ 40އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ެއއްެވސް ރަްއޔިތަަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އޭނަ 

ރުފިާޔ  900ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރޭ އެ  ރުފިޔާކަމަށް. އެ 5000އަހަުރވީމަ ލިބޭ  65އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 

ބޭފުޅުންނަށް ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެްއޖެއްޔާ ެއއީ އިންޞާުފވެރިޮގތް މިއަދު މި މަޖިލީހުން  ވެސް އެ

 ސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ުޝކުިރއްޔާ. ނިންމައިދިނުމަށް ޓަކައި މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްވި ފަރާތަށް ހަމައަްށ ސިޓީ ފޮނު ކުރެްއވުުމަގއި އަުޅގަނޑުމެންނާއިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ފާަހގަ

ން މިދަނީ. ހަމަ ޙައްލު ހޯއްދަަވއިދެްއވަމުން ހުރިހާ ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަތުރުކުރަމު  ދެވޭނެ ޖަވާބަކާ

މެންބަރުން ވެސް އެ ގެންދަަވނީ. މިގޮތުން އެ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެބަޮއތް. އެްއގޮތަކީ ިއއްޒަތްތެރި 

. ދެން އަނެްއ ބެހޭ، އާދެ! ތާއީދުކޮްށގެން ކުރިއަްށ ގެންދިއުން މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އެކަމާ

ހުށަހަޅުއްވާފަދައިން މިކަމާއި ުގޅުންހުރި، މާނައަކީ ޕެންޝަން  އާމިރުގޮތަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުެގ ބޭފުުޅންނަށް ދަންނަވައިގެން އެތަނުން ބޭފުޅަކު ގެންނަވާަފއި އަުޅގަނޑުމެން އޮޅުންފިުލވާނީ 

ޅަށް ސާފުކޮށްދޭން. އާއި، އަދި ހިމެނޭ، މިކަން އޮތްގޮތް ތަންކޮެޅއް ރަނގަ ްށ ހިމެނޭތޯމީގެ ޑަބަލް ެއއްވެސް ވަރަކަ

ަވނަ މާއްދާއިން ވަރަށް ސާފުޮކށް ފެނޭ ހަމަ އޮތްގޮތް. ނަމަވެސް ެއއަްށވުރެ ބޮޑަށް  11ނޫުނގެ ގާއަޅުގަނޑަށް 

ެއއް ޮއޅުންފިލުވައި ކުރިއަށް ގެންދަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮުޅންފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުަގއި ވާނަމަ އެބަ

ގެންނަވާފައި އޭގެ ބަދަލުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބެްއ ދެއްވިދާނެ އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިރުކޮށްފީމޭ އެކަމާ ބެހޭ 

އަށް ބަދަލުތައް ގެނެވި ފަރާތްތައް ދެއްވި ޖަވާބަކީ ިމއޮތީއޭ އިނގޭތޯ. ނޫނީ ވީހާ އަވަސް މުސްތަޤުބަލެްއގަިއ މި

ކުރުމުގެ މަަސއްކަްތތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ ތެރެއިން ކުރިައށްދާނެ ވާހަކަ. އެގޮތުްނ ޞްލާޙުއި

އަޅުގަނޑު ހަމަ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މިަވގުތު ރިާޔސަތުގެ އިން މީހެއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ ދަންނަވާލަން އަުޅގަނުޑ 

ޑުމެްނ ނަށް އިޞްލާޙަށް. މިހާރު ވެްސ މިއަދު އަުޅގަނނޫގާރު ވެސް އެަބއޮތް ޕެންޝަނާބެހޭ އަތުަގއި މިހާ

ގުޅުންހުރި އަދި  ކަށްެވގެންދާނެ. ހަމަ ޕެންޝަނާކުރާނަން އިޞްލާޙެއް. އެވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާޙަސަބްމިޓު

ންެގ ުލ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެޕެންޝަން ދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ކުރަމުން ގެންދާ ޝަކުާވއަކަށް ަޙއް

ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހަމަ މަސައްކަތް ކޮްށގެން ޙައްލު ޯހދާފައި މިވަނީ. ނަމަވެސް ޭއެގ ޑީޓެއިލަކަށް އަުޅގަނުޑ ޕަ

ނުދާނަން. މާނައަކީ ކަންތަްއތައް އެބަުހއްޓޭ ކުެރވޭ. އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މި ނިންމާލަމުން އެއްެޗްއ 

 ވިދާޅުވެެދްއވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްމެންބަހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 
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ނުޑމެން އޮޅުންފިލުވަން ދެއްތޯ. ކަންނޭނގެ ކުޑަކޮށް އަުޅގަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ދެން ކަންހިނގާގޮތް އެބަޖެހޭ

ލަކަށް މިހާރު ނޫނުގެ ެއކަހަލަ މައްސަލަެއއް އުޭޅކަމަށް ވަންޏާ އިޞްާލޙެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެއްޔާ ެގންނަން. މިސާގާ

ހާސް ރުިފޔާއަްށވުރެ ދަށްކޮްށ ޕެންޝަނެްއ  5 ޑަށް މި ފާހަަގކުރެޭވ އެްއކަމަކީމިދެކެވުނު ވާހަކަިއގެ އަލީަގއި އަޅުގަނ

 65ހާސް ރުފިޔާއަށް  5ލިބޭކަމަށް ވަންޏާ އެބައި ިމ ކަނޑާލަނީ އިނގޭތޯ. ކަނޑާލާފައި މެކްސިމަމް މިދެނީ 

 15ތިއްބެވި ދައުލަތުގެ.  ްށވުރެ ގިނައިން ބޮޑުކޮށް ޕެންޝަން ލިބޭ ބޭފުޅުން އެބަ އަހަރުވީމަ މިދެނީ. އެކަމަކު އެއަ

ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ. މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވިއްަސކަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެ ޕެންޝަން 

ން ލިބޭ މީހާގެ އެތިކޮޅު މިކެނޑެނީ. ލިބެންޏާ. ލިބެން ފެއްޓީމަ. އެކަމަކު އެެއއް ނުކެނޑޭ މީގެ ދަށަކުންނެއް. މަދު

ނޫުނގެ ގާލިބޭ ޕެންޝަން އެބަލިބޭ މި  ކެނޑިފައި ގިނައިން ލިބޭ މީާހއަށް ފަސްހާހަށްވުރެ މަތިން ލިބޭ މީހުންނަށް އެ

ދަށުން. އެހެންވީމަ އެއީ ރަނގަޅު ުއސޫލުތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މެކްސިމަމް ޕެންޝަނަކަށް 

އާިއ  އަހަރުވީމަ ިލބޭ ފަސްހާސް ރުފިޔާ 65ނީ ކިހާވަރެއްތޯ މީަގއި ަކނޑައަޅަން މިޖެހެނީ. މިސާލަކަށް އުމުރުން ލިބޭ

ހާސް ރުފިާޔ ލީމަ ދިހަ ހާހާއި ހިސާބަށް ދެވިދާނެތޯ. މިސާލަކަށް އެކަަހލަ އަދަދެއް ކަނަޑއަޅަން  3ލިބޭ  ދެން އެ

ނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ެއއީ ގާެއއް ނޫން ދެއްތޯ. ހަމަ ގެ ެފއަރއެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންޫނނިއްޔާ މީ

ނޫނުގެ އިޞްލާޙެއް. ގާދާޅުވީ އެބައޮތޭ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ތިވި

 އޭގެތެެރއިން މިބައި ެއއްކޮށްަލއްވަެދއްވާ.    

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔ. ައޅުގަނޑު ހަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެމުން މިދަނީ މީގެ ޙައްލެްއ ވީހާ ައވަހަކަށް ހޯދޭނެ ޝުކު

. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ެއގޮތަްށ އިގޮތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް ގޮތެއް ީމގަ

ބެހޭ ފަރާތްތައް މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެްނ  ލިބޭނެ ކަމާ ގަނޑުމެނަށް ޙައްލުވޯޓަށް އަހަިއގެން ކުިރއަށް ެގންދިޔައިމަ އަޅު 

އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ލިޔުްއވަިއގެން ހޯއްެދވުމުެގ 

ޒިރުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަްށ ބެހޭ ފަރާތް ހާ ވާހަކަތަެކއް، ހަމަ ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު އެބަ ދިމާވޭ ކަމާ

ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެަނށް ނިންމާލެވިދާނެހެން. ވީހާ އަވަސް ަބއްދަލުވުެމއްަގިއ  ހީވަނީ އެގޮތް ިޚޔާލު ެއއްގޮތް 

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެންނަވަިއގެން މި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައި އަުޅގަނޑުމެން މި 

 ޓީއަށް ޖަވާެބއް އެފަރާތަށް އަރިސްކުރަން. ޚިޔާލު ތަފާތީތޯ؟ އާދެ! ވިދާުޅވޭ. ސި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ
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ބޭފުޅުން ގެނައުމުގެ ކުރީަގއި، ެގންނާނީ. ގެނައުމުގެ ކުީރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ

ދެމުންދަނީ  ،ބޭފުޅުން ގެނައުމުގެ ކުރިން މިހާރު މި ޕެންޝަން މިދޭ އުސޫލުތަކާއި ދޭ ންބަރުންނަށް އެމި ކޮމިޓީ މެ

ކޮންކޮން ކެޓަގަަރއިޒް ކޮންގޮަތކަށްތޯ ކުރެވިފައި ހުރީ. ކޮބަިއތޯ ބޭންޑުތަކަކީ މި ދެންމެ އިބޫ ވެސް ފާހަގަކުރިހެން. ެއ 

ރަނގަުޅވާނެ. ދެން އެ ބޭފުޅުން އައިސް ހަމަ އެ ވާހަކަ ދެއްކީާމ  މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތިއްޔާ

އެދުވަހު އޮންނާނެ ރެކޯުޑަގިއ ހަމައެކަނި ެއ ުސވާލު ކޮްށލަން ބޭނުންވާ މީހަކު ުސވާުލ ވެސް ކުެރވިދާނެ. މީގެ 

ންނަށް ެއ ނަތީޖާ އެންމެ ރަނގަޅުވާީނ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެޮގތަށް މިކަންތައް ކުރިްއޔާހެން އަުޅގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަމާ  ،ތަނަށް ހާޒިރުކުރުން. އެހެންވީމާބޭފުޅުން މި މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެއްސަ އޭެގފަހުގައި އެ

ހިންގަވާ ފުރަތަމަ އެ މަޢުލޫމާތުތައް މިތަނަށް. ގެނެއްސަ އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއމީހުން ކައިރީގައި ބުނަން 

ނަށް އެހާ ކަމުދާގޮތެއް ނޫނޭ. މީތި، އިބޫ ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން. މި އަޅުގަނޑުމެން ،ފަސޭހަވާނެ އާނ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތް ކަަމކުނުދެއޭ. މިސާލަކަށް ޗޮއިްސެއއް ެވސް ނެގިދާނެ ަބއެއް މީުހންނަށް. އެއްކަލަ ދެންމެ 

އަހަރު ވެއްެޖ  65ލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ،  ހާސް ރުފިޔާ 17ހާސް ނޫނީ  15އިބޫ ވިދާުޅވި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެއޭ 

ކަމަށް ވަންޏާ އޭނައަށް ޮޗިއސްއަކަށް ބާްއވާށޭ އޭނަ ދާީނ ބޮޑު އެްއޗެއްހޭ ކުޑަ އެްއަޗށްހޭ. އެ ކުޑަ ކެނޑޭނެ، 

އެަކއްޗެކޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ލިބެންވާނީ. އެކަމަކު ތިވިދާޅުވިހެން ބޮޑު އެްއެޗއް ލިބޭ މީހާ ކުޑަ އެއްަޗކަްށ 

އް ދާނެތާ. އެކަމަކު ީމަގއި އެބައޮތޭ ދެ ގޮތެއް އެަބޮއތޭ. ކުޑަ އަދަދެއް ލިބޭ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބޭ. ޮބޑު ނުއެ

ހާސް  5ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބޭ. އެމީހުންނަށް  900އަދަދު ލިބޭ މީހުން ވެސް؛ މިދެންނެވި 

ންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިބުނަނީ ޑަބަލްކޮށް ނެގިގެނެްއ ލިބެންވާނޭ. އެ ލިބޭއިރުަގއި އެ ދެ އަދަދު ލިބޭ ކަމަށް ވަ

ނުވާނެ. އެއީތާ ެއއް ކަންބޮުޑވުމަކީ. ދެން އަނެއް ކަންބޮުޑވުމަކީ ލިބެންޏާ ލިބެންވާނީ ދެން ފަސްހާހޭ. އެކަމަުކ 

ހެންވީމާ، ހާހަށްވުރެ ގިނައިން ޕެްނޝަން ގޮތުަގއި ލިބޭ މީހުން އެބަތިބި މިހާރު. އެ 5ވަރަށްބޮޑު އިޫޝއަކަްށވާނެތާ 

ލިބޭ ބޮޑު އަދަދު. އެެހންވީމާ، ެއ ދޭތިން ވެްސ  އަހަރުިވޔަސް އެމީހުން ބޭނުންވާނީ އެމީހުންގެ ޕެންޝަުނން އެ 65

އެމީހުން ނިންމަންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް އެއް ޗޮއިްސއެކޭ އެީމހުންގެ އޮންނަންވާނީ. އެ ބޮުޑ އެއްަޗކަށްތާ ދާންވާނީ. 

ލީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަުކ ވެސް ޤަބޫލުކުރާނީ އެމީހަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އޮޓޮމެޓިކަލީ ދެން ހަމަ އޮިބވިއަސް

އެްއޗެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެނެްސ އެކުަގއި މި ދެކަންތަްއ 

އެީމހުން ހާޒިރުކުރަން ވެްސ ނިމިދާނެ. މަޢުލޫމާތު ގެނައުމާއި އަދި ޭއގެފަހުން އެމީހުން ހާޒިރު، އެކަުމގައި 

އެއާެއކުަގއި ދެން މުޤައްރިރު  ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެެނސްދެއްވާ މަޢުލޫމާތު. ހަމަ

ކަނޑައަާޅ ދުވަެހއްަގއި އެމީހުން ވެސް ގެންނާނީ. އެހެންީވމާ، އެ ދެ ކަންތަކާެއކުަގިއ ނިންމައިފިއްޔާ މިައކަްށ 

ކޮންމެހެން ިއޢުތިރާޟުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް ވެސް ދާނެ ކަމެއް ނެތް. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން

މުޤައްރިރު އެ އިންތިޒާމުކުަރްއވާ ދުވަެހއްަގއި އެ ަބއްދަލުވުްނ އިންތިޒާމުކުަރއްާވ. އަިދ މަޢުލޫމާތު ގެންނަން ބޭނުންވާ 
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އްސާކޮށްލާފައި ޖެހިގެން އަންނަ ުދވަހު އެމީހުންނަށް ދައުވަުތ ހި ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުދުވަހުގަިއ ލިބޭއިރަށް އަުޅގަ

ދެއްވާ ވަަޑިއގަންނަވަން. ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ހަދަިއފި ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް 

ސޫލެއްގެ ގޮތުން މިތަނަށް އޭޝަން އޮތްގޮތް. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އު ޓުޑަސްޓޭންުޑވާނެހެން މިހާރު މި ސިއަން

އަންނައިރު އެމީހުން ައއިސް ބޮޑު ވާހަކަަތކެއް ަދއްކާލާފަިއ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ސުާވލުކޮށްލަން މިހެން ކޮށްލަން 

ބޭފުޅުްނ ވަޑަިއގަންނަާވއިރު އޭރު  މީގެ މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް ހާސިލުނުވެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ

ށް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ުސވާެލއް. މިހެން މިހެން ހެދީމާ ރަނގަޅުވާެނ ނޫންހޭ. އޭރުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަ

މީހުންނަށް ވެސް އެއަްށ ޖަވާބުދޭން ފަސޭހަވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން އަުޅގަނޑަްށ  އެ

ން ދިއަިއއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ފެންނަނީ. ނުގެންނާކަށް ނޫން. އެންމެން ޚިޔާލު އެއްގޮތްޮކށްލައިގެ

 ރަނގަޅުވާނެހެން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް. ދެން ހަމައެކަނި މި ޖެހިގެން އުޭޅ  ރިޔާޟްނޫނޭ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު 

ނޫނު ލިޔުނުއިރުގައި ބޭސިކް ެޕންޝަނަކަށް އޯލްޑް އޭޖު ގާލާނަން. ޕެންޝަން ގަނޑު ދަންނަވާމައްސަލަ އަޅު

ރުފިޔާ ދެއްވަން ފެއްެޓވީމަ މިހާރު  5000ުރފިޔާ. އެ އަދަދު ބަދަލުނުކޮށް ސަރުކާރުން  2000ޕެންޝަނަކަށް އިނީ 

ރުފިޔާއަްށ  5000އް މި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ބޮޑު އަދަދެ 5000މައްސަލަ ނުކުމެގެން މިއުޅެނީ. އެހަމަ އެ 

ބަދަލުގެންނައިރު އޮޓޮމެިޓކުން އެްއޗެހިތައް އިމްޕްލޭސްވާނެ ިއނގޭތޯ. އޭރު މި ކަނޑަައޅާފައި އިނީ ވަިކވަރަކަްށވުެރ 

އެ  ނޫނު ފަރުމާކޮށްފައި ިއންގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ،ގާނުލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އެ  ރުފިޔާ ެވސް 2000ގިނައިން އެ 

ރުފިޔާ އިންގޮތަށް އިނދެގެން މި މައްސަލަ ނުކުންނާތީ މި  2000ފިޔާއަށް ބަދަލުނުގެނެސް ރު 5000ނޫނަށް ގާ

އޮތީ ފޯމިއުލަރ  މައްސަލަތައް؛ ެއއީ އެހެން ޫނންނަމަ މިހުރިހާ އެއްޗެއް ލިިބ އެްއވެްސކަހަލަ މައްސަލަެއއް، ތީގެ ތި

ރުިފޔާ  2000ޖެހިގެން މިއުޅޭ ަމއްސަލަައކީ ވެސް ކަނޑައަޅާަފއި ބަރާބަަރށް. ފޯމިއުލަރ ނެތީކީ ނޫން. މައްސަލަ 

އިނދެގެން ެއ  2300އެ  ،އާނ އެހެންވީމާ، 2300ދަލުގެނެސް؛ ރުފިޔާ އެހެންނޫންތޯ ބަ 5000އިންގޮތަށް އިނީ. 

ނޫނަށް ެއ ގާރުިފޔާ ދެްއވަންޏާ  5000ން ވެސް މައްޗަށް ބިާނކޮށް މި ފޯމިއުލަރ ތައްޔާރުކުރީމަ... ސަރުކާރު 2300

ރުފިޔާ ވެސް  940ބަދަުލގެނައިނަަމ މިހާރު މި ޖެހިގެން އުޭޅ ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް ދިމާނުވާެނ. މި  ރުފިޔާ 5000

ޕްލަސް އެ  2300ސް ނުލިބެީނ މި ުރފިޔާ ވެސް ނުލިބެނީ އަދި ެއހެން އެއްެޗއް ވެ 940ލިބޭނެ. މިހާރު އެ 

މަްއޗަްށ  2300އެ ރުފިޔާ ލިބޭތީ  2300 ނޫނުަގއި އޮންނަ ފޯމިއުލަރގެ ދަށުން ޕަރސެންޓު އިތުރުކޮށް އެ ލިބޭގާ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދެންުހރި ބައިތަެކއް ކަލްިކއުލޭޓުކުަރން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  11ނޫނުގެ ިމ ގާބިނާކޮށް ދެން 

ނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ މި ބޭސިކް ގާސެއް އޮްތކަމެއް ނޫން. މި ހުން މިކަމުގައި ހަމަ އެއްވެސް ބައަޅުގަނޑުމެ
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ނުގެ އަދަދު މިހާރު ސަރުކާރުން މި އޯލްްޑ ޕެންޝަން ވެސް ެދއްވާ އަދަދަްށ ބަދަލުކުރުން. އޭރުން މި ޕެންޝަ

 މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ އިނގޭތޯ.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެގެްނ ޖޭ.ޕީ އެއްޗެއް ނިންމާލައްވަްނ. އޯކޭ އަޅުގަނޑު... ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤު

ުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި  ނުޑމެންނަށް ލިބިފައިވާ ސިީޓއާދިޔަގޮތް އަުޅގަނޑަށް ނޯުޓކުރެވުނު ހަމަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔެއް  ްޑމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް މިއާސިޓީ ކޮޕީކޮށް ޕެންޝަން އެ

އެކުެއކުހެން ޕެންޝަނުގެ  ަމކުން ހޯދުމަށްފަހު އަދި އެއާދެއްވާނެ ޖަވާބެއް ލިޔުވިސްނުމެއް ނުވަތަ އެ ބޭފުުޅން 

ނޫނުގައި އޮްތގޮތުްނ ގާވަމުންދާ ގޮތަާކއި، އަދި މިހާރު ބޭފުޅުން ދިރާސާކުރައް ޑަބަލް ޕެންޝަން ލިބުމުގެ މައްސަލަ އެ

ބޭފުޅުްނ  ކޮށްލުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް އެގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާ ޑަބަލްވޭތޯ ނޫންތޯ ބެލުމާއި، މައްސަލަތައް އޮތް

އަވަސް މުއްދަެތއްަގއި ހާޒިރުކޮށް އޭގެ އަީލގައި ލިބޭ ޖަވާބެއް އެ ފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްދުކުރާ ގޮތަށް. 

ކަމުަގއި ވާނަމަ ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ކުިރއަްށ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މި ޚިޔާލު އެްއގޮތްވާ

ދިއުމަށް، އާދެ! ގެުނވުމަށް، އެ ލައިގެން މިދިަޔއީ އިނގޭޯތ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު 

އެުކ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ! އާދެ! ހުރިހާ ތަފުޞީލުތަކަކާއެގޮތަށް ގެަނއުމަށް އިނގޭތޯ. އާދެ

ނގޭތޯ. ދެން އޮތް މަްއސަލައަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހިލާނަން. ދެން ނިންމާލީ މި މައްސަލަ މިގޮަތށް ނިންމީކަމަށް އި

އްސާ އޮންނަ ދިވެިހ ހި 100ން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް %މިއޮތީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުްނނާއި ހިލޭ އެހީގެ ދަށު

ގެން އެ ކުންފުނިތައް ހުއްޓާ އަދި ދިވެހިންނަށް ވެސް ކުރެވޭފަަދ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށް ދީ

ެވސް އޮތް ޮބޑު  މަސައްކަތް ކުރަމުން ިދުއމަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ ޑޮލަރުގެ ަމއްސަަލއަށް

އަދި ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށްވާތީ މި މައްސަލަ ބައްަލވައިެދއްވުން އެދި ދިއްޫދ  ގޮންޖެހުމަކަށްވެފައި

ަގއި ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއާިއމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ  2016މާރިޗް  24ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު 

ކަނޑައެޅުން. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަްށ 

ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މައްސަލަެއއް ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތީ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭަގއި އެމަިނކުފާނަ

މިދަންނަވާލަީނ  ކަމެއް ފާހަަގކުރަްއވާފަ. ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުންނާިއ ހިލޭ ެއހީގެ ދަށުން ހަމަ މި ސިޓީ އަޅުގަނޑު

އްސާ ޮއންނަ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ހުއްޓާ އަދި ދިވެހިންނަށް ވެސް ކުރެވޭފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހި 100އިނގޭތޯ. %

ދީެގން، މީގެ މި ސިޓީ ވަރަށް ުކރުކޮށް އެންމެ ޕެރެގްރާެފއް މިއޮތީ. މިއަކު ތަފްޞީެލްއ  ވެސް ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް

ނެތް މި ކޮންކޮން ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ކޮންތާކު ކޮންެހނެއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެްއތޯ އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނެގ 



21 

 

މެންބަރުންނަށް ޑިބޭޓުކުރުމަށް ހުޅުވާނީ.  ން ފެންނަ، ހަމައެކަނި މި ސީޓީ މިއޮީތ އަުޅގަނޑުމެންހަމަގައިމު ވެސް ީމގެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސަލައަީކ އާދެ! މި މައްސަަލއަކީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓަގއި އޮްތަކމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. މި މައް

އްޔަތު ައދާކުރާ ކޮމިޓީއާ ބެހޭ ކަމެއް. އެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރާ ކަމަީކ. ދެވަނައަްށ ލިއޫސަރުކާރުގެ މަސް 

ފާހަގަކުރާ ކަމަީކ، ިމއީ ޕޮިލސީ އިޫޝއެއް. އެހެްނވީމާ، ޕޮލިސީ އިޫޝއަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޑިސްަކސްކުރާނެތޯ 

ލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އޫފައި މިއޮންނަނީ. ެއ މަސްދާކޮށްލިއްޔަެތްއ އައޫމަސް  ނުވަތަ ނޫންތޯ. މިހާރު ސަރުކާރާއި ވަކި

 ލިއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮމިޓީ. ެއހެންވީމާ، މި މައްސަލައޫންތޯ ަބލަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު މަސްއަދާކުރާތޯ ނުވަތަ ނޫ

ކުރާ ކޮމިޓީއަްށ ލިްއޔަތު އަދާއޫޖަވާބު އަރުވަން ސަރުކާރު މަސް މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް

ލިްއޔަތު އަދާކުރާ ގޮާތ އޫތީ އެ ވާހަކަ އެ ަމސްވާ ހެޅުމަށާއި މިކަމަކީ ސަުރކާރުގެ ޕޮލިީސއާ ގުޭޅ ކަމަަކށްހުށަ

ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މިއީ މި ކޮމިޓީއަށް ، ން ކޮމިޓީން ކޮށްފާނެ. އެހެންވީމާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރަންޏާ ދެ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން.  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މިރު. ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ގުުޅވަިއގެން މި ކަންބޮުޑވުމުގެ ތެެރއަށް އިތުރަށް  ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ

ުޅގަނޑު ހަމަ ަގއިމު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ދާއިރާެއއް ތަމްސީލުކުާރ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަ

މެންބަރަކަށް އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މާލޭަގއި މެންބަރުން ފިޔަވައި އިތުރު ދާއިާރތައް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ 

ކޮށްލީ. ހަމަ ދާއިރާއެްއ ުޅގަނޑު މި އިޝާރާތްގެ ވާހަކަ އަމެންބަރުން ކަމަށްވާތީވެ، އަުޅގަނޑު ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަކު

ގޮތުަގއި މާލޭގެ ސަރަޙައްުދ ވެސް ހިމެނޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަްއ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ 

 ކީ ތެރެއަށް އެޑްކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންބޮޑުވުެމއް އެބައޮތް. ކަންޮބޑުވުމަ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގެ

ވަނީ ކަމަށް ކަށް މަސައަކަތް ުނލިބޭނެ ކަމަށްއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ނޫން ބަޔަހިދައުލަތުގެ ަސއްތައިން ަސްއތަ 

ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ކަންބޮުޑވުން ުއފައްދާލަމޭ ރަށްރަށުން ކުރެެވން ހުންނަ މަސައްކަތްތަްއ 

މު ކަމެކޭ. އޭރުން ެއ ންގެން ިދއުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިނިޒާމު ބައްޓަްނވެ ރަށްރަށުގެ މީހުން ލައްވާ ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް
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ފައިސާ ސީދާ ރަށުތެރޭަގއި ހަމަގައިމު ވެސް އެނބުރޭނެ. އެ ރަށެްއގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ހެޮޔގޮުތަގިއ 

ކަމަށް ވަންޏާމު  ތް ނުކުރަނީގޮތުގަިއ މަސައްކަ އެކު އެ ފަރާތްތައް އެ ޒިްނމާދާރު ެއއާ  ހަމަ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. އަދި

އި ަގާވއިދުތައް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަގަިއމު ވެސް މި މާލިއްޔަތު އެކަން ކުެރވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާ

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް އެބަހިމެނޭ އެފަދަ ކަންކަމަށް ބާރު އެޅުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކަމުަގިއ  ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަވަނީ . ދެން ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މިކަމާކުެރވިދާނެ ކަންހަމަގައިމު ވެސް 

ވަނަ މާއްދާިއން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މުޠުލަޤަށް ލިބިގެންވާ ބާރެްއ  116ނޫނުައސާސީގެ ގާވާނަމަ ދަންނަވާނީ 

ންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދެންމެ މަރަދޫ މިއީ މެންޑޭޓުތައް މުއައްސަާސތަކުގެ ބަދަލުކުރުން. އެހެ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ެދއްެކވި ވާަހކައަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަމުން މިދެންނެވީ ދެންނެވީ މި ޕޮލިސީ ލެވެލްެގ 

ނަށް މި ކަމެއްވީމާ މިކަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން ހުރި ޝަކުވާތަެކްއގެ ަލފާ އަޅުގަނޑުމެން

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކަމާއިގުޭޅ މުއައްސަސާައކަށް ދިނުމަކީ އެއީ ނެތްކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން. 

އްާސވާ ކުންފުންޏަކަށް ނޫންތަނަކަށް މަސައްކަތް ނުދިނުންކަމަށް ހިވެސް މިއުޅެނީ ަސތޭކަ ޕަރސެންޓު އެހެންނަމަ

ުޅގަނޑުމެން ހަމަ މިކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާލަން ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ ެއްއވެްސ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަ ވަންޏާމު ހަމަ އެންމެ

ބިލުކަން ހުިރ ގާހުންނަ މަސައްކަތެއް ުކރެވޭނެ  ބޭރު ބަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ކުންފުންޏަކުން ކުެރވެން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިުމ  މަސައްކަތެްއ ބޭރުގެ ެއއްވެްސ ކުންފުންޏަކަށް ނުދިނުން. ެއހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ވެސް ގާދޫކޮލުން ބޭރުެވގެންދާ ފައިސާއަށް ވެސް ހުއްޓުމެއް ައންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ 

އާއި، ައދި މިކަހަލަ ބައިވަރު މަަސްއކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެބަހުރި. ދެން  ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ

ސްފަދަ ކުންފުންޏެއްެގ ހުރިވަރުގެ ބިން ހިއްކުމުެގ ބޯޓެއް ހަމަގައިމު ވެސް ައދިއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ބޮސްކާލި

ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގަިއ އަދުގެ ސަރުކާރުން ހަމަގައިމު ވެސް އެވަުރގެ ބޯޓެއް ވެްސ އެ ގެންނަން މަސައްކަތް 

ހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ބޭރު އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ކުރަްއވަނީ އެމް.ޓީ.ީސ.ސީއަށް. ގެނައުމަށްފަހު އެ

މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ދޭެނ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަީކ ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުމުގެ ކުަޑކުޑަ އިޤްތިޞާދަްށ 

 ،ވާތީެވ، އެހެންވީމާމަށްކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެްއ ކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް އެކަމުން އެދެޭވ ކުރިއެުރންތަ

ތެޭރގަިއ އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާ، ިމ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރިހަމަވެގެންދާ މިދެންނެވި ކަންކަން މީގެ

ކޮމިޓީން މިކަން ކުރެވެނީ ކަމަށް ވަންޏާ، މި ކޮމިޓީން މިކަން ކުރެވެނީ ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ފުންޏަކުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަނީ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ އެްއވެސް ކުން

އެްއވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނުދިނުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާދއިރާތަުކގެ  ބޭރުގެ ކުރެވެން އޮްނނަ ކަމެއް ކުންފުންޏަކުން

ތަކުން މީހަކު ލައްވާ ނުުކރުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ިމ ސަރަޙައްދުަގއި ކުެރވެން އޮްނނަ ކަމެއް އެ ސަރަަޙއްދުގެ ފަރާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ރަޝީދު. ޟްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާއި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ސަަލއެއް. ދެން މި ޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްއްއި އްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މިއީ އި ރިއްޔާ ޝުކު

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ެދންމެ އި އިމައްސަލަިއގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މި އިިއންޓެއް ެއއީ. ޙަޤީޤަުތގައި އެ މެންބަރު ވެސް ެއ ފާހަގަކުރެްއވީ މުހިންމު ޕޮ ްއޒަތްތެރިއި

މި ބުނަނީ ބޮޑެތި ވާހަކައެްއ ނޫން. އެއަށް ކަންނޭނގެ  .ވެސް މި ބުނަނީ އެހެން ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް ސިޓީަގއި

އެބަ  ކުށް މިހާރު އެކަމަ. ދެން އަުޅގަނޑުެމންނައާމިރުއްޒަތްތެރި މެންަބރު އި ލިއަޅުވާލާ އެ ވާހަަކ ދެއްެކވީ ދެންމެ އަ

ލާފައި ޮބޑު މުސްތަޤުބަލުަގއި އެއް އަތޮުޅގައި ހުންނަ ބަޖެޓު ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ގަނޑުކޮށް ެއއްކޮށް ބޫލުކުރެވޭޤަ

ެވސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަޑުިއވިގެންދޭ. މިހެްނ ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ  ވާލުކުރާ ވާހަކަތަެކއްހައެއް ކުންފުންޏަކާ 

ކުދިކޮށް މިކަހަލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ެއ ށުގެ މިއިނދި ކުދިވާހެން ރަށްރަވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެ ިވދާޅު

ން ނިކުންނާނެ އެހެން ކަހަލަ އެކަީށެގންވާ ކަމެއް. އަދި މީގެވެސް  ފުރުޞަތު ހަމަ އެއްކޮށް ެގްއލިގެން ދިއުން

ރަކުން ބޭނުންވާ އޮންަނ ސަރުކާ އިއޮންނާނެ. އެއިެރއްގަ  އިެވސް ހުރެދާނެ. އެއީ ދެން ދެކޮޅު މީގަ މައްސަލަތައް

އޭރުން އެ މީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ލިބޭނީ ވެސް.  .ބަޔަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްްޓސް ިލބޭނީ ވެސް

އެހެންވީމާ، މިހެން ހަދައިފި ކަމަށްވަންޏާ. އޭގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ހަމަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން 

މުހިންމީ. އެއް ބަޔަކަށް  އިބިލު މީހުންނަށް ދީގެން މި ކަންކަން ކުރުން މީގަގާންމެ މަތިލީމަ އޭގެ ތެރެއިން އެ ކުރި

ދިނުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ހަމަ ވަރަށް 

ވެްސ ހަމަ އެންމެ ގިނަ  އި ވަރުގަަދކޮށް ުއޅޭ މީހުން ެއބައުޅޭ ހަމަ ކޮންމެ. މިސާަލކަށް އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާުރގަ 

ޕްރޮޖެކްޓްސް ހޯދި މީހުން ހަމަ ނޭނގެ އެ މީހުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވަރަްށ ފަސޭހައިން ވަދޭ. މިއީ 

ދުއިަސއްަތ ނުން އަަސތޭކަ މިލިވެސް އުޅޭ  އެ ެޓކްނިކް އެބަޖެހޭ ދަސްކުރަން. އެ މީހުން މިހާރު .ވަރަށް މޮޅު ބަެއއް

ޓްސް ހޯދައިގެން އޭރު ސަރުކާރުން ެވސް މި ސަރުކާރުން ވެސް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުން ޕްރޮޖެކްއަމިލި

ނޭނގޭ އެ ކަންަތއްތައް. އެެހންވީމާ، ވަރަށް ކުޅަދާނަ މީހުން އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން 

ވެސް  އިމު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގައި ތެޔޮ ކޮޅެއްގާއް ނީ އަުޅގަނޑުމެން އަތަުކންނެމި ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެ

މި ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް މި ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީން  ފާރި ވެސް ހުްއޓުވާލީ. އެކަމަކުވިޔަ .ނުނަގާ

މި  އެްއކޮޅަށް ުއޅުނު މީހުން ކަންތައްަތކަްށ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭގަިއ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ކުރިރަޖިސްޓްރީ
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ކުރޭ އެބަ. އެބަ ހޯދާ. ހަމަ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ވިޔަފާރިވެްސ  ސަރުކާރުގެ ތެެރއަށް އެ މީހުން ވަދެގެން ހަމަ ތެޔޮ

އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބޮޑުީވމަތޯ މިކަން މި ހިނގަނީ 

ޓް ހަމަ ދިވެހީން ދެކެ ވާ ލޯބިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެންގެ މައްޗަށް ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޓްާރންސްޕޭރަން

ވެސް އުފެދޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ސުވާލުތައް މި ހުންނަނީ. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ވާަހަކ  ބެހިގެން މި ކަން ކުރަނީތޯ މި

ން ތަފާތު ނުކުރާކަން މި ސަރުކާރުކުޑަކޮށް ދަްއކާލަންޖެހޭނެ މިތާނގައި. ދެން ހަމަ އެއާއެުކަގއި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ން އެަބ ހާމަވެގެްނދޭ. އެ ވަިކ ވިސްނުެމއްެގ މީހުންނަށް ނޫންކަން މި ޕްރޮޖެކްޓްސް ދެނީ. އެންމެންނަށް ވެސް ީމގެ

ެއއްކޮށް މި ރާއްޖޭގެ ިމ ޕްރޮޖެކްްޓސްތައް ދަނީ ލިބެމުންކަން.  އެކު އިންޞާފުވެރިކަމާ ވެސް ހަމަ ހަމަކަމާ

ން. އެެހންވީމާ، ނަގާނެ މާނަެއއް ަނގަިއގެން ައޅުގަނޑު މި ން ވެސް ެއބަ ފާހަގަކުރެވޭ ީމގެއެހެންވީމާ، މިކަ

ލައިލާއިުރ ދެއްކިވަަހކަ މި ދައްކަން ބޭނުންވާ ޗެނަލަކުން މި ދައްކަންވީ. ދެން އެހެންވީމާ، މި ސިޓީއަށް ބަ

ރުކުރަންވީހެން. ކޮްށފައި ސުވާލުކުރަްނވީ މީނަ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ލަޠީފް ކޮމި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިއިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ުޅގަނުޑ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އައި ން އެގޮތަށް އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ކޮން ވާހަަކއެއްޯތ މި ބުނަނީ. ދެ

އް ތިލަކޮށް ްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން. މީނަ މިބުނާ އެއްެޗއް ތަންކޮޅެ އިއެގޮތަށް ހުށަހަޅާނަން 

މިކަން މިހެން ކުދި ވިޔަފާރިންނަށް މި  .މިބުނަނީ ބޭރު ފައިސާގެ ވާހަކަ އިބުނަން މި ކޮމިޓީގައި. ދެން މީގަ

ާއއި އަދި މީެގ  ވިޔަފާރިތަްއ ހުއްޓަމުންދާކަމާިއ މި ނުލިބުނީމަ އޭގެ ގެއްުލން ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ވާ ވާހަކަ

ެވސް މިދެނީ ބޭރު މީހުންނަށޭ. މިވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެްނ  ކަންތައްަތއްސަބަބުން ދިވެހީންނަށް ކުރެވޭވަރު 

އަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މުެގ ވާހަކަައކީ އިންތިހާ ދަރަޖަކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ. ެއީއ ބޭރު ފައިާސގެ ދަތިކަ

ޖެންޑާކުެރވިގެން ނުނިމި ވެސް މި ކޮމިީޓގަިއ އެ ވެްސ ޑިްސކަސްކުެރެވމުންދާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިމހާރު އަބަދު

 ެއއާ . ހަމަވަރަށް ޮބޑަށް އަލިއަުޅވާލާފަ އަްށ ވެސް މިއޮތީ މިީއ. އެހެންވީމާ، އެ މަްއސަލަ ކުރިއަށް ވެސް ދާ ކަެމއް

ތިވާނެ މީގެ ދެން ބުނެފައި މިއޮންނަނީ މި މައްސަލަތައް މި ކުރިއަށް ގެންދާއިރުަގއި މީގެ ސަބަބުން ކުރިމަ ގައިއެކު 

އް. ދެން އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތަކަްށ މިޮގތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑަށް ެފންނަނީ މި މައްސަލައަީކ އުނދަގޫތަދަތި

އަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާ ދެން އޮްތ ކޭ ބުނެ ދޫކޮށްލާފަިއ މި ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ނުޖެހޭ މައްސަލައެ

ތަމަ ބަލައިލަންވީ ކަންނޭނގެ ިމ ލުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަކަންތައް ދެން އޮތް ކޮމިޓީައަކށް ފޮނުވާލާ. އޭގެ ބަދަ

އެހެންވީާމ،  .މި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މި ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބަިއކަން. ބަލައިލާފައި އި

މި ވެގެން މިއުޅޭ ގޮެތްއ އަށް މެންބަރު މި ކޮމިޓީއެއީ އަޅުގަނޑު މި ކަމުަގއި ދެކޭ ގޮތަކީ. އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ 

ދެންމެ އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެްއ އެަބޮއތް މިތާނގައި. އެހެންވީމާ،  އާމިރުފުކޮށްދޭން ގެންނަން. ދެން ހަމަ ސާ

 ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްަގއި އެ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން ވެސް ބޭނުންވޭ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރު.އިކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ،ތުން ފައިޞަލް ނަސީމް.ޕީގެ ފަރާޖޭ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ

ވީތީެވ އިްސކަން ދިނުްނ ކުރަނީ މި ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށްބޫލުޤައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ހަމަ 

ވެސް ހަމަ މިކަމާ  ސް އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރީ ަހފްތާގައިވެ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި

ސީދާ އަދި ގުޅުން ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް ެއްއގޮތް މައްސަލަެއއްަގއި ހަމަ މިނިސްޓަރ ވަޒީރަކު ވެސް ހާޒިރުކުެރވުނު. 

ހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކކީ ދާުޅވެފައި ަބެއއްކަދެން އެހެންނަމަވެސް، އެދުަވހު ވެސް ވަޒީުރ ވަރަށް ާސފުކޮށް އޮތީ ވި

އަށް ބަލާިއރު ޓެންޑަރގެ އުސޫލެްއެގ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ އެްކސްޕަޓީ އަށް ަފއިނޭންސް ވެްސ ކޮށްގެން ުނވަތައަމިއްލަ

ެގ ވަރުން ިދވެހި ުކންފުންޏަކަށް ކުރެވޭ ދަށުން އެ ކަންކަން ގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަ

ކުާރ ހަވާލުރު ކުންފުންޏަކާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވޭ ޒާުތގެ ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް އޮްއވާ އެ މީހުންނަށް ނުލިބި ބޭ

ކަމަށް ވަންޏާ މެންބަރުގެ މިހިރަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ަޙއްލެއް ނުލިބޭނެ. ދެން އެެހންނަމަވެސް، ތަންކޮެޅއް 

ނުންވާީތެވ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮަތށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު ތަފްޞީލުކޮށް މި ކަންތައްތަްއ އިނގެން ވެސް ބޭ

ިވޔަސް މިކަހަަލ  ގޮތެއް  ވެސް ކުރަން. ތަންކޮޅަްށ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން އެނިގގަންނަން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ

ހަމަ ކުރިއަށް  މައްސަލަެއއް އައިމަ އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ނުބަލާ ދޫކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ވެސް

ޓީަތްއ އޮތް ތާނަގއި މި ކަންތައްތަްއ ތަކުރާރުެވގެން ގޮސް ވަރަްށ ގިނަ ބަެއއްގެ ަމއްސަލަތަްއ ވަރަށް ގިނަ ސި

ވެސް މި ހިނގާދިަޔ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެ ކަމަށް  ކުރީަގއި ފާނެއިމިހެން އަންނަން ފަށަ

 ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. .ދަންނަވާލީ ތާއީދުކުރާތީވެ އަުޅގަނޑު އެ ާވހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ިއބޫ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:' ހިންނަވަރު

މުން ވެސް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް މިހާރު ވަކި ގޮތަކަށް ނިން އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން މި މައްސަލައިގަ 

ބޫލުކުރެވެނީ މި ޕޮލިސީ ެލވަލްގެ ަމއްސަލަައކާ މި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅުންހުރި ޤަނގޭތޯ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑަްށ އި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުލިބި މި ކޮމިޓީން  އިކަމެއް މިއީ. އެހެންވީާމ، މީގަ 

އަުޅގަނަޑށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ިމހެން މިދެންނެވީ މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް  ކަށްއް ނިންމާގޮތެ
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ދުވަހު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި ފިނޭންސް ރުކާރަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅާ ދުވަސް މި ސަ ޖެހިލާއިރު އިނގޭތޯ

ޖެއްސިޔަްސ  އިނެތޭ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގަ  މިނިސްޓަރު އޭރު ވިދާޅުވޭ ާރއްޖެއަކު ކެޭޕސިޓީެއއް

ާރއްޖެއަުކ ނުހުރޭ ެއވަރުެގ ކެޕޭސިީޓއެްއ.  ނަށްވުރެްނ ގިނައިްނ ޚަރަދު ިޑސްޕޯސްކުރެޭވކަށްއަތިންސަތޭކަ މިލި

ން ގިނައިްނ އެހެންނަމަވެސް، އެީއ މީގެ މިހާރު އޭގެ ދިހަ ވަަރކަށް އަހަރު ފަސް މިއީ. އެހެންީވމާ، މިއަށްވުރެ

އްާޔ ފިލުވާފަިއ ނޫނިމި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުން، ހުރެދާނެ ކުންފުނި ރަނގަުޅ ކުންފުނިތައް. އެހެންވީމާ

މިތަނުން ގޮތެއް ނިންމާކަށެްއ އިނގޭތޯ. މި ަމއްސަލަ ބަަލން ރަނގަޅު ހަމަ. ވަރަްށ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ެއއީ 

 އަޅުގަނޑަށް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އިންނަން ޖެހުނު އިވެލުއޭޝަން  ރަނގަޅު ކަމެއް. ެއއީ ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު

މިހާރުގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާުރ ވެްސ އިންނެިވ ެއ ކޮމިީޓަގއި ިއވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީ.  ކޮމިޓީއެްއ ޕޯސްޓަލް ބިލްޑިްނގ.

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ކުންފުންޏަކަށް ދޭން އިނގޭޯތ. އަޅުގަނޑު ލޮބީ ކުރަމުން ބާުރ އަޅަމުން ގެންދިަޔއީ ރާއްޭޖގެ 

 .އާައއިމާ އިވެސް. އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަމަ ރަނގަޅު އެއްެޗއް އޮތީ ހުށަހަޅާފައި .ލޮބީކުރަމުން ގެންދިޔައިން

ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ އޭރު ިހންގަވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވީ ބޭރު ބަޔަކަްށ  އޭގެ އިތުރަށް އެހެންނަމަވެސް 

ވެސް ައޅުގަނޑަށް  ގޮސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ެއއަކަށް ޮގތެއް ނުނިންމުނު. ދެވަނަ ބުރުގައި ދޭން. އެންމެފަހުން

އިންނަން ޖެހުނު އެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީަގއި ރައީްސ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އެކަމަުކ 

ހިްނގަވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން  ނިމިގެންދިޔައީ ބޭރު ބަޔަކަްށ އެތަން ދީގެން. އެއީ ޯޕސްޓް އޮފީސް ެއވަގުތު

ވެސް  ބޭނުންފުޅުވީ އޭރު ބޭރު ބަޔަަކށް ދޭން. އެ ދެން އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެކަން ނިމިގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު

އާއި މީގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކަކާ އެއްޗެހި  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ

 ނޫިނއްޔާ މިައށް ގޮތެއް ނުނިންމަން.  އިއޮޅުންފިލުވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަމަވެސް އިބޫ އެ ހުށަހެޅުއްވީމަ ކުރިން ދުވަހު  .އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން މި ވާހަކައެއް އިތުުރކޮށްލާކަށް ނޫން

ަލކަށް ވީ ހަމަ ސަރުކާރުެގ ރިކަލެކްޝަނުން އަުޅގަނުޑގެ ހަނދާނުގައި ނޯޓު ނުކުތާއެްއ ދަންނަވާލަން. އެއް ސުވާ

 ގެން މިފަދަ ކަމެއް ވާން އޮތްތޯ ނެތްތޯވަޒީުރންނަށް ދަންނަވައި .އް ހޯދުމަށް ތިއްބަވާނެ ވަޒީރުންޕޮލިސީ ވިޔަރިްނގއެ 

ޗެކްކޮށްލަން ފުރުޞަތެްއ ހޯދާލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަން. ެއގޮތުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ހުށަހެޅިދިޔަ 

ރިޤް ޠާރިޤް ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކުެރވުނު. ދެން އެދުވަހު ޠާމަންޓު މިނިސްޓަރ ންގެން އެންަވަޔރަމައްސަލައާ ގުޅި 

ެވސް އެބައޮތް ސިޓީައކުން  ވިދާޅުވި ކޮމިޓީ ރެޯކޑްަގއި އޮންނާނެ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ރިކްއެސްޓް ކޮށްފައި

ށް. ެއއީ ެއ ޭބފުޅުންނަށް ދެކެވިފަިއ ހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޓީެގ ޔައުިމއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅު ކަމަ

މި އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ  އިމީގަ ންވަނީ. ެއހެންވެއްޖިްއޔާމުޅުން ވެސް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާހަކަތައް އެ ބޭފު
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ެއގްޒިމް އަިދ އާިއ މި ގްރާންޓާ  ޒާުތަގއި ހިލޭ އެހީ ބައެއްކަހަލަ ަފއިނޭންސާ ބަެއްއކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުރޭ ޭއގެ

ފަދަ ފައިޭނންސްތަކަކީ އަދި ކޮންސެޝަަނލް ލޯނު އެގްރިމަންޓޭ މިިކޔޭ ނުކުތާގަިއ ހިމެނޭ ބައެްއ ބޭންކު ފައިނޭންސް

ކަންތައްތަކަީކ ެވސް ވަކި ޯޕޝަނެއް ދޭ ދިމާލެްއގެ ބަަޔކަށް ދިނުމަށް ކަނޑަައޅާ. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ކަެމއްެގ 

ވުރެްނ ސީރިއަސްކޮްށ މަޖިލީހުގެ ނަމަވެސް މިއީ ދޭދޭ ވާހަަކއަށް ން.ނިންމައަުޅގަނޑުމެން ިމތާނކު ނުޕޮލިސީއެއް 

ބަރުން ްއޒަތްތެރި މެންއިށަހަޅުއްވާފައި އޮތީމަ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާަފއި އޮތީ. ދެްނ މެންބަރަކު ހަމަ ކަންބޮޑުވުން ހު

ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ބެއްލެވޭނެ ފަސޭހަވާނޭ  ުވރެން އިތުރުން މިކަން ސަރުކާރު ޒިންމާދާކުރާއެބަ ވިދާޅުވޭ މި ކޮމިޓީއަށް

ޕްކޮށްލަން އައެކަން ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ެއހެންވެސް ހުށަހަޅުްއވާފައި އެަބވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ރެޕް

އްގޮްތ މި ބާރަގަޑި ބަޔާ ހަމައަށް އަދި އެޖެންޑާގައި އިތުރު ެއއް ކަމެއް އޮތުމާ ވެސް އެުކގައި މެންބަރުން ޚިޔާލު އެ

ކޮށްލެވޭތޯ މި ވަރަށް ވެސް މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދިގު މި ކޮށްލީ. އެދެން ހަމަ ތިން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ހަމަ 

ތަކުަގއި. އެދިަވޑަިއގެްނފައި އެަބއޮތް ފުރުޞަތަްއ ންތައްދެއްވާނެ ކަމަށް މި ކަ އަވަހަށް ީމގެ ިޑޒިޝަނެްއ ެގނެސް

. އެންމެފަހުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރަޝީދު ެވސް އެދިަވޑަިއގެންފަ ރިޔާޟް ޣަފޫރު ވެސް އަދި ިމކޮޅުންއަބްދުލް

ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކުމަށް އަުޅގަނޑު މިފަހަރު މިޖެހެނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރަޝީދު 

ވޭތޯ އް ދެގޮެތއް ނިންމާލަ އިނަަމެވސް މި ލީޑަރޝިޕް ލެވަްލގަ  .އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ

ގޭތޯ. ެއއީ ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް ޚިޔާލު ެއްއގޮތް ކަމުގަިއވާނަމަ އިނ ައވަސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ

ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދައްކަވަމުން އި ރިޔާޟްބައޮތް ތާއީދުކުރައްވާަފއި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެއި

. ނުވި ނަމަެވސްށް ފެނޭ. ދެން މައިކްަގއި ވިާދޅުށް އޭރު. ބޯޖަހަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނުޑމެންނަގެންދެވި ވާހަަކއަ

 ދެްއވުން އެދެން.އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެއި އެހެންތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ

އެދެން އެ ހުށަހެޅި މެންބަރު މިތަނަށް ގެނެސް މި ކޮން މައްސަލަތަކެއްޯތ މި ކޮން ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ތާއީދުކުރަްނ އަޅުގަނޑު ށަހަޅުމަށް ގެ އެ ހުރިޔާޟްސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު ަހމަ  މިއުޅެނީ މައްސަލަ ޖެހިގެން. އެ

 ލަޠީފް ގެންނަން ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޚިޔާލު ތަފާތު ވާ ކަމުަގިއ ވަނީ ބޭފުޅުންގެ ނިންމެވުމަކަށް ވަނީ ދެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުންއެ 

 ޣަފޫރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 
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 އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ފެދޭ. އެއީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ޕާލިމަންޓު މެންބަރުން މިފަދަ މީގަ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ކުަޑކޮށް ސުވާލު އު

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުްއވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ކީއްތޯ ކުރަން މިއުޅެނީ. ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު އެ ބޭފުޅުން 

ރީ ނޫނިއްޔާ ިމ މިއާ ކޮން ުގޅުމެއްތޯ ހު އިކުަރއްވަން ޖެހޭނީ. ދެން އެހެންީވމާ، އެއާ ެވސް ތަންފީޛު މިތަނުގައި

ެވސް މިކަން ރަނގަޅު ކުރަންެވގެންތޯ މިއުޅެނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ުސވާލު  އަސްލު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ކުރީ ދުވަހުވެސް ިއދިކޮޅު މެންބަރަކު ހުށަހެޅީމަ މިކަހަލަ އިޝޫއެއް ވަރަްށ ބޮޑަށް ހޫނުވެގެންދިޔަ.  .އުފެދޭ

ވެސް މި ކަންކަްނ  މިކަން ހުށަހަޅަނީ ނޫނިއްޔާ މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ންތޯންވީމާ، ސަރުކާުރގެ މެންބަރުއެހެ

ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ހުށަހެޅުމެއްތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިކަމާ ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ. ރަނގަުޅ 

ނަން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ނިޔަތެއްަގއި ކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ މި ކަމަށް ތާއީދުކުރާ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިޔާޟްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ މި އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ މަ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑުމެން ޔަޤީންކަން ދެން

ދެންމެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް އެ ވާހަކަދެްއކެވި ގޮތަށް. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ 

މި ޤައުމީ  ،ވުރެން ނޭޝަނަލްތަށްޙަލަޞްވުރެން ޕާޓީގެ މަންޖެހޭ ގޮތް. ޕާޓީގެ ސިސްޓަމަށްމަސައްކަތްކުރަ

މެން ތާއީުދކުރަނީ ީކްއވެގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން އަށް ައޅުގަނޑުމައްސަލަކަަދއްކަްނ ޖެހެނީ. މި އިންޓްރަސްޓުެގ ވާހަ

ބޫލުކުރަންތޯ ދިވެހީން މިކަން ކުރެޭވވަރުގެ ދިވެހީން ތިއްބާ ދިވެހި ފަިއސާއިން ޕޭމަންޓްސް ހެދެން ޤަވެސް  އެކަކު

ބޫލުވާނީ ޤަުޅަގނޑުމެން ކާކުތޯ ފައި އަދި ބޭރު ފައިސާއިން އެ ޕޭކުރަން އައޮްއވާ ބޭރުގެ މީހުން ލައްވާ މިކަން ކުރުވާ

ވަނީ. އުނދަގޫ ކުރިމަތި ގެ ަދތިށް ނޫންތޯ އޭ މިކަން. އެކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަ

ވެސް މި މަޖިލީހުން  އެހެންވީމާ، މި އިޫޝގައި މި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ. އެއީ ސަުރކާރުގެ ެތރެއިން

ލުކުރަނީ ސީށް ދޭނަން އިނގޭތޯ. މިތާ މި ތަމްކޮމަންޭޑޝަންތައް އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރަމެންގެ ރެގަނޑުއަޅު

ލުކުރަނީ ރައްޔިުތން. ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ސީހަކަެއއް މި ދަްއކަނީ. މިތާ ތަމްވަރަށް ާސފު ވާ .ސަރުކާރެއް ނޫން

ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، އި ސަރުކާރާ ވެސް މަޝްވަރާޓަކަ ހުރި ކަންބޮޑުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް

އެހެނެއް ނޫން. ދެންމެ ހަމަ ިއބޫގެ ވާަހކައަށް އަުޅގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ މިކަން ނިންމާއިރުގަިއ 
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އެަބއޮތޭ.  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ޕޮލިސީައކީ ވެްސ ކޮބައިޯތ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ކަންބޮޑުވުން 

ވާށޭ މި ކަންތައްަތްއ އަޅުގަނޑުމެން މިދެނީ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް. އަުޅގަނޑުެމން މި ބުނަނީ ނުކުރާށޭ ނުކުރު

ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ެއ  ވަުރގެރަށްފުށުގައި ކުރެވޭ  ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން ކުދިކުދި ކަންތައްތައް  އާމިރުމިގޮތަށް 

ޞަތު ދީފައި އެ ރަށްތަކަށް ތިޔާިގކަން އަންނާނެ. މިސާލަކަށް ރޯޑް ހިނގާ ށުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފުރުފުރަށް

މަސަްއަކތްކުރަނީ ރަށު ުޒވާނުން.  70ނޫނީ % 80ކުޑަހުވަޫދގެ ަމުގ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުަގއި % .މަޝްރޫޢު

ޒުވާނުން  އެ ރަުށގެ 90، %80ވިލުފުށީަގއި ރޯޑް މަަސއްކަްތކުރަމުންދާއިރުަގއި މަސަްއކަްތކުރަނީ އެ ރަުށގެ %

މަސައްކަތްކުރަނީ. މިއީ ކިހާ ރީތި ނަމޫނާއެއް މި ދައްކައި ދެނީ. މިއީ މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. މި ހަޑިކުރަން އުޅޭނެ 

 އިއައިސް ިމތާ ތިބި މެންބަރުން ނުބަކަމެއް ނެތް. މިކަން ނުކުެރޭވ މިނިސްޓަރުން މިކަން ނުކުރެވޭ ކުންފުނިތަކުން 

ައޅުަގނޑުމެން ނެތް އެްއވެސް މައްސަލަެއއް. ެއްއވެްސ  އި ނެތް. ސަރުކާރާ ކުރަން ވާހަކަަދއްކާނެ ކަމެއް 

. ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ މިތިބަ އިމައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް ނޭޝަނަލް އިންޓްރަސްޓްގަ

ނަށް އިނގޭ ިމ އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ވިޔަފާީރގެ ތެރޭަގއި ުއޅެ ިވޔަފާރި ިއނގޭ މީހުން. އެހެންވީމާ،

މިހެންކަން. މިކަހަލަ ވާހަކަދައްކަން އަްސލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފުދޭަވރަކަށް ގިނަ ަވގުތު ވެސް  ކަންކަން ދާންވާނީ

ދެއްވާ ކޮންމެ އިޫޝއަކަށް ެވސް މުޤައްރިރު. އެހެންނަމަވެސް، އެއަްށވުރެން ވެސް އިުތރު ވާހަކަ ދައްަކއިގެން މިހިރަ 

ތަކަށް އެބަޖެހޭ ވާަހަކދައްކަން. މިީއ ވަރަްށ ރަނަގޅު ވާހަަކެއއް މިތާ މި ދަްއަކނީ. ކުރީދުވަހު ވެސް ޭބްއވި ކަންތައް

ބެހޭ ރަނގަޅު މި މަޢުލޫމާތު ނެތް  މީޓިންގއަީކ ވަރަށް ރަނގަުޅ ވާހަަކއެއް. އެކަން ީވގޮތަީކ އެދުވަހު މިކަމާ

ވަދެ އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ކުިރއަށް ެވސް ގެންގޮްސގެން ނުވާޭނ  ބޭބޭފުޅުން ކުއްލިއަކަށް ދޮރުްނ ވަދެފައި މިތަނަށް

މި މައްސަލަ. ވަަޑއިގެންެނވިިއރު ވެސް ނޭނގެ މި ކީްއކަން ކުރަނީކީ. އެހެން ކަމަކު ނުާދނެ. މައްސަލައިގެ ތެެރއަށް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަްނ އްއި ގޭނީ. ދެންމެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަނީމަ މައްސަލައަކީ ކޮަބއިކަން އިނ

ސާފުކޮށްލާމާ ހިނގާށޭ މި ހުށަހެޅި މެންބަރު. އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިގެންދާނެ ިމ 

ެނތި މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަަކށް މައްސަލަެއއް ހުށަހައެްއ ނާޅާނެ. ސަބަބެއް އޮތީމަ  ކީްއވެގެްނކަން. ސަބަބެއް

މު ކަންތައްތަެކއް ފާހަަގކޮށްފި ތެރެއިން މުހިން ށް ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަންެޖހޭ. އޭގެ ހުށަހަޅާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަ

ކުންނާނޭ. ބޭރު ފައިސާ ބޭރުގެ ންނަށް ނުދީފިއްޔާ މި މައްސަލަ ނުފާހަގަކުރަްއވައިފި. ުކދިކުދި މީހު އާމިރު

ވަރަށް މުހިންމު ދެ އިޝޫ. ފައިޞަްލ  މިއީ .ފަރާތްތަކަށް ދީފައި ބޭރު ފަިއސާއިން ެއ މީހުންނަށް ޕޭކުރަންޖެހޭނީ

ވެސް ެއކަން ފާހަގަކުަރްއވަިއފި. އެހެންވީމާ، މި ދެ ަކންތައް އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވެން. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަްށ 

މިހެން ނުހަދާށޭ މިހެން ހެދައިފިއްޔާ ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ލުިއވޭ.  ،ނީ ރެކޮމަންޭޑޝަނެއް ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެ

އިބޫ ެއވިދާުޅވީ. ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ސަުރކާަރށް ފަސޭހަވާގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން މިކަން ކުރަމާ ހިނގާށޭ.  އެ ވާހަކަ

އެހެންވީމާ، މިއާ ެއއްގޮތަށް މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ިމ  .އަޅުގަނޑުމެން ބުނަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޯޓިސް ކުރެިވއްޖޭ
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މިތާ ތިބި އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް އެއްޮކޅު  ވާފުރުޞަތު ދެއް ވަރަށް ސާފު ނޫންތޯ މި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއަށް

 މީހުން ވެސް ދެކޮޅު މީހުން ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މި ދެން މިހާރު ވޯޓަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ. ދެ ޚިޔާލެއް މިއޮތީ ެއްއގޮތަކީ މި 

ޓީއެއް ީމެގ ކުރާ ކޮމިވަނަ ގޮތަކީ ސަުރކާރު ޒިންމާދާރުމަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުން. ދެ  އަށް ހާޒިރުކޮްށގެން މިކޮމިޓީ

އަށް ޕާސްކުުރން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ ކޮމިޓީ  އިަފއި ކޮމިޓީައކީ ެއއީ ކަމަށް ބަލަވެހަވާލުރަސްމީ މަސައްކަތް 

ޅުގަނުޑ ޚިޔާލު އެއްގޮތްކުެރިވއްެޖ އެކަންޏޭ އަ ހުށަހެޅުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ. އާދެ! ހުށަހެޅުނު ގޮތް

ހުށަހެޅުއްވި ގޮްތ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ  .އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ތާއީދުކުރި ާވހަކަ ނޫންއި ކަމުގަިއވާނަމަ 

 އަދި ތާއީދުކުރި ގޮތުގެ ވާހަަކއެއް ނުދަންނަވަން. މި ވާހަކަ ނިމުނީމަ ފަސޭހަވާނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! .ފުރަތަމަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅުއްިވ  ނަމަ ފުރަތަމަރުން ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކަމުގަިއވާްއޒަތްތެރި މެންބައިމި  އެހެންވީމާ،

އްދަލުވުމެްއަގއި އިނގޭތޯ. ބައޭ އެހެން ުސވާލުކޮށްލަމާ ބަހީ ގެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްލައި

ބޮޑު ކުޑަމިން ބަލާފައި ދެން  ގޮތެއް ނިންމާނީއޭ. އެގޮތް އޯކޭ ކަމަށް ވާނަަމ އެގޮތަށް ރަނގަޅުތޯ. ޭއގެފަހަށް ދެން 

ތީ މާލިްއޔަުތ އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން އިނޭގތޯ. ނިންމާލުމަށްފަހު މިއަދުގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަެތއް ގޮތުަގއި މިއޮ

ޔަކަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކުރެއްވުމަށްަފހު ގަާވއިދު ގެެޒޓްކުރުމާމެދު ކޮމިޓީގެ ލަފަޢާގަާވއިދު މުރާޖަ

. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަށް ގޮެތއް 2016އެޕްރީްލ  7ލިބިފައިވާ ޓްރެޝަީރގެ މިިނސްޓްރީގެ ސިީޓ 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޣަފޫރަށް ނިންމަންޖެހޭނެ. )ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޫރު މޫސާޣަކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލް

އަުޅގަނޑުމެން ިމ  .ވެސް ރަނގަުޅ ގޮެތއް މިއަށް . އެށްޑަ ކޮމިޓީއަކަްށ ގެންިދއުމައިޭވ ކުނުރަސްމީކޮށް އެބަ އަޑު 

ލަން ވަގުތުޮކޅެއް ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް ކޮމިޓީ ގެންދިޔަސް ނޫނިއްާޔ އިބަލަ

 މުޅި ކޮމިޓީއަށް ެއގޮތަށް ގެެނސްގެން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މިރު.ޢާއަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ
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މު މައްސަލައެއް. މި ންވަރަށް މުހި އީމި .ލާފިންއިކުޑަކުަޑކޮށް އަުޅގަނޑު މީިތ ބަލައާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ 

ވަދެ މިއަށް ގެންނެވޭ އިތުރު އިޞްލާޙެއް ވާނަމަ  މައްސަލަިއގެ ތެރެއަށް ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް

މު އެއް ކަމެއް ގޮތުަގިއ ންައޅުގަނޑު ދެކެން. އެންމެ މުހި މު ކަމެއް ކަމުގައިންހަމަ މީގެ ފާހަގަކޮށްލުމަކީ މުހިއެކަން 

ިމ  ންމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލައަޅުގަނޑު މި ަގވާއިދަށް ެގނެވިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހަ

ގ ށް އިންނަ ސީލިންތްތަކުަގއި ވަން ޮޕއިންޓް ފައިވަމުއައްސާސާަތކުން އަމިއްަލއަްށ ބިޑުކޮށްގެން ކުެރވޭ މަސަްއކަ

އިންފްލޭޝަން؛ އަނެއް ކަމެއް ގޮުތގަިއ  ؟ަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެ އެއީތޯޓޫއަށް ބަދަލުވެފަިއވާ މީގައި

ަދތުރު ކަންތައްތައް އަދި ޖަލްާސތައް ބޭއްވުމާ މި ބާވަުތގެ  އި،ރު ޚަރަދާމީގައި ދަތު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު

ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޮކއްތުެގ ބައި އައިްއސަ ނެތީމާ މީގެ ހަމަ ކުޑަކުޑަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ސުވާލެއް އުފެދޭ. 

ލު ގެނެވޭ ގޮތަށް ތި ބަދަ ،އެބަ އޮތްޙަޤީޤަތުގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެްނ މިނިސްޓްރީން 

ވެސް ިމަކންކަން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮެތއްަގއި ކުެރިވގެންދާނެ ކަމެއް. މި ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު  އިމުއޮތުމަކީ ހަމަގަ 

ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ރަށްރަށުގެ ކޮއްތު ަފއިސާެއްއގެ ގޮުތަގިއ މިދޭ ފައިސާައކީ މިހާރު 

މީހަކަށް ކެވޭނެ ައދަދެއް ނޫން. އެއްވެސް މީހަކަށް ކެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ  އެްއވެސް

ރެއިން އެަބ އިންފްލޭޝަން ރޭޓާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތްތަްއ މާލިއްޔަތު ގާަވއިދު ތެ

ގައި އަުޅގަނޑު މިދެްނނެވީ ދެންމެވެސް ކުރިން މު ކަމެއް ގޮތު ންއަންނަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނުޑ ހަމަ އެންމެ މުހި

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ާވހަކަ ދެކެވިގެން މިދިަޔއީ ރަށްރަށުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްަތއް ކުރާ ވާހަަކ. 

ތަކެީތގެ އަާގ  އިސީލިންގެްއގެ ގޮތުަގއި ވަން ޕޮއިންޓް ފަިއވް އިނީމާ ޙަީޤޤަތުގައި މިހާރުެގ މަސައްކަުތގެ ައގާ 

ިދވެސް ެއއަށްވުރެން އަނެއް ލާއިުރގައި އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ުކަޑ އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، އައިލަ ބައިކަންކަމަށް އަޅަމި

 ނަކާ ހަމައަށް ޖައްސާލުމަކީ އެއީ ްއާޔ ގާތްގަނޑަކަށް ތިިރޔާ ވެސް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެކުރެވެން ކިބޮޑު

މަށްކަްށވާތީ ައޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގަިއ މީހުންތައް ކުދިކުިދ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަ

މިލިއަނާ ހަމައަށް  3ޓަކައި މި ސީލިންގު ހަމަ  ކުރުމަށްކަިއ އެމީހުންނަށް ފުރުޞަތު ބޮޑު ޓަ ޕާޓީތައް ކުރިއެުރވުމަށް

ބައެްއ ކަހަަލ  ދެން. ދެންން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާޖައްސާލުމަކީ ހަމަ ކުެރވޭނެ ަކމެއް ކަމުަގއި ވަނީ ކަމަށް ަވންޏާ އެކަ

މު އެއްޗެްއ. މީަގއި ެއބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ންޔަތު ގަާވއިދަކީ މި ވަރަށް މުހިކުދިކުދި އިޫޝސްތައް މި މާިލއް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ވެސް ވިސްނާ އަދި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުްނެގ  ،ޤައުމީ ނިސްބަތަކުން ވިސްނާ 

ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މިއަށް ވަރަށް ޮބޑު ކަންތައްަތކެއް ގެނެވޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަދި ވަރަްށ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު

އުމަށް ޓަކައި ުކޑަ ހަރުދަނާ ނިންމުމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށް މީގަިއ ހަމަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ގެނަ

 ތްކުރުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން.ގެން ވެސް އިުތރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސަްއކައި ކޮމިޓީން ނަގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓްކޮށްލާނަން. މާލިއްޔަުތ އިޑު ހަމަ އެންމެ ނުކުތާއެއް ހައިލަ ދެ ޕާޓީއަކުން ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވީ. އަުޅގަނ

 ވަނަ ުދވަހު ފެއްިޓގެން 2009ފެބްުރއަރީ  11މަލުކުރަމުން މިދާ ޢަކީ އެންމެ ފަހުން ައޅުގަނޑުމެން ގަާވއިދަ

ރިސާޗެއް ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ސްޓޭކް  ވްދަށް ވަރަށް ބޮޑު އެކްސެންޓެންސި މަލުކުރަމުންދާ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު. ގަވާއިޢަ

ނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ކުުރ ހޯލްޑަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި މަިއގަނޑަށް ގެ 

ބޫލުކުރެވި އެްއ ޤަ. އަޅުގަނުޑ ވެސް ންމިއޮތީ މުޅި ޖުމްލަ މިއޮތީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި ފެންނަ އްޞާއެޚުލާ

ދުވަހަކުން ުކއްލިައކަށް ެއއްެޗއް ބުނެ ނިންމާލާފައި ދިއުަމށްވުރެ މާ ބޮޑު ޑޮިކއުމަންޓަކަށްވާތީ، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ންދަވާފައި ވިދާުޅވޭ އެހެން ަބއްަދލުވުމަކަށް ވަަޑއިގެން އެ އެއްބަްސވަމާ ބަހީ ައޅުގަނުޑމެންގެ މެންބަރުން މި ގެ

ން ވެސް ބައްދަލުވުމުަގއި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާ ގޮތެއް ނިންމަން. އަުޅގަނޑު މި ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީނު

ތީެގ ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފި ކަަމށްވަންޏާ ލައްަކ ވާހަަކއެްއ މުޅި އެ ށްސަ ހުހުއްދަ އަުޅގަނޑުމެން ބަ

ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދެއްކޭނެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި 

މެންބަރުން މި ޑޮކިއުމަންޓް  މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހުރިހާ

ން މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހެއްެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުްނ އޮންނަ ދުވަހެއްގެ މިއަްށ ގެން ަވޑަިއގެން ދެއްޕަވައި ހި

ތަވާލް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނަްނ މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް. ޭއރަށް މެންބަރުންނަށް ހުންނާނެ އެކަީށގެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނަވާލާނަން ދެ ވާހަކައެއް. ެއއް ވާހަަކއަކީ މީެގ ނިންމާލުމަށްފަހު ދަން .ލިބިފަ. މި އެޖެންޑާ މިގޮތަށް ނިންމާލަން

އެކު ައޅުގަނޑުމެން ތާވަްލކުރެިވ  ވަނަ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތް ފެށުމާ 18ކުރީަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ަރސްމީކޮށް 

 ެއކު  ިވ ފަހުން އަޅުގަނޑުވާނެ ދަންަނވާފައި ތި ބޭފުޅުންނާހަވާލުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމާ އަޅުގަނޑުމެ

ނިމިގެން މިދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި... )ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު( އާދެ! މި ނިންމާލަނީ  ކުރިއަްށގެންޮގސްވާހަކަފުޅު 

ޓަކައި މިދަނީ. އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ހޯމަ ދުވަހު؛ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ  އިނގޭތޯ. ތިރީހަށް ނިންމާލުމަށް

ދުވަހާިއ ބުދަ ދުވަުހގެ ތިން ދުވަހު އަުޅގަނޑުެމން ތާވަލްކުރީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ހޯމަ ދުވަހާއި ައންގާރަ 

އަށް. ނަމަވެްސ،  11:15އަށް. އަންގާަރ، ބުދަ ދުވަހުގެ  9:30ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވަން. ފުރަތަމަ ފެށޭ ދުވަހުގެ 

ރެިގުއާލ ދަލުވުންތައް މި ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ދިއުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީެގ ބައް

ގުިޅގެން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު މިހެން  ލާ އުޫސލަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ އެިކެއކި ކަންތައްތަކާއިެރިގއުއުސޫލަކުން 

 .އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ލިބުނު ސިޓީއެްއެގ ވާހަކަ ންބަރުން ފައްަޓވަމުން ިވދާޅުވިދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ ކޮމިޓީގެ މެ

ިގއުާލ މީޓިންތަކާއި ގުިޅގެން ބަެއްއ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ހަކަ ދަްނނަވާލަން މިޖެހުނީ. އިރެވާ ގުިޅގެން މި އެއާ

ބޫލުކުރަން. މިސާލަކަށް، ކުރީއްސުރެ ރާވާފައި ނެްތ ޤަަޑއިގަތުމަށް ދަތިތަކެއް ިދމާވިކަން އަުޅގަނޑު ެވސް ވަ

މުކޮށް ދެކެވޭ ބީދައިްނ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ވަރަށް އްޢާޓީގައި ށް ވާނަމަ އަދި މި ކޮމިބައްދަލުވުމަށް މީހަކަށް ލިބޭ ކަމަ
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 މަސައްކަތްތެރި ޚާއްަޞކޮށް ިވޔަފާރިއާ ވަރަށް ުގޅުން ހުރި ތަރުތީބުތަކަކުން މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއި

ީކއެއް ނޫން ުނވަތަ ޕާޓީން ދެްއކީ ގަންނަވަނީ. ކޮންމެހެން ހޮިވވަަޑއިގެންެނވި ތަރުތީބުގެ ވާަހކަ ދުރުގެ ާބއްވާަފއިމި

ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭބޭުފޅުން. ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރުން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިފަދަ  ވަކިކުީރކީެއއް ނޫން. މި ތިއްެބވީ

އެުކ  ކޮމިޓީއެއް ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގައި ލިބޭނެ މި މަޖިލީހުން ނެގޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އެކު ކުރިއަށް ިދއުމަްށ  މަލީ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި. އެހެންެވ، ެއ ބޭފުޅުންނާޢަޓީގައި. ތަޖުރިބާގެ އަލީގަާއއި މިމި ކޮ

އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރގެ ހައިިސއްޔަތުން އިންތިހާައށް މަސައްކަތްކުރަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއި އެބަ ބުނޭ 

ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވެސް އަިދ ހަވާލުރަށް އޭނައަށް ކޮމިޓީ ހަމަ ދައުކޮމިޓީއަކަށް މެންބަރަކު ފުރި

ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރެއް. މި ިމޓީއަކުން އެއް މެންބަރަކު ވަކި އިރަކު އެ ކޮވެރިންނަކަށް ވެްސ ނޯވޭ ބޭނުންހާޕާޓީތަކުގެ 

 ނީކަމެްއ އެ ދެނެވަަޑއިގަންަނވަންގަާވއިދުަގއި އެ ވާހަކަ އެަބ ބުނޭ. އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގޭ ކިތަެކއް މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި މި ނުކުތާ އޮންނަ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވިޔަސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަުކ 

ކުީރގައި އެ  ބޭނުންވިޔަސް އެ ކޮމިޓީތަކަްށ ދާއިމީކޮށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނަ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީއަުކން ވަކިވުުމގެ

ކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ފުރިހަމައަށް ދީފަެއއް ނޯވޭ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ުނކުތާައކީ ން ބޭރު ކޮމިޓީއަކު

ގެން ދިއުމަކީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެކަން އެބަ އޮްތ އިގޮވަ  ،އެކު އުޅުމަކީ މެންބަރުންނާ

ުދގައި ވަރަްށ ރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަާކއި ކޮމިޓީގެ މެންބަ

ީރ ޒިސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަދި ހާބަާޔންކޮށްދީފަ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ފަ އި ސާފުކޮށް ކަނަޑއަޅަ

ށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އެ ނިޔަތުަގއި ވަރަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އިްސވެ މުޤައްރިރު

ލީހުގެ ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގއި އަުޅގަނުޑ މެންބަރުންނަށް އެ މަސައްކަތުަގއި ހަމަ ސަމާލުވެވަޑަިއގަތުމަށް އެދި މަޖި

ރުވެވަަޑއިގެންުނގަނެގެން ނޫން ޒިމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާެލއްަގއި ކޮޙާރައީސަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ. ެއއްވެސް 

ފުޅުްނގެ މަަސއްކަތްތައް ގޮެތއް ދިމާވެގެެނއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނުވަތަ ެއއްވެސް މަަސއްކަެތއްަގއި އެ ބޭ

ރުުނުވމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަްށ ދަތިވުން މި ބަޔާންކުރާ ޒިމާލުމުގެ ކުރީަގއި ކޮމިޓީއަށް ހާދަންނަވާލާނަން ނިން

ވެގެން ުނވަތަ އެނޫްނ ރުނުޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން ހާޒި( ަގއި މިބުނަނަނީ ކޮމިޓީއަށް ހާވަނަ މާއްދާގެ )ހ 126

ށް ވަނަ މާއްދާގެ ާވގޮުތގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ 122ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މި ގަވާއިދު 

އްލުކޮށްދިނުން އެދި އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މަޖިލީހަށް އެކަން ޙަދަތިވާ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުން އެކަން 

ޅުގަނޑު ުކރީ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަށް ކުރި މަސައްކަތެއް އިނގޭތޯ. އެ ތަކުރާރުކޮށް މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ. އަ

މި ގަވާއިދުން އަޅުގަނޑުކުރުމަށް ކުރުަމށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ  .ދަންނަވާލާނަން

އަޅުގަނޑުވުމަށް އެދޭތީވެ.  އެކަން އެގޮތަށް ވުމަށް ރައީސަށް ސިޓީ ފޮުނވީ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކުެގ މެންބަރުންނަށް ވެސް

ކަމަކީ އަުޅގަނޑަށް އިްއޔެ އެހެން ކޮމިިޓައކުން ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮމިޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަ  ދެވަނަ ދެން
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ކަމަށް. ތަފާތު  މިުކރާ ގޮތް ދައްކަން ފުރުޞަތު މި ދިނުމުގައި އަުޅގަނޑު މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް އިނދެގެން

 އި ދީފަ ބޫލުކުެރިވގެން އަދިެވސް އެއް ފަހަުރ ދަންނަވާލާނަން ބޮޑު ާޕޓީތަކަށް ފުރުޞަތުޤައަޅުގަނޑަށް 

ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ ގާނޫނުއަސާސީން މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ޕާޓީތަުކގެ ރެްޕރެޒެންޓޭޝަން މިސާލަކަށް، އެމް.

ެއގޮތަށް ހުރިހާ  .އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އިތަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދީފަައޅުގަނޑަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ނުވަ  އިބޭފުޅަކަށްދީފަ

ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއޭ އަުޅގަނުޑ މި ބަހާނީ. އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްުނމެއް ޮއވެގެން ނޫން ކަން 

ލާންކުރަން. ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ނިމުނު ކަމަށް އިޢު

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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