
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  17ކޮމިޓީގެ  ލިއްޔަތު މ   

  6201 ޖޫން 82

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

... ަވއްދަން ނުވައްދަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ މީޑިޔާއަށް އޯޕަންކަމުަގއި 

ކަނޑައަޅުްއވަންޖެހޭ އެލް.ސީ އިންުޝއަރެންްސ  އެހެންތޯ؟ އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން -2ދަންނަވަން. 

ޕެކޭޖުތަކާއި ގުޭޅގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު ގެނައި ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން. ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 

ިވ. ރަޝީދު ވަަޑއިގެން އެބަ އިންނެ އްރިރު ރިޔާޟްޤަެއބައޮތް. އަދި ސަބް ކޮމިީޓގެ މުމެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުަގއި 

 ދެއްވުމަށް. ުކޑަ ކޮމިޓީގެ.އްރިރު އެްއޗެއް ވިދާުޅވެ ޤައަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ކުަޑޮކށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ެޓއްގެ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީްނ އޮތް މެންޑޭ އިއްރިރު. މިކަމަކީ މި ކޮމިޓީން ހަވާލުކޮށްފަޤައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މު

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ާދއިާރގެ ކާށިދޫކުރަްއވާފައި އޮތް މަސަްއކަެތއް. މި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވަނީ 

 މޫސާ އަދި ގައްދޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ނަސީމް އަދި ކުުޅދުއްފުށި ފައިޞަލް

ރަޝީދު އަދި އަުޅަގނޑު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. މި  އަޙްމަދު ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ ދާއިރާގެ

ކޮމިޓިގަިއ މަސައްކަްތ ކުރެްއވުނީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަްތވި ކަމުގަިއވީ ނަމަެވސް ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުން ވަރަށްބޮޑަްށ 

ރަނގަޅަށް ކަމަށް  މެރަނގަޅު ނަތީޖާ ަދއުލަތަށް އެން ބޭނުންވި ގޮތަްށ އަދި މިކުިރ މަސައްކަތް ވެސް ީމގެ އެންމެ

 އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހެލްތު  ...ށިއިރުަގއި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފެއިކުރެޭވ. ެއީއ މި މައްސަލަބޫލުޤައަޅުގަނޑަށް 

ށް ހުިރ އަބާރަ ހާސް ފައްސަތޭކަކުަޑކުރުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިން. އެއީ  އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭުޖގެ ައގު

ބޭފުޅުން  ެއއީ އެ .ނިވަަޑއިގަންަނވާނެފެ އެްއޗެހިތައް ފަހުން ސަުއވީްސ ހާހަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސްަފއި ހުރިކަން

. ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށގެން އެ އަގުޮބޑުކަމުން އަުޅގަނޑުމެން ދެންނެވީމަ ވިދާޅުވީ ޑިސްަކުއންޓެއް ދޭނަމޭ

މި ިޑސްަކއުންޓަށް ެއްއ ހާސް ރުފިޔާގެ ޑިސްަކއުންެޓއް ދިނުމަށްފަހުގައި ވެސް އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އަެނއްކާ 

ބޭފުޅުން  ފަހުން ފޮނުވި. ދެން އެ އި އަނެއްކާހާސް ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރަްއވައަނެއްކާ ފަހުން އޭތި ަސއުީވސް 

ނާ އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓު ވިދާޅުވި މިކަން މިހެންވާންޖެހުނީ ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ބޭނުންކޮށްފައި އޮްތ ނިސްބަތުން ބަލާއިުރގަިއ ތިމަންނަމެންނަށް މިހާވަރަށް ބޮޑުކޮްށގެން ނޫނިއްާޔ  ފަނޑިޔާރުން މި

ދެން އެއަށް އިތުރު  ؛ޕޭމަންޓަކާއި ނުލަިއ މިކަމެްއ ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ބަލާއިރު ެއގޮތަށް އެހެންެވގެންކޯ

ހުރި އެހެން މިނިވަްނ  ތުރު ގޮތެއް ނެީތމަ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން ބަދަލުކުރީ. ދެން ހަމަ އެހެން ދެންޗޮއިެސއް އި

އް މިހިރީ ދެން ހަމަ އި ބަދަުލތަހުރީ. އެއަ  އިމުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ހަަމ ހުރީ ެއގޮތަށް ބަދަލު ައިއސްފަ

ވެްސ  ްސގެންގެނެސް އަދި މި ކޮމިޓީއަށް ވެ ފޯނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއ މީހުންނާ ކުރެވުނު. ދެން ނެގޯޝިއޭޓު

ޭއގެ ނަތީޖާެއއް ގޮތުން ައގު ހަމަ ކުޑަކުެރވެްނ އޮތް މިންވަރަްށ ެއއޮީތ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތ ކުރެވުނު.
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ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް މިހާރު މިއޮތީ  ،ޕޭމަންޓަާކއި ނުލައި ދެއްކޭ ވެސް މިއޮތީ ކޯ ހުރިހާ ތަނެއްމީގެ . ކުޑަކޮށްފަ

 ކަމަށް. ދާނެގެންއިނަލް ރިޕޯޓުގައި މިއޮތް ެޕކޭޖު މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ީމެގ ސަބަބުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލިބިފަ

އިން ތިްނ  މީހުންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ޔޫްސކުރެވޭ ލިމިުޓ ތިން ލައްކަ އިތުރުން އަުޅގަނުޑމެން އެ ދެން އޭގެ

ގެންދިަޔ. އެެހންވީމާ، ބަދަލުވެގެންިދޔައީ. ަބދަލުވީ ކަމުަގއިވީ ނަމަވެްސ ބަދަލުކުރެވިވެސް ލައްކަ ފަންސާސް ހާހަށް 

އެއީ ދެން ހަމަ ރަނގަޅު ަކމެއް ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އެއާިއއެުކަގއި މީގެ އިތުރު ނިމުމެއް ގޮުތގަިއ 

ންޖެހޭތީވެ މި ޕެކޭޖު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނާނީ އެއީ މިހާބޮޑު ޚަރަދެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަ

ހޯދަމުންދާއިރުގައި ިމ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖު އޮންނަ އެްއވެސް މީހަކު  ޚިދުމަތްގެންގުުޅްއވާ ބޭފުޅުން މި 

ލަތަކީ ދެން އޮތް ޙާދި ެއނޫން އަ އިމިއިންނަ ލިމިޓު ހަމަވީމަ ކަމާ އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ

ލަތުގައި ކަމަށް ޙާވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ މި ދެ މެއް އާސަންދަިއގެ ތެރެއިން ކުރަންލަތަކީ މި ކާޑުން ނުކުރެވޭކަ ޙާ

ޑު ިއންޝުއަރެންސް ކަމަށް. ެއ އެލައި ލަތެއްަގއި އެމީހުން ބޭނުންކުރަންވާނީ ޙާކަނި ބޭނުންކުރަންވާނީ. އެނޫން ހަމައެ

ޑު ެއއްެޗއް މީަގއި ޚަރަދުވެގެންދާއިުރަގއި ބޫލުކުރެވުނީ އެއީ ވަރަށްބޮޤަން އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޝަޕްއޮ

މީހުން ބޭނުންކުރީމާ ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް  އާސަންދަ ވެސް ނަގާަފއި އަެނއްކާ އިންުޝއަރެންސް ޕެކޭޖު ވެސް އެ

ޓަކައި ޢުލޫމާތަށް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ މެންަބރުންގެ މަ ބުރަތަކެއްެވގެން ހިނަގއިދާނެ

ުޓކޮށްލާނަމޭ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އައި އަނެއް މަްއސަލައަކީ ސިޓީ ފޮނުވާފަިއ އިއެކަން ހައިލަ

އަހަރު  18މީހުންގެ  އޮތީ. ދެން އެއީ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން. އެ ކޮމިޝަން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ އެ

ަގއި ެއކަން ލިބިދޭ ގޮތަކަްށ ރެންސް ފޯރުކޮށްދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ގާނޫނުނުފުރޭ ދަރިންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަ

ންނަީނ ަވނަ މާއްދާަގއި މިއޮ 102. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުަގިއ ނެތްކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުއަާސސީ ނޯވޭ

ރަން. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި މި ހަވާލުވެަފއި އޮންނަ މިންގަނުޑެގ ތެރެއިން މިކަންތައް ކު ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ނީ އެހެން ގާނޫނުތަުކގައި ކަނޑަެއޭޅ ދެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެެރއިން ެއޮގތަށް ދަރިންނަށް މައިންނަށް އަދި ފިރިންނަށް މި

ކަމަްށވަންޏާ މި ދެނީ ކޮމިޝަނުތަކުަގއި ތިއްަބވާ  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް. އެހެން ނެތްކަމަށް ވެއްޖެ

. އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީ އައިކަުމގަިއވީ ނަމަެވސް އަޅުގަނޑުމެން ެއއަކަށް މި ދެނީ ޅުންނަށް ހަމައެކަނިބޭފު

ބޫލުނުކުރެވިގެން އެކަން ެއގޮތަްށ ޤައަުޅގަނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް  ރިޢާޔަތެއްނުކުރަން. ެއއީ ެއަކން ކުރެވޭނެ ކަމަށް

އްރިރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ އެ ސުވާލަކަްށ ޤަލީ. އެހެްނީވމާ، އިތުރުކަމެއް މުއަޅުގަނޑު ދޫކޮށް

. މިއީ ކަމެއްހެން  އޮތް ވަރަށް މުހިންމު އިޖަވާބު ދެވިދާނެ. އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮށްފަ

 އްރިރު. ޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  އިަގއިދެއްވީ މި މައްަސލަ އެ އިއްރިރު ހުށަހަޅުއްވަ ޤަޒަތްތެރި މުކުޑަ ކޮމިޓީގެ އިއް  ،އާދެ! ކޮމިޓީގެ 

ގައި މި ބަޔާންކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުްއަވންޖެހޭ އިންޝުއަރެންސް  2

ޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވާ ބަެއއް ނުކުތާަތއް. ޕެކޭޖުތަކާއި ގުޭޅގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތް ިރޕޯޓު ނިންމުމުގައި 

ައިދ ކަރުދާހުން ފެނިވަޑައިގަްނނަވާނެ މި މަޢުލޫމާތުތައް ޑީޓެއިލްކޮށް މިކަމުގައި މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނިންމުމުގައި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލާނަން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމު ކަނޑަައޅުްއާވ 

ވަަނ  13ަގއި ވެސް ސަްބ ކޮމިޓީގެ 2016ޫޖން  21 މެދުހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މައްސަލަތަކާރާތްތަކުން ފަ

ބައްދަލުވުމުަގއި މަޝްވަާރކުުރމަށްފަހު ނިންމުން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އަޅުގަނޑާ ހަމައަްށ ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައި މިވަނީ 

ތެރެއިްނ ެއގްެޒކެިޓްވ މު ކަނަޑއަޅުްއވާ ފަރާތްތަުކގެ އިންޝުއަރެންސް ްސކީ ލީހުން ހެލްތުރައްޔިތުންެގ މަޖި -1

 ،ދަށު ކޯޓުަތކާއި  ،ޯކޓުތަކާއި އި، ސްޕީރިއާަހއިކޯޓާ  އި،ސްޕްރީމް ޯކޓާ އި،މުތަާކއި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާޤާމަ ގެބްރާޗު

އިންޝުއަރެންސް  ލްތުވާ ގޮތަްށ ހެތިރީގައި މިދަންނަ މުއައްސަސާތަަކށްމުތަކާއި އަދި މުސްތަޤިއްލު ޤާމުސްތަޤިއްލު މަ

 ވާބޭފުޅުން ތި ފެނިވަޑައިގަންަނވަނީ މި ޖެހިގެން އެޓޭޗުކުެރވިފައި  ތި ެއގޮތުން ވިދާުޅވެ .ޕެކޭޖު ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް

އްރިރުގެ އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭުނން ވަޒީރުްނގެ ޕްރީމިއަްމ ޤަ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މު، ޓީއަުޅގަނޑު ހަމަ ޮކމި .ކަރުދާސް

 ތަފާތު މިވަނީ ކިހިނެއްެވގެންކަން. އަެނއް އަދަާދއި ިމޮއތީ އެއީ  19ގޮުތގައި ޕްރޮޕޯސަލެއް 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ބޭނުންކުެރވިފަިއާވ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުަގއި ޔޫސް، ވެސް ވާހަކަދެްއކީމާ އެީމހުން  އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމާ ބެހޭ ޮގތުން

ކުރަމުންނެއް ނުގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ެއއޮތް އަދަދު  ،. އެހެންވީމާ، ނުކުރޭ ރޭބޭނުމެއްނުކުމީހުން އެ  މާބޮޑަކަށް

ވެސް ދެން މައްސަަލެއއް ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެްސ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  މިހާރު ކަށް ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތް ދޭ

މިހާރު ޕްރިމީއަމް ގޮތުގަިއ ނަގާ ެއއްެޗއް ަނގަިއގެން  މިތަންތަނުގައި މިނަގާ ޚާއްޞަކޮށް ސްޕްރީމް ޯކޓުަތކަށް 

 އެގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން މިޖެހުނީ. ޚިދުމަތް ދެވެން ނެތީމައެ ގެއްުލން ބޮޑުވީމާ ެއވަރަށް އޭގެން ވާ އެމީހުންނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުންފިލުވާެލވިއްެޖ ނުކުާތއަށް ީވގޮތެއް އޮ ޝުކުރިއްާޔ. މި ރިޕޯޓުަގިއ ކަނޑަެއޅިގެން ފާހަަގވެފަިއ އިނީމަ އެ

މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ  ނަމަކަމަށްވާ

 އަރުވަން.

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ
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ިވޔަސް ގާނޫީނގޮތުން އިންުޝއަރެންސް  ގޮތެއް  ަލއިފިން. ދެން ކޮންމެއާދެ! ައޅުގަނޑު މިއަށް ވަަރށްދިގުކޮށް ބަ

ވެސް ކުޑަކޮށް މިކަްނ  ނެތް މައްސަލައެއް. ދެން ީވހާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭންޖެހޭނެ. އެއަކު 

ުޒވާްނ އެނޭގ  ކަމެއް. ދެން އަުޅގަނަޑށް ވެސް ކުރުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ދެޭވ ފައިސާއިްނ ސަލާމަތްކުރެޭވނެ

ދޭންޖެހޭ މިންވަރާ ދެން ތަންކޮޅެއް އުމުރުްނ  ،ކުދިންނަށް އިންޝުއަރެންްސ ލިބިފައި އޮންނަ އޮތުމުން ލިބޭ

ހަމަ ތަފާތުވެގެންދާނެ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި  މިންވަރާ ރާމި އިންޝުއަރެންސް ބޭނުންކު މީހުންތިބޭ ދުވަސްވެަފއި 

ކަމެއް. އެީއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ  ޝުއަރެންސް ޕެކޭޖު ދިނުމަކީ މުހިންމުއިންޝުއަރެންސް ފަރާތަކަށް މި އިން

ކަމެއް ކަމަށް  ދިނުމަކީ މުހިންމުކުންފުންޏަކަށް ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްަޞކޮށް ދައުލަތުގެ އިންޝުއަެރންސް 

އަރެންސް ބޭނުންކުރާ ންޝުފެންނާތީއާ އަދި މިހާރު މިއޮތް އިންޝުއަރެންަސކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އި 

ބަާލއިރުަގިއ އެކަީށގެންވާ އެްއޗެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކުރަން އިއަޅަ ށްނިސްބަތަ

ސެއް ކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ ޙު. ދެން މިކަމުގައި އެހާ ދިގު ބައަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ގާނޫނުަގއި ެއހެންނަމަވެސް ވުެރ އަގުެހޔޮ ގޮަތކަށް މިކަްނކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ. ވެްސ މިއަށް އޭރު ބެލީ

އިންުޝައރެންސް ކުރެވޭނެ އެންެމ ކުޑަ މިންވަރަށް ެއ  އިންޝުއަރެންސް ކުރުްނ ލާޒިމުކޮށްފައި

ނެ. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަކަެށއް ެއކަމެއް ުނވެްއ ކުރެވޭ ކަމެއް. އެޫނން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު އިންޝުއަރެންްސކުރުން

ފާސްކުރުމަށް ައޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާަހަކ މި އަގުަތއް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިރޕޯޓުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތް

 

 މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ފައިވާެނ ކޮށްލާވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މައި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިެގން ދިޔައިރު

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަކަށް އިދިކޮޅު ހަދަނީކީނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލާ 

ބަދަލުގެނެވިގެންދާއިުރގަިއ އެއް ހަމައަކުން ހުރިހާ މި އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖަށް މި ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. 

ެވސް އަުޅގަނޑު އެދޭކަމަކަްށވާތީވެ ެއވާހަކަ ހަމަ ރެކޯަޑްށ  މަކީ ހަމަ ަގއިމުއުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއކަންެވގެން ދިއެންމެ

ންނަށް ަމއިންބަފައިން ހިމެނިފައިާވއިުރ އެހެން މުއަްއސަސާތަކަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ާޚްއޞަކޮށް ފަނޑިޔާރު

ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވެސް މައިންބަފައިން ހިމެނުމަކީ ހަމަ ގައިމު

ެދން ޚާއްޞަކޮށް ދަރިްނެގ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ވާތީ އެއަދު ހުށަހަޅާލާ ހުށަހެޅުމަކަށްހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގައި މި 
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އަހަރަށް  25ހަމަ އަހަރަށް އަުޅގަނަޑށް  18ވެފައި އަހަރަށް  18މީހުންގެ އުމުރު ގޮތުަގއި މި ހިމެނޭ 

ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ ިކޔަވާ  މަީކ ވެްސ މުހިންމުއުބަދަލުވެގެންދި

ދަށުން ނުދާ ކިތަންމެ ކުދިންތަކެްއ  ރުެވގެންދާއިރު މަިއންބަފައިންގެ ބެލުމުގެއަހަ 25ދުވަސްވަުރަގއި އުމުރުން އަިދ 

ެވސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުންނަށް  ވާކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭީތވެ އެކަން

ޕެކޭޖުގެ މި ވެސް މައިންބަފައިން  ގެތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންމައިންބަފައިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ރައްޔި

ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގައި ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި ހުށަހެޅުމަކީ 

މިދެންނެވިހެން އިމްތިޔާޒު ގާނޫނުގައި ވެސް ހުށަހެޅި ފާސްވެ އެ ބިލު އަނބުރާ ތަޞްދީޤުނުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ވެސް ރިޢާަޔތްކޮށްފައިާވ ކަމެއް ނޫްނކަން ރެކޯޑަށް ަޓކައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީާމ،  ލިއިރުަގއިފޮނުވާ

އެއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކުރި ފާސްކުުރމަކުން ބަލައިގަނެވިަފއި އޮްތ ކަމެއް މައިންބަފައިންނަްށ 

. އެހެންނަމަވެސް، އިމްތިޔާުޒގެ އެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެްނ އިންޝުއަރެންސް ލިބޭނޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން

ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ސަބަބުން އެކަންވަީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް 

ނިގުޅަިއގަެނވިގެން ގޮސްފަ. އެހެންވީމާ، ެއކަން މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންަނން ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

އެްއޮގތަށް ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  ކޭތަ ތެރޭގައި އެހެން މުއައްސަސާ ންބަފައިން މީގެމައި

 ކަމަށްވާތީވެ ެއވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިދާުޅވި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އެ މިރު އާދެންމެ އިއްޒަްތތެރި އަޙްމަދު  .މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހަމަ

ަގއި ަފނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ެއއީ އިހިމެނޭ މައިންބަފައިންގެ މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމި ނިންމުމުގައި މި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރޭ މެޑިކަލް ސްކީމެްއގެ ދަށުން ކޮންމެ  39ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ  ގ2010/13ެ

އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި އޭަނެގ އަހަރު ނުފުރޭ އުފަން ަދރިން  18ރަކަށާިއ އޭަނގެ ފަނޑިޔާ

ެރ އެހެންވެ އެ ސަބަބާހު ގޮތް އޮތުން. މައިންބަފައިންނަށް ރާއްޖޭއިން ނުވަތަ ރާއްެޖއިން ބޭރުން ޭބސްކުރާ ކުެރވޭނެ

. ދެން މެންބަރެއް ކެއް ތެެރއިން އެކަން ނިންމާފަުފރޮޅުންތަ ގޮުތގަިއ ގާނޫނީ ބޫލުކުރާޤަކުޑަ ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުމެން 

އެ ފާސްކުރެްއވުމާއެުކ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގައި ަވކިން އެކަން ލިޔުްއވާ 

ންނަވާލާނަން . އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު އަުރވާނަން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ދަނެލައިގަންނާކޮމިޓީން ބަ އެކަން ވެސް މި 

ވެސް އެ އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ކުރިމަތީގައި ިމވާ ރިޕޯޓަްށ މިހާރު

އަުޅގަނޑު ހަަމ  5އަދި  4ވެްސ އިނގޭތޯ. އެކަަމކު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ ނުކުތާ  ހުށަހަޅުއްވައިފި މިހާރު

 ބޮޑު އޮްތގޮްތ ެއއީ ުކޑަ ކޮމިޓީްނ އެިދވަަޑއިގެން ދަންަނވަނީ  ގައި  5 އަދި 4 .ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ތި
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ސެޝަންެގ ކުރަމުން މިގެންދާ މިއަދު  ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ޑެލިބަރޭޓު

ޑު އަިދވެސް ދަންނަާވލީ. އަޅުގަނމި ވާހަކަ  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެ ގެންދަންޖެހޭ ހިސާބަކީ. އެހެންވީމާ، އެ

ވަަނ  100ވަަނ މާއްދާއާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  102އެއީ ގާނޫނުއަސާސީ  .ދަންނަވާލާނަންތަކުރާރުކޮށް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަނަޑއަޅަންޖެޭހ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު  10މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 3.1ަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާ ރިޕޯޓުަގއި 2010ޑިސެމްބަރ  28 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖާކުރައްވާ

މުއައްަސސާތަކާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޢިނާޔަތްތަުކެގ  މުސްތަިޤއްލުވަނަ ނަންބަރުގައި  2ވަނަ ޕެރެގުރާުފގެ 

އަހަރު  18ގެ އަނބިމީހާ އަދި ފިރިމީހާ އްބޭފުޅެ  ކޮންމެ ބޭފުަޅކަށާއި އެސްކީމެއް ތެރޭގައި ެމޑިކަލް އިންޝުއަެރންސް 

ނުފުރޭ ދަރިން ބައިވެިރކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ާފސްކުރަްއވާފަިއވާތީ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިީޓ ކޮމިޝަނުެގ 

 އިހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގަ ދަރިން ނުފުރޭ  18ފިރިމީހާ އަދި  ،ބޭފުޅުންގެ އަނބިމީހާ މެންބަރުން އެ

ކުރި އެްއ . މިއީ ކުޑަ ޮކމިޓީން ޑެލިބަރޭޓުދެއްވުންއިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ގޮެތއް ިނންމަމަޖިލީހުގެ މާ މާމެދުރުިރކުބައިވެ

ބޭފުޅުންގެ ރިކުއެްސޓަކަށް  މައްސަލަ. ެއއީ ނޭޝަނަލް ިއންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން އަުޅގަނޑުމެން އެކުލަވާލި ފަހުން އެ

 4އެްއ ނުކުތާ. އެހެންވީމާ،  ން ނިންމިލަ ކުޑަ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވައްސަމި ބޮޑު ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުެމން ހުށަހެޅި މަ

ވަނަ ނުކުތާއަކީ ގާނޫނު ނަންބަުރ ދެ .ގައި ިމވަނީ އެއް ުނކުތާ ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް އަހާ ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2010/13 ެގ ގާނޫނާިއ ގާނޫނު ނަންބަރުއި ބާރުތަކު ތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަކާ ަރއްޔި ،2013/5

ބޭފުޅުްނގެ  އެ އިޖުޑިޝަރީގެ ފަނިޑޔާރުންނާ އިފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާ

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ްސކީމުގައި ަބިއވެރިކޮށްދެްއވާެނ  18އަބިމީހާ އަދި ފިރިމީހާ އަދި 

އިވީ ނަމަވެސް ެއގްޒެެކޓިވް ބްރާންޗް ަވޒިރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އެކިއެކި މުސްތަޤިއްުލ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ ހެލްތް 18ފިރިމީހާ އަދި  ،މުސްތަިޤއްުލ މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންެގ އަބިީމހާ އިމުއައްސަސާަތކާ

 މިޓީން ކަމަށްވާތީ ހެލްތު ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ކޮ 2010 ފާސްކުރައްވާފަިއވަނީ ށްއިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސެުވމަ

ބޮޑުވެފަިއވާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި މާލީ ގޮތުން މި ބުރައަކީ ސަރުކާރަށް އިންތިހާއަށް އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަްމ 

ލީހުން ިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިގަ 2010ޑިސެމްބަރ  28އުފުލިދާނެ ބުރައެއްތޯ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮްށ 

ވަަނ ނަންބަރުގައި މެޑިކަްލ  2ވަނަ ޕެރެގުރާުފގެ  3.1ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ މުސާރަިއެގ އޮނިގަނުޑގެ ރިޕޯުޓގެ 

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  18ފިރިމީހާ އަދި  ،ބޭފުޅެްއގެ އަބިމީހާ އެ އިއިންޝުއަރެންސް ސްކީުމގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ

 .މަޝްވަރާކޮށް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް މެދުިރކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮތް ނިންމުމާބައިވެ

ދެއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ ތަކުގެ ނިންމުން ގޮެތއް ނިްނމާލަަކން އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯުޓގަިއ މިޮއތް ތާވަލާ ެއްއގޮތަށް މި ދެ

އަރުވަމުން ގެންދާނަން ހަމަ ތަރުތީބުން.  ލާސާކޮށްލީ. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުޚުންނަށް ދަންނަވާތީވެ އަޅުގަނޑު މެންބަރު
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ފުރުޞަތު އަރުވާނަން . އެހެްނވީމާ، މިހާރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަރުވާފަ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް ވަނީ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ެކވުން:ރަޝީދު ވާހަކަދެއް އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އްިރރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިންޝުއަރެންސް ޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ކަންތައްތައް ބެލުމާ ބެހޭ ޮގތުން ކުޑަ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރެްއވި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްދިުނމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި 

މި ރިޕޯޓު  ރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްމިހާރު މަ އެހެންނަމަވެސް .އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް

ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން ހަމަ އަުޅގަނުޑެގ  ،ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެއަށް ސަޕޯޓު

ނުން ލާޒިމުކުރާ ވެސް ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާަލނަން. އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަން ބެލިއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަމަ ގާނޫ

ފަރާތްތަކަށް މިކަން ދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަަސްއކަތް ކޮށްފަިއވާނެ. ދެން ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮއިްނޓަކީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަކޮށް އޭަގއި އަަޅިއގަންނަ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

އިންނާނީ  އިތެރޭގައި ލެިވގެން ނުދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެްނ ފާސްކޮށްފަމީގެ  އެއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެން ނެތް ގާނޫނުަގއި

ވެސް  ވާހަކަ ަދންނަވާލަމުން މިހާރު ގާނޫނުން ެއކަން ލާޒިމުކުާރ ފަރާތްތަކަށް މި ދިނުމަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އެ

 އެއްކޮށް އެ އާދާއިރުަގއި މިކަން ައވަހަށް ިނންމަންޖެހޭތީޮއތް އެގްރީމެންޓު ހަމަެވގެން އިބައެއް މުައއްސަސާަތކުގަ 

ސަބަބަށް ޓަކައި މިތަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވެސް އިނީ. އެހެންވީމާ، ިމކަން ައވަސްކޮށްދިނުމަށް 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ުކަޑ ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ މަސައްކަތް ކުިރއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

. ދެން މިއީ ހަމަ ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާ ެއުކ ިމވަނީ ފާހަގަޮކށްފަ ރިޕޯޓުގައިފާހަގަކުރެވި ކަންތައްަތއް މި 

އެްއވެސް ސިޔާސީ ިވސްނުމެއްނެތި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ 

ޝުއަރެންސަކީ މިހާރު އަވަހަށް މި ިރޕޯޓު ފާސްކުރަން. މެޑިކަލް ިއންހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަށް  މެ އެހެން ބޭފުޅުންދެން

ާއއި މި ޔުނިވަރސަލް ޕެކޭޖްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އައުމުން މި ގާނޫނުތަކުން އުނިކޮށް މިހާރު  ޙަޤީޤަތަކީ އާސަންދަ

ދައުލަތުން ނުދޭ ެއއްެޗއްެގ ޮގތުގަިއ ހަމަޖައްސަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ިމއީ. މީ ވަރަްށ ބަިއވަރު ލާރީެގ ވާަހކަ. 
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މިލިއަނެއްހާ ރުފިާޔ ައހަރު މިކަމަށް. ެއވަރަކަށް  100ބަ ޚަރަުދޭވ ދައުލަތުެގ މާލިއްާޔއިން ގާތްގަނޑަކަށް އެ

 1ބޭފުޅެއްގެ މުސާރަ  ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަކަށް މި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް ނުދެވޭ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ އެ

ފުޅުން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން މިވަރު ފައިސާއެްއ ހާހާ ދެމެދުގެ މުސާރަ ލިބޭ ބޭ 40ހާހުން ފެށިގެން  50ލައްކަ 

ހޭދަކުރާކަށް މިއަދަކު ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ިމކަމަކީ ައސްުލ މި ގާނޫނުތަކުން އުިނކޮށް ަދއުލަތުން ހޭދަކުރަންނުޖެހޭ 

ނެްތއިރުަގއި  އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަަޅންޖެހިފައި އޮތް ެއއްެޗއް. ުކރީގަިއ ބޭސްކުރުމުެގ ެއްއެވސް ނިޒާމެއް

ގާނޫނުތަކުަގއި ހިމަނައިގެން ކުރަމުން އައި ކަެމއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މިަކން ފުޅާކުރުމަކީ އެްއވެްސ 

ނާޔަތްތައް މި މަޖިލީހުގެ ޢި ލެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އާންމު ފަރުދަކަށް ލިބޭ ޙާ

ދި އޭގެ އިތުރަށް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނީ. މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނީ. އަ

ނާޔަތްތައް އަުޅގަނުޑމެން މެންބަރުންނަށް ވީމަ ޢިނާޔަތްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން އުިނޮކށް އެ ޢިއޭގެ އިތުރަށް މި ލިބޭ 

އެްނކަރޭޖްާވނެ ކަންތައްތަްއ އިތުރަްށ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މުސާރަ ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އިތުރަށް

 މަޖިލީހުން ކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.

 

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލީ ދެން މިހާރު މިކަހަލަ ކަމަކަށް އިުޅގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދައިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޝުކުރިއްޔާ 

ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު މިތާނގައި ދެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ެވސް އޮތުމާ ގުޅިގެން. މި އޮުޅންފިލުވާދޭންޖެހޭ މުހިންމު 

ނާޔަތްތަުކގެ ޢިއާއި  މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ މުސާރަ ނުކުތާތަކެއް މީަގއި އެބަ ހުރި. މިއަދު މި ފާސްކުރެވިގެން

ބިލުގައި ކުޑަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ބިލުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެއްވެސް ވާހަކަެއއް ނެތް. 

އޮތް ެއއްެޗއް އޮތީ.  ކުރިން ވެސް ހަމަ އެހެންވީމާ، ިމއަކު ނެތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުރު މީގެ 

ވެސް. އެެހންވީމާ، އޭތި ސާފުކޮށްދޭން  ެވސް. ނެތް މިހާރު މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނަކަްށ ނެތް މިއަކު ނެތް މިހާރު

ބޭފުޅުންގެ ޕެކޭޖްގައި ެއ  ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ކުިރން ވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތް އެްއޗެއް މީގެ އެ 

ބޭފުޅުްނ ހުށަހެޅި އެއްަޗކަށް މި  ރާތުން އެއަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދިގެން އެއިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެީނެގ ފަ

ތި އް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މީނިންމުންތައް މި ނިންމަނީ. ެއއްގޮަތކަށް ވެސް އިތުރު ބަަޔަކށް އެްއެޗއް ދެނީއެ 

ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއީ 

ތެރޭަގއި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައިންބަފައިންނާއި ދަރީން  ކަމެއް. ގާނޫުނގައި އޮތް ކަެމްއ މިއީ. މީގެ
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ތީ. ހިމެނިގެންނުދާ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަން. ކުރީަގއި ވެސް މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮތް ެއއްެޗއް މިހާރު ވެސް އޮ

 .ދަންނަވާލީ އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ސާފުޮކށްދޭން ބޭނުންވާތީވެ އަުޅގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާނަން.  އާދެ! ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ދެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

  ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

އާދެ! ައޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ ދަރީންެގ އުމުރު ިއތުރުކުރާކަށް ވެސް. އަދި 

ގަކުރެްއވި ފަދައިްނ އެއީ މި ޙަޤީޤަތުަގއި ޣަފޫރު ފާހަ ؛ވޭ ެއއްވެސް މީހަކު މިހާރުމިހާރު މައިންބަފައިންނަށް ނުދެ

އާސަންދަ އައުމާ ުގޅިގެން ައޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ޚަަރދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި އިްނޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ލާން 

އި ޖެހެނީ. އެހެން އުވާލަންޖެހޭ ލާޒިމުކުރާ މިންވަރު ގާނޫނުަތކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ުއވާލަްނ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަ 

ށް އެކަން ކުރެވެންދެން ވެްސ މި ގާނޫނުގައި އޮތް ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކިއ ލަތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަޙާ

މިތަނުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ. އޭގެ އިތުރަށް މިހާރު އިތުރު ޚަރަދު ދައުލަތުން ދޭގޮތަކަށް ެއްއވެސް އިތުުރ 

ފާސްކުރާކަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ، ފަރާތަކަށް މި އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބަިއވެިރކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން ދެން 

އަޅުގަނޑު އެކަމާ ކަނަޑއެިޅެގން ދެކޮޅު ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އުމުރު މަތިކުރާކަށް 

ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ. މިާހރު ރާއްޖޭަގއި އާސަންދަ އޮީތމަ ބޭސްނުކުރެވި ެއއްވެްސ  ވެސް. އެ އިތުރު މީހުން ޭއގެ 

އްނުވާނެ. އެހެން ކަމަށް ވާއިރުގައި ެއގޮަތކަށް ނުފެނޭ އެކަން ކުރާކަށެއް. ދެން ރައްޔިތުންގެ މީހަކު ހުރެގެނެ

ބޭފުޅެްއގެ ަމއިންބަފައިންނަށް ވެސް ދޭކަެށއް ނުފެނޭ. ހަމަ ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވެސް އެ

  ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެކަން ކުރަްނ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ ުކރިއަށް ގެންދަާވ.

 

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުގަނުޑ  ކުއެބަ ތިބި. އަޅުގަނޑަށް ނޭނެގނީ. އަޅުގަނޑު މައިންބަފައިްނނަށް ވެސް ލިބޭނެ ތިކަން ކުރަންޏާ. އެކަމަ

ން އެގޮތަށް ކުރަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނޑަށް މިފެންނަނީ އެކަ
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ގާނޫނު ލާޒިމުކުރާ، މަޖުބޫރުާވ މިންވަރަށް މިއަދު މިކަން ާފސްކޮށްފައި އެއަްށވުރެ އިތުރަްށ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެއއް 

ވެ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހެޅީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ލާރިއެއް ވެސް ދޭން ނުފެންނަ ވާހަކަ. އެހެން

ރިޕޯޓުގައި ޮއވޭ ގާނޫނު ލާޒިުމކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވާ މިންވަރަށް މިކަން ކޮށްލާފައި ނިންމާލަން އުޅޭށޭ. 

ނަށް ންައޅުގަނޑުމެން އެންމެތި އިތުރު ބޭޑް ކްރިއޭެޓއް ނުވާނެ. އޭރުން އް ދައްކާ، މީއޭރުން ދެން އިތުރު ވާހަކަތަކެ

ވެްސ  4،5،6ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާޫނނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުެރުވނީ. ވަގުެތއް ނެތް. އެހެންީވމާ، މީގަިއ 

ތި ައވަސްކޮްށ ނޫނުަގއި އޮތް ިމންވަރަށް މީފާހަގަކުރަްއވައިފި މުަޤއްރިރު. އަޅުގަނޑުެގ މައްސަަލއެއް ނެްތ އެައކަށް. ގާ

ފޮނުވާލަންވީ. ދެން އިތުރު މީހުންނަށްދީ އިތުރު ގޮތްގޮތަށް މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ. ނިންމާލާފައި 

ގްރިީޓ ކޮމިޝަން، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް ންބަފައިްނނަށް ނޫނިއްޔާ އިންޓަ ފަނޑިޔާރުންގެ މައި

މަ ވެސް. ގާނޫނުގައި ނެތްކަން. ބޭފުޅުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުލިބޭކަން ފުރަތަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ

ކުރާ ގޮތަްށ އިތުރު ޚަރަދު ަދއުަލތުން ޚަރަދުތެރެއަްށ އިތުުރކޮށްގެން  އެހެންވީމާ، ގާނޫނުަގއި ނެތް ކަންތައް ީމގެ

ްއޔާ ދެން ގަނުޑގެ ފެންނަ ފެނުމުގައި ެވއްޖެއެްއވެސް އެްއޗެއް ދޭން ނުފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. އަޅު 

ށް މިތާކު އިޞްލާެޙއް ނުގެެނވޭނެ. ގާނޫނު އިްޞލާޙު ކޮށްގެން މުޅި އެތި ުއާވލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާީތ ގާނޫނުތަކަ

އެ ވާހަކަ ެއއީ ފަހުގެ ވާހަކަެއއް. ނަމަވެސް މިވަގުތު ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މިހާރު މިއޮތް މިންވަރަށް ފާސްކޮށް 

 ންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމާލާފައި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިކަން ނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.އާއަޙްމަދު 

 

  މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ކުީރގައި ހުށަހެޅުން ދެން ތަފާތު ގޮތަށް މާނަކޮށް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްިކޔަސް އަުޅގަނުޑގެ 

ނާޔަތްަތްއ ޢިާއއި  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ުމސާރަ 102ކަށް ދަންނަާވން. ގާނޫނުއަާސސީެގ ތަފްޞީލީ ގޮތަ

މުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ޤާގެ ވާހަކަ ބަޔާްނވެފަިއވޭ. އެ މަމުތަކުޤާމާއްާދަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް މަ ކަނޑައެޅުުމގައި އެ

ނަށް އެްއ ންގަނޑު ޕޮއިްނޓަކީ އެންމެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން ވެސް މިއަންނަނީ. އަޅުގަނޑު މައި 

މަކީ އެންެމ އުކަމަށް ވިޔަސް އެަކން ވެގެން ދި ހަމައަކުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ނުވަތަ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސެއް

ތެޭރަގއި ދެން  ކުރެވޭީތވެ އެންމެަނށް އެއް ހަމަައކުން ކުރުމަށް ަޓކައި. އޭގެބޫލުޤަގޮތް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް  ޢަދުލުވެރި

ވީތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. އެހެންނަމަވެސް މީަގިއ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށްއްޔިތުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަެއޅޭ  102ކަނޑައެިޅގެން ދިަޔއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ާގނޫނުއަސާސީގެ 
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ނޑޭނެ ުމސާރައެއް ކަމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅީ މުސާރަތަކަކީ ެވސް އެންމެނަްށ އެއް ހަމަައކުން ކެ

ކުުރމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ފައި އިްނނާނެ. އަދި މުސާރަ ކުޑަވެސް ައޅުގަނޑު. އަދި އިްޞލާޙު ވެސް ހުށަހަޅާ

ކޮމިޓީަގއި ހުރި  މެްނނަށް މިނެގި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގަިއ ވޯޓު ވެސް ދީފަިއވާނެ. އެެހންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑު

ށް ބަލާއިރު ދައުލަތަށް މީގެ ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ވިްސނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވާކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭީތވެ ޙަރޫ

 ނާޔަތް އަދި ހެލްތު ޢިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ލިބޭ އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިްނ ރަ

ނާޔަްތ ހަމަ އެްއކޮށް ކަނޑާލުމަްށ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. އެހެންވީމާ، އެީއ ހެލްތް ޢި އިންޝުއަރެންްސގެ

ވެސް އެބަ  އިންޝުއަރެންސް މިހާރު އައި.ޑީ ކާޑު އޮތީމަ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހަމަގައިމު

ނާޔަތެއް ނުވަަތ ޢިބަރުންނަކަށް އިތުރު ލީހުގެ މެންކުެރވޭ. އެހެން ެވްއޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިބޭސްފަރުވާ

ބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އެހެން މެންބަރަކު ޤަޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  އިތުރު ހެލްތް އިންޝުއަރެްނސެއް އޮންނަން

އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ކަންތައް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ައޅުގަނޑަށް ލިބޭ އާމްދަނީން 

އޮްތ  އްކުރަްއވާނެކަން އެއީ ހަމަ ަޝއްކެ ައޅުގަނޑަށް މިންވަރު هللا ނޑުެގ މައިންބަފައިްނގެ ތަނަވަސްކަން މާތް އަޅުގަ

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އެކި ގޮތަށް އެކި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޭބއްވުމަްށވުރެ އެްނމެންނަށް އެއް ހަމައަކުްނ 

ހާސް  24ވޭ ކަެމއް. ދެން އެއީ އެއް ގޮތް. ދެްނ އަނެއް ގޮތަކީ ކުރެބޫލުޤަވުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމަށް ބޭއް

ހާސް ުރފިޔާ ވެސް އެއީ ޕްރިމިއަމް ޕެކޭޖެއްގެ ގޮުތގައި ދެނީ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަށް  19ރުފިޔާ ނުވަތަ 

ލިބޭނެ ގޮތް ހާސް ުރފިޔާއަށް ހަދާފައި ުކޑަކޮށް ަނމަވެސް އެ ލާިރކޮޅު އަުޅގަނުޑމެންގެ އަތަށް  10މާރަނގަޅޭ އޭތި 

އަޅުގަނޑަްށ  ދާއިާރއިން ކޮންމެެވސް މީހަކަށް އްޔާ އަޅުަގނޑުގެ ޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވާހަކަފުުޅ ފައިޞަ .އަރުވާނަން ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލަށް 

 ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ވާތީ.

 

  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އަލަށް ކުރެވޭ އެްއެވސް ކަމެއް ނެތް. އިތުރަްށ 

އް ނެތް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރީގައި ވެްސ ހަމަ މި ޕެކޭޖްތަކުގެ ދެވޭ އެްއވެސް ެއއްޗެ 

ވެސް ދެެކވުނު ވާަހކަެއްއ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އެްއވެސް އެްއޗެއް އިތުރު ނުކުރަން.  މަޝްވަރާކުރިއިުރަގއި ެވސް ައބަދު

އެްއވެސް ބަދަެލއްނާދޭ. ދެން ކޮންމެވެސް އެކަމަކު މިހާރު ދިމާވިކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރީމިއަމް ބޮުޑވީ ހަމައެކަނި. 
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އަުޅގަނުޑ  ކުއެްއ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެއްޖެ ަވކި ބަެއްއގެ މައިންބަފައިންނޭ. އެ ގާނޫނަކުން ާލޒިމެއް ުނކުރޭ. ެއކަމަ

ކުރާ ކަމެއް ނޫން ވަކި ބަެއްއގެ ކަންތައްތައް އޮތުމަކީ. އެހެންނަމަވެްސ ބޫލުޤަޕާރސަނަލީ އަޅުގަނޑު ވެްސ 

ން ލާޒިމުކޮށްަފއި އޮތީތީވެ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމަން މި ޖެހެނީ. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑަްށ ހީވަީނ ގާނޫނަކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބްރޯޑްކޮށް ވާހަކަެދކެވެމުން މިދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޕޮއިންޓަށް ވާހަކަދަްއާކ 

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްލީމަ ނިމުނީ. އިތުރު އެްއވެްސ  ކަމަށް ވަންޏާ މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ

 ބަދަލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވޭ. އިތުރު ެއއްެވސް ެއްއޗެއް ނުދެވޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5އާއި  4ންވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެ

ފް ވިދާޅުީވ އެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ ެއއަށް ގޮެތއް ތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއަށް ދަންނަވާލީ. އިްއޒަ

އޮީތ  ވަނަ ނުުކތާ ފާސްނުކުރަން ނިންމަވައިިފއްޔާމުން ެއ ހަމަ އެ 4ދެްއވީމަ މިކަން ނިމުނީ. މިސާލަކަށް އިނިންމަވަ

ނުކުތާ ފާސްނުކޮށްދޭން ނިންމާފައި މުޅި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްދިނީމަ އެނބުރި ދާނީ ތަޅުމަށް.  ވަނަ 5އެގޮތަށް. 

ޓީން ވަރަށް ބުރަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ވަރަށް ފާސްޓްޮކށް ކުރެވޭ ހަމައަށް ކުަޑ ކޮމި

ގަކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކުަޑ ތަެކއް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކޮށްދެްއވާފައި އޮތްަކން އަޅުގަނޑު ފާހަމަސައްކަތްޕުޅު

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮށްދެްއިވ މަސައްކަތަށް ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ޓަށް ނޭހި ޮއއްާވ ކޮށްދެއްވާަފއި މަަސއްކަތެްއކަްނ ފާހަގަކޮށްލަން. ައޅުގަނޑު މިގޮތަށް މިސާލަކަށް ހުށަހަޅަިއގެން ވޯ 

ްއޔާ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާ އޮތަިތވެ ގޯްސވެދާނެތީ މި ތަކުރާރުކޮށްލަނީ އިނގޭތޯ. އެހެނެްއ އް ނިމިއްޖެގޮތެ

ނޫން މި ހުށަހެޅީ. ހުށަހެޅީ ެއއްބައި އުނިކުރަން. ެއއްބަިއ، މުޅި މި ސިސްޓަމުަގއި ނެތް ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅެމުން 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު.ދަނީ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން  މި

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫމާތަށް ޢުމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މައަޅުގަނޑު ރިޕޯޓުގައި ައޅުގަނޑަށް ހައިލައިޓް ނުކުރެވޭ ބައެްއ ކަންތައް އޮތީ

ކުރަންވެެގން އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން ޕްރައިވެޓް އެހެން ޕާޓީތަކުން ޓަކައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން މި ޚަރަދު ކުޑަ

ވަރާ ބަލާފައި ވަރަށް ޮބޑުތަން މިއޮްތ ޕެކޭޖްތަކަކީ ކުީރ އޮތް  ޚިދުމަތްދޭތޯ އިނގޭތޯ. ެއއީ މި ައގު މިހާރު އެ

. އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑުކޮށްފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުުކރީ މިކަން ވަރަށް ރަނަގޅަްށ ކުރަން

މިކަން ކުރީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭތޯ. ާޚއްޞަކޮްށ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

އެއްބާރުލުމެއް މިކަމަށް ލިބުނު. ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސތަކެއް ެވސް ކޮމިޓީަގއި ެވްއޖެ މިކަމުގައި. އެހެންވީާމ، 
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ޕާޓީއެްއގެ އަތުން ައގު ގެނެްސެގން މިކަން ކުރެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ އެއް ޕާީޓއަީކ  އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން ދެ

ބޭފުޅުން ަވރަށް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް އެަބ ހުރި މިކަން ކުރައްވަން.  ބޭފުޅުން ފެށީ. އެކަމު އެ ވަރަށް ފަހުން އެ

ތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ. ހަމަވެފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މީގައި ހުރި ބައެއް ޕޮލިސީ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން މިތަނުގައި ނުކޮށް، މަޖިލީހުން މިކަން ކުރަން ލަސްވެގެން. 

 ކަންނޭނގެ އެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް މިއެތި ޑިލޭ ކުެރވޭކަެށއް ނެތް. ގާތްގަނަޑކަށް ހަފްތާއެްއވަރު ފަހުން 

ބޭފުޅުންނަށް އަެގއް ެދވުނަްސ ދެވޭނީ. ދެން އޭރުން އޮންނާނެ ގޮތެްއ ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމއަށްވުރެ ރަނގަުޅ 

ސަބަަބކީ.  އަެގއް ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ކޮްމޕެޓިޝަނެއް މީަގއި ނެތީމަ ިމހާބޮޑުތަން އަުގ މައްޗަްށ ދާން މިޖެހޭ އެއް

މި ބެލެވެނީ މީގެ ކޮމްޕެޓިަޝނެއް އުފެދިގެން މި އިންޝުައރެންސްގެ މި ޚިދުމަތްތަްއ އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުަގއި 

ވެސް ދަށަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. ދެން އޮތް އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު އެލައިޑުން މިކަން ކޮށްދެނީ ވަރަށް ލުއިކޮށް، 

ބަޔަކަށް ގޮްސގެން މިދޭ ުއ ުރގަިއ ވެްސ އަ ެއގޮތަށް ބަލާއި، ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިކަންތައް ކޮށްދެނީ. ދެން އެހެންވީމާ

އެްއވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލެއް ައއިއްސި ކަމަށް ވަންާޏ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންަތކެއް މި ލިބޭ މީހުންނަށް 

ކުރެވިަފއި މިކަމުަގިއ ވާނީ. ދެން އެންމެފަުހ ށް ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ރިޢާޔަތްހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަންތަކަ

ޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި ޚާއްަޞކޮށް ފައިޞަްލ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޕޮއިން

 102ފައިޞަލް ފާހަގަކުރިހެން މީގައި އަުޅގަނޑުމެން ހުންނާނީ ގާނޫނުން މީގެ ކުރިން ވެސް ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ންދިޔަ އެއްެޗއް ހަމަ އެގޮަތށް ދެމުން އަންނަން. އައި ކުރިްނ ވެސް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކަށް ދެމު މާއްދާގެ ދަށުން. މީގެ

ބަދަލަކީ އަގަށް އައި ބަދަލު. އިތުރު ެއއްވެސް އެްއެޗއް ުއނި އިތުރުކޮށްފަެއއް ނޯންނާނެ. ދެން އޮތް އަނެއް ކަމަީކ 

ކަށް ދޭންޖެހޭ ދޭ ެއއްވެސް މީހަ ދެން ަވއިއޮންނާނީ އިތުރަްށ އެމީހާ ފިޔަ ގާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮްތ ބަޔަކަށް

އެްއޗެއް ދޭން ނިންމާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުަގއި އޮތީމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ާވހަކަ އޮތީ. އަދި އެހެން 

ތަންތަން ވެސް އޮތީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮްތ އެހެން ކޮމިޝަނަކުްނ އެީމހުންގެ މައިންބަފައިންނާއި 

ނޑުމެންގެ ނުނިންމަ. ައޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވީ މައި ކޮމިޓީއަށް. ފޮނުވީމާ މަިއ ދަރިން އިންކްލޫޑް ކޮށްދޭށޭ. އަޅުގަ

ކޮމިޓީން ތި ވިދާޅުވަނީ ގާނޫނުގައި ނެތް ކަމެއް ކުރަން ތިމަންނަމެން ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް 

މިޓީންނޭ އެކަމަށް ގޮެތއް ނިންމާނީ. ކޮމިޓީން ނިންމީ އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ެއކަމެއް ނުކުރެވޭނެޭއ. މައި ކޮ

ބޭފުޅުން ސިޓީއެއް ފޮނުްއވީމަ ައޅުގަނުޑމެން އެކަން ބެލިން. ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  އެހެންނަމަވެސް އެ

ޝަންތަކަށް ދެވިފަިއ  މިކަން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ސަބް ކޮމިޓީންނެއް ނުކުރާމޭ. އެއީ ނުކުރެވޭެނއޭ. އެހެން ކޮމި

ބޭފުޅުްނގެ ގާނޫނުަގެއއް ނެތް. އެއީ ނެޝަނަލް  އްަސކީ ގާނޫނުން ދީފައި ހުރި ެއއްޗެހި. އެހެންީވމާ، އެރި އެްއޗެހު

އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް އެދިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ގާޫނނުގައި ނެތް އެގޮަތކަށެއް. 

އަޅުގަނޑުެމން އެ އޮތީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެިރ  އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ެވގެން ދިޔައީ. ދެން
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މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެްއ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

 އެގޮތަށް މިކަން ނިންމާލަން ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުަރން.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އެްއގޮްތވީމަ އެއީހެން އެންމެ ފަސޭހައިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް އަދި ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން ފައިޞަލް ވެސް މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިންމާލެވިފަ

ކަމެއް ތިމަންނަމެން ނުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، ނުކޮށް ހުރި ކަމެއް އު ހުރި އަލަށް އަ ވީ މި ރިޕޯޓުަގއިއެ ވިދާުޅވެދެއް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ނިންމުމުގެ ފުރަަތމަ ނުކުތާ ތި ބޭފުޅުން  4މިސާލަކަށް މި ނުކުތާ ަނންބަރު 

ހޭނެ. އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ކުިރއަށް ގެންަދވައިިފއްޔާ މިހާރު ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ހަމަޖެ 5ފާސްނުކޮށްދެއްވާަފއި 

ޝަރީފަށް ވިސްނިވަަޑިއގެންފި ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑު. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް އެންމެން އެއްަބސްކަމުަގއި ވާނަމަ އާދެ! 

އެދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ައޅުގަނޑުމެން އަތްފޯރާފަށަށްވުެރ މަތިތާ އެއީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނުކުތާ ކުޑަ ކޮމިޓީެގ 

ބަލައި  4ބަލައިނުގަްނނަން އިނގޭތޯ.  4އަށް ގޮތެއް ނުނިންމަަވން. މާނައަކީ  4އި މިވާ ނުކުތާ ނަންބަރު ރިޕޯޓުގަ

ފްރޭސް މި ކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަނޑުމެން ރީ ނުގަންނަން. އެއީ ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓުަގއި އޮތް 

އެީއ  5ގޮތަށް ކުިރއަށް ުނގެންދަން. ނަމެވެސް އެ  4އަށް ވޯޓުނުދީ  4ވިސްނުންފުޅު މި ގެންުގޅުްއާވ ގޮތް. 

ެއކު ކުރިައށް ދާން ނިންމާ، ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަްށ  ވާތީ ެއއާއްސުރެ ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަކަށް ކުރީ

ބަރުންގެ މެން 10ބެވި ދެްއވުމަށް. ކޮމިޓީގެ މިަވގުތު ހާޒިރީަގއި ތިއް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

އެްއކޮށް މި  ވޯޓާ 9މިރު ވޯޓުނުެދއްވާ. އާވޯޓު.  9އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ،  މިރު މިކޮޅުން ވޯެޓއް ނުދެއްވާއާއިނގޭތޯ. 

ވަނަ ނުކުތާ އިްއޒަތްތެިރ  3ަވނަ ނުކުތާއަކީ އެޖެންާޑގެ  3މަސައްކަތް ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. އާދެ! 

މުގެ ފޯނު ބިުލ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އްއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އަމީންއާ ރަމެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގަިއާވނެ. 

ުމ އްެގ ލަފައަކަށް އެދި އާއިދާރާއިން ެދއްކުމުެގ ބަދަލުަގއި ފޯނު އެލަވަންެސއް ކަނަޑއެޅުމާމެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ތުކޮަޅކަށްފަހު()ަވގު ކަނަޑެއޅުން. އް ގަިއ ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ 2016އޭޕްރީްލ  19ކޮމިޓީން 

މަސައްކަތް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ޢާއްމުކޮށް މި ގެންދަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަށް. އެއަްށވުރެ ފަހަތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މައްސަލަ މިއޮތީ. މިހާރު ކުޑަ 

ގޮތެއް ނިންމުމަށް ، އެ ވަަޑއިގަތީ މިކޮޅަށް. ެއހެންވީމާ އިގުުޅން ހުރި ކަމެއް ހަމަ ނިންމާފަ  އިކޮމިޓީގަ މިއޮތް ޒާތުގަ 

ޕާކްކުރެވިދާނެ. ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެ. އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 
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 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ

ބިލުތައް ބަލާލައި، ކިހާވަެރއްޯތ  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ުކޑަ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވަން ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ މި ފޯނު

ބަ ޖެހޭ ހައެްއކަ މަސްދުވަހުގެ ފޯނު ބިލު އެ، ދައްކަނީ. އެކަީށގެންވާ މިންަވރެއް ކަނޑަައޅަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ

ދެން ކުޑަ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމިގެން ައއީމަ  އިެއކަން، އެކަްނކަން ބައްލަވާަލްއވާފަ، ދިރާސާކުރަން. އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި ނިންމާލެވިދާނެ. އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މި މަޢުލޫމާތަކީ ޢާއްމު، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ިއންޓަރނަލް އެްއ ކޮމިޓީްނ އާދެ! ައޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލި

ކަމަށް ބައްލަަވއްޭޗ އިނގޭތޯ މީތި. އެހެންޏާ ބޭރުން އަިއ  އަނެއް ކޮމިޓީއަށް މިހާރު މި މެމޯ. އިންޓަރނަލް މެމޯއެއް

ހުއްދަ ދެއްވެންޏާ ހުއްަދ  އިކަމުގައަުޅގަނޑުެމން ހަމަ އެނބުރި މި، އެްއޗަކާ ތަފާތެްއ ުއޅޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ

ކޮމިީޓއަށް ފޮނުާވލެއްވީމަ ނިމުނީ. އެގޮތުން ގޮތެއް ކަނަޑއަުޅއްވާނީ ޢާްއމު ކޮމިޓީން. އިއްޒަތްތެރި  އިދެއްވާފަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އެ  އްސަލައިގެ ތެރެައށް ވަންނައިރު މިހާރު ޚަރަދުވާވަރުމިހާރު ތި މަ

އަދި ރައީސް އޮފީހުން އައިކަމުަގއި ިވޔަސް ގޮތެްއ  ކޮމިޓީން ނޫން ޢާއްމު ސާފުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިއަށް 

ރަން ބޭނުންވަނީ. އެއަށްފަހު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާވަުރ ނިންމޭނީ. މިހާރު ހިނގާ ޚަރަދުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ސާފުކު

އް ނިންމަން އެ ފޯނަށް ޚަރަދުާވވަުރ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގުނީމަ ތިއަށް ގޮތެ ، ކަމަކަށް ކަނަޑއެޅޭނީ. އެހެންވީމާ

 ެއއީ. ، އެނގޭނީ. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

 ނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިން

ބުއްިދވެރީ  އާދެ! އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުެރެވނީ ފޯނު ބިލު ދެއްކުމަށްވުެރ ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއް ލިބޭގޮަތށް އޮތުން އެއީ

ުޅގަނޑުމެްނނަށް އެގޮތަްށ ފެންނަ ކަމަށް ގަިއ އައި ން ފޮނުއްވާަފއި މިއޮްތ މައްސަލަޢާއްމު ކޮމިޓީ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ
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އަދަދު ކަނޑައަޅަްނ ދެންމެ ޣަފޫރު އެ ވިާދޅުވިހެން ދެތިްނ ހަތަރު މަހެއްގެ ެއވްރެޖު  އި ޢާއްމު ކޮމިޓީއަށް ދަންަނވާފަ

 . މީންޢާއްމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަުރގެ ެއއްެޗއް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ދޭންއަ ކުޑަުނވާ ގޮތަށް  އިބައްލަވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު.  ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

ެވސް ތާއީުދކުރަން. އެއީ އަމީންޢާއްމަކީ މަޖިލީހުގެ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެފޭނ  އިބޫެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު

ުޅގަނޑުމެންގެ ތިމާެގ މީހަކު ނޫނީ މެންބަރެއްގެ ޕޭރެންޓެއް ނޫނީ އެްއވެްސ ވެްސ، މިާސލަކަށް އަ އިދަންވަރުގަީޑގަ 

ވެސް ހަމަ އެއަށް ޖަވާބުދޭ. އަނެްއޮކޅުން އަމީންޢާއްމަކީ ބޭރުގެ  އިމީހަކަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަ

 އިނޭނގޭނެ ގިނަފަހަރުގަ މެންބަރަކަށް އިދޭތެރެއިން ވަޑަިއގަންަނވާ. ެއވަގުުތގަ ވެސް ހަމަ ދޭތެރެއި ދަތުރުތަކުގަ

ބައެއްފަހަރު ، މި ގުޅުއްވަނީ. އެހެންވީމާ ުއޅުްއާވކަމެއް. ކަމެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ އަމީންޢާއްމަށް އިރާއްޖެއިން ބޭރުގަ

ބޫ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ހަމަ އި އިމިހާރު ހުރި ބިލުތަކަށް ބަލާފަ، އެބަ ބޭނުންުކރައްވާ. އެހެންވީމާ ވެސްގ ރޯމިން

 ވެސް އެ ހިނގާ ޚަރަދު ކަވަރާވވަުރގެ ެއއްެޗއް ދޭން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  މިހާރު އެއީ ،އެވަުރގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ދެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް ެއއްބަސްވެިދއުާމ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑު ރީފްރޭސްލާނަން. އަމީންޢާއްމުެގ 

މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާެނ ގޮެތއްގެމަތީން މިހާރު ބިލު ެދއްުކމުގެ ބަދަލުަގއި އެލަވަންެސއް ގޮތުަގއި އަތަށް ދެްއވުމަްށ 

ަބސް ބުނުމަށް އެ ނުކުތާ ނ އޮތް އޮތުމަށް އާ އިންނާ ހަމައަށް މި ައހާފަޢާއްމު ކޮމިޓީން ލަފަޔަކަށް ައޅުގަނޑުމެ

ރަޝީދު ތާއީދުކުެރްއވި ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި  ލިޙް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިރޔާޟްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

 8ންބަރުން މިވަގުތު. މެ 9ކުރުމަށް. ދެްއވުން އެދެން އެގޮތަށް ފާސް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. އަދި އެާއެއއްކޮްށ  މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްވެއްޖެ 9މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސް، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާެގ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަށް ެޖހިލާނަން. ރައްޔިތުންގެ ބޯިހޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

މާރާތްކޮށްފަިއ ޢިުޔނިޓުތައް  ގގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ަހއުސިންމަޤްޞަދުގަ އިންިޑއާ 

ވެސް ވަރަްށ އި ޚިލާފު ބޮޑު އަގުަގއި ކަމަށާއި އަދި އެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބަޖެޓުން ބޭރުގަ ވަނީ އާދަޔާ

 ން ޑޮލަރު އެ ފަރާތަށް ދަްއަކންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި މީގެއަ ލިމި 17ފަ. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ގިނަ ޢިނާޔަތްތައް ވަނީ ދީ

هللا ދެްއވުން އެދި ޢަބްދުއިދީފައިާވކަމުގެ މައްސަލަ ަބއްލަވަ ެވސް އެ ފަރާތަށް  އިތުރުން މާލެއިން ހުސްބިންތަކެއް
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ޒަތްތެިރ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތްއ ނިންމުން. އިއް ަގއި ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއާ 2016 އޭޕްރިލް 21ޒަކަރިްއޔާ 

މާލިއްޔަުތ  ވެސް ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑ މި ސިޓީ އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިން މެންބަރުންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  .ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ ވެުދން .ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ށްފައިާވ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަްއ މާރާތްކޮޢިވާލުޮކށްގެން ޓާޓާ ކުންފުންޏާ ހަމަޤްޞަދުގައި އިންިޑއާގެ 

ވެސް ވަރަށް  މާރާތްކޮށްފައިވަނީ އާދަޔާޚިާލފު ބޮޑު އަުގަގއި ކަމަށާއި އަިދ އެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ބޭރުގައިޢި

ދައްކަންޖެހޭ. އަދިެވސް ން ޑޮލަރު އެ ފަރާަތށް އަމިލި 17ން އިތުރު ގިނަ ޢިނާތްޔަތްތަކެއް ވަނީ ިލބިފައޭ. އަދި ޭއގެ

މި މައްސަލަ ތިޔަ  ކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީވެސް އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ އިތުރުން މާލެއިން ހުސްބިންތަކެއް މީގެ

އްޔާ، ޒަކަރިهللا ގައި ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޢަބްދ2016ުއޭޕްރިލް  21ކޮމިޓީން ބައްލަވައިެދއްވުން އެދެމޭ. 

އެއް ިމއީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުވާފަިއާވ ސިޓީ ހެންވޭރު ކަޅުފުރުެގ،

 ށް މެންނަށް މި ސިޓީ ލިބުމުގެ ފަހައަުޅގަނޑު އިމަޖިލިސް އޮްތއިުރގަ އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވަނެ ރިަސސްގަ

 ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިީޓގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ގައްދޫ

ިއބްރާހީމް ޝަރީފް. އާދެ!  މެންބަރުން ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން އަިދ ިއއްޒަތްތެިރ  އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއަވއި

ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން މައްސަލަ މިހާރު ގެންދަނީ ބަލަމުން ކުރިއަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ 

ޕްލިމިނަރީ ބައްދަލުވުމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ކޮޕީަތކާ އެްއކޮށް މެންބަރުންގެ މީގެ 

ކޮށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެުދވަހަށް ޞަބޭްއވުނު. އެ ަބއްަދލުވުން ޚާއް މެދުގައި ބަޙުސްކުރުމަށް ަޓކައި

ނޑުމެން އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީކީ ެއއްެވްސ އޮތް ނަމަެވސް މީޑިއާގެ ބޭރުަގއި އަުޅގަ  އިޑެޑިކޭުޓކޮށްފަ

މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާއިން ެއކަހެރިކުރާކަށެއް ނޫން. އެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެއީ ބަެއްއ 

ށްފަިއވާތީެވ. ވެސް ކޮ ެއކަން ރިޕޯޓު އި އަދި ީމޑިާއގަ ވެސް ހަމަ ކޮށްފަިއވާީތވެ ފަރާތްތަކުން އެ ުސވާލު އަުޅގަނޑާ

، ގުތުޮކޅެއް ހޯދާލުން. އެހެްނވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކަްށވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ެއްގރިމެންޓުތައް ކިޔާލަން ވަ 

ޓައިމް ހޯދަން  މު ބައްދަލުވުމަކަށް އަލުން ރީެޝޑިއުލްކުރަންންމަސަްއކަތް މިވަނީ އެހެން މުހި އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އެ

މެންބަރުންނަށް ވެސް އަަވްސ ފުރުޞަތެއްގައި ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި  އެ ަބއްދަލުވުން ވީހާ އަދި ރެޑީކޮށްފަ.

މު ންން އެންމެ އަވަހަށް ބާްއވާ މުހިދެން އަޅުގަނޑުމެއި ދަށްފަހުގަޢީ، އި ދު ޗުއްީޓގަޢީފެނިވަޑަިއގަތީ، 

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ހަމަ ސެޝަންތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަށް ހޭދަކުރަން. އެ އިބައްދަލުވުމެްއގަ

އަށެއްކަ ތިންހަތަރު ެއގްރިމެންޓާއި އޭގެ އެމެންޑުމަންޓުސްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި ދެބަހުން ލިބިފަ. 

އް އިދާރީމޭޒުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުެރްއވި. އަދި އިތުރަށް ައޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވާ ބައެ

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި ވާނީ ކުރިން  ހުރީމަ އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް އިގަ ންަތއް ެއކަމުއުލިޔެކި

ެވްސ  އެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ލިޔެ އެ ިލޔުންތައް އިވަިކގޮތެްއ ނިންމާފަ އިއަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރި ަބއްދަލުވުމުގަ 
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ކުގެ ތަރުޖަމާ ނިމި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެވިފަ. އެ ލިޔުންތައް ލިބި ެއ ލިޔުންތަ

ެއކުެއކުހެން އެ  ދު ޗުއްޓީއަށްފަހުަގއި. އަިދ އެއާޢީްތަގނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުޅި އެއްކޮށް ފޯރާނީ ގާ

ްށ އޮޑިޓެއް ކުެރއްވުމަ ޞަވެސް ޚާއް  ބަޔާްނވެގެންިދޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިހާރު އިނުކުތާގަ

އަުޅގަނޑު މިވާަހކަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ  އިިމ ކޮމިޓީގަ، ގެ އެުދވަހު ނިންމެވި. އެހެންވީމާމި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

ެއްއ މު ފަރާތަުކން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީމި އެޖެންޑާ ތެރޭގައި ޢާއް ނަމަވެސް އިއެއަށް އޮތް ސެޝަަނކަށް ނުވެފަ

ާރއްޖޭގެ މީިޑއާ އޮތީމަ އެ ބޭފުޅުންެގ  އިީރަގއި ކަން ހިނގާ ގޮތް މިތާނގައޮތަތީވެ މިއަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ ކު

ބެހޭގޮތުން އެޖެންޑާަގވާ  ދެން އަޅުގަނޑު މި ސިޓީއާ، ވީމާމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހިއްސާޮކށްލުމަށް ޓަކައި. އެހެން

ވެްސ  ތު އެހެން ފަހަރުތަކެކޭނުކުތާގެ އަލީަގއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ހަަމ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަ

 އެްއގޮތަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަރުވަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މީނަ ވަރަށް ގިނަ  ެއަކމަކު، މުންދާ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާއާދެ! މި މައްސަލައަކީ މިހާރު މިތަނުން ބެލެ

ިމތަނުން ބަލަމުން ގެންދާ  މީނައަށް ޖަވާބެއް ދޭން، ުނވާފައި އޮތްތަން. އެހެންވީމާ ފޮ ދުވަސްެވއްޖެ މި ސިޓީ

މައްސަލައެކޭ. މި މައްސަލަިއގެ ބާވަތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަދި މި މައްސަލަ ބަލާ ނުނިމެއޭ. ކުރިއަށޭ ދަނީ. 

މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދާކަމަާށއި އަިދ މި  ހަމައެކަނި މިތަނުން ސިޓީެއއް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުވާލަްނީވ އެ ފަރާތަށް،

ެވސް މި ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި މައްސަަލ  ސިޓީ، މަްއސަލަ ެއ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން

މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަލަންޖެހޭ  ރިއަށް ދާ މައްސަލައެްއ ކަމަށް.ހުށަހަޅައިގެން މި މައްސަލަ ކު

ރި ވަރަށް ގިނަ މަޢޫލޫމާތެއް ސާފުކުރަްނ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަާކ ުގޅިގެން ހިނގަންޖެހޭ، އަިދ ކަންތައްތަެކއް ހު

މަްއސަލައިގެ ވަިކ ގޮެތއް ނިމުނީމަ ނިމުނުގޮތެއް އެ ފަރާތަްށ   ކުރަންޖެޭހ މައްސަލައަކަްށވާތީ ވެސް އޮޑިޓުތަެކއް

ންމާލަން ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ މިހާރު ނި އިދަންނަވާނެ ވާހަކަ. އެވަރަށް މިވަގުތު އެއަށް ަޖވާބުދީފަ

މިއަދަކު ޑިްސކަސްކުާރކަށެއް.  އިއަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތުން ދެން އިތުރަކަށް މި މައްސަލައިގަ 

ޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަން މިކަމުގެ ބާވަތުން ުކއްލިައކަށް އާއި ހަމައެކަނި އެ ފަރާތަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ވާހަކަ

 އި މައްސަލަ ބަލަ، އަދި މިވަގުތު ދައްޗޭ. އެެހންވީމާމިވެނި ގޮތަކަށޭ މިކަން ނިންމެން އޮތީ ދަންނަވަން  ހުންނާތީ

 ނިމުނީމަ އެ ފަރާތަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބެއް ދޭނެ ވާަހކަ. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ
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ވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ ހަމަ ެއއް ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން.  މުަޤއްރިުރ. އަުޅގަނޑު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

 އަުޅގަނޑު ، ކަ ހުށަހަޅުްއަވއިފި. އެހެންވީމާއެހެންނަމަވެސް، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޝރީފް އެ ވާހަ

ތުރަްށ މި މައްސަލަ ައޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްނުކޮްށ ިމއަށް އި އެ ސިޓީއަށް އެގޮތަްށ ޖަވާބުދީ އީދުކޮށް ވެސް އެއަްށ ތާ

 ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން.  ނޑު ފާހަގަކުަރން މިފަދަ ސިޓީތައް ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާތަކީ މި އެންޓި މިހާރު އަޅުގަ

ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  އިއަށް މި ޤައުމުގަޓީ އަސްލު ދާންޖެހެނީ. މި ކޮމިޓީއެ ތަންތަނަށް މި ސި، އެހެންވީމާ

އެކަްނ ، ސައްކަތެއް ުނކުރެވޭ. އެހެންވީމާ މަ މައްސަލަތައް މިއަށް އަންނަންވެއްެޖއްޔަކާ ދެން މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ

 ެވސް އިނގޭޯތ. އެަފދަ މައްސަލައެއް އުުޅއްވާނަމަ، ތި މައްސަލައަކީ މިތަނުންިއކ ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ ތި ސިޓީގަ

ވެސް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ތިަކން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށޭ ފޮނުއްވަވަްނ 

ިއގަންނަވާނީ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަޙްޤީޤީ ުމައއްސަާސއެއް ގޮުތގައި މަަސއްަކތެއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. ޖެހިވަޑަ

އެކަްނ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ، ސަްއކަތެއް ެއބަ ހުރި. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެތައް ބަިއވަރު މަ

 ހުށަހަޅަން ހަމަ ތި ޖަވާބު ފޮނުއްާވއިރު. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އާދެ! މި ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީ ލިބިފައިވާީތ، މި މައްސަލަ ތިޔަ ކޮމިޓީން ަބއްލަަވއިދެްއވުން އެދެެމވޭ 

ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ެވސް އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިަތކަށް، އޮތީ. އެހެްނވީމާ އިދިަވޑަިއގެންފައެ

ކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ްއވާ ނުން ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުފޮޓީތަކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވޭނެ. އޭގެނޫން އަދި އެހެން ކޮމި

ވީމަ ދެްއވަންީވ ޖަވާުބގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ހައިަލއިޓުކޮށްދިނުމަށް މެންބަރުން ވެ ނުދެންނެވޭނެ. ނަމަވެސް ފޮނުއް

 ން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްލަެދްއވުން ައޅުގަނޑު އެދެއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ، އެ ުނުކތާ އިދާރީމޭޒުން ަބއްލަވާ

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި
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 ވެސް މުޤައްރިރު ދެންމެ ކުރިން ފާހަގަކުެރއްވި ޕޮއިންޓަށް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މުޤައްރިރު، އަުޅގަނޑު

 ވެސް ައޑުއެހިން. ދެން އަުޅގަނޑު  ިމ ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރި ވާހަކަ ީމޑިާއއިން އަުޅގަނޑު އިއެއީ ކުރީދުވަހު ިއއްެޔގަ

ކޮށް މިތާ އެތެރެ ގެނެސްޭދއިރު، މި ޞަބަރުަތއް ގެނެްސދޭއިރުަގއި، ާޚއްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ިމ މީޑިއާއިން ޚަ

ށް ވާހަކަ ގެެނސްދިނުން އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ދެކެވޭ ވާހަކަ ީމގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަ

، މި ކަންތައް. އެހެންވީމާ އި ވާލެވިފަވެސް އެންމެންގެ އިްއތިފާޤުން މިއޮތީ ހުޅު މީޑިއާއަށް ވަރަށް އޯޕަންކޮށް މިއަދު

ވެސް ކޮންމެ  މުޤައްރިރަށް އަބަދުއްސާކުރުމުގެ އެ ބާރު ހިކޮމިޓީން މީޑިއާއަށް މަޢުލާމާތު މި ކަންކަން ދާއިރުގައި މި 

ވެްސ މިއަދު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު. ެއއީ  އެކަން، ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާއި ވަގުެތްއގަ

ކޮންމެހެން މި ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރުމަކީ މި ކޮމިޓީން ދޭން ނުޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު މުޤައްރިރަށް 

ވާ މިންަވރަށްވުރެ ދެން ޭއގެ އިތުރުން ދޭން ބޭނުންވާ. އެީއ މި އި ފަށްވިޔަްސ، އެއީ ސިއްުރކޮ ގޮެތއް ދެވޭނެ ކޮންމެ

އެކަން ހަމަ ، މުޤައްރިރަށް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާ ސިއްރުކުރި މިންވަރު ފިަޔވަިއ ދެން އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

އޮތް ސިޓީެއއްގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ. މި  އިވަްސވެފަހައިލައިޓުކޮށްލަން. ދެން މި މައްސަލައަކީ މިއީ ވަރަށް ދު

މައްސަލަ މިހިސާބަށް އައިްސގެން އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ އެހެންގޮތަކުން މައްސަަލ ބަލަމުން މި ދަނީ. ދެން 

ގޮތަކަށް. ށް ފޮނުވޭނެ ވެސް ބޭނުންވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަ ގާނޫނުއަސާީސަގއި އެބަ އޮވޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު

ތިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކަކީ ތިއީ  އިެއގޮތަްށ އަންނައިރުގަ ، އެ ަޙއްޤު އެަބ އޮވޭ. އެހެްނވީމާ ،އެހެންވީމާ

 މަކަްށ މިކަން ވެއްޖެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ ކުރިން އޭނަ ކަންބޮޑުވު

ތް މަްއސަލަެއްއ އޮ އިތާ ކުރިން. މީެގ ެއއް މަސްދުވަސްކުރިން އޭނަ ފޮނުވާފައަޅުގަނޑުމެން މި ބެލީ މި ެއއް ހަފް

އޭނަ ފޮނުިވ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ބެލިނަމަ، މިކަމުން ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ައއިނަމަ ، ތިއީ. އެހެންވީމާ 

ޤަތާއި، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަްށ މި ވާހަކަދައްކާ ބަޙުސްކުރާނެާތ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ. ދެން މިކަމުގެ ޙަޤީ

ބިނާކޮށް ކަމެއް ކުރިއަށް ެގންދާނަމަ މި ހިނގައިގެން މިއުޅޭ މި މައްސަަލއަކީ ަރްއޔިތުންގެ ތެޭރގައި ވަރަށް 

ކަންބޮޑުވެަފއި އޮތް މަްއސަލަެއއް މި ފްލެޓުތަކުގެ އަގު ަމއްަޗށް ދިއުމާ ގުިޅގެން. މީގެ ތަްފސީލެއް ދެވެންޖެހޭ އެބަ. 

ރު ން ޑޮލައަލިމި 18ުދވަސް ތެޭރގަިއ އެބަ  90ްއވެގެްނކަން މިއުޅެނީ. ޓާާޓއަށް ސަރުކާރުން މި ހަވާުލުކރާތާ ކީ

ވެްސ އަދި ކުީރގެ ޢަރަބިްއޔާ  އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ގާކޮށި 50ން ރުފިޔާ. އަިމލި 277ދައްކަންޖެހޭ. ެއއީ 

އަހަރަށް އެްއެވސް ކުއްަޔކާނުލާ. އަދި އެ  50ނަށް ވެސް ގުރައުންާޑިއ ފަސްޓު ފްލޯރ، އެއީ މީހުންއި ދެތަނުގަ

މީހުން އެތެރެކުރި ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ެއއްެޗއްގެ ޑިއުޓީ ފްރީ. އަދި އެ މީުހންނަށް އެތައް ބަިއވަުރ 

 މިހާ ބޮޑެތި ، އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ އިން ރުފިޔާ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކުން ދީފައަސަބްސިޑީސް ގޮުތގައި އެަތްއ މިލި

އޮތް ބަޔަކު އަދި އޭގެ އިތުރުްނ  އިމިވަރު ކަމެއް ވެފަ، އޮތް ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ އިޢިނާޔަތްތައް ދީގެން ކޮށްފަ

 އި އެބަ އޮތް. މިހާ ބައިވަރު ކަންަތއްތައް ދީފަ އިޅ. އަތޮޅުަގއި އޮތް ރަށެއް ެއ މީހުން ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަން ދީފަ
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މަ ރައްޔިތުންނަށް އަްތނުފޯރާވަރަށްވުރެ ައގު މަްއަޗށް ދިޔަ ވާހަކަ ދަްއކާނެ އޮތް ބަޔަކު ފްލެޓުތަެކއް އަަޅއިދިނީ

މާރާތްކުރަން ޖެހުނު ޢިމިހާބޮޑު ައގެއް ަނގަިއގެްނ މި  މީހުން. ދައްކާ މީހުންނެއްނޫން ގޯސްކުރަްނވީކީ. ިމވަރު ކަެމއް

ރު އަދަެދއް ދެްއކޭގޮތަްށ ެއވަރުެގ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލަންވީ. ކީްއެވގެންހެއްޔޭ ަރއްޔިުތންނަށް ނުދެއްކޭވަ

ކަމަށް ވަންޏާ ެއވެްސ އޮންނަންވާނީ މިސާލަކަށް ެއބަ އޮތް ކެަޓގަރަީއސްތައް.  އެޕާޓުމަންޓެއް އެޅީ. ދެން އެެހންވެއްޖެ

 އި ފެންވަުރގަެއކި  އިދެން ެއކި ނަްނނަމުގަ އަމް ނޫންނަމަ މި އެްގޒެކެިޓވު.ޝޯސަލް ހައުސިންގ ްސކީމާިއ އަދި މީޑި

އެ މީހުންނަކަށް ނެތް  އެޅި ތަނެއް. އެަކމަކު އިށޭ ކިޔާފަމިީއ އެންމެ އާދަިއގެ މީހުންނަ، ބަ ހުރި. އެހެންވީމާއެ

މިއަދު މިތަނަކަށް ފައިސާއެއް އެ ބުނާ އަދަދެއް އެއްފަހަރާ ދެއްކޭކަެށއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ވަރަްށ 

އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި އެ މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހާލައިގެން ހަދައިދީފި. މިހާރު ފަސް އިލުއިގޮެތއް މީގަ

ވަރަށް ލުއިގޮެތްއ ، ވެސް ދައްކަްނވީ. އެހެންވީމާ ދެއްކޭގޮތަށް އެބަ އޮތް. އެތަްނ މޯގޭޖުކޮށްގެން ލޯނެއް ނަގަިއގެން

މުންދާ މައްސަލައަކަށްވާީތެވ، މި މައްސަލައަކީ މިތަނުގަ ބަލަ، އެއޮތީ. އެހެްނވީމާ އިމަޖައްސަދީފަމިއަދު ސަރުކާރުން ހަ

އަދި އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރިހެން މި  ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް

މި ސިޓީއަކަްށ  އިމި މައްސަލައިގަ  އިމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންާދކަމަށް ތި ސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތަށް ޖަވާބުދެއްވާފަ

ތުރަކަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ދެން އިތުރަކަށް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން މި ކަންތައް މާލިއްޔަތު ކޮންމެހެން އި

 އި އެބަ ތަްއޔާރުކުރާނެ ަކމަށް މި ބެލެނީ. އިއްޔެގަ އިއޮޑިޓެއް މިހާރު މިކަމުގަ ޞަގެން ޚާއް ކޮމިޓީން އަންގައި 

 އިޮއޑިޓެއް ކުރަން. ޭއގެފަހުގަ  ޞަޑުމެން ނިންމައިފިން މީގެ ޚާއްނއެންމެފަހުން އޮތް ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތައް އަުޅގަ

 ވެސް ކުެރވޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.  ިމ މަޝްވަރާ އިކަންނޭނގޭ މިއާ ބެހޭގޮތުން ަތފްސީލުގޮތެްއގައި މިތާނގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ވެސް ދަންނަވާލަން  ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އޮތް ސިޓީއާ ޒަކަިރއްޔާهللا އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މި ޢަބްދު 

ދެން މި  އެދި މިއޮތީ ހުށަހެޅުންތަކެއް މި ބޭފުޅާ ހުށަހަޅާފަ. ެދއްވުމަށްއިމި މައްސަލަ ތި ކޮމިޓީން ބައްލަވައޮތީ، 

ނުވަތަ ދެންނެވުމުން އެއޮތީ އެއަށް  ބަލަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ބޭފުޅާއަށް ޖަވާބެއް ގޮުތގަިއ މި ކޮމިޓީން 

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އަނެއްކަަމކީ މިބާވަތުގެ ަމްއސަލައެއް އަުޅގަނޑުމެން  އިޖަވާބުދެވިފަ

ސީދާ  އިންނޭނގެ އެ ދިރާސާކުރުމަކާ ނުލައެންމެ ރަނގަޅު ޮގތެއް ނޫން ކަ ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނޑަށް ވާހަކަަތއް ބައެއް ވާަހކަތައް ހުރިގޮތުން މީގަ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ މާބޮޑު އިގޮތްތަަތކަށް. މިހާރު މީގަ  ވަކި
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 މާ އެުކ އެަބ ވިދާުޅވެޭވ. އެހެްނވެއްޖެެވސް ުނފެނޭ. ބައެއް ކަހަލުގެ ުނކުތާަތއް އެަބ ސާބިތުކަ ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް 

މީިޑއާ ބޭފުޅުންވެސް އެ ކަްނކަްނ ، ގަޅު ގޮތަކަށް ުނވާނެ. އެހެންވީމާކަމަށް ވަންޏާމު ެއއީީކ ެއންމެ ރަނ

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މި  ބޭނުންކުރައްާވއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވޭ ކުރީދުވަހު

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޤައުީމ ނަޒަރަކުން ކަންބޮޑުވުްނ އި ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުގަ މައްސަލަ އެންމެ

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ  ފާހަގަކުރި ކަމެއް. ސަބަބަކަްށވަނީ ހަމަ މިތަނުން އެހެން

ނުތަކުން އިޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އަދި އެހެނިހެން ގާނޫ ޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުއަސާސީއާއަ

އިންވެސްޓަރުންނާ އެ މީހުންެގ އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ސެިކއުިރޓީ ދިނުމަށް ޓަކައި ތަފާތު އެކި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ 

ގޮތަކަށޭ ވަގުެތްއގައި މި ބާވަތުގެ ަކމެއް ރަނގަޅަށް ދިރާސާނުޮކށް އެއްެވސް ބަހެއް އަުޅަގނޑުމެން މިވެނި 

ެވސް މި ކޮމިޓީެގ  ސްޭޓޓުމަންޓެއް މޭކުކުރުމަކީ އަުޅގަނަޑކަށް ހަމަގައިމުއެ އެވެިނގޮތަކަށޭ މިކަން އޮތީ، ަބޔާންކޮށް 

ވެސް އަދި ުކރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނުދެެކން. އެހެނެއް ނޫން، ހަަމ  ޙައިސިްއޔަތުން

ނަމަވެސް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ައޅުގަނޑުމެްނ  އިމަށް ވަންޏާ ސިއްރުކޮްށފަސިއްރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެްއޖެ ކަ

ޮއޑިޓެއް ހަދަިއގެން ކަުމގަިއ  ޞަހުން ޚާއްތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ތަޙްޤީޤުކޮށްގެންނާއި، އަިދ އޮޑިޓު އޮފީ

ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ަފއިނަލް އެ  ންދެ ފަހުޤީޤުކުރުަމށްތަޙް އިވެްސ، މި މައްސަލަ ަރނގަޅަށް ބަލަވީނަމަ

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އެންމެ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތަކަށްވާނީ. އެކަމަކު މިކަހަލަ  ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމަ

މައްސަލަތައް މިހެން ހުށަހެޅީމަ ވާހަކަދެެކވިގެންާދއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މިއިންނަނީ މި ޙުކުމް ގާްތގަނޑަކަްށ 

ވެސް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތް ކުރުމުގެ ރޫޙަކަށްވެގެްނ  ނުކުމެފަ. އިއްވިފަ. އެހެންވީމާ، އެއީކީ އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު 

ހުރި ހުރިހާ  ނުވާނެކަމަށްވާީތވެ އެނޫންގޮަތކަށް ހަމަ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ ދެވެން

ެވސް  އްޔިތުންނަްށ މިކަމުގެ ލޮކްޝާން ބޮޑުާވނެގޮތަކަށް ހަމަގައިމުއެއްބާރުލުމެއް ދޭނަން. ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހި ރަ

މިބާވަތުގެ ކަންކަން ެވގެން ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ހިތްވަރުދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި މި ކޮމިޓީން 

ނިޓަރކޮށް އަޅަންޖެހޭ ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ޫނން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާީލ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަިއ މޮ

ކޮމިޓީެގ  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މެންޑޭޓެއް މިއޮްނނަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކަމަށްވާތީެވ، މި

އެކު ައދި މުޤައްރިރު ތިގެންދަވާ ގޮތާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނުޑ  މަސައްކަތަކީ މިދެންނެވިހެން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ

ނަވަނީކީ ނޫން. ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ކޮމިޓީެގ ވަކި ެއްއޗެއް ދަން

މަސައްކަތް ހަމަ މުޤައްރިުރގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ތި ަމސައްކަތް ކުރަްއވާ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް މައްސަަލ 

ުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލީ. އެްއކޮށް އަ ހުޅުވިގެންާދއިރުަގއި ހަމަ މީޑިއާގެ ބޭފުޅުން މިތާ އޮތީމައާ

އެހެންވީމާ، ވާހަކަ ދަްއކައި ިނމެންދެކަށް ކެތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުން ވެސް ހަމަ އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ުޅގަނުޑ ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑަްށ ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން ކުޅުުދްއފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެނެއް އަ
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ތެރެއަށް އަުޅގަނޑު އުނދަގޫ ނުކުރާނެ ގޮތަކަށް.  މިތާ ހުއްޓަކާ ހަމަ އެއްގޮތަަކށް ވެސް ވާހަަކއެއް ނުދެްއޭކނެ އޭގެ

 ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ަރއްޔިެތއްގެ ކަންބޮޑުވުން ިމޮއތީ އަިއއްސަ. ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. 

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑުވުންަތއް ވެސް ިމތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބަލަމުން މިގެންދަނީ

ރައްޔިތެްއގެ ކަންބޮުޑވުން ކަަމކާއި ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ކުރެވެން އޮތްގޮަތކަށް އެކަްނ 

ކުރަންޖެހޭނެ. އެ އަޅުގަނަޑަކށް ނުފެނޭ ލިޔާ ޖަވާބުގައި ކޮންމެހެން މި އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މި 

ަކމަށް އެ މެންބަރަކަށް އަންާގަކށް. އެ އެ މެންބަރެްއގެ އިޚްިތޔާރުަގއި އޮންނާނެ ކަމެއް  މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

ސަށް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިއަުދ ޙުއެއީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ބަލާނަން. ދެން މީގެ މައިގަނުޑ ބަ

ސާކޮށްަފއި ނޫނިްއޔަކާ މިައކުން ނުފެންނާނެ. ންތަާކއި އެްއޗެހި ރަނގަޅަށް ދިރާއުވަަޑއިގަންަނވާކަެށއް. އެ ހުރި ލިޔެކި

މިސާލަކަށް ހަމަ އެންމެ ޕޮއިންޓެއް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލާނަން. އެގްރީމެންޓުަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބައެނގޭ 

 25ޑޮލަރުކަން. އަނެްއކާ އެގްރީމެންުޓގައި ފުރަތަމަ އެއްބަްސވެފައި އޮތީ  72500ހައުސިންގ ޔުނިެޓއްގެ އަަގީކ 

ހާހަށް  35ާހސް ނޫނިއްޔާ  32ޑޮލަރުކަން ަމހަކު ދައްކާގޮތަށް އެންމެ ިގނަވެގެން. ދެން މި  400ރުން އަހަ

އަރަިއގެން ދިޔައީ ކީްއެވގެންތޯ އެއީ ދެން މި ބަލަންޖެހެނީ. އެއީ ކޮންއިރެްއގައި ކޮންބަޔަކު ގެެނއްސަ އޮތް 

 ނަނީ ޮގސް މީޑިއާ ނޫނީ ޕަބްލިކާ ށް އަޅުގަނޑަށް ފެންބަދަލަކުންތޯ އެދިޔައީ. އެ ޑީެޓއިލްތަކަށް ގޮސް އޭގެ ތަފުީޞލަ

އެްއޗެއް އަުޅގަނޑުމެން ހާމަކުރަންޖެހޭނެ ރަނގަޅަށް ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޑިބޭޓަްށ ނުގޮސް ކުރުކޮށް މި 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.   ދިރާސާކުރަން އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގޭތޯ. އެހަަމ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ވިދާުޅވީ އަޅުގަނުޑމެން އެ ދުވަހު ނިންމި ޝުކުރިއްާޔ 

މިއަދު ކުއްިލއަކަްށ  ،ނިންމުމުގެ މައިގަނޑު. އެެހންވެގެންނޭ އަުޅގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލާފައި ތިބީ މި ވާހަަކއެއް 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް އަޅުގަނުޑ މިވާހަކަ ހުށަހެޅުނީމަ ދެން ޑިބޭޓަށް ގޮއްިސއްޔާ ވާނީ މިހެން. އި

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

. ދެން ވަކިގޮތަކަށް ދެންމެ ސްކުެރވިފަޙުުޅގަނޑު މި މަްއސަލައަށް އޮތީ ބައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މީގައި އަ

ދު ޞާލިޙު އެ ވިދާުޅިވގޮތަށް މީަގއި ަޙޤީޤަތުގައި މަްއސަލައަކަށް ެވގެން މިއުޅެނީީކއެްއ ޓާޓާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

ކުންފުނީގެ މައްސަލަެއއް ނޫންކަންނޭނގެ މިއުނީީކއެއް. މިހާރު ޓާޓާ ކުންފުންޏަކީ މިތަނަށް އައި ބަެއއް. މިތަނަްށ 

އަޅުގަނޑަށް މިބުނަނީ  ،ނީ. އެހެންވީމާމިއުޅެ ޙަވާލުކުރި މީހުންގެ މައްަސލައެއް މަސައްކަތް ޙަވާުލކުރީ މި

ޕްރޮޕޯސަލެއް ހިފައިގެން އަްނނަ މީހަކަށް ހަމަ އަންނަގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ެއ ގާއިމުނުކުރާށޭ. ެއކަމަުކ 

ުދ ކަމެއް ދިމާވަމުންދާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުޞަ އަދިވެސް އަުޅގަނޑަށް މި މަގު އަިދވެސް މި ހުރިހާ

މިހިރީ އަދިވެސް އެ ހަމަ ްޕރޮޕޯސަލެއް ހިފައިގެން އައިަމ ބިޑަކާއި ނުަލއި ކަންކަން ުކރުމުގެ ނިޔަތް. އެހެްނވީމާ، 

ދެން ހަމަ ފަހަރަކު މައްސަލައެއް އަންނާނެ. ފަހަރަކު ަމްއސަލައެްއ އަންނާނެ. އެހެންވީާމ، ެއ ިވސްނުން އަިދވެސް 

އަދިވެްސ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރަމުްނ މިދަނީ ހަމަ ކަމެއް ދިމާވަމުންދާއިރުަގއި ހުރިހާ މި

ވިަޔފާރިވެރިއަުކ މިތަނަށް އަންނާނީ ބޭރުން އަންނައިރުަގއި އެމީހާއަށް ލިބުނުހާ ބޮުޑ ، މިދިމާއަށް. އެހެންވީމާ

ގެން ނުވަތަ ެއ ތަކެއް ނަަގއި ތެެރިއން ލާފައި އިތުރު ކޮމިޝަން ފައިދާއެއް ަނގަން. ެއކަމަކު މިތާ ތިބޭ ބަޔަކު އޭގެ

އޮތީ ެއކަންވެފަ.  ގުނަ ލިބޭގޮތަށް އެ ބައްޓަންކޮްށލީމަ އެ 10ލާފައި އަދި އޭނައަށް އެ ޕްރޮޕޯސަލްގެ އިޕްރޮޕޯސަލް ބަލަ

އަނެއްާކ ައޅުގަނޑުމެން މިހާުރ މަސައްކަތް ކުރަމުން ެވސް މިދަނީ އިތުރަށް އެ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ މަުގ 

ެސއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. މިކަން ޙައްލުވާނެ ގޮތެއް ވެްސ ޙުއެހެންވީާމ، މިއަކަށް އިތުރު ބަ ރުމަށް ޓަކައި.ފަހިކު

ނޫނުަތްއ އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގާ ކުެއކަމަ .ނުަތއް ވަުރގަދަޮކށްގެންނޫގާތް. މިކަން ޙައްލުވާނީ ިމކަމާއި ނެ

 ނުލައި ަކންކަން ކުރުމުގެ ިވސްނުން.  ރީ. އެއީ ބިޑަާކއި ބައްޓަންކުރުމުގެ ވިސްނުން މިހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ނުކުތާގަިއ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން، އާނ ފައިޞަލް އެކަނި އަދި. 

 ފައިޞަލް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތިންތޯ. ޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މިހާުރ ކުޑަކޮްށ އަުޅގަނޑަށް ވެސް މި އޮޅުންއަރާ ހިސާބަށްހެން. މި ޖެންޑާގައި ިމއޮތީ މި 

ވިދާޅުވިގޮތަްށ އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބުދިނުން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބޫ 

ހަމައަށް މައްސަލައެއް ައއިމަ ރަނގަޅު ޖަާވބެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ
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ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ  ޢާހާރު ވާހަކަދައްކަމުންދާ މައުޟޫ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެބައޮްތ ވަކިގޮަތކަށް ނިންމާފައި މި

ސަރުކާުރެގ  3ލާއި، މި ސަރުކާރެްއ ހިމެނިފައި މިއޮތީ. ތެރޭގައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަ ކަންތައްތަެކއް ބަލަން. އޭގެ 

ތެރެއިން ވެސް ކަންތައްތަެކްއ މި ޓާޓާ ފްލެޓު ކަންތަކާިއ ގޮސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ވަރަށްގިނަ ހޯދުންތަކެްއ 

ހޯދަންޖެހޭތީ ކޮން ދިމާއަކުން ކަންނޭނގެ މިހާރު މިކަންތައްތައް ޮގއްސަ މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ 

 25ހާސް ޑޮލަރަށް މިއިންނަނީ ފްލެޓެއް. އިންނައިރު  72އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވުީނ އެންމެ ފުރަތަމަ މިއޮތީ 

ޑޮލަރު ދައްކާގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ. ދެން މި ބަދަލުވެގެން ައއި ހިސާބެއް  400އަހަރަށް ބަހާލައިގެން 

 ުޅގަނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހިނގާަފއި ބަދަލުވެގެން އައީ ކިހިނެްއވެެގން ކަމެއް ނޭނގެ. އަ

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުރި ވަރަށްގިނަ ވަރަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، އެކަމާ 

ހޭގޮތުން ބޭކާުރ ްސ އެކަމާ ބެކުރަން ނިންމާފައި މިހާރު. އެހެން އޮްއވާ އަެނއްކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެ

ސެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު މިކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަންަތއް ހުއްާޓލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ިމ ޙުބަ

ސިޓީގެ ޖަވާބު ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމާލާފައި އަޅުގަނޑުެމން ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ 

 ޔާ. ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީ އާދެ! ގޮެތއް މިހާރު މިއޮީތ ކަނޑަެއޅިފަ. ިއއްޒަތްތެިރ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ގޮތަށް މި ނިންމެވީ މި

އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިާވ ފަރާތަށް އެކަން ކުިރއަށް ދާކަމަށް ޖަވާެބއް ައޅުގަނޑުމެން ދިނުމަްށ 

ގައި މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށް  5ެއގޮތަށް އެ ނިމިްއޖެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. ނުކުތާ ނަންބަރު  އިނގޭތޯ.

ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖައްަސއިދެްއވުން އެދި ދަންަނވަިއ ޑިޕާޓްމެންޓު އޮފް ޖުޑިޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން، 

އުޅެނީ އިނގޭތޯ.  މެޖިސްޓްޭރޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ގައި މި 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެބައޮްތ ނުކުތާ ނަންބަރު 

ގައި  2016ޖޫން  20ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި ދަންނަވައި ޑިޕާޓްމެންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނން 

ޓު އޮފް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު ސިޓީާއއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޑިޕާޓްމެން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 މަސީޙު މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފޯނު އެލަވަންސާ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ާއއި ޢިނާޔަތްަތއް  ްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުންގެ ފަނޑިޔާރުންެގ ުމސާރަގަިއ ރަ 2010ޑިސެމްބަރު  28ބެހޭ 

ގެ ސަރކިއުލަރ އިްނ 2011ޖަނަވަރީ  19 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ނަންބަރުފާސްކުރެްއވުމާއި ގުިޅގެން ޖުޑިޝަ

ވެސް ކޯޓުތަްއ ވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަވާފަެއވެ. މެޖިސްްޓރޭޓުންނަކީ 

ނޫނީ ގާޓުން ތިއްަބާވ ކޯޓުތަުކގެ ވެސް ހިންގެވުން ަޙވާލުވެ ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނެވެ. އަދި އެަކކަށްވުެރ ގިނަ މެޖިސްޓްރޭ



26 

 

ބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ޢާއްމުކޮށް ފޯނުކުރަން  ޙުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުުމގެ މަސައްކަާތއި ުގޅިގެން ަދއުަލތުގެ ކަމާ

ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާިއ،  ޓު މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިުއޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެޖެހިވަޑަިއގަންނަަވއެވެ. ސްޓޭ 

ޒިންމާދާރު ވެރިންނާއި، ިޑިވޝަން ހެޑުންނާއި، ރަސްމީ ަގޑިާއއި ރަސްމީ ގަޑި ނޫން ަގޑިތަކުަގއި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 25ނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ެވްސ ފޯނު އެލަވަންްސ ލިބޭގޮތަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ަގއި ސަރިކއުލަރއިން ހަމަޖެހިފައިވެެއވެ. ވީމާ، މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މިދަންނަވާގޮުތގެ މަތިން ފޯނު  2015ޖަނަވަރީ 

އެލަވަންސް ހަމަޖައްަސއިދެްއުވން އެދޭ ވާހަކަ ދެންެނވީމެވެ. ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭުޓންނަށް ފޯނު އެލަވަންސަށް 

. މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު 650ރުފިާޔ، ކޯޓު ިއސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސަށް މަހަކު  800މަހަކު 

ފައިސާ މި ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ބަޖެޓުން މިހާރު ވެްސ  . މިގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެ 500އެލަވަންސް މަހަކު 

އިސްވެ ދެންނެިވފައިާވގޮތުގެ މަތިން ފޯނު  ޚަރަދުކުރެވެން ހުރިކަމުަގއި ދެންނެވީމެވެ. ވީމާ، މެޖިސްްޓރޭޓުންނަށް

އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއވާތޯ ދެންނެވީމެވެ. އެހެންވީމާ، މި މައްަސލައަށް އަހަރަކު ޖެހޭވަރަކީ 

 17. ެއއީ ޖުމްލަ 600ާހސް  5މިލިއަން  1ވެސް އެބަޮއތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަރުދާސް  ގާތްގަނޑަކަށް އެ

 131. މި ޖުމްލަ މެޖިްސޓްރޭޓުންނާ 26ޓުންނާއި، ޯކޓު އިސް މެިޖސްޓްރޭ 88އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުްނނާއި،  ދާއިރާ

ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. އެއިޓީ  800ހާސް  83އަހަރަކަށް ޖެހިފަ. މަހަކަށް އެއީ  600ހާސް  5މިލިއަން  1މީހުންނަށް 

އެހެން ދީދީއަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްއި ތްރީ ތައުޒަން ެއއިޓް ހަންޑްރެޑު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން

 ޚިލާފަށް.  ފަހަރުތަކާ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ދެން ކީއްުކރާނީ. އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ހިރީ، ޚާއްޞަކޮށް އިްސ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މިހިރީ، ކޯޓުތަކުގެ ފަނިޑޔާރުންނަށް މިބޭނުންވަނީ މިހާރު މެ

ންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް މި ހަމަޖެއްސުމަށް މި ހުށަހެޅުނީ. ދެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި، ފަނޑިޔާރު

ން. ދެން އެހެންވީމާ، ނަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީގޮތަށް މިއޮންމިކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ކުރީަގއި ވެސް މިކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ ބަލާ

އެ ކޮމިޓީއަށް މި ފޮނުވާލަްނ ހުށާހަޅަން. އެއާެއކު ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށްވުެރ 

މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ގުޅަން އެބަޖެހޭ.  5900ގިނައިން މީހުންނަށް ގުޅަންޖެހޭ ބައެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކީ. ދާއިރާގެ 

ހުން މިސްކޯލު ޖަހަނީ. އަޅުގަނަޑކަށް ވެސް އެލަވަްނެސއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެވސް މިއީ ހާދަހާ ވަރުގަދަ އެމީ

ކަމެކޭ އަުޅގަނޑު ހިތަށް ައރަނީ. މިހެން ހަދަން ހަދަމުން ގޮސް އަުޅގަނޑުމެން ިމ ކަންތައްގަނޑު މިހާރު 

މިޓީއަށް މިކަން ދީގެން މައްސަލަ ޖައްސަނީއެއް ނޫން. މި މާބޮޑުވަނީހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. ދަންނަވާލީ. ކުޑަ ކޮ

 ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. ކުރަންޏާ ގުޅަންޖެހޭ މީހުންނަކީ އެންމެގިނަ މީހުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް ތާއީދުކުރުމާއެކީ އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. 

ދޭްނ މިޖެހެނީ. އެއީ ރަސްމީ  އޮފީސް އޮފީހުގެ ފޯނު ނުހުންނަނީތޯ ކޮންމެ މީހަކަށް ވަިކން ފޯނު އެލަވަންސެއް

ބޭފުޅުން އޮފީހުަގއި ހުންނަ ރަސްމީ ފޯނުން ފޯނުކުރެއްޭވނެހެން. އެހެންވީމާ، ެއއީ  ގަީޑގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކުޑަ ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކުރަްއވާއިުރަގއި މިކަން ވެސް އެބަ ބައްަލވާލަްއވަންޖެހޭ. އި

ދީދީ އެވިދާުޅވިފަދަިއން އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ހަމަ ވަރަށްގިަނއިން ފޯނުކުަރން ދާއިރާގެ މީހުންނަށް. އިބްރާހީމް

އެހެންވީމާ، ރަސްީމ ަގޑީެގ ރަސްމީ މަސައްކަތަކަްށ ފޯނު އެަލވަންސް ދިނުމާއި އަުޅަގނޑު މައްސަަލއެްއ އޮތީީކ 

ކުރައްވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ެވްއޖެއްޔާ އެ އޮފީހުގެ ފޯނު  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އޮފީހުގެ ތިއްބަވަިއގެން އޮފީހުން ފޯނު

ބޭނުންކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ އޮފީހުގެ ފޯނު 

މާބޮޑު އެ އަދަދު ާދނެކަމަކަށެއް. އެީއ  800ހުންނަވައިގެން ނުރަސްމީ ަގީޑގަިއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ފޯނަކަށް 

ކޮމިޓީން މިކަން  އަދަދެއް. މިހާރު ޚާއްޞަ ޕެކޭޖްތައް ވެސް އެަބޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ވެްސ ކުޑަ

ފަހު އެ ނުރަސްމީ ގަޑީަގއި ވެސް އެ ބޭބޭފުުޅން އަންނަ ފޯނުން ގުޅަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތުތަކެއް އޮތްކަމަްށ ދިރާސާކުރުމަށް

ރުފިޔާ ކަމަކަށް  800އެކަށީގެްނވާ މިްނވަރެއް ކަނޑަެއޅުން ެއއީ  ވާނަމަ އެކަން ަބއްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހު

މި އަދަދާއި ދޭތެރޭ ވެސް އެ ކުޑަ ، ޑު އަދަދު ވެސް ބޮޑު. އެހެންވީމާށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ދެން މާބޮކަޑަނއަޅުގަ

ލަ ފޯނު ބޭފުޅުން ނުރަސްމީ ގަޑީަގއި އަމިއް ކޮމިޓީން ބައްލަވާލަްއވައި ރިޢާޔަތްކުރަން ފެނޭ. އަދި އެ

ކިިހނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ. މިާހރު އެ ފޯނު ބިލުތަކަކަށް  ،ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ކިހާވަަރކަށްތޯ ފޯނުކުރަްއވަނީ

ގަިއ ރަސްމީ މަަސއްކަުތގެ ހައިިސއްޔަތުން އެ ން އަމިއްަލ ބޭނުމަށް ރަސްމީ ގަޑީ ެތރެއި ކިހާވަރެއްތޯ އަރަނީ. އޭގެ 

 .ކަންކަން ބައްަލވައިެލއްވުމަށްފަހުަގއި ދެން އަުޅަގނޑު މައްސަލަެއއް ނެތްބޭފުޅުން އަދާކުރަނީ ކިހާވަަރކަށް؛ މި

ފަހަރެއްގައި ހަމަ ފަނޑިޔާުރން ނުރަސްމީ ގަޑީަގއި ެވސް އޮފީސް ބަންދުކޮށްފަިއ ހުންނަ ގަޑީަގއި ވެްސ 

ން ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ުނކުތާ ުކޑަ ކޮމިޓީން ަބއްލަަވއިލެްއވުމަށް ޓަަކއި ފޮުނވަ 3ކުރަންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މިކޮޅުން ފުރުޞަތު ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް  ،ރަންޖެހެނީ މިވަގުތު. އެހެްނވީމާއޮޕޮޒިޓު ފަިޅއަށް ދެން ބަދަލުކު

 ދޭންޖެހޭނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

 

 ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފު

ދީދީއަށް ތާއީދުކޮށްލާފައި އިނގޭތޯ. މީަގިއ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ އިބްރާހީމް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ

މަކީ އެާހ ކުރުބައްޓަންއަޅުގަނޑުމެން ރިކަރަންޓު ޚަރަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުާވނެ ގޮތްގޮތަށް އެ ކަންކަްނ 

ބުއްދިވެރިކަެމއް ނޫން. ހަމަ ނުކޮށް ާވވަރުކަމެއް ެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ނުކޮށް ވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ. އެީއ 

ހުރި ފައިސާތައް އުިނވެގެންދާނީ. ޓެްކސް ިއންތިހާއަށް އަުޅގަނޑުމެން  އޭރުން ހަމަ ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތަކަށް ދާން

ދެން މީގައި  ،ވޭނީ. އެހެންވީމާކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް އެކަން ވެސް ކުރެ ހަމަ އިތުރުކުރަން މިޖެހެނީ 

ރިކަރަންޓު ޚަރަދު މައްޗަށް ާދނެގޮތެއް، އޮފީހުަގއި ޝަރީފް އެވިދާުޅވިހެން ކޮންމެ ކޯެޓްއަގއި ެވސް ފޯނު ހުންނާނެ. 

ވަރެްއގެ ބޮޑު ުމސާރައެްއ ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ ހަމަ ރަސްމީ ގަީޑގަިއ އެމީުހންނަށް ފޯނުކޮށް ހެދޭނެ. ދެން ހަމަ ފުދޭ

ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ހަމަ ބޮޑު މުސާރައެއް އިނގޭތޯ. ަރށެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއ  .މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށް އެބަދޭ

 ރަށުގައި އެމީހާއަށް ދިއިިރއުެޅވޭ ފެންވަރަށްވުރެ ވެސް ރަނގަޅު މުސާރަެއއް އެމީހުންނަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ 

ބައި ހަމަ ހަމަޖައްސައިލެޭވނެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް. އެތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބައެއް ޭބނުންކޮށްލައިގެން ވެސް ފޯނުެގ 

ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯނުތައް މިގެންދަނީ ހަމަޖައްސަމުން. 

އިތުރަށް ރިކަރަންޓަށް އެ ބާރުބޮޑުވާ ގޮތަށް ހަމަ އިތުރު ކަންކަމުން ހަމަ  އެހެންވީމާ، މިކަން ނުކޮށް ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ

 ޚަރަދުނުކުރާގޮތަށް ނިންމިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދު ވެސް ބުނަނީ ހަމަ މި މޯބައިލް ފޯނު ބިލަކީ ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ. 

މިިލއަން ރުފިާޔ ސަރުކާރުން މޯބައިލް ިބލަށް އެބަދައްކާ. ސްޓޭްޓ  170އެކަމަކު އަހަރެްއގެ މަްއޗަްށ 

 .ލް ފޯނު ބިލު ދައްކާނެ. ނައިުބންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ބިލު ދައްކަނީ ސަުރކާރުންމިނިސްޓަރުންނަށް މޯބައި

ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  އޮފީސްތަުކގެ ވެރިންނަށް ަސރުކާރުން މޯބައިލް ފޯނު އެަލވަންސް ދޭ. އެހެންވެއްެޖއްާޔ މި

. ހިންގަާވ ކަނޑާލަން. އިކައިީރގަބޭފުޅުން ބުަނން އޮތީ ައޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ދޭންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. އެ
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 170މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މޯބައިލް އެލަވަންެސއް ނުދޭ. މިއޮތް އުޅެވެނީތާ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ނުޖެހޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު ަސރުކާރުން މޯބައިލް ބިލަށް ދައްކާކަށް. މަހެްއގެ މައްޗަށް ިދހަ ބާރަ މިލިއަން ރުފިޔާ 

ލަށް ޚަރަދުވޭ ިއނގޭތޯ. ވަކި ަބޔަކަށް ަދއްާކފައި އަެނއް ބަަޔކަށް ނުދަްއކަންޏާ މައްސަެއއް ެއއީ. މޯބައިލް ބި

ހުއްޓުވަްނވީ. އެކަން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރާނަން. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ވޯޓު ދޭ މީހާއަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ، 

އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނަށް މޯބައިލް ބިލުގެ އެލަވަންސް ލިބެންޏާ  ދައުލަތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ނައިބުންނަށާއި،

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  ކޯޓުތަުކގެ ތިއްބަވާ މެޖިސްްޓރޭޓުންނަށް ވެސް އެ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ލިބެންޖެހޭނެ އެ

މިޓީން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން މި ކުޑަ ކޮ އެހެންވީމާ، އެ ޝަުކވާ ކުަރއްވަނީ އެ

 ބޭފުޅުންނަށް ޮކންމެވެސް ޢިނާޔަތެއް ދެްއވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބައްލަވާފައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތެްއ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތަަކށް ނުއެއް އެދެން

 އަޅުގަނޑަށް ފޯރުކޮށްދެްއވީތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަްނ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ! އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތު މިދިނީ ކުރިން ވިދާޅުވި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދައްަކވަމުން 

 ގެންދަާވއިރު... 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

އެކަން ހަނދާން ނެތިފައި ިއނީ އަުޅގަނޑު އެކަމާ. ދެްނ ޚާއްޞަކޮށް މުަޤއްރިރު ތިހެން ވިދާުޅވީތީ އަުޅގަނޑުމެން 

ބާވަތުގެ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް  އެކަން ކުިރއަށް ގެންދާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ހުށަހެޅުނީމަ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ އެއް ހަމައަކުން ެއއް އުސޫލަކުން ަކންތައްތައް ައޅުގަނޑުެމްނ 

ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކޮށްލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ދަތިތަކެއް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިމަތިވާނެ. 

ުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކުިރ މިއަދު އަ

ްއ ކަ ބައެއް ފަރާތްތަ ޕެކޭޖް އިންޝުއަރެންސް ހެލްތު ެވސް ފާސްކުރުންތަކުން ވެސް ަދއުަލތުގެ މާލިއްޔަތުން ހަމަަގއިމު
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މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ ހޭދަުކރަން ހުރި ފައިސާ. ދެންމެ ބޮޑުކުރުމުގެ ސަބަބުންނާިއ ހަމަ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤެގ 

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި އެހާ 

ގައި ބޮޑުެވގެން އާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި މި ކަންކަްނ ޙަޤީޤަތު ބޮޑެއް ނުވޭ. ލިބޭ އާމްދަނީ

ދިއުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓު ފާސްކުރަމުންދާއިރުގައި ިރކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ދާއިރާތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ އޮތް ޮބޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވެަފއި މި 

ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ެއއްެވސް ބަަޔކަށް ދެނީ ކަމަށް ވަންޏާ ވަިކ ޤަވެސް، އަޅުގަނޑު ވެސް އޮންނަނީ. އެހެންނަމަ

ވެސް ޢަދުލުވެރި ގޮެތއް ނޫނޭ. ދެނީ ކަމަށް ވަންޏާ  މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ވެސް ނުދީ ބޭއްވުމަކީ ެއއީ ހަމަަގިއމު

ސް ބަޔަކަށް ނުދިނުން. އަސްލު ސަރުކާރުގެ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. ނުދެނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެއްވެ

އެއާއި އެްއޮކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަޮކށްލެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުއައްސަސާަތކުަގއި ފޯނު އެބަހުރި. އަދި ހަމަ 

ިލ ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަުކ ބަޖެޓު ފާސްކުރަމުންދާއިރުގައި ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާަތްއ ހިންގުމަށް ޓަކައި ކު

މިހިރަ ކަހަލަ ، ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން. ަހދާ ޢިމާރާތްތައް ވަނީ ގިނަ. އެހެންވީމާ

ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި އެއްޗެހިތައް  ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހަމަގައިމު

ޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އެންމެ ފުރިހަމަ ސްޕީޑުގައި ގެންނަން ވިްއކަމުންދާއިރުަގއި އަދި ޚާްއޞަކޮށް ރައް

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި ފައިސާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ހޭދަވަމުންދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ހަމަ 

ކަމެއްކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ  ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ ވެސް ައދި މި މާލިއްޔަތު ކޮމޓީގަިއ ވެސް މާ ބޮޑަށް އޮންނާނެ

ވެސް އަުޅގަނޑު  އެއްހަމަަޔކުން މި ކަންކަން ެވގެންދާެނ ގޮތަކަށް މިކަން ވުމަކީ ހަަމގައިމު، ދެކެން. އެހެންވީމާ

 ވެސް އެދޭ އެްއކަމެއް. ދެން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދެނީ ކަމަށް ވަންޏާމުން މިމީހުންނަށް ވެސް ހަމަ މި އެލަވަންސް

ބޫލުކުރަނީ. ދެން އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް މިހާރު އޮތީ ހުށަހެޅި ޤަމަށް އަޅުގަނުޑ ލިބެންޖެހޭނެ ކަ

، ލިބިފަިއ އޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ  އެައކަށް ނޫން. ާތއީދު ލިބިއްޖެ. ާތއީދު، ލިބިފައި ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ ތާއީދު

ވަންާޏ މިއަދަށް ވެސް ހަމަ މިކަން ނިންމައިލެވެނީ ކަމަށް އެައކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނެތް. ދެން މިއަދުން 

 ލަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާނ އޯކޭ ފައިން. މަްއސަލަެއއް ، ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަށް އެ ނޯޓުކުެރވިފަެއއް ނެތީ މި ދަންނަ

، ޝަރީްފ ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެްނވީމާ !ެއްއގޮތް ކަމަށް މި ބެލެވެނީ އިނގޭތޯ. އާދެ ،ވީމާނެތް އިނގޭތޯ. މިހާރު އެހެން

 އެގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ، ރީފް ތާއީދުކުރެްއވީ. އެހެންވީމާއިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވަިއ ޝަ

ނަޑއަޅަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ އިއްތިފާޤުން އެކަން ނިމިއްެޖ ކަމަށް ކަ !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ
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މަސައްކަތް ނިންމައިލުމާއި ހަަމއިން އަުޅގަނޑުމެން އަދި އިުތރު ކޮންމެވެސް މަސަްއކަތެއް އެހެނިހެން މަސައްކަތުަގއި 

ސިޓީެއްއ  އެބަޖެހޭ ނިންމަން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެަބ ނިސްބަތްވޭ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް ަގވަރނަންސް ފޮރ ޓުވެންޓީ ަފސްޓް ސެންޗަރީ ލީޑަރސް 

ގުިޅގެން ކޯޕަރޭޓް ަގވަރނަންްސެގ  ކެޓް ިޑަވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއާއި ކެޕިޓަލް މާ މި ނަސްލުގައި ދުާބއީ ެއކަަޑމީ

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުލެ  2016ޖުލައި  14މިނަރއެއް، ވަރކްޝޮޕެްއ މި ދާއިރާާއއި ގުޅޭ ެއއް ދުވަހުެގ ސެ

އައިލެންޑް ހޮޓެުލގަިއ ބޭްއވުަމށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އިނގިޭރިސ ބަހުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވަރކްޝޮްޕގެ މަޢުލޫމާތު 

ންސްކަމުަގއި ބަޔާންކޮށް. އަދި ދެއްވާނީ ދުބާއީ އެަކޑަމީގެ ފަރާތުން މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިސްޓަރ ޝެރޯން ޑިބާ

މިތަނަށް ވަަޑިއގަންނަވަން އަިމއްލަފުޅަްށ ، ބަރަކު އެހެންނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާމިތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން މެން

ނަން މިއަދު  ވިޔަްސ ކޮންމެެވސް ގޮަތކުްނ ބޭފުޅެއްގެ  ވިޔަސް އަދި ޕާީޓގެ ފަރާތުން  ވޮލަންޓިއަރކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް 

 އްޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ލަދެވިއްޖެނިންމާ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިހާރު ތި ތަނަށް ދާން މިހާރު އެންމެ މީހަކުވީމަ މަދު އިނގޭތޯ. ތިން،ހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް ނުދެވެންޏަކާ ކޮންމެހެން 

ތިން ބޭފުޅުންވަރު ކޮމިޓީން ޖާގައަށް އަުޅގަނުޑ ، މާމީހަކު ފޮނުވާނެ ކަމެއް ނެތެއްނޫންތޯ. އެހެންވީ ތިއަކަށް ދެން

ފާއެއް ނޯންނާނެ. އޭނަ ން ކުރާނެ މާބޮޑު މަންގެން އެންމެ މީހަކު ގޮސްގެެނއް ތީއެދެން ހަމަ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެ

ނޑު ހުށަހަޅަން ތިން ޖާގަވަރު ލިބެންޏާ ކޮމިޓީގެ ތިން އަުޅގަ ، ކަން ވެސް އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާްއޔާ އެ މަރުވެއްޖެ

 ޕާޓީން ތިން ބޭފުޅުން ދާގޮތަށް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އައްގައި ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައިދާރީމޭޒުން އެ ނޯޓުކުރަްއާވ ޙުއްދަ ހޯއްދަވާ ދެން އަންނަ ދުވަހެ

ންގާލަން ފަސޭަހވާނެީތ މުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ެދއްވާ. އައްޔާގެނެސްދިނުމަށް. އެހެންެވއްޖެ

އްތޯ. ޖޭ.ީޕެގ އްމުކޮށް ހަމަ މިކަހަލަ އިކޮނޮމިސްޓް އަދި ދެޢާހީމް ޝަރީފް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް . އިބްރާއެހެންވީމާ

 .ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ޑީޑީލް ނޫން ބޭފުޅަކު ނުއެއް ނެތް އެހެންނޫންތޯ. ދެން އަޅުގަޞަފަރާތުން މި ފައި

އެ ތިން ބޭފުޅުން. މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ހަަމ 

ކަްށ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާއިެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މުޅި އެޖެންޑާ އެީކއެަކއްަޗކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަ 

ެއކުަގއި.  ގެ އެއްބާރުލުާމއި އެހީތެރިކަމާހަމަ ކަނޑައެޅިަފއިާވ ަވގުުތެގ ތެރޭަގއި ކުިރއަށް މި ގެންެދވުނީ މެންބަރުން
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ލަން. ން އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީ ނިންމާވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ަދންނަވަމުން، ބާއްޖަވެިރ ދުަވހަކަށް އެދެމު

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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