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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް މަރުޙަބާ. މި ކޮމިޓީއަށް ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން 10މު ކޮމިޓީގެ ޢާއް`. 

ަވއިކަރަޫދ  ާރގެ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ފަލާޙް،އިވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންނަކީ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާވެ ރުހާޒި

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުބީން އަދި  ތްތެރި މެންބަރުން މުޙައްމަދު ނާޡިމް،ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ދު ރު އަޙްމަފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ެމންބަރުން ޢަލީ ފަޒާދު. އާދެ! އަދި އަުޅގަނުޑ ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާގެ މެންބަ

 އްރިރެއްގެ މުޤަްއރިރު ވަޑަިއގެންނޫުޅއްވާީތވެ ޮކމިޓީގެ މި މުޤައިބު މުޤަްއރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ޢާމިރު ކޮމިޓީގެ ނަ

ޅިފައިާވ ހައިސިއްޔަތުން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަން މިއިނީ. ކޮމިޓީގައި ިމއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ހުށަހެ

މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ  ގުޭޅ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. އިވާ މައްސަަލއަކާުހށަހެޅިފަ މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީއަކުން

 ޢާއްމުގެ ފޯނު އެަލވަންސްއަީމންފާހަގަކޮށްލަން އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމީޓީަގިއ މަޝްވަރާކުެރވިފަވަނީ 

ވަރެްއގެ އެންމެންނަށް މެެވސްވާހަކަ ދައްކާލާފައި ކޮން ހުރި ބޭފުޅުން ދެން  މިކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ކަމަށްވާތީވެ

ފްލޯރ ހުޅުވާލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑު  މި ޓަކައި ައޅުގަނޑު އެއްބަްސެވވޭ ޙައްެލއް ހޯދާލުމަށް

އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް މި ކުީރގައި އޭގެ މަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ން އަުޅގަނޑު ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަރުޒޫޤުގެ ނަ ވަަޑއިގެންެނވިވަގުތު ގުޅި 

 މް.ފާހަގަކޮށްލަން. ނާޡި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މީގެ ކޮންމެެވްސ  އެހެންވީމާ، .ދޯރެޖްކޮށް ެއބައޮތް ތިން އެވްރެޖްގައި ެއވްތް ލިސްޓުއޮ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަ

 . ޝުކުިރއްޔާ.މުޤައްރިރަށް ދަންނަާވލާންވެގެންހަމަ އެ ވާހަކަ  ފެންނާތީވެ ދެން އަދަދެއް ކަނަޑއަޅާަފއި ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޝުކުރިއްާޔ. ފަލާޙަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މި ކޮމިޓީ ނިންމާލިއިރުގައި  ުލަގއި އަުޅގަނުޑ ކުރިން، އެންމެފަހު ދުވަހުއްރިރު. އަުޅަގނޑުގެ ސުވާޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

މުގެ ފޯުނ ވަނަ އަހަރުގެ އަމީންޢާއް 2015ކުރީ އަޅުގަނޑު އެބައޮތް ހުށަހަޅާަފއި އޮންނާނެ މިހާތަނަށް މި ބޭނުން

 ހުއްދަ ދިންތޯ؛އޮތްތޯ. އެ  އިނުންކުިރއިރުަގިއ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްެވސް ދިމާލަކުން ހުއްދަ ލިބިފައެލަވަންސް ބޭ
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ފެނިދާނެތޯ ނޫނީ ައޅުަގނޑު ސުވާެލއް ކޮށްލާފަިއ އޭތި މެއް އޮިތއްާޔ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ިލޔެިކއު

 އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އޭތި ލިބިދާނެތޯ މިހާރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ކުޑަކޮށް މަްޝވަާރކޮށްލާފައި ތިކަމާ ކުިރއަށް އަުޅގަނޑު  ފަލާޙު ތި ކުރެްއވި ުސވާލު އާދެ! ދެންމެ

 ދެވޭނީ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނެތާއޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ އޮތް ގޮެތއް އޮންނާ  އިއޮތިްއޔާ ހުްއދަ ދީފަ އިދަ ދީފަމިއަްށ ހުއްއަޅުގަނޑުގެ ސުވާެލއް. 

 މެއް. ލިޔެިކއު އޭެމއް އޮިތއްޔާ ފެނިދާނެތޯލިޔެކިއު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ނޑު ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަޒާދު ލީޢަ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ވުމުގައި ވެސް ދެން މި . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ެއއާެއއްޮކށް މިއަދުހަމަ  ދައަްށ ދެކެވިަފިއ މިއޮތީ. ދެންމުގެ ފޯނު ބިުލގެ ާވހަކަ ވަރަށް ގައަމީންޢާއް

ވަނަ ުދވަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  30ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ  2008ބައްދަލުވުން ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ  މި

އީ އެމު އަމީންޢާއްއިދާރާއިން ނެރެފައިވާ މެމޯއެްއ. މި މެމޯގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރައީސް އާއި މަޖިލީހުގެ 

ފޯނުގެ ބިލު މުގެ މޯބައިލްމަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި އަމީންޢާއް  ނީނަންއެްއވަނަ ަނންބަރުގައި މިއޮ ދެވަނަ ބަިއގައި

ނޭނގޭ މި ގެއއް ނެތީމަ ކަންއޮފީހުން އަދާކޮށްދިނުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަސްލު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ސީލިން 

މުެގ މަށްވަންޏާ އަމީންޢާއްޢަމަލުކުރާ ކަ  އިންނަ މެމޯގެ ދަށުން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ޖެހިގެން މައްސަލަ

މި އޮފީހުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޒިންމާވާން. އެހެންވީމާ، މި  ޖެހޭބިލުގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަ 

 8000އެްއކޮށް އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ ފެންނަނީ ކުރީ ރޭ އަުޅގަނޑުެމން ހުށަހެޅި ގޮތަށް  ޚަރަދު ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުންނާ
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މަށް ކަނޑައަޅާފައި ެއކަން ނިންމާލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އޭިތ އްޢާއެެލވަންސެއް ހަމަ ައމީން ފިޔާގެރު

 ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހަާޅލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.ށް ފުރުޞަތު އަ! އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފަލާޙައަޅުގަނޑު މުބީނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވަނަ އަހަުރގެ  2008ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ުމަގއްރިރު. ައޅުގަނޑަށް މި އޮްނނަ މެމޯ މިއޮތީ ފޮނުވާފައި މިއޮތީ 

އި އެބަޮއޭވ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ާއިއ ލުާވލަން ބޭނުން މީގަވަނަ ުދވަހު. އަުޅގަނޑުމެން އޮޅުންފި 30ޖޫން މަހުގެ 

ވީއިުރަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ އަހަރު  8ގެން މިއަދާ ހަމައަށް މުގެ ވާހަކަ. އެހާތަނުން ފެށިއަމީންޢާއް

ްނ އި އޮތްޯތއޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް އޮޅުންފިލުވާލަވަންސް ނަގާފަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކު ފޯނު އެލަ

އޭރުްއސުެރ ފެށިގެން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ފޯނުގެ މި  ؟އެްއޗެއް. އެކަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯބޭނުންވާ 

މިހެން ގޮްސ  އަކާރުފިޔާ 5000އަާކއި ރުފިޔާ  8000އަާކއި ރުފިޔާ  10000. މީަގިއ އެބައޮތް އެލަވަންސް ނަންަގވާތޯ

 މުގެ ފޯނު ބިލުގެ ވާހަކަ. މި މެމޯމީންޢާއްކީ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އަމި މެމޯއަ އެކަަމކު ވޭރިއޭޝަންަތއް.

މު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކޮންމެވެސް ކޮމިީޓއަކުްނ އްޢާފޮނުވާފައި މިއޮތީ ެވސް އަީމން

 ގައި. އެހެންވީމާ،ނމިތާ ހުންނާނީ. އެ އިންނަންވާނެ  އިބޭނުންކޮށްފަ ލަކުން އެޕްޫރވަލެއް ލިބިގެންނޭ ކޮންމެވެސް ދިމާ

 އަހަނީ. އޭތި އަޅުގަނޑަށް ފެނިދާނެތޯއޭ. އޭރުަގއި ތި ވިދާުޅވިހެންމި ައުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ އެ ނެތީމާ 

މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އެލަވަްންސ ނަންގަވާތީ އެ ވާހަކަ.  އެބަ ހުރިތޯ އިއި ފާހަގަކޮށްފައޮޑިޓްކުރަމުންދިަޔއިުރގަ

ެއ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ެއއަށް  ނެ ނޫންތޯއޭ.މަޢުލޫމާތު މިތާ ހުންނާއެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ 

 ކަނަޑެއއް ެވސް ރުފިޔާ 8000 ވެސް  ރުފިޔާ 5000ބޭސްކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މި ކުއްިލއަކަްށ 

އްގެ ތެޭރަގިއ އަހަރެ 8 އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް މިވީ، ނެ އެ އައިްއސަ އޮތް ޓްރެންޑް ބަލާލަން ބޭނުމޭ. ކިހިނެއްތޯނޭޅޭ

މު ވަނަ އަހަރުގެ މި އަމީންޢާއް 2015ތީ ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މިއޮ އިފޯނު އެލަވަންސް ބޭނުންކޮށްފަ

ތޯއޭ؟ ގެ ކުީރަގއި ވެސް ހުންނާނެ ތަފްޞީލުތަކެްއ. އެ ެއއްޗެހި ކޮަބއިލުތަްއ. އެހެންވީމާ، އޭ ިމވާ ތަފްޞީ މޯބައިލްގައި

 ނަށް ފެނިދާނެތޯއޭ؟އެ ެއއްޗެހި ައޅުގަނޑުމެން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ދެއްިކްއޔާ ދެއްކި ގޮުތގެ ވާހަކަ  ވެސް ޤަޫބލުކުރަމޭ. އެކަމަކު އްކި ވާހަކަ ެވސް އަޅުގަނޑުދެދެންމެ 

 އި އެނގޭ. މެމޯއަުކން، މެމޯ ތައްޔާރުކޮށްފަ  ކަްނ އަުޅގަނޑަށްފައި ހުރިދަްއކާއެ . އޭޝަންތައް ހުންނަންވާނެތާއިންފޮމެ

. ކިހިނެއްތޯ އެ ކޭ މިހިރީ. ދޭން ޖެހޭ އަދަދުތަކެކޭމެމޯގައި ދަްއކަން ހުރި އަދަުދތަކެކުރޭތޯއޭ. އެ  އެ ބިލުއޮތީ 

. އެހެންވީމާ، ެއ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެ ނޫންތޯއޭ އެ ހުރީ؟ ދެން އިފަކޮްނ ގޮތަކުންތޯ ދެްއކި ހުރީ؟ފައިސާ ދައްކާަފއި 

 ހަރޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މެމޯ ހޯދީ އަވަނަ  2015 އީމި ން؛އެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓްކުރަ؟ އޭތޯމަޢުލޫމާތު ކޮބައި

ތު ހުންނާނެތާ މިތާ އި އޮތީ. މި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއޮތް މަޢުލޫމާގައި ފާސްކޮށްފަޖޫން 30ވަނަ އަހަރުގެ  2008

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިދާނެތޯ. ކުރީ ދުވަހު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ެރކޯޑުތައް ޑުރެކޯ

ލޫމާތު ފެންނާނެ ގޮތެއް ހައްދަވާލަެދއްވާށޭ. ެއ ވާހަކަ ދަްއކަމުން އަުޅގަނޑުެމން ބެލިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޢު

ބޭފުޅުން ވިާދޅުވަނީ އަދަދެއް ކަނޑަައޅާ.  ތާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ަތއްޔާރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެއިކޮށްފަބޭސް މަޢުލޫމާތަށް

 ދޭނެ ،ދި މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ ފޯނު ބިލެއްގައިމުގެ ެވސް އައަމީންޢާއް މި ސް ރޭޓެއް. އަދަދެއް ކަނޑައަޅާށޭފިކް

ވިސްނާލާފަިއ  ެއއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީންނޭ ފެނިގެ ހުރި ގޮތެްއ އެހެންވީމާ، ކުރިްނ ޮގއްސަ އަދަދެއް. 

 ކިހިނެއްތޯ ހަދަންވީ ވެސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި ފާހަގަކުރި ނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަކަްށ 

ޓަކަިއ ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި ޮއތް މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުަގިއ  ށްއަފަސޭހަ

ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާަފއިވާ ގޮތުގެ ފޯނު އެަލވަންސަށް  2015އަންދާސީ އަދަދެްއގެ ގޮުތަގިއ އެންމެ ފަހުގެ އަހަރު 

ޓީން ބޭނުންވެއްެޖ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމި ންމިއޮތީ. ދެ ލުގޮުތގެ ޚަރަުދގެ ތަފްޞީ  ނުވަތަ ފޯނު ބިލަށް ހިނގާަފއިވާ 

ގެން އަެނއްކާ ވެސް ހޯދައިއެ މަްއސަލަ  ގޮތުން ހޯދިދާނެ. އެކަމަކު ގުޅޭމި މެމޯއާ ތި ވިދާޅުވިހެން ކަމަށްވަންޏާ 

ޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތުަތކެްއ ނަގާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަ އަުޅގަނޑުމެން ފަހުން ހޯދަން އަޅުގަނ

ެވޭވ މީގެ ފަހުން ކަންކުރާނެ ކަނޑައަޅާަފއި ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް
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ބޭފުޅުން  މާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ތިބޫލުކުރޭތީވެ. އެހެންވީކަމަށް ޤަ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ

ެވްސ އަުޅގަނޑު ހޯދާނަން. އަިދ ޮކމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް  އިމުކޮމިޓީއަށް ހަމަގަ  ޢުލޫމާތެއް މިބޭނުންވާ ކޮންމެ މަ

ދޭނެ ކަމުގައި ހަމަ ޔަޤީންކަން އިައދި ފަހުން ވެސް ހޯދަ ނުވިކަމުަގއި ިވޔަސްގެން ައޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވައި

ގޮތުްނ ނިންމުން ކަމަށް. މީގެ  އާމެދުައޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައަޅުގަނޑު އަރުވަން. އެހެންަނމަވެސް، ިމއަދު 

ެނ ކަމަކަށްވާީތވެ އެކަުމގަިއ ަމކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާހުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތަްއކުރާނެ ގޮެތއް ކަނޑައެޅުފަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. މުބީނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.ހާ އަޅުގަނޑު ހުރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ބިލެތްދޫ

ތާއީދުކޮށްލަން ުފވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  ވެސްއަޅުަގނޑު އާދެ! އްރިރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައާދެ! 

އޮްތ ނޑުމެންގެ އަުތގައި މިައޅުގަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އީމެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ހުށަހެޅުމަށް. އެއިްއޒަތްތެރި 

މަސް ދުވަހުގެ ޖުމްލަ  12 މަސްދުވަހަށް ބަލައިލާއިުރގައި 12ވަނަ އަހަުރގެ  2015ަގއި ލާއިރުތަފްޞީލަށް ބަލައި

ބޫލުކުެރޭވ ފިާޔއަީކ އަުޅގަނޑަށް ޤަރު 8000ލާރި. އެހެންވީމާ،  22ރުފިޔާ  7993ންނަނީ އޮ ޚަރަދު އެވްރެޖް މި

ވަސް ވަކިން މިހެން ވަނަ އަހަރުަގއި މި މަސް ދު 2015 އެއީނެ. ގޮތުަގއި މި ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ވެގެންދާ

ލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާފަިއވާ ދަތުރުތައް ކުރައްވާަފިއ މަސްތައް ބަލައި

މި ޑު ެއއްެޗއް އަރާފަިއ ބޮ އަސްލު  ގެން މިއިންެނވީ ހަތަރު މަހެްއގައި ޓަރނޭޝަނަލް ކޯްލތަކެއް ނަްނގަަވއި ނުވަތަ އިން

ބޮޑުކޮށެްއ ނޫން މި ބޮުޑތަން ުޅގަނޑަށް ފެންަނ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، ެއވްެރޖްކޮށް ބަލާއިރުަގއި އެހާ އިންނަނީ އަ

ލެއް ވެސް. އެހެްނީވމާ، ދެން އެގޮތަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އި ހުރިފެންނަނީ ބިލުތައް އަރާފަ

 މިހާރު މިސާލަކަށް؛ ސް ަވރަކަށް އަސްލު ވިސްނާލަންވީެހން މީތި ގާތްގަނަޑކަށް މިދަންނަވަނީވެއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ

ތަކުެގ . އެހެންވީާމ، ިއންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްއެަބ ހުރި އަރާފަ 22000ހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާ އެޕްރީލް މަ

. އެހެންވީމާ، އަރާފަ 11000 މިއިނީ ހު ވެސްހަމަ ސެޕްޓެމްބަރ މަ ރީ އަިއއްސަ. ދެންގޮތުަގއި މި ެއއްޗެހި މިހު

 ގަިއ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްަތކާ ަވކި ޕްރީޑްތަކުގެ ވަކި ުދވަސްތަކު އިންނަނީ ަވކި ފާހަގަކުެރވޭ ގޮުތގައި މިއަޅުގަނޑަށް 

ދުވަހުގެ  ގުިޅގެން ބޮޑެތިކޮށް އަރާފައި މިއިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މި ދެންނެވި ހަތަރު މަސް ފިޔަވައި މުޅި އަހަރު

އަސްުލ  ނޯމަލް ޭރންޖްގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މި އިންނަނީ ުދވަހުގައި  މަހެއްހާ 8ބާކީ މިއޮތް 

 5000ވެސް ބޮޑު އިނގޭޯތ. ގާްތގަނޑަކަށް ފަހެްއވަރު ހަދާލަންވީ. އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ޮގތުގައި ހުޅަހަޅަން  8

 އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކަނޑައަޅަން ަލވަންސެއް ިމގޮތަށް ރުފިޔާގެ އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ހަމަ އިދާީރ މެމޯގައި  އޮތް ހުށަހެޅިފައިމި ަފހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިީޓއަށް  އާދެ! ހަމަ އަިދވެސް އެއް

މަލުކުރަމުން އައިއްސަ މިއޮތީ. އަަހރު ފެށިގެން މެމޯއަށް ޢަވަނަ  2008ބޭފުޅުން ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

މި ކޮމިޓީގައި މި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ެމދުވެރިކޮށް މި ހުށަހެޅިފައި  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ހަކަމެއް ކަމަށް ފަސޭ ްކސް ރޭޓެއް ކަނޑަެއޅިފައި ޮއތުންމިއޮތީ މިހާރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ތަްއޔާރުކުރުމުަގއި މި ފި

ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލައެއް ގޮތަްށ  ވަެރއްގެ އަދަދެްއ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ބޫލުކުރެވޭތީވެ އެޤަ

ކުރެވިފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރއަޅުގަނ

ނޑުމެން ނިންމާނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އާދެ! ޢަލީ ފަޒާދަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިާދނެ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 މުބީން  ގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުމި ބިލެތްދޫ ދާއިރާ ށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް ޅި ހުމި އަޅުގަނޑު ކުރިން ހުށަހެ

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން  . ދެންންބަރު ފަޒާދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީމިހާރު މުބީނުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެިރ މެ

ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ  އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އެކަމާ އިޢުތިރާޟުނުުކރަނީ ކަމަށް

ެއއް ގޮތަކީ އެއީ ިމއަުދން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެން  މިއޮތީ.މި ވާހަކަ ދެެކވިަފއި  ެދޮގތަކަށްމެންބަރުންގެ ވާހަކަތަުކގެ 

ނީ މަލުކުރާޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަަތ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަޢަ

އޮން ދަ ރެކޯޑްގައި ހުށަހަޅުއްވާަލއްވާަފއި އެކަމަްށ  މި ދެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަކު މި ކަމަށާ.

ގައި އަޅުގަނޑު މިހާރު އެންމެ ކުޑަ މިނެއް ކަމު ގަނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމަ ރަނގަޅުވާނެ. ދެންއަޅު

ރުފިޔާ ފޯނު އެލަވަންެސއްގެ ގޮތުަގއި  5000ފިން ކަނޑަައަޅއި ކަމުގައި އެންމެ ުކަޑ މިނެއް ،ކަނޑައަަޅއިފިން

އެހެން ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީވެ. އެހެންވީމާ،  ޖެ ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނިްނމަންކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްެވއް

ޯވޓަކަށް އަހާލާނަން. އާދެ!  ކަނަޑއެޅުމަށް ައޅުގަނޑު 5000ފުރަތަމަ ނިންމުމަކީ  ކަނަޑއެޅުމަްށ، 5000 ފުރަތަމަ

ޓީން މި ނިންމި ނިންމުން މި ކޮމި ނަށްހުޅުވައިލާނަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދެން
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ދޭން ފަށާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ފެށިގެންކަން.  5000މަށް ފޯނު އެލަވަްނސެއްގެ ގޮުތގައި ކަނޑަެއިޅ އްޢާއަމީން

 ފުރުޞަތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މުބީންނަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފާސްކުހަމަ މަލުކުރަން ފަށާނީ ޅާލަން މި އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ޢަ އާދެ! އަުޅގަނޑު ހުށަހަ

 މަލުކުރަން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.އެގޮތަށް ޢަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 .ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން ތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިއަޅުގަނޑު ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް މައްސަަލއަށް އިުތރު މެންބަރަކު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަކާެއއް ނެތް.  އިހުށަހެޅިފަ ރުމިހާޝުކުރިއްާޔ. 

ވަނަ ދުވަހުން  18ކަނޑައެޅޭ އެެލވަންސަކީ މި މަހުގެ  ދެންމެ  ތީ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުބީންއޮ އިހުށަހެޅިފަ

ގޮުތގަިއ ކަނަޑއެޅުމަށް. ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނަޑއަޅާ އެލަވަންެސއްގެ ކަމަށް މަށް ދޭން މީންޢާއްފެށިގެން އަ

މް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިތާއިދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ަވއިކަަރދޫ ދާ

ވެސް ދަންނަވާލަން. އާދެ! ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާުޤން މި ހުށަހެޅުން  ދިނުމަށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު 

ުރވެަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ސް އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ހާޒިވެ ކުރީގެ ަމއްސަލައަދި ފާސްވެއްޖެ. 

މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން  އްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން. ދެންއިއްތިފާޤުން މި ފާސްވެ

ބެހޭ ގޮތުްނ  ފައިވާ ކަންތަކާކުރީގައި ހިނގާ އެލަވަންްސ ދޭ ޮގތަށް. ދެންމި  ފެށިގެން އަދުންމި ނިންމީ މިހާރު މި

އެކަމަށް ވަކި ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން  ވަކި އޮތް ގޮތަކަށް ހިނާގފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށްއޭރު 

އެއްބާރުލުމަކަށް  ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ދެއްިވ ހުރިހާ ހަމަދެން  އި،ަމކަށް ކޮމިޓީން ނުނިންމާކަމަށާކަނޑައެޅު

އެކު މި ހިސާބުްނ  އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. ކޮމިޓީއަށް ިމއަދު ހުށަހެޅިފައި އެހެން ަމއްސަލަެއއް ނެތުމާ

 ކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން 
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