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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުްނގެވަަޑިއގެން ދެްއެވވި ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް  16އްމު ކޮމިޓީގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢާ`. 

ވަަޑިއގެން ތިއްބެީވ؛ ކޮމިޓީގެ ނައިުބ ށް ހާޒިރުވެ މިވަގުތު ކޮިމޓީއަލާނަން. އިނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިރު، ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޤައްރިރު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ 

ރި އަޙްމަދު މުބީން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ތ.ގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، އަލިފުށީ ދާއިާރގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް، 

ންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ނައިފަރު ދައިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މިއޮީތ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް.ކެލާ ދާއިރާގެ އި  .އަުޅގަނޑު އެއީ އިބްރާހީމް

ކަމަށް ވިދާުޅެވ  ބޭނުންފުޅުވާ މު އުފައްދަވަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދެ މަޤާމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެސިސްެޓން

ރައްޔިތުްނގެ ލާނަން. ވުން. މި ސިޓީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީއާ ގުޭޅ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެ

މިޓީއަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓެއއް. މި ސިޓީ އަޅުގަނޑު ކިާޔލާނަން. `. ޢާއްމު ރައީސް ޢާއްމު ކޮމަޖިލީހުގެ 

ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު  ންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާރިފަށް،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކެލާ 

)އީެއކްސް ސިްކސް އީ( ެގ ެދ  ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާެގ އެސިްސޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ތަފުސީލުތައް ފޮނުވައި ެއ މުސާރަިއގެ  އިމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ެއކު މަޤާވާތީ މި ސިޓީއާމަޤާމެއް އުފެއްދެވުމަށް ބޭނުން

ކޮމިޓީގެ ލަފާފުޅެއް ދެްއވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އިޙްތިރާްމ ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން. މެދު  މަޤާމުތައް އުފެއްދެވުމާ

ެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު) މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ކުމް ޢަބްދު. ޚާދިމ2016ުނޮވެމްބަރު  23. 1438ޞަފަރު  23

ބަހުން ވެއްޖެއްޔާ އެއް ވޭ. މިހާރު ދިެވހިމަޢުލޫމާތުތައް ެއޓޭޗްކުެރވިފައި ގައި ެއ ވިދާޅުވާ ސިޓީ . ދެން (ރައީސް

މަ ޢަލީ ފަޒާދު. ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފުރަތަކަމަށް ެއބަ އޮތް.  ކުރެވިަފއިވާކަރުދާސް

 މިރު.އަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު ޢަލީ ފަޒާދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެން

މެއް އަދު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ދެ މަޤާޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރިމައްޗަށް މި އާދެ!

މުތައް އުވާލީ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑަށް މީގެ ބައެްއ ގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަކީ މަޤާއުފައްދަން. އިްއެޔގައި ައޅު

މު އުފައްދަން ބޭނުންވާއިރު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ެގ ދެ މަޤާއީ.ެއކްސް.ސިްކސް.ބީންތައްތައް އެބަޖެހޭ ސާފުކޮްށލަން. ކަ

ވަނަ އަހަުރގެ  2017. އެއީ މުތަކެއް ތިބިތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭއޮިނގަނުޑގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ މަޤާ އިދާރާގެ

މުތައް ބޭނުންވޭ. އަިދ މި މަޖިލީހުން މަޤާ ވޭތޯ ސާފުކުރަން  ގައި މި މަގާމުތަުކގެ މުސާރަ ހިމެނިފައިބަޖެޓު
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އެްއވެސް އުސޫލެްއ މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލަކީ ކޮބައިތޯ. މިހާރު ޢަމަލުކުރަން މުތައް އުވާުލމާއި ދުމާއި މަޤާއުފެއް

ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވާނަމަ އެ އުޫސލެއް މި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކަނޑައެޅިަފއި 

 މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ކޮމިޓީތަކެއްގެ އޮންނަނީ  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު އެކުެލވިފައި މި  އާދެ!

ންނަ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭަގއި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކަށް މިއޮންނަނީ ޢާއްމު ޮކމިޓީއަށް ދީފައި އޮ .ފަދީތަކެއް މެންޑޭޓު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިާދރީ ކަންކަން ހިންގުމަށް ަޓކައި ހަމަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ަގވާއިދަްށ 

މެންޑޭޓެއް މަިއގަނޑު މެންޑޭޓެއް ގޮތުަގއި މިއިންނަނީ ޢާއްމު  ކުރުމުގެއިޞްލާޙުތައް ގެނަސް އެކަންކަން ގެންނަންޖެހޭ

މުތައް ުއވާލުމާއި ިމ ކަންކަމަކީ އަުޅގަނުޑ ތީން މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާިއ މަޤާކޮމިޓީން. ހަމަ އެގޮުތގެ މަ 

އެއިެރއްަގއި ހުންނަ ވެސް  ވެިރއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އަބަދުޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޮޔއެދުމުގެ އިސް 

)ރެކޯޑިންގގެ ައޑުނުސާފުކަމުްނ މެންބަރު ރެކޯޑިންގގަިއ  ާވނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ،މަޖިލިސްގެ ރައީސަކު ކުަރއް

ރީމަކާ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ހު ކޮމިޓީން ހަމަ  ޢަމަލުކުރާހިތް އޮތީ ެއއީ ަވކި ބޭފުޅަކު  ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނޭވ(

ހާރު ެވސް ކުރަންެޖހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ދާރާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މި ކޮމިޓީން ކޮށްދިނުމަކީ ހަމަގައިމުމަޖިލީހުގެ އި

ވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  މަކީ ހަމަގައިމުމި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ މަޤާ 

ލުގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ އަދި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރާ ޙާވާަހކައަށް ެވސް އިޙްތިރާމްކުވެސް ދެންމެ ފަޒާދުގެ 

 މަކީ ހަމަަގއިމުމަޤާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިތަނުެގ ބަޖެޓް ސެކްޝަންެގ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މި

މަކަ. އެހެންކަމުން، ވެސް އުަފއްދައި މި ކޮމިީޓގެ ލަފައެއް ހޯދާކަށެއް ނުފޮނުވާެނ އެކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތްނަ

މުގައި ހުންނެވި ގަމުންދާއިރުގައި މިއަދު އަމީންާޢއްމުގެ މަޤާމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހިންއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަނީ 

ބޭފުޅާ އުޅުްއވާލެއް ބުރަކަްނ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެ މަނިކުފާނަށް އެހީތެރިކަން 

ނަމަވެސް އެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީްނ  ދެވޭނެ ކިރިޔާ ގޮެތއް އޮތްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ 

ތެޭރަގއި ހަތަރު  ގެތެރޭގައި އޭނަގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކު ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. މީގެ 

ރައްޔިތުްނެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތްއިރުަގއި  މިއޮތީ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއިނުކުތާއެްއގެ މައްޗަށް 

ވެސް ގޮްތގޮތުން  އަދި އެނޫން ވާލުކުާރ ކަންތައްތަާކއި އަމީންޢާއްަމށް އެހީތެރިވެދިނުމާއިމަޖިލީހުގެ ރައީސް ޙަ
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ރެއަށް ކޮންމެހެން މިހާރު މި އިދާރީ އޮނިަގނޑުގެ ތެއެންމެހައި މަސައްަކތް. ސެކްޝަންތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މުތައް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޓީން މި ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތަށް މި މަޤާބޭނުންވާ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެކޭތީވެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ަހމަ ހުށަހަޅަން.ހުއްދަ ދިނުމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ޙުސައިން.ޝުކުރިްއޔާ އާމިރު. މުަޙއްމަދު ރަޝީ އާދެ!

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

 އަޅުގަނޑު ވެސް ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން ބައެއް ސުވާލުތަަކށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ!

ލަީކ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެްއިވ ޢަލީ ފަޒާދު ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. ދެން އަުޅގަނުޑގެ ހަމައެކަިނ ސުވާ

މެއް އިތުރަކަށް ނުއުަފއްދަާވނެ ކަމަށް ވަރަށް ބާރަްށ މި ައހަރު ތެރޭގައި ެއްއވެސް މަޤާކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން 

ޟުާވ ތަޢާރުމުތަކެއް އުފެއްިދގެން ދިުއމަކީ އެއީ އެ އްޔިތުންގެ މަޖިލިްސގައި އައު މަޤާވިދާޅުވަމުންދާ ވަގުެތއްަގއި ރަ 

ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ެއއީ. ދެން އަޅުގަނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު  ވާހަކަފުޅެްއ، މިނިސްޓަރާ

އްމަކީ ދެން މިތާގަިއ އޯލް އިން ވަންެއއްގެ ޮގތަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭުފޅެއް. ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި އަމީންޢާ

ދަވަނީ އެ ރަކު ބޭނުންވާ ވަގުުތ ފޯނަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވެސް މިހާރު ގެންހުއްޓަސް ހަމަ ބޭނުން ކޮންމެ މެންބަ

. މިތާނގައި އްމުގެ ނައިބެއް ވެސް ހުރޭ. އެ ަނއިބުގެ ދައުރު ވަރަށް ކުޑަޮކށް ފެންނަނީބޭފުޅާ. ދެން އަމީންޢާ

ގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެހާ މެއްންދާކަމަށް ވަންޏާމު އެއްވެސް މަޤާއެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތްަތްއ އެގޮތަށް ބެހިގެ

އްމުކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިފަިއ ވަނީ. ެއއީ ބެހިފައި އޮންނަޮގތް ޢާބުރަބޮޑުެވގެން ނުދާނެހެން ހީ 

މުތަކެއް އިތުުރވަނީބާއޭ. ނޫނީ ށް ހެދޭ ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ މަޤާއޮތީމަ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނީ މިހާރު އަލަ

ނޫނީ ވަކި ާޚއްަޞ  ތަނަށް ދެ މުވަްއޒަފަކު އިތުުރކުރަންޖެހެނީބާއޭ. ވަގުތު މަސަްއކަތަށް ދަތިވާތީ މިހެން މި ކޮންމެ

މިކަހަލަ ބައިވަރު ުސވާލުތަެކއް އެަބ ، ތުރުކުރަްއވަީނބާއޭ. އެހެންވީމާމެއް އިބޭފުޅަކަށް މަޤާމެއް ދެއްވަންެވގެން މަޤާ

ަގއި މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުވަްއޒަފުންނަށް މިހާރު ނދިވެސް މިތާއުފެދޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މާ ރަނގަޅު އަ

ސް. މަޤާމުތަކެްއ ލިބޭ މިންގަނޑަށް އިތުރު އެއްެޗއް އިތުރުެވގެން ދިއުން ޒިންމާ އިތުރުކުރަްއވާފައި ވެ

ަގިއ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތަށް މު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާމާ، އަޅުގަނޑު އެހެްނވީމާ، ދެ މަޤާވުެރ. އެހެންވީ އިތުރުކުރެްއވުމަށް

 ބަލާއިރު އިތުރުކުރަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަންެވގެން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޝުކުރިްއޔާ. ދެން މުބީން. ދެ!އާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

މުތައް އިތުރުވަނީ ބޭނުންވަނީ މި ކުއްލިައކަށް މަޤާ . އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަންޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ުފރުޞަތަށް އާދެ!

މުތަކެއް. ހަމަ ލި މަޤާއަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ައޅުގަނޑުމެން ިއއްެޔަގއި މި ނިންމާވަރަށް ބޮޑަށް ކިހިނެއްތޯ 

އްސަލަތަކެއް ުހރިކަމަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ. މުތަކެއް އުފައްަދއިގެން އޭގެ މަ އޭރު ބޭނުންވެގެން ބައިވަރު މަޤާ ރައީސަކު

ވެސް  ވެސް ދުވަސްތަެކއް ވެއްޖެ ހަމަޔަޤީނުން ދެން އަޅުގަނޑަށް ސީދާ ތާރީޚެއް ދަންނަވާލާކަށް ނޭނގެ. ޔަޤީނުން

 ަގއިނއަންނަނީ. މިތާ މައްސަލަތަކެްއ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެން. އެ ކިހިނެއްޯތ ކުއްިލއަކަށް މި ބަދަލުަތްއ މި

އެ އޮންނައިރުަގއި  . އާދެ!އޮެވއް ނޫންތޯ މުވައްޒަފުންެގ، ކޮން ނަމެއްތޯ ކިޔަނީ އެއަށް. ޕާލިމެންޓަރީ ސަރވިސް

ނިޒާމުން ބޭރުން ކުއްިލއަކަށް މިހެން މި އިތުރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވުްނ އެބަހުރި. މިނިސްޓަރުެގ 

މިހެން ދެން މުތަކެއް ދައުލަތުގެ އެކިެއކި ވުޒާރާަތކުަގއި އިތުރު މަޤާ  ންވާހަކަފުޅު އަުޅގަނޑު ވެސް އަުޑއެހިން. ދެ

ވެސް ބަޖެޓުން ކަންކަން  މިހާރުނުއުފެއްދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުން ސަރުކާރުގައި ުހރި ދަނޑިވަޅެްއގައި 

ފައި ނުވެސް ނެތްމެ. ދެން ހަމަނުޖެއްސިގެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ކަންބޮޑުވެފައި މިއިންނަނީ. ދާއިރާގެ ކަންކަން ހިމެނި 

ްނ ކިހިނެއް އަުޅގަނޑަށް މި ަވޒީާފތަކާއި އެްއޗެހި އުފައްދަިއގެ، އެކަމަކު ވެްސ ދެން ީކއްތޯުކރާނީ. އެހެންވީމާ

 .ތާއީދުކުރެވޭނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.ތެންކިޔު މުބީން. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

 މުގެ ނަމާއި މިއައިްސ މި ސިޓީ ބަލައިާލ މި މަޤާ ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ދެންމެ މިކޮޅަށް  އާދެ!

މު ކަމަށް. އެކަމަކު މި ދެ މަޤާ ފެންނަނީ މިތަނަށް ބޭނުންއެްއޗެހިތައް ެޗކްކޮށްލާ ހަދާލިިއރު ދެން މިއީ އަޅުގަނޑަށް 

ގެންދެވީ އަލަްށ ންސް އެ ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން ބަޖެޓްގައި މި ފައިސާ ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

އޭގެ އިތުރަށް ޕޮލިޓިކްސް ތެރޭގައި އިނގޭތޯ.  މުތަކުސިވިލް ސަރވިްސގެ ަމޤާ އުފައްދަވާނެ ކަަމށްނުމެއް މަޤާ

ނޫިނއްާޔ  އެބަ ލަްއވާ އެަބ އުފައްަދވާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސް  މުތައް މިހާރުމަޤާ

އަުޅގަނޑަށް ހަަމ ަވކިން އޮންނަ ތަނެްއ. އެހެންަކމުން،  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްއަީކ މުޅިން ސިވިލް ސަރވިްސއާ

ތް ގޮތުން ވެއްެޖްއާޔ އޮ ގަނޑަށް އެނިގފައިގައި މި ފަިއސާ އޮތްކަމަްށވަންޏާ އަދި ާޚއްޞަކޮށް އަޅު ފެންނަނީ ބަޖެޓު
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ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު ނޫންހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ.  މިތަނުގައި ތިބި ދެ މުވަްއޒަފަަކށް ބޭރު ބަޔަކު ގެންނާކަށް ެވސް

ަގިއ ގޮތެއް ހައްަދވައިެދއްވުމަށް. ައދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އެހީތެރިވުމާއި މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް އެ މަސައްކަތު

މިތަނުގައި މިއުޅޭ ބުަރކަމާއި މިތަނުގައި މި ދާ ަވގުތުތަކަްށ މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ހޭދަާވއިރު އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ 

މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ަކމެއްހެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް 

ޤައްރިރު އަޙްމަދު އާމިުރ އެ ދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅަށް. ޭއނަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަްށ ކޮމިޓީގެ ނައިުބ ރައީްސ، ނަިއބު މު

 ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ެއއަށް ތާީއދު ވެސް ކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ޢަލީ ނިޒާރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ރު ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް މިއޮތް އަހަމި އަހަރު ޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ޝުކުރިއް

މުތަެކއް ުނއުފެއްދޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ެރކޮމަންޭޑޝަން އަިއއްސަ ވިދާުޅވެފައި އަިއއިރު ައއު މަޤާ

މެއް ހެދިގެން. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި މުސާރައަށް ތުންގެ މަޖިލީހުން އިތުރު ދެ މަޤާއިންއިރު ރަްއޔި

ބަލައިލާއިރު ޖުމްލަ މުސާރަ ެގއަށް ގެންދަން އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ސާޅީްސ ފަސްހާސް ާސޅީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިޭބ 

މެއް. މިެވސް ޤާނޫން. ެއއް ފެްނވަރެްއގެ ދެ މަ މެއް ވެސްެއއް މަޤާކަހަލަ މުސާރައެއް ިމއޮތީ. ެދން އަނެއްާކ 

ގާްތގަނޑަކަށް އަުޅގަނުޑ  މި އުފެދިގެން ދަނީ. އެހެންވީމާ،މެއް ހާރު ެއއް ެފންވަރެްއގެ ދެ މަޤާމައްސަލަެއއް. މި

ހާްސ ރުފިާޔ  ކުރިން މިދެންނެވިހެން ޓޯޓަލް ެގއަށް ގެންދަން ާސޅީްސ ފަސްހާސް ވަަރކަށް ސާީޅސްވަރަކަށް

އަހަރަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ެއްއ ހާސް ދެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައަށް އަންނާނެ  ވަރަކަށްގެންދަންޏާމު މަހެއްގެ މައްޗަށް ނުދިހަ

ސް ޕީ.އެސް.އެމްޭއ، ޕޮލި ،ނެއްހާ ރުފިޔާ އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ބޮޑު ެއއްެޗއް ެއީއ. ދެން ސިވިލް ސަރވިސްއޭ މިލިއަ

. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އް ނޯންނާނެ. މުސާރަ ދޭނީ ދައުލަތުގެ ފައިާސއިންސަރވިްސއޭ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފެ

 ިސޔާސަެތއްގެ ަވޒީފާ ނުއުފައްދަން ސިާޔސަތެްއ އޮތްއިރު ިމވެސް ުސވާލު ުއފެދޭ ކަމެއް. ދެން ކޮންމެސަރުކާރުގެ 

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ީމގައި ދެްނ  . ެއހެންވީމާ، އެހާ މުހިންމުއުލަުތެގ ފައިސާ މުސާރަ ެދއްވާނީިވޔަސް ހަމަ ދަ ގޮތެއް

އިތުރަށް އިދާރީ  އްމަށް އެހީތެރިވުން ވެސް އެބަ ޮއވޭ. ދެން އޭގެންޢާންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަްށ ބަލާއިރު އަމީމި ބޭފުޅު

ކަމުގަިއ ތްކުރާ ަބއެއް ނޫން. އިދާރީ ކަންބައެއް ކަްނކަމުގައި އެހީތެރިުވން ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިދާރީ މަސައްކަ

ހެންވީމާ، އީސަށް. އަދި މަޖިލީހުގައި އެކަން ކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހުރި އުނދަގޫތަކެއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ރަ

މު މުހިންމުވާތީ ކަންނޭނގެ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން ެދ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޤާ
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ނެވީ. މިހެން މިދެން  މު އިނީމަ އަޅުަގނޑުދޭން. އެއް ފެންވަރެްއގެ ދެ މަޤާ މުމަޤާމުގެ ބަދަލުގައި ެއއް މަޤާ

 ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑމެން އެ ފުރުޞަތު ދިނުން.މު ދެ މަޤާމުގެ ަބދަލުގައި ެއއް މަޤާ އެހެންވީމާ، އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. މަރުޫޒގު  އާދެ!

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު

ތާއީދުކޮށްލާނަން. ދެން ހަމައެއާއެުކ ހުށަހެޅުމަށް އެ ރު. ފުަރތަމަ އަޅުގަނޑު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި

ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ގިަނ ދުވަހު ވާހަކަދެކެިވއްެޖ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ހެންއޮތްއިރު އަނެއްާކ އިތުރު ދެ ަމގާމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯްޓސް ސްޓާފުންގެ މުސާރަ ުކޑަކަުމެގ ވާހަކަ. ކަންމި

ތްގަނޑަކަށް އެބަ އަރާ ާސޅީސް އަށްހާސް ރުފިޔާ. މުގެ މުސާރަ އަންދާޒާކޮށްާލއިރު ގާ އުފައްދައި އެ ދެ މަޤާ

އެހެން ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރަެއއް ާވނީ ން ޮއއްވާ މިއަދު އެންމެ ރަނަގޅުެއކަން އެހެ، އެހެންވީމާ

ވަތަ އަެންއކާ އިތުރު ޮބޑު ދެ މަޤާމު ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުންތޯ ނު އްަސސާތަުކގެ ުމސާރަ ކަނަޑއެޅިފަިއވާމިނިވަން މުއަ

މުޒާރަިއެގ ވެސް  މަށް މުސާރަ ދެވިގެންތޯ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިހާރުއުފައްދައި އެ ދެ މަޤާ

ސްޓާފުންނާއި ސީނިއަރ ސްޓާފުންނާއި ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑު  ރު އަުޅގަނޑަށް އެބަ ފެނޭ ސަޕޯޓްއޮނިގަނޑަށް ބަލައިާލއި

މިީއކީ އެްނމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ަތއްޔާުރުކރެވިފައި އޮތް މުސާރަ އޮިނަގނޑެއް ނޫންކަން އަުޅގަނޑު ފަރަގެއް ހުރިތަން. 

ުޅގަނޑަކަށް ާތއީދެއް މު އުފައްދާަކށް އަޑު ވެސް ހަމަ ދަްނނަވާލާނީ ދެ މަޤާފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އެހެންވީާމ، އަުޅގަނ

ދެން ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަށް އުނިކޮށް މު ނެތް. އަދި އެއާެއއްކޮށް ެއއް މަޤާމު މައްސަލަެއއް އް މަޤާނުކުރެވޭނެއޭ. އެ 

ތެރެއިން އެ ލިބޭ ެއްއޗެއް ބަހާލަިއގެން ވެސް އެ މީހުންގެ މުސާރައަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ގެަނއުމަކީ  އޭގެ

 ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަެމއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ާގތްގަނޑަކަށް ވާހަކަ ހުރީ ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

އްވާަފއި އެބަ އޮްތ ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ޮއތް ކުރަ .ޢަީލ ފަޒާދުއެްނމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކެވި އެްއކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން 

ތެރެއިްނ  ސުވާލުތަެކއް. އެ ުސވާލުތަކުެގ ޖަވާބު ލިބިވަޑަިއގަތުން އެދޭ. އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި. ޭއގެ

ތަކެއްހެން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހަމަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުރެްއވި. ދެން

ާއއި، ގަާވއިދުގެ ކޮން ގޮަތކުންޯތ  ވޭތޯގައި ހިމެނިފައިވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު 2017އާއި  ވޭތޯމަޤާމުއޮނިގަނުޑަގއި މި 
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މިއީ މިކަން ކުރައްވަނީ. ެއއީ އަެނއް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯއްދެުވން. ދެން އާމިރު ވެސް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮތީ ހަމަ 

ތަށް މި ފާސްކޮށްދެއްވުން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ އޮްތގޮ

މު އުފެއްދުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. ހަމަ އެއަށް ތާއީދު ވެސް ހަގަކުރެްއވި ޕޮއިްނޓަކީ އެއް މަޤާނިޒާރު ފާ

އް ހުށަހެޅި ތާއީދު ހުށަހެޅުމެއްމުގޮެތއްަގއި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތަކީ ވާފައި އެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާ، ޢާކުރައް 

އަުޅގަނޑު ޖެހޭީނ ވޯޓަކަށް އަހަން. އެހެންނަަމވެސް، މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ިއއްެޔ މުބީން ވެސް ލިބިއްޖެއްޔާ 

މުތައް އުވާަލއިފި. ުއާވލިއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އަުޅގަނޑުމެން ބަޔަކުމީހުްނ މަޤާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އިްއޔެ 

މުތަކެކޭ އުފެއްދީފައި ހުރީ. ެއކަމަުކ އާމިރު ފާހަގަކުރަްއަވއިފި އް ހުރީ ގަާވއިދުން ތަންނުދޭ މަޤާވާހަކަތަތެރޭގައި 

. ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. މުތަކެއް ުއފައްދަވަން ަގާވއިދު އެބަ ބުެނއޭރިވުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭ މަޤާރައީސަށް އެހީތެ

ރިން އޮނިގަނޑުަގިއ ުޑ ވެްސ ހަމަ ބޭނުން ކުރިއަށް ދިއުުމގެ ކުަބއިވަރު ސުވާލުަތކެއް ހުރީތީެވ އަުޅގަނ، އެހެންވީމާ

ވޭތޯ ބެލުން. ދެން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުރެވިފައި  2017ވޭތޯ ބެލުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. މި މަޤާމު

 ކޮންމެ މި ކޮމިޓީއަށް އެނގިގެން މިކަން ނިންމަން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މި ކުރަނީ  ގަާވއިދުގެ ކޮންާތކުންތޯ

ސް އަޅުގަނޑު ފަހުން މި ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުން ވެފައި އޮތް އީދު ލިބިހުށަހެޅި ތާ، ގޮތަކަށް ނިންމިޔަސް. އެހެންވީމާ

މިހާރު މި ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ޤަޞްދުކުރަނީ. ނިންމާލާފައި އެ ދެހުށަހެޅުމަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު ފަހުން ވޯޓަށް 

ހަމަ ެއގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުިރއަްށ ގެންދަން. ދެން ކޮމިީޓ  ،ގެން އަހަން ފުރުޞަތު ދޭނަން. ހުށަހަޅުއްަވއި

އެއްކޮށް،  ލޫމާތަކާޢުއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވި ހުރިހާ މަމެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ެވއްޖެ

ށް، ބައިަގޑިއިެރއްހާ... އާދެ! ލޫމާތު ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްަސކަޢުކިހާއިރަކު ގާތްގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ މަ

 .ޖަހާއިރަށޭ. ވަން 1ރަނގަޅުޯތ.  12:30އަުޅގަނޑުމެން ޮކމިޓީ، އެހެން ކޮމިީޓއެއް ކޮްނގަިޑއެއްތޯ. ، އެހެންވީމާ

ްއޔާ އެހެން ެވއްޖެ ؟އްޔާއަށް ވެދާނެތަ އެހެން ވެއްޖެ 12:15 ؟އާދެ! އެހެންތޯ. މިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ

އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެްނ  ކުއިރު ތެރޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ނިންމާލެވޭނެ. އެކަމަބައިަގޑިއިެރއްހާ

އަށް އައިސްދެން. އޭުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނީ. އެހެން ނޫނީ 12:15އަށް ހަދައިފިއްޔާ 12:15

ުޓ މިނި 10ފުޅުންނަށް ެވސް ބަލާހެން މުކޮށް އަުޅގަނޑު ހުރިހާ ޕާީޓެއއްގެ ހުރިހާ ބޭއްޢާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ބަލައިދޭންޖެހޭ. އެއީ ައޅުގަނޑު ކަންކޮށްފަިއ އޮތް ގޮތްވީަމ އަުޅގަނޑު ކަްނކުރަން ބޭނުންވާ ގޮްތވީމަ. އެހެްނވީމާ، 

އްޔާ ަގއި، ޝާްޕ ފެށޭނެ. ފެށިއްޖ12:15ެއަށް ައއިްއސިްއޔާ، ވަޑަިއގެންދެްއވައިިފއްޔާ ައޅުގަނޑު  12:15

މުކޮްށ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ިނންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އްޢާ ތެރޭގައި  ޓުިވއްސަކަްށ މިނި އަޅުގަނޑުމެން

ކޮމިީޓެއްއ  އަނބުރައިގަިއ 12:15ލޫމާތު އެްއކުރަްއވަިއގެން ޢުޓޭރިއޭުޓަގއި އަުޅގަނުޑ އެދެން މި މަރެސެކް

 ށް ޝުކުިރއްޔާ.ބާއްަވއިދޭން. މި ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަ

_________________________ 
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