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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން ެދއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  17މު ކޮމިޓީގެ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްރަ`. 

 އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ދަންނަވާލާނަން.މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ހާޒިރީ 

ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރިއަލިފުށި ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ކެޔޮދޫ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް އިްއޒަތްތެރިނައިފަރު ާދިއރާގެ ، މެންބަރު އަޙްަމދު މަރުޒޫގު އިްއޒަތްތެރި

މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  އިްއޒަތްތެރި ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ، މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާގެ 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރިމަަޑވެލި ާދއިާރގެ ، މެންބަުރ ޢަލީ ފަޒާދު ިއއްޒަތްތެރިފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ ، ދޮންމަނިކު

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން އިްއޒަްތތެރިބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ، މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 ޢަލީނައިބު މުޤައްރިރު. އަދި އަުޅގަނޑު މުަޤއްރިރު، ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، މިރުޢާމެންބަރު އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ޮއތް މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުްނ  16 ރިފް. މި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާަގއި އޮތް މަސައްކަަތކީ ކޮމިޓީގެ ޢާ

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯއްދެވުމަށް ސެކްރެޓޭިރޭއޓުގައި ދެންެނވިގެން އެ  ވިމެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު

އީ. މިހާރު ވަަނ ބައްދަލުވުން މި 17ލޫމާތުތަކާއެކު އަުޅގަނޑުެމންގެ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާްއވާ މަޢު

ވަނަ  16ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ފަިއލްކޮޅުަގއިވާނެ.  މިހާރު ވި ުސާވލުތަކުގެ ޖަވާބު ލިޔުމުންވެތި ބޭފުޅުން ކުރެއް

ބައްދަލުވުމަށް ދެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނު. މަޢާފުކުރައްވާތި. ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުނު. އެއީ ކޮމިޓީގެ ނައިުބ 

ތ.ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  މިރު ހުށަހަޅުއްަވއިޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މުޤައްރިރު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމާއި 

ތާއީދުކުރެްއވި  މަރުޒޫގު އަޙްމަދު ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫ ހުށަހަޅުއްަވއި ނިޒާރު ޢަލީ  މެންބަރު

 ާވތީވެ އެ ހުށަހެޅުއްވުންަތއްށް ކޮމިޓީައކަ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އައު ،އެހެންނަމަެވސްހުށަހެޅުއްވުން. 

މިރަށް އާމިރު އެދިވަޑައިގަްނނަވާތީ އަޙްމަދު އާޖެހޭނީ ހުށަހަޅުއްވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ައޙްމަދު އަލުން

 އަރުވާނަން. ތުފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމާއި ުގޅިގެން ިމ . އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ ެދ މަޤާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު

ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ވެސް ހުރިހާ ކަމެްއ . ބެލި ބެލުންތަކަށް އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަންކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

އެއާެއއްކޮށް މި ބެލި ބެލުންތަކުން ވެސް  ދެން ހަމަ މީދުކުރަން. ސް އަދި ުއއްމިގޮތަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނގުނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިކަން ހުށަހެޅުމުން މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ 

އުފައްދަްނ މިވާ ސިޓީަގއި  ވާތީވެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ލިޔުއްވާ ފޮނުްއވާފައިއެހެންކަަމށްއްގެ ގޮތުަގއި. ކަމެ
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ދިގު  ވެސް މު އުފެއްދުމަށް މި ކޮމިޓީން ހަމަ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އަނެއްކާމަޤާ ހުށަހަޅާފައިވާ މި ދެ

މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓެއްެގ ޅި ސަބަބަކީ ހަމަ މިދެންނެވިހެން ހުށަހަޅަން. މިހެން ހުށަހެ ވާހަކަތަެކއް ދެއްކުެމއް ނެތި

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަމަށް ފަހިވާނެ ގޮތްތަކަށް އެކަން ކޮށްދެއްވުަމކީ މަޖިލީހުގެ 

މެނޭ ތެރެއިން ހިއިދާރާގެ ކަމާ ުގޅޭ ސެކްަޝންތަކުން އައުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓެްއގެ 

 ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވާތީ ިމގޮތަށްކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން. އޭރު ުކރެއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާބަކީ ޮއނިގަނޑުަގއި ވޭތޯ ބެލުން 

ާއއި އަިދ  ކުރެވިފަިއވޭތޯަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ބަޖެޓު 2017ާއއި އަދި  ކުރެވުނު ުސވާލުގެ ޖަވާަބކީ ކޮބައިތޯ

ޓޭިރއޭޓުން ނީ. މި ތިން ސުވާުލެގ ޖަވާބު ސެކްރެގަާވއިދުެގ ކޮންތާކުން ާޖގަ ިލބިގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިކަްނ މިކުރަ

 އޮން ރެކޯްޑގައި ެދއްވުން އަުޅގަނޑު އެދެން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ުޑގެ ތެޭރަގިއ އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ުސވާލަކީ މި އޮނިގަނއާދެ! މުަޤއްރިރު. އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

އެއީ ޑެޕިުއޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްެގ މެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އާދެ! ީއ.އެކްސް ިސކްސް ހިމެނިފައިވާ މަޤާ

އޮނިގަނުޑގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ވެސް މިހާރުމަކީ އެ ެލވެްލެގ މަޤާމެކޭ. އެހެންވީމާ، ފަހަތުން އުފެދިފައި އޮތް މަޤާ 

. ފައްދަންމުތައް އަދި އިތުރަށް ވެސް އުލިބިގެންވެއޭ އެ ލެވެލްަގއި މަޤާ މެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީއަށް ބާރުމަޤާ

ނުޑ ބަޖެޓު ސެކްޝަނުން ައޅުގަނޑު ޭއގެ ަޖވާބުަގއި އޮތީ. ައޅުގަ  ދެވަނަ ުސވާލަކަށް އޮތީ ބަެޖޓު ހަމަޖެހިފައިތޯ

ކޮްނ ތިންވަނަ ކަމަކީ  ދެންބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ބަޖެޓު ަހމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިނގޭތޯ.  ލޫމާތު ސާފުކޮށްލިއިރު އެމަޢު

ދަނީ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސް ގަާވއިދުެގ މިގެން އުސޫލެްއގެ ދަށުންތޯ މި ކޮމިޓީން މިކަން ކުރަމުން 

އުފައްދަންވާނީ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަްށ މު އުފެއްދުން. މަޤާމު މަޤާ ނަ ބާބުަގއި އެަބ ބަޔާންުކރޭވަ 2

ބުނަނީ އިދާރީ ކަންކަްނ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބަޔާންކޮށްފައި އެބައިން. ދެން މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއެްއ ގޮތުަގއި

މު ޢާއް މަތިވެފައި އޮތީ އެ މަސްއޫިލއްޔަތު މިަވގުތު  އެހެންވީާމ، .މު ކޮމިޓީން ކަމށްޢާއްބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ 

 ކޮމިޓީއަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަން މިއޮތީ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް. ޭއގެފަހުން އަޙްމަދު  ފުރުޞަތު ދެން އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ާނޒިމް. 

 މުބީނަށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫގުރައި.ތ

ަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ ގިނަ ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ ުދަވސްވަރެްއަގއި ޚިދުމަތްކޮށް، އަޅު ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

ކުރަމުން މިގެންދަީނ. އްކަތްމަސަ އަުޅގަނޑު  ވަނަ މަޖިލީހުގައި 18މިހިސާބަށް އައިއިުރ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި 

 އަްށވުރެ ެވސް  200%ބަާލއިުރ ައޅައިމަސަްއކަތާ ވަުރގެ މަސަްއކަތާއި މިހާުރގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެުދަވސް

އުޅެނީ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު އަުޅގަނުޑގެ ޚިާޔލުގައި އަންނަ ކަމެއް ހަަމ  މަތީގައި މިހާރު މަސައްކަތްަތްއ މިހާރު މި

 ެވސް  ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަްސވަރަށްނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާިއ އަަޅއިވަ  18ނަން. މި ދަންނަވާލާ

ވަން އިނގޭތޯ. ކުގެ މުސާރަ އަލުން މުޠާލިއާ ކޮށްލައް މުތަައުޅގަނޑަށް ފެނޭ މަޖިލިސްގެ މަޤާ މަސައްކަތަށް ވިސްާނއިރު

ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކޮންމެެވސް  ގެ މުސާރައަށްަޒފުންއިދާާރގެ މުވައް ށްލައްވާަފއި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންެގ، ކޮ

އެ މައްަސަލ  މަްޝވަރާކޮްށގެން އަލުން ތުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާކޮމިޓީން ވިސްނާަވޑަިއގަ އަންނާނެ ގޮތަކަށް މި

ކު އަުޅގަނުޑ އެއާއެ ދަންނަވާލަން. ހަމައެވާހަކަ ތީ އަުޅގަނޑަށް ފެްނނާ މުޠާލިއާކޮށްލަން ގެންމިތަނަށް ގެނެސް

 ާތއީދުކޮށްާލ ވާހަކަ ވެްސ. މިރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުއާދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޙްމަދު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.އާއޭގެފަހުން އަޙްމަދު  ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޙްމަދު މުބީން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 އޮތޭ ދެއްތޯ. އެހެންތޯ ދެންނެވީ ދަންނަވައިފި ދެންމެ އޮނިގަނުޑގައި އެބައާދެ! އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ 

އޮތް ވާހަކަ. އެއީ ހުސްކޮްށ އޮތީތޯ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން އަމިއްލައަށް ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން 

 ތޯ. އިތުރުކުރަނީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުންއިދާރީ

މު މި މަޤާ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! 

ކިާޔ އެހެންވީމާ، މިހާރު ސުވާަލކީ މަޖިލީހުގެ އޮނިގަނުޑގެ ތެރޭަގއި އީ.އެކްސް ސިކްސް އުފައްދާ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. 

 މު އެ ލެވެްލގައި މަޤާ ކަމަށް ވާނަމަ ޭއގެ ޖަވާބަކީ ވެއްޖެ މެއް ޮއވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންއިސިފައި އޮތް މަޤާކްލަ
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މެއް މި އުފައްދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ބާުރ ދެން އެއާ އެއް ލެވެލަަކށް މަޤާ .ބަ ހުއްޓޭ އޮނިގަނޑުން ޖާގަދީފައެ

ށް މަގާމު އޭގެ އެްއވެސް ލެވެަލކަށް ނުފެތޭ ގޮތަމަކަށް އެއާ ެއއްވަރަށް. މިހާރު އެ މަޤާ މު އުފައްދަންލިބިގެންވޭ މަޤާ

އުފައްދާކަށް. އެކަމަުކ  މުނުފެތޭ ގޮތަކަށް މަޤާލިބިގެނެއްނުވާނެ ެލވެލަކަށް . ކޮމިީޓއަށް ބާރު ނެއޭނުއުފެއްދޭ

 ޝުކުރިއްޔާ. އިންނާނެ އެއްެވސް ކަމެްއ ނެތް. ރޭންކަކަށް ފެތޭކަަމށް ވަންޏާ އެައކު ަގވާއިދާ ޚިާލފަށް ކޮންމެވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޙްމަދު 

  

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުގެ ވާަހކައަްށ އެމަނިކުފާ ދެންމެ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކާ ގުިޅގެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

ެއއީ ހުށަހެޅުމެއް  އަދު މި މައްސަލަ ނިމިގެންދާއިރުގައިރިހަމައަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުން. މި ހަމަ ވަރަށް ފު

ވެސް އެކަމުަގއި ރަނގަޅު  ވާނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ކިރިޔާކަމަށް

ނަމަ އެކަްނ ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ްއޒަފުންނަށް ހަދައިދެވެން އޮތްއެ ުމވަ ގޮތެއް

އަުޅގަނޑުމެން ކުިރ ުސވާލަކާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ެވސް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މިެހން މިދެންނެވި ކަމަީކ 

ކުރަްއވާފައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގއި މަސަްއކަތް ކުާރ ލުމިނިސްޓަރު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޤަބޫ ގުިޅގެން ފިނޭންސް

ވެސް އެހެން ތަނެއްަގއި ލޯޔަރަކަްށވުރެ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާނެ  މީހުން، މި ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަގައިމު

ނަށް ގާތްގަނޑަކަްށ ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި އެހެން ތަންތަނުގައި ލޯޔަރުންށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑށް މަޢުކަމަ

 .ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ 15އަށް ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭއިރު މިތަނުގައި  20، 18

އެ ވާަހކަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަނިކުފާނު ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  އެހެންވީމާ، އެ

 .ޝުކުރިއްޔާ ން.ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ޢަލީ ނިޒާރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

މިދެންނެވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުުމގައި ެވްސ ކުީރގައި އިން ކޮމިީޓގައި ވެސް އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

ަވޒީފާތަްއ ތާށިަކން އޮތުމާއެުކ މެއް ިމއޮތީ. ދެން ބަޖެޓު ވެްސ އެްއ ފެންވަރެްއގެ ދެމަޤާ ހުށަހެޅީއަޅުގަނޑު 
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މަޤާމު  އެރީ ެއްއ ފެންވަރެްއގެ ދެވެސް ނެތުމާެއުކ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އިތުރުކުރުމުގެ ިސޔާސަތު ސަރުކާރުގެ

ބުއްދިވެިރކަްނ ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުދިނުން އޭގައި މަށްއޮތުމަށްވުރެ މިހާރު އެއް މަޤާ

ފެންނާތީ ހުށަހެޅީ. އަދި ޭއގެ އިތުރަށް ެވސް ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުެގ 

ރަައްށ މުސާމުވަްއޒަފުންގެ މިރު ވެްސ ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މުަވއްޒަފުން، އެހެނިހެން ޢާއަދި  ހުށަހެޅުމާއި

 މަށް ގެ. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޤާެއެވސް ރިލީފެއް ކަންނޭނއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންަނއިުރ 

ކުރުމަްށފަހު ދެން މުސާރައަށް ގެްނނަ ބަދަލެއް ގެަނއީމަ އެ ހުށަހެޅިފައި އިން މަޤާމަށް އެއް ބޭފުަޅކު ޢަްއޔަނު

އެްއ  އެހެންވީާމ، ައުޅގަނޑަކަށް ުނވިސްނޭލިބިގެްނ އަންނަ.  އް ކަންނޭނގެވެސް ލުޔެއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

. ދެން މީގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހާ ޑީޓެއިލްޮކށް އެނގިފައެއް ނެތް ދެ ޖެހޭމެއް އަންނަންޤާމަ ފެންވަރެްއގެ ދެ

 ކަންކަމަށް  ވެސް އިދާރީ ގައިމުވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް. ހަމަ ވެރިންނަށް ކަމެއް މި ބޭފުޅުން ސެކްޝަނެްއގެ

މު ެއއް މަޤާމަށްާވއިރު ެއ ދެ މަޤާ މު، ދެން މި ދެމި ދެ ަމޤާވާއިުރ ވުމަށް ޓަކަިއ ގެންނަ ދެ ބޭފުޅަށްފަސޭހަ

ހާސް ވަރަކަށް ރުިފޔާެގ  45 ހެންވެސް ފާހަަގކުރި ފެންވަރެްއގައި އޮތީމަ ހަމަ ބޮޑު މުސާރަ، ހަމަ ކުރިން 

ރުފިޔާ އަހަރަކަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަދިެވސް ހަމަ  ހާޅެނީ. އެހެންީވމާ، މިލިއަނެއްމުސާރައެއް މިއު

 މު ގަނައުން. ޝުކުރިްއޔާ.މަޤާމި ހުށަހަޅަން އެއް ބޭފުޅަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަމރުޒޫގު އަޙްމަދުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 ިނޒާރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމައަުޅގަނޑު މުޤައްރިރު. ހަަމ ކުރީަގއި ވެސް އޮތް ގޮތަްށ ޝުކުރިއްާޔ 

މަށް ރުކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ ެއއް މަޤާއެާއއެްއކޮށް ކުރީ ސެޝަން، ދަންފަޅިއާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާ

ާބކީާވ އެ ްއޔަނުކޮށް ދެން ންގެ ބަދަލުގައި އެއް ބޭފުަޅކު ޢަބޭފުޅުމެްއ ދެއި. ދެން ހުރި، މި ބުނީ އެއް މަޤާހަދާފަ

ނަމަވެސް ނުވަތަ މުސާަރއިގެ އޮނިގަނޑަށް، ގެންނަ  ގޮތުން އެއްބޭފުާޅގެ މުސާރަ އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ 

 އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. ގެން ގެންިދއުންއުސޫލެްއގެ ގޮތުން ވެސް އެ ަބހާލެވި

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަނަ  16ބޭއްވި  ފުރަތަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު ކުރީގެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑުމެން

މިވަނީ އެ ހުށަހެޅުންތައް ވެްސ ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް  17ަބއްދަލުވުމަްށ ވެސް ހުށަހެޅުނު ފަދައިން  ވެސް ކޮމިޓީއަށް
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. އެެހންވީމާ، މިއޮތީ މަިއގަނޑު ެދހުށަހެޅުން. އެއީ އަޙްމަުދ ގޮތަށް ާތއީދު ލިބިފަޅި ހަމަ އެހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހެ

ތ.ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރެްއވި  މިރު ހުށަހަޅުއްވައިޢާ

 ދާއިާރގެ  ފެލިދޫ ހުށަހަޅުއްަވއި ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެހުށަހެޅުއްވުމާއި 

ން. އެހެންވީމާ، ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ކުރެްއވި ކުެރއްވުްނ، ހުށަހެޅުތާއީދު ގުމަރުޒޫ އަޙްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުުމެގ ގެންދާނަން. ދެން މުސާރަިއގެ އޮނިގަނުޑގެ ވާހަަކ، މުސާރަިއގެ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާރަ 

ހެޅުުނ ތުން ތި ހުށަދާކަަމކަށް ނުާވތީ އަުޅގަނޑަކަްށ ެއކަމާ ުގޅޭގޮ ކުރެވިަފއިކޮމިޓީަގއި އެޖެންޑާ މި ހަކަވާ

ިތ  ވެސް އަޅުގަނޑު ،މަްށ ވެްސ ޯވޓަށް ެއހޭކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަެވސްކުެރްއވި ކުރުހުށަހެޅުމަށް އަދި ތާއީދު

 އީ. މިތާނގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ައއުން ެއއީ އަުޅގަނޑު ތިމެއް ސެހެމަތު ވާކަ ވެސް ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް

އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫނީ އެހެން ސިފައެއްގަިއ ތިކަން ކުރެވޭނެ މަގެްއ  ނަށްވެސް އެދޭކަމެްއ. އަޅުގަނޑުމެން

ދޭެނ ވެސް އެ ން އެންމެންހޯދައިގެން ދެން ހަމަ ކުރިއަްށ އޮތް ތަނަށް އެ ބަދަލު ގެެނވޭތޯ ބެލުން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެ 

ވެގެން މިުއޅެނީކީ. ްތާވ ބޭފުޅަކު ނޫން އެކަމެއް ބޭުނންފުޅުްނ. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަކަމެއްކަން ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީ

ވެސް ތަމްޞީލުކުރަްއވާ ޕާޓީން ޝެއިޚް  ދެން ހަމަ ޝެއިޚް އެބަ ފެނޭ ދެޕާޓީ، މައިގަނޑު ދެޕާޓީ.ހަމަ އަޅުގަނޑަށް 

ށް، އެހެން ކަވާކަން އަޅުަގނޑަށް އެބަ އިނގޭ އެކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެހެން ބައްދަލުވުމަވެސް ބޭނުންފުޅު

ގެނެވޭޯތ ައޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރާނީ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ެދ މައްސަލައަްށ ތި އޭގޮތަކަށް 

މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް މި ، ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ރައީސް ގަނޑު ޯވޓަށް އަހާނަން. ފުރަތަމައަޅު

 ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރު އިްއޒަތްތެރި ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ މައްސަލަ ފާސްކޮށްދެްއވުމަްށ އެދި 

ނޑު ވޯޓަްށ ތާއީދުކުރެއްވި ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުިއއްޒަތްެތރި ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

ދެްއވަްނ  . މިގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން އަހަނީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު

ޓޭިރއޭޓުން ން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑަށް ސެކްރެދެްއވުން އެދެ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅަކު އިންނެިވއްޔާ ވެސް ވޯޓު

އަޙްމަދު . އެހެންވީމާ، އޭާވތީެއއްަޗކަށް ކަށް ނޭހޭނެއޭ. ެއީއ ކޮންފްލެކްޓިންގވޯޓަވިދާޅުވަނީ ދެން އޮތް ހުށަހެުޅމަކަށް 

ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުއްވުން އެީއ ރައީްސ، މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތ.ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  ހަޅުއްަވއިހުށަ މިރުއާ

ގެންަފއިވާ މު އުެފްއދުމަށް އެދިވަަޑއިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް އެ ދެ މަޤާމަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ކޮިމޓީގައި އެދި

ެދއްަވިއގެން ފާސްެވއްެޖ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ އެޖެންޑާެގ  މެންބަރުްނ ވޯޓު 7އެދިަވޑަިއގަތުން 

 އިތުރު މަސައްކަެތއް ނެތުނީމަ މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

_____________________ 




