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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންނަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާ`. 

ވަަޑއިގެން ިތްއބެވީ ހޯރަފުށި ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ަވގުތު މި ކޮމިޓީއަށްމި  ޝުކުރުދަންނަވަން.

ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޢަްބދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، އުނޫގފާ އިސްމާޢީލް، ދިއްދޫ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، މާފަންނު ހުޅަނުގ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ފަރު ދާއޫދު، ހުޅުދޫމެންބަރު ޖަޢު

ހީމް ޝަރީފް އަދި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާ

ްއވި ިއއްޒަތްތެިރ ރިޔާޟް ރަޝީދު. މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމއް މި ބޭފުށި ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު ވިލު

މެންބަރަކު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަަލއަކާ ުގޅިގެން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބަލާއިުރ  ދެ

ނާ އާދަމް އަދި މާފަންނު ރޮަޒއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާރގެ މީދޫ ދާއި އްވާަފއި ިމ ވަނީ އަްއޑޫމައްސަލަ ހުށަހަޅު

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް އަދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިއް ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެންފި. އެއީ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  3މި ވަގުތު އަނެއްާކ އިތުރު  ޝަރީފް.

އަދި ެކންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ދުއަޙްމަދު އަސްޢަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާންދޫމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، 

ންވީމާ، މި ބައްދަލުވުމަްށ ހެކޮަޅކަށްފަހު( އެ)ަވގުތު ...ލަ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި މައްސަ

ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރަްއވަންރކަވަ  މި ބައްދަލުވުން )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ދު.އަސްޢަ ؛ނޫސްވެރިން  ބައެއް ވަންނަން

ލަްނ އެއެއް ބަލާތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، މި ބައްދަުލވުން ގެންދާނީ ހުޅުވާލެިވގެންތޯ ނޫންތޯ.  ނޫސްވެރިން އެބަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .އިމިކަމުގަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

 މް.ރޮޒައިނާ އާދަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މީ އަްއޑޫ

ހަކަަތއް މިއަުދ ވާގިނަ ންހުިރ ންނަނީ ހުޅުާވލައިގެން ގެންދަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކައަޅުގަނޑަށް ފެ

ރަންޖެހޭވަުރ އެހެންވީމާ، މިއީ ިސއްރުކު މުގަިއ ެވސް ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ދައްަކވަމުން ގެންެދވީ.މަޖިލީހުގެ ތަޅު

  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން.  ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ
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 ކުރާ ވާހަކަދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ގެއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ރޮޒައިނާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބައްދަުލވުން  އިނެތްކަމަށް ބަލާފަހުރިޯތ ބަލައިލާނަން. އަްށ އިޢުތިާރޟުކުރާ މެންބަރަކު އެ އެހެންވީމާ،

ވުން ކުރިއަށްގެންދާނަން. މި ހުލުވާލެިވގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް މި ބައްދަލުުވން، އެ ގޮތަށް މި ބައްދަލު

 3. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ެމންބަރަކު 3މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމ ވަނީ އިްއޒަތްތެރި 

ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ މާ ، މީޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރުންނަކީ އައްޑޫ

 3މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް. މި  އްމަދު ފަލާޙް އަދިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި މައްސަަލ  ކުރެ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސްންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިލިބިފަ އި ތާއީދުލަ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަ. މައްސަންވަންނަޑު ދައަޅުގަނގޮތް ކުިރައށްދާނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 

ފެނިއްޖެ ކަމަށް ގެންދަން  ގޮތުން ކުރިއަށް ެތްއ ނިންމުން. އެއެއަށް ގޮ މިއޮންނަނީ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދަން ފެނޭތޯ

މައްސަލަ އޮންާނނެ. ދެން އޭގެ ފަހުގައި  ޮގތުގައި އެ އްއެ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަ އެ ވަންޏާ

ދަށުްނ  އުސޫލުގެ ޢަމަލުކުރާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް ފި ކަމަށް ވަންޏާގަނެބަލައި

އި ިމ ފަުހގަދެން އޭގެ ަގއި. ނޫނިއްޔާމުން މި މައްސަލައިެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މިނިޓު 2މިނިޓު އޭގެ ފަހުަގއި  3ފުރަތަމަ 

ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދާނީ.  ،ކުިރއަށް އިރާކޮށްފަ ވަކާމެދު މަޝް ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތަ އިގަމައްސަލައި 

 ފުރުޞަރު  ކޮންމެވެސް އެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްން ކުރެ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 3އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  މީދޫ ދާއިާރގެ . އެގޮތުން އަްއޑޫކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުްއވަން މި  ވާނަން މި މައްސަލައަރު

 އަރުވަން. ޞަތުރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރު

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

 ށުންފު އަދި ހަކުރު ،އް ކަމަށްވާ ަހނޑޫެގ ބާވަތްތަ ފެށިގެން ކާޑު 2016އޮކްޓޯބަރު  1މުޤައްރިރު.  ރިއްޔާ ޝުކު

ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަމުން.  ރައްޔިތުން ދަނީ އިންތިހާއަށްކަނޑާލުމާ ުގޅިގެން  ބްސިޑީސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަ 

 96ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ގައި ހިމެނި ފާސްކުެރވިެގން ދެމުންދާ އެއްޗަކަްށ ވީހިނދުޓްގެ ބަޖ2016ެ ައކީކާޑު ސަބްިސޑީ

 ތަަކށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަެމއް ރުން މި ަސބްސިޑީ ކަނޑާލުމަކީ ެއްއގޮވެްސ ޚިލާފަށް ސަރުކާއާ ގެ )ނ( ވަނަ މާއްދާ 

ކާޑުެގ ބާވަތްަތކުެގ ައގަްށ  ކަރަންޓް ޚިދުމަތާއި ގައި 2016 އިރުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނ2016ުނޫން. އަދި 

. ފަމަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގަިއ ވިދާުޅވެދީފައި ލުއިކަން ދެިމއޮންނާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ވަނީ 

 ންޓު ތުންނަށް ދީފައިވާ، ދީފަިއވާ ބަހުގެ އިތުާބރު ގެއްލުވާަލއި ކަރަމިވަނީ ރައްޔި ދު ސަރުކާރުންއެހެންނަމަވެސް މިއަ
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ނުލައި ަރއްޔިތުްނގެ  ޔަކާަލއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ވެސް ކަނޑާ އަގު ޮބޑުކޮށް ާކޑު ސަބްިސޑީ

 އުފުލަން  ލީފެއްރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑު ތަކު ޚިލާފަށް ކުއްލި ގޮތަކަށްވެސް ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާ މަޖިލީ

މަކީ ީލފުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުދައި ރައްޔިތުން މި ތަކުއްެލއް ހޯޙަ އަށްމި މައްސަލަ ،ކަމަށް ވީހިނދު އިޖައްސާފަ

ރުެގ މި ކަމުަގއި ސަުރކާ ،ހިނދުކޮމިޓީެގ ޒިންމާއެްއ ކަމަށް ދެކޭ ޔަުތ އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ސްއޫިލއްސަރުކާރު މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  123އްލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރާކޮށް މި ކަން ޙަބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަ މާކަ

ގެ ބައްދަލުވުމެއް ާބއްަވިއދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ރު މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީދަށުން ސަރުކާ

 މައްސަލަެއއް މިއީ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ލަން ބޭނުން. މެންބަރުންނަށް ައޅުގަނޑު ބަލާ މި މައްސަަލއަްށ ތާއީދުކުރާމި މައްސަލަ މިވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، 

 .ނަންއަރުވާ އެގޮތުން ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު

 

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މައްސަލަ  ނާ ެދންމެ ހުށަހެޅިދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަްއޑޫމީދޫ  ޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

 ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އޮްތ  އި ހުށަހަޅާފަ އިއިކޮށްފަމެންބަރުން ސޮ  3ން އަުޅގަނޑުމެން ޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުމި މައްސަލައަކީ އަުޅގަނ

ކަމާ ދޭތެރޭ އެއްވެްސ މި ކަމަށް އޮންނާނެ ދު ދެންމީހުންގެ ތާއީ 3 އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެމައްސަލަެއއް. 

 ޝައްެކއް ނެތް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙްިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފަލާ އެްއެޗއް ވިދާުޅވާން ބޭނުން، ފަލާޙް އްސަލައަށްމި މަ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ ައއްަސވާއިުރ  ޤައްރިރަށްމު ދެންޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ 

ގެްނ އެހެންވީމާ، އޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީމި އޮތީ.  އި ފަމީހުން މީގައި ސޮއިކޮށް 3އަޅުަގޑުމެންގެ ތެރެއިން 

 އެއީ  ންވީމާ،ހެމީހުން ވެސް މިތާ މި ތިބީ. އެ 3 އަުޅގަނުޑމެންތާއީދުުކރާ މީހުން ވެސް.  އިން މީގަ އެނގޭނެހެ

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުެދކެން.  ނެ ކަމެއްއިތުރަށް އަދި ކުރަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3 މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ވެސް އެކަން ގެންދާ އުސޫލުން މި ކަންށަހެޅުނީމަ މައްސަލަތައް ހު އިކޮމިޓީގަމި 

ބައެްއ ފަހަރު މައްސަަލ  އި އެނގޭނީ. ފަހަރެްއގަނުކުރޭތޯ އޮން ެރކޯުޑގަިއ ބުނީމަ  ތާއީދުކުރޭތޯ  އި އޭގަ މެންބަރުން

އެހެންވީމާ، އެ ުއސޫލުެގ ދުނުކުރަްއވާ ވެސް އެބަތިބި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަ. ތާއީ ވާ ބޭފުޅުން އެއަށްހުށަހަޅުއް

 އްމުގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ މިއީ ހަމަ ޢާ، މަތިން މިކަން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

އަދި ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އުސޫލެއް. އެހެންވީމާ، މިހާުރ މިއޮތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއަވއި 

އެހެންވީމާ، އެ  ގެންދަން ފެންނަ ކަމަށް. ދުކުރައްވަނީ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށްތާއީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ވަގުތު މި ަވގުތު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން މި ތާީއދު ލިބިފަ.  އޮތީ ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވަގުތު އެބަ ިތއްބެިވ.  10ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މުޤައްރިރާ އެކު  9 ތިއްބެވީ

އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާާލނަން މި މައްސަލަ ކުރިއަްށ ، އެހެންވީމާ  . ެއއީ މުޤައްރިރާ އެކުަގއި.10ރަނގަޅުތޯ 

މިޓީން ކުރިއަްށ މި ކޮމި މައްސަލަ  މި ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ޢަބްދުއްލަޠީފް އިނާ އާދަމްޒަރޮ ގެންދިއުމަށް

 ޝުކުރިްއޔާ. މިަވގުތު  އާެދ!ދެްއވާ.  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަށް ވޯޓު މެދު ގެންދިއުމާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  9މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  10. 10ތިއްެބވީ  އިވިެހން މި ކޮމިޓީގައަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެ

ކުިރއަށް ގެންދަްނ  އިގަންވީމާ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީހެކުރިއަށްގެންދަން. އެމަްއސަލަ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މި

އަުޅގަނޑުމެން މި  އިމި ކޮމިޓީގަ ގެންާދނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށްފާސްވެއްޖެ. ފާްސވުމާ ގުިޅގެްނ 

މި ކަން ގެންދަން  އިޅޭ ދުވަެހއްގެ ަމތީގަވެސް ކަނޑައެ މިއަދާ އަދި ދެން އިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަކަމާމެދު 

މި  ގަާއއިރަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް ކުރުމު މާތާއި އަދި މި ކޮމިޓީން ކުމިނެއްގައި ހޯަދން ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ބޭނުންވާ ފުޅާ

ްށ ފުޅުވާ ގޮތަށް މި ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ކުރިއަމި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުން އިކަންކަމުގަ 

އަުރވަމުން މި  ންކަން ވެސްސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ އެ ޔަޤީކޮްށދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑަށް 

ގެ ފުރުަޞތެއް އަުރވަން. ދެން ޭއެގ މިނިޓު  2ރަކަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ އިގަމައްސަލައި 

ރިއަށް މިއަދު ގެންދަން ކަމެއް ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިތުރު މެންބަރުންނަށް މި ދެން މި ބައްދަުލުވން ކު އިފަހުގަ



5 

 

ފުރަތަމަ އަުޅގަނުޑ ގެންދާނީ. އެހެންީވމާ، ކުރިއަްށ ޑި ކަނޑަައޅަިއގެްނ އި ދެން އިތުރަށް ގަ ދިނުމުގަފުރުޞަތު 

 ްބރާހީމް ޝަރީފަށް.އަރުވާނަން. ޭއގެ ފަހުަގއި އި ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ

 އާ.ޓީ.އޯ އެސް އިުރގެ ވުޒާރާަތކުެގ ބޭފުޅުންނާމުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މި ކަމާ ުގޅޭ ސަރުކާ ޝުކުރިއްޔާ 

ބަަބކާ އްވަން ދިމާވި ސަުކރައެ މި ތަންތަނުގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން މި ކަން މިހާ ކުއްިލ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން 

ން ކޮން ކުރެިވގެބިޑު މުން އަންނަ އަގާއި ެއއީ ކޮން އުސޫލަކުންެގ ބާވަތްތައް ގަންނަން ކާޑު އިމިހާރު އެސް.ޓީ.އޯ

އޮތިްއާޔ އަދި އެާއއެީކގައި ިމއަށްވުެރ އަގުހެޮޔކޮށް މި ކަން  އިުލކުރެވިފަ ވާށްތޯ ެއކަން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަގޮތަކަ

ސަބްސިީޑ މި ާއއި ކަތަކީ ކޮބައިތޯމަސައްހުރި  އިކުރައްވާފަ ބެލުަމށް މިހާތަނަށް އެ ބޭފުޅުން  އޮތްތޯކުރެވޭނެ ގޮެތއް 

ޔޮކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ބޭފުޅުން އަގުހެ  އްލެއް ހޯދަން އެއި ދެން އިތުރު ޙަ މިހާރުން މިހާރަށް ދީފަ

ނަވާ ކަމަކީ ހެން މި ދަންއެބަ ބަލަން ބޭނުންވޭ. މި  އް ެވސް ގޮތެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް

ާކޑުެގ ައގުަތއް ބޮުޑެވ  އިއަެނއް ދުަވސްީވއިުރގަ  އިހަމަ ެއއް ރޭ ކަނޑާލަނީ ކަމަށް ުބނެފަސަބްސިޑީ ކަނޑާލީ 

ެއ ކޮްށގެން ޑިކްލެއަރ ރުން ކަަމށްއި ފަޤީވިދާޅުވެފަ ރުންނޭއެހެންނަމަވެސް ފަޤީ ތީ.މި އޮ  އިސަބްސިޑީ ކަނޑާލާފަ

އެަކއުންޓެްއ  މަސް ދުވަހު އޮޕަރޭްޓކުރެިވގެން އަންނަ 3އެބަޮއވޭ  އިފޯމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އޭގަ  ށަހަޅަންޖެހޭހު

ޅަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޭގެ މާނައަީކ ހަެއއްކޮށް ހުށަ ެއއާ އްދުަވހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓެ މަސް 3 އި އެއިނދެފަ

އަދި އޭަނ  އްޔާއް ނެތް މީހެއް ެވއްޖެކަށް. އެަކއުންޓެސިޑީއަށް އެދެވޭ ށް ނެތޭ ސަބްވަގުތުން ވަގުަތކަށް މީހުންނަކަ

ެގ ުދވަހު މަސް 3އެ  އި މަސް ދުވަްސވަންދެއް ެއ އެަކއުންޓް އޮޕަރޭޓްކޮށްފަ 3 އިގެންވަ ޅު އެަކއުންޓެއް ހު

ން ސަބްސިޑީ ސަރުކާރު އޭނައަށް ސަބްސިީޑއަށް އެެދެވން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިސްޓޭޓްމަންޓާ ވެސް ެއކީގަ 

އެކަމަކު މި ސަބްސިީޑއަށް ެއދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އިވަގުަތއް ެއކަން ކޮށްލާފަ ގައި ހަމަ ަވގުތުން ކަނޑާލާއިރު 

ވަރަްށ ހި ހުރީމަ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ށް އެ ފޯމުތަކާ އެއްޗެވާ ގޮތަވަރަށް ގިނަ ދަިތތައް ކުރިމަތި އިއެދުމުގަ

ބޭފުޅުން  މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރީމަ އެޕާއަށް އަުޅގަނޑު ގުަޅއިެގން އެްނސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ދެން

 އި އޮންނަްނވާނެ ކަމަށް ގަާވއިދުގަ  އުސޫލެއް މީހުންނަކީ ކޮބައިކަމަށް އެ ކަނޑައަޅާކުރާ ރރުން ކަމަށް ޑިކްލެއަފަޤީ

ސިއްރު  އީވިދާެޅއްނުޭވ. ވިދާޅުވަނީ އެ އުސޫެލްއ އެ ބޭފުޅުން އެ އެބަޮއވޭ. ެއކަމަކު އެ ބޭފުުޅންނަށް ގުޅީމަކާ 

ަވޑަިއގެން ެއ މަޢުލޫމާތު އެބަ މި ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން ެއކަމަކު ވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ތެކޭ. އެހެންމަޢުލޫމާ

 ރުން ބަލާ މިންގަނޑުގެރެއްތޯ ަސރުކާތޯ މީހަކު އެއީ ފަޤީ. އެއީ ިސއްުރކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެެތއްނޫންދެއްވަންޖެހޭހެން

ށް ވެސް އެަބ އެނގެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފޯމު އަދި ފުރާ ބޭކާުރ ެއ މީހަކު ފިޓްވޭޯތ އެ މީހަކަ ތެރެއަށް

 ތިމަންނަ މި  އޮތިްއޔާމުން މީހުންނަށް އެނގޭނެނޫންތޯ އިމުގެ ކުިރން ވެސް އެ އުސޫލު އެނގިފަ ކުރު މަސައްކަތްތަެކއް
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ފުރުުމގެ ހި ހޯދައިގެން ކިޔުންތަކާ ެއްއޗެނަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކޮށްގެން މި ހުރިހާ ތަ ފޯމު މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް

ޖެޭހ އްމުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލަކީ ޢާތެރެއަށް ތިމަން ނުފެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބޭނުމެއް ނެތްކަން އެ އުސޫލުގެ

އަުޅގަނުޑ  ިއގެންއެ ބޭފުޅުން އެ ގޮތަށް އެންސްޕާައށް ގުޅަ އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އެްއޗެއް ކަމަށް

ޔަތުންނޭ އަުޅަގނޑު މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އްގެ ަހއިޞިއް ދެންނެވިން އަުޅގަނޑު މިއީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެ

ެއ އެހެންވީއިުރ ފޮނުވާށޭ. އެކަމަކު  ސިޓީައކުން މަ ވެސް ވިދާޅުވީދެންނެވީބޭނުން މި ވަނީ ވެސް. އެހެން 

ކު ދެްނ ތި ބޭފުޅާއަށް ސިީޓއެްއ ނަކަށް ނެތޭ. އެކަމަންންކަެމއް ތިމަންނަމެނެކަމުގެ ޔަޤީވޭ ދެފޮނުވިޔަސް އެ މަޢުލޫމާތު 

މާތު އެ ބޭފުޅުން ނަށް މަޢުލޫ. އަުޅގަނޑުމެނޫން އެހެްނވީމާ، އެއީީކ ވެްސ ވާހަަކއެއް އްޔޭ.ފޮނުވިދާނެނޫންހެ

ވަންޏާ.  މެއް ނެތެއްޫނން ނުދޭނެ ކަމަށްކަ ެވސް ބޭކާުރ ކަމެއްކުރާނެ ފޮުނވީމަ އަުޅގަނޑު ނެ ސިޓީއެއްދެއްވަންޖެހޭ

ިމ ވީމާ، އެހެންވީމާ، އެ އެންސްާޕއިން އެ ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގެންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެން

ެއ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮްށގެން މާތެއް އަޅުގަނުޑ ރިކުއެްސޓްކުރަނީ މި ިސީޓއަކުން ފޮނުަވިއގެނެއްނޫން ހުރިހާ މަޢުލޫ

އެ ބޭުފޅުން ދޭ ޖަވާބަކާ ުގޅިގެްނ  އިތިބެގެން ކޮށްލާފަ އި ަތއް ކުރިމަތީގަ ސުވާލު ަވގުތުން ބޭނުންވާނޑުމެނަށް އަޅުގަ

 އް އެ ތުމުގެ ބައްދަލުވުމަކީމަޢުލޫމާތު ލިބިގަ މި ސުވާލެއް ެވސް އެ ތަނުން އެ ތަނާ ކޮށްލައިދެން ކުރަންޖެހޭ 

ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން ވަުގުތ  އެ އަދި ހަފުތާއެއް އެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭ ދުވަހުން

މެންނަށް އެއް ުދވަހުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ ކަންަކން ނިންމާލެވޭނެ ގޮތަކަްށ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އިދީފަ

 ރާވައިެދއްވުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި ކުއްލި ގޮަތކަށް މި ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން ސަްބސިޑީ ކަނޑާލުމަކީ ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުއްިލ  އާދެ!

ްނ ލުވެރިކުުރަވއިގެއަހު ަރއްޔިުތންސިހުމެއް ލިބުނު ކަމެއް. ވަަރށް ބޮޑަށް ހާސްކަމެްއގެ ތެޭރަގއި މިއޮތީ. މި ކަމުގެ 

ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ވިސްނައިީދގެން މި ކަން  ސަބަބުތަކާއި އަދި މިފަދަ ދުރާލާ މި ރައްޔިތުންނަށް މީގެ

ވަަނ  2 .އެީއ ެއއް ކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރާ ންބޮޑުވުްނ ކުަޑވީސް. އެހެްނވީމާ،ކަ ނަމަ ތަންކޮެޅއް މީގެ ކުރެްއވި

އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް.  އިއެއީ ޭއގެ ޒާތުގަ ޓް ސަބްސިޑީ ިދނުމަކީ ޓާގެކުަރނީ މި ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަ 

ވަރަށް ޮބުޑ  ރައްޔިތުންނަށް އިކުރާއިުރގަ  މެއްއެހެންނަމަވެސް މި ކަހަލަ ކަމުއްސަނދިންނަށް ސަބްސިޑީ ނުދިނުން. 

ހަކަށް ސާޅީގަންނަވާނެ އްނޫން. އެނިގަވޑައި ގޮަތކަށެއް މިާބވަތުގެ ކަްނކަން ކުރުމަކީ އެެދވިގެްނވާ ކަމެލީފަކަށް ވާތަކު



7 

 

ވެްސ އަދި ސަުރކާުރގެ ތަކުލީފު ހޯދުމަށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ  ރުފިޔާ 40ނުވަތަ ގޭ ބިީސއަކަްށ  ރުފިޔާ

އި މި ކަން ގެ ތެރޭގަ އްއެފަދަ ބޮޑު މިންވަރެމަސައްކަތް ވެސް ވަަރށް ބޮޑު. އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ކުރަްނޖެހޭ 

މި  ލުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްުވރެން ބޮޑު ގެއްލުމެއްސިޑީ ަކނޑާމަކީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ސަބްކުރު

މިކަހަލަ  ށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ،ކަމަ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ކަމެއް ވެސް ސަރުކާރަށް

ނުންާވ ހުރިހާ ކަމަށް ބޭކަމަށް އެޭދ އެތެެރއިން އެ  ޑަކޮްށ އަިދ ރަްއޔިތުންގެތައްތަްއ ކުާރއިރުަގއި ޚަަރދު ކުކަން

ނަށް ދޭތީ ންަވކި ބޭރު މީހު ޖައްސާ ސަބްިސޑީކުަޑކޮށް ސަބްސިޑީ ދެވޭެނ އިންތިޒާމުަތއް ހަމަނު ފަރާތްތަކަށް ތަކުލީފު

ވީމާ، މި ނޫނިއްޔާ މުއްސަނދިންނަށް އޭގެ މަންފާ ބޮޑަށް ކުރާތީ ުކޑަކުރީމަ އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމަަކށް ނުވޭ. އެހެން 

ށް ފިނޭންސް އެއް ކަމަކީ މި ޚާއްޞަކޮއެބަޖެހޭ.  ކަމެއް ކުަރްއވަން 2ހެޅުއްވި ގޮތަށް ހުށަ ކޮމިޓީން ރޮޒައިނާ

ސިޑީ ސަބް ލިބޭ އާމްދަނީން މިހާރު މި ގޮތަށް ލަތަށްދައުތޯ އިގަ އްގެ ކޮންކޮން ސިޔާސަތެ ލަތުމިނިސްޓަރު އެއީ ދައު

 .އެބައޮތް ބޭުރގެ މާލީ އިދާރާތަުކން މައްސަލަޖައްސާިތއްޔޭ އިނިއްޔާ ވިދާޅުވެފަ ތޯ ނޫދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަްށ ދެވެން ނެތީ

އަހަުރ ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު  35ދިޔަ ެވއްޖެ ވޭުތވެމައްސަލަޖައްސާ. އެއީ ޙަީޤޤަތެއް. ކިތަންމެ ޒަމާނެއް 

. ވަރަކަށް މެންޝަންކުރެވިފަ  ސްޮއވެއޭ ކޮންމެ ވެ ބްސިޑީެގ ވާހަކަތި ސަ އިގަ ތަކުބޭންކް ރިޕޯޓު .އެފް ވޯްލޑްއައި.އެމް

، އަުޅގަނޑުމެން އެ ސަްބސިޑީ ކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް މި ގެންދެވުނީ. އެހެންވީމާ ެވސް  ބަށްހިސާންނަމަވެސް މިއެހެ

ބޫލުކުރަނީ. އެހެނީ ދައުލަތަށް ލިޭބ އާްމދަނީ އެްއ ދުވަހުން އަނެްއ ޤައަދިވެްސ ގެންެދވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި 

ޑުވަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ މިންވަރުން ސަބްސިީޑ ދުވަހަށް ބޮ

މިގޮތަށް ިމ ސަބްސިޑީ ޭއގެ އެހެން ، ބޫލުކުރެެވނީ. އެހެންވީމާޤަކަނޑާނުލައި ގެންދެވޭނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑަށް 

ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދެވޭެނ އިންތިޒާމެއް ހަމަނުޖައްސަިއ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފު އުފުލަން

އުސޫލުތަެކއް ގާއިމުނުކޮށް ެއ ނިޒާމު ެވސް ގާއިމުނުކޮްށ ކެނޑީމާ މިާވ ގޮަތކީ ހަަމ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 

އަޅުގަނޑުމެން ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ މިކަމަށް. ދެން އޮތް ކަމަކީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަުރ މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮްށ 

އެާއއެކީ އެންސްާޕގެ ބޭފުޅުްނ ވެްސ އަދި އެސް.ޓީ.ޯއގެ  މަނިކުފާނާ ުސވާލުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ހަމަ އެ

ބޭފުޅުން ވެސް ިމކަން ހިނާގ ގޮާތއި ާކޑުެގ ބާވަތްަތއް ިމކަހަލަ ކަމެއް ފެންމަތިވީާމ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން އެަބ ވިދާުޅޭވ 

ާއިއ  ެއއީ ކިހާ ހިާސބެއްަގއިާވ ކަމެއްތޯ ، ތްކުރަން. ެއހެންވީމާމި ކާުޑގެ ބާވަްތ ައގުހެޔޮުކރެވޭތޯ މަސަްއކަ

ވެސް ވިްއކާ ައގަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯ ައގުހެޮޔކުރެްއޭވނީ މި ކޮމިޓީން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ވެސް މިހާރު

. އެހެންނަމަވެސް، ވިްއކޭ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ދެްނ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލިޔަަކސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަަލއެްއ ނެތް

ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ މި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އެިކއެިކ  ؛މިހާރު އޮތް މިންވަރަށްވުރެ އަގު ބޮުޑވެގެން 

 ،އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ގެންެނވީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ަވަޑއިނުގެންނެިވގެން ވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަތައް ދިާމވޭ

ތްތެރި މުޤައްރިރު އަރިހުން އަުޅގަނޑު އެދެން ބޭުނންވަނީ ެއކަހަލަ ގޮެތއް ިއްއޒަ، ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ
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ބޭފުޅުންގެ ަވގުތު ދެްއވަިއެގން ތަންކޮޅެއް ރަްއޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން ބަލަންޖެހޭ  މެދުވެރިނުވާނެ ގޮތަކަށް އެ

ތުން މަޝްވަރާކުރަްއވަން ހުރި އެއާިއއެކީ ކަމާ ބެހޭގޮ ކަމަކަށްވާތީ ވަގުތު ފާއިތުުނަވނީސް ވަޑަިއގެން. އަދި ހަމަ

ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ސިީޓ ފޮނުއްވަިއގެން އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ގެންަނވަން ފެނޭ. 

މި ދެކަން ވެސް އެކުެއީކަގއި ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް  . އެހެްނވީމާ،ބޭފުޅުން ެވސް ގެންނަވަން ގެންނަވަމުން އެ

 ކަ ދަންނަވަިއލީ. ފެންނާތީ އެ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލި މައްސަލަައކީ ައޅުގަނޑުމެްނ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މި ކާޑުެގ ސަބްސިީޑއާ ބެހޭގޮތުްނ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއް

އޮީތ ކޮމިޓީން ނިމިފައި އެހެންޫނންތޯ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ  ހަމަ އެންމެން ވެސް ބަލަިއަގންނަ މައްސަލައަކަށް މި

ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންގެ ވެްސ ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ވެސް މިކަމުަގިއ 

ބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޓާގެްޓ ޤަހުރިކަްނ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ކަންބޮޑުވުންތަެކއް 

ސަބްސިޑީައކަށް ޤައުމު އެބަ ބައްޓަންވާން އެބަޖެހޭ. އެ ަކންކަން އެބަ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި 

ކުރާ މީހުން ބޭރުން ެއިކއެކި ކަންކަމަށް ގެނެްސ އާބާދީަގއި މި ނިސްބަތަށް ބަާލއިރުަގއި ބޭރު މީހުންގެ ަވޒީފާ އަދާ

ވަަރކަށް ހާހަށް އެބަ އަރާ. މިކަމުގެ ސަބަބުން  80ތިބި ބޭރު މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ބިދޭސީންގެ އަަދދު 

ކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޓާގެޓް ސަބްސިޑީައކަށް އެބަ ދާންޖެހޭ. ޤައުމުގައި އަންނަ ފަތުރުވެިރންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަ

ނަށް އަރާއިުރގަިއ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ާޓެގޓް ސަބްސިީޑއަކަށް ދާން އެަބޖެހޭ. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އަމިލި 1.5

ޤައުމުަގއި ޤައުމަށް އާމްދަީނ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް މިހާ މަދުކޮށް ހުރިއިރެއްަގއި މި ަކންކަން މިގޮތަށް ކުރުމަީކ 

ބޫލުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ނިކަމެތިންނަށް މި ޤަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް މި ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރު ވެސް މިއޮތީ މީގެ ތެރެއިން 

. ެއއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ ބޫލުކުރަން އެ ނިޒާމު ތަންކޮޅެއް ދޯހަޅިކޮށްކަން އޮތީޤަކަނޑައެޅިފަ. ައޅުގަނޑު ވެްސ 

ގޮތަކަށް ެއކަން އެބަ ގެންދަން އެބަޖެހޭ. އެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ެއކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެބަ ކުރަމުން އެބަ 

ގެންދޭ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން އަިދ މި ރިވިއުކުރެވޭތޯ ވެްސ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މި އަގުހެޔޮކުެރވޭތޯ ވެްސ 

އެބަ ކުރޭ. އެންސްޕާއިން މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ރައްޔިތުންގެ މި ކާޑުގެ ސަބްސިީޑ  މަސައްކަތްތަެކއް

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ެވސް އެންސްާޕއިން އެަބ ބަލަމުން އެބަ ގެންދޭ. ދެްނ 
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ތަކުން މި ބަޖެޓާ ޚިލާފަށް މި ކަންކަން ފަރާތްއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މައްސަަލ ހުށަހެޅި ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަރާތް

ެއ ދައްާކއިރު ެއ ވާހަކަ ބަޖެޓާ ޚިލާފަށް ކަްނ ކުރި ވާހަކަ ދަްއކާކަެށއް ާމ ރީއްެޗއް ނޫން. އަުޅގަނޑު  ކުރި ވާހަކަ 

ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން ބުނަްނ އެ ވާަހކަ ދަްއކާކަށް މާ ީރއްެޗއް ނޫނޭ. ައޅުގަނޑުމެްނެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތިން 

ބޭފުޅުން ބަޖެޓަށް ވޯުޓ  ހަރު ފާސްެވގެންދިޔައިުރަގއި އެ ބަޖެޓާ ޚިލާފަށް މި ކަންކަްނ ކުރި ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ އެ އަ

މިތަނުގައި ލަިއވް ކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ޓީވީަގއި ޝޯެއއް ކުޅުމަްށ ، ވެސް ދެްއވާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ

ބޫލެއް ުނކުރަން. ޤަކީ މިީއކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ޓަކައި މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކްއ ދެއްކުމަ

ހޯދައިދިނުމަްށ  ،ާއއި ފައިދާކުުރމަށް ޓަކައި އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދީ ރަްއޔިތުންނަށް ެއ ބަޖެޓުގަިއ މަންފާ

ަހކަަތއް ގެނައުމަކުން އެީއކީ ޓަކައި ަދއުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދީފަިއ ެއ ަކންކަން ެއގޮތަށް ެއ ވާ

މައްސަލަެއއް ނޫން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކުރަްއވައިފި ުކއްލި ގޮަތކަށް މިކަން ފެންމަތިވެގެން 

ާއއި ނޫންނަމަ ައޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ  އައި ވާހަކަ. ނޫން، އެހެނެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ

ަގއި މި މައްސަލަވާނީ ގެޒެުޓކުރެވިފަ.  2016މާރިޗް  29ތްތަކުގެ ބެލުންތެރިކަން ތަންކޮޅެއް ކުަޑއީ. ހުށަހެޅި ފަރާ

މިކަން ަވނީ ގެޒެުޓކުރެވިަފއި ސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި ގެޒެުޓކުެރވި  ،ގައި ިމ މައްސަލަ ވަނީ 2016މާރިޗް  29

ށް ނެތިގެން އެކަން ނުެބލުނީ ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ އެ އަިދ ބެލުން ތަންކޮެޅއް ބޮޑަ، ޝާއިޢުކުެރވިފަ. އެހެްނވީމާ

ކަމުގައި ވީނަަމވެސް  ގައި އަދި ެގޒެޓުކުެރވިފައި އޮތް 2016މާރިޗް  29ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންނަމަެވސް، ޤަ

ަގއި ސަރުކާުރން މިކަން މި ނިންމެވީ. އްޕްރެސް ކޮންފަރެންސެ އޮތް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ، ފަށަން މި އިހަށް ދުވަހު

ބޫލެއް ނުކުރަްނ ޤަމި ވާހަކަތައް މި ދައްކަީނކީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑެއް  ،މި ދައްކާ މިކަން ، ންވީމާއެހެ

ރައްޔިތުންނަށް މާބޮޑަށް ހެޔޮ އެދިގެން ކަންތައްަތއް ުކރާކަށް ދައްކާ ވާހަަކއެއް ަކމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، 

ބޭނެ ގޮތް މީގެ ތެރޭަގއި އެބައޮތޭ ަހމަޖެހިފަ. އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ ނިކަމެތި މީހާއަށް ސަބްސިޑީ ލި

ޓަކައި މިހާރު އޮްތ އުނދަޫގ ގޮތްތައް ތަްނކޮޅެްއ ލުއިޮކށްލަން އެބަޖެހެއޭ. އަުޅގަނުޑމެން ވެސް ެއ ކަންަކްނ 

ށް ހެޔޮ އެދޭނަމަ އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމަށް ހެޮޔ އެިދގެން ޤައުމަށް ރަނގަުޅވެގެްނ ޤައުމަ، ބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީމާޤަ

އަޅުގަނޑުމެން ޓާގެޓް ސަްބސިޑީައކަށް އެބަ ދާންޖެހޭ. ެއކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހަމަ ލާޒިމުކަމެއް އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ނިކަމެތިންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ޙާުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވެސް ިމކަމަށް ކަންބޮުޑވުން އޮތް 

ނުޑ މި ބުނަނީ ހަމަ ސީދާ ކަނޑަެއިޅގެން ާޓގެޓް ސަބްިސޑީައކަށް ދާންޖެހެއޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޙާލުގައި ވެްސ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. 
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 ރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަ

މިައދު މި ހުށަހެޅިގެން މިއުޭޅ ކާުޑ ސަބްސިީޑއާ ުގޭޅ  !ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އާދެ !އާދެ

އްޞާސް މައްސަަލއެްއ ިއނގޭތޯ. ދެން މި ކާޑު ައުގ ބޮޑުވުމާިއ ުގޅިގެން ހަމަ ހަމައްސަލައަީކ އަސްލު ވަރަްށ 

ޅުަތކުަގިއ އަތޮޅުތެޭރގައި ވެްސ މާލޭަގއި ވެސް މިކަުމގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަްއ ވަނީ ފޯރާފަ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކާަޑކީ ޒަމާނުއްސުރެ ައޅުގަނޑުެމންގެ ހަމަ ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅުްނ ފެށިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން 

ރު ވެއްޖެ މި ކާޑު ސަްބސިޑީ ދެމުންދާތާ ރާއްޖޭގެ އަހަ 38އަހަރު، އަށެއްކަ އަހަރު ވެއްޖެ  38ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި 

މައްސަަލއާ ުގޅޭގޮތުްނ  އެިމކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަނޑައިލީމަ ެދން އުޅޭ މައްސަަލއެްއ. ދެން ، ރައްޔިތުންނަށް. އެހެްނވީމާ

ގަނޑު ދެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަދި އެހެން ދެ މެންބަރަކާއިއެކު ހުށަހެޅުްއވި މި މައްސަލައިަގއި އަޅު 

ދެކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ އިނގޭތޯ. ޭއގެ ތެެރއިން އެއް ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލާީނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ޤައުމީ ބަޖެޓުގައި ކާުޑގެ ސަބްސިޑީއަށް އެބަހުރި ފައިސާ ކަނޑައަުޅްއވާފަ.  2016

މި ބޭފުޅުން ެވސް ޙަވާލާދެްއވާފަިއ އެަބޮއވޭ އެ މާއްާދއަށް ވެސް. )ނ(  ،ނ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 96ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައި މިއޮންނަ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދައުލަތުެގ  96ގައި ދެކަެމއް މި އޮންނަނީ ފާހަގަކޮށްފަ. 

ށް ާފސްކޮށްދީފައި އޮތްވަރަްށވުެރ ޤައުމީ ބަޖެޓު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އެ ަވކި ކަމަކަ

ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ފުރަަތމަ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ.  .އިތުރަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއޭ

ވަަނ  2016ދެން ައޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ ާކޑު ސަްބސިޑީއަށް މި ، އެހެންވީމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓު ހުސްވީތޯ؟ އެ ސުވާލު އެބަޖެހޭ ކުރަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އެ  އަހަރަށް

އަކުުރގައި ބުނެފަިއ މި އޮްނނަނީ ސަރުކާރުން ވަިކ ކަމަަކށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވަކި ކަމަކަށް ކަނަޑއެިޅ 

ނުވާެނއޭ. ޚަރަދުކުރަންވާނީ ހަމައެކަިނ އެކަމަށޭ. އެހެން ކަމަށް ފައިސާ އެނޫން އެހެން ކަަމަކށް ހޭދަކޮށްގެންނެއް 

ވަނީިވއްޔާ މި ަފއިސާ ހުސްީވތޯ ނުވަތަ މީގެ ތެެރއިން ބަެއއް އެހެން ދިމާައކަށް ަޑއިވަރޓްކުރީތޯ މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކާރުެގ ެއއްެވސް މި ސުވާުލ ކުރުމަށް ަޓަކއި ސަރު ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކުަރންޖެހޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ

އިދާރާއަކުން ބޭފުޅުން ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން މިތަނަށް 

ހާޒިރުކުރުމަށް. ދެން ދެވަަނ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހުރިހާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެންނެްއ  ،ހުރިހާ ވިދާޅުވި ފަދައިން ސަުރކާރުގެ 

އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން މާގިނަ ފައިސާ ލިބޭ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުގެންދެވޭެނ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖެއަކީ 

ގިނަ ދޮރުތަެކއް އޮްތ ތަނެއް ނޫން. މުއްސަނދި ގިނަ ަޤއުުމތަކުަގއި މި ނަާގ ގޮަތކަށް ެއންމެ ބޮޑެތި މުއްސަނދިން 

ެނ އަތަކުންނެއް އިންކަމް ޓެކްްސއެއް ވެސް ރާއްެޖއަކު ނުނަގާ. އެހެންކަމަށްވުމާއި އެްއކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރެވޭ
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ީމތި ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ިވސްަނއިގެން ީމގެ ޙައްުޤވެރިން ޯހދައިގެން އެބަޔަކަްށ މީތި ، ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ

އެކަން ކުރެވޭނެ ވެިރެއްއ ނެތިފައި އޮތީ އަސްލު.  .ފޯރުކޮށްދޭން އޮތީ ޖެހިފަ. އެކަން ކުެރވޭނެ ސަރުކާރަށް

ގެން މިކަމަށް މި ފެއްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ަވިކ މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ވަޑައި ، އެހެންވީމާ

ހިސާބަކުން މިކަން ގެންދިއުަމކީ ޭއގެ ޒާުތގައި މުޅިން ގޯެހކޭ އަުޅގަނޑު ނުދަންނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި 

ރިކަން ނެތް ނިކަމެތި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިަކން ފައްޓަވަން އިޢުލާންކުރެްއވި ގޮާތއި މިކަުމގައި ފޯރުްނތެ

ލި ދޮުރ މިއީ އެހާ ފަސޭހަ ތަނަަވސް ގޮތަކަށް ނޫން ދޮުރ ފަޤީރުންނަށް މީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މި ހުޅުވާ

މިއޮތީކީެއއް. އެީއ މިހެން މި ދެންނެވީ ެއ ފޯމެއް ފުރުމުގެ ކަންތައް އޮތް ގޮތާިއ ފޯމުގަިއ ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި 

ރަންޖެހޭ ބައެއް ޑޮިކއުމަންޓްސްތަަކީކ އެހާ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެހާ ލާހިކު ގޮތަކަށް އޮތް ކަެމއް ފޯމާއި އެއްކޮށް އެޭޓޗްކު

އެ ކަންކަން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭެނ ، ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާޤަނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެްސ 

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެންދެޭވނެހެން. ދެން އެ ވިދާޅުިވ ްއޔާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ގޮތް އިންތިޒާމު ވެއްޖެ

ގޮތަށް ރާއްޭޖގަިއ ުއޅޭ ހުރިހާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާއި ާރއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ ޓުއަިރސްޓުންނަކަށް ކޮންމެހެން 

ދާޅުވި ގިނަ ބަޔަީކ އަމާުޒވާތީކީ ނޫން ކަންނޭނގެ މީތި އަސްލު ކުޑަވެގެން މި ދިޔައީީކެއއް. ދެން އޭގެ ތެރެއިން އެ ވި

މީހުންނަށް ނުދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ވިޔަސް އެ މި ސަބްސިޑައިްޒކުރެވޭ ކާުޑެގ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކަމަށް

ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ތަނެްއަގިއ އެ ޤައުމުގައި ުއޅޭ ހުރިހާ ޓުއަރިސްޓުންނަށާއި ބޭރު 

ެއގޮުތގެ މަތިން ިމންގަނޑެްއ ކަނަޑއެޅުމަީކ ، ެޗއްސެްއ ނުދެްއވާނެ. ެއހެންވީމާޒްކުާރ އެއް މީހުންނަކަށް ސަބްސިޑައި 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެްސ ެއގޮުތގެ މަތިން ސަރުކާރުން މިކުރާ ކަންތައް ަރއް، މެހެން ބޭނުންކަމެއް. އެހެންވީމާކޮން

ކަށް މިކަން އިންތިާޒމުކުރެވުނުނަމަ މިއަށްވުރެ ހިއްސާކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ގެންދެޭވނެ ގޮތަ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކާ

ލާ ކުރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާއެގޮުތގެ މަތިން އިންތިޒާމު، އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ ރަނގަޅުީވސްހެން

 ލަން. ވާހަކަ ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ... ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުއްލި ޮގތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ކާޑު، 

ގަނޑުމެންނަށް ލަން ބޭނުންވަނީ އަޅު ސަަލިއގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ މައް

ވެސް އަުޑއިވެމުން މިދަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ފަތުރުވެރިންނަށާއި، ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ  އަބަދު
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ޖެހޭނެއޭ. ބަންގްލަދޭޝް ނޫނީ ސްރީލަންކާ މީސްމީހުންނަށް ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެން މި ކާޑުެގ ތަކެތި ދޭކަށް ނު

ޖެއަށް ުޓއަރިސްޓުން އަންނައިރުަގއި ުޓއަރިސްޓުްނނަށް އަންނާތީ ފާޑުފާޑުެގ ލަންޖެހޭ ރާއްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ

މީހުންނަށް ދޭ ކާޑުކޮޅު އެ ބޭރު  ޓެކްސް ނަގަމުން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ޭއގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި އެ

ްނ ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ިއގެމީހުންނަށް ދޭތީއޭ ކިޔާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ކާޑަށް ިލބޭ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަ

ވިޔަްސ  ން ޓުއަިރްސޓުން އައިކަުމގައިއަބިލި 2ން ވެްސ އަދި އަބިލި  1.5އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބޫލުކުރަނީ. ޤަ

ލިބެންޖެހޭ ކާޑުކޮޅު ވެސް އެމީހުން އަތުން އެ ނަގާ ޓެކްްސއެއް ަނގާފައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް 

ބޫުލކުރަނީ. މިހާރު މާލޭގައި މިއަދު މިވަގުތު މި ކާޑަށް އަިއ ޤަބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ލި އެްއކޮށް ސަބްސިޑީއާ

މީސްމީހުން މާލޭގައި ިގނަ ބަދަލުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އެބަ ގެންދޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ވަރަށް 

މި ހުރިހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރާއްޖޭަގއި މާލޭަގއި ގެދޮުރ  ދިރިއުޅެމުން ގެންދޭ އެމީހުންެގ ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދިނުމާއި

އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ، އިތުރުެވގެން. އެހެންީވމާ 25އީ %ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ތިބި މީހުންގެ ކުލި މިއަދު އެ ދިޔަ

ލައިލުެމއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ނިކަމެތިކަމެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބަ

، ބޮޑުކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ 100ށް %ކުއްލި ގޮތަކަށް ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފު

މިކަހަލަ ކަންކަން ކުެރިވގެން ދިަޔއިރުަގއި ަދއުަލތުގެ ވުޒާރާަތކުަގއި ކިހާވަރެްއގެ ަބއިވެިރވުމެއްޯތ 

ލަން މިއަދު ޝަރީފް ެވްސ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ، ބަލަންޖެހޭ. އެހެްނވީމާއޮތީ އެބަ އިންވޯްލވްމަންޓެއްތޯ މީަގއި 

ޑު ހަމަ މީގެ އިތުރުން ވިދާޅުެވއްޖެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ގެންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެސް.ޓީ.އޯ ގެންނަންޖެހޭ. އަުޅަގނ

ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ލަން ބޭނުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުންހުށަހަޅާ

ބޭފުޅުން ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނޭ މި  ވެސް މިކޮޅަށް ހާޒިުރކުރަންޖެހޭ. އެއީ އެންސްޕާއިން އެބަ ިވދާޅުވޭ އެ

އި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. މި ތަންތަނާ، ގަނޑުތަާކއި އެްއޗެހި. އެހެންވީމާކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަނީ ފަޤީރުންގެ މިން

 އި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ އި އާ  ެއސް.ޓީ.އޯ އިހަޅައިލަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާހުށަ އަުޅގަނޑު، އެހެންވީމާ

ސުވާލުކޮށް  މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް މިމީހުންނާނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭބޭފުޅުން  އަދި އެންސްޕާގެ ބޭފުޅުންނާ

ވަނަ އަހަރު  2016ލަން ބޭނުން ދަންނަވާން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަސްލު މި ވެގެން އުޅޭ ކަެމްއ އޮޅުންފިލުވުމަށް. ދެ

ބަޖެޓުގައި ފާްސކުރަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ަބޔާނުަގއި އެބަ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ވިދާުޅވެފަިއ އެަބޭވ 

ެއ ، ީޑޒް އޮންާނނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާކާބޯަތކެްއޗަށް ީދފައި އޮްތ ސަބްސި ާއއި ކަރަންޓަށް ދީފައި އޮތް ސަްބސިޑީޒް 

 100ނާނެ ކަމަށް އެހެން ވިާދުޅވާނީ އެ ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީން އެ ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓުގެ ެތރެއިން މީަގއި ހަމަ %އޮން

ހިމެނިފައި އޮތީމަ. މިހާތަނަށް ދާއިރުގައި ތިން،ހަތަރު އަަހރު ރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކުރާއިުރގައި ާރއްޖޭަގއި އަހަރެްއެގ 

ބްިސޑީްޒ ދޭންޖެހޭނީ ކިހާވަރެްއކަން ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އެނގޭނެހެން މައްޗަށް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ކާުޑގެ ސަ

ޚިލާފަށް މި  ަވނަ މާއްދާއާ 96އެ ހިމަނާފައި އޮްއަވއި ގާނޫނުއަާސސީގެ ، ނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. އެހެންވީމާފި
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ން، ރައީސް އޮފީުހގައި ކާޑުެގ ސަބްސިީޑޒް ރަްއޔިތުްނނަށް ނުލިބި އެހެން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ވާހަކަދަްއަކމު

އާއި މަގު ހެދޭނެ ވާހަކަ.  ން ބަނދަރު ހެދޭނެ ވާހަކަގެގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ އޭ ވާހަކަދަްއކަމުން ރައީސް އޮފީހު

އެބޭފުޅުްނގެ ވިްސނުން އެހެރީ ސަބްސިޑީ ދޭން ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި ލާރިން ބަނދަރު ހެދުމާއި އަނެއް ، ވީމާއެހެން

އާއި މިަކހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ހުރެްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ  ބަނދަރު ހެދޭނެ ވާހަކަ 7ކަމެއް ކުރުމާއި 

 ގާނޫނުއަސާީސަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓު އެހެން ގޮަތކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ޚިޔާލު އެ 

ައޅުގަނޑު މި ، އެނގެންޖެހޭ. އެހެންވީމާށް އެބަ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަ

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްލާނެ ަކމަށް އުއްމީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު.  

 

 ކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑަށް މި  2016އޮކްޓޯބަރ  1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ 

ގުިޅގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ  ކާރުން މި ގެނައި ބަދަލާގެނައި ބަދަލު، ސަރު 

ތަެކއް އެބަހުރި. މިކަަމށް އަަވސް ަޙއްލެއް ގެނައުަމކީ ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިތުން ވެސް ހަމަ ކަންޮބޑުވުން

މު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް މި ދެކެނީ. މިއީ ކުއްިލއަކަްށ ންތުން ެވސް ހަމަ ބޭނުންތެރި މުހިރައްޔި

ޫބލުކުރަނީ މިއީ ުކއްލިއަކަްށ ޤަގައި ވީަނމަވެސް މިއީ އަުޅގަނޑު ގެނެވުނު ބަދަލެްއގެ ގޮތުަގިއ އަދި ސިފަކުރާކަމު 

ވާހަަކ ސަރުކާރު ތެރޭަގއި އަދި  ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުަވސްކޮޅެއް ެވއްޖެ މިހާރު މި ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ

އްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް ދެކެވެމުންދާތާ. ކާޑަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި މާބޮޑު މައްސަލައަކަްށ ޢާ

ައޅުގަނޑުމެްނެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޚާއްަޞކޮށް ާރއްޖޭެގ  ެއއް ބޭފުޅުންނަށް. އެކަމަކު ބަ ނުވެދާނެ

މިކަމަށް ، ތުަގއި މިވަނީ ެވފައި. އެހެންވީމާރަށްރަށުގައި ދިިރއުޅޭ ރަްއޔިުތންނަށް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލައެްއގެ ގޮ

ތްަތއް ާހޒިރުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރާނެ ކަމެްއ. ބެހޭ ފަރާ ެލއް ގެނައުމަށް ަޓކައި އެކަމާއަވަްސ ޙައް

ބެހޭ  ރި ފަރާތްތަކުން ނުކުމެ އެކަމާބެހޭ ގުޅުންހު ނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ދެން އެކަމާޚާއްޞަކޮށް އެްސ.ޓީ.ޯއ، އިކޮ 

އްޔާ ހާޒިރުކުރަްނ ހިއްޖެފަރާތްތައް ގެންނަން ޖެ ފަރާތްތައް ހުރި ލިޔުންތަކެއް ގެނެސް ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑމެން އެ

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި މިހާރު މި ސަބްސިޑީ ދެވެނީކީ ާކޑަކަށް ނޫންކަން ހުރިހާ 

މުރުން ދުވަްސވީ ފަރާތްތަކަށް ެވްސ އުނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އެނޭގނެ. އަުޅގަ

އެްއކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ އެއާ  ތްތަކެއް އެބަ ެދވޭ. ހަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޢިނާޔަ
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ޞިއްޙަތަށް އެބަ  ތަކެއް އެބަދޭ. ހަމަ ތަޢުލީމާއިއެބަ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެބަދޭ. އެކަނިވެރި މައިންނަށް އެބަ ޢިނާޔަތް

ކަރަންޓުގައި ވެސް ހަމަ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެބަ ދެވޭ.  ެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންަނށް މިއެއާ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެބަ ދެވޭ. ހަމަ

، ން އެބަދޭ. އެހެންވީމާގޮސް ވަރަށް ގިަނ ޢިނާޔަތްތަކެއް ސަރުކާރު ތެރެއިން އެބަ ދޫކުރަމުން ދެމު މިހެން

މަ އެންމެ ވަސީލަތެކޭ ދެންނެވިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހަ ބަލާއިރު ތްތަކަށްސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޞީލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި  .ރތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފިަޔވައި އިތުރަށް ވަސީލަތް ލިބޭނެ އެހެން ދާއިރާއެއް ނެތްފަ

މި ލިބެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މި އާމްދަނީއެްއ، ރަނގަޅު އެކަީށގެންާވ އާްމދަނީއެއް މި ލިބެނީ. ލިބޭ 

ރަންޖެހޭ ޚަރަދާިއ ހޭދަ މިދަނީ އެއްުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ބޮުޑވަމުން. އެްއޗަކަްށވުރެ ކުރަންޖެހޭ، ަދއުލަތުން ކު

ސަުރކާރުން ިމކަން ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓެިނ ގޮތަކަްށ ކުެރވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަަކއި ، އެހެންވީމާ

ްށ މިގެނައި ބަދަލަކީ ުނވަތަ އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ކާޑަ 1ެޓވި މަސަްއަކތުގައި އަުޅގަނޑު މި ބަލަނީ އްސަރުކާރުން ފެ

މި ގެނައި ަވގުތު މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ނޫނީ ސަބްސިޓީއަށް މި ބަދަލަކީ. ެއހެނެއް  ނޫން. މި ބަދަލު ެގނައި ގޮތް

ހުރި ވަގުތެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމަށް  އިރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފަ

ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ.  އޮތް ަވގުތެއްތޯ  އިނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ދެވިފަ އިފަހޭލުންތެރިވެ

ތަމަޢު ތެރޭގައި ޖަމާޢަތް ތެރޭގަިއ، އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުެގ އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިހާ ބޮޑަށް މައްސަލަ މުޖު

އްުލކުރެވޭނީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޙަމި މައްސަލަ ، ތެރޭގައި ިމ މައްސަލަ ދިާމވެެގން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ

ބެހޭ އެކިެއކި ފަރާްތތައް ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަައށް ގެނެސް އަުޅގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު  މިކަމާ

، ކެނީ. އެހެންވީމާ ައުޅގަނޑު ދެ ކަން އްލުކުރެވިދާނެ ރަނގަުޅ މައްސަަލައކަށް މައްސަަލއެއްޙަހޯދުމަށްފަހު މިކަމަކީ 

އްލުކުެރވިއްޖެްއޔާުމ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކުރާ ޝަކުވާތަްއ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙަމައްސަލަ 

ވެްސ  ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ވީހާ، އްލެއް އަިއސްގެންާދނެ. އެހެންވީމާޙަލިބިގެންދިޔަ ދެރަ ނިކަމެތިކަމަށް 

ބެހޭ، މިަކމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  އްލެްއ ގެނެސްދިނުމަްށ ޓަކަިއ ކަމާޙަްށ އަވަހަކަްށ މި މައްސަަލއަ

 ޒިރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުސަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް މިދާ މައްސަލަާއ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑަްށ 

ފާހަގަކުރެޭވ ދެތިން ކަމެްއ ފާހަގަކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަަކށް އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރެގ 
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 އެކި އެޖެންސީތަކުން ފަިއނޭންޝަލް އެޖެންސީތަކުން ލޯނު ނެގުމަށް ޓަކައި އެންމެ ނިކަމެތި މީހާގެ ބަނޑުފުރާނަ އެކި 

ދަނީ. މި ސިފަވެގެން ށްމުއްތިކޮށް، ނުވަތަ އެމީހާގެ ވައިނޮީޅަގއި ހިފަން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ންމެ ނިަކމެތި މީހާއަށް ެގއްލުން ލިބޭނެ ކަންތައްތަުކގައި. އިްނކަމް ެވސް ލޯނު ެނގުމަށް ޓަކައި މި ހިފަނީ އެ އަނެއްކާ 

ވެސް  ފަހަރަކު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ެއނގޭ މި ސަރުކާރު ައއިފަހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ޓެކްސް ނަގަން ކޮންމެ

އިކޮނޮމިކު ދަނީ.  އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހިސާބުން އޭތި ބްލޮކުެވގެންހަމަ ހުށަހެޅިގެން 

ައޅުގަނޑުމެން މި ަޤއުމު ، ށަހަޅާފަިއ އެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާވެސް ހު މިނިސްޓްރީން އެކަން ކޮންެމ ފަހަރަކު

ލާށޭ ބުނާއިރު ހަމަ މި ގަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ދަރަނި ދޭން ބުނާ މީހުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާހިންގުމަށް ޓަކައި ނަ 

ސަރުކުރާނެ ސަބްިސީޑ އެކަނިތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެްއ ެއއީ މީހާއަށް އަ  ފެންނަނީ އެންމެ ނިކަމެތި

އިނގޭތޯ. ދައުލަުތގެ މުައއްަސސާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ޚަރަުދކުޑަކުރާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ 

ޚިދުމަތަށް  ޙީެދވެމުންދާ މަންޒަރު. ޞިއްތަށް އެތަކެއް ަބިއވަރު ހަމަ ސަބްސީޑީތަެކއް ނުވަތަ އެހީަތކެއް އެކި ގޮތްގޮ

ބަލާލިޔަސް، ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ބަލާލިލިޔަސް އެންމެ ފަޤީރު މީހާއެކޭ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ދަރިންނެކޭ 

ހިލޭ މި އޮންނަނީ. އާސަންދަ ވެސް ހަމަ ހިލޭ މި އޮންނަނީ. އެ ދޭ ެއއްެޗއް  ވެސް މި ވަނީ އެްއގޮތަށް ހަމަ ތަޢުލީމު

ބަނޑުފުރާެނ  އިާކޑަކީ ވަރަށް ބޭސިކު. އެންމެ އެންމެ އާދަިއގެ މީހުން އަތުގަ ، އެންމެންނަށް. އެހެންވީމާއެބަ ދޭ 

ވެސް  މުއްތިކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ބާވަތްތަކަށް ވީހިނދު، އަދި މި ބާވަތްތަކަކީ އެހެން އަމިއްލަ ވިޔަފާިރވެރިން

 ތަކެްއ. މިހާރުވަތްއަުގަގއި ިވއްކަުމންދިޔަ ބާހެޔޮ ތެރެކޮްށެގން އެ ހަމަ އެ ހެޔޮ އަުގގައި އެ މީހުން އަމިއްލައަށް އެ

ން ކުމިސާލަކަށް، ހަނީކޯނަރ ެއ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތަމިާހރު އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގޭ ެއ  ވެސް އެބަ ވިްއކާ. ދެން

ާބވަތްތައް  ކާުޑގެއެ މިހާރު އެމީހުން ބޮޑުނުކުރާ ކަމެއް ނޭނގޭ. އެމީހުްނ އަމިއްަލއަށް ރާއްޖެއަްށ ހަމަ 

އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަ މި ، ކަުމން އެ ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ އަގުން އެ ވިއް ވިއްކާ އެތެރެކޮށްގެން އެސް.ޓީ.އޯއިްނ 

ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ކަމެްއގެ ނަތީޖާއިން ރެކެްނވެގެްނ  މުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ާގނޫނާކުރެވެނީ މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ިހންގު

ސިްނާގ މިފްކޯއިން ބޮޑު އިފާހަގަކުރަނީ. ެއއީ މިފްކޯައކީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކަށްެވފަ ޅުގަނޑުމެއް ގޮތުަގއި އަ ކުރި ކަ

ޚިލާފަށް.  ހަމަތަކާ އިެއއްކޮށްލީ ގާނޫނީ ުއޫސލުތަކާ ލިމިޓެޑު ކުންފުންޏަކާ މިފްކޯއާގެއްލުމެއް ވެފަިއވާއިރު ޕަބްިލކު 

ިވއްކާަފއި އޮންނަ  ބްލިކު ލިމިޓެޑު، ޕަބްލިކަްށ ހިއްސާކޯޕަރޭޓު ަގވަރނަންްސގެ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް. ެއއީ ޕަ 

އް އުސޫލެްއ ްއސާ އޮންނަ ުކންފުންޏަކާ އެއްކޮށްެލވޭނެ ެއއްވެސް ހަމައެ ހި 100ސަރުކާުރގެ % އިކުންފުންޏަކާ

 އް ކަނޑައެޅިގެން ފައިާދވާ ކުންފުންޏަކާއި ފައިދާނުވެ ބޮޑު ދަރަނިވެފައި އޮތް ކުންފުންޏެ، ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ

އަށް ޮބޑަށް އިތުރަށް ދަރަނިވެ ނުަވތަ ދަރަނިވާ ކުންފުންޏެއް އެްއކޮށްލީމަ އޭގެ ނަތީޖާައކަށްވެގެންދާނީ އެްސ.ޓީ.އޯ 

ޑަށް އަުޅގަނ ގައިށް ޓަކައި އެޅި ިފޔަަވެޅއް ގޮތު އެކަމުން ސަލާމަތްުކރުމަ ަގއި ބަދަލުެވގެން ހިނަގއިދާނެތީގޮތު

ވެސް  ބޭފުޅުން ހަމަ އެހެން އިމިތަނުގަ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ެއކުއެއާ ހަމަ !ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. އާދެ
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އި އެބަ އޮތް ހިމެނިފަ އިހިމެނިގެން އެ ބަޖެުޓގަ އިކުެރވިގެްނ އޭގަ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 2016ތަށް ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮ

ހަމަ އުފައްދަންޖެހޭ  އަުޅގަނުޑމެން ދަކުރެވެނީ. ެއއީދެން ެއ ފައިސާ ކޮްނކަމަކަށްތޯ މި ހޭ، ފައިސާ. އެހެްނވީމާ

މި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލިއިރު މި ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންސުވާލެއް. ހަމަ ޭއގެ އިތުުރން 

ވެސް  ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ނުވަތަ ބަލާފައިވާ ބެލުންތަކަކީ ެއއީ ގޯްސ ކަންތައްތަކެްއކަން އަޅުގަނުޑމެން އެންމެންނަށް 

ހާ މެންބަރުން ތިބި ހުރި އި ގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ސަތޭކައިން ަސްއތައިން ސައްތަ މިތަނުގަ އެނގޭ. އަޅު 

ނޫން.  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތިންަބިއކުޅަ ދެބައި މީހުން ކަނީކީ ާބސްމަތީ ހަނޑުލެއް ޤަބޫލުކުރައްވާނެ

ނޫން.  ަޅ ދެބައި މީހުން ކަނީ ބާސްމަތީ ހަނޑުލެއްެވސް ތިްނބައިކު އެންމެ ކުޑަމިނުން މާލޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގައި 

 ފުަރތަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ދިރާސާ، ނޫން. އެހެްނވީމާ ވެސް ެއ މީހުން ކަނީ ބާސްމަތީ ހަނޑުލެއް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން

 ވަގުތު  ރަްށ ނުވެްސ ބަްއލަވާ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމަށް ޓަކައި ަތއްޔާުރވާންވަވެސް ނަހައްަދވާ ރަނގަޅަށް ަބއްލަވަްނވާ

އެުޅއްވީ. އަދި އެއަްށވުރެ ާމ ރަނގަޅުނޫންތޯ މިކަހަލަ ކަެމއް ކުެރއްވުުމގެ ބަދަލުަގިއ މި ދެްއވާ މި ފިަޔވަުޅ ވެސް ނު

 ޕްރައިވެޓު ޕާޓީ މެދުވެރިކޮށް ބިޑު އުސޫލުން މީތި މާކެޓު ރޭޓުގައި އެ ވިްއކަން. ވިްއކޭނެތޯ ބަލާ މިކަހަލަ ދިރާސާއެއް 

ގޮތުގައި މި  އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާ، ށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާހަދާފައި އޮތް ކަމަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 ްއލެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ޙަންމެ އަވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މައްސަލައަށް ހަމަ ވީ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ކެޔޮދޫ

ސަބްސިީޑސްއަށް މި  ވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކާޑުގެވެސް ދަްނނަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ެއއާ ދޭެތރޭ ކަންބޮުޑވާ މައްސަަލެއއް. މިހާރުައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގެނެވުނު ބަދަލަީކ 

 ވެސް ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ައޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ހަމަ މި ސަބްސިޑީސްއި ރާއްޖޭގަ 

ގޮތުަގއި އެކަން ަޙއްޤުާވ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. ކަން ޭއގެ ޒާތުަގއި ސަބްިސޑީ ކަނޑާލުްނ 

ެއ ކަނޑާެލވުނު ގޮތް ައޅުަގނޑުމެން ގޯސްކުރަނީ. ެއއީ  ކަންނޭނގެ. އެކަަމކު ގޯހެއްނޫން މިދެންނެވީ އެީއ 

ހަމައަުކ ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން މުޖްތަމަޢުގައި އުޅޭ ހުރިހާ މުއްސަނދިންނާިއ ފަޤީރުންނަށް އެއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްީދ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކަށެއް އަބަދު ފައިސާ ދީ އެ މީހުންނަ އެްއވެސް ދައުލަތަކަށް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހިތުން  ނުތިބެވޭނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރުކޮްށ ވިސްނާ ކޮންމެ މީހަކު

ވެސް އަވަހަކަްށ  ގޮތުަގއި މިަކން ވީހާ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ައޅުގަނޑުމެން، ންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާޤަބޫލުކުރަ
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ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮްށގެން މިަކން މިދަންނަވާ އުސޫލުން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން  ކަމާ ސަރުކާރުގެ

ގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޓާގެޓު ސަބްސިޑީސްއޭ އަުޅގަނޑުެމން މި ކިޔަނީ އެއަކަށް ކަންނޭނގޭ އަޅު

ވެސް ބުރަނުވާ ގޮތަކަށް އެކަން  ކަން ރަްއޔިތުންނަށްެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒުކޮްށގެން އެ، ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ 

އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އާަދއިެގ، އެންމެ އާދަިއގެ ަރއްޔިތުންަނށް އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ މިއިން ޒަމާނަކު 

ގޮތަްށ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވީ އިތުރުވާނެ ަމގެއް ނުެދއްކި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ކަންަތއްތައް ފަސޭަހވާނެ

ްސ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެންމެ ވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތއް ނުކުރެވި އޮތްވާ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

މީެގ ެއއީ ައސްލު މު އަސާސީ ކާނާއެއް ުނވަތަ ބޭނުންވާ ައސާސީ ބާވަްތތަކުގެ އަގު ޮބޑުވާ ގޮތަށް ިދއުމަކީ ންމުހި

ގަޅުކުރެވޭނެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނުންތެރިަކމާއެކުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެަކން ރަނ، މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ، ކަށް ކުރުން ރަނގަޅު. އެހެްނވީމާވެސް އަވަހަ  މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާމު. ެއގޮަތށް އެކަން ވީހާ

 އި މިކަުމގަ ބެހޭ ގިނަ ފަރާތްތައް ގެ ކަމާސަރުކާރު  ވެސް ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެހެން އިްއޒަތްތެރި ަބއެއް ބޭފުޅުން ގޮތަށް

ރުކޮްށގެްނ ޒިހާގަނޑު ތާއީދުކުރަން ކޮމިޓީއަށް ދެން ހުށަހަޅުއްވަިއފި. އަޅު އެހެން ބޭފުޅުން ،ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް

ވެސް އަވަހަކަްށ  ގުިޅގެން މި މައްސަލަ ވީހާ އިގެން މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއާލޫމާތު ހޯދަޢުއަޅުގަނޑުމެން އެ މަ

 އްލުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭގޮެތއް. ޝުކުިރއްޔާ. ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. ދެން އެދިފައި ތިބި ހުރިހާ އާދެ! މިހާރު ފުރުޞަތު 

ކުީރަގއި މި ހުށަހެޅުމުގައި އެބަ  ން. އޭގެއެއަށް ވޯޓަށް އަުޅަގނޑަށް އާހާލާނަ، ޅުންތަކެއް އެބަ ހުރި. ެއހެންވީމާހުށަހެ

 މިކަމާ ސާކޮށްފައި ުހރި މައްސަލަތަކެއްއޮތް ކަރަންޓުގެ މަްއސަލަ. މި މައްސަލައަކީ މިތަނުން އަުޅގަނޑުމެން ދިރާ

ވަން ވެސް ދަންނަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ. ައޅުގަނޑު

ފަރާތްތަކުން  މިކަން ރޭވި ،އޭ އިނގޭތޯ. މިކަންއެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެބަ ކަރަންޓަކަށް ބަދަލެްއ ނާދެ ވޭބޭނުން

ެވްސ ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ އި މިކަންކަން އިންތިޒާމުކުރި ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް، ކަރަްނޓުގެ މައްސަަލއިގަ 

ކަކީ ކިހާވަެރއްގެ ަބދަލުތަކެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ތަބަދަލު މިއައި، ންވީމާޝަކުވާތަްއ އެބަ ހުރި. އެހެހިތްހަމަނުޖެހުމާއި 

ލިބިފައި  ހަމައަށް މައަށް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާހަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ، މަްއޗާއި ހަމަ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ސަ

ށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތަގިއ ގެންގޮްސފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑަ، ތައްހުރި މަޢުލޫމާތު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،މަވެސްނައެހެން .ކަރަންޓަށް މިއައި ބަދަލާ ގުިޅގެން މާބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސްފަެއއް ނުވޭ 

މަގުމަތިން ފެންނަ މީހުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށަށް ދިޔައީމަޔާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ އެިކ 

ކުރިއަްށވުރެ  އެބަހުރިކަން އި ވެސް ބަދަލުތަެކއް އައިސްފަ  ހުންނާ ބައްދަލުވީމަ އެަބ އެނޭގ ކަރަންޓު ބިލުަތކަށްމީސްމީ
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ންވާ ކަންތައްތަކެއް. މިއީ އަުޅގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެްއ. އެއީ ކަަށވަރުކުރަްނ ބޭނު، ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުުމގެއެ ން މި ކޮމިޓީން އެައއި ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެ، އެހެންވީމާ

ރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެވޭޯތ މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކަިއ ހޯދަންޖެހޭ ހު، އެހެންވީމާ

ން މިހާރު ްއވަޒިރުކުރަިއ މި ކޮމިޓީައށް ހާންހުރި މަސަްއކަތްތަެކްއ އަުޅގަނޑު ކޮށްދޭނަން. މި މައްސަލަިއގަކުރެވެ

މަންޓު މިނިސްޓަރ މިއާ ންހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރ، އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރ، އަދި އެންަވޔަރަ 

މިއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މި ދެންނެވީ. މިއާ  ސް.ޓީ.އޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ގުޅުންހުރި. އަދި އެންސްޕާ ައދި އެ

ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމެްއ  މީގެ، . ެއހެންވީމާކުެގ ވާހަަކ މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ

ނގަުޅވާނީ. ޒިުރުކރާ ގޮތަށް މިކަން ޭބިވއްޔާ މި އެންމެ ރަވޯޓެްއ ނަގަިއގެން އެ ބޭފުޅުން ހާ ހުށަހެޅިގެން ެއއަށް

ތް ކުިރއަްށ ޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާ ަގއިގެން އެ ޒިރުކުރާއިރުަގއި ވޯެޓއް ނައެހެންވީމާ، މީހުން ހާ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މި ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާ އެގޮުތން އަޅުގަނޑު މި ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ،

ަފއި އެބަހުރި ބަެއއް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް ތެޭރގައި  ގެންނަން އަުޅގަނޑުމެން މި ިނންމަނީ. އޭގެ

ުގުޅންހުރި ކަރަންޓުގެ މައްސަަލ  ގުޅުންުހރިކަން، މި މައްސަަލއާ އިތުރުން މިއާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަންތައް. އޭގެ

ނަްށ ެވސް މިއާެއކުެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަންޓު މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ގެނައުމަކީންސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އެްނވަަޔރަ

 ޓަށް ދަންނަވާލާނަން މިހާރު... އަުޅގަނޑު ވޯ، އެހެންވީމާ، މި ޖުމްލަކޮށް އެހެންވީމާކުރެވޭނެ ކަެމއް. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ން އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން. ެއއީ އަުޅގަނޑަށް ިއއްޔެ މަޢުލޫމާތު ރޭޑު ޔޫނިއަންގެ ޭބފުޅުން މީގެޓްމިހާރު 

އަށް. އެހެން ރުފިޔާ 5މިހާރު އެބަ ބަދަލުކުރޭ އަށް ވިއްކަމުން އައި ުގޅަ ރުފިޔާ 3 އިބުނު ގޮތުން ވިއްޔާމު ކުީރގަ ލި

 30ން އިތުރުވާނީ ވެސް އަސްލު ުގޅައަކު ގުޅަ ހެދުނުކަުމގައި ވިަޔސް 10ކިލޯއަކުން  ފުށް އިބަލާއިރުަގއި އަސްުލގަ 

،  ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވާތަން. އެހެންވީމާ 5ރުފިޔާ އިން  3ނީ އެއްކަލަ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަ ލާރި. އެކަމަކު

ްއސަށް މު ކަންނޭނގޭ މި އެހެން އެއްޗެންނޑުމެން ވާހަކަ ަދއްކާލުން މުހިވެސް އަުޅގަ ޓްރޭޑު ޔޫނިއަްނގެ ބޭފުޅުންނާ

 ްއސަށް. ެއއްޗެ  އިވެގެންދާނެ ގޮތާ ގުތަާކއި އެ ަބދަލުމި އަންނާނެ އަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ންދަން. މީގެ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް މިކަްނ ކުރިއަށް ގެ

ވެްސ އެބަ އޮތް.  އަްށ ގެންަނން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގެނަުއމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްއިތުރުން މި ކޮމިޓީ

ެއއް  ވެސް އެްސ.ޓީ.ޯއއާ އިންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުވި ކުރިން ސަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުއިން، އިްއޒަދެންމެ ޙުސަ
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ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލެވިދާނެ ހަނީކޯނަރުން ، ދިޔައީ ހަނީކޯނަރުން. އެހެްނވީމާރޭޓެއްަގއި ވިްއކަމުންނޭ ގެން 

މީހުންނަށް ސަބްސިޑީ ނުދީ އެމީހުންނަށް އެކަން ިވއްކަމުންގެންދިޔަ ައަގށް އެ އިއަމިއްލައަށް އެތެރެކޮްށގެން ޭއރުގަ

މިހާބޮޑު އެްއޗެއް ނުޖަްއާސ މިކަން ކުރެވެން ނެތީ.  އި ވެހޭ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ސަބްސިީޑއާ ނުލަކުރެވުނުއިުރ ކީއް 

ްއެގ އަށް ގެނައީމަ އެ މަޢުލޫމާތެން ލިޭބ މަޢުލޫމާތެއް މި ކޮމިޓީއެގޮތު، ސާފުކުރަން މިއުެޅނީ. އެހެންވީމާ މިކަންތައް

ެއގޮަތށް ކުރާނީ. ދެން ގުޅަށް ައއި، ހަނޫޑ ައގުބޮުޑެވގެން ، ރިއަްށ ެގންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ އަލީަގއި މިކަން ކު

ަބޔަކަށް ިމަކން ނޭނގިގެން ކުރި ކަަމކަށް ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް  ބޮުޑވާނެ އިނޭގތޯ. މިކަން ކުރި ގުޅަިއެގ ައގު

ންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ، ފުށުގެ ައގުބޮޑު ކޮށްފިކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ފުށުން ހަދާ ބޮޑު މައްސަލަެއއް އެއީ. އަުޅގަނޑުމެ

މިކަން ކުރި ަބޔަުކ ނޫނީ  އި ހުރިހާ އެއްެޗްއގެ އަުގ ބޮުޑާވނެ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އެަކން ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ީމގަ

ވެސް  ވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެދާނެ. އެހެންނަމައެހެން ވެސް  ނެތީމަ އިށް ިވސްނިފައެ ލެވެލަ އިމިކަމުގަ

ލަކޮށް މިއާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތަށްވުރެ ިމއައި ބަދަލާ ގުިޅގެން މުޅި ޖުމް އިއެބަ ފެނޭ އޭރުގަ 

މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ، ލު އައިސްފި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ވެސް މީގެ ބަދަ އްސަށްގުޅުން ނެތް އެއެްއޗެ

ެއކަންކަން ކުރުމަްށ ، ލަން އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެްނވީމާެވސް ބަލާ ސަުރކާރުން އެުޅއްވީ ކޮން ފިޔަވަެޅއްތޯ ޓަކައި

އަށް ގެނެސް އެކަްނ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަްއސަލަ އޮތްހާހިނދެއްަގއި ިމ ނުްނވާ މަޢުލޫމާތުތައް މި ކޮމިޓީޓަކައި ބޭ

ޒިރުކުރަން ހާށް މި ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑު މިހާރު ދަންނަވާލާނަން ވޯޓަކަ، ބަރުންނަށް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާކޮމިޓީ މެން

މަންޓު މިނިސްޓަރު، ައދި އެންސްޕާެގ ެޗއަރމަން ންފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، އަދި އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރު، އެްނަވޔަރަ

ދި  ނެޝަނަލް ނޫންނަމަ އެތާނގެ ސީ.އީ.ޯއ، އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ އެމް.ޑީ، އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ ެޗއަރަމން، އަ

މި ބޭބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ، ރެޖިސްޓްރޭޝަނަކީ މި އިްނފޮމޭޝަން، މި މަޢުލޫމާތުތައް ގެންނަން ބޭނުންވާ

ޖުމްލަކޮށް ވަކި ބޭފުޅެްއގެ ވާހަަކ   ހާރު މިމި، ަކށް މި ދަންނަވާލަނީ. އެހެންވީމާމެދުގައި  ވޯޓަޒިރުކުރުމާހާ

 ކުރަްއވަން ބޭނުންވާ ތާއީދު އި ވަކި ބޭފުެޅއްގެ ޅަމެއްގެ، ވަކި ބޭފުަޅކު ހުށަހަނުދަނަންނަވާ، މިދެންނެވީ ވަކި ހުށަހެޅު

ޖުމްލަކޮށް މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  އެބަ އޮތް. ނޫންނަަމ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކަމަށްވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު 

އަށް ގެނައުމަްށ މި ކޮމިޓީމި ބޭފުޅުްނ ، ފުޅުްނގެ ަނންތައް އަުޅގަނުޑ މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާޒިރުކުރަންވީ ބޭހާ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މިވަގުތު މި  .ެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތް

، ެއއީ. އެހެންވީމާ އި މުޤައްރިާރއެުކގަ ،ން މިވަގުތު ިތއްބެވީ. އެހެންވީމާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 10ކޮމިޓީގަިއ ތިއްެބވީ 

ޓުން މި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވޯ 9، އޮތީ. އެހެންވީމާ ވޯޓުލާންޖެހޭ ާޙލަތެއްަގއެއް ނޫން މި އަޅުގަނޑުގެ 

ން މި ބޭބޭފުޅުން މި ޒިރުކުރަން ފާސްވެއްޖެ. ދެން ައޅުގަނޑު މިއަދު މަސަްއކަތްުކރާނަހާބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް 

ކިހިނެއްތޯ؟ އެއީ ކުރިއަށް މިއޮތީ ބަންދު ދެ ދުވަސް.  ގެނައުމަށް ޓަަކއި ވަގުތުަތއް ހަމަޖެއްސެން އޮތީ ކޮމިޓީއަށް

ދުވަހުގެ  އަދި ހޯމަ އަށް 9:30ހޯމަ ދުވަހުގެ ، ލިސް އޮންނަ ދުވަހެއް. އެހެންވީމާދުވަސް އެީއ މަޖި ހޯމަ، އެހެންވީމާ
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 އިއްޯތ ބަލާފަަގޑިތަކެ ެނވޭނީ ކޮންންއިގެން މި ޭބފުޅުންނަށް ވަޑަިއގެްއ ހަދާލައެހެން ހުރި ގަޑިަތކަށް ެޝޑިއުލެ

ެއ ، ދޭނަން. އެހެންވީމާއިފަށަ އިމި ބޭފުޅުންގެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީގަ  އިހޯމަ ދުވަހުގަ، އެހެންވީމާ

ދެމުން މިއަދުގެ ބަްއދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކަން

 ލާމްަޢލައިކުމް.އްސަވަ ޝުކުރުދަނަވަން. 
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