
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  15ކޮމިޓީގެ  އ އްމު  

7201 ބަރުއޮކްޓޫ 42  

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑިއގެންދެއްެވވި  15އްމު ކޮމިޓީެގ `. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޢާ

ފުރަތަމަ ނަންބަރަކީ ރައްޔިތުްނ އް އެބަ ހިމެނޭ. ކަމެ  2ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންާޑގަިއ މިއަދު  މަރުޙަބާ

ފުރުޞަުތގެ  އެރުވޭ ބަރުންނަށް ވާހަކަދަްއކަންސްގައި މެންބަހުޓަރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ަސޕްލިމެން ންމަޖިލީހު

ލާނަން. ވައިތަޅުން ހުޅު ިދއުމަށް ޓަކައިއިގެން ކުރިއަށްބަރައެޖެންޑާ ނަން އެެހންވީމާ، މި .ދިގުމިން ކަނޑައެޅުން

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ،މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ައޅުގަނޑުމެންގެ މި  ގޮތަށް ޅި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކީ ނިމޭހުށަހެލަތުން މި ދައުއްރިރު. އަުޅަގނޑު މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ 

 ހި އިތުރަށްތަކާ އެއްޗެިޚދުމަތް ޚިދުމަތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙީ މި ދޭ އަސާސީނަށް އުމުގެ ރައްޔިތުންޤަ

ލާގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަރުޙަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ޤަ ކަމަށް ދިޔަ ކަެމއްވަރުގަަދކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވިގެން

ޞަތެއް އަރުވަން. ެއ ގެ ފުރުޓު މިނެ 7ރަކަށް ފެނޭ ކޮންމެ މެންބަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މަރުޙަލާގައި ސް ފުރަތަމަ ބަހު

. ދެން ބަޖެޓް ނިމިގެން އެ ޓުމިނެ 7 މަރުޙަލާގައި . ުފރަތަމަވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް ޓުގެމިނެ 10ޖުމުލަ  ގެ ފުރުޞަތެއް މި އޮތީ.މިނިޓު 3ޙަލާގައި ދޭ ބަޙުސް މަރު

ެއކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ުއދާސްތައް ހުރި އިހިުތގަ ހަމަ ވެސް ދޭވަރަކަށް އެ ބޭފުޅަކަށް މަ ފުހިތުން ހަ މަ އަުޅގަނޑު އެރުވީ

 ޅަން އަޅުގަނުޑ.ހުށަހަ ޓުމިނެ 10 ސަށްމި ބަހު ގޮތަށް މިބޫލުކުރާތީ ހަކަދެްއކޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްެތިރ  ކޮންމެރަތަމަ ބަޙުސްެގ މަރުޙަލާގައި ފު ގެބަޖެޓު ޔާ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ޝުކުިރއް އާދެ!

. އެހެންވީމާ، ޓުމިނެ 3ގެ މަސައްކަތް ނިންމަިއ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން ރިޕޯޓަށް އަދި ކޮމިޓީ ޓު މިނެ 7މެންބަރަށް 

 ޢަލީ ފަޒާދު. . އާދެ!ލަންގަންނަވާ ގޮތެއް ބަލައިޑައި ދެކެވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކަމާ ދޭތެރޭ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

މެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީއިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.  ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ގަިއ މި ބަޖެޓު  ޤަތުގައި. ޙަޤީރަނގަޅަށްހެން. ައޅުގަނޑު އެއަްށ ތާއީދުކޮށްލަން ުހށަހެޅުއްވުންހުށަހެޅުްއވި  އިސްމާޢީލް އެ

 ސްތަކަކަށް ދާން ޖާގަ ބޮުޑ ބަހު މާ ބޮޑު ދިރާސާތަކަާކއި މާ  އެ އެހެންވީމާ، ދެން އެްއޗެއް ހުރީ. 2ވަރަށް ކުަޑކުޑަ 
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މިއީ  ަތކެއް ހިމެނިފައެއް ނެތް.އެްއޗެހި ގުޅޭ އިރާއާ ސީދާމެންބަރުންގެ ދާއެްއވެސް އޮތް އެްއެޗއް ކަމަށް ނުވަތަ އަދި 

  ފެނޭ. ވެސް ަވގުތު ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެހެްނވީމާ، އެހިތަެކއް. އެއްޗެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ުފށީހޯރަ ،ވީވެ ދުކުެރއްޢަލީ ފަޒާދު އެ ތާއީ މިހާރު .ޝުކުރިއްޔާ 

ހަމަ ބަލައިލާނަން. އެހެން  ައޅުގަނޑު  އެހެން ބޭފުޅަކު އެއްޗެްއ ވިދާޅުވާން އޮތްތޯ ދެން .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅެއްވުމަށް

ދާއިރާެގ  ރަފުށީކީ ހޯހުަށހެޅުމަ މެއް މި އޮތީ. މިހުށަހެޅުއެންމެ ވެ ނުލިބޭތީ ާރތެއްއިޝާ އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ 

މަީކ ސަޕްލިމެންޓަރީ ހުށަހެޅުއްވުހުށަހެުޅއްިވ ުހށަހެޅުއްވުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުްއވި 

ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން އްކަތް ނިމި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ެގ މަސަޓު . އަދި ރިޕޯޓުމިނެ 7ަގއި ގެ މަރުޙަލާސްގެ ބަހުޓުބަޖެ

ދެްއވާ ގޮތަށް.  ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރކަށް ވެސް  ޓު މިނެ 10ޓު. މުޅި ޖުމުލަ ިމނެ 3 ސްކުރުމަށްބަހު ރިޕޯޓަށް

ދާއިރާެގ  މެދުވީ ފުވައްމުލަކު ވެ ރެއްވެސް ވަނީ ލިބިފަ. މިއަށް ތާއީދުކު މަށް ތާއީދުއްވުއެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅު

ވޯޓަށް، ެއ ޖެހޭނީ ވޯޓަށް އަހަން.  އްވުމަށް އަުޅގަނޑުހުށަހެޅު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. އެހެންވީމާ،

 ދެްއވަންވޯޓު ްއވުމާ ދެކޮޅަކަށްޅުއެ ހުށަހެއެދެން.  ދެއްވުން ވޯޓުބޭފުޅުން  ވާފުޅުބޭނުން ން ފާސްކުަރއްވަން އްވުހުށަހެޅު

ހެޅުއްވުން ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަ އެހެންވީމާ،ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓުނަމަ  ބޭފުޅަކު އިންނެވި  ބޭނުންފުޅުވާ

 ން ެއލައިޑް އިންުޝއަރެންސުއޮތް ައއިޓަމަކީ  އިއެޖެންޑާގަ  މި އޮތީ ދެން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން.

ޚިދުމަތް  އެްއގޮތަށް ގުޅޭ އެއްަބސްވުމާ ޚިދުމަތް ދިނުމާ އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

 ހުުޅވާލުމުެގ ުކރިން އަުޅގަނޑަށް ކުޑަުކޑަ  އަށްމަޝްވަރާކަމާ ގުޭޅގޮުތން މަޝްވަރާކުެރއްވުން. އެ ތީ އެނުދާލިބެމުން

 ލާނަން. ެއއީ މީިޑއާ އެދެމުން ދަންނަވައި ފަށްއަރިހުން މާާމއެކު އެކަން ތި ބޭފުޅުންގެ އޮތު އިފަގޯހެއް ވެސް ހެދި

އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވަަޑއިގަންަނވަން. ކޮމިޓީއަށް . ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވޭ މިިތއްބެވި ވަަޑއިގެން އެބަ

ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު...ވިދާުޅވެެދއްވީމަ  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއް އެ ކަމުގައި 

 ލާ ދަންނަވައި ސްވެ ދުވަސްދުވަހު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އެހެން ގެ ނަންފުޅުތައް ވެސްބޭފުޅުން ވިނެކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން

އޮތީ  ދެން މި ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އެއީ އަޅުގަނޑު.ފުރަތަމަ މި އޮތީ ކެލާ ދާއިރާލާނަން. ފަދައިން ދަންނަވައި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ  -3، ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ގައްދޫ

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ލެތްދޫ ދާއިބި -5 މަޑަވެލި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، -4، ދުފަޒާ

 ދާއިރާގެ  އަލިފުށީ -7ރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ ނައިފަރު -6 މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން،

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  -8، ސައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙު

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެޔޮދޫ ދާ -10، މަދު މަރުޒޫޤުއަޙް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު -9 ފަލާޙް،
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އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު  ދު އިސްމާޢީލްމުޙައްމަދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ހޯރަފުށީ  -11 ސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް،މޫ

ތި ބޭފުޅުންގެ  ޮގތަކާ މެދުއިްނޝުއަރެންސްގެ ކަންތަުކަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރާނެ ، އެހެންވީމާ .މުޤައްރިރު

 ޢަލީ ފަޒާދު.ޚިޔާލުފުޅަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަޅުން ހުޅުވާލަން. 

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ތެޭރގައި ވެްސ  ކޮޓަރިސައިހަމަ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކުގެ ވާަހކަ ދެން މިއަދު އްތަ ކަންތައިންޝުއަރެންްސގެ 

ލެސްކޮށް ެއއްެވސް ތާކުން ކޭޝް ނިންމީތި ެވސް އިވުނު. ދެން އަޅުގަނުޑ ހަމަ މިއަދު  އަުޅގަނޑަށްއަޑު  ދެއްކެވި

އާއި  ދާރާމަޖިލީހުގެ އިމި ބޭނުންވަނީ އަސްލު ލަން މުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ބަލާޏާކަމަށް ވަން ކަން. އެހެންނުކުރެވޭ

 . ެއއީ ައޅުގަނޑުެގ މިއަކު ބޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލި އެއްަބސްވުން އެލައިާޑ ދޭތެރޭަގއި ވެފަިއވާ 

ވެސް  ރާސާކުރިއިރުމެން އޭރު ދިޅުގަނޑުއަ . ދެން މި ޕްރޮޕޯސަލްޕްރޮޕޯސަލް އޮތީ އި މީގަ އެއްބަްސވުމެއް ނެތް. 

 އެ މީހުން ޕޮއިންޓެއް އެަބއިން. އެހެްނވީމާ، މި ގޮތަށް 13 ދެން އިވަނަ ޕޮއިންޓާއި މީގަ 10އި ބެނިފިޓް ސަމަރީގަ

ޚިދުމަްތ  ސަރވިސް ގުޅޭނެ ަކސްޓަމަރ ގަޑިއިރު 24ވަންޏާމުން ުއނިކުރަމުންދާ ކަމަށް ހިތަެކއް ެއއްޗެ އިރުއިރުޮކޅާ

ކުަޑކޮށް  މީތިމި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ނުކުރެިވ ދެއްތޯ  ބުނި އެއްެވސް ަކމެއް އެ ހަމަ މިހާރު ދޭން ފި.ވެސް ކަނޑާލައި

 ...ގެްނދަން. އަޅުގަނޑު އިހަށް ަވގުުތ އެގްރީމެންޓް ކުރިއަށް އިދިރާސާކޮށްލާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވަރަށް ގިނަ ގޮ ޅޭ އުވެގެން މި ެވގެން މި މި އަސްުލ  ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ!

ރާއްޭޖެގ  ހިމެނޭޕްރެމިއަމްގަިއ ެއ  ހަމަކުީރގަިއ  ޚާއްޞަކޮްށ ރާްއޖޭގެރާއްޖެއިންނާއި ާރއްޖެިއން ބޭރުން ހަމަ 

ވާތީވެ އެ ޝަުކާވ ނު ޝްލެސްކޮށް މި ކަންކޭމިހާރު ހަމަ ެއއްވެސްާތކުން  ެއއިންގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ ހުރިހާ ތަނެއް. 

މުަގއި އަދި ޔައުިމއްޔާތަްއ . އެ މީހުންގެ އެއްބަސްވުއަށް ލިބޭއާސަންދައަށާއި އަދި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ހަމަ އިދާރާ

ހަމަ  ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން ދެއްކި ވާަހކަފުޅުތަކުަގއި އެވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިިފން. 

އެ ބޭފުޅުން  ސްޮއފް ދަ ޓައިމް 95% އިކަމަށާ ވާނެނުވެސް  މިކަން ނަކަށްފުޅުންއެބަހުިރ އެ ބޭ އިންކަން ދެއްވާފަ ޔަޤީ

ސެންޓަރުތަކާއި ހެލްތް  .ސްޕިޓަލްސް ވެސް އެަބހުރިއޮފް ހޮއަދި ލިސްޓް  ކަމަށާއި ކޮށް މިކަން ކޮށްދޭނެހަމަ ކޭޝްލެސް

ގަިއ ެވްސ ެއގްރީމެންޓު ޕްރޮޯޕޒަލް ބަލައިލި ކަމަށް ައޅުގަނޑު ބަެއއްެގ ގޮުތގައި  ގެެއގްީރމެންޓު ބޭފުޅުްނގެ އެ އޭތިމީތި

ޅުވާ ކަމަްށ ފުދިރާސާކޮށްލަްއވަން ަވގުތުކޮޅެއް ބޭނުން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ކުަޑކޮށް އިޮސއިކޮށްފަ އެބައޮތް

އްތޯ މިކަން މި ކުރަނީ. ކިހިނެވީ  ފެނޭ އެ މީހުން ގެނެސް އަުޅގަނޑަށް ނަމަވެސް އިއްޔާ ެއކަން ކޮށްފަވެއްޖެ 

ެއ ބޭފުޅުން  ކުަޑެވގެން އި ެދއްިކ ފަިއސާގޮުތގަ ޕްރީިމއަމްގެރީަގއި ކު ބޭފުޅުންނަށް އެ  ،އަޅުގަނޑު އެ މީހުންނަށް
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މިހެން ން ކަމި. ެއހެންވީމާ، އިތުރުުކރަން. އެ އިތުރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކޮށްދިނިން މީތިބޭނުންފުޅުވަނީ 

އޮތް  މަސްލަޙަތު ެމންބަރުންގެ 85 ހަމަ މެންއަޅުގަނޑުނޫްނ މި ދަނީކީ. އެހެންވީމާ،  ވޭނެ ގޮތަކަށްގަނެ ބަލައި

 ނިޒާރު. މޫސާ ފަހުން މަރުޒޫޤް އޭގެ ފަހުންއޭގެ ރަޝީދު  އަޙްމަދު ކަމަކަށްވާީތވެ. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ހަމަ  މިތާ ތިބެ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނޑަްށ ހީވާ ގޮތަކީމުޤަ ޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ގިނަ މީހުންެގ  . މިއަކީ ހަމަ އެންމެންގެ ވަރަށްނުެފންނާނެހެން އްެލއްޙަ ީމގެ ދެއްކުަމކުން އަދިެއކަނި އަޅުގަނޑުމެން 

ސަލައެއް. ހަމަ ބޮޑު މައް ކީމި އިޝޫއަ ން ވިދާޅުވިަޔސް ނެތޭ އެހެ  މައްސަަލއެއް ކު ނޫނިއްޔާފަރާތުން މަދު ބޭފުޅަ

ވަރަށް ފަހުން މި ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޕާސަނަލީ މަްއަސލައެއް. އުޅޭ  ކުރިމަތިވެގެން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ މިކަން 

ެގ މި އަރެންސް އެަލއިޑް އިންޝުހުށަހަޅަން  ައޅުގަނުޑ ހަމަ .ފައިވަނީނުލިބި ިމ ޚިދުމަތް ހަމަ ކަމާ ކުރިމަތިލަިއގެން

 ސީދާ ފޭސް ޓު ފޭސްކޮށް  މީހުންނާ ހަމަ އި އެއާ މި ވަނީ ކިހިނެްއތޯ އިމީގަ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެނެސްެގން

ހިތައް އެްއޗެ އާއި މި ެވގެންތޯނުދެވިގެން އުޅެނީ ކިހިނެއް  ޚިދުމަތްއި މައްސަލައަކާ  ުއޅޭ ޖެހިގެންކަިއގެން ދައް ވާހަކަ

 ން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ. އޮޅުންފިލުވާލައި ވާހަކަަދއްކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަރުޒޫޤުޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ ޤުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ހީވޭ މި  ށްތުރުން އަޅުގަނޑަދި އޭގެ އި ން. އަބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދަްއކާލަ އެ މަހަ އަޅުގަނޑު ވެސް އުޅުނީ

އެ ބޭފުޅުންާނ ގުަޅއި އެަލއިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތާއި  މަޖިލިސް ތެރެއިން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވަކިވަކިން

ާވއިރަށް. ންބަރުންނަށް ގުޅަިއގެން ެއ ބޭފުޅުން އަންނަެމން ންހަމަ ވަިކވަކި ހުރި ދަތިތަްއ ާފހަގަކޮށްއި ދިމާވެފަ

 ބޭފުޅުން  އޭ ތިކޭނެ ކަންނޭނގެ މިއްދެ  ކްލިއަރ ޕިްކޗާެއއް އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އަުޅގަނޑުމެން ތަންކޮެޅއް، މާއެހެންވީ

 ކަންތައް އެ ގޮތަށް ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭ. މަޖިލިސް މެންބަރުން ދެކޭ ގޮތް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުެމން  ޚިދުމަތް. މިއޭ ދޭ

 .އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެހެން ކުރަންންނާ މާދަން ވިޔަސް ަބއްދަލުއެ ބޭފުޅު އިށްފަކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދެން މޫސާ ނިޒާރުޝުކުރިްއޔާ. ނާޒިމް، ޯނޓްކޮށްލަްއވާތި.  އާދެ!
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ރެންސް ކަންތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ންެގ މި އިންޝުއަމި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ 

 . ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަގަކުރަންންނަނީ ވަރަށް ދެރަކޮށްކަން އަޅުގަނުޑ ވެސް ފާއަ ކަން ދިމާވަމުން

ސީދާ މެންބަރުންނާ  ައޅުގަނޑުމެން އެކަްނ ެއބަޖެހޭ ވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ވަރަްށ ޮބޑަށްއެ ވިދާޅު  ޒޫޤުމަރު

ެތްއގަިއ މި ފަހުގެ ވަގުމެންބަރުންނަށް މި އިންޝުއަރެންްސގެ ެތރޭގަިއ  ެއކިެއކިއެ މަޢުލޫމާތު ސާުފކުރަން.  ގުޅަިއގެން

އެ މީހުންނާ އެ މަޢުލޫމާތު  ަގއި ން ގެނެސްގެން ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ ބޭފުޅު އިސާފުކޮށްފަ ދިމާވި ދަތިތަކާއި މި ކަންކަން

ނަންބަރުގައި މި ބުނާ  ވަނަ 5ގެ މި އެގްރީމެންޓު އަުޅގަނޑުމެން މި އެގްރީމެންޓަށް ބަލާއިރުަގއި  . ދެންކުރަންޙިއްޞާ

 ހުރި  އިހުށަހަޅާފަ މި ކަމަށްޭއގެ އިތުރަށް ތެރޭަގއި ކުރިން އެހެން ހުންނަ ބައިތަކުގެ ެގ މި އެގްރީމެންޓު ވާހަކަ ެއއީ 

 އި ށް ބުނެފަމަމާއި އެއަށް ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ ކަެގ ބައެއްކަރީމެންޓުބައިތަކަކީ ވެސް ެއގް އެ ހުންނަ އިޕްރޮޕޯސަލްގަ

ރާއްެޖއިން ބޭުރެގ  ކޮށްކޭޝްެލސް ވަރަށް ސާުފކޮށްތި އޮ މީނަންބަރުގަިއ ވަަނ  10ްލގެ އޮންނައިރުަގއި ޕްރޮޕޯސަ

އަދި އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު . ކުރެވޭނެ ކަމަށް ންތަކުހޮސްޕިޓާ ވާގައިލިސްޓު އޮންނަ އިކުން އެ ބޭފުޅުން ދީފަހޮސްޕިޓާތަ

 ފަހަރު ވެސް އިނިން 2 އިިނން، ކޮމިޓީގައި ައޅުގަނޑު ވެސްއެ  ދިރާސާކޮށްލް ސަރޮޕޯޕް މި ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން

އެ ފަރާތުން  މެންބަރުންގެ ންކަން ހޯދުނުބޮޑު ޔަޤީ ށް ވާހަކަދެެކވިގެން ަވރަށްބޮޑަ ވަަރށްއެހެްނވީމާ، . އަޅުގަނޑު

ސަަލއެްއ މިކަން އެްއވެސް މައް ގެ ކޯލެއް ދިނީމަދިނީމަ އެވަރު އަުޅގަނޑުމެން ޖާގަ އަށްޅުވާ ޕްރިމިއަމް ޅުން އެ ވިދާބޭފު

އަިއްސ ވެރިން މިތަނަށް ގެ ގެެރންޓީ އެ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ިއސްއެއްެވސް ކަހަލަ ދައްެޗއް ނެތި ކޮށްދޭނެ ކަމު ނެތި

ވަރެްއގެ  ކުެރވޭނީ. ކިހާެއކަން  ތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރި ކިާހވަރަކުންތޯމިޮކޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު  ތަކުރާރުކޮށް ދެްއވި.

 އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން  އެ ވިދާޅުވި ނަންބަރަށް ފަހުން މި އޮތީ ހަމަޖައްސަިއގެންތޯ. އެ ބޭފުޅުން  އެްއޗެއް

. ކަމެކޭ  ދެރަކޮށް ހިނގާވަރަށް މިއީ  ދަންނަވާނީ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު މި ކަމާ ހަދައިދީފަ. އެހެންީވމާ، ފާސްކޮށް

މިއީ  އްނޑުމެން ކުށްެވރިކުރަންޖެހޭ ކަމެފަރާތުން އަޅުގަ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑމެން ހަމަ

ތަުކގަިއ މި ގޮތުން އެގްރީމެންޓު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ރިޔާސަތުން ގަނޑުއަޅު އަެނއް ނުކުތާައކީ  އެްއގޮތަކުން.

ައޅުގަނޑަށް ވެސް މި ކަެމްއ މެންބަރުންނަށް ނެތް އަންގާފައެއް.  އޮތްއިުރގައި އިހަކަ ބުނެފަމި ވާ ސާފުކޮށް މިހާ

ނީ ތިކަން ުގޅީމަ ބުނަ މި ކޮަޅކަށް ެވސް އެނގުނީ މާ ފަހުން މިކަުމގެ ތެޭރގަިއ އުޅެިނކޮށް އަުޅގަނޑަށްމިކަން ދިމާވޭ. 

 އެ ބޭފުޅުން އިނަގާފަ ޑުން އެ ގޮތަށް އެ ޑިިސޝަނެއްއެަލއިުސވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ ކަށް. އެކަމަކު ވާ ނެތޭ ރުމިހާ

ވެގެންޯތ ވަންޏާ ީކއް  އޮްތ ކަމަށް އިމުޢާމަލާތްކޮށްފަ. މުޢާމަލާތްކޮށްފަ އެ އެބައޮތްތޯ ގައި ިލޔުމުން މިތަނަށްނިންމިއިރު

ވީމާ، މި ހުންނަީނ ނުކުރެްއީވ. އެހެންިޙއްޞާއެ އެ މަޢުލޫމާތު އެ ވަގުތުން  މެންބަރުންނަށްމަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 

ންބަރަކު އަުޅގަނުޑ މެ އެއްއޮތް ގޮތުަގއި  އިކަމެއް. އަުޅަގނޑަށް އެނގިފަ ވެސް ވާ ެގްއލުން ވަރަށް ބޮޑެތިއަސްލުަގއި 



6 

 

ވެްސ އި އަދިފަކޮށްޚަރަދު ޅު ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއަތުން ގާތްގަނަޑކަށް ދޮ އޭނަ ގައި ެވސްރޭ ކުރީ ކައިރީ ބުނި

ނޫން.  ޙާލަުތގައި ތިބޭ ބޭފުޅުންެނއް އެއްމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެިއން އެންމެންނަކީ  ރި.އެލައިޑުން ނުދީ އެބަހު

 ޕްރޮސެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ އޮވެ. އެ ގޮތަށް ެއގްރީމެންޓް ވަރަށްއެކި އްޙީ ޙާލަތު ވެސް ގެ ޞި ބޭފުޅުންބޭއެކި 

 2 ދޮޅުލަްއކައިން ވެސް ާލރިގަނޑުއަދި އަީއ. ލު ބި އިޚަރަދުކޮށްފަރަދުކުރީ. ކަން އެނިގގެން ޮގއްަސ މި ޚަދާނެ

. އެހެންވީމާ، ނެތޭ ބޭނެ ޮގތެއް ވެސްލަްއކަ ރުފިޔާ ލި 2އެަބ ވެސް އަދި ުރފިޔާ ތިމަންނަ ލައްކަެއއްހާ ގާްތގަނަޑކަށް

ޮއެވގެން  އެހެްނވީމާ، އެ ފުރުޞަތު މިއީ.ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް  އަނެއްެހން މިއީ ވަރަށް އަސްލު

ދޭތެރޭގައި މިކަްނ  މިކަމާ އި ސްކޮށް ބަލާފަވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސީރިއަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީނުވާނެ

ަގއި ެއހެންވީމާ، އެަލއިްޑގެ ބޭފުޅުން ގެންނަަވއިގެްނ މި ތަނު. ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ ެމއް ޖެހޭ ކަކުރަންއެަބ  އްލުޙަ

ިމ  އެގްރީމެންްޓގައިއްލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޙަ މި ގޮތަށް ަވުގތުން މިކަން ދަްއކައި ނގަޅަށްރަ  އެ ވާހަަކ އަެނއްކާ ވެސް

ޒިންމާ މި ދެންނެވީ އެ  އޭގެނީ. އެހެންނޫންތޯ. ޏާ އެގްރީމެންޓް ބަދަުލކުރަންޖެހޭވަން ނުކުެރވޭ ކަަމށް އިށް ލިޔެފަގޮތަ

 އްޔާ. ދެކެނީ. ޝުކުރި  ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވަންޖެހޭބޭފުޅުން ނަންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަނަށް އެ ބޭފުޅުން ގެްނނެވީމަ އެ ބޭފުޅުން ވަރަްށ ހަަމ މި މެންތި ވިާދޅުވާހެން ައޅުގަނޑުޝުކުިރއްޔާ.  އާދެ!

 ދީގެންތޯ މިކަން ވާނީ. އްއަޅުގަނޑުމެން ކުރި ސުވާލެްއގެ ޖަވާުބގައި ކިހާ ަވރެ ތިމަންމެންނަށް ވެެދްއވީވިދާޅު ސާފުކޮށް

ޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، ަކން ހަމަމި ދިނީމަ 24000މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ޖަވާުބގައި އެ ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުިވ  އެ

ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާަހކަެއއް.  އެބޭފުޅުންލިޔެފައި އެަބއޮތް  ވީމަ ަޔއުމިއްޔާ ެބއްލެ ކުރިމަތީގައި މިތާއަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ 

 . ދެން އަުޅގަނޑު ވެސް ނެތް ވާަހކަ ތު އަޅުގަނަޑކަށްވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާނު އެ ބޭފުުޅންނަށް އެކަންއެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅާ ވިދާުޅވީ  ބޭފުޅާ މިކަމާ ުއުޅއްވަނީ. އެ އެމެއް. ކަ ފުކުރި ހުރިހާިމތަނުން ސާ ފަލާޙް ވިދާޅުވީމަ ކުރިން

އިީލ ބަލާބަލާށޭ ޔަޤީންކޮށްބަލާށޭ އައިސްަފއެއް ނެތޭ. ދެން އެެހންނަމަވެސް، މިހާރު އަލުން ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަ 

ގުުޅއްވީމަ  ޙްވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ކުީރ ދުވަހު ފަލާއް އަްނނަ އަްނގާފައި ެއބައޮތްތޯ މި ބަދަލެ ބޭފުޅުން އެ

ދެން އަނެއް، އާދެ!  ސާފުކުރިއިުރގައި ވިދާުޅވީ ެއްއވެސް މިކަހަލަ އިންޑިކޭޝަެނއް މިތާކަށް އައިހެއް ނެތޭ ިއނގޭތޯ.

 މޫސަ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  ކެޔޮދޫ
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ތާ. އޮތީ އަްނގާފައި ބޭފުާޅ ވިދާޅުވަނީ ެއގޮތަށް އަްނގާފައޭ އޮތީ. އެހެން ކަމަށް ވަްނޏާ އެ ބޭރަށް ދާން ގުޅީމަ އެ

ގޮތަކުްނކަން އެަބ  ކޮންއެގޮތަށް ވިދާުޅާވ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މުވަްއޒަފަށް ވެސް އޭނަ އެ އަްނަގނީ ، އެހެންވީމާ

 . އޭ މި ދަންނަވަނީކޯލަކުންތޯ ނޫނީ ރަސްމީ ލިޔުމަކުންތޯ އެ ސާފުވާންޖެހޭނެއެނގެންޖެހޭ މިސާލަކަށް، ފޯނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙްޢަލީ ފަޒާދު ދެން އޮތީ ލިސްޓުގައި އޭގެ ފަހުން ފަލާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާ

ނުކުތާައކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި މަްއސަލަތަކެއް ހުރިކަން އެަބ ެއއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ  އަޅުގަނޑު

ލަން ބޭނުންވޭ އެގްރީަމންޓް މި ފެނިގެންދިޔައީ ހަަމ އާދަިއގެ ވަރަށް ނިކަމެތި ގަކުރެވޭ. ދެން އަުޅގަނުޑ ބަލާފާހަ

މި ެއގްރީމަންޓާއި  ޮޕއިންޓް ލިޔެަފއި އޮްތއިރު 12ަގއި. ެދން ވަރަށް ބަލިކަށި ެއއްެޗއް. މީގައި އެގްރީމަންޓެްއގެ ގޮތު

ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް އިނދޭ. އަދި  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާްއޔާ ކަން ކުރާނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތްޚިލާފުވެއްޖެ

ާޔ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. އްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެްއ ދިމާެވއްޖެްސުވމުވަނަ ާމއްދާަގއި މި އޮންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓް މި އެއްބަ 11

. ދެން މި ެލއް މިައކު ެނތް ބަޔާންކޮށްފަިޚލާފުވެގެން ކަެމއް ކުރާނެ ެއއްވެްސ އުސޫ ހިމެނޭ ކަމަކާ، އެހެންވީމާ

ރު އަުޅގަނޑުމެންެގ މު ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮތްއިންްއދާގައި އެއްބަްސވެފަިއވާ މުހި ވަނަ މާ 6އެގްރީމަންުޓގެ 

ެޗކަޕަށް ފަސްހާްސ ސްިވ ކަންތައްަތއް މިީއ މެޑިކަލްެއއްބަ ންލްަގއި ނުހިމެނި ވާހަކަދެއްކުމުއެމީހުންގެ ޕްރޮޕޯސަ

، ގްީރމަންޓުގައި ނެތް. އެހެްނވީމާރުފިޔާއާއި އައިނު ެހއްދުމަށް ތިންހާސް ރުފިޔާ. އޭތި ދޭނެ އެްއވެސް އުސޫލެއް މި އެ

ކުރެވެންޖެހޭނީ. އެީއ އެގްރީަމންޓުތަކެއް މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަން އޮންނަ ގޮތަކަށް މިކަން  މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު

ންނަށް ވިޔަްސ އެމީހު އެމީހުން ޚިލާފު ގަނޑުމެންަނށް މި އެއްަބސްވުމާބޫލުުކރުން. މިއަދު ައޅުޤަބޫލުކުާރ ޤައަޅުގަނޑު 

އެހެންެވގެން ނުވާނެ. އެ އެއްަބސްވުްނ ، ެނތް. އެހެންވީމާ ޓީއެްއ ެއއްެޗއްަދބެއް ޕެނަލްއަދެވޭނެ ެއއްވެްސ ކަހަލަ 

ެގ ނިޔަލަށް މި ެއއްބަސްވުްނ  2018ރްޗ މާ 28ޖެހޭނެ. މިހާރު މިއިނީ ހަމަ ވެސް އޮްނނަންއް ގޮތެއުވާެލވޭނެ 

ކުރެވޭެނ  މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް މިކަން، ތަކަށް ކަންކުިރޔަސް. އެެހންވީމާކުރިއަށްދާނެ އެމީހުން ކޮންމެ ގޮ

މިފަދަ އެއްބަްސވުންތައް މި  ،ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެހެްނވީމާޤަ ޖެހޭ. ދެން އަުޅގަނުޑ އެބަ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސަން 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަންތައްަތުކގައި ހުންނަ ެއއްބަްސވުންތައް އެ ޑްރާފްޓް މި ކޮމިީޓއަށް ފެންނަ ކަހަލަ ގޮތެއް ހަދާފަިއ 

ުނވަަތ  ސޮިއކުރުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީން ެއ އެގްރީމަންޓް ފާްސކުރާ ަކހަލަ ގޮތެއް އޮތަސް އަޅުގަނޑުމެން އެ

މެންބަރުްނގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ެއއަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ.  ފާސްނުކުރާ ކަމެއް

ކަންތައްތައް އިންުޝއަރެންސް ަކންތައްތަކާއި މިތަނުގެ ެކއުމާިއ މު ން ޤީޤަތުގައި މެންބަރުންނާ ގުުޅން ހުރި މިފަދަ މުހިޙަ
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ސައިގެ ކަންަތއްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާއިރު އެ އެއްބަްސވުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި އެ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް 

ދުނީކީ ނޫން. އެ ެއއްބަސްވުްނ ދިރާސާކޮށްފައި ެއއަށް މާކްްސ ދީފައި ވަކި ަބޔަކު ކަނޑައަާޅފައި ނިންމައިލުމުން އަދި ފު

އޭތި ، އެހެންވީމާ .އެނގެން ެއބަޖެހޭ އެކުަލވައިލާ މަރުޙަލާަގއި ެއތާ އެ އެއްބަްސވުުމގައި އޮތް އެްއެޗއް

ބޭފުޅުްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި ެއނގުނުނަމަ މި އެއްބަްސވުން ވެސް މިހެން ނުވާނެ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެ

މަ އަޅުގަނޑުމެން މި މީހުންނަށް ނެގެން އޮތް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުެނގޭނެ. ފުރަތަ ހަރަކު ވެސް އެފަ ވެސް މީަގއި ކޮންމެ

އެގްރީމަންޓުތައް ހެދިފައި ހަމަ އެ އެގްރީމަންޓުގެ ެވސް މެދުތެރެއިން ކަންނޭނގެ އެ  އެއްބަސްެވގެން ށްޕްރީމިއަމަ

ހާރު އެފަހަރު ވެސް މި ،އް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އިރުއިުރކޮޅާމިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިކަންތަ ، . އެހެންވީމާބޮޑުކުރަން އައީ 

ުދވަހަށް އެގްރީަމންޓް ހަދާފައި ހަމަސް ފަހުން ޕްރީމިއަމް ބޮޑުކުރަން އައީ. ކޮށްދިނީ. މިފަހަރު ހަމަ އެއް އަހަރު

ންނާމެން ތި ދެން މިތަނަށް އައިމަ ބުނާނެ ތިމަ، އެެހންވީމާހަމަސްވީމަ އަނެއްކާ އެހެްނ މައްސަލައެއް މިައއީ. 

ކޮށްދޭންވީތޯ. އެހެން އަޅުގަނުޑމެން ދެން އަނެއްކާ  .ތިއަްށވުރެ ބޮޑުކޮށްޭދށޭ .ޕްރީމިއަމްގަެއއް ތިކަމެއް ނުުކރެވެއޭ

ކެނީ. ކަމަށް ވަންޏާ މި އެއްބަސްުވމަކީ ހަމައެކަނި އެލައިުޑގެ ަފއިދާއަށް އޮތް އެއްބަްސވުމެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެ

. ެއީއ ޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭމީަގއި މަ، އެހެންވީމާ

 ލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޙްޝުކުރިްއޔާ. ފަލާ !އާދެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާ

އަުޅަގނޑުމެން މި އެލައިޑުގެ މި އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން އަުޅަގނޑު ބެލިބެލުމުގައި އެްއކޮށް  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ،

އްމުކޮށް މި މީހުން ބޭސްކުރާ ހޮސްޕިޓަލުެގ ޢާތަންތަނުން އެަބ ލިބޭ. ދެން މި  ނުލިބެނީކީ ނޫން. މެޑިކާ ކަަހލަ ބައެއް

ތެރެއިން ވެސް ހަމަ ގިނަ ކަނި މި ލިބެނީ. ދެން އާދައިގެ ްކލިނިކްތައް ހުރީ. ދެން އޭގެ ތެރެއިން މެޑިކާއިން އެ

ައއިުނ ދެން ނުކުރޭ. ިމ މައްސަލަ ދިމާވޭ.  ނުލިބޭ. އެްއެވސް ފާމަސީއަކުން އެަލއިޑަކުްނ ބޭހެއް ދުލެއް  ކުތަކުންކުލިނި

ތް މި ެއގްރީމަންޓުަގއި. މި އެގްރީމަންޓް ކިތަންެމ ެއ ވާހަކަ މީަގއި ހިމެނިފައި އެބައޮ މެޑިކަލްެޗކަޕާހެއްދުމާއި 

 ވަނަ މާއްދާ  5ކަމުަގއި މީގައި އެބަ ބުނޭ މީަގއި މި ެއގްރީމަންޓުގެ  ކުޑަކަުމގައި ވީނަމަެވސް މި ެއގްރީމަންޓުގެ ަބއެއް 

މިއޮތީ. އެހެންވެއްެޖ  އެޭޓޗްކޮށްފަޭއ މީތި ނެފައި އެަބވޭ މި އެގްރީމަންޓާވަނަ ާމއްދާަގއި ދެ ާމއްދާަގއި އެބަ ބު 9އާއި 

 ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ލިޔަން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ާވހަކައެްއ މި ެއގްރީމަންޓުަގއި ހިމެނިފައި މިހިރީ. ދެން އެ 

ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ިމ  ވިދާޅުވިހެން މި ެއގްރީމަންޓާ ބުނާހެން ޢަލީ ފަޒާދު ތި
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ހަކަ މި ބުނީ. މި އެގްރީމަންޓާ އްޔާ ޯކޓަށް ޮގސްގެން ހަމަޖައްސާ ވާމެްއ ދިމާވެއްޖެކަ ންުޓގައި ނެތްއެގްރީމަ

އެީމހުން ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް މިއަކު ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް އޮތް ،ޚިލާފުވެއްޖެ

ބޭފުޅުން  ޅުގަނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ ހަމަ އެއަ އެހެްނވީމާ، ޖެހުނީމާ. އެގޮތަށް ކޯޓަށް ދާން ކަންނޭނގެ ޖެހޭނީ

ވަނަ ދުވަާހ  28ޗް މަހުގެ ގެނެސްފައި ުސވާލުކޮށްަފއި ައޅުގަނޑުމެން ެއއްބަްސވެފައި އެބައޮތް މިއަންނަ އަހަރުގެ ަމރ

ންނަށް ށް މި އެގްރީމަންޓް ދެިމގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެހިސާބަށް ދަންދެން އަޅުގަނޑުމެއަހަމަ

ހަމަ ކޭޝްލެސްކޮށް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސްގެ މެންަބރުން ކަންނޭނގެ މިހާތަނަށް 

އެންމެ ބޮޑު ޕްރީމިއަމެއް ދައްކަިއގެން މި ޚިދުމަތް މި ހޯދަނީ. އަޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެހެން މިނިސްޓަރުން ކަހަލަ 

ލަންޖެހޭ އެބަ ގަނޑުމެން އެެވސް އޮޅުންފިލުވާއަޅު ، ކާހެނެއް ވެސް. އެެހންވީމާމެއް ދައްބޭބޭފުޅުން އެހާ ބޮޑު ޕްރީމިއަ 

އްމު ޢާތައް އެބަހުރި. އެގޮތަކަށް ނޫން ވާންވީ. ދެން އެލައިޑުން ދޭ ބައިވަރު ޚިދުމަތްޅުގަނޑުމެންނަށް ކީއްވެތޯ މިހެންއަ

މައްސަލަ އެބަ ޖައްސާ. ނުލިބިގެން ވަރަށް ބަިއަވރު ރައްޔިތުން ނަަގއިގެން ުއޅޭ އެލައިޑް ކާޑުތަކަށް ބޭސްފަުރވާ 

އް ދައްަކއިގެން މި ޚިދުމަތް ލިބިދޭ ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށްވާތީ އެންމެ ބޮޑު ޕްރީމިއަމެ، އެހެންވީމާ

ވޭތޯ ގޮެތއް  ވޭނެއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މިއަުދން މިއަދަށް ވެސް އެމީހުން ެގނެސްގެން މިކަން ވީހާ ައވަހަަކށް ޙައްލުކުރެ 

 ބަލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

 ފަހަރަކު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ާފހަގަކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮންމެ !ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ާއދެ

ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި  ބައްދަލުކުރީމަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ ކުރަމުންދާއިރު މި ފަރާތްތަކާުލއޭޓްއިވެ

އެއްޮކްށ  މަނުއްަވއިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނާވެސް އެ ކަންތައްތައް ވެސް ހި ކަންތައްތައް ކީމަނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

ޢަލީ ފަޒާދު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މިދިަޔ އަހަރު ވެސް އޮތީ ވަރަށް  އެްއގަލަކަށް އަރާތަން. ދެން ދޭތެރެ މެދުން

ނެއްާކ މިހިސާބުން ކުޑަުކޑަ މިންގަނެޑްއގަިއ ޮއއްަވއި އޭތި ހަމަ ބޮުޑ އަަދދަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ދެން މިހާރު އަ

ން ބޮޑުކުރަންެވގެން ެއޑްވާންޓޭްޖ ބޫލުކުރެވެނީ ިމއަހަރު ވެސް މިުއޅެނީ އެ އަަދދު ނުވާކަމަށް ބުނެ އަލުޤައަޅުގަނޑަށް 

ނެގުމުގެ މަރުޙަލާަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއވަނީ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ައޅުަގނޑުމެން ދޫދޭކަށެއް އިނގޭތޯ. 

ބައްދަލުކުރަްނ  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަުލކުރީމަ އިނގޭނީ. ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެީނ އެ  ބޭފުޅުންނާ ދެން އެ

. ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ މިތާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ެދއްކިަޔސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަނެއްހެން އެައކުން ހޭޖެއެބަ
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އޮޅުންފިލާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ބައްދަލުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަަތކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފިަޔވަޅެްއ 

ނގަޅޭ އަުޅގަނޑުމެން ނަށް ދޫދިނުމުގެ އުސޫލު މިފަހަރު ނުގެންގުުޅން ރަބޭފުޅުން އަޅާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ

ކިާޔ  ސެވަރަލްދު ޙާސިލުކުރަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ައޅުގަނޑު ހަނދާންވޭ ޞަޤުބޭނުންވާ މަ

ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ އެ ިސލިޓީޒްަގއި ބޭފުޅުންގެ ފެ ވާދަކުރީ އިނގޭތޯ. އެ އެންމެ ފަުހން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައެއް ކަންނޭނގެ

ން ނެތިގެން އަޅުގަނޑުމެްނ ބޭފުޅުންނަށް ދެވެ  މާ ގިނަ އިނގޭތޯ ެއއަށް ބަލާއިރު. ހަމައެކަނި ކޭޝްލެސް ޚިދުމަތް އެ

 އެ ބޭފުޅުންނަށް މިގޮތަށް ނުދެްއވޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން ތަފާތެއް ނެތް  މި ޚިދުމަތް މި، މިއާ ދިމާލަށް އަީއ. އެހެްނވީމާ

ބޭފުޅުން މިގޮތަށް  ފެއް މިޞާ ޭބފުޅުންނަށް ވެވުނު ބޭއިން އެ، ފުޅުންނެކޭ މިހާރަކު. އެހެންވީމާބޭ މި ފުޅުންނާބޭ

އަުޅގަނޑުެމން އަވަހަށް ހަމަ ބައްދަލުކޮށްފައި އެ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ، ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ. އެހެްނވީމާ ޢަމަލުކުރައްވާ

ވި ގޮތަށް އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮން ބަޔަކަށްތޯ މި ޙާލަތު ބޮޑަށް ސާފުކޮށްފައި މަރުޒޫޤް އެ ފާހަގަކުރެއް 

 ށް ޖަވާބެއް ހޯދަިއގެން މިކަމާ ބޭފުޅުންނަށް އެޕްޯރޗްުކރައްަވއިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަ  ދިމާވެފައި ހުރީ ދެނެގެންފަިއ އެ

 ށް ވެސް ފެނޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަށް އަޅުގަނޑަ ެއޅުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ދޭތެރޭގައި ައވަސް ފިަޔވަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހަމަ މި ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަިއަގއި ދެންމެއަުކ އަޅުގަނޑު ެއއްވެސް ކަހަލަ  !އާދެ

. ދެން މިއަދު ނުވާފަތަނަށް ފޮ މި ިލޔުން ގަސްުޓގައި އެބައޮތްއޮ  30ށް ައއިތޯ ބަލައިލިއިުރގައި ނޯޓިސްއެއް މިޮކޅަ

މިދޭތެރެ އަޅުގަނޑު ކުރީ ުދވަހު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރުަގއި ޔޫހާ ެއ  ަގސްޓާއޮ 30ޑުމެން މި ވާހަކަަދއްާކއިރު އަޅުގަނ

ތް ނެ އޭނަ އަތުގައިވިދާޅުވި އެްއޗެއް އަުޅގަނޑަްށ މިހާރު ދެން އޮޅުންއަރައިފި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއގްީރމަންޓް 

މައްސަލަ ޖެއްސީމަ މި ބަިއވަރު މެންބަރުން  ،ޖެއްސީމަމައްސަލަ އެ ބޭފުޅުންނގެ. ކޮންެމއަަކސް ވާހަކަ ކަންނޭ

އި އޮންނަ މިތަނުން ނެރެފަ .ކިއުލަރއެއް ސާމި އޮންނަނީ  އްސަ ކުރީ. ސާފުކުރިއިުރގައި ައއިސާފު މިއަޅުގަނޑު 

ބެހޭ. އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސ  އާއިންުޝއަެރންސް ހެލްތު ޕޮލިސީމި ޮއންނަނީ އެލައިޑް  އޭަގއި ސާކިއުލަރއެއް.

 .ނެގީ ެވސް އެންެމ ވަރުގަދަ އެތި ކަންނޭނގެ ގޯްލޑް މިއީ އަދި އަުޅގަނޑުމެންހެލްތު ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ސިލެކްޓެޑް 

އިގަންަނވާ އަުއޓްޕޭޝަންްޓ ވިލެޖް ޕޮލިސީ ނަންގަވާަފއިވާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިވަޑައަދި ޕްރި

ާރއްޖެއިން ބޭރުން މި ޚިދުމަްތ  ނަމަވެސްވާހަކަ ދަންނަވަމޭ.  ނެތް މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކެނޑޭކޭޝްލެސް ޚިދުމަ

ބިލުތައް މި ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެްނ ރީ އެންޑޯސްމަންޓް އުސޫުލން މި ފައިސާ ހޯއްދެވޭނެ  ވުމަށްފަހުހޯއްދެ

ތަށް ޓަކައި ދަންނަވަމޭ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ކުންފުނީގެ މިވެނި ނަންބަރަކާއި ގުޅާށޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާ

އަޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް  ދެން. އޮންނަނީ ފޮނުއްވަވާފަޯއގަސްުޓަގިއ މި  30ކިޔާފައި 

ންޓް. ރެކްޓަރ ޕްރޮިކއުމެއެިސސްޓަންްޓ ޑިއިބްރާހީމް، هللا ދަންނަވައިލުމުން ވަަޑިއގެްނ އެބަ އިންެނވި ސަޢުދު
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ބޭފުުޅން އެްއވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ކުރަްއވާަފއި އޮިތއްޔާ  ބެހޭގޮތުން އެ ވެސް ހަމަ މިކަމާ އަށްهللاސަޢުދު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ޓަަކއި މިކޮޅަށް ވަަޑއިގެން ދެްއވުން އެދެން. ޭއގެ ކުރީަގއި އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ފަޒާދު އެ ދެއްކެވި  އުޅުނީ ހަމަ ޢަލީނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ރިޔާ މި ފެނުނީ. ފެނުނުއިރުގައި ހަމަ ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮަތކަށް މި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަްސވުން އަދި ކި

އެއްބަްސވުން މިއޮތީ ފެނިފަިއ އިނގޭތޯ. މިގޮަތކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ މިހާ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮްށގެން މިހާ ބައިވަުރ 

 ބޫލުކުރަނީޤަށް އަޅުގަނޑު ުޅވާންޖެހޭނެ ކަމަމީހުންގެ ޙައްޤުތަކެްއގެ ެއއްަބސްވުމެއް އޮންނަްނވާނީ. މިައށްވުރެ ރަނގަ

ވަނަ ނުކުާތަގއި  5އިނގޭތޯ. ދެން މިހެން މިދެންނެވީ ައސްލުަގއި ީމގަިއ އެަބއޮތް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ެއގްީރމެންޓުގެ 

މިއޮތީ މި ޕްރޮޕޯޒަލަކީ ިމ އެއްބަްސވުމުެގ ބަެއއް ަކމަށް އިނގޭތޯ. ދެން ޕްރޮޯޕޒަލްަގއި ހުރި ކަންތައްަތކެއް 

ުޅގަނޑުމެންަނށް ލިބެން އޮތް ޚިދުމަތްތަކެްއ އެްއވެސް ޙާލަެތއްަގއި ނުިލބޭނަމަ މި އެގްރީމެންޓުން ޕްރޮޕޯޒަލުގަިއ އަ

ކުރާނެ އެްއވެސް ކަމެއް މި އެގްރީމެންޓުަގއި ނެްތ ބުނެދީފައެއް. ދެން ައުޅގަނޑަށް ދިމާިވކަމެއް ހަމަ 

ން ހަމަ އެޕޮއިންްޓމަންޓު ކުރިއާލާ ހައްަދއިގެްނ އަށް މިތަނުގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ިދޔައީ މެލޭިޝޔާ ހިއްސާކޮށްލަންެވގެން އިނ

ވެސް. އަުޅގަނޑު ޮޑްކޓަރަށް ދައްކަން އޮތް ދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައިމާ މި އެނގުނީ އޭގެ ކުރީ ދުވަހު  ދިޔައީ

. އެހެންވީާމ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޭޝްލެސްޮކށް ކަނޑާލައިފިކަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އޭރު މިހިރީ އެ ޤައުމެްއގައި ގޮސް

ވިޔަސް މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާފައި ބަޖެޓާިއ އެއްޗެހި ހަދައިގެން ދެއްތޯ.   ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދާނީ ކޮންމެ

ދި. އެއީ މެލޭޝިޔާަގއި ވާނީ އަނަޑކަްށ ދެތިން މަސް ދެމަސްވަރުއަޅުގަނޑު ދެއްކިން ވަރަށް ަފހުން އެއީ މީގެ ގާތްގަ

އިނގޭތޯ. ވަރަްށ  ރަށް އުނދަޫގވޭލަށް ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، އަސްުލަގއި މިހެން ދިމާވީމާ ވަޔާ ހޮސްޕިޓަތާހަމަ މަން

އުނދަޫގވޭ. މިއީ މިހެން ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު، މިހެން ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު މިބުނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ތަންތަނަށް ދިޔައިމާ ވާުނވާެއއް ނޭނގޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިނގައްެޖ ހަމަ މި ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ހުރެމެ އެކަމަކު އެ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މާ ރައްޓެހި ޤައުމުތަކުން އިންޑިާޔއިން އެބަހުރޭ ހަމަ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އެބަހުރި 

. އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި އެގޮތަށް ހަަމ ނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތް ނުލިބިފަކޭޝްލެސްކޮށް ލިބޭ ތަންތަނުން އަޅުގަ

ބޫލުކުރަނީ ތިންސަތޭކަ ކަންނޭނގެ ހަތަރު ޤަސް ވެސް ުކރެވިފަ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެކްސްޕީިރއަން

ެއމީހުން ބޭނުންވި ޕްރީމިއަމް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ  .ސަތޭކަެއއްހާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ަދއްކަން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއލައިޑުން އަުޅގަނޑުމެން ބުނި  ދެއްތޯ؟ އެލައިޑުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ޑިމާންޑް ނޫނީ އެލައިޑުން

ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ޕްރީމިއަމް އަޅުގަނޑުމެން އެއްަބސްެވެގން އެ ޕްރީމިއަމް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މިދަނީ ކުޑަ 
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ށްުވެރ މިތަނުން އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަ .އެްއޗެއް ނޫން

ބޮޑުވާނެ. އެީމހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް މިކަން  ،އަޅުގަނޑުމެން މިދޭ، މި ދައްކާ ޕްރީމިއަމް އެލައިޑަށް ރަނގަޅުވާނެ 

ކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމެއް. ައޅުގަނޑުމެން 

މަ ގެނެްސގެން މި ވާނުާވ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގެންޖެހޭ ދެއްތޯ. މި ވާުނާވ ބޭފުޅުން ހަ ވެސް ހަމަ އެދެނީ އެ 

ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ގިނައިން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

 އަށް ކަންނޭނގެ. މިހާރު އޭ.އެމް.ޑީ.ީސގައި މެންބަރުން އޭ.ޑީ.ކޭ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ިފޔަަވއި ދެން މިދަނީ އޭ.އެމް.ޑީ.ސީ

ވެސް ނެތް މި ޚިދުމަތެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑު މައްަސލައެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސީިރއަސްކޮށް މި މައްސަލަ މި 

 ވަރަށް ރަނަގޅު. އަޅުގަނޑަށް ކޮމިޓީން މުޤައްރިރު އިްސވެ ހުންނަވަިއގެން ބައްލަަވއިދެްއވުްނ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މެންބަރުންގެ މިހާ ބޮޑު  85އަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ هللاވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ސަޢުދު !އާދެ

މެންބަރުންނާއި އެމީހުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު  85 !އްަކއިގެން ައޅުގަނޑުމެން، އާދެޕްރީމިއަމެއް ދަ

ތަށް. އޮތީ ެއގްރީމެންޓު ައއުޮކށްފައި އެމީހުން ބުނިގޮ އަނެއްާކ މިއަހަުރ މި އަދަދެއް ަދއްަކއިގެން ކުރާ ަމސައްކަެތއް

ން ދެކަމެއް ފާހަގަުކރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓް ފެނިފައި ނެތުން މިއީ އެްއކަން. ގެދެން މީ

އިުޑގެ ރަްއކާތެރިކަމަށް ހެދިފައި އޮތް ފެނުނުއިރުގައި ވެސް ބޮޑަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއކާެތރިކަމަށްވުރެ އެލަ 

ކުރެވުނު މުޢާމަލާތާއި މި  ބޭފުޅުންނާ  ބޭފުޅުންނާއި އެ އެއްބަްސވުމެއް ކަމަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ތި

އެގްރީމެންުޓގައި މިހާ ދެރަެދރަކޮށް މިހާ ނިކަމެތިކޮށް މިއޮތް އޮތުމާިއ ުގޅިގެން ކާކު ކޮްނގޮތަކަްށ ހެއްދެިވ 

ށްވާތީވެ، ނަށް ވެސް އެނގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމަމެންބަރުންޓެއްޯތާއއި މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ އެގްރީމެން

ލުިއގޮތަކަށް ަބއްަލވާ މިީއ ކިހިނެއްޯތ މިކަން ވެފައި ިމއޮތީ؟ ނޫނިްއޔާ ެއލައިޑަށް އެހާ ވިދާުޅވެهللا ހަމަ ސަޢުދު

އޮތީ ކީްއވެތޯ؟ ޭއގެ ކުރިން ފަާލޙަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ ން ިނކުމެވޭނެ ގޮތަްށ މީތި މިގެފަސޭހަގޮތަކަށް މީ

 އަރުވާނަން. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި އެބަ ނިންމަން މިތާނގައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއަޅުގަ

ތައްޔާރުކުރަން ހަދައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެަލއިޑު އިންުޝއަރެންސް މި ކަންތައްތަކާއި ެއްއޗެހި އެގްރީެމންޓް  ސަޔާއި

ވާލުކުރަން. މީެގ ފަހުން މި އެގްރީމެންޓް ހަދާއިުރަގއި މި ކޮމިޓީން އެޕްރޫްވކުރީމަ ނޫނިއްޔާ ޭއަގއި ޮސއިނުކުާރ ޙަ ބަޔަކާ 
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ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުަށހެޅުމެއް ގޮުތގައި ހުށަހަޅާީލ  ގަޅުކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން އެއީ ރަނ

 މި އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އެ ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ވަަރށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. ދެން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. !އާދެ

 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށީ

ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް ިއ ެއއްކޮްށ މަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބައްަލވާ ކިހިނެްއތޯ މިކަން މި ވެގެންދިޔައީ؟  ވިދާުޅވެ هللا. އެހެންވީމާ، ސަުޢދުވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ !އާދެ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

 ކުރުމަށްފަހުގައި ންޓް ގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ އެގްރީމެއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތު

ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ދެްނ އެގްރީމެންޓްކުރުުމގެ ކުރިްނ އެގްރީމެންޓުަގއި ހިމަނަން ވާލުހަޕްރޮޓޮކޯލަށް އަުޅގަނޑުމެން މި 

 ،ެވސް ސާފުކުރަމުންދަނީ. ދެން އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްތޯ ައޅުގަނޑުމެން އަބަދު

ންނާނީ އް ލިޔެފަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން އޮމި އެގްރީމެންޓުގައި ނުހުންނާނެ އެއްަކލަ އޭގެ ޑީޓެއިލްތަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެއގްރީމެންޓުގެ ބައެއް ކަމަށް މި ހިމަނައިދީފައި އިނގޭތޯ. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ީހާވގޮތުން  މާއްދާއެްއަގއި

 ނެތް ކޮމިއުނިކޭުޓކުރެވިަފއި  އެ ވަަޑިއގަންނަވާ ަޤއުމުތަކާ  ަޓކީ މިކޮޅުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުެރއްިވ ޕޮއިން

 . ފަހަރު ދިމާވެފަ އެބަހުރި ބަެއއްތަންކޮޅު ކަންނޭނގެ ައޅުގަނަޑށް ހީވާގޮތުން. ެއއީ އެ ަމއްަސލަ ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ .ތަންތަނުން ވެސް މިހާރު މިަކން ނުކުރެވޭ ަމއްސަލަމާޭލގެ ބަެއއް  ސަަލއެއް އިނގޭތޯ. އެކަމަކުމައް ވެސް  އެއީ

ނޫނިއްޔާ އެކަހަލަ ކަމެއް  . އެކަމަކުތަކުން މިކަން ވާނޭމިހިރަ ހޮސްޕިޓަލްންޓުގައި އެބަ ބުނޭ މިހިރަމީހުންގެ މި އެގްރިމެ

ރަށް ގިނަ މެންބަރުން މިއީ ވަ، . އެހެންވީމާއް ފެނޭ މިހާރަކުފުރުޞަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަނެއް ނުއެއެ 

 ވެސް ހަމަ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީވެ މި ޝަކުވާ މި އަންނަނީ ިއނގޭތޯ.  ތަންތަނަށް ވަޑަިއގަންނަަވއިގެން 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް  ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ އިކަމުގަ  ތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވިއިްއޒަތް

 އިށް އެކަން ފާހަަގކޮށްފަޓޮކޯލުން އަުޅގަނޑުެމންނަ. ޕްރޮކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފަެއއް އިނގޭތޯ އެކަހަލަ ެއްއވެސް ކަމެއް އުޅޭ 

ތީމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި އިޝޫ ނެއިެއކަހަލަ އެްއވެްސ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފަ ށްކުމަގެން އެލަިއޑާ ވާަހކަދެއްއެކަމާ ގުޅި 

 .  އިވެސް ައސްލުގަ  އަދި މިތަނުން މި އަޑުއިވުނީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ެއއް ަގސްޓުަގއި އަިއއިއޮ 30އޮީތ  އިނގޭޯތ މި ސިީޓ މިދެން އަނެއްާކ އަެނއް ކަމަީކ 

 ވެސް ކުެރވިފަެއއް ނެތް އިނޭގތޯ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ަޙޤީޤަތުގައި.  އެއްސާއްހިމެންބަރަކަށް މީތި 

 

  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

 ެއއްެޗއް.  ގޮތުން ދަންނަވާނެ އެްއވެސް ެދން ތިއާ ބެހޭ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭނެގޭ ތި ލެަޓރ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެރަކޮށް އޮތް އެގްިރމެންޓެކޭ. މި އެއްބަސްވުމަީކ ޅުވި ވާހަަކއަކީ މިީއ ވަރަށް ވިދާއި ޢަލީ ފަޒާުދ އެ މީތި އަސްލުގަ

މީހުން، މެންބަރުންނާއި މެންބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުްނނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ކުރީެގ  350ންބަރުން ގާތްގަނަޑކަށް މެ

ން ރުފިޔާ ޕްރިމިއަމްގެ ގޮތުގައި އެބަ ދައްކާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން އަށެއްކަ ިމލިމެންބަރުންނާއި، އަ

 އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު، ކު ފާހަގަކުރެްއވި އެ ބޭފުޅުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

  އިންބަރސްކުރަން ބިލުތަކެއް ލާފަ އެގައި އޮންނާތީވެ. ރީމި އެގްރިމެންޓު  ރސްކޮށްދޭނޭންބަ އެރީ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވެއްޖޭ

ވުރެ މަސްދުވަހަށް  ވިާދޅުވެއްޖެ ދެބަރެއްދަބަރެއް ނެތޭ. އަނެއް ބޭފުޅަކު ޚަލަްއކަެއްއހާ ރުފިޔާ. އަދި  ދޮޅު ގާތްގަނޑަކަށް
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 އި އެެއއްވެސް ުނވެއޭ. ދެން ައޅުަގނޑު އިހަށްދުވަހު ގެނެސްފަ .ބިލުތަެކްއ ހުށަހަޅާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަްސވެއްޖޭ

މިއީ ހަމަ ވަންވޭ ސްޓްރީެޓއްޯތއޭ. މި ، ވެސް ފޮުނވަިއފި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް އި ހުށަހެޅި އެތި ރިޖެކްޓުކޮށްފަ

ތެދެއް މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަނުން އެބަ ޚިދުމަތް  .ހޯދަންވެގެން ދައްކާ ޕްރިމިއަމަކަށް ޚިދުމަތެއް ނުއެއް ލިބޭ މަތްޚިދު

މަށް މިވަީނ ވެްސ ހުރި ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މިކަން ނުވާކަ ކަމަށް ވިދާޅުވޭ. އެހެންމަވެސް، ހަމަ މާލޭގައި ލިބޭ

ދެން އަުޅގަނޑުމެން  އުފެދޭ ުސވާލަކީ.އެއީ  ބުރަދަނެްއ ނެތީތާއޭ އިއެގްރިމެންޓުގަ  އި މީގަ ، އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ

ައޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަީނ ކުރިން މެންބަރުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ މި މީހުން މިތަނަށް ގެނައުުމގެ 

 6ނެތީ. އިގަނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމާދެވިފައިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރަން، ކީްއެވގެންތޯއޭ ފުރަތަަމ ކަމަކަށް އަޅު 

ވަނަ ދުވަުހގެ  ބަރުންސެޕްޓެ 6ސިޓީ މިތަނަށް  ތްއި އޮގަސްުޓގެ ތާރީޚު ޖަހާފައޯ  30، އި ގަ 30، އި ބަރުގަންސެޕްޓެ

ކޯޑުތަްއ އެބަ ަދއްކާ. ިމއީ އެހާ ދުވަްސވެއްޖެ ެއއްެޗއް މިއީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް މި ރެ ވަން އިގަ  7:55

ޝާރާތެއް ނެތީ ީކއްވެތޯ. ައޅުގަނޑުމެން މިއީ ޚިދުމަތް ހޯދަން ތިބި މީހުން. އެއީ ެއއް ވާހަކަެއއް. އަެނއް ވާހަަކއަީކ އި

މި އޮންނަނީ  އިާވގޮތަށް މި އެގްރިމެންުޓ ހެދީ ކީްއވެޯތއޭ؟ ދެން މި ެއގްރިމެންޓުގަ ަބޔަކަށް ފޭވަރމިހާ ދެރަދެރަކޮށް އެއް

އްލުކުރަން ޙަވެްސ މިފަހަރު މިކަން  ބޭނުން މީތި ަޝރީޢަތަށް ގޮސްގެން ނޑުމެންޢަތަށް ދާ ވާހަކަ. އަުޅގަޝަރީ

އިނގޭތޯ. މި ޕްރިމިއަމް ދައްކަނީީކއެއް ެއއްކަލަ ބުނާހެން ލާރިގަނޑު ގިނަވެގެެންއ ދައްކަނީކީނޫން. އަނެއްާކ 

ވިަޔސް  ީސ ިފކުރަކަށް ނިސްބަތްމެްނބަރުންނަކީ ކޮންމެ ސިޔާ 85އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި މި ހިމެނޭ 

ގޮާވ ަކމެއް މި އިންުޝއަރެންްސ  އަށްވެސް ހަމަ މުޅި ަރއްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ހެއްދެވި ނެެހއްދެވި 

މިހާ ދޯޅަހަޅިކޮްށ  އިމި އިދާރާގަ ، ގަނޑުމެްނނަށް ނުލިބި. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. އެކަމަކު އޭގެ ބެނެފިެޓއް އަޅު  އިއިޝޫގަ 

ެއއަށް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ެއއް ، ދެރަކަމެކޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ދާދިއުން މިއީ ވަރަށްމިކަން 

ސެކްޝަނުން ތި ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނަމެންނަކަށް އައިހެްއ ނެތޭ. އަނެއް ސެކްޝަުނން މީތި ދިޔަ ވާހަކައެއް 

މުޢާމަލާތެއް  ެއ ބޭފުޅުންނާ ތި އިން ތި ބޭފުޅުންނާކޮބައިޯތއޭ ދެ، ށް އަންގާފަެއްއ ނެތް. އެހެންވީމާމެންބަރުންނަކަ

އްެލއް ހޯދޭނެ މަގަކީ. ދެން އަޅުގަނުޑމެން އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން މިތަނުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ޙަކޮށްގެން މިއަށް 

ޯތއޭ؟ ތި ބޭފުޅުން މީތި ޑިފެންޑްކުރާނެ ސްޓްރޯްނގް ކޭސްެއއް ނެތި ކިހިނެއް ގަނޑުމެން ގެންނާނަން. އެކަމަކުއަޅު

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މިތަނުން އެ މީހުން ައިއސް ބުނި ކޮންމެ ެއއްެޗއް ފާސްކޮށްދީގެން މި ތިބެނީ. 

 ންދޭން މި ތިބީ ހަމަ މި ސެކްރެޓޭރިއޭޓު. ސެކްރެޭޓރިއޭޓުގެ އެއް ސެްކޝަނު ތިބޭއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބުކިންގ

ބި ހުރިހާ ހަޑިނަމެއް ލި އިނީ މުޢާމަލާތްނުކުރެވި. މުޢާމަލާނުކުރެވުނީމަ މީގައަނެއް ސެކްޝަން ދޯހަޅިކަުމން މި އޮންނަ

މެންބަރުންނާއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ޑިޕެންޑެންޓުން އަދި ކުީރގެ މެންބަރުންނާއި  85 ގެމެންޑު ޚިދުމަތެއް ނުލިބެނީ އަޅުގަނ

، އެ ސުވާލުކުަރއްވަނީ. އެހެންވީމާ ފުޅުންއެއާ ދޭތެރޭަގއި ވިާދޅުަވނީ ކީކޭތޯ މި ބޭ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ މި

 . އިދާންވީ މިކަމުގަން ކުރިއަށްއަުޅގަނޑުމެން ިކހިނެއްތޯ ދެ ަބއްލަވާވިދާުޅވެެދއްވަهللا ސަޢުދު، ސަޢުދު
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލަ ގޮތަކަްށ މި އޮންނަނީ ދެ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ކަހަ އިހަމަ އެގްރިމެންޓު ދެފަރާތުގެ ދޭތެރޭގައި ހެދިފަ

އިންނަ ތަެނއް.  އި ްނ ޙިމާަޔތްކުރެވިފަމީގެައޅުގަނަޑކަށް ނުފެނުނު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤު  ކަންނޭނގެ. އެކަމަުކ މީތިން

ްނ ުޅގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤެްއ މިގެއަ ނުފެނު. އަުޅގަނޑު މި ކިޔާލީމަ ވެްސ ައޅުގަނަޑކަށް މިއަކުން  އެްއގޮތަކަށް

ެއގްރިމެންޓެއް ނުކިޔާނެ އެްއ ، ނުފެނޭ މިއަކުންނެއް. އެހެްނވީމާ އޮތް ތަނެއް އަުޅގަނަޑކަށް އިޙިމާޔަތްކުރެވިފަ

 އި ފަރާތެއްގެ ޙައްޤުަތކެއް ޙިމާަޔތްކުރެިވގެންނެއް. ެއގްރިމެންަޓކަށް މި ކިޔަނީ ދެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކެއް ޙިމާޔަްތކުރެވިފަ 

އިނީމަ. މިހާ ދޯހަޅިކޮށް މި ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މިއޮތް ބޮުޑ މުއައްސަާސއިން މިހާ ދޯހަޅިކޮށް. މީތި ފެންނަނީ، މީތި 

މިއަުދ ހެދިފަ އޮތް އެގްރިމެންެޓއް.  އެމީހުންނަށްމެންބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން  85އެންމެކުަޑވެގެން ޕްރޮޕޯސަލް މި ކިޔާ 

މިވަރަކުްނ  އަލިފު ބާ ޖަހާލާފައި އޮތް ވަރަށް ވެސް ިތއަކު ނެތް. ގަނޑަކުން މީތި ފެނުނީ. ގްރޭޑެްއގައި އުޅޭ ުކްއޖަކަށް

ދެން މިކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. މިކަންކަން މިވަރަށް ކޮްށެގންނެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޙްއޤުތަކެއް ޙިމާޔަތްނުކުެރވޭނެ. 

 ހީވަނީ.  ހެން އަުޅަގނޑަށްއިމިއިން ފެންނަނީ އެލައިޑުގެ ަޙއްޤު ޙިމާޔަތްކޮށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. ސަޙުޙައްމަދު. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ

ހިތަށްއަރަނީ އެލަިއޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ. ސުވާލުަތކެއް ހުށަހަޅުއްވަމުން އަުޅގަނޑު އިތުރުކޮށްލަންެވގެން. ައޅުގަނޑު 

ފަހުން  އިނޫނީ ބައިކުޅަބަެއއް ެއއްފަހަރާ ދީފަ ސާ ގަާވއިދުން ދެްއކެމުންދޭތޯއޭޕްރިމިއަމްގެ ގޮުތގައި ަދއްކަްނޖެހޭ ފައި

 އަނެއްބައި ދޭންޖެހެނީތޯއޭ؟ ާއދެ! އެެއއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ.

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް ޑިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

އެ ބޭފުޅުންގެ ޕޭމަންޓުތައް ހަމަ އެ އޮންނަ  ތުގައި ފަހުން ތި ސުވާލުކުެރއްވީޙަޤީޤަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.

ބައި  ނޭންސް ސެކްޝަނުން އެކުރިއަށްދާނެ ިއނގޭތޯ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ދެން ފައިހަމަ އުސޫލުން 

ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމެްއ އަންގާނީ. ދެން މެންބަރުންނާ  ކަމަށް ގެންދާނީ. ދެން މައްސަލައެއް އުޅޭކުރިއަށް 

 ން ން ފޮނުވައިދިނުމަށް ޕްރޮޓޮކޯލުހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަ އިައޅުގަނޑުމެން ެއގްރިމެންޓުގަ  އިހުރި ކަންކަުމގައި ގުޅިފަ

 އިމެދުވެރިކޮށް ެއގްރިމެންޓުގަ  ދެން އެ ގެރެންޓީ. ޑިޕާޓުމަންޓް ވެސް ެއދެން އިނގޭތޯ. އެއީނޑުމެން އަބަދުއަޅުގަ



17 

 

ުޅވި ކަންކަްނ ބޭފުޅުން ވިދާ އެ  އިހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އޭރުގަ 

 ހިމަނާފަ.  އިނާނީ އެގްިރމެންޓުގަންއަޅުގަނޑުމެން އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުކރުން އަކުރަށް އިނގޭތޯ. ެއ ހަމަ އިން އެ ކުެރްއވި ސުވާުލެގ ޖަވާބަކީ ދެްއވާށޭ ސަޙުދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާ

ނާނީ ދައްކާފައޭ ފައިސާ އެ މީހުންނަށް ބަރާބަރަށް ދައްކާތޯއޭ؟ ދަްއކާފަިއާވނެތޯއޭ؟ އޯކޭ. މާނަައކީ ޕްރިމިއަމް ހުން

 ފަުހން މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  ރު. އޭގެޒާދެން ނިދެއްތޯ. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ްލ ޔަޝިޔާމްގެ ކޭސްއަކީ ވަރަށް ޓްރަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޕެންޒޭޝަން ނުވަތަ އެހެން ކަމެއް ނުލިބި އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި އެލައިޑު އެ ބޭފުާޅއަށް ކޮމް އިއެްއޗެއް. އެކަމުގަ 

ވެސް އެތަނުން  އެްއކޮށް ކުރިއަށްދާކަެށއް. ެއއީ ކަނޑައެިޅގެން ވަިކގޮތަކަށް ހަަމޖެހިގެން އިންޝުއަރެންސާ

ުޅގަނޑުމެން އެ އަ ވީމާ،ބޭފުޅުން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެން ސް އެވެ ޙަޤީޤަުތގަިއ ޓިކެޓު ޚަރަދުމާ ކެންސަލްވީ

 އެަބއި.  ހަމަ ކްލައިމްކުރަންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ދޭން. އަޅުގަނޑަކަްށ  ހިމެނޭ އަްސލު ބިޒުނަސް ކުލާސް ޓިކެޓު  އިޕްރޮޕޯޒަލްގަމި  އިއާދެ! މި އެގްރިމެންޓުގަ 

، ސް އިނގޭތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާވެ ނެއްއޮތްހެ އިވެސް ޓިެކޓެއް ދީފަ ހިއެއްނުވޭ މިތަނުން ެއއްވެްސ މީހަކަށް ދުވަހަކު

ހުރިހާ ކަެމްއ  އިއަންަގިއގެން ދިޔައީމަ. ޝިޔާމް ވިދާޅުީވ ތިމަންނަމެން ވަޑައިގަތީ ަހމަ އަންގާފަ އިއެއީ ކުރީބަިއގަ

މަށް. އެ ބޭފުޅާއަށް އެކަން ނުވާކަ ހަމަކުރައްަވއިގެންނޭ. ެއކަމަކުކޮށްދޭނަމޭ ބުނެ އެ ބުނާ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ފުރި

 ދެން އަޙްމަދު ރަޝީދު. އެއަްށފަހު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

. ވާހަކަ ދައްކާލަން ވެސް ހަމަ މި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

މި އެގްިރމެންޓަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި އެއީ ހަކަ ދައްކަން ެއބަ ޖެހޭހެން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނުޑމެން މި ވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި ާގނޫނުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 

 އި ުދވަހަކު އެްއވެސް ތަެނއްގަ ަޞކޮށް ޚާއްކުރާ ކަންތައްަތއް މިހާ ދޯހަޅިވެއްެޖއްޔާ ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ. އެބުނާހެން 



18 

 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންަޏކުން ހަދާފައި އޮންނަ ެއގްރިމެންޓެއް މިގޮަތކަށް ނިއިންނާނެ. އިންޝުއަރެންްސ 

ހުރިހާ ތަނަކަްށ ހެދޭ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ހަމަ ވަރަށް ސްޓްރޯންްގކޮށް އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ދޭތެރޭ އެގްރިެމންޓަކީ 

ވަރަށް  މީގައި އިނދެދާނެތީއެްއޗެއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ އެއީ އިންުޝއަރެންސް ކުްނފުންޏަކަށް ނުކުރެވޭ އެްއޗެްއ އޮންނަ 

އިންނާނެ. އެކަަމކު މީތި އަުޅގަނޑުމެން މިޮކޅު ބަެއއްެގ މައްސަަލއެއް ިޙމާޔަތްކުރާތީ މިހާ ދޯހަޅިކޮްށ  ކޮށްދަ ވަރުގަ

ތިއްެބިވ  އި ސޮިއކުރަްއވާފަ އި ީމގައަދި  ވެސް ން އެބަޖެހޭ އިދާރާއިންޙަޤީޤަުތގަިއ ޒިންމާ ަނގަ އިގޮއްަސ. ދެން މީގަ 

އިންނަ  އިކުރެިވގެން ހެދިފަޙިއްޞާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގާނޫނީ އަޅުގަނަޑކަްށ ހިއެއްނުވޭ މީތި ލިޔުނީ  ވެސް. ބޭފުޅުން

ޅިކޮށެއް ނިއިންނާނެ. ދެން ެއ ވެސް ނޫން. އެހެންނޫންނަމަ މިހާ ދޯހަ އެގްރިމެންޓެއް ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އިން ެއއްެޗއް

ައޅުގަނޑަކަްށ  ސްންނެތޭ ެއކަން ވާންނެތޭ ބުންޏަކަމިހާރު މިަކން ވާ އިބޭފުޅުން ދޭތެރެއަކުން ސިީޓެއއް ފޮނުްއވާފަ

ހިއެއްނުޭވ ެއގްރިމެންޓެއް ކުެރވިފައި އިންއިުރގަިއ އެހެން ސިޓީއެްއ ފޮނުަވއިގެން ނޫނީ ނޯޓެއް ފޮނުވާަލއިގެން އެކަްނ 

ކަމަށް. ެއ އެގްރިމެންޓާ އެްއގޮތަށް ެއަކން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މި ކަންކަން މި  ކުރެވޭނެނުލްކެންސަ

 ވެސް ިމކަން ކުރެވުނީމަ ހަމަ މިހާރު އި ދޯހަޅިކޮށް މި ހިނގާފައި މިހިރީ އެ މީހުންނަށް ބިލުތަކެއް ދޭނީ ފާއިތުވިތަނުގަ 

ިއ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ދޫކޮށްލާފައެީއ ، މާޮކށްލާފަ. އެހެންވީދޯހަޅިމިހާރު މިއޮތީ  އިކަމަށް ހީޮކށްފަ ދާނެ ންވެސް އެހެ

ެވްސ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އެމީހުން ގެންނަން އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅީ އިދެން ހަމަ ކުރީގަ ނޫންނަމަ

. އެއީ މިކޮޅުްނ ބޭނުންވާ، ސަރުކާރުން ެއ ވެސް ބަލާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ޤަބޫލުކުރާހިތްވޭ. އަުޅގަނޑުމެން

ފައިނޭންްސ  ނުތޯ ައޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންމަޖިލިސް އިދާރާއިން ދެވު ނަމަހުންނަށް ބޭނުންވާ ޕޭމަންޓު ނޫންމީ

ވެސް ގެނެއްަސ ހަމަ  ޑޮިކއުމަންޓުތައްއެ ވެްސ އަުޅގަނުޑމެން އޭގެ ެއއްޗެހިތަެކއް ގެްނނަން އެބަ ޖެހޭ.  ސެކްޓަރއިން

އެާއއެްއކޮށް އެ މީހުން ގެނައުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

ހުރިހާ ކުދި ކަންަތއްތަާކއި ބޮޑެތި ، އިވެްސ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކުގަ  ހުރި ޭކސްތައް އިއަންގާަލއިގެން އެ މީހުންނާ ިދމާވެފަ

ގެންނަން އެ މީހުން ގެަނއުމުގެ ކުީރަގއި އެމީހުންނާ   އިކޮށްލާފަކޭސްތައް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ފައިލް

އަުޅގަނޑަްށ  އިލާފައިެއވަރަށް މީތި ބަލަ، ނީ ކިހިެނއްތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާމިއި އިވާހަކަދަްއކަިއގެން މިކަން މިހެން ވެފަ

ފަރާުތން އެބައިންތޯ މައްސަލަެއއް  އަދި ުނނިމޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮވާލާފައި ގެނެޔަސް އެމީހުން ހަމަ އަދިވެސްހީވަނީ 

ވެސް އޭޑީޭކއަށް ލާރި ނުދައްކަިއގެން އޭީޑޭކގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލީތޯ؟ އެއީ މިހެން  ނޫނީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި

މިދެންނެވީ އަުޅގަނޑު ެދ ދުަވހަކު ގޮސްފިން އޭީޑކޭއަށް. ިދޔައީމަ އެ މީހުން ނުބުނޭ ނުާވނެއެކޭ. ބުާނއެްއޗަީކ، ވަރަށް 

މް ދެނީ. މިވަގުތު ތިމަންނާމެންނަށް ސިސްޓަމް ހުރިގޮތުން ތިކަން ކުރެވޭކަށްނެތޭ. ސިސްޓަ ންކަހަލަ ޖަވާބެއްއެހެ

ދުވަހު ނުލިބޭ. ދެޚިދުމަތެއް  ކޮްށ މި ބުނަނީ ނުވެއޭ. އެކަމަކު ނުވާނެއެކޭ. އިންަޑއިރެކްޓު މަސައްކަތް ނުކުރެއޭ. ނުބުނޭ

ުއޭޅ  އެ ެވގެން، ކަހަލަ އިޫޝއެއް. އެހެންވީމާ ޅޭ ކަންނޭނގެ ޮކންމެވެސްއެަބއު އިއޭގަ ، ވެްސ. އެހެންވީމާ ދިޔައީމަ

، މަތް ނުދީގެން އުޅެނީ. އެހެންވީމާވެސް އަުޅަގނޑުމެން އޮޅުންފިލުވަން އެބަޖެހޭ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ޚިދު ގޮތެއް ޭއޑީޭކއިން
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ވެސް. ފަިއސާ އެމީހުންނަށް ނުދެވިގެން  އްއެބަ އުޅޭ ކޮންެމވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުންފިލުވަންެޖހޭ މައްސަލަތަކެ އިމީގަ

ނޫނީ އިންޝުއަރެްނސް އެލަިއޑުން އަންަގިއގެން  ޤީޤަތުގައި ދޭން ބޭނުންނުވަނީތޯނުދެނީތޯ ނޫނިއްޔާމު އެ މީހުން ޙަ

ވެގެްނ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުންފިލުވާލަންެޖހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ އެ ވާހަކަ އިތުރުކޮށްލަން ، ނުދެނީތޯ. އެހެންވީމާ

 ެވސް.  އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަދައްާކކަށް ޖެހޭ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ސަރވިސް ޕްޮރވަިއޑަރައކަށް މި

ނގާ މުޢާމަލާތެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ހި އިނޫން މިއީކީ. އަުޅގަނޑުމެން އިންޝުއަރެންސް ކުްނފުންޏާ ކަމެއް

ކަމެއް ނިއިންނާނެ. ދެން އެެހން ނިހެން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކާ އަރެންސް ކުންފުންޏާ ދެން އެހެމިއީ. ދެން އިންޝު

 އިވެސް އެބަ އޮތް. މިއޮތީ މިތަނަށް އައިސްފަ އޮްތ ސިޓީއެއް އިސެޕްޓެމްބަރ ފޮނުވާފަ 26އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ  އިމީގަ

މަސީޙް هللا ލް ޢަބްދުމި އިންނަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ައލްފާޟި އިމީގަ .އި ސެޕްޓެމްބަރގަ 27މިއިނީ 

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 2017 ބަރުންސެޕްޓެ 14. މި ކުންފުނީގެ ވަމެވެވެދުން ސަލާމަްށފަހު ދަންނަ ،މުޙައްމަދަށް

 އު އިން ފެށިގެން އަ 2017 ބަރުންޕްޓެސެ 15އިދާރާއިން ފޮނުވާފަިއވާ ނޯޓިސްގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާނެ ފަދައިން 

އިވާނެއެެވ. މިގޮތުން ސިސްޓަމް ބޭނުންުކރަން ފަށާފައިވާ މަރުކަޒުަތއް މި ކުންފުނީގެ ވެބްަސއިުޓގަިއ ހިމަނާފަ ގބިލިން

ިއން ފެށިގެން މި ކުންފުނީގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ާކުޑން އެނދުމަތިނުކޮށް ހޯއްދަާވ  2017 ބަރުންސެޕްޓެ 15

ކަށް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ މަރުކަޒުަތކުގެ ލިްސޓެއް މި ސިީޓއާެއކު ހީރަސްކުރެވިަފއިވާެނއެވެ. ައިދ ފަރުވާތަ

ލިބިވަޑައިގަންަނާވ މަރުކަޒުތަްއ، މަރުކަޒުތަކަްށ  އިންޝުއަރެންސް ކާުޑން ޚިދުމަތް ހެލްތްދަންނަވަމެވެ. މި ކުންފުނީގެ 

ކަމުގައި ދެންނެވީމޭ  މި ކުންފުނީގެ ވެބްަސއިޓުން ފެނިވަަޑިއަގންނަވާނެ ބަދަލު އަންނަމުންދާނެތީ، އެންމެފަހުގެ ލިސްޓު

ެވްސ  އިންކަމުގެ ިސޓީެއއް އި ފަށް ވެދެމިތަނަ އިގަބަރުންސެޕްޓެ  27 އިބަރުެގ ތާރީޚު ޖަހާފަންސެޕްޓެ 26 އިކިޔާފަ

އް ނޭނގެ. ދެންމެ ރަޝީދު ެއ އެބައޮތް. އެީއ އަެނއްކާ އަނެްއ މައްސަލަ. މިއިން އެްއވެްސ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެ

މި ޚިދުމަތް ހޯދަން.  މޭމި ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން. ަފލާޙު ވިދާުޅވީ ފަލާޙު ވަަޑއިަގތީ މޭ ވިދާޅުީވ ރަޝީދު ވަަޑއިގަތީ

 3ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ 11މި ޚިދުމަތް ހޯދަން. މި ކޮމިޓީގައި ތިބި  މޭމުޙައްމަދު ވިދަޅުވީ މުޙައްމަުދ ވަަޑއިގަތީ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެރަވާ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އިންުޝައރެންސް ކުންފުނި ގެނައުމުގެ ، އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން.

ފުރަތަމަ ، ފެއިްލވެފައޭ މި ތިބީ. އެހެންވީމާކުރިން އަުޅގަނޑުމެން މި އިދާރާ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑެތި ފެއިލްތަކަކުން 

އޮންނަ ކަމެއް. ތެދެއް. ޕްރޮޓޮކޯލަކުން މެންބަރުންނަކަށް އަންގާފައެއް  އިމިސާލަކަށް، ތި ވިދާޅުވީ ޕްޮރޓޮކޯލާ ޙަވާލުކޮށްފަ

ޕްރޮޮޓކޯލަކާ މުޢާމަލާތްކުރެވިފަެއއް ނެތް. މި ފައިސާ ބަރާބަރަށް ނުދައްކަިއގެން ޚިދުމަތް  އިނެތް. ޕްރޮކިއުމަންޓާ

މަޝްޙޫރު ވާހަކަެއއް މިއީ  އިގަ މިއީ ހަމަ ރާއްޖޭ ،ްއ އެނޭގކަށެއް ނެތް. އެހެންީވމާކަނޑާލީތޯ އަުޅގަނޑުމެންކަށެ 
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ދީގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މި އިންޝުއަރެްނސްގެ ވާހަަކއަކީ. ޮބޑު ައގު 

 ން ިމ ތިބެނީ ނަންވެފަ. އެކަަމކުމެންބަރު 85މިތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ އްއެތަ

ގެން. ނާާޤބިލުކަމެއް އެބަ ފެނޭ މީ އަޅުގަނޑުމެން އިދާރާގެ، އެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ޕްރޮކިއުމަންޓު މިހާރު ިތ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުން ދެންމެ ައޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ

 ން ލަދަންނަވާވެސް  ން އަޅުގަނޑު ބޭނުން. ޕްރޮޓޮކޯލަށްލަންނަވާ ވެސް ދަ ފައިނޭންސަށްއެހެންވީާމ، ވަަޑއިގެންެނވީ. 

ޅައިގެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . އިންޝުައރެންސް ކުންފުނި ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހުށަހަ އަޅުގަނޑު ބޭނުން

ހުންނަށް ދަންނަވާލަދެއްވާ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތެއް ދޭނަން. ދިނުމުގެ ކުރިން އަލުން ދެބައި މީ، އާދެ! އެހެންވީމާ

 ިއނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ދެން މިޮއތީ މުޢާޒް، މުޢާޒަށްފަހު ފަޒާދު. އާއި ޕްރޮޮޓކޯލާ ފައިނޭންސް

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ންވަނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ އްިރރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ސާފުކޮށްލަން ބޭނު ޤަޝުކުރިްއޔާ މު !އާދެ

ގެ ދަށުން ކޮން ކަމެްއތޯ ކުރެވެން އޮތީ މިކަްނ ށް ދިމާވީމަ ދެން މި އެގްރީމެންޓުމެންބަރުންނަށް މި ގޮތަ

ގެ ދަށުން މި ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނުޑެގ . ެއގްރީމެންޓުރަނގަޅުކުރުމަށް

 އެކަނި. ސުވާލަކީ. އެ ސުވާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ުސވާލުގެ ަޖވާބު ދެްއވާނަންތޯ. !އާދެ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

އްޔާުމން ކަމުގައި ނުކުރެވޭ ކަމަށް ެވއްޖެ އެ އްލުކުރެވިދާނެތޯ. ެއ ބޭފުޅުންނަށްޙަހަކަދެްއކިދާނެ މީގައި މަްއސަލަ ވާ

ތުގައި ކުރެވޭނެ. އެީއ ޤަޤީޙަުތން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވެްސ ލުކުރުމުގެ ގޮތިންނަށް ދެން މި އެގްރީމެންޓް ބާއަޅުގަނޑުމެ

 ލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ައސްލު. ތިތުަގއި ެއގްރީެމންޓް ބާޤަޤީޙަކުރެުވން އެއީ ވާލުކުރި މަސައްކަތް ނު ހަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ. މިަކހަލަ ވާހަކަ ވެސް އެަބއޮތް. ތިްއޔާ ބާމި އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފުވެއްޖެهللا ދުއަސްލަކީ އިނގޭތޯ ސަޢު

ބައި މީހުން  ދެ ދެން މި އޮންނަނީ  ؛ބައި މީހުންގެ އެއްބަްސެވގެން ދެ އެކަމަކު ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަށް ދާންޖެހޭ ވާހަކަ. 

ކޮށްގެްނ  ބައި މީހުން އެއްބަސްެވގެން ނިންމާއިރުގައި އެ މީހުން ވިދާޅުވި ހުރިހާ ކަމެއް ދެ .ެވގެން ނިންމާފައެއްބަސް 
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ނުލިބޭ މައްސަލަ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ މަކު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޚިދުމަތްިމ ތިބެނީ. އެކަ ގެ ފަރާތުންއަޅުގަނޑުމެން

 ؟އޮތް އެގްރީމެންެޓއްޯތ މިއީ އިސެކްޝަނުން ހަދާފަ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާެލއް އެަބއޮްތ. މިތާގެ ލީގަލް

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސަޢުދުއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ތަްއ ންޓުމަ އެގްރީމެހަ ފެށިގެން ފެށުނީއްސުރެންހަމަ  އިތަނުގަ  ދެން މި. އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ގެނެއްސަ 

 ކުރަނީ. ދެން ވިދާޅުވިހެން ރަނގަޅު. މިފަދަ ބޮޑު މި ބޭނުން އިހެދުމުގައި ހަމަ ބޭނުންކުރާ ބައިތައް އަުޅގަނޑުމެން މީގަ 

މު ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ންތުގައި ވަރަށް މުހިޤަޤީޙައިލްކޮށް ެއގްރީމެންޓް އޮތުަމކީ ޓެކަމެއްގެ ތެޭރގައި ތަްނކޮޅެއް ޑީ 

މި މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންކަން ހިނގައިގެން ވަރަށް ދުވަސްެވއްޖެ ކަމެއް ައސްލަްށ ހީވާގޮތުން 

ެނއް ެއއްެވސް ކޮޅަކުން އެއްމަްއސަލެއް އުޅޭ ކަެމއް ފާހަގަކޮްށފަ އިވެސް މީގަ . އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ބަލަނިކޮށް

ހަގަކުރެވޭ ކަންކަންކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެގްރީމެންޓްކުރެވުނު ފަރާާތ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް އުޅޭ ކަމަށް ފާ

 އްލުޮކށްފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއްއވެސް ވަަރކަށް އިޝާރާތް ޙައޮންނާނީ ކަންކަން  ގެން ގެނެސްގެން ވާހަކަދަްއކައި 

ކަމުަގއި ިވޔަސް ަބއެއް  ނުފެނުނެތީމަ އަިދ މި މެމޯއެއް ނުވަަތ ލިޔުެމއް ައޅުގަނޑުމެނަށް ނުއިކުރެވިފަ މީގައި 

ްށ ނެތް އެއްެވސް ގޮަތކަށް މެންބަރުންނަށް މިފަދަ ކަންކަން އެބަ ދިމާވެއޭ. އެ ގޮަތަކށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަ

 ކުެރވިފައެްއ. ސާއްހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައއި ެއއް ވާހަކަެއއް. ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ  ދެރަކަަމކީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުންهللا ތިއީ ސަޢުދު !އާދެ

ލަތެްއގަިއ ހާޑިސްޕިުއޓަރ ިރޒާވްނުކުެރިވއްޖެ ގެ ާމއްދާެއއްަގއި އެަބ ބަޔާންކުރޭ އެބަ ަބޔާންކުރޭ މި ޔުނިޓު އިމީގަ

ށް ދާއިުރ ލަތެްއަގއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަށޭ ދާނީ. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަހާގެން އެކަން ޑިާޒވްނުކުެރވިއްޖެ ވާހަކަދަްއކައި 

ޑިފެންޑްކޮށްދޭނެތޯ ީލގަލް ޑިޕާމްޓްމަްނޓުން މީތި  މައޮތީ އިއެގްރީމެންޓްކުެރިވފަމި މިތާނގައި ީލގަލް ޑިޕާޓްމަންަޓށް މީތި 

އް ދެން މިއީ އިނގޭތޯ. އެއީ ވެސް އުފެޭދ ސުވާލެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ދެން ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެ ނުކޮށްދޭނެތޯ

ާވއިުރ  އެތައް ޒަމާނެއް ނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ރިޖެކްްޓވެ ނުލިބި އަޚިދުމަތް

ތެރޭގައި ހުރި ީކޭކ  ދަބަރެއްނުވެ މިކަން ދާތީވެ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ދެން މިތާނގައި އިދާރާޚަބަރެއް

ހަގަކުރެވެނީ. ވަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ހުރުން މި ފާކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ މައްސަލަ ހުރި ދަންނަވާނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން،

ހަމަ ކޮމިޓީއަްށ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް ެއސިސްެޓންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  !ގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެއިނ

ރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަޑަިއގެްނދެއްވީީތވެ ވަރަށް މަރުޙަބާ އަދި ޝުކުރިްއޔާ. އަދި އިްބރާހީމް ރަޝީދު، ޑިރެކްޓަ

ޖެނެރަލް ވަޑަިއގެންދެްއވީތީެވ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޔޫހާ ޕްރޮޓަކޯލް ސެކްޝަނުްނ ވަަޑއިގެންެދއްވީތީ ހަމަ ތި 
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ުއޅޭ ގޮަތކީ އިނގޭޯތ، ރަްއޔިތުންެގ  ަދންނަވަން. މި ވެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ތިން

އެލައިްޑ ންޑެންޓުންނަށް ންގެ ޑިޕެގެ މެންބަރުންނާއި މި މީސްމީހު މެންބަރުންނާއި އަދި ކުރީ 85މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުގައި ނުލިބި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެކި ގޮތްގޮތަށް  އިންޝުއަރެންސުން ދޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ

ގަނޑަކަށް ހަމަ ހުރިހާ އުޅެގެްނ ވެްސ ެއ ޚިދުމަތް ެއދެވޭ ގޮަތކަށް ނުލިބޭ މައްސަަލ ހަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގާތް

މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑުެމން މި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ އައިސްގެން މި އުޅެނީ. 

މަތިން އަޅުގަނޑު މެންބަރުން ލިޢާކޮށްލިއިރުަގއި ހަމަ މަތިން ސުވާލަކީ ެއގްރީމެންޓް މުޠާ ނު އިރުަގއި ދެން މި އުފެދުއި އަ

 ބުނާ ރުވައިންގަުކރެވުނު. ވަރަށް ދެރަދެރަކޮށް އާދަިއގެ ބަހުއިރުގައި އެގްރީެމންޓްގައި ެއއް ކަމެއް ފާހަމުޠާލިޢާކޮށްލި

ރުަގއި ީލގަލް އަީކ މި ެއގްރީމެްނޓް ހެއްދެިވއިންޏާ ދޯހަޅިކޮށް އޮްތ ެއގްރީމެންޓެކޭ. އަނެއް މައްސަލަކަމަށްވަ

ލް ިޑޕާޓްމަންޓަކަށް ނޭނގޭ. ދެން ކުރީަގއި މިތާނގައި އޮންނަ ގުނުތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުަގއި ލީގަނޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ

އޮތް އެގްރީމެންޓެކޭ. ދެން އަނެއް ވާހަކަައކީ މި ތަނަށް  އިލާފައިއުސޫލުގެ ތެރެއިން އޭުރގައި ެއއީ ޓެމްޕްލޭޓެއްަގއި ހަދަ

ތިބި  އި އިންޝުއަރކުެރވިފަ މި ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުތަކެއް އަިއކަން ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ މި

 6 އޮންނަނީ ށް ވަދެފައި މިތަނަ  މި .ގައި އަިއއްސަ އޮްތ ސިޓީއެއް އެަބއޮތްގަސްޓު އޮ 30އެްއވެސް ފަރާތަކަށް މީގެ 

ގައި ބަރުންސެޕްޓެ 26އިސް މި އޮްނނަނީ ން އައޭގެ މަޢުޫލމާތު ވެސް މެންބަރުންނަކަށް ނޭނގޭ. ދެ .ބަރުގައިންސެޕްޓެ

ބަރުަގއި. މިއިން އެްއވެސް ކަެމއް ރަްއޔިތުން ންސެްޕޓެ 27ންނަނީ މި އޮ އިެއއް. މި ތަނަށް ވަދެފަފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނޭނގި އަުޅގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީާމ، މިއިން އެއްވެސް ކަެމއް 

އަަރއިގެްނއުޅޭ މަްއަސލަ. ކޭޝްލެސްކޮށް ާރއްޖެއިން  މެންބަރުންނަށް ނޭނގި މި ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބިލު ެއރުމެއް

ބޭރުން ނުވާ ތާނގައި މާޭލެގ ވެސް ބަެއއް ތަންތަނުން ނުވާ މައްސަލަ. ދެން މި ެއްގރީމެންޓާއި އެ ބޭފުޅުން އެހާ 

ން ީކއްެވގެންޯތ ވީ. ދެސާ ނުދައްަކިއގެންތޯއޭ މިަކން މިބޭފުޅުން ފައި ވަރުގަަދއަށް ޚިލާފުެވގެންދާއިުރގަިއ ކޮބައިޯތ މި ތި

ނުލިބެނީ ނެތީ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެ ޚިދުމަތް އިއެއް ެސކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވެފަ

ކޮމިޓީެއއް އޮތީމަ  އެހެންގޮތެްއގަިއ މި ކުެރވުނު ުސވާލުތަކަކީ. ދެން ޢަލީ ފަޒާުދ  ލަކީްއވެގެންތޯ. ިމއީ ޖުމް

ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  3އެއް ފުރުޞަތު އަުރވާަނން.  ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީއާއެކު ައދި

 ވަރަށް ކުރުކޮށް ވިދާުޅވޭ. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ނީނަށް ފާހަގަކުެރވެންޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރު މި ވަރަްށ ގިނަ ވާހަކަދެްއކިން. އަުޅގަނޑުމެ !އާދެ

ރިހާ ބިލުތަކެއް ރިފް ވިދާުޅެވއްޖެ ތިމަންނަގެ ހުޢާބި ހުރި ވާހަކަ. ޢަލީ ނުލިށް ރުފިާޔ ކޮންމެެވްސ ބޭފުޅަކަ 150000

މެންޓާ ޚިލާފުވެއޭ. ހިތަުކގެ ައސްލު މި އެގްރީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ެއއްޗެ، . އެހެންވީމާރިޖެކްޓްވެއްޖޭ
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ވަނަ ާމއްދާަގއި 5ެތރޭގައި އެ ލާރި ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ.  ުދވަސް 814ވަނަ މާއްާދަގއި އެބަބުނޭ 4ގެ އެގްރީމެންޓު 

އެބަބުޭނ  އިވަނަ ނުކުާތގ4ަވަނަ މާއްދާެގ 6ޕްރޮޕޯސަލް އޮތް ވާހަކަ.  ނެނޭ ކޭޝްލެސްކޮށް ެއަކން ކުރެވޭއެބަބު

ެގ ދަށުން ބިލުތައް މި ެއގްރީމެންޓުޕޭޝަންުޓ އަދި އައުޓް އެކްިސޑެންޓް ނުވަތަ ބަިލވުމާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާ އިމްޕޭޝަްނޓް

އެްގރީމެންޓާ ޚިލާފުވި ނުކުތާތަްއ މި ނުޖެހޭނެ. ބުރާ ދާކަށްވެސް ައނ ރިފްގެ ބިލުތައްޢާމާ، ޢަލީ . އެހެންވީކަވަރުކުެރވޭނޭ

މި  އިވަނަ މާއްާދގަ 10ރަން. ބޫެލއްނުކު ޤަްއ އަންނާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ދެން ފައިާސގެ މައްސަަލއެ

ންަޓކަށް ރާތުގެ ެއކައުވާުލުކރާ ފަހަކުން އެ ފަިއސާ ވަނީ މަސަްއކަތް ނިމުމުން ފައިސާ ޖަމާކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

ފައިސާ ނުދައްކާ އެ ނުުކރަން.  ބޫލެއްޤައަދި ނިމުނު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް އެހެންވީާމ، . ވާންވާނޭ

އިސާގެ ޕޭމަންެޓއް ނުދައްާކ ަގއި އެަލއިޑުން އޮީތ އެއްބަްސވެފަ. އެހެންވީމާ، ފަނުވަތަ މި ެއގްރީމެންޓު އޮތުމަކީ ެވސް

ގެ ދަށަކުން އަޅުގަނަޑކަްށ ންޓު ސް އެ ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް އަރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މި އެގްރީމެތައޮ

ުތން ދޭހަވާ ވާހަކަތައް މި ދެންނެވީ. ދެން އެއީ ައޅުގަނޑު އޮތް ގޮ އިބޫލެއްނުކުރަން. އެއީ އަުޅގަނޑަށް މީގައި ލިޔެފަ ޤަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެލަިއޑް މީހުން ގެނައުމުަގިއ ެއއްވެްސ ދަތިކަމެްއ މިއަުކ 

އް މަަސއްކަތް ނިމުނީމަ، އޮތް އެްއޗެ އިމީހުން ފައިސާގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ މީހުން ސޮއިކޮށްފަ ނެތް. އެއީ މިއީ އެ

އަދި މަސައްކަތް ނުނިމޭ. އަދި މަސައްކަތުގެ މެދުތެރެއިން މައްސަލަޖެހިގެން މި އުޅެނީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

 ބޭނުންވާ ކަމަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަްށ  .ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ވެސް  ބޭފުޅުން 3ތި  !އާދެ

. އެހެންވީމާ، ހާޒިރުކުރަްނ މި އޮތީ އެލައިޑް އިންޝުައރެންސް މީހުން ހާޒިރުކުރަން އިތާއީދު ލިބިފަ އިހުށަހެޅިފަ

ްނ އެހެންވީާމ، މިރޭެގ ގަިޑއެއް ވިދާުޅވޭ. އޭރު ؛ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު  އިގަިޑއެއްޯތ. އޭރުން އަވަހަްށ ފާސްކޮށްލާފަކޮން

ކޮމިޓީއަްށ މި ޖަހާއިަރށް އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންްސ ކުންފުނި  11ދެން ފާސްކޮށްލީމަ. މާދަމާ ދެއްތޯ، މާދަމާ 

ން ފާސްވެއްޖެ. އެެހންވީމާ، ދެން މި އުފެދުނު ޤުނަވާ ބޭފުޅުން. މިތާނގެ ިއއްތިފާހާޒިރުކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަން 

ތަމަ ސުވާލަކީ ފައިނޭންސްގައި ައޅުަގނޑުމެން އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަްށ އަޅުގަނޑު ފުރަ

ސް ސްކީމަްށ ސުވާލެއް. އެ ސުވާަލކީ ެއލައިޑް އިންޝުއަރެންސަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މި އިންޝުއަރެން

 ތޯއޭ. އިވަނީ ދެްއިކފަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްކެްއުވން:އިބްރާހީމް ރަ ޖެނެރަލް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެިސސްެޓންޓް ޑިރެކްޓަރ
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މިހާރު އައިއްސަ ހުރި ބޮޑެިތ ހުރިހާ ބިލެއް ހަމަ ހުރީ ފައިސާދެއްކިފަ. އެހެން ހަމަ ސިސްޓަމުން ބަލާއިރު ވެްސ 

ހުރި ކަމަށް ދައްކަނީ. ފިނޭންސްގެ ސިސްޓަމުން ބަލާއިރު ވެސް. ދެން ވަރަށް ފަހުން އެކަމަކު މި  އިނިމިފަ

ހީެގ ތެރެއިން ަބއެްއ ެއ އެްއޗެ ؛ހިހި ވަރަށް ކުދިކުިދ ެއއްޗެބައިބަޔަށް އަންނަ ެއއްޗެ ގެން ޑިޕެންޑެންޓުން އިތުުރވެ

 ކަންނޭނގެ ނުނިމި.  އެްއޗިހި އަދި ވެސް ހުރެދާނެ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުރި ބައިަތއް.  އިރުންގެ މި ދޭތެރެއިން ހުރެދާނެ އިތުރުވެފަމެންބަ 85އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި 

އަޅުގަނޑުމެން މި ެއގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުިރއިުރގައި އޭރުަގއި ޑިޕެްނޑެންޓުންނާިއ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް 

 ޯތއޭ އޮތީ. އިދުވަހަށް ޕްރީމިއަމް އެއްކޮށް ދައްކާފަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ެއއް އަަހރު

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެްއުވން: ޖެނެރަލް އިދާރާގެ އެިސސްެޓންޓް ޑިރެކްޓަރމަޖިލީހުގެ 

 8.7މިލިއަނަާކއި  2.9ދުތައް ހުންނާނީ ދެއްކިފައޭ. މިހާރު އެބައުޅޭ ވީނޫންތޯ ކުރިން ވެސް ބޮޑެތި އަދަމި ދެންނެ

 މަށް މިހާރު ދައްކަނީ. ހުރި ކަ އިހިތައް ހަމަ ސިސްޓަުމން ވެސް ނިމިފަމިލިއަނާ. އެ ެއއްޗެ 11.6މިލިއަނަކާއި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދުސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް އެިސސްޓެންޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ަގއި އެގްރީމެންޓު އިންފަދަ ފާހަގަކުރެއްވި އެ ެއއްެޗްއ އިތުރުކޮށްލަން. މިހާރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް 

ޓެއް އެލައިޑަށް ަދއްާކ ކޮްށ ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ އެމައުންބަލްކު ،ރުމާ ެއކީަގއި އެަލއިުޑން ދައްކަންޖެހޭސޮއިކު

އިތުަރކީ ފަހަރެއްގައި ޑިޕެންޑެންުޓން އިތުރުވުން ނޫނިއްޔާ އެ ެތރެއަށް މި އަންނަ އުނިވަނީ. ދެން އޭގެއިނިންމާފަ

 ފަހުން މި ކުދިކުދި ކަންތައްތައް މި ުހރީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުލަ  ބޭފުޅަކު ވަކިން އެޖެސްޓްމަންޓެއް އަުޅގަނޑުމެން

ފަ. ނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ދަްއކާނާންއޮ ށްއަދަދު އެލައިޑަ ތްއޮ އިގޮތެްއގައި އެގްރީމެންްޓގައި އެސްބަްސވެފަ

ްއ ނެ ެއްއވެސް ސަބަބެ އެ ބޭފުޅުްނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަްނ ޖެހިވަަޑއިނުގަްނނަވާ އި އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން ީމގަ

ޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަ ބަރާބަރަށް ޚިދުމަތް ހަމަ މަްއޔާ ހަގޮތުަގއި ވެއްޖެ ބޫލުކުރާޤަ ނުވާނެ. އަުޅގަނޑު އޮެވގެން

ގޮތަށް އެކަްނ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުަގއި މި ގައި އޮތް ޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ެއްގރީމެންޓުއެދިވަ 

އެގްރީމެންޓާ މި  ކޯލް ބަިއގައި. ދެންސެކްޝަނުގެ ޮގތުގައި. ެއއީ ޕްރޮޓޮކުރާ ކުރަނީ މިކަން އިމްޕްލިމެންޓުތަމްސީލު

ލާނުކުރުމަށްފަހުގައި އެގްރީމެންޓްކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެންެގ ޢުތުގައި ެއގްރީމެންޓް އިޤަޤީޙަކަންކަން 

މިއީ ންޓްކުރުމާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، ެއގްރީމެންޓްުކރުމާއި މި ކަންކަމަކީ ސެކްޝަނަށް މި އަންނަނީ މީތި އިމްޕްލިމެ

ތެރޭަގއި އޮންނަ ކަމެއް މިއީ. އެ ބައިތައް މި މި  ގެނޫނިއްޔާ ޕްރޮޓަކޯލްގެ މެންޑޭޓުިވސް ރއަޅުގަނޑުމެން މެގާ ސަ
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އަންނަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް  އަންނަނީ އެހެން ސެކްޝަނެްއގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަށް މީތި މި 

ވާ ަފއިާސ ދެއްކުމާިއ ހުރިހާ ކަމެްއ ންހުގައި ެއ ބޭފުޅުންނަށް މި ކުރަފަޢުލާނުކޮށް ެއގްރީމެންޓްކުުރމަށްއި

ގައި މެންބަރ ސަރވިސް ޕްރޮަޓކޯލުން އަުޅަގނޑުމެން މިކަން މި ކުރަނީ. ށްލަން. އޭގެ އެގްީރމެންޓް ސެޓޭޖުފުރިހަމަކޮ

އް ކުރިމަިތވޭ. އެއީ ްނ އިމްޕްިލމެންޓްކުރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވެސް ވަރަށް މީަގއި ދަތިތަކެދެން މީގައި މި ކަ

ގަިއ ގަނޑުމެންނަށް ވެސް މީ ުތގައި އަުޅަގނޑުމެނަށް ދޭންވާ ބަރާބަރަށް ދޭންވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅު ޤަޤީޙައެލައިޑުން 

އެ ކަްނކަން  ފަހަރުގައިއެ ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ގިނަ އޮންނަ ޮގތަށް ެއއްނުކުރަްއވާ. މިސާލަަކށް އެގްރީމެންޓްަގއިސާއްހި

ފަހަރު  ހި ހުށަހެޅީމަ ވެސް ބައެއްތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއއްޗެ ފަހަރަށް ެއ އޮންނަ މުއްދަތުގެ ނުކުރައްާވ. ބައެއް

ން ފާހަގަކުރަްއވާ. ދެން މީގައި މި ރިޖެކްޓްެވގެން އެބައާދޭ. ބަެއއް ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކަންަކމުގައި ވެސް އެ ބޭފުޅު

ދު ބަންުދެގ ޢީބޭފުޅުން މި އެންގީ ޮބޑު  ހުން އެފަ އެންމެކޭޝްލެސްކޮށް ނުކުެރވޭނެ ަކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މި އަންގަނީ ިމއަދުްނ  އިއް ފޮުނވާފަހުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އީމެއިލެފަ އޮފީސް ބަންދުކޮށް ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން ދިޔަ

. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ވެްސ ލެސްކޮށް މި ޚިުދމަތެއް ނުލިބޭނޭން އެްއވެސް ދިމާލަކުްނނެއް ކޭޝްފެށިގެ

 ދިޔަ  އިމި ކަންތައްތައް މި ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައިނގޭތޯ 

މި އަންގަނީ މިއަދުން  އިހާއިރު ފޮނުއްާވފަ 5:30 .ފޮނުއްާވފަ ހާއިރުށްޖަހާކަ 4ފަހުން މި އޮންނަނީ ހަވީރު 

ންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން އޮފީހަްށ . އެހެލެްސކޮށް މި ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނޭފެށިގެންނެއް ެއްއވެސް ދިމާލަކުންނެއް ކޭޝް

ކަހަަލ ން ާމ، ަވރަށް ސިއްރިއްޔާތުނގާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީހިކުމެ ބެލިއިރުަގއި މިކަން ވެސް ނު އިދު ބަންދަށްފަހުގަޢީ

ކުަރއްވާ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ޭބފުޅުން އެ . ވަރަށް އުނދަގޫ ނީބޭފުޅުްނ ވެސް ކުަރްއވަ ގޮތަކަށް މިކަން އެ

ވީމާ، މިކަހަލަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މެންބަރުންނަށް 

 ުތގައި ިގނައިން ދިމާވެފައި މި ހުރީ އިނގޭތޯ. ޤަޤީޙަމައްސަލަތަކެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ޖަހާއިރަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތި  11ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މާދަމާ  !އާދެ

ކޭސް ނޫނިއްޔާ މި މެން ޑިފެންްޑކޮށްދޭން ތަކީ އަުޅގަނޑުޤަޤީ ޙަވަޑަިއގެންދެްއވަން އިނގޭތޯ. މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މިތަނަށް 

މިކޮޅުން ޑިފެންޑްކޮށްދޭން ތިއްބަވަްނވާނީ ތި ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްެވްސ މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭތީވެ. 

ނަކީ މި ސަރވިސް ލިބިގަންނަން ތިބި ބޭފުޅުންނޭ. ންއަޅުގަނޑުމެނަށް ހަމައެކަނި އެނގޭ ެއއްަޗކީ އަޅުގަނޑުމެ

ގައި އެަބބުނޭ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީމޭ. ބެއޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެގްރީމެންޓުންނަކަށް މި ސަވިސްެއއް ނުލިއަޅުގަނޑުމެ

 އަޅުގަނޑު އިހަށްުދވަހު ގެެނއްސިން ބިލެއް. ގިނައިމަ ައޅުގަނޑަށް ޕްރޮަޓކޯލުން އަްނގައިފި އޭތި ރިޖެކްްޓވެގެން 

ދަބަރެއް ނެތޭ. ތަކެއް ަލއިގެްނއުޅޭތާ. ޚަބަރެއްބިލު ވެއްޖޭ ސްމަސްދުވަ ދެވިދާޅުެވއްޖެ  ޤުއަިއއްސިޭއ. ދެންމެއަކު މަރުޒޫ 
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މޫސާ ނިޒާރު ވިދާުޅވި ނަންފުޅެއް ވިދާޅެއްުނވޭ، ކޮންމެވެްސ މެންބަރަކު ދޮޅު ލައްަކއެއްހާ ރުފިހާގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެްނ 

ީތ މީގަިއ ބުނާ ގޮތަށް އެްއވެސް އިޝާރާތެްއ ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ޝިޔާމް ވެްސ ވިދާުޅވެއްޖެ. ޝިޔާމް ވަަޑއިގަ

 އި ޕިޓަލަަކށް މިވެނި ޑޮކްޓަަރކަށޭ މި ަވޑަިއގަންނަވަނީ ދަންނަވާފަސްހަމަ މިވެނި ހޮ އިކުރީބަިއގައި މިތަނަށް އަްނގާފަ

ލިޔުމުްނ ވެސް އެބަހުއްޓޭ ިލބިފަ. އެހެންވީމާ، ިޝާޔމް  ،ވަަޑއިގަތީމަ ވެސް ެއ ޚިދުމަތެއް

 އިތުރުކޮށްލައްެދއްވަްނވީނޫންތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ނައި

އްރިރު. އަުޅގަނޑުމެން ީމގެ ކުރިން ވެސް އެ ވާހަކަެދކެިވއްޖެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ޤައިނގޭތޯ މު ޝުކުިރއްޔާ !އާދެ

އްދަވާފަ. ދެްނ އިންޓްމަންޓް ެވސް ދެއްތޯ ހައެޕޮ  އިރެފަރެންސް ވެސް ލިޔެފަ ސްލުަގއި ސާފުކޮށްލަން، ައޅުގަނޑުއަ

 އެރޭންޖްޑް. ބިކޯސް އިޓު ވޯޒް ޔޯސް .އޭަގއި ޔޫހާ ވިދާުޅވެފައި އިީނ ކޭޝްލެސް އިޒް ހޯލްޓެޑް ެއޓް ދަ މޫވްމަންޓް

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތާޓީޔަތުގެ ުކރިން ރިކުއެސްޓްކުރީމަ އޭިތ އޭރިކުއެްސޓެޑް އިން ިބފޯ ތާޓީޔަތް ބޯޒް

 ދީ ހި ލިބުނީމަ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑު އޭނއެްއޗެ އިޅުގަނޑަށް މި ހުރިހާ ކޮންފޮމެޝާނަކާއިން އެްއޗެއް. އަ އިއެރޭންޖްވެފަ

 ރޔައިުރގަިއ ދެން އަޅުގަނުޑގެ ރިފަދުވަސް ފަހުން ދި 4ދުވަސް ފަހުން އަުޅަގނޑު އެޕޮއިންޓްމަންޓް އިނީ.  4 އޭގެ

ހޯދަން.  ރއެއްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ ލެޓައެޕޮއިން ކުރަނީރއެންކުއަ މި  އެމީހުން ކުރަނީރރިކުއަބޫލުނުކޮށް އެމީހުން ޤަ

އާެއއްނޫން. ގެރެންޓީ ލެޓާ. ގޮތަކަށް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެހާ ފެމިލިއާ އެްއޗެއްނޫން، ޔޫހާ ވެސް ފެމިލި އެނޫން

 ވަރަްށ ބޮޑު ޑިާޒސްޓާައކަށް. ދެންވީ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ  ދަތުރުދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ވެްސ ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ  !އާދެ

އަޅުގަނޑު ރިކުއެްސޓްކުރީ ެއއްކަލަ ހަމަ ކޭޝްލެސް އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއް ހަމަ އާސަންދަ އެއަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ވިހެން ނުޖެހި ދިޔައީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެހަމަރިކުއެސްްޓކުރީ. ކޮްށގެން ެވސް މި ސަންޑޭ ވެސް 

އުމަކަށް މި ދިޔައީ ކުރީ ފަހަރު ވެސް ޤަދުރު ތަންކޮޅެއް . ރަނގަޅު ށްނަމަ އަދިއުމަކަޤަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކައިރި 

އިން ޑޮކްޓަަރކަށް އަނެއްކާ ަދއްކަްނވެގެން އެ ޭބނުމުގައި މި ދިޔައީ. ދެން ަވރަށް ބޮޑަށް ޕްލޭންކޮށްގެން  އިދައްކާފަ

ޑިެއއްަގއި އަޅުގަނޑު ވެރީ ހެލްޕްފުލް އިނގޭތޯ. ޔޫހާ ވަރަށް ހެލްޕްފުލްކޮށް ޮކންމެ ގަ ބީން ދާނީ. ދެން ޔޫހާ އިޒް

މެސެޖްކޮށްލިޔަސް ހަމަ ރިޕްލައިކުަރއްވާނެ. ެއކަމަކު ދެން ސަޢުދު ވިދާޅުވީ ދެން މި މައްސަލަ ނެތޭ އައިސްސަކާ 

މިކަހަލަ ޒާތުގެ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެޭތ ، މިދެންނެވީ އަނެއްހެން މައްސަލަެއއް ގޮަތކަށް. މި މައްސަލައެއްނޫން

ރަން. ބަޓް ދެން ނައު އަޅުގަނޑު އަުޅަގނޑު ދެން އޮފިޝަލީ ދެން މި މައްސަލަ ރިޕޯޓެއްނުކު ރިޕޯޓްކުރެވިފަކާ. ދެން

ބޭފުޅުންެގ  ބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރވިސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ދެން މިކަހަލަ ޖެހޭ މަްއސަލަތައް ހަމަ ތިޤަ

ކުރެވިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހީކުރީ. ދެން ތެރެއިން މި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ދިމާލަކަށް ރިޕޯޓްއުސޫލުގެ ހަމަ 

ބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް، ރިޕޯޓްކުެރިވފައި ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ. ދެން އެނގިވަަޑއިގަންަނވާެނތާ މި
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އް ައއިސްފަިއ ރަނގަޅުކުަރއްވަން ިތއްބަާވ ޭބފުޅުންނަށް ކަންކަން ދެން ރަނގަޅުކުާރކަށް ވެްސ ެއކަހަލަ މައްސަލައެ 

އްމު ޢާ. ެއއީ ައުޅގަނޑުމެންނަކީ މިއީ މި ދެންނެވީ ެއއީއޭ އަުޅގަނޑަށް ިދމާވި ކަންތައްަތއް، ނެތީމަ. އެހެންވީމާ

މެންބަރުންގެ ަޝކުވާ އައިސްަފއި އެަބއޮތް. ކޮންެމ  85ކޮމިޓީއަށް މި އަންނަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން މިތިބަ 

އްމު ކޮމިޓީގައި ތިބެގެން މިހެންނޭ ޢާކުރަނީ  ވޭ އޭ ކަލޭމެން ކީއްހޭ ތިއެބަ ވިދާޅު ބޭފުޅުން ބޭފުޅަކު ފެނުނަސް އެ

އެހެންނޭ ތިމަންނާމެންނަކަށް ނުލިބެއޭ. ވަރަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޝަކުވާ އަންނަ ކަމެްއ ދެއްތޯ. ދެން އަނެްއކާ މި 

ބަރުންނާއި އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި އެމީހުން އޮންނަނީ ޕަބްލިކުގައި ވެސް މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

، މެންަނށް ކަމެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާބޭނުން ތާކަށް ގޮްސ ބޭސްަފރުވާކޮްށގެން ުއޅޭ ބަެއްއގެ ަނން އެޅިފަިއ އަުޅގަނޑު

 މިކަންތައް ޙައްލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިލިއަނަާކ؛ 8މިލިއަނަކާއި  11 މަ އިްބރާހީމް ރަޝީދު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިންދެންމެއަކު ހަ !އާދެ

ރިހާ އެްއޗެްއ ތިހިރީ ދައްކާފަ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ހު އެހެންވިޔަސް ވެސް .. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ގޮސް.މިހެން

 11. މާދަމާ ެއއް މިއޮީތ މި ަވގުތަށް ނިމިފައްކަންޖެޭހ ވާހަކައޯކޭ. މިހާރަްށ އަުޅގަނޑުމެން ދަ، އެހެންވީމާ

ކޮށްދޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަތއްޔާުރވެގެްނ ޑްންތިން ސެކްޝަނުން ހަމަ މީތި ޑިފެ ޖަހަންވާއިރަށް ތި

ގެ ގަންނަވަްނވާނީ އެތާނއެަލއިޑުން ަވޑައި  ،ވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ. ހަމަ ެދން މާދަމާ އިންޝުއަރެންްސ ކުންފުނިން

ސިޓީ ވެސް ހަމަ ލިޔުއްވާނީ. މޫސާ ނިޒާރު އެްއޗެްއ ، އިސްވެރިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ބެހޭ އެންމެ މިކަމާ

 ކޮމިޓީ ނިންމައިލާނީ މިފަހަރު. މި ވިދާޅުވެަފއި ދެން 

  

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ދެންނެވީ މިހާ ހިސާބަށް މި ދިމާވެފައި  ން ން ެވސް ނޯޓުކޮށްލައްވަބޭފުޅު ތައް ތި ސުވާލުކޮށްަލއްަވއިގެްނ ހުރި ިއޝޫޒް

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްެހން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ބޭނުންވާެނ  .ހުރި މައްސަލަތައް އިނގޭތޯ

 މަޢުލޫމާތު. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރުޒޫޤް. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފެލިދޫ ދާ
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ކުރިން ފާހަގަުކރެއްވި އާދަިއގެކޮްށ އެހާ ިމ ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުަޑ ެއއްެޗއް އިތުރުކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު 

ެވސް މައްސަަލ ޖެހިގެން ފަހަރަކު  އިޝޫ ަނގަިއގެން ނުވާނެ. ެދން ހަމަ އަބަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ދިމާވަނީ ކޮންމެ

ވެސް ދެމަހެއްހާ ދުަވްސ  ބޭފުޅުން ދަނީ. އަނެއްކާ ެވސް އެ އަންނައިރު ކޮންެމވެސް ބަހަނާއެއް ަދއްކާފަިއ އަެނއްކާ

ބޭފުޅުްނ  ެވސް ހަމަ އެ ކޭސްަތއް ހަމަ އަލުން މި އަންނަނީ. ހަމަ މިފަހަރު އެހާ ދޯދިޔާނުކޮށް އެ ފަހުން އަނެއްކާ

އެގްރީމަންޓް ބާޠިލްކުރެވޭނެ  ނަމަމިގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭ ލިޔުމުން ވިއްޔާ ލިޔުމުން ވިަޔސްިލޑްކޮށް ވެސް ތަންކޮޅެއް ސޮ

 ންޑްކުރަން ޝިޔާމްގެ ކޭސްަގއި އެ ން ހަމަ އަޅުގަނޑު ބޭނުން ރެކޮމަގޮތްތަެކއް ވެސް ކަނަޑއެޅި އަދި އޭގެ އިތުރު

 ބޭފުޅުން ކޮމްޕެންސޭޓް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިކަން ، ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންީވމާ !އާދެ

އްމުކޮށް އުުޅއްަވނީ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ހެަޑކަށް ަރޝީދު ހުންނެވި އިސް ބޭފުާޅ ޢާށް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަންކަމަށް ކޮށްދެއްވުމަ

ަނާއއިެއކު ޔޫހާ އަުޅގަނޑުމެން ެއސައިންކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މެސެޖުކުރައްވަިއގެން ކަމަށްވާތީ ރަޝީދުގެ އިޒު

ބޭފުޅުންނަށް މި އިންޝުއަރެންސް ކަންތަކުަގއ ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް  ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަުކން އެ

ބޭފުޅުން އޭތި  މެންނަށް އޭިތ ލިބިގެން ތިގެ ުކރިން އަޅުގަނޑު 11ގެ ކުރިން. މާދަމާ  11ވިދާޅުވެެދްއވާށޭ މާދަމާ 

ލިުޔއްަވއިގެން އިނގޭތޯ. މިސާލަަކށް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ބުނީ މިހެންނޭ.  ގެންޝޯޓްއައުްޓކުރަްއަވއި

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވިދާޅުވީ މިހެންނޭ ހަމަ ލިޔުއްަވއިގެން މިތަނަށް 

ބޭފުޅުން  ދެްއވާތި. ދެން އިދާރީޭމޒަށް ދަންނަވަިއގެން ކޮންމެ ޭބފުޅެއްގެ ަފއިލުަގއި އެ އޮންނަންވާނެ. ނޫނީ ތިގެނެސް

ގޮތް ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކުރައްަވިއގެން ތި ތިން ސެކްޝަނުން ވެްސ ހިސާބަށް މިކަން ހިނގާފައި އޮތް  މިހާ

ިމއަދު މިހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުުވްނ ، އް. އެހެންވީމާރަށް ބޮޑު އެދޭކަމެވަަޑއިގެންެދއްވުމަީކ އަުޅގަނުޑމެން ވަ

 ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 




