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 {ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ(    32ެގ    07/ 2013`. ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނު، ާގނޫނު ނަންބަރު  

ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެދި  އިސްތިސްނާއަށް  ހަމަތަކުން  ުއސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ބ(  އަދި 

ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ވަނަ    5ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ ބަލާ ަވުގތީ ކޮމިޓީެގ  

ބައްދަލުވުން ފެށުމުެގ ކުރީަގިއ ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރެިވއްޖެ. އަދި މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން 

. އެހެންވީާމ، ރިޕޯޓް ބަލާލުމަށްފަހު ރިޕޯޓުަގއި ޮގތެއް ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބައްދަލުވުމުަގއި މި ކަނޑައަޅަނީ

ޮގތުން   ުގޅޭ  ކަންކަމާ  އެ  އަދި  ނޯޓުކޮށް  ކަންކަން  ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ރިޕޯޓާ 

މަޝްވަރާއަށް އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަނީ. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެދިަވޑަިއަގތީ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،  

 މެންބަރު.  އަލިފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްކެވުން: 

ިގނަ   ވަރަށް  މަސައްކަތް  ކުރި  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މިނިސްޓަރ އާއި ަގވަރުނަރު ވެސް ވަޑައިެގން ދެްއވި   މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ފިނޭންސް 

އަޅު  ރިޕޯޓެއް  ެއކުލަވާލެވުނު  އަލީަގއި  މި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ޑިސްކަސްކޮށްލެވުނުއިރު  މި  ނުރަސްމީކޮށް  ަގނޑުމެންެގ 

އުނިއިތުރުތަކާ  ެގނެވުނު  ކަންކަމަށް  ޢިބާރާތްކުރުމުަގއާ  ބެއްލެވުމަށްފަހު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ރިޕޯޓު 

 އިޚުތިޔާރު އިދާރީ  އެކުަގއި އަދި ފަހުން ފިއްޔެްއ، އަކުރެއް ެއއްޗެއް ޯގސްވެފަިއ އިނދެއްޖެއްޔާ އެ ރަނަގޅުކޮށްލުމުެގ

އަޅުަގނޑު   ފާސްކުރަން  އޮތްޮގތަށް  މި  އެކުަގއި  ބަދަލުތަކާ  ެގނެވުނު  ފަހުން  މި  މިހާރު  ލިބޭޮގތަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

 ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.  

 

 އިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސަ
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އާދެ! އަޅުަގނޑު އަލިފުށި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އިމްލާ ކުށްތައް ރަނަގޅުކުރުާމއެކު  

މިއަދު  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  މި 

މި އަޅުަގނޑުމެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓު  މި  ވާހަކަތަކުން  ދެކެވުނު  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ހުރި  ުގޅުން  މިކަމާ  ށް 

ވާހަކަ   ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކަމުަގއި  ޮގތް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އޮތް  ކުރަން  ވަުގތަށް  މި  މިކަމުަގއި  ނިންމުނީ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا. ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދުޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ިއޝޫެއއް   ތިން  ައޅުަގނޑުެގ  ހުށަހެޅިއިރު  ފާސްކުރަން  ރިޕޯޓު  މި  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ރިޕޯޓް   މި  ކަންބޮޑުވާ  ެއއީ  އެބައުޅޭ  އޮތް.  ޕޭޖް  14އެކުލަވާލާފަ  ިމ   14،  ލައިންަގއި  ތިން  ފަހު  އެބައިން  ަގއި 

އެމް.ެއމް.އޭެގ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީެގ އަދަދު އަދި މުއްދަތު    އިންނަނީ މެދުރާސްތާ ކޭޝްފްލޯ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާ

ލިމި ޯއވަރޑްރޯކުރެވޭ  އެކައުންޓް  ޕަބްލިކް  އަދި  މުހިންމުކަމާއި  ރުފިޔާއަށްވުރެ   4.4ޓް  ކަނޑައެޅުން  ބިލިއަން 

މުހިންމު އަދި    އިތުރުނުކުރުން  މުހިންމު  1ކަމަށް.  ވެސް  އިތުރުނުކުރުން  މުއްދަތު  ދުވަހަށްވުރެ  ކަމަށް.    އަހަރު 

ޖެހިެގން  އަމާނަ ދެން  ކަަވރކުރެއޭ.  އެބަ  ޕެރެްގރާފްަގއި  އެ  ޕޮއިންޓުތަްއ  ަމއިަގނޑު  ފާހަަގކުރި  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ކީ 

ޕެރެ އެއީ  އަންނަ  މި  15ްގރާފް  ޕެރެްގރާފްަގިއ  އެ  ޕެރެްގރާފް.  ފުރަތަމަ  ޞަފްޙާެގ  ނޫޅޭ  ހު  ވަނަ  ކުރަން  ރީ 

މީެގ އިމްޕެކްޓް. ދެން ކުރަން ނޫޅޭ ކަމެްއެގ ވާހަކަ  ޭއެގ  ކޮށްފިއްޔާ  އެކަން  ެގނެސްެގން    ކަންތައްތަކާއި،  ތެރެއަށް 

އެާއެއއްކޮށް ނިންމާލުމުަގިއ ވެސް އެބައިން ހަަމ   ހަމަ  އެހެން ެގންނާތީ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ޕެރެްގރާފް އުނިކުރަން.

އަހަރު ދުވަހުެގ    1އަހަރު ދުވަހު، ފަހު ލަިއންަގއި.    1ކުރަން ނޫޅޭ ކަމެްއެގ ވާހަކަ. އެއީ ނިންމުމުަގއި މި އޮންނަނީ  

ޅޭ ކަމެއް ނޫން. މުއްދަތަށް ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް ނުހިމެނޭ ޮގތަށް. ފައިނޭންސް ކޮސްޓަކީ ެވސް އެއީ މިީއ ކުރަން އު

މީ  ކަންކަން  ނޫޅޭ  ކުރަން  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ނުހިމެނޭ  އެެވސް  ފާސްކުރަން   ެގންއެހެންވީމާ،  ރިމޫވްކޮށްފައި 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ެއޮގތަށްތޯ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ވެސް ބޭނުން އަލިފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި  

 ެވސް.  ހުށަހެޅުއްވީ
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 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ބަިއ 

ރިއޭޓުަގިއ  ފިން ސެކްރެޓޭއިވަނަ ޞަފްޙާެގ ފުރަތަމަ ނުކުތާ އުނިކުރާޮގތަށް. އަދި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ   15ތި ވިދާޅުވި  

ެއީއ  ފައިނޭންޝަލް ކޮސް ބައި  އެހެންވީމާ، އެ  މިހާރު ވެސް އަސްލު ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓެއް ނެތް.  ވާހަކަ.  ޓުެގ 

އިތުރު ނުކުތާއެއް ކަމަށް. ދެން ހަމަ ނެތް ވާހަކަ ތިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް. އެހެންވީމާ، އެ ޕެރެްގރާފް ެވސް 

ހަމަ   އޭރަށް  ބަދަލުވެެގންދާނެ.  ޖުމުލަ  ފަހު  ދުވަހު  1އޭެގ  ކޮމިޓީން އަހަރު  ދިނުމަށް  ިއސްތިސްނާ  މުއްދަތަށް  ެގ 

އެބަ ކަންކަން  ހަމަ  ބައެއް  އިދާރީ  ވެސް  އިތުރަށް  އޭެގ  އިނޭގތޯ.  އޮންނާނީ  ރަނަގޅު    ނިންމެވިއޭ  އަދިވެސް  ހުރި 

އެއީ   ކޮށްލެވެންޖެހޭ.  ޞަފްޙާ  4.14ކުދިކުދިކޮށް  ކޮމިޓީއާ    14،  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އޮތީ  އެ  ަގއި 

އެއީ ދެން ވެދާނެ ފަހަރެްއަގިއ ލިޔުމުން ހިއްސާކުރެްއިވ    4.1.5ހިއްސާކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު. އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ  

މަޢުލޫމާތާއި، ވަޑައިެގން ހިްއސާކުރެްއވި މަޢުލޫމާތު ތަފާތުކުރެވިފައި އޮތީ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އެއީ ެއއް ައސްލުަގއި  

ެއހެންވީމާ ދަށުަގއި.  ކުށްތައް  ހެޑިންގެއއްެގ  އިދާރީ  ބައެއް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އޮފީހުެގ  އޭ.ޖީ   ،

 . ރަނަގޅުކުރުމާެއކު ކަމަށް ައޅުަގނޑު މި ބަލަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެން

ޞަފްޙާ    ޔައުޤޫބުދެންމެ   ތެރެއިން  ކަމުެގ  އެމް.އެމް.އޭ  15ވިދާޅުވި  އެކަމަކު  އެީއ  ކަންތައް  އިން  އިން    ަގިއ 

އެްއވެސް   ނިންމުމަށް  މީެގ  ހިމެނުމުން  ޕޮއިންޓުތައް  ފާހަަގކުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ޕޮއިންޓެއް.  ފާހަަގކުރި 

ބަ  ކުޑަ  ޢިބާރާތުެގ  އޭެގ  ދެން  ނޫން.  އަންނަނީއެއް  ސާފުކޮށް ބަދަލެއް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  އުޅެދާނެ.  ދަލެއް 

ެގންނަންޖެހޭ ރިވިުއއެއް  ޔިއަރލީ  ހާފް  މުހިންމު  ވިދާޅުވި  ެގނައުން  ބަދަލުތަކެއް  އެބަިއ    ނަމަ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް. 

މުހިންމު އޮތުން  މަޝްވަރާ  އޭަގއި  ނުރަސްމީކޮށް  ފާހަަގވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އަދި  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކުރިއިރު  ކަމުަގއި 

މީަގިއ   ދެން  ފާހަަގވީ.  އޭރު  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ވިދާޅުވި  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އޮތުން  އެހެން  މުޤައްރިރު  ވެސް 

ނަމަ.  މިހާރު މިސާލަކަށް، އެތަން އަދަދު އިތުރުކޮށްފި މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީެގ އަދަދު އިތުރުކުރުން

އަހަރުެގ   1ޑުވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ބައްދަލުވުމުން ފާހަަގީވ މިހާރު މިދޭ  އެ ދެން އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮ 

ނަމަ. އެހެންވީމާ، ެއ    ނަމަ ނޫނީ މި އަދަދު ބޮޑުކުރަން ުއޅެފި  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި އަނެްއކާ އިތުރުކުރަން ުއޅެފި

ން ކަމަށް  ެގދި އިތުރުނުކުރާށޭ ައސްލު. އެހެންވެއެންފަރސައިޒްކުރީ މިއަށްވުރެ ދެން އިތުރަށް އަދަދު ބޮޑުނުކޮށް އަ

މުހިންމު   އޮތުން  މީަގއި  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ހައިލައިޓްކުރެއްވީ.  ބޭފުޅުން  އެ  ބޮޑަށް އެބައި  އެހާ  ދޭހަވީ  އަޅުަގނޑަށް 
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ނުކުތާެއއް ފާހަަގކުރި  ދެތިންފަހަރު  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ެއ  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކޮ  ކަމަށް  އެކަން  ށްފަިއ  ީވމާ 

އޮތުމަކުން މުޅި މީަގއި ެއްއެވސް ނިންމުމަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް އަންނަނީކީެއއް ނޫން. ދެން ފަހުން ނިންމުމުަގއި  

 ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެ ބަދަލު ެގންނަން އަޅުަގނޑުެގ މައްސަލައެއް ނެތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައެއް   ލިޔުމުެގ  އިދާރީ  ހަމަ  ކަންކަން ދެން  ބައެއް  ފާހަަގކޮށްލެވުނު  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ،  ކަންކަން 

ޞަފްޙާ    5ލާނަން  ދަންނަވާ މި  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ޞަފްޙާަގއި.  އެއްކޮށް    3ވަނަ 

އޮ  5ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.   އަިއއްސަ  ލިޔުމުން  އޭ.ޖީެގ  ހިމަނަންޖެހޭނެ  ައޅުަގނޑުމެން  ޞަފްޙާަގިއ  ތް  ވަނަ 

  36  އަސްލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން    6ަގއި، ޞަފްޙާ    6ކޮމެންޓްސްެގ ވާހަކަ. އާދެ! ހިމަނައިފި ދެއްތޯ. ދެން ޞަފްޙާ  

މާއްދާގެ  އެ  މަޖިލީހަށް  ބަދަލުަގއި  ބާރުެގ  ލިބިދޭ  މަޖިލީހަށް  އަދި  ހިމަނުއްވާފައި  ދަށުން  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ    36ަގއި. ެއއީ    6ޅެއް ރީތިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޞަފްޙާ  ދަށުން ލިބިެގންވާ އިޚުތިޔާރޭ ލިޔުން ތަންކޮ

ހުއްދަދޭ ދިނުން   ބާރޭ    6މާއްދާެގ )ރ( އިން މަޖިލީހުން  ަގއި. ދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރު. ލިބިދޭ 

ރ( ެގ ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުެގ  ެގ )   36ތިޔާރުެގ ދަށުން.  އޮތުމަށްވުރެ ދެން މަޖިލީހަށް އެ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިާވ ިއޚު

ކަންނޭނެގ   ރޭޓު  އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް  ނެތުމޭ.  ލިބެން  ސީދާ  އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން  ދަށުން. 

ަގިއ ވެސް، އެންމެ ފަހަތުަގިއ    9ގައި. ޞަފްޙާ    9ކޮންމެވެސް އެްއޮގތަކަށް އަންނަންވާނެ ދެއްތޯ. އެީއ ޞަފްޙާ  

އޮތީމަ   4. އެތާނަގއި ވެސް )ނ( ެގ  4އޮތުން، )ނ( ެގ    4ާއއި ދެން    2ެގ )ނ( ެގ  އޮތް ޕޮއިންޓުަގއި މާއްދާ 

އަންއެމްޕްލޯއިަމންޓް ސީދާ ލިބެން ނެތުން. އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓެއް    3ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ދެކެން. އާދެ! ޭއެގ  

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް   ބަޔާންކުރަނީ  ވެސް  ާގނޫނުަގއި  ރޭޓުެގ  ރޭއިންފްލޭޝަން  ނޫންތޯ.  ައންއެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޓާއި، 

ޖައްސަވާ. ދެން ހަމަ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ތާނަގއި    . އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް އެވާހަކަ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ

ކަމަށްތޯ ބެލެވޭ  އޮތީ.  ވިދާޅުވެފަިއ  ދެއްތޯ  ކަމަށް  ލަފާކުރެޭވ  ކަމަށް  ނެތް. ؟ މަތިވެފައިވާ  މައްސަލައެއް  ދެން 

  ލުއި، ވަނަ ޞަފްޙާެގ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓުަގިއ    9ންވީމާ، އެތަން ދޫކޮށްލީ. ދެން އަދި ހަމަ އެ ޞަފްޙާެގ  އެހެ

ލަފާކުރަނީ   ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ކަމަށް  ހުޅުވާލެޭވނެ  އަލުން  މާކެޓު  ދަތުރުފަތުރުެގ  ހުޅުވާލާ  ވަނަ   2021ބޯޑަރުތައް 

ކަމަށް.   ބަިއަގއި  އަހަރުެގ،    2021ދެވަނަ  އެހެން ވަނަ  ބަިއަގއި  ދެވަނަ  ކަމަށް.  ބަިއަގއި  ދެވަނަ  ޮއތީ  ޭއަގއި 

ތަންކޮޅު ލިޔުއްވާލައްވާ.   ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ބަިއަގިއ ކަމަށް. ދެން ސާފުާވ ޮގތަށް އެ 2021؟ ބޭނުންކުރޭތޯ މިހާރު
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؟ ނޫންތޯ  ދާރީ އެހެން. އެ ދެން އިވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތުެގ އެ ބިލިއަން، ބިލިއަނާ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިނޭގތޯ  14ދެން  

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެދިވަޑައިެގންފައިވަނީ.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ކޮމިޓީއެއް މި ވަނީ މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މުޤައްރިރު. މިއަދު މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން ޚާއްޞަ  

ޝުކުރު   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ޮއބްޒަރވޭޝަންއަކީ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  އުފައްދާފަ.  މައްސަލަިއަގއި 

އަދާކުރަން ވާދަވެރި ހަމައެކަނި މި ޕާޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްެއްއ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު މި އިނީ ދެން މިނިވަން މެންބަރު  

ބޭފުޅަކު ިމ    2އަހަރު ދުވަހުެގ ބްރޭކްެއއްަގއި ތިއްބެވި    1ެގ ފުރަތަމަ އޮބްޒަރޭވޝަނަކީ  ނުލާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު 

ކޮމިޓީަގއި  މި  ނެތި  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ކަމެއް  އެތިކަލް  އެހާ  އެއީ  އޮތުން  ހިމަނާފައި  ކޮމިޓީަގއި 

ކޮ މިފަދަ  އަންނަ  ދެން  ނަމަވެސް  ފަހުން  ެއީއ  އޮތުން.  އޮތް  ކަމެްއ  ހިމަނާފައި  ރަނަގޅުކޮށްލަންޖެހޭ  މިޓީތަކުަގއި 

ލަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ  ފޯމޭޝަންަގއި އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ޔައުމިްއޔާއަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

ދެ  ޔާމް މުޙައްމަދު ަވޑަިއނުަގންނަވާ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެފައި ތިއްބެވި  ސިޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އަޙްަމދު  

ށް އެހާ ރަނަގޅު ސްޓޭންޑަރޑެއް ނޫނޭ މި ބޭފުޅެއް މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުއްވުން އެއީ މީެގ ޗެކްސް ެއންޑް ބެލެންސަ

ވަރަށް  ސެޓް ވާހަކަފުޅުތަކުަގއި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކުރެވުނީ. 

  1މަނިކުފާނު ފާހަަގކުރެއްވި ޕޮއިންޓުތައް    ަގއި ެވސް އެ  2020ރީލް  ޕްޝިމް ަގވަރނަރ މީެގ އެޙާސާފުކޮށް ޢަލީ  

މަނިކުފާނު އެ ފާހަަގކުރެއްީވ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގވަރނަރެގ މަސައްކަތްޕުޅާ    އަހަރަށްފަހު މިއަދު ވެސް އެ 

ތް އިނޭގތޯ. އެ ވާހަކަ ދޭތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ބަލަިއެގންފިން ަގވަރނަރ އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަ

މި  ެވސް  ވަުގތު  މި  އަދި  ެވސް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  މިތާނަގއި  އަސްލުަގއި  ދަންނަވާލީ  އަޅުަގނޑު 

އެީއ ތި ބޭފުޅުން ރިޕޯޓެްއ ނިންމަވާއިރުަގއި އެައކަށް    . ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ ަގވަރނަރ ފާހަަގކުރެްއވި ޕޮއިންޓުތަކެއް

މެޖޯރިޓީ މިތާ  ވިޔަސް  ަގވަރނަރ  ކޮންމެޮގތެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތޭ.  ބަދަލެއް  ައންނާނެ  އެައކަށް  އޮތީތީ   

ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާތަކަކީ ުމސްތަޤުބަލަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ނިންމާއިރުަގއި ރޫލް އޮފް ތަމްބް، އެ ވަކި ކަހަލަ 

ހާލަ އޯވަރޑްރޯކުރަންޖެހޭ  ކަންތައްތަކެއް.  މުހިންމު  ހުރުން  ޮގތަށް  ވެސް ސްޓޭންޑަރޑްއެއް  ފަހުން  ތްތަކެއް 

ދޭން   ރިފަރެންސް  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާ  މި  މިއަދު  މިސާލަކަށް،  އައިއްސިއްޔާ  އަންނާނެެވސްމެ.  އައިސްދާނެ. 

  1ބަހައްޓަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެކޭ. ޭއެގތެރޭަގއި އެ ވިދާޅުވީ އިޤުތިޞާދަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރެއްެގ ވާހަކަ. އެއީ ީމެގ  

ދެއްކެ  ވެސް  ކުރިން  އޮންނާނެ  އަހަރު  ޕްރެޝަރ  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ރިޕީޓްކުރެްއވީ.  ވެސް  މިއަދު  ވާހަކަ.  ިވ 
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ައންސަރޓި އެ  ވާހަކަ.  ކުރާނެ  އެބަވާހަކަ،  އެ   ނިޓީ  އިންސިސްޓް  ބޮޑު  އެހާ  ޕްލޭނަކަށް  ރީޕޭމަންޓް  އެައށް  އޮތޭ 

ޮގތުން. އެއީ ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓުެގ ޔަޤީންކަން ހޯދުމުެގ   ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު ކުރާނެ  ކުރަްއވަނީ އަސްލުަގއި އެ 

މަސައްކަތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ އެްއވެސް ވަރަކަށް އޭަގއި ނުހިމަނާ ބޭއްވުން  

ރަނަގޅުވާނެހެ ހިއެއްނުވޭ  މި އަޅުަގނޑަކަށް  ެވސް  ވިދާޅުީވ  އެ  ވާހަކަ  ބޭނުންާވ  ރިިވއުެއއް  ޕީރިައޑިކް  ދެން  ނެއް. 

ދެން  އެކްސްޗޭ ފާހަަގކުރެވުނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޓަކައި  ކުޑަކުރުމަށް  މާކެޓުަގއި  ޕްރެޝަރ  އޮންނަ  ރޭޓަށް  ންޖް 

  ަގވަރނަރ ވިދާޅުވި ބައެއް ާވހަކަތައް މީަގއި ނެތް. ެއއީ މިސާލަކަށް، ތިމަންނާއަކާ ނެތޭ މާލީ ވަޒީރު މި ކަމަކާ ބެހޭ

ރެކޯޑުަގއި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް. ދެން ިއތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕޭމަންޓް،   ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްފަެއއް. މިއީ ހަމަ އޮންނަ ދަ 

ިމ   ނަމަވެސް  އަދަދެއް  ނޮމިނަލް  މި  މީަގއި  ކޮސްޓް  ފައިނޭންސް  ދެން  ވާހަކަ.  ނެތް  ޝެޑިއުލްެއއް  ރީޕޭމަންޓް 

ިމ ރި ާމލީ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ދީފައި ހުރި ލަފަޔާ އެްއޮގތަށް  ކުރުމަށް ެގންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ޕޯޓް، މިކަން 

ޭއެގ ފަންޑް  ޓަކައޭ.  މަނިޓަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބޭންކް  ވޯރލްޑް  ައޅުަގނޑު   ތެރޭަގއި  ެވސް  ައއި.އެފް.ސީ  އަދި 

ކަލް ޑިސިޕްލިން ެގނައުމަށް ޓަކަިއ  ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި ވިދާޅުވި މި ބޭބޭފުޅުން ވެސް ލަފާދެްއާވފައި ހުއްޓޭ ީމެގ ފިސި

ާއއި ވޯރލްޑް ބޭންކާ އިނޭގތޯ.    ފުކުރައްވާ އައި.އެފް.ސީއެްއ ނޫން. އަިއ.އެމް.އެފް ޢާންދުން. މަނޮމިނަލް އަދަދެއް ބޭ

މީަގިއ   އަޅުަގނޑު  ނިންމާއިރުަގއި  މިޮގތަށް  ރިޕޯޓް  މި  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން.  ފެނޭ  ައޅުަގނޑަށް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ނުކުތާެއއް. އެއް ކަަމކަށް އިތުރަށް ޯއވަރޑްރާފްޓް    5ާގތްަގނޑަކަށް  އޮތް. އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ    ހުށަހެޅުމެއް އެބަ

ން އަޅުަގނޑު މި  ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި މަނީ ޕްރިންޓް ނުކުރުން. ދެން އާންމު އާދައިެގ އާންމު ރަްއޔިތެްއެގ ލޭންގުއޭޖު

މަޖިލީހު ެއއީ  ކަނޑަެއޅުން  ނުވާނެކަން  ޕްރިންޓްކޮށްެގން  އިތުރަށް  ފައިސާ  ނިންމާ  ދަންނަވަނީ.  ކޮމިޓީން  މި  ެގ 

ހަމައެއާއެކު   ބޭންދުން. ދެން  ޮގތުަގއި  ޮގތުަގއި ފިސި  2ނިންމުމެއްެގ  ޕޮއިންޓެއް  ެގނައުކަަވނަ  ށް  މަލް ޑިސިޕްލިން 

% ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ނަމަވެސް  އަދަދެއް  ނޮމިނަލް  އެންމެ  މީަގިއ    0.5ޓަކައި  ކޮސްޓެއް  ފަިއނޭންސް  ނަމަވެސް 

ކުރުމުެގ   އެކަން  ފަރާތްތަކުެގ ބޭންދުން.  ދޭ  ރޭޓިންގ  ބޭރުެގ  އިކޮނޮމީއަށް  އޯަވރރޯލް  ރާއްޖޭެގ  ވެސް  ބޭނުމަކީ 

ޑިސިޕްލިންގއަށް   ފިސިކަލް  މި  އިނޭގ  އެބަ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކުރީމަ  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  ާގއިމުކުރުން.  އިތުބާރު 

 ދޭވަރު ައދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ދައުލަތުން އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭވަރު، ސެންޓްރަލް ބޭންކުން އަހަންމިއްޔަތުކަން

 % ކޮސްޓެއް  ފައިނޭންސް  ނޮމިނަލް  އެހެންވީމާ،  ބަލައިެގންފިކަން.  ދެން   0.5އެކަން  ބޭންދުން.  މީަގިއ  ނަމަވެސް 

ތިންވަނަ ޕޮއިންޓެްއެގ ޮގތުަގިއ މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާނެ ޮގތުެގ ޕްލޭނެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެކަށައަޅާ ެއ  

މަޖިލީ ޚިޔާލު  ޕްލޭން  ައޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަފުޅާ  ަގވަރނަރެގ  ދެން  ހަވާލުކުރުން.  ބޭންކަށް  ސެންޓްރަލް  އަދި  ހަށާއި 

ބަދަލުަގއި   ޭއެގ  ހާފްލީ ޔިއަރ.  ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑަށް  އޭެގ  ބައި އެނުައލް ރިވިުއއެކޭ ވިދާޅުވީ.  ތަފާތު. ޔިއަރލީ 
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ރޓަރލީ ރިޕޯޓްކުރުމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މީަގއި  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓްކުރުން. އެއީ ކުއަ

ވިތްޑްރޯކޮށްފަިއ   އެ  ެވސް.  ބަލާއިރު  ޝެޑިއުލަށް  ޕޭމަންޓް  އިން  މީަގއި  އޮތްހެންނެއް  އިޝޫެއއް  އެްއވެސް 

އެއީ  ކޮންވަރޓްކުރުން  ލޯނަކަށް  ފައިސާ  ނަާގ  މި  މިހާރު  ނުކުތާއަކީ،  އޮތް  ދެން  ވެސް.  ބަލާއިރު    ހުރިވަރުތަކަށް 

އެްއ   ފާހަަގކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ޕޮއިންޓެއް  ދެ  އެޑިޝަނަލް  އެއާއެކުަގއި  ދެން  ނޫންކަން.  ކަމެއް  ކޮށްެގންވާނެ 

ޕޮއިންޓަކީ ސިޔާސީ ަވޒީފާތަްއ މިއޮތް ވިންޑޯަގއި އިތުރުކޮށްެގން ނުވާނެކަން. އެއީ މި ހުްއދަދޭ ވަން ޔިއަރއަކީ ވަކި  

ހާ އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ  ސްޕެޝަލް  ަވޒީފާތަްއ  ޚާއްޞަ  ސިޔާސީ  ހާލަތެއްވީމަ  ެގންނަ  ބަލާފައި  ކަމަށް  ލަތަކަށް 

އިތުރުނުކުރުން. ހަމަ އެާއއެކު ސަރުކާރުެގ ހިންުގުމެގ ޚަރަދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ކޮންމެހެން ކުރަން ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ކަ  މިފަދަ  މަޑުޖައްސާލުމާ  ހަމަ  ދަތުރުތައް  އޮންނަ  ވާން  ނުކޮށް  މިސާލަކަށް،  ޑިސިޕްލިން  ނުކުރުން.  ންތައްތަކެްއެގ 

ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ހިމަނައިދިނުަމށް  މީަގއި  ޕޮއިންޓުތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ެގނަުއން.  ތެރެއަށް  ސަރުކާރުެގ 

  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން   ުގޅޭ  ކަންކަމާ  ބައެއް  ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ.  ދަންނަވާއާދެ!  މި  ހަމަ  ލާނަން. 

ކޮމިޓީއަށް ަވޑައިނުަގންނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިއްޖެ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  

ލާނަން ހަމަ އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އަނެއްހެން އަޅުަގނޑާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން. އަދި އޭެގ ިއތުރަށް ދަންނަވާ

ޕާޓީއެްއެގ ލީޑަރުން. އެހެންވީމާ، އަދި ރާއްޖޭެގ މާލީ ކަންކަމުެގ ނިންމުމެއް ނިމިެގންދާއިރު އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ދެ  

އިބްރާހީ ޤާސިމް  އޮނަރަބަލް  މް އޮނަރަބަލް  އަދި  ދިއުމަކީ ސި  ނިމިެގން  ެއކަން  ޮގތަށް  އޮންނަ  ސޭއެއް  ޔާމުެގ 

ނިންމުމެއްހެ މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  ެއ  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ަވޑައިނުަގތުން  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ން. 

އިތުރަށް   ޭއެގ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު  ނުކުތާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ނެތް.  ކަމެއް  ކުރާނެ  އަނެއްހެން  ކަމަކަށް 

ރަނަގޅު އަސަރާ ުގޅޭ  ފާހަަގކުރެްއވި ިގނަ ކަންކަން އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރުނަރު ފާހަަގކުރެއްވި އިޤުތިޞާދަށް ކުރާނެ ނު

އަޅުަގނޑުެމން ހިމަނާފައި އެ ވާހަކަ   އޮތް  ަގއި ހަަމ އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކަށް ވެސް އެބަ  14ޮގތުން ޞަފްޙާ  

ފެނޭ.   ނުއެއް  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް  ސާފު  ހުށަހެޅުމެއް  އަދި  ުގޅޭޮގތުން  ކޮސްޓަކާ  ފައިނޭންޝަލް  ދެން  އިނޭގތޯ. 

ވި  އޮތީ  ޮގތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ޚިޔާލެއް  ެއޮގތަކަށް    0.5%ދާޅުވެފަ.  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވީ.  ނަމަވެސްއޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް އޮވެއްޖެްއޔާ އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑު އެ ވޯޓަށް  

އޮތް ދެ އޮޕްޝަނެއް މިކަން   އެބަ  އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ިއނޭގތޯ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
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ބޮންޑަކަށް   ލޯންްގޓަރމް  މި  އެީއ  އޮޕްޝަނަކީ  ދެވަނަ  އާދެ!  އޭެގތެރޭަގއި  ހިމަނުްއާވފަ.  ޮގތުެގ  ކުރަްއވާނެ 

ެއއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކަމަށް.  ނުވާނެ  ބަދަލުކޮށްެގން  ލޯނަކަށް  މި  ފާހަަގކުރެއްވި  ދެން  ބަދަލުކުރުން. 

ަގއޭ މިހާރު ވެސް ގާއިުމެވ ތިއްބަވާނީ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން    1ން  އޮޕްޝަނެއް ނޫން. އޮޕްޝަ

ހަމަ ރިޕޯޓުަގއި އެބަވޭ ފާހަަގކުރައްވާފަ. ދެން ވަޒީފާއާ ުގޅޭ ކަންކަމާއި، އިތުރު ޚަރަދާ ުގޅޭ ކަންކަން ައޅުަގނޑަކަށް  

ތެރޭހިއެއްނު ދާއިރާެގ  މަސައްކަތުެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ިމ  ޭވ  ހަވާލުވެފައި  ކޮމިޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއީ  ގައި. 

ުގޅޭ   އިތުރުކުރުމާ  މުއްދަތު  އެ  ވާހަކަައކީ،  މިވާ  ހިމެނިފައި  މި ސިޓީަގއި  މި ސިޓީ.  އޮތީ  މި  ޒިންމާައކަށް  އޮތީ، 

ދަ ވަރަށް  ހިމެނުމަށް  ބައިތަކެްއ  އިތުރު  އަލީަގއި  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ދިރާސާ.  ނިންމުމުެގ  ޮގތެއް  އިތުރު  ޮގތުން  ތި. 

ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ  ހަމަ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ  މަޖިލީހަށް  އަދި  ޮގތުަގއި  މައްސަލަެއއް 

އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން އަދި ަގރާރެއްެގ ސިފައިަގއި ނަމަވެސް، މައްސަލައެްއެގ ސިފައިަގއި ނަމަވެސް އެ ކަންކަން އަދި  

ނަމަވެސް  ހުށަހެޅުބިލެއްެގ ސިފައިަގއި  ވާހަކަ  މުެގ  ދަތި  ލިޔުމަށް  ވާހަކަ  އެ  އިތުރަށް  ރިޕޯޓުަގއި  ިމ  އެހެންވީމާ،   .

ދަތިވާނެ   ވަރަށް  ހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑަށް  ބައެްއ  އެފަދަ  ލިބުނަސް  ތާއީދު  ބޭނުންވޭ. އަދި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް، އާދެ!  ވޯޓަށް އަހަން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ދެންނެވުމާއެކު، އަޅުަގނޑު ިއއް

 ހަމަ މިއާ ުގޅޭ ޮގތުން ދެއްތޯ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަދި އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުކުތާެއްއ    5  ެގޅުމެއް ޮގތަށް ހުށަހެޅުމެކޭ ދަންނަވާފައި އަޅުަގނޑުޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހުށަހެއާދެ!  

ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އިތުރަށް  ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ފާހަަގކުރީ. އެހެންވީމާ، 

އެީއ   އިނޭގތޯ.  ނުކުރުން  އޮ   4.4އޯވަރޑްރޯ  ދީފައި  ހުއްދަ  އެ  އިތުރަށް  އިތުރަށް  ބިލިއަނަށްވުރެ  އަދަދަށްވުރެ  ތް 

އެ   ދެން  ނުކުރުން.  ހުއްދަދިން    4.4އޯވަރޑްރޯ  މައިނޯރިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުއްދަ،  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަކީ 

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  ނޫން.  ފައިސާ އަދަދެއް  ކިޔާ  މި  ބަހުން  އާންމު  ލަން. 

ޑިޝަނެއް ޮގތަށް ބޭންދުން. ދެން ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކީ، ފައިނޭންސް ކޮސްޓް އިނޭގތޯ. ޕްރިންޓްކޮށްެގން ނުވާނެކަން ކޮން

ާއއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި    ނަމަވެސްއޭ އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މި ފްރީޑަމް ދޭށޭ އެމް.ެއމް.އޭ

އިންޓްރަސް ެއއީ  އިނޭގތޯ.  އެސްޓަބްލިޝަންކުރަން  މީަގިއ  ކޮސްޓެއް  އެއީ  ފައިނޭންސް  ެވއްޖެއްޔާ    0.5% ޓެއް. 

ައޅުަގނޑުެގ   އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ޓުެވންޓީ  ހަންޑްރެޑް  ޓޫ  މިލިއަން،  ހަންޑްރެޑް  ޓޫ  ާގތްަގނޑަކަށް 

ހުށަހެޅުމުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ފައިނޭންސް ކޮސްޓެްއ އިންނަންވާނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އަނބުރާ  
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ޕްލޭނެއް ކަނޑައެޅެންވާނެ ކަމަށް. ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓްކުރެވެންވާނެ ކަމަށް. ލޯނަކަށް ކޮންވަރޓްކޮށްެގން  ދައްކާނެ ޮގތުެގ  

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި   ދެން  ވާހަކަތަކަކީ.  ދެންނެވި  މި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އިތުރު   މުޤައްރިރުނުވާނެކަން.  ވިދާޅުވީ  ތި 

އިތުރުނު މަޤާމުތައް  ސިޔާސީ  ޮގތުަގއި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ކަންތައްތަކެއްެގ  މި  އިނޭގތޯ.    07/ 2013ކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ަގއި މި އިންނަނީ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަކާިއ،   32ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާާވ ާގނޫނުެގ  

ެއ   ބަޔާންކޮށް،  މުއްދަތު  ހުއްދައިެގ  ދީފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ހަމަތައް 

އެބައިސް ޭއެގތެރޭަގއި  އިނޭގތޯ.  ބެލޭނެ    ތިސްނާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެހެންީވމާ،  ޚަރަދުތައް.  ދައުލަތުެގ  އާދޭ 

ތުރަށް އޮޑިޓަރ  ލީ އިނޭގތޯ. ދެން އޭެގ އިމި ދަންނަވާ  ކަމެއްކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު 

މި   އެބައިނދޭ  ބައިަގއި  ރިޕޯޓުެގ  އެންުގންތަފި ޖިލީހުން  މަޖެނެރަލްެގ  އަންާގ  އެ  ފިސިކުނޭންސަށް  ތެރޭަގއި  ކަލް  ެގ 

  ދީ ނެގ ފަހު ބަިއަގއި އޭޓީއެސްޓަބްލިޝްކުރަންވާނެ ކަމަށް އެ ސި   އްކަލް ސްޓްރެޓެޖީއެ ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީައކާިއ، ފިސި 

ސް ވެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީއެއް    އިއާ  އިތުރަށް މި ހާލަތުަގއި މޮނިޓަރިންގ    ލިޔެފަ. ދެން ޭއެގކައެ ވާހަ

މިކަން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އޮންނަންވާނެ  ކަންކަމުެގ    އެކުލަވާލެވިފަިއ  ހުށަހެޅި  ދެންމެ  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް 

އެންުގ އަންާގ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން  އޭ.ޖީެގ،  އިތުރަށް  ބާއްވަން.  ޮގތުަގއި  ެމއް 

 އޭ.ޖީ.ޯއެގ ސިޓީެގ ފަހު ޕެރެްގރާފްަގއި މި ލިޔެފައި ހުރި ކަންތައްތައް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެބަ އެދިވަޑައިެގންފައި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  ފުރަތަމަ    ޝުކުރިއްޔާ.  ނަސީމް  ިއބްރާހީމް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް. 

ފުރުޞަތުވީމަ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އިސްކަންދިނުމުެގ ޮގތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމަށް  

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ންބަރު ިއބްމެތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ 

އި ރީޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލެްއ  ޝުކުރިއްޔާ  ނުކުރަން އިނޭގތޯ އޯ.ޑީެއއްަގއި  ަގބޫލެއް  މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު  ްއޒަތްތެރި 

ން ނިންމާފައި އަޅުަގނޑު އަދި ވުއޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ރަސްމީ ބައްދަލު 

ދެން އެ   .ކީްއވެތޯ އަސްލު ެއޮގތަށް ރިކުއެސްޓްކުރެއްވީ އިނޭގތޯ  ފިން އެއީއިއިތުރަށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ ާވހަކަދައްކަ 

އަސްލު   ދެްއވަނީ  ޖަވާބު  އޭަގއި  ތިމަންނާމެން   1ބޭފުޅުން  ޮއންނައިރުަގއި  ނަާގފައި  އޯ.ޑީެއއް  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

ންޖް ރޭޓް ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހެއޭ މި ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހިފަހައްޓަން ވަރަށް މަސަްއކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކްސްޗޭ
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އެހެންނޫނިއްޔާ   އަސްލުަގއި  ޝެޑިއުލްއެއް.  ރީޕޭމަންޓް  ބޭނުންވެޭއ  އެބަ  ތިމަންނާމެން  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އަނެއްހެން   މިއީ  އެއީ  ޮއތީ.  އެ  ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި  ެއޮގތަށް  ކައްސާލަފާނެތީެވއޭ  އޭތި  އަތްމަތިން  ތިމަންނާމެންެގ 

އެކަން މި އޯ.ޑީއެްއަގިއ  ތިމަންނާމެން  އެއީ  ބަލާއިރު  ހާލަތަށް  މި  ވަުގތުެގ  މި  އެކަމަކު،  ނޫނޭ.  ކުރަންޖެހޭތީކީ   

ތިމަންނަ ބަދަލު  އަންނަ  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  މި  ރޭޓް،  ޓަކައި  ކަރަންސީ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  އޭތި  ދެނެަގނެ  މެން 

ރިކުއެތިމަންނަ ައސްލު  ބޭނުންވާތީ  ލިބިލަން  ައއިޑިއަރއެއް  ިމީއ  މެން ވެސް  އިނޭގތޯ.  ކަމަކީ  އެ  ކަމެކޭ  ސްޓްކުރާ 

އަޅުަގނޑަށް ފަހުން ދެއްކި ވާހަކައިަގއި އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވ ޮގތް. އޭތި އަޅުަގނޑު ެއއަށް ރެސްޕެކްޓު ވެސް ކުރަން 

 އި މިއިން ފާހަަގކުރި ކަންތައްތަކުެގ މި ރިޕޯޓުަގ  ލީ. ދެން އެމް.އެމް.އޭއިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، އެކަން ހަމަ ދަންނަވާ

ވެސް އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެ ކަންތައްތައް ހުރުމަކީ   ވަނަ ޕޭޖުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  15ރީ  ހު

އިން ފާހަަގކުރި ކަމެއް އެޮގތަށް އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި    އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މަްއސަލައެއް ނޫން. އެއީ އެމް.އެމް.އޭ 

ައޅުަގ ިވޔަސް  ވޯހުރިކަމުަގއި  މި  މިކަމަށް  ވިސްނާފައި  މަޖިލީހުން  ނުވަތަ  ވިސްނާފައި  މެންބަރުން  ރޑެއް  ނޑުމެން 

ދެނީ، ޮގތެއް ނިންމަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރެކޯޑަށް ޓަކައި ެއ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅިެގން ފާހަަގކޮށްފައި ހުރެއްޖެއްޔާ ެއ  

ވާލުން ެއއީ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް  ކަންތައްތައް މިހާ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސްވަރެއްަގއި މީތި ނިޒާމުން ެގއްލު

ކަމެއް  ފާހަަގކުރި  މި  އޮތުމަކީ  މިކަން  ަގބޫލުކުރެވޭތީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ބުނެފާނެ  ބަހެއް  ބުރަ  ބަޔަކު 

ދެން   އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ.  ނުކުރަން  ަގބޫލެްއ  އަޅުަގނޑެއް  ކަމަކަށް  މަްއސަލައެްއ  އޮތުމަކީ  ފާހަަގކޮށްފައި 

މި އޮތް ފައިނޭންސް ޗާޖް ލާން ނުޖެހޭ، އެބައި ކެނޑުމަކުން އަޅުަގނޑު ެވސް  ނިން ހަމަ  މުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

އިން ފާހަަގކުރި ކަމެއް ބާއްވާލީމަ އަސްލު ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަމަކު، އެމް.އެމް.އޭ

ވާތީ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ނަގައިފިްއޔާ މާދަން   ރި ކަމަކަށްކުރާ އިތުބާރު ވެސް ބޮޑުވެެގންދާނެ އެ ފާހަަގކު

ކަމަކަށް   ތިންވަނަ  ދެން  ކަެމއް.  ެއކަށީެގންވާ  ދިއުމަކީ  ކުޑަވެެގން  އިތުބާރު  ކުރާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުން 

ހަމަ މުޤައްރިރުެގ ކިބައިން   އޮތް. އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ރީޕޭމަންޓް އޮޕްޝަން ދެ އޮޕްޝަނެއް އެބަ

ލޯނަކަށް ކޮންވަރޓްކޮށްލެވޭ   ޯއ.ޑީ  މި  އެއީ  ބާއްަވއިެގން  ދެ އޮޕްޝަން  މި  ރިޕޯޓުަގއި  ބޭނުންވަނީ  އޮޅުންފިލުވާލަން 

އޮތް. އެ ދެ އޮޕްޝަން ބާއްަވއިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކޮށްފި ކަމަށް   ަގއި ީމަގއި އެބަ  2ޮގތަށް އޮޕްޝަން  

ނެ ހާލަތު  އެޕްރީލް  ވަންޏާ  އަހަރުެގ  ައންނަ  ހަމަ  26ތަސް،  ދުވަހާ  ފިނޭންސް އަވަނަ  ނެތަސް  ހާލަތު  ށް 

ބަދަލުކޮށްލާކަށް ލޯނަކަށް  މި  ނެތްތޯއޭ  ފުރުޞަތެްއ  ބަދަލުކޮށްލައިފި  .މިނިސްޓްރީއަކަށް  އެމް.އެމް.އޭެގ    އެހެން  ނަމަ 

ޖް ރޭޓު ވެސް އޭރަށް އަނެއްކާ އިތުރަށް ިމ  ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އެކްސްޗޭން  ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއބަ

ރިޕޯޓު އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮއެވއްޖެއްޔާ  މީަގއި  އޮޕްޝަން  ދެ  މި  އެހެންވީމާ،  ޮގތްވާނެ.   ދިުގދެމިެގންދާ 
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އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫންތޯއޭ  ދެވެނީ  ފުރުޞަތު  އޮޕްޝަނަށް  ދެ  އޮތީ    .ފާސްކޮށްފިއްޔާ  އެ  ވަން  އޮޕްޝަން 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ޮގތަށް، އެންމެ ބޭނުންވާ ޮގތަށް. އޮޕްޝަން ޓޫ އެ އޮތީ ފިނޭންސްއިން ފަހަރެއްަގއި މީތި 

ރިޕޯޓުަގިއ   އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާ.  ެއމް.އެމް.އޭއިން ވެސް  އެއީކީ  އެކަމަކު،  ކޮންވަރޓްކޮށްލަފާނަމޭ.  ފަހުން  ލޯނަކަށް 

 .ޔާ ހާލަތު ނިމިފައި އޮތަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ނޫންތޯޭއ ެއޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލަންއެޮގތް ޮއވެއްޖެއް

 އަޅުަގނޑު ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ މުޤައްރިރު އަރިހުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހި މި  ހޯދުންތައް  ކޮމިޓީެގ  މި  ރިޕޯޓުަގިއ  މި  ސެކްރެޓޭއަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ  ސީދާ  ހަމަ  އެއީ  ރިއޭޓުން  މެނީ 

ހުށަހެޅުނު   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ބުނެެގނެއް ވެސް  ހަމަ  ލިޔަން  ޮގތަކަށް  ވަކި  އަޅުަގނޑު 

ނޭންސް  އަދި އޭެގ އިތުރަށް ލިޔުމުން އޭ.ޖީ އޮފީހުންނާއި ފި  މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި އެއީ ހަމަ ކޮމިޓީެގ މިނެޓްސް ބަލާ

ން ބައެއް  ެގމިނިސްޓްރީެގ ދެއްތޯ، ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުެގ އަލީަގއި. ދެން އޭ 

އެ   އުނިވެފައި އޮތްކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެކަން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅުކުރެވިދާނެ. ެއޮގތުން އިލްޔާސް ލަބީބު

 ވަނަ ޞަފްޙާެގ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓުަގއި އިނޭގތޯ، ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓު  15ހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ މި

މުއްދަތުެގ   ކަނޑައަޅާ  ޮގތަކީ،  އޮންނާނެ  މިހާރު  ރިފްރޭޒްކުރުމުން  އެހެންވީމާ،  ރީފްރޭޒްކުރާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ބަދަލުތަ ެގންނަންޖެހޭ  ރިިވއުކުރުމަށްފަހު  ޔިއަރލީ  ހާފް  މިހާރު މެދުތެރެއިން  ކަމަށް.  މުހިންމު  ެގނައުން  ކެއް 

އިތުރުކޮށްފި އަދަދު  ފެސިލިޓީެގ  އޯ.ޑީ  ެގއްލުންތަކެްއ    ހަމަޖައްސާފައިވާ  ފޫނުބެދޭވަރުެގ  ސަބަބުން  މީެގ  ނަމަ 

ެގނައުމަށް  ބަދަލުތަކެއް  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ފޮރިން  ސަބަބުން  މީެގ  ކަަމށް.  ކުރާނެ  އިޤުތިޞާދަށް 

ކަމަށް. މަޖުބޫރުވާނެކަމަށާއި   އޮތް  ފުރުޞަތު  ައުގބޮޑުވުމުެގ  އަދި  ދަތިވެ  ހޯދުމަށް  ދަރަނި  ދައުލަތުެގ  ބާޒާރުން 

އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އިތުރު ބަެއއް ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ  

ނުވޭ އުންޏެްއ  ެއއްޗެއް  އެްއވެސް  އިތުރު  ހަނދާނުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދުެގ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  ދެން   .

މީަގއި މި ހިމަނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެީއ ކޮމިޓީން އެއިން  

ލީަގއި ކޮމިޓީެގ  އެްއވެސް ެއއްޗެއް އަދި ވަކި ޮގތަކަށް އެންޑޯޒްކޮށް އެހެނެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތުެގ އަ

ނިންމުމަކީ އެންމެ ތިރީަގއި ިމވާ ނިންމުން. މި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ނިންމަނީ ހުރިހާ  

ބަލާ ނިންމުމަކީ    ކަންކަމެއް  ނިންމާ  ދިނުމަށް  1ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ިއސްތިސްނާ  މުއްދަތުެގ  އަނެއްހެން    .އަހަރުެގ 

ންމުމަކީ. ދެން ހުށަހެޅުމެއް ޮގތުަގއި އިލްޔާސް ލަބީބުެގ ހިމެނުްއވުމަށް މިހާރު މި ދެންނެވި އިނޭގތޯ އެީއ ކޮމިޓީެގ ނި
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ތާީއދު   އަޅުަގނޑަކަށް  ައދި  ހުށަހެޅުމެއް.  އެއް  ދެން  ވަނީނަމަ  ހިމެނޭކަމުަގއި  ބަދަލު  ލަބީބުެގ  އިލްޔާސް  ބަދަލާއެކު 

ހު ސަޢީދުެގ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ލިބޭ.  އެބަނުއެއް  ތާއީދެްއ    ށަހެޅުމެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  އަދި  އޮތް. 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަލިފުށި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރުމާއެކު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ. 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ  ޝުކުރި އިތުރަށް  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އްޔާ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. މިހާރު އެއީ ރެކޯޑުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ކުދިކުދި ބަދަލުތަްއ މިހާރު ފަހުން ެގނެވިފައި 

ދެން ފާހަަގކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހުރިކަން އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއިވ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް 

ޮގތުން މަޝްވަރާއަށް ވަޑަިއެގން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުެގ އަލީަގއި ބަެއއް އުނިވެފައި އޮތް ކަމަށް    އެކަމާ ުގޅޭ 

ފުރިހަމަ އިޝާރާތްކުރެވިފައި  މިހާރު  ކަމަކަށް  ެއ  ރިޕޯޓެއްގެ އަ ވިޔަސް  އޮތް  އަޅުަގނޑަށް ސިފަކުރެވޭތީ    ށް  ޮގތުަގއި 

ހުށަހެޅި   އެ  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފާސްކުރަން  އޮތްޮގތަށް  މި  ބަދަލުތަކާއެކުަގއި  ކުދިކުދި  ެގނެވުނު  މި  ފަހުން 

 ހުށަހެޅުން ތަކުރާރުކޮށްލަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! އަލިފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ތާއީދުކުރެއްިވ، ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް މި ރިޕޯޓަށް މިހާރު މި 

 ރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ެގނެވުނު ބަެއއް ބަދަލާެއކީަގިއ އިމްލާ ކުށްތައް ރަނަގޅުކުރުމާ އެކީަގއި ފާސްކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ
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ކުޑަ މިސްޓޭކެއްހެން ެއއްކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމުެގ ތެރޭަގއި އެްއކަލަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ  

ކަމުަގއިާވ    20އަހަރު ދުވަހުެގ ެއވްރެޖް އާމްދަނީ %  3މީަގއި މި އިންނަނީ އެންމެ ފަހުން ދެވަނައަށް ދެން.    ،ފޫ

ޭއެގ ކުރީ    3މިލިއަން ރުފިޔާ. އެީއ އަސްލު މިދިޔަ    4.4 އަހަރުެގ ބައި.    3އަހަރެއް ނޫން. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު 

 ކޮޅު އެ ފިަގރެގ ރަނަގޅުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް.  އެހެންވީމާ، އެ ތަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުށަހެޅުން. އްއާދެ! އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ ޮގތުން އޮތީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އެ 

އަޅުަގނޑު ނުމެއެއީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ރަސްމީން  އަދި  ަމޝްރަސްމީކޮށާއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެގނެވުނު  ކޮށް  ވަރާއަށްފަހު 

ރި މި  ދާއި  ޓުޕޯބަދަލުތަކާއެކު  އަލިފުށި  ހުށަރާ ފާސްކުރުމަށް  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި    ،ޅުއްވާހަެގ 

ނަވާ ބޭފުޅުން  ވީމާ، ެއޮގތަށް ފެނިވަޑަިއަގންންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ޝަހީމް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން. އެހެ

އެ ދެއްވުން  އާވޯޓު  އެހެދެދެން.  އަޣުއެޮގ  ންވީމާ،!  ކޮމިޓީެގ  ފާސްވެއްއްލަބިތަށް  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެޔަތުން   .

ހަަގކުރެުވނު ނުކުތާތަކާެއކު އަދި އިދާރީ އިމްލާ ކުށެއްާވކަމުަގއި ވަނީނަމަ ކުށް ސާފުކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ

ވަުގތީ    މި  އަޅުަގނޑުމެންެގސާބުން  ޓުަގިއ ސޮއިކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންވީމާ، މިހި ރިޕޯމިރޭެގ ވަުގތެއްަގއި

ިމއަދު   ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ނިންމާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން  5ކޮމިޓީެގ  

 ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށް. 
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