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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިާހ ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި  5 މިއަހަރުގެ މު ކޮމިޓީގެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް`. 

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ިއއްޒަތްެތރި ދޫ ދާއިާރގެ ެކޔޮމެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ަވޑަިއގެން މި ތިއްެބވީ 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ށީއަލިފު، ޤުމެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫއިްއޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ، އިބްރާހީމް

މުލަކު ފުވައް، މެންބަރު މުޙަްއމަދު ފަލާޙް އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ެމންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މަޑަެވލި ދާއިރާގެ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުއިްއޒަތްތެރި މެދު ދާއިރާގެ 

އެްއޗެްއ ސާފެްއ  ވިދާުޅވާ އި ގަ)ެރކޯޑިން  ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްަރޙީމް ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ، ރަޝީދު

ވާ ކުރެވިަފއި މި. މިއަދުގެ އެޖެންޑާޢަލީ ޢާރިފް ތުރުން ައޅުގަނުޑ، ކެލާ ދާއިރާގެ ެމންބަރުއިދެން އޭގެ (ނުވޭ

 ބަރުންނަށް ދެމުންގެންދަވާ ހެލްތު މަޖިލީހުގެ މެންއޮފް މޯލްޑިްވސްއިން  އެަލއިޑް އިްނޝުއަރެންސް މައްސަލައަކީ

ވާ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން ެއލައިޑް އިންުޝއަރެންްސ އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލުގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައި

ޤައްރިރު ޢާމިރު މިހާރު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މު ބޭފުޅުން؛ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުުޅންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. އެ 

ދެްނ  .ވާހަކަ ދަންނަވަން ކޮމިޓީއާ ގުިޅަވޑަިއގެންފި ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާިއރާގެ ުކޑަހުވަދޫވަަޑއިގެންފި. 

ބޭފުޅުން ފޮނުްއވާފަިއާވ ސިޓީެއއް އޮންނާނެ. މި  ތަުކގެ ތެޭރަގއި އެބޭފުޅުން ވެސް ފައިްލކޮޅުއަޅުގަނޑު ހުރިހާ 

ގައި ޮސއި ކުެރވިފަިއވާ  2014ޑިސެމްބަރު  25ދެމެދު  ތިަޔ މަޖިލީހާއި މި ކުންފުންޏާ ސިޓީފުޅުަގއި މިއޮންނަނީ

އިންޝުއަރެންްސ ޚިދުމަތް މި ކުންފުނިން މިއަންނަނީ  ބަރުންނަށް ހެލްތު އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ތިޔަ ަމޖިލީހުގެ މެން

ދެމުންނެވެ. މިގޮތުން އެއްަބްސވެފަިއވާ ެއއްބަްސވުމުަގއި ޕްިރމިއަމްގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ އިންޝުއަރ ކުރެވޭ 

އުމުތަުކެގ ން ޤަ ބަްސވެފައި ވީނަމަވެްސ އާސިއާރުފިޔާެއވެ. މިހެން އެއް 12،500ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

 މިދެންނެިވ ޕްރިމިއަމްަގއި ހެލްތުބޭސްފަރުވާކުރުމުެގ ައގުތަކަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް އަިއސްފައިވުމުންނާިއ 

އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތް ދޭނަމަ މި ކުންފުންޏަށް އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މާީލ ގެއްލުންތަެކއް ތަޙައްމަލު 

މަންޓްަގިއވާ ޕްރިމިއަމްގެ އަދަދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް މި ކުންފުނިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓަކައި މި އެގްރި

އެދެމެވެ. އެހެންކަމުން މިދެންނެވި ޕްރިމިއަމް ރޭޓް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަާކ 

ދެން މެވެ. އެދި ދެންނެވީވުން އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސަވައިެދއް  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެމިކަން ގެން ވާހަކަދަްއކައި 

ގެންދާނެގޮތަކާ ބެހޭ  ކުރިއަށް ކޮމިޓީ ކުރިން ޭއގެބޭފުޅުން ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި.  އެހަމަ  އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ،

ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖެހޭނެ ވާހަކަދައްކާލަން. އެހެންކަމު

މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އެހެންީވމާ، ދާނެ ގޮތެއް ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލަމާތޯ. ގެން

ންނަށް ފުރަތަމަ ބޭފުޅު ޓުވަރު ކަނަޑއަޅާފައި ދެން އެމިނި 3ަޅކަށް ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ސުވާލުކުަރއްވާ ބޭފު

އެ އަުޅގަނޑުެމންގެ ފަރާތުން ވެސް  އެންގުމަށްފަހު ދެއްތޯ.މި ޕްރެޒެންޓް ކޮށްލަން  ބޭފުޅުން އެދަންނަވާލާނީ 



  

ދެވަނައަްށ  ދެން ޓު.މިނި 3 ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްފުރަތަމަ ބުރުގައި އެިދވަަޑއިަގންނަވާ  ބޭފުޅަކުސުވާލުކުރާ ކޮންމެ 

އްާވ ބޭފުޅުން ދެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޭއރުން އެ އާދެ! ނިޓުވަރު. ކިހިނެްއވާނެބާ؟ދިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ ދޮޅުމިއެ

ބޭފުޅުންނަްށ  ެއހެންވީމާ، އެ ހެޔޮވަރު ވަގުުތކޮަޅކަށްވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެންލޫމާތުގެ އަލީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢު

ތިއްެބވީ  މި މަުރޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަްށ ވަަޑއިގެންދަންނަވާލާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޝަފްރާޒް.  ޖެނަރަލް މުޙައްމަދު ޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރއެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް ެޑޕިއު

 ބޭފުޅުންގެ ސިޓީފުޅު  ތި .ރ މަރިޔަމްއިނާޔަތު މުޙައްމަދު، މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް، ސީނިއަރ އޮފިސަ

ުމގައި ވެްސ ޮގތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރީެގ ބައްދަލުވުާވ މި ސިޓީފުުޅަގއި އެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ ލިބިފަ

 ގޮތުންގުޅޭ ކޭސް ޕްެރޒެންޓް ކޮށްެލއްވީމަ އެކަމާ  ތި ބޭފުުޅންގެ ވާނެ. މަްޝވަރާކޮށްލާފައި ދެންމަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  .ގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާެލްއ އޮތިްއޔާ ކުރަްއވާނެ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން

 .ޝަފްރާޒް ވަން އެލަިއްޑގެ ފަރާތުންއަރު ފުރުޞަތުފުރަތަމަ ވެސް 

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިދާޅުވާ  އިގަ )ރެކޯޑިން ...އަހަރުތުދެއްވީތީ. ައޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ފުރުޞަ

އެްއެޗއް ސާފެއް  ވިދާޅުވާ އިގަ)ރެކޯޑިންރޯލްކޮށް ހަމަ ހުރިހާ... އަާށިއ މިދިޔަ އަހަރު އޯވަ (އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ

އެްއޗެްއ  ވިދާޅުވާ އިގަ)ރެކޯިޑން ...ސަރުކާރު އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ެވސް ވަރަށް ބޮޑެިތ؛ ރާއްޖެއިން ބޭރުން (ނުވޭ

  (ސާފެއް ނުވޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް  ތޯވޭއާދެ! ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެހެން ބޭފުޅަކު އެްއެޗއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅު

 ޢަލީ ފަޒާދު.އެންމެ މިފަރާތުން . މުގެ ކުރިންދިއު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުފަޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އެްއޗެްއ  ވިދާުޅވާ އިގަ )ެރޯކޑިންކަނޑަެއޅިފައި އަދަދު  މިއަްމގެަގއި ޕްރި 2016ފެބްރުއަރީ  28އާދެ! ތި ބޭފުޅުންގެ 

 (ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ ވިދާުޅވާ އިގަ )ރެޯކޑިން ސް ވަރެްއގެ ސްޓަރޑީެއއް...ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެ (ސާފެއް ނުވޭ

 އި ގަ)ރެކޯޑިން . ކޮަބއިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ..މީގަިއ؛ އެހެންވީމާ، ކަހަލަ އަދަދެއް ކޮންމެވެސް އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން 

 (އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ  ވިދާޅުވާ

 



  

  ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ސީނިއަރ އޮިފސަރ މަރިޔަ އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

ތެރެއިން  ދެން އޭގެ (ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ ވިދާޅުވާ އި ގަ )ރެޯކޑިން ...ގަނޑުމެން އިންނާނެ ތަންކޮޅެއް ކުރިންއަޅު

 ވިދާުޅވާ  އި ގަ)ރެކޯޑިން އެީއ އަސްުލ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން... ފައި އިންނާނީ. ހުށަހަޅާ ތިން ޕްރިމިއަމެއްަގއި 

ބޮޑުވީމާ އަޅުގަނޑުމެްނ  ވުރެ ޚަރަދު ވަރަށް އަެނއްކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެފޯޑުކުރެވޭ (އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ

 ރިކުއެސްޓް މި ކުރަނީ.

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

މި ވިދާޅުވަނީ ހުށަހަޅާފައޭ އޮންނާނީ ޕްރީމިއަމް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ތި ޭބފުޅުން އާދެ! 

އަސްލު ތޯއޭ އުފެދޭ ކަެމއް ިކހާ ދުވަހެއް ބޮޑުކުރުމަށް. ދެން ހުށަހަޅާއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް ސުވާލު

 އި ގަ)ެރކޯޑިން ) ނުކޮށް... މަލުވާަހކައަީކ ެއއްބަްސވުމަށް ޢަކީ ެއގްރިމެންޓް ކުރެވިަފއި އޮތީ، އަޅުގަނޑުމެންނާއެ

 (އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ  ވިދާޅުވާ

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިން ފެށިގެްނ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުެގ ނިޔަލަށް. 2014ިޑސެމްބަރު  31އެއްބަްސވުން މި އިނީ 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަން

ިމ  މިސާލަކަށް ޕްރިމިއަމް ދިމާވާ މައްސަަލއަކުންއަލުންަބލުން ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި ނަަގއިފި ކަމަށް 

ެއއްެޗއް ސާފެްއ  ވިދާޅުވާ އިގަ)ރެކޯޑިން  ...ބޮޑުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގވާއިުދގައި

ކޮންޓްެރކްޓަްށ . އެްއވެސް އެްއޗެއް މިހާރު އޮތް ޕްރީމިއަށްވުރެ ވެގެންުނވާނެއޭއިުތރު އަްށވުރެ 10% (ނުވޭ

އަސްލު އޭ. ޕަސެންޓް ބޮޑުެވގެންނުވާނެ  (އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ ވިދާޅުވާ އިގަ )ރެޯކޑިން ...ބަދަލުގެންނައިރުަގއި

އަނެއްކާ އިތުރަށް ބަދަލުގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގެން ބޭނުންވޭ. 

އެްއޗެްއ  ވިދާުޅވާ އިގަ )ރެޯކޑިން ުކރިއަށްދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަްނނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން... އިޢުލާނު ކޮްށގެން ްއކަލައެ

ކުިރއަށް އޭިތ ހިސާބުން ިއވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީައކުން ކަްނނޭނގެ ބެލުންތަކެއް ބަލާަފއި ކަންނޭނގެ އެ (ސާފެއް ނުވޭ

ކޮންޓްރެކްޓް ތެރެއިން ވަަރށް އި ޕްރިމިއަމް ބޮޑުކުރަންވީމަ ހުރެފަކުއްލިއަކަށް  ނޫނީ މިހެން ހަމަގެންދާނީ. އެހެން

ެއްއޗެއްސާ ިޚލާފުވެވެނީހެން އަުޅގަނޑަްށ  ާކިއ ގާނޫނުތަކާއިަގވާއިދުތަ ބަިއވަރުއުނދަޫގކަމަކަށްވާނީ. ވަރަށް ވަރަށް 

 (ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ ވިދާުޅވާ އިގަ)ރެކޯޑިން  މިވަގުތު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ... ހީވަނީ.



  

 

 ޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަރުޒޫ އަޙްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ން ރު. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްީރމިއަމަށް ބަދަލުގެންނައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރި 

 ނަށް ލިބެމުން އަންނަ ޕެކޭޖަށް އެއްވެސް ަކހަލަ ކުރިއެރުމެއް އަންނަންމިހާރު އަުޅގަނޑުމެ ހުށަހެޅިއިރުގައި

 ބައޮތްޯތ؟ކަހަލަ ެއްއެވސް ވިސްނުންފުޅެއް އެގޮތަކަށްތޯއޭ ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްާވއި އޮތީ. އެ 

 

 ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ސީނިއަރ އޮިފސަރ މަރިޔަ އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

 ވިދާުޅވާ އިގަ )ރެކޯޑިން އިންގޮތުން އަސްލު މި އިނީ...ސިޓީ އަސްލުަގއި ފޮނުވާފަިއާވ މި އަސްލު އަުޅގަނޑުމެން 

އް އޮތްތޯ ބަލާލަންވެގެްނ މަގެސް ކަހަލަ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ދެން އަސްލު އެްއވެ (އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ

 އަސްލުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީ ފޮނުވީ.

  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.އާދެ! 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ވެސް އަުޅގަނޑަްށ އިުރގައި ތިކަމާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރި  މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފުރަތަމަ ޔާ ޝުކުރިއް

ކަމަކަްށ ނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ލާމެހިފައި އޮތް ނަމަވެްސ މެންބަރުންއެހެން ދެން .އުނދަގޫތަެކްއވި ކަމެްއ މިއީ އިނގޭތޯ

ކަަމށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުްނގެ  ކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަެކއް އުޅޭޚިދުމަތް ފޯރު ކަން އެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ  ،ވީހިނދު

 ގެެނވޭތޯ މަސަްއކަތް ކުރުމަށް. ެއއަށް މެދުމިނުގެ ޙައްެލއްވެސް ސާސްތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ައުޑއަހާފައި ދެފަރާތުން އިޙު

ތި ބޭފުޅުންެގ  ބައްދަލުކޮށް ތި ބޭފުޅުންނާމަޝްވަާރކޮށްފައި ނިންމީ އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި 

ަބއެްއ ދެނެގަންނަން އިނގޭތޯ. ދެްނ މީގައި ކުރީަގއި  ދެވޭެނގޮތަކީޮކބައިތޯ މީަގއި  އިޙުސާސްތަްއ ައޑުއަހާލައި

ެރވި، ދެފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް، ތަފާތު ކު ފާހަަގކުރެްއވި ގޮަތށް އިޢުލާނެއް އެ ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވާުލެވގެން ދިޔައިުރަގއި އެހެން އްކަތް ތި ފަރާތާ ޙަމަސަވެްސ އެނގޭނެ  މުއްދަތުކަން ުމއްދަތަކީ ވާހަކަތައް ެދކެވި މި 

ހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ކުރެވުނު އިޢުލާނާ އެކުރިމަތިލައްވާަފއި އޮްތ ކަމެއް އެހާ ބޮޑަކަްށ ހަނދާނެއް ނެތް. ބައެއް 

ންނާކަށް އަުޅގަނޑު ެއއްގޮަތކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ގެ މިއަށް އުނިއިތުެރއް ކަެމއްގެ ތަޢާރުޟުވުމެއް އަންނާނެ ެއްއވެސް

 ފަލާްޙ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިންތޯ ެއއީ ހަމަ އުފެދޭ ސުވާެލއް. ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިްނ ގެެނވޭނެ ކަެމއްތޯ ނޫން

ނީ ލެއް ގެނެވެންޏާ ގެންނާބަދަ ބައްަލވަންވީ. ބަްއލަވާފައި ގެެނވެން އޮތް ކަންމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކަންނޭނގެ އެ



  

އެންމެ ބޮޑަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުންގެ މު ކޮމިޓީައކީއެހެންނަމަވެސް ޢާއް މައިގަނުޑކަމާއެކީ.

 ތި ބޭފުޅުންނަށް ވިވި ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުންހަމަ އަުޅގަނޑު ވެސް  ކޮމިޓީން ވާތީ އެތަނަކަށް  ގުޅިލާމެހިފައި އޮންނަ

 އެދެވޭނެ. މެންބަރުންނަށްއޮތް ކަމެއް ކަމަށް މީގެ އިތުރަްށ ށް ހަމައެކަނި ދަތި އުނދަގޫތަކަކީ އަުޅގަނުޑމެންނާ ހަމައަ

ލިބޭނެ ގޮްތ  ބޮޑު ުފޅާ ޚިދުމަތެއް އޮންނަ އެންމެވެސް އޮތް  އަބަދުމެންބަރުންގެ އެދުމަކަށްވާީނ، ބޭނުމަކަށްވާނީ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ގެން އެދި  ެއކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންެއގޮތުން ތަާފތު އެކިފަހަރު މަތީން  މަގުފަހިވުން.

 އިގަ )ރެކޯޑިން  ެދވޭނީ ބަޙުސްތަެކއް ވެސް...ހިމަނައި ތެޭރގައި އަދި ިއތުރަށް ކޮންކަމެއްތޯ މީގެވެސް  ދަންނަވައިގެން

ވެސް  އި ވެސް ހިމެނޭ މީހަކަށްވީމަ ހުރިހާ ކަމެއް އޭރުސަބް ކޮމިީޓގައިވެލުޭއޓްކުރި  (އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ  ވިދާޅުވާ

ން އެްއވެްސ ނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިމެންބަރުންނަށް ލިބޭ ޢި  ޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވިމީަގއި އަުޅގަނ ހިނގާފައި އޮތީ.

ން ގިނަ ގެ ތެރެއިއަޅުަގނޑުމެންހަމަޖެހޭތޯ ކަމެއް ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިއތުރަށް އި އުނިކަމެއް އަންާނކަށް ޢިނާޔަތަކަށް

ތި ބޭފުޅުްނެގ އެހެން އޮންނައިރު އެއަްށ އިތުރު އުިނކަމެއް އައިސްާދނެ ގޮތަކަށް  ނީ ހޯދަން.މެންބަރުން ވަކާލާތުކުރަ

ތި  އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އިނގޭތޯ. ޙައްލަކީކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮބައިތޯ އެައށް ގެނެވޭނެ  ނޑުމެންއަޅުގަޙާލަތު 

ދެން ހެދޭނެ ދެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ކަަމށް ވަންޏާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުފަރާތުން ނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅުން

މުއްދަތުަގއި ނުދެއްވޭނެކަުމގެ މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ގޮތްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް

ގަނުޑ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ވެސް މުން ދެން އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދާންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާުއއްއެްއވެސް 

މިއަށް ބަދަލެއް ނައިސް  ކަމެއް މިަވގުތު ހުރީ ންގެ ހުރި ވިސްނުންފުޅެއްތި ބޭފުޅު ވެސްއަދި ހަމަ ކަންބޮޑުވަނީ

ސާސްަތއް ތަފްޞީލުކޮށް ތި ޭބފުޅުންގެ އިހު ނޫނީ ތަންޮކޅެއް ކަމަށް ދޫކޮށްަލންވީނޫންތޯއޭ. ނުކުރެވޭނެ

 ޅު. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްެދއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

 އިގަ )ރެކޯޑިން އަންނާނެ... (އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ ވިާދުޅވާ އިގަ)ރެކޯޑިން މީގެން... މީގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މަްށ ެވއްޖެއްޔާމުން މި ކޮންޓްެރކްޓަށް ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް... ކުުރކޮށް ދަންނަވާ ކަ (ެއއްެޗއް ސާެފއް ުނވޭ ވިދާޅުވާ 

 (އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ ވިދާޅުވާ އިގަ )ރެކޯޑިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުން އެިދވަަޑިއގެން އެބަ ތިއްެބވި. އަުޅގަނުޑ  3އަދި އިތުުރ . މޫސާ ިނޒާރު އިބްރާހީމްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

އެްއެޗްއ  ވިދާުޅވާ އިގަ)ރެކޯިޑން .ތި ޭބފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ..ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ އަުޅގަނޑު އަހާލަން ެގކުރިން އޭ

ވިދާުޅވެފާނަންތޯ؟  ނަންަބރުތަކެއްކިހާވަެރއްގެ ެގއްލުމެއްތޯ ލިބިފައިވަނީ ެގއްލުންތަެކްއ އެބަ ވެއޭ.  (ސާފެއް ނުވޭ



  

ބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ނަންބަރުތަކެއް ވިދާުޅވެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އޭރު އަުޅގަނޑުމެންގެ މެން

 މަރިޔަމް އަޓްޕުޅުަގއި ނަންބަރުތަކެއް އެތްހެން ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ.

 

 ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ސީނިއަރ އޮިފސަރ މަރިޔަ އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

ާއ  2015ާއއި  2014ޕަސެންޓޭޖެއް ުބނާކަމަށް ވަންޏާ މިދިޔަ އަހަުރ  އަސްުލގައި ައޅުގަނޑުމެން ގަނޑުމެންއަޅު

ސްކޭން ކުރަްއވާފައި އެބަހުރި ގާްތގަނޑަކަށް... (ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ ވިދާޅުވާ  އިގަ)ރެކޯޑިން ހިސާބަށް... 

ެއއްެޗްއ  ވިދާުޅވާ އިގަ)ރެކޯިޑންޭއގެ މާނައަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް... (ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ ވިދާުޅވާ އިގަ )ރެކޯޑިން

ވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަދަންނަވާ ކަމަށް  ދެން ޕްލަސް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދަދުން (ސާފެއް ނުވޭ

ރުފިޔާ. ދެން އަސްލުގައި މީތި ބޮޑަށް މިގޮތަށް މިވީ  މިލިޔަން 2ލޮސް ވެސް ވެގެން ދިަޔއީ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ރެކޯޑިްނަގިއ  ބޮޑަށް... ތެޭރގައި އާޝިާޔން ޤައުމުތަކުން ހަމަ ވަރަށް އަހަރުގެ ތުވެދިޔަ ދެތިން އަސްލުަގއި ވޭ

ސް ޕެކޭޖާ ޚިލާފަށް އިންޝުއަރެން ބައްޓަންކުެރވިފައި ހުރިއެހެންވީމާ، ކުީރަގއި  ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

ޗޭންޖެއް ައއުމާ ވިދިގެން އަސްލު މިހާ ، އެހެްނވީމާ )ެރކޯޑިްނގައި ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ( އަސްލުަގއި...

 ބޮޑު ބަދަލެއް މިއައީ.  

 

  ރެްނސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިންުޝއަ އެލައިޑް ހެލްތު

)ރެޯކޑިންަގިއ  އިންޝުއަރެންސް... ގަކުރެްއވިހެން މަޖިލިސްގެ ހެލްތުތުރުކޮށްލަން. ފާހަކުަޑއެްއޗެއް އެއަށް އި  !އާދެ

 ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ުސވާލު ތަކުރާރުޮކށްލަން ބޭނުންވޭ ދެންމެ  ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު !އާދެ

ގޮތުްނ ލިބެންޖެހޭ  އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާ ކުެރއްިވ ސުވާާލ ުގޅިގެން. މިހާރު މެންބަރުންނަށް މި ލިބޭ ގާނޫނީ

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން ދިއުމަކީ އެއީވިޔަސް އެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެންހެން  ގޮތެއް ވާތީެވ، ކޮންމެޚިދުމަތަކަށް

. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާުފކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ތި ވިދާޅުވާހާ ބޮޑު އިހާލެްއގަ އެްއވެސް

ދާއިރުަގއި ކުިރއަށް މި އޮތް ނުވަވަރަކަށް މަހަށް ކިހިނެއްތޯ ޚިދުމަތް ތިޔަ ކުންފުނިން ތަޙައްމަލްކުރަމުންގެއްލުމެއް 

. ންޖެހޭތުން ވެސް އެބަ އެނގެނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ފަރާބަރާބަރަށް ލިބެމުން ދާނެތޯ؟ އަުޅގަ

ެއއީ ތި ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ.  ވެސް ަތުކރާރުކޮށްލަން އެ ުސވާލު އަުޅަގނޑު ހަމަ އަނެއްކާ، އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ުސވާލު އިނގޭތޯ.



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަމަލުކުރައްވާނެއޭ. މި ކޮންޓްރެކްޓް ނިމެންދެން  ޒް ދެއްަވއިފި. ވިދާުޅވެއްޖެރާވާުލގެ ޖަވާބު ޝަފްއެ ސު !އާދެ

 ވެސް ެއކަން ޮކށްދެއްވުންތާ ދެއްތޯ. ދެން ޢަމަލުކުރެއްވުމުގެ މާަނއަކީ ަހމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެދޭ ކޮންމެފަހަރަކު

 ްއޔާ ޝަާފޒް އަިދވެސް ވިދާުޅވެދެްއވާ.ކަން އަދިވެސް ބޭުނންފުޅު ކަމަށް ވެއްޖެހަމަ ޔަޤީން

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތްތަކަށް ކޮންޓްރެްކޓް ނިމެންދެން ހަމަ މި ކޮށްދޭނަން، މި ޚިދުމަ އަުޅގަނޑު ވެސް އަދިެވސް ފާހަގަކޮށްލަން !އާދެ

 )ެރކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ( ...އެްއވެސް ކަހަލަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 އް ގޮތެ ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮްށލެވޭ އެހެން މައްސަލައެއް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮންމެ

 ޭވ()ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުާވ އެއްެޗއް ސާފެއް ނު ...ވިޔަސް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މި ލިބޭ ހުރިހާ ޢިނާޔަތަކީ

ސްކީމްތަކުަގއި ަބއިވެިރވުމަްށ އެދޭ ކަނަޑއެޅޭ ަފއިސާ ެވސް އެީއ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިގެން މަޖިލީހުން 

)ެރކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ... ގާނޫނީ ގޮތުން ބަާލިއރު އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ، ެހންވީމާއެްއޗެއް. އެ ރަންޖެހޭކުފާސް

ދެން އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގޭ އެ ބޭފުޅުން އެކަްނ  މައްސަލަތައް ދިޔާމަމި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަށް  ސާފެއް ނުވޭ(

)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅާވ  އި ތި ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަނޑުމެން...ގޮތުގަ  އަދި އަުޅގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭކުރަްއވާނެ ގޮތެއް. 

 ވާނީ...އިުރގަިއ ހުންނަންއަުޅއްާވއިުރގައި ކަނަޑއަޅުްއވާތި ޭބފުޅުން ވިދާޅުާވ ައގުތައް ކަނޑަ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ(

ޕަސެންޓޭޖު ވެސް ހުންނާެނހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ.  އެހެންވީމާ، އެ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުާވ ެއއްެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ(

)ރެކޯޑިްނގަިއ  ވާނީ...އޮންނާނީ ތި ބޭފުޅުން ަތްއޔާރު ނަތީޖާެއއް ެވސް )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ުނވޭ(

ުރކުރަްއވާއިުރަގިއ ތި ބޭފުޅުން މިކަމަށް އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މާްއދާއެއް ަތއްޔާ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާެފއް ުނވޭ(

 ސާެފއް ނުވޭ()ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް  ވިސްނާލަިއގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަކައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތި ބެނެފިޓަށްޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ  !އާދެ

ހުރި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  )ރެކޯޑިްނގައި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުޭވ( ...ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރީަގއި

 ސަތޭކަ... ސްހާސް ފަރަ ބާއެބައޮތް ޕްރިމިޔަްމ ޕްލެޓިނަމް ޕެކޭޖުގައި. މިހާރު ކަރަންޓް ޕެކޭޖުގައި  އަދަދުތައް



  

ޕްރީމިއަމެްއ  35000ޕްރީމިއަމަކާއި  26250ޕްީރމިއަމަކާއި  22500 )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ(

ދަންނަވާލާނަން. އަލުން ައޅުގަނުޑ  މަޢާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ. !އާދެ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެބައޮތް ހުށަހަޅުްއވާފަ.

 ގެ 25000ދެން މިއޮތީ  .24000ދެން މިއޮތީ  .22000އޮތީ  ދެން މި އެއީ ކަރަންޓް އޮންަނ ޕްރީމިޔަމް. 12500

ޕްރިމިއަމްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެ ޕްރިމިއަމްތައް އޭރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މިހާރު 

އަމަށް. ޕްރިމި 22000ަލއްކަ ރުފިޔާ އޭުރ މި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ އެިތން  3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ، އޭރު އެ 

 މި ދެވެނީލައްކަިއގެ ޕްރިމިއަމްތަކަށް  5ރުފިޔާ ދެއްކީމަ. ދެން  24000ލަްއކަ ރުފިޔާގެ ލިމިޓަކަށް ލިބޭނީ  4އެއީ 

އެ  ރުފިޔާ ެދއްކީމަ. ެއހެންވީމާ، މިއީ އެ ބޭފުޅުްނ އޭރު ހުށަހެޅުްއވި ޕްރިމިައމްތަކަކީ. އެ ބޭފުޅުން 26000

ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަްނ ށް ފާހަގަކުރެްއވީ އެތީަގއި އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނުޑ ވާނެ ކަމަފާހަގަކުރެްއވީ ހުށަހަޅާފައި 

 މަރުޒޫގަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާ

 ދޭ...މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޙައްލެއް ނުހޯ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ. އަޅުގަ !އާދެ

ވާުލކުރިިއރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕްރޮޕޯސަލް އޭރުގައި ލިބިފަިއ ޙަ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

 ތޯ އަުޅގަނޑު މުޤައްރިރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.އޮތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( ...ހުށަހެޅުއްވި ޭއގައި އޮތް !އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ފަރާތުން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅަކު  އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

ތި  ދެން އެހެންނަމަވެސް،ގެ ޕެކޭޖަކަށް ދިޔައީ. ރުފިޔާ 12500 މި އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުން އޮއްވާ ކަންނޭނގެ 

 ކަށް އޮތީ ގެން ޙައްެލއް ހޯދޭނެ ގޮތަަވމުން ދާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް މީފުޅުންނަށް ގެއްލުންތަކެއް ބޭ

ދޭތެރޭގައި މިއަށްތުރެ  ންދާ ޕެކޭޖާއި ދެން އިން ޕެކޭޖާމިއަށްތުރެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބޭނުންކުރަމުން ގެ

މަށް ވަންޏާ ދެ ފަރާތް ވާހަކަދަްއކަިއެގން އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަެލއް ތި ބޭުފޅުން ހުށަހަޅައިފި ކަ

ޙައްލެއް ގެެނވިދާނެހެން. އެަކމަކު ކުރީގެ ބިލު، އަުޅގަނުޑމެން ކުރީގައި ހުށަހަޅާފައި ޮއތް އެތި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި 

 އެއީ ކަންޭނނގޭ. މިއަށްތުރެ ރަނގަޅު ެއއްަޗކަްށ ދިއުމަށް ޓަކައި.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ



  

ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ވީގޮތަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ވެސް ބޭނުންވެގެން ކޮންޓްރެކްަޓްށ  !އާދެ

. މި ކޮންޓްރެްކޓްގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ތިއްބާ މިދިޔަ އަހަރު އިހުށަހަޅައިގެން މިދިޔަ އަހަުރގެ ތެރޭގަ 

ން ވާހަކަތަެކއް ދެެކވުނީ. މައިންބަފައިން ހިެމނުމާއި މިކަހަލަ ބައިވަުރ އަޅުގަނޑުމެން ރިަވއިސްކުަރންވެގެ

ވެްސ މިކަހަލަ ވާހަކަފުޅުތަެކްއ  ވާހަކަތަެކއްެގ ތެރެއިން މި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލެއްވީަމ ވަަޑިއގެން އޭުރގައި 

އެހެންނަމަވެސް، އޭުރ  ފާހަގަކުރެްއވީ. އެހާ ފަސޭަހފުޅެއް ނޫނޭ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެްއވި އިނގޭތޯ. ދެން

ވެްސ  ކޮންޓްރެކްްޓގައި ޝަާފޒް ވިާދޅުވި ގޮތަށް ފަރުމާކުރަްއވާނަމޭ ވިދާޅުވެަފއި ކުިރއަށް މި ެގންދިޔައީ. ދެން އޭރު

އެބަހުރި. އަދި ތި ބޭފުޅުން ވެސް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ.  ހަމަ ފާހަގަކުރެއްިވކަން އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހަނދާން

ނޫނޭ މި ޕްރިމިއަމްގައި ގެންދާކަށް އޭރުަގއި ެވސް ވިދާުޅވި. ދެން ފަުހން ލިޔުމަކުން މި މައްސަަލ  އެހާ ފަސޭހަފުޅެއް

މި ދެންނެިވ ހުށަހެޅުންތަކަކީ  ގެ އަތްުޕޅުަގއި އޮތްއުޅެނީ. ދެން ތި ބޭުފޅުން އައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި

ރެކްްޓގައި ސޮިއކުރެްއވިއިުރަގއި އެ ބޭފުޅުން ހިއްސާކުރެްއިވ ދުވަސްވަރު އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް. ދެން ކޮންޓް

ކަމެއް ނޫން ދެއްތޯ. ައޅުގަނޑަށް ރަނގަޅަށް ދެއްތޯ ކިޔުީނ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެކަން ޮއތް ގޮތަކީ އިނގޭތޯ. ދެްނ 

ޅު ނޫންކަން ވެސް އެނގޭނެ އެހާ ފަސޭހަފު ންސް ފާހަގަކުެރްއވިކަްނ ރެކޯޑުހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް އޭރުގައި ވެ

 ޕްރިިމއަމްަގއި މިހާރު އެ ދޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދކަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެަކން ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާނަމޭ  12500

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ. !ކޮށްދެްއވީ. އާދެެއކަން ވިދާޅުވެަފއި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ދާ

ރުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު މި ދެމުން ގެންދާ ޕްރިމިއަމް ކިހާވަރެއްގެ ދެން އޭގެ އިތު !އާދެ

ބަދަލަކާ އެއްކޮށްތޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް ގެއްލުމަކާނުލާ މި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ؟ އެއެއް ހަމަ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަްނ 

 ބޭނުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރިޔަމް. !އާދެ

 

  ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ސީނިއަރ އޮިފސަރ މަރިޔަ އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ ލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއެ

ހާސް ރުފިޔާ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް  22އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ އެްނމެ ކުޑަ އަދަދަކަށް ވެސް 

ަޑކަށް އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ލާފަ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަުކޑަ ފުރުޞަތެއް ާލފައި ހަމަ ގާތްގަނ

ރުފިޔާ  19900އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓެޓިސްިޓކްސުން ދައްކާއިުރގައި އެންެމ މަދުވެގެން ވެސް އަޅުގަނުޑމެންނަށް 



  

ންނަށް އަޅުގަނޑުމެ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާފެްއ ނުވޭ( ...ގޮތުގައި ައޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވޭ ޕްރިމިއަމް

 އިނގޭތޯ. ްއވެސް ފައިާދއެއް ނެތިއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްތޯ. 19900

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤުފެލިދޫ ދާއި

މިލިަޔން ރުފިޔާގެ ޕްރިމިއަމަކީ އަހަރެއްގެ ތެރެއަށް ތި ބޭފުޅުން ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  2ވިދާޅުވި  ދެންމެ ތި 

ރެ ކުަޑކޮށް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވުޖްގައި އަުޅގަނަޑށް ހީވޭ އެއަށްމި ޕެކޭއޮތް ބު ހަދާލީމާ މިހާރު ހިސާ

 ދެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމަށް.

 

 ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ސީނިއަރ އޮިފސަރ މަރިޔަ އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އްެޗއް ސާފެއް )ރެކޯޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ އެ  ...ވެސް ބަލާނެ އަރެންްސގައި އަބަދުއިންޝު ދެން މި އަސްލުގައި ހެލްތު

އިނގޭތޯ. ެދން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ( ...ގެންދެވޭނެ ގޮތާއި ނުވޭ(

ހިސާބު ޓަރޝަރީނުކޮށް  އަހަރު އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް މި އަހަރަށް ބަލާކަމުގައި ވަންޏާމު މި

އޭގެ މާަނއަކީ މި އަހަރު ހިސާބުތައް ، އެހެންވީމާމިލިޔަން.  1.3ގާްތގަނޑަކަށް  ވެސް ެއބައިން އަށް ެއކަނިޖަނަވަރީ

 ވާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ.އިތުރު )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(. .މި ދައްކަނީ ބޮުޑވާތަން. ވެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ދެން މުާއޒު. !އާދެ

 

  ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޢާމުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ވަރަްށ  ލަށްރެންްސެގ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޕަބްިލކުން މެންބަރުންނަށް ދިމާއިންޝުއަ ާޔ މުޤައްރިރު. ހެލްތުޝުކުރިއް

ދެން މިކަން މުޤައްރިރު  )ެރކޯޑިްނގަިއ ވިާދޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ުނވޭ( ...ގިނަފަހަރަށް ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް

މިއަމް ައދަދު ކުޑަެވގެން ޕްރި )ެރކޯޑިްނގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ( ފާހަގަކުރަްއވައިފި އެލަިއޑާއި ެއއްކޮށް...

ކުޑަެވގެން. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ތި ބޭފުޅުން އިތުރުކުރަން، ޕްރިމިއަމްތައް އިތުރުކުަރން ބޭނުންވާ އިތުރުކުރުން 

އޭރުަގއި ެއ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވީ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ( ގޮތަކަށް... އެއީ ެއްއވެސް



  

ބަރުންނަށް އެ ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ހުންނާތީ ޙަޤީޤަތުގައި މެން

އިތުުރވާކަމަްށ  އިށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލަކާ ނުލައެހެންކަމަށްވެފައި މި އިތުރުާވ އިތުރުވުމަީކ ޭއގެ ސަރިވސަ

، ކުރަން، އެއްބަްސވަން. އެހެންވީމާވާނެ މިކަން ވެއްެޖއްޔާ ވަރަށް ގިނަ މެންަބރުން އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ ވަަރށް ދަތި

ގެ މެންބަރުގެ ކަމެއް. އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއކަނި ކަމެްއ ނޫންވީމަ. ވަރަށް ގިނަ މަޖިލީހު

 އެ ވާހަކަ ފާހަަގޮކށްލީ.، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާ

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާންބަރު އަޙްމަދު ދޫ ދާއިާރގެ މެކުޑަހުވަ

ބެހޭ ގޮތުން އެލައިޑް  ރެންސްގެ ޕްރިމިއަމް ބޮޑުުކރުމާއިންޝުއަ ިރ މުޤައްރިރު. ހެލްތު ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ !އާދެ

ހާ ރެންްސގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް، މި މަްއަސލައާ ުގޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވީތީ ހުރިއިންޝުއަ

ރެންްސގެ އިންޝުއަ ބޭނުންވަނީ މި ހެލްތު ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަން

ބޮޑު ބަދުނާމެއް ހިންގާނެ އެކަމުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް  ކަމަކީ މިއީ ވަރަށް

ދު މިދިޔައީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަެވގެން. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ ިތ ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުދާ ކަެމއް ކަުމގައި ިމއަ

ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް ފައިދާެއއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފައިދާެއްއ 

ރެންސްެގ އެއީ. އިންުޝއަ ވުނު ނުކުތާައކީ އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިއަދު މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުގަނަޑށް ފާހަގަކުރެ

ެވސް ެގއްލުމުގަިއ ެއކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. ަދއުލަތުގެ އެހެން  ޚިދުމަތް ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމަގައިމު

ކޮންމެ ތަނަކުން ސަބްސިީޑޒްެއއް ދީގެން ކުރެޭވކަާމ މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

ހާހަށް ބަދަލުކޮށްފައި  12ހާހަށް.  12ހާހުން  9ދެން  ހާހަށް. 12ފެށި ކަމެއް މިހާރު  ހާހުން 9އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވިދާޅުވަނީ ބޮޑުކުުރމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތި ބޭފުޅުން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މިހާރު ތި 

 ެވސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ރަނގަޅަށް މި ޚިދުމަތް ވެްސ އެއް ތި އެދޭގޮތަށް ތިކަން ކުރުމުގަިއ އަޅުގަނުޑގެ ހަމަގައިމު

ދިނުމަށް ޓަކައި ޕްރިމިއަމް ބޮޑުކުރުމަކީ ހަމަ އެއްވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނުޑގެ އަމިއްލަ ރަޢުޔު. 

އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ެވސް އެބަހުރި ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ބަެއއް ކަހަލަ 

އިންބަަފއިންނާއި ދަރިން މި ޕެކޭޖް ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ޓަަކިއ ކަންބޮޑުވުންަތއް. މިސާލަކަށް އެއް ކަމަކަށް ހަމަ މަ

ކުރި މީހެއް އަުޅގަނޑަކީ. އަިދވެސް އަުޅގަނޑު ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްއިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގެ ތެެރިއން އެ

މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ހަމަ އެދެން އެކި މެންބަރުންނަށް އެކި ގޮްތގޮތް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި، ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި 



  

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ އެބަހުރި ިތމަންނަމެން އަމިއްލައަށް އެ ޕްރިމިއަމް ދައްަކއިގެްނ ވެްސ ކުރެވޭެނ ކަހަލަެގ ގޮެތްއ 

އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ެއކަން ކުރަން ބޭނުމޭ. ދެން އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ތި ބޭުފޅުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ 

އި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ެއަކމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ މުޤައްރިރަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީފަ

ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެްނ ކުރެވެން އޮތް ކަމަށް ވަނީަނމަވެސް ދައުލަތުގެ އެހެން 

އެއިންނަ ވަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މުއައްސަސާަތކުގެ އެހެން ިއސް ވެރިންނަށް އެއިންނަ ޕެކޭޖް ހަމަ

ވެްސ  މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކޭ. އެހެން މި ދެންނެވިކަމަކީ ހަމަަގއިމު

ކޭޖް ބައެއް މުައއްސަސާތަުކަގއި ހަމަ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި ދޮންދަރިން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް މި ދެންނެވި ޕެ

ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަުކގައި މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް 

ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ، ެއ ނުކުތާ ވެސް އަޅުގަނުޑ  ވެސް ެއއް ހަމައަކުން އެއް ުއސޫލަކުން ހުރުމަކީ އެއީ މުހިންމު

ގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ަމސައްކަތް ކުރި މީހަކަށް ވެަފިއ އަދި ޚާއްަޞކޮށް އޭުރ ފާހަގަކޮށްލަން. ެއއީ ެއކަމަށް އަޅު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެްނ ގޮސް އެ އިޞްލާޙު ވެްސ ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަްށ 

ށް ދަންނަވާނަމަ ހަމަ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުސޫލާ ޚިލާފަށް ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހަމަ އެހެން ގޮތަކަ

ބަދަލުކޮށްލައްވާފަ. އެއީ އެަކން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ެވސް ނޫން. އެ ބިލު ވަީނ ފާސްވެފަ. އަދި ބިލު 

 ރިއްޔާއަށް ފޮނުިވިއރުގަިއ، އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވިއިުރގަިއ ެއއިން ެއއްެވސްހޫޤުކުރުމަށް ޓަކައި ަރީއސުލްޖުމްތަޞްދީ

ށްފަެއއް ނެތް މި ދެންނެވި ނުކުތާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަމިއްލައަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް ގޮުތގައި އެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ

 އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން ޮގއްަސ އޮންނާނީ. ހަމަ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނަށް. ދަރިންގެ ތެރެއިން ވެްސ، އަދި ހަމަ

އަހަުރގެ އުމުރަީކ  18ކުރާ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ އެްއކޮށް މި ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް މި ޕްރިމިއަމް ބޮޑު އެއާ

 25ވާތީވެ، ެއ އުމުރު ވެސް ހަމަ ެގއްލިގެންދާ އުމުރު ނޫން ކަމަށްއެއީ ހަމަ އަދި ބެލެނިވެރިަކމުގެ އެްއކޮށް 

އްކަމަކީ މިކަާމ އަހަރަށް ހެދުމަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން އަނެ 25އަހަރަށް ހެދުމަށް. ދަރިންގެ އުމުރަކީ 

ެވސް ޝަކުވާކުރަމުންދާ އެްއ  ގުޅޭ ގޮތުން ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ހަމަގައިމު

ކަމެއް ކޭސްލެސްކޮށް މިކަްނ ކުރުމުގެ މައްސަލަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކީ ދަންނަވާނީ އެކަްނ 

ތަކަށް ބޭނުެމއް ުނވެޭއ އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާ ކަންަތއް ފުރިހަމައަްށ ެވސް ެއގޮ އަޅުގަނޑެްއ ހަމަގައިމު 

ހުްނނަ ވަގުެތްއގަިއ އަުޅގަނުޑ ައތުގައި ލާިރ ހުރެއްޖެ ކަމަްށ  ވަނީކަމަށްވަންޏާ. އަުޅގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް

އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނޫން. ވަންޏާ އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ ާލރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަްނ ކޮށްލަފާނަން އިނގޭތޯ. 

ކޮށްލީމަ ދެން އެއްވެސް ދަތިކަމަކާނުލާ އައިސް ބިލު ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފައިސާ ހަމަ އިންގޮތަށް ތި 

އެީއ  އިލިބުނީ ަކމަށްވަންޏާ ބައްލަވާ މިންގަނޑަކުން ބައްަލވާފަ ނޑާނުލާ އެކަ އެ ކަނޑާ އެްއޗެއް  ބޭފުޅުން

ތޯ ނުަވތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ކުިރކަމެއްތޯ ބައްަލާވފައި އެކަން ޭއގެ ބަދަލު އަޅުގަނޑު ކުރިކަެމއް



  

ލިބެނީ ކަމަށްވަންޏާ އެކަންުކރުމުން ދައުލަތަށް ވަރަށް ެއތައް ގުަނއެއް ުލއިެވގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑަށް އެބަހުިރ 

ވެސް މިދިޔަ ެދ ދައުުރގެ  މަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ގައިމުއަޅުގަނޑުެގ ތަޖުރިބާއިން ފާަހގަކުެރވިފަ. ެއއީ މިދެންނެިވކަ 

ފަހަރަކު ހޯދީ.  ފަހަރަކު އިނގޭތޯ. އެ ޚިދުމަތް އަުޅގަނުޑ އެންމެ ިއންނާނީ އެންމެ އިތެރޭގައި ޚިދުމަތް ހޯދާފަ

ން. ވާހަކަ ދަންަނވަ އޭގެފަހުން އަުޅގަނޑު އެކިަފހަރުމަތިން ހަމަ ދާ ވަގުތުތަކުަގއި ުގޅާލާފައި ައޅުގަނުޑ އެ

ދެންނެވީމާ، ދާ ހޮސްޕިޓަލަކާ ދެން މިއޮންނަ ޕްރޮސީޖަރ ދިގުކަމުން ގިނަފަހަރަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ަވގުތު 

ވެސް އެހެްނ  ބޭފުޅުން އެކަންތައް އެްއގޮތަކަށް ކުޑަެވގެން އެހާފަސޭހަ ކަމަަކށްނުވޭ. އެކަަމކު އުނދަގުެލްއނޫން ތި

ގޮތަކަށް ވަކިަކހަލަ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން  ންޖެހޭ ހަމަ އެދޭ ކޮންމެބޫލުކުރަޤަދަންނަވަނީކީނޫން. އަޅުގަނުޑމެން 

ނުވާނެކަން ވެސް  ދެން ކުރަނީ ކަމަށްވަންޏާ އެކަންކުރުމަކީ އެހާފަސޭހަ ކަމަކަށް އިވަކިކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް ބަލަ 

ބައެއްފަހަރު ކުއްިލއަކަްށ ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެިވހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ޤައަޅުގަނޑު ހަމަ 

ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ  ވަގުތުގައި ެއކަންކުރަން އަުޅގަނަޑށް ހަމަ ދަތި. ދާދިފަހުން ންޖެހޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ

އެންމެފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭަރށް ދިޔައިުރގައި އަުޅގަނޑަްށ ގުޅިން ގުަޅއިގެން ެއވާހަަކ ދެންނެވީމަ ވިދާުޅވި ދާ 

ދާ ދުވަހަކާ އެްއޗެހި އަްނގާލާޭށ. އޭރުން އެކަްނކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަްށ  އިކާދާ ަގޑިއަ  އިހޮސްޕިޓަލަކާ

ދެން ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެކަްނ ނުކުރެވޭ. ނުކުެރވިގެން އަޅުަގނޑަށް އަމިއްލައަށް ބޭސްފަުރާވ ހޯދައިގެން އެ ބިލުތަްއ 

ެއކަން އެހެން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންާޏ ، ހިފައިގެން ނުވެސްދަންވެްސމެ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް

ކުރަން އަޅުގަނޑު ބޮޑަްށ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ހަމަ  އެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހަވެދާނެ. އެކަން

ޙައްޤުތަކަށް ކުަޑއިމީސް ނުާވނެ ގޮތެއްގެމަތީން އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ 

ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން އަޅުގަނޑު ެނގި ބޭސް  ޕްރިވިލެޖްނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މި ދެއްވާފައި އޮންނަ މިދެން

ގުޅަެއއް އިނގޭތޯ. އެތަނުން އެްއކޮށް ހަމައަށް ނުލިބުނީމާ ހަމަ އެ ބޭްސގުޅަ އަުޅގަނަޑށް ގޮްސ ބޭރުން ގަންނަން 

ސަތޭކަ ރުފިޔާއަްށ ސްސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް އިނގޭޯތ. ފަސްފަ  ލިބުނު ދެ ހާސް ރުފިޔާއަށް ލިބުނު ބޭސްގުޅަ ގަންނަން

އަޅުގަނޑަށް ބޭސްގުޅަ ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންވެއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

 ޝްލެސްކޮށްކޭފައިސާ ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބެނީ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ޭބނުމެއްނެތޭ  ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެ ގައިމު

ހުންނަ ވަގުތެްއަގއި  އިއެކަން ކުރާކަށް. އަުޅގަނޑު އަތުަގއި ލާރި ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެހެނެއްނޫން ބޭރަށްޮގސްފަ

އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތިގެން ުގޅާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތެއް ހަދަނިކޮށް އަޅުގަނޑަށް ނިމުނީ. 

ެއއީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ުކޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑގެ  ޔާ.ެއއްެޗއް ނޫންިވއް  އަޅުގަނޑުގެ

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން ހަމަ ފެނިފައި ހުރީތީ މިވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، މިވާަހކަ އިތުރުކުރަން އަުޅގަނުޑ 

ދެންނެވިހެން އަޅުގަނުޑމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިަފިއ ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެކަމަކު އިތުރުކުެރވިގެންާދއިރުަގއި މި

 އިއޮންނަ ވަރަށްބޮޑު ބަދުނާމަކަށްވާތީވެ ހަމަ މިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ



  

ުތގަިއ މަީކ ެއއީ ުމހިންމު ކަމެއްގެ ގޮއުމައިންބަފައިންނާ އަދި ދަރިްނނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިކަްނކުރެިވގެން ދި

 ހުށަހަޅާލަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ެދވަނަ ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޢާޒަށް. އަނެްއކާ ވެސްފުރުޞަތު އަރުވަން މިއޮތީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ދެން

  

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢާމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މު

އިންުޝއަރެންސް ކުންުފންޏެއް. އިންުޝއަރެންސް  އީތި ނަކީބޭފުޅުން ފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ތިއާދެ! ައޅުގަނުޑ ސާ

ބޭފުޅުން ޕްރިޑެކްޓު ނުކުަރއްަވންތޯއޭ މިސާލަކަށް މެޑިކަްލ  ކުންފުންޏަކުން މިކަހަލަ ބިޑަަކށް ކުރިމަތިލައްާވއިރުަގއި ތި

ލަފާކޮށްފައި ބޭފުޅުން  ތިޗޭންޖަސްތަކެްއ  ިމގޮަތށް މި ދެންނެވީ ޤައުމުތަުކގައި އިްނވޯލްެވގެން ުއޅުއްވާނީ. ކަންކަމުަގއި

ދާުޅވާ ެއއްެޗއް )ެރޯކޑިންަގއި ވި ...ބޭުފޅުން ނަހައްދަވަންތޯއޭ ޕްލޭނެއް ތިއޮންނަ ޗޭންޖަސްތަކެއް ނެތްޯތއޭ އެކަހަލަ 

 އް ކަަމކަށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން.އެ ސާފެއް ނުވޭ(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ކޮންމެވެސް ެއއްބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެދެްއވާ!

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެކަމަކު ާރއްޖެއިން ބޭރުން )ެރކޯޑިްނގައި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ެއއް ކަމަކީ... 

އެ ވޮލިއުމް ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ުނވޭ( ސަރވިސް ހޯދަން އެދެފިްއޔާ...

ށްނުދެޭވ. މިސާލަކަށް އައިލެްންޑ ނުދެއްވޭީތވެ ނަންބަރސް ނުދެއްވޭީތވެ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ާދއިމީ ފަރުވާެއއް ފޯރުކޮ

ހިފައިގެން ދިަޔއީމާ ެއ މާ  50000އަުޅގަނޑުމެން  )ެރކޯޑިްނގަިއ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(އޭިވއޭޝަން... 

)ރެކޯޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ބޮޑަށް ބާގެއިން ކުެރވެނީ. ަލންކާގެ ެއއްޗެހި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް.... 

ޚާއްަޞކޮށް އަދި  )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާެފްއ ނުވޭ(މި ވޮލިއުަމކުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ...  ނުވޭ(

ގައި ވިދާުޅވާ )ރެކޯޑިން ހަމަގިނަ ޤައުމުތަކުަގއި އިްނިޑއާަގއި ވެސް ހަމަ ފޮރިނާރސްއިންނަށް މި އިންނަނީ ބޮޑުކޮްށ... 

އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން  )ރެޯކޑިންަގއި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(ާރއްޖޭގެ...  އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(



  

ލިބޭ އެްއޗަށް...  )ރެޯކޑިންަގއި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ(ވަރކިްނގ ކުަރއްާވ މި ލިބޭ އެްއޗަްށވުރެ... 

       )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢާމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މު

 މުޤައްރިުރގެ ކިބައިން އި އާދެ! ައޅުގަނޑުެގ ދެވަނަ ކަމެއްެގ ގޮތުްނ އަުޅގަނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމުގަ 

ބޭފުޅުންނަށް  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ހުރަސްތަކެއްތޯ އޮތީ؟ ދެން އެ

)ރެކޯޑިންަގއި  ...ބޭފުޅުންނާ މިދެންނެވީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެްއވެްސވަރެްއގެ ޖަސްޓިފިޭކޝަނެއް އުޅޭނެތޯ ތި

 ޫރޓްކޮށްލެވޭނެ ެއްއވެސް ކަހަަލ ޑޮކިއުމަންެޓއް ެއއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

 އުޅޭނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޭ.2014ޅުވި ބޭފުޅުން ވިދާއެ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ...އެ ބޭފުޅުން އާދެ! ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

ވެްސ، ބަންދުތެރޭަގއި މިއަހަރު ޖެުނއަީރގައި ދެން  ބޭނުންުކރިއޭ. 46%އަްށ ެއ ޕީރިއެްޑގަިއ  2015 އިން 2014

އެްއކޮްށ  އިޑިޕެންޑެންޓުންނާ މީހުން  130ނޑުމެން މި އަޅުގަދެން  ން ދެއްތޯ ބޭނުންކުރިއޭ.ރ އަ މިލިޔަޮއވަވެސް 

ކޮށްފައި އަދަދަކީ ޕްރިމިއަމްގެ ގޮތުަގއި ެއ  )ެރކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާފެްއ ނުވޭ( އެ ބޭފުޅުން...

 ،މިކަންކުރެވޭނެ ގޮތަކީ  ެދން )ެރކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅާވ އެްއެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ( ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ...

އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ  ފައި އިންނާނެގަނޑު ދަންނަވާސުވާލުކުެރްއވީމަ އަޅު  ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ގޮތަީކ އެ

ވިޔަސް ތިކަން ޖެހޭނެ  ގޮތެއް  ކޮންމެ އިގޮތެއް. ކޮށްފަ އެކަންކުރާނެ އެ ބޭފުޅުންނާ ނުލައި މަޝްވަރާކުރާނަން

އިުރގަިއ ބަޖެޓު އަންނާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އަންނަދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހިމަނަން. ވަގުތުން ވަގުތަށް 

 ނިންމައިފިއްޔާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެން...ނޫންތޯ މި ކޮމިީޓން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ުކރެވިދާނެތޯ 

އިންނާނީ އިތުރުވެގެްނ  46ެއއްނޫން އޭަގއި އިންނާނީ. % 10% )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

 22000އިން  12500ޅުން ޕްރޮޕޯސްކުރަްއވާފައި ހުރި އަދަުދތަކަށް ބެލިކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ ގޮއްަސ. ދެން ތި ބޭފު

ެއހެންވީމާ، އަިދ ސުވާެލއް ެއބައޮތްތޯ؟ ނެތް ދެއްތޯ؟  )ެރކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުޭވ( އަށް...

 )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ( ޞަތެއް...އެހެންވީމާ، ދެން ފުރުޞަތު ައރުވަންޖެހޭނީ ދެވަނަ ފުރު



  

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢާމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މު

 މިރު ހުށަހެޅުއްވި ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަންކުރަން ކުޑަުހވަ

އަދި އޭގެ އިތުރުން މި ބަދަލުވެގެން އަންނައިުރަގިއ މީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެން ދާފަދަ ޕެކޭޖަކަށް  ވުންތައްހުށަހެޅުއް

  އިނގޭތޯ އަންަނއިރުަގއި މި ޭޗންޖަސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުްއވުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ... ޝްވަރާކުރަން.އާދެ! ެއކަންތައްަތއް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ިއތުރަށް މަ

)ެރކޯޑިްނގަިއ  ޅުއްވައިގެްނ އުޅުްއވާ...ހުށަހަ އެ ބޭފުުޅން މިހާރު އް ުނވޭ()ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެ

  ޢަލީ ފަޒާދު.  ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ(

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާމެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ 

 ބޫލުކުރާ ޤައަޅުގަނޑު  )ރެޯކޑިންަގިއ ވިދާުޅވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( ...އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ސުާވލެއް ގޮުތަގއި

ެއ  . އެހެންވީާމ،ފަދެމެދު އެގްރީމެންޓުކުރެވި ހޮސްޕިޓަލުތަކާ ން އިންނާނީގޮތުަގއި އިންުޝއަރެންސް ކުންފުނި

އެހެންކަމަށްވަންޏާ  )ެރކޯޑިްނަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( އެ ޕޮލިސީއާ ެއއްގޮތަށް... އެގްރީމެންުޓގެ ދަށުން

ނުވޭތޯ ައގު ބޭފުޅުންނާ ހޮސްޕިޓަލާ ދޭތެރޭގައި ވެަފއި އިންނަ އެގްރީމެންުޓގައި ެއްއވެސްކަަހލަ ކްލޯޒެއް  ތި

މާއި ކުަޑކުރުމުގެ ގޮުތން ކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ތި ބޭފުޅުން އަސްލު  އެ އެގްރީމެންޓްެގ ބޮޑުކުރު

މައްޗަށް ޑިޕެންްޑވެފައި އެ ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ކަމަށް އެއީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތް. އެހެންކަމަށް 

ީދފައި ުކއްލިައކަށް ެއކޮޅުން ޮބޑުކުރީ ކީްއވެތޯ އެީއ ހަމަ  އަހަރުދުވަހުެގ ާޓރމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 2ވަންޏާ 

އޮންނާނެ ދެއްތޯ  )ރެޯކޑިންގައި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ( ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް. ތި ބޭފުޅުންގެ އެގްރީމެންޓް...

މެންބަރުންގެ ވަރަށް ގިނަފަހަރު  ހަމަދެން އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީއަށް ކޮށްފައި. އެ ުސވާލު އަުޅަގނޑުގެ. 

ިއ ގޮތުަގއި މެޑިކަލް ޗެކަުޕގެ މައްސަލަ އާދެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑު މޭޒުމަތީގަ ގެފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާެއއް

ން މެޑިކަލް ޗެކަޕް އިންނަކަން. ދެން މި އިންނަ އެއަރފެއަރ އާއި މެިޑކަލް ެޗކަޕް މިީއ މިއޮތް ކަރުދާހުގައި އެަބއި

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ތޯ މި ހިނގަނީ. އެއީ ދެ ތިން ކަންތައް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ކިހިނެއް

 އެގްރީމެންުޓގެ ކަންތައް.

 



  

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ރެކޯޑިންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ  ުޅގަނޑުެމން އެގްރީމެންޓް ހަދާ ނިންމާފައި ހުރި ވާހަކަ...ތި ފާހަގަކުރެއްވީ އަ

ދެން ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރު އެްއކިބާަގިއ ބާްއވާފައި ާރއްޖޭަގއި ހުިރ ކޮސްޓުތަާކއި އެުކަގއި  ސާފެއް ނުޭވ(

މި ދެންނެވިހެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދި ައޅުގަނޑުމެްނެގ ޙަޤީޤަތުގައި ްޕރައިސް ތަންކޮެޅއް ހައި. އަޅުގަނޑުމެން 

)ރެކޯޑިންަގއި  ޕޮޕިއުލޭޝަން ކުޑަިވޔަސް ާރއްޖެއިން... ގިނަފަހަރަށް މިާވ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޕްރޮޕޯޝަން...

ޔާން ޤައުމުތަކުގައި އެމީހުްނ އެހެންވީމާ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ޚާއްޞަކޮށް އާޝި  އް ސާފެއް ނުޭވ(ވިދާޅުވާ އެްއޗެ

)ރެކޯިޑންގައި ވިާދޅުވާ ެއްއޗެްއ  މިހާރު ޓާގެޓްކޮށްފައި ހުރީ ވެސް ޚަރަދު. އެގޮތަށް ބަލާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ...

މި ދެންނެވީ އެ ވޮލިއުމް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރައިސް ކޮންޓްރޯލް އަދި  ސާފެއް ނުވޭ(

ޑުމެން ޗާރޖުކުރާ ަވރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަންނޭނެގ މި ކުރަނީ. ޚަރަދުކުރާލެއް ވެސް ބޮޑު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެން ޕްރައިސް  )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުާވ އެއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( އަޅުގަނޑުމެން އެގްރީމަންުޓަގއި...

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން އާސަންަދ  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ( ކޮންޓްރޯލްކުރާ ގޮަތކުން...

 ހިންގިއިރުަގއި ވެސް ހަމަ ިތ ޕޮއިންޓަށް އަުޅގަނޑުމެން، އާސަންދަ ވެސް ޙަޤީޤަުތަގއި އެލައިޑަްށވުރެ އަދި މާ...

)ރެކޯޑިްނގަިއ  ނެ. އާސަންދައަްށ ނުކުރެވޭ...ތި ބޭފުޅުންނަށް ގިނަވާ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

ވާ )ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާޅު  އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޮއފް ދަ ރިކޯުޑގަިއ ދަންނަވާނީ... ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާެފއް ުނވޭ(

ލް ޗެކަޕަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އޮތީ މެޑިކަލް ޗެކަޕް އިނގޭތޯ. މެޑިކަ  އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(

ދެން އަޅުގަނޑު ެވްސ  )ރެކޯޑިްނގައި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުޭވ( ޕްރީމިއަމެއް ކަނަޑަައޅާފައި ިއންނައިރު...

ޑޮލަރާ ހަމައަށް.  8000ޑޮލަރުން ފެށިގެްނ ޮގްސ  200ޤަބޫލުކުރަން މެޑިކަލް ޗެކަްޕ ޤައުމުތަުކގަިއ އެބަހުރި 

 އެކި ވަރަށް މި ުހށަހެޅެނީ އިނގޭތޯ...  ވީމާ، އެ ބޭފުަޅކު އެ ަނންގަވާ މެިޑކަލް ޗެކަެޕްއގެ ގޮުތންއެހެން

 )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ(

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަފަރާތުން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅަކު  އޮްފ މޯލްޑިވްސްގެ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އިންނާނެ ރާއްޖޭަގިއ ނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް...  )ރެކޯޑިންގައި ވިާދޅުވާ ެއްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( އަޅުގަނޑުމެން މި... 

ންނަވާފައި ޭބސްސިޓީއާ އެްއކޮށް ކޮޕީާއ ެއއްކޮްށ ިއގަަވޑަ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުާވ ެއްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

 )ރެކޯޑިންަގއި ވިާދޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ(ށަހެޅުއްވީމާ އަުޅގަނޑުމެން... ހު



  

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދެެކވުުނ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގިއ  ދެން މިތަނުގައި އެްއކަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތާއި މެދު

މިތަނުގައި ކުީރގެ  ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފްއ ނުވޭ( )ރެކޯޑިްނގައިމިކަރުދާސް ހުށަހެޅުނީ ތި ބޭފުޅުން އެލައިްޑަގއި... 

ގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަާކ ޝާހިދުގެ މެޑިކަްލގަިއ ދިމާވި ކަންތައްތަކާ ގުޅި هللا މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު

ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެން ހާިޒރުކުރެވި ފަލާޙް ހުށަހަޅުްއަވއި އިންނަނީ ިތއަށްވުެރ މާ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްެޓްއ 

)ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއް  އެލައިުޑަގއި އެބަ ފަށައޭ. ެއހެންވީމާ، ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮންމެވެސް...

)ެރކޯޑިްނގަިއ  ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް ވިއްޔާ އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވަނީ މިހާރު ފާސްކުރެވިފައި... ނުވޭ(

)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް  ދެން އޭގެފަހުން އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ... ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނޭވ(

   ނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން އިތުރު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ތި ފާހަގަކުރެއްވީ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 ސުވާލެއް ނެތީމަ އެަލއިުޑގެ ފަރާތުން އެއްެޗއް ވިާދޅުވާން ެއބައޮތްތޯ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ފަރާތުން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅަކު  ގެއޮްފ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

)ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން އެަލއިޑް...  )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( ...

 އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ފަޒާުދ. ޔާ. ޢަލީއާދެ! ޝުކުރިއް 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗްއ )ރެކޯ ދެން މިހާރު މަޖިލީހާއި ތި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަކުގައި...

)ރެޯކޑިންަގިއ  ދެން ހަމަ ނުރަސްމީކޮށް ހަމަ ވާހަކަދައްކާލާފައި... މިސާލެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ސާފެއް ނުވޭ(

އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ައޅުގަނުޑ  ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ(



  

ނުމެއް ނުވޭ ފަންސާލަކަށް ދަށްކުރާކަށް މި ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ ކޮންމެ، އަޅުގަނޑު ބޭ

ދެން މިތަނުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވާަހކަ  )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ާސފެއް ނުވޭ( އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް...

މަށްވަންޏާ ެއކަމެްއ ދައްކާނެ. ފާޑުިކޔާނެ. ފާޑުިކޔާ ކަންތައްަތކަށް ހުރިހާ ަކމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޭޓަރކުރާ ކަ

ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޚިދުަމތްތޯ، ބޭނުންވަނީ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންތޯ އެއީ ހަމަ މެންބަރުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ކުރާ ޓާރމިނޭޓްހަމަ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ޚަރަުދ އިތުރުވާނެ. އެހެންެވއްޖެްއާޔ އެގޮތަށް 

          .ފުޅުން އެަކމަށް ކީކޭތޯ ބުނާނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަށްކަމަށްވަންޏާ ތި ބޭ

 

 ޝަފްރާޒް ޑެިޕއުޓީ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޮއފް މޯލްޑިވްްސގެ އެލައިްޑ އިންުޝއަރެންސް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްބަްސވުން  )ރެކޯޑިްނގަިއ ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ ސާެފއް ނުވޭ( ޓާރމިނޭޓްކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަްށ ހަމަ މި...

  )ރެކޯޑިންަގއި ވިާދޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ( ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ ބަލަނީ...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލ  ތި ބޭފުޅުން  ތި ދެން ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން . އިނގޭތޯ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

. މުން ގެންދާނަންކުރަންޖެހޭ ކަންަތއް ކުރަައޅުގަނޑުމެން އި އަދި ވަކިން މަްޝވަރާކޮށްފަ ކޮމިޓީަގއި އަޅުގަނޑުމެން

)ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ  ...ބޭފުުޅން ތިތި ބޭފުޅުން ތި ެގއްލުންތަކާ ެއއްކޮށް ވެސް  ބޫލުުކރަންހަމަ ޤައަޅުގަނޑު ދެން 

ވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. ވަަޑއިގެންނެ އެއްަބސްވެ ވަަޑިއގަންނަވާ ތި ެއއްބަސްވެ  ވޭ(އެްއޗެއް ސާފެއް ނު 

ތި ބޭފުޅުންނަށް  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް ސާފެްއ ނުވޭ( ..ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތި

ން ރުފިާޔެގ މިލިޔަ 20ޯއވަރރޯލްޮކށް ިތވިދާުޅވީ ލުމެއް ިލބޭކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ވެސް އެހާ ބޮޑު ެގއް

)ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅވާ . ތި ބޭފުޅުންނަށް..ގެ ތެރެއިން އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު، އިންޝުއަރެްނސް މުޅިގެއްލުން 

ެގ ހިއްސާ އޭގައި ުކަޑ އަުޅގަނޑުމެންލިބޭއިރުަގއި   ޑު ެގއްލުމެއްެއވަރުގެ ބޮ އެހެންވީމާ،   އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ރިވައިްޒކުރެވޭޯތ . މިކަން ކުރާނަން )ރެކޯޑިްނަގއި ވިާދޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(.. ނަމަވެސް.

ން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ކޮށްފަިއ އަޅުގަނޑުމެ ނަން.މަސައްކަތްކުރާ

އާދެ! ހަމަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮިމޓީއަށް ވަަޑިއގެން ދެއްވީތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން.

 އި ތިގެ ޙައްޤުގަ ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ތި



  

މިއަުދ މީހުން މަދުވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތަންކޮެޅއް ކޮށްދެއްވާ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ބޭފުޅުންގެ  ޑަށް ފެންނާތީ ތި ނކުރުމަށް އަޅުގައަލުން ކޮމިޓީ ނިންމާލާފައި އެހެން ދުވަހަކަށް މި މަޝްވަރާ 

 ތަކަށް ދަންނަވާލީ. ފުޅުޚިޔާލު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހު

ކުެރވިގެްނ މިދިޔަީއ. ދެން މިހާރު މިކަމުަގިއ  ތަކެއް ގަިއ މި މަސަްއކަތްދާއިާރއެއް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަްށ ފުޅާ

އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. ކަމަށް  މަސައްކަެތއް  ަވގުެތއް، ވަރަށް ރަނގަޅު  ވަރަށް ރަނަގޅު ،ވަރަށް ރަނގަުޅ ހުށަހެޅުމެއް

 މި މަސަްއކަތް ކުރެިވގެންދާއިރު އަދިވެސް ަތކުރާރުކޮށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ އެހެންވީމާ، 

ކުރެިވގެން ދާއިރުަގއި އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައިންބަފައިންނާިއ އިތުރަށް މީތި ރިވައިޒް 

ހިމެނިގެން ދިއުމަކީ ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އޭެގ އާިގއުމެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި  ނާ ހަމަ ދަރިންނާއި ދޮންދަރިން

 އި ެވސް ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ ޮގތުގައި މަސަްއކަތްކުރާީތވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ 

 ތަެކއް ޝުއަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްވެސް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މިދަނީ ހެލްތު އިން މިހާރު

ބައެއް މުައއްސަސާތަާކއެކު. ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ހަމަ ޝަކުވާތަކެްއގެ ދިރާސާތައް ކުރަމުން ކުރަމުން 

. އެކަން ށް ިއންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައިިދނުމަށް ހުށަހަޅާފައިލާއަމުޅި ޢާބޭފުޅުންގެ  ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބައޮތް އެ 

ދާއިރުަގިއ ލީހުން ހަމަޖައްސައި ދެމުންއެފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީންނާއި މަޖި ،ތް ހިނދުއެހެން އޮ

. މަތިކޮށް އިނގޭތޯ އޮންނަންވީ ނިކަެމތިކޮށް ހުގެ މެންބަރުން ވަކި ތަފާތު ގޮތެއްކީްއވެގެންޯތއޭ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީ

ބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން ންނަްނވީ ގޮެތއް އަުޅގަނޑަކަށް ޤަމެިތކޮށް އޮނިކަ ނަމަ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަމަކުއޮތް

ންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ހުރިހާ ށަހެޅުމުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ރެކޮމަހު ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ

ން، މިސާލަކަށް މެންބަރުބަެއްއ މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ަހމަ އެއް ހަމައަކުން މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ 

. އެހެންވީާމ، ހުރިހާ އޮތީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިްނނާއި ވެސް އެ ޖުޑީޝަރީގެ ތެޭރގަިއ، ސްްޕރީމް ކޯޓު

ހުންގެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ އެއް ހަމައަކުން އެއް ުއސޫލަކުން ހުރިހާ މީ

މިދެންނެވި އެއް ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ސިފަކުރަނީ މައިންބަފައިން އެހެން ދީ، އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައި

ވެސް މައިންބަފައިން ހިމެނެންޖެހޭނެ.  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށްހިމެނޭކަމަށްވަންޏާ ރައް އަކަށްމުއައްސަސާ 

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައްހިމެނޭކަމަށްވަންޏާ ންދަރިން އެހެން މުއައްސަާސއެްއގެ މެްނބަރަކަށް ދަރިންނާއި ދޮ

ކުރިއަސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވެސް ނު ހަމަގައިމުއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހިމެނެންޖެހޭނެ. މިހާރު މިކަމަކީ  މެންބަރުންނަށް

ދަތި އުނދަގޫ ނުވާނޭ ގޮތަކަށް އެްއވެސް މެންބަަރކަށް އެްއވެސް ގޮތަކުން  ކަމެއް ކަމަށްވާތީވެވެފައި އޮންނަ ބަދުނާމް



  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްހަމަ ބޮޑުވެގެން ދާނެގޮތެއް ެވގެން ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު ޕްރީމިއަމް  މި

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އެ މުގަިއވާީތވެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢަލީ ފަޒާުދ. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަރަްށ ދުރުދުރުން މި ކޮމިޓީގައި  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިރު އެއަޅުގަނޑު ހަމަ އަޙްމަދު ޢާ 

 ...ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ދެކެވުނު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދެންމެ އެ 

އަުޅގަނުޑގެ ޕޮއިންަޓކީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމްއ އެހެންވީމާ،  )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(

ދެން ބާއްާވ ދުވަހަކުން މިަކމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނ ގޮެތއް ނިންމަން. މިއީ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އެންމެ 

އެކު މިކަްނ  އާއުމުގެ ަމގުމަތީގައި އުޅޭތީމިކޮޅަށް އަ ރަނގަޅު ގޮތްހެން މިކަން ކުަރން. އެއީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް 

ކުރާއިުރ ންވީމާ، ކޮމިީޓން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަނީ މިކޮމިޓީން. އެހެތަެކއް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

ށް ހަމަ ވަރަްށ ނޑަގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން، އަޅުގަހަމަ ހުށަހެޅުމެއް މެން މިކަންތައް މިޮގތަށް. އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑު

ކަންތައްތަކުން ވަރަށް  )ރެކޯޑިންަގއި ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ(... ހަގަކުެރވޭ މެންބަރުންނަށް ލިބޭބޮޑަށް ފާ

ެއ ވެސް އެިއން ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެއް ުއނިކޮށްލާފައި ނަމަ ސާެފއް ނުވޭ()ރެކޯޑިްނަގއި ވިދާުޅާވ އެްއޗެއް  ބޮޑު...

މެންބަރުންނަށ  ގެނކަންނޭ ެއއީ މިއަށް އިތުރުކުރެވޭ އިޞްލާޙެއް އޮތުން. ކޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ލާރި މިއަށް 

   )ރެޯކޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާެފއް ނުވޭ(.. ރަނގަޅު ގޮަތކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ބަލައިގަންނަން. ދެން  ރޫޙު އަުޅގަނޑުމެން ތި ބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މެން

ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުއިކަމެްއ ގެނެސްދީފައި އަދި  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް

 ގެ ޒިންމާއެއް ހަމަ ދެކޮޅަށްކުެރވެްނޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނަގޅުއަޅުގަނޑުމެންނަ

ދުކުރަން. މޫސާ ނޑު ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީހަމަ ތި ރޫޙަށް އަޅުގައެެހންވީމާ، ވާހަކަދެްއކުން. މި ވެސް 

 ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ



  

ކުރަން. ދެން ައޅުގަނޑުމެްނ ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީދު މިރު ހުންބަރު ޢާވެސް ހަމަ މެ އާދެ! ައޅުގަނޑު

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  )ރެކޯޑިްނގައި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެްއ ނުވޭ( ...މި ދަނޑިވަޅުަގއި

 އުއްމީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާކޮށް އަލުން ދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންީވމާ، ދެން އޮންނަ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް މި މަްއސަލަ އާ

ޓީގެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވޭީތވެ އެގޮަތށް ނިމުނީ. ދެން ކޮމިަމޝްވަރާކުރުމަށް  ގެ ތެޭރގައިއަޅުގަނޑުމެން

 ޝުކުރިއްޔާ.  ލާނަން.މާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިްނމައިކަމެއް ނެތީ  އިތުރު އެހެންއެޖެންޑާަގއި މިައދު  ،ދަލުވުންބައް

_____________________ 

 

 

 

 

 




