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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  9ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ `. 

ންގެ ާހޒިރީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކިއ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްެވވި ބޭފުޅުމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު 

ލީ އާރިފްގެ އިތުރުން މިއިންނެވީ މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ތްތެރި އިްއޒަދާއިރާގެ ފުވައްމުލަކު ެމދު މުއާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ަނއިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް. 

އިން. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ ރިއަލިފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެޢަލީ ފަޒާދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު 

ތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ. ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޠިމްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން.  . ބިލެތްދޫ މުޙައްމަދު ފަލާޙު

މިރު، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު. އަޙްމަދު ޢާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުަޑހުވަދޫމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް. 

ރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިީޓގަިއ މިއަދު އޮތް މަސަްއކަތަީކ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށް މަ ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

މި ދިރާސާކުރެްއވުން.  ބަލައިކަނޑައެޅުުމގެ މައްސަލަ ފޯނު އެލަވަންްސ ންގެ މަޖިލީހުގެ އަީމންޢާއްމުގެ ރައްޔިތު

އެިދ  ވުމަށްލަަވއި ގޮެތއް ކަނޑައަަޅއިދެއް މި ކޮމިޓީން ބައްަގއި  2016ފެބްރުއަރީ  9މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

މި ކޮމިޓީއަށް  ތި.މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާަފއިވާ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑު ިކޔާލާނަން މި މައްސަލަ. މަޢާފުކުރަްއވާ

. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއަްށ ގޮތެްއ ކަނަޑއަަޅއިދިނުން އިގަ  2016ފެބްރުއަރީ  9 އައީ އައީ މި ަމއްސަލަ

ޖަވާުބަގއި މިވަީނ ޖަވާބު ައއިއްސަ. އޭގެ އަށް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެބައޮތް އަނބުރާ އެދި ފޮނުވީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ ފޯނު ބިލު ހަ އާތިޔަ ކޮމިޓީގެ ނަންބަރު ިސޓި

ކޮމިޓީެގ އް ކަނޑައެޅުާމމެދު މާލިއްޔަތު ދެއްކުުމގެ ބަދަލުަގއި ޯފނު އެލަވަންސެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން 

ވަނަ  17ގަިއ ބޭްއވުނު ކޮމިީޓގެ  2016ޖޫން  27ގުޭޅގޮތުން  ފޮނުވާަފިއވާ މައްސަަލއާ ލަފާފުޅަކަށް އެދި

ނިންމަވާފައިވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާްއމުގެ ފޯނު ބިލަށް މިހާރު ކުުރމަށްފަހު ބައްދަލުވުމުަގއި މަްޝވަރާ

ބިލުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްެސވުމަށް އެކަީށެގންވާ ފޯނު އެަލވަންސެްއ  ވަމުންދާ އަދަދު ބެއްެލުވމަށްފަހު ފޯނުޚަރަދު

ގެ ޖޫން. ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާ 29ކަނޑައެޅުން އެންމެ ރަނގަުޅަކމަށް ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ދެންނެީވމެވެ. 

ގުިޅގެން އިދާރާަގއި  ޅުގަނޑު އޮންނާނީ މި މައްސަލައާއެހެންވީމާ، އަ އިންމަނިކު. މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

ނޫނީ މިދިަޔ ައހަރު އަމީންޢާއްމުގެ ފޯނު ބިަލށް އެރީ ކިާހވަރެއްޯތ ބޭފުޅުންެގ ފަސޭހަފުޅަށް ޓަކައި  ދަންނަވާލާފައި ތި

ލަވަން ްށ ޓަކައި ރިފަރކޮށްގެ ފަސޭހަފުޅަބޭފުޅުން ތާވަލެއް ުނވަތަ ކަރުދާެހްއ ތިދެއްކީ ކިާހވަރެއްތޯ އެނގޭނެ 

އަުޅގަނޑުމެން... ނިންމެވުން ވެަވޑަިއގެންނެވި އެންމެ ައވަހަކަށް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިަކމަށް ގޮތެއް 

ޑިްނގެގ ައުޑ )ރެކޯާރއަށް ވީހާ ައވަހަަކށް... އިދާެއއްެޗއް ސާެފއްނުވޭ(  ޑިންގގެ އަޑު މަުޑކަމުން ވިދާުޅވި)ރެކޯ

 މޫސާ ނިޒާރަށް. ޅުްނ ހުޅުވާލާނަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ތައްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( އެ  މަޑުކަމުން ވިދާޅުވި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ދާއިާރގެ މެންބަރު ކެޔޮދޫ 

އެްއ ތުރު ބަމުަޤއްރިރު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލަންޏާ އިއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ. 

އަމީންޢާއްމުގެ ފޯނު ބިލަށް ޖުމްލަ ން ބޭނުންވޭ. މިހާރު ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަ

 ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ ކިހާވަރެއްޯތ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ  2015ބިލަށް ފޯނު ޢާއްުމެގ ތީގެ ހަމަ ޖަވާބަކީ އެްއވެސް ބިލަކަށް މިހާތަނަށް ފައިސާ ދެއްކިފަެއއް ނެތޭ. އަމީން

)ރެކޯޑިންގގެ ައުޑ ހަމަ ސީދާ...  ތި )ރެކޯޑިންގެގ އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއްނުޭވ(އަހަރު ފަހުން... 

 މަޑުކަމުން ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ(

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ރެޯކޑިންގެގ އަޑު މަޑުކަމުން ވިާދޅުިވ  ވަނަ އަހަރުގެ ބިލު... 2015އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހެންވީމާ، މިހާރު ދެން އެ

އަރާފަ. އެ އެވްރެޖަށް  ަވރަށްބޮޑެތި ޗަރޖް ވެސް އެބަހުރިމިކަންަކމަށް ބެލިގެންދާ ވަގުތެއްަގއި  އެްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ(

އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މި ކަނޑައަޅަން، ބިލަށް ަކނޑައަޅަން އޮްތވަރަށްވުރެ   ބަލަންޏާ، މުޅި ބިލުގެ އެވްރެަޖށް ބަލަންޏާ

ހާސް،  25އެްއޗެއް ސާެފއްނުޭވ( އެހެންވީއިުރގައި އެއީ ދިަހ ބާރަ ހާސް،  ައޑު މަޑުކަމުްނ ވިދާޅުވި )ރެކޯޑިންގގެ

. އެހެންނަމަވެސް، ެވސް އެބައުޅޭހާސް  2ހާސް ވެސް  1ެއގޮތަށް އެަބއުޅޭ.  10، 26 ،20 ،12، 15އެގޮތަށް 

)ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުކަމުްނ ނީ މި އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ދެން އެކަންކަން... ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

މަޖިލީހުގެ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވަރަށް އަމީންޢާއްމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ  ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ(

އަުޅގަނޑުެމން ހީކުރަނީ ދެން އަޅުގަނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ބައެއް  އެއިެރްއގެވަަރށްގިނަ  ހައިސިއްޔަތުންރަސްމީ 

ފޯނުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ޙާލަތުތައް ވެސް ކުރިން ދެންނެިވ ވާހަކަތައް  މަޝްވަރާތައްރިޕޯޓްތަާކއި  ތަކުގައިޙާލަތު

މުޅި  އޮތް ެއވަރެޖުމިހާރު އެްއގޮތަކަށް ވާނީ މިހާރު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ. ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އަންނާނެ

ގާތްގަނަޑކަށް... ބަލާކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ޖުމްލަ ކުރީގެ އެވްރެޖަށް ބަލާފައި  ވަނަ އަހަރު ެއވްރެޖަށް 2015ޖުމްލަ 

   )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާޅުވި އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ފަލާޙް.   !އާދެ
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  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ، އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ސުވާެލއް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެްއވެްސ 

ޖެހޭ ވާހަކަ. އެއީ ފުރަތަމަ އެއް ވާހަކަ. ހަމަޖައްސަންމިކަން  މަށްއްގައި ހިެމނިފައިވޭތޯއޭ އަމީންޢާގަާވއިދެްއގެ ެއްއޗެއް 

ބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ޤަންޖެހޭނެ އެއްކަމަީކ އަުޅގަނޑު އެ ނުހިމެނޭ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަ

ިޅގެން. ޭއގެ މަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެވެން ޖެހޭނެ ކަނޑައެއްދުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް އަމީންޢާއަޅުގަނޑުމެން ގަާވއި

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅޭނީ ދޭންޖެހޭނީ ޮކން އަދަދެއްތޯ، ކޮން ަވރެއްތޯ. އެހެންނޫނިއްާޔ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަކަށް ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަައކީ މީގަިއ އެބަ ހުރި ދެން ޑޭޓަރ 

 އްޭޖގަިއ މަސައްކަތްކުާރއިރު އެިކ މަސްމަހު އެކި ވަުރވަރަށް އަރާ.ވާހަކަ. ޢާންމު، ލޯަކލް މިސާލަކަށް ރާ ގެޕެކޭޖު

.... ފައިސާ އަރާނެ ެއއްަޗަކށްވާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އަކީ މިހާ ބަިއވަރު ދެން އެހެންވީމަ، ޭޑޓަރ ރޯމިންގ

ދާއިުރގައި. ންމި ބިލަށް މިހާ ޮބޑު ައދަދެއް އަރަމު )ރެކޯޑިންގގެ އަުޑ މަޑުކަމުްނ ވިދާުޅވި އެްއޗެްއ ސާފެއްުނވޭ(

ރަްށ ފައިވޭތޯ އެވަނިމެހިއެއްަޗކީ ަގވާއިެދްއގެ ދަށުން  އަޅުގަނޑު އޮޅުންފިުލވާލަން ބޭނުންވާ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު 

ނުހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަްށ ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ، ދޭންޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.

 

   ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

)ެރކޯޑިންގެގ އަުޑ މަޑުކަމުން ވިދާުޅިވ މު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ... އްމު ކޮމިީޓގެ ިޒންމާއެއް، ޢާއްމިކޮޅުން ޢާ

ފަލާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް،  އަޅުގަނޑު ެވސްދެން  އެްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ(

ރިންނަށް ފޯުނ ށް ޓަކައި މި ދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްަސސާތަކުގެ ވެއިތުރު މަޢުލޫމާތަ

ފިޔާ މަހަކު އިނގޭތޯ. ރު 1000ތޯ އޮންަނނީ. ކެބިނެޓް މެންބަރުންނަށް އޮންނަނީ ކޮންމެ މީހަކަށް އްއެލަވަންސް ކިހިނެ

ބޭފުޅުން ކޮށްލެްއވި ދިާރސާއެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ހިއްސާކޮށްލެްއވީ. ެއީއ މި ބޭފުޅުންނާ އެ ހަމަ ތި، އެހެންވީމާ

ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ޑާޓަރ  54000ލިބުނު މަޢުލޫމާތު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްެޗއް މި ފެންނަނީ 

 )ރެޯކިޑންގގެ އަޑު މަުޑކަމުން ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( ...ރުފިާޔއިން 40000އެހެންނޫންނަމަ  ރޯމިންގއަށް.

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިތަންކޮޅަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމަވާލަދެްއވަްނ ، ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 3411

އަރުވަން  ވާލުކޮށްލާނަން. ދެން ފުރުޞަތުޙަ ވި ލިޔުން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފަލާުޙ އެ ވިދާޅު އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ. 

 މިއޮތީ ޢާމިރަށް.    
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  ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

އަުޅގަނުޑ  މު ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް މި އައީއްއްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޢާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ިމ މަ

ކޮށް އެއް  ގެ ތެޭރގައި އުެޅލެވިފައި އޮތީމައާކަންދިމާކުރިގޮތުން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގަިއ ެވސް މިކަމާ ގުޭޅ މަސައްކަތު 

މުެގ އްފީސްތަެކޭކ އެްއގޮތަށް އަމީންޢާދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޮފނުވާފައި އޮތް ސިީޓެއއް ތި ވިދާޅުީވ. އެހެން އޮ

ުގޅޭގޮތުން ނިންމާފައި އޮްތ  މަށް ކަނޑަެއޅުމާއްނަޑއެޅޭ ވަކި އަދަދެއް އަމީންޢާފޯނު ބިލު ދެއްކުމުގެ ބަދަލުަގއި ކަ

ވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ގޮތެއް ންޖެހޭ ކަމެއް. ކުރިން ކޮންމެނިންމުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަ

އޮތީ ފޯުނ  ޖުމްލަ ެއވްރެޖް ޮގތެއްަގއި މި، އަިއ ފޯނު ބިލެއްކަން. ެއހެންވީމާމަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ަދއްކަުމން 

މުގެ ފޯނު ބިލަށް އްންޢާރުގައި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި މަޝްވަާރކުރެވުނީ އަމީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭ ،ބިލަށް

 މަސްމަހުގައި ހިނގާފަިއވާ ަޚރަދު ބެލުމަށް. އެގޮތުގެމަތީްނ ހޯދާފައިވާ ޝީޓެއް ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި

މިއަށް ބަލައިލީމަ ައޅުގަނޑުެމންނަށް އެބަ އެނގޭ ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ، އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ

ނޯޓުަގއި އެބަ އިނދޭ ބުނެފައި ބަެއއް މަސްމަހުަގިއ ޚަރަދު ބޮުޑވެފައި ވަީނ  ގދައިން ޑާޓާރ ރޯމިންވިދާޅުިވ ފަ އެ

 ޖީ.ޕީ.އާރު.އެސް ބޭނުންކުރުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ބަލައިލާއިރު  ގއިންޓަރނޭޝަނަލް ރޯމިން

ނަށާއި އެ ފޯނު ބޭނުން، އެ ފޯނުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ މުގެ ފޯއްމަކަށް އަމީންޢާއްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަމީންޢާ

ބަލައިލާއިުރަގިއ  އި ހިތަަކށް އަޅަހިންމުކަމަށާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރެވޭަވރަކާއި އެ މަޤާމުގެ މު

ވަރެއް މި ދަނީ.  މެވެސްކޮން  7000އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެވްރެޖްޮކށްލާއިރުަގއި މާ ބޮޑު އަދަދެއް މީގައި ނުޖެހޭ. 

އެވްރެޖް އަހަރަކަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި ފޯނު ބިލެއް ބޮޑުވެގެްނ ، އެހެންވީމާ މަހަކަށް.  އިނގޭތޯ

ވެސް އަުޅގަނަޑކަށް ނުބެލެވޭ މި މަޤާމަށާއި،  ވެސް ކަންބޮުޑވެ ހާސްާވވަރުގެ އަދަެދއް ކަމަކަށް ހަމަގައިމު ހަމަގައިމު

ފާ މިންވަރަށާއި މި ލިއްޔަތަާށިއ، އެ ފޯނު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެ ޭބނުންހިއެ މަޤާމުގެ މަްސއޫ

މަ ކުެރވިދާނެ ހިަތކަށް ބަލާފަިއ އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދު ުކަޑކުރުމަކީ ހަހުރިހާ އެއްޗެ

ނަމަވެސް، މިސާލަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މީގައި މިހާރު މި މު ކުރެން އައްަސވާފައި އް އަމީންޢާ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ 

 7000ހަކު ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ މަ  އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު، އޮތީ. އެހެންވީމާ ރުފިޔާ ކަމަށް މި 7993އިން އެތި 

ޅަކު މުގެ ޯފނު ބިލު ކަމަށް ކަނޑައެުޅމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. އެހެން ބޭފުއްރުފިޔާއަކީ އަމީންޢާ

މުެގ ފޯނަށް ބަލާފައި އަުޅގަނޑަށް ީހވަީނ މިކަމުގަިއ ދެން އިތުރަށް އްމީންޢާތާއީދުކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ އަ

އްލުުކރެވިދާނެ އަދަެދއް ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑަށް ބެލޭީތވެ ެއގޮތަްށ ޙަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަުމގައި  ބޮޑުެވގެން ދިަޔޔަސް

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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ދަންނަވާލަން  އަރިހުން ބޭފުޅުން ލާޙު ނޯޓުކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ތިޞް. ތި ހުށަހެޅުން އޮތް އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ްއޔާ ެވއްޖެ ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަ ޮއވެއްޖެ ކަމަށް އެބަ އޮްތ، މީިޑޔާ އެަބ އެޭދ ކޮމިޓީއަށް ވަެދވަަޑއިގަންަނަވން. ތި

 . ށްފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވަން. ދެން ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މިއޮތީ މުބީނަބޭ އަޅުގަނޑު އެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާއިރު ފެނޭ މިހާބޮޑު އަދަދުތަކެއް އަރާަފއި މިއިންނަނީ އި ބަލަމި އަޅުގަނޑު ވެސް  !ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ

މި ، ފަދައިން އެހެންވީމާ މިރު ފާހަގަކުރެއްވިޢާއިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނޑު ގޮތެްއގައި ހަތަރު ކަމަކަށް މައިގަ

މި  ވެގެންތޯހިނެއްކި ވެްސ. މި މަހެއްގައޭ ދެ  މި ހިނގާކުރެވިގެން ތް ނޫންތޯ މި އަދަދުތައް ޚަރަދުޕޮސިބިލިޓީ އެބައޮ

ސާފުކޮށްަލއިގެްނ ެއކަންކަން  ުޑކަމުން ވިދާުޅވި އެްއޗެްއ ސާފެއްުނވޭ(މަހުަގއި މި... )ރެކޯޑިްނގެގ ައޑު މަ 4

 . ެއއްެޗއް ދަންނަވަްނ އިނގޭނީ ކަންނޭނގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި ދެން . އާދެ! އާދެ! ކަންނޭނގެ ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވީމަ އެރީ ދެއްތޯ؟ވެގެންޯތޭއ ތި ވިދާޅުވީ ކިހިނެއް 

ތް ސުވާލެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގާ  ،ަގއި ވަަޑއިގެން ުއޅުއްވަިނކޮށްހެއްޔޭ ސުވާަލކީ އަމިއްލަުފޅު ކަމެއް ކުރެްއވި

މަޢުލޫމާތު ވެސް  އަޅުަގނޑު އެ، ގާތް ުސވާލެއް. ދެން އެހެންވީމާ ވަރަށް ގާތް ުސވާލެއް. ވަރަށް، އެހެންވީމާ

 އަށްައއްަސވާ، އަުޑއައްަސވާ. ކޮމިޓީއްޔާ، ައޑުބޭނުންފުޅުާވ ކަމަްށވެއްޖެ  އަށްިމޓީހޯދާލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ކޮ

 އެ ، ބަރުންގެ ޙަްއޤުގައި. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މެން ހޯދޭނެ އްބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެ

އޮީތ  ދެްއުވމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ އިނގޭތޯ. ދެްނ އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަން މިއިމަޢުލޫމާތު ވެސް ހޯދަ

 ލީ ފަޒާދު.ޢަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް  ފުޅަށްމިރު ދެއްކި ވާހަކަޢާދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުގައި ކުޑަުހވަ

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުރީ ހަކު ޚަރަދުވެފައިރުފިޔާ މަ 8000ލާއިރު ހަމަ އިބަލައަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޖުމްަލއަށް 

އެހެްނވީމާ،  މި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖީ.ޕީ.އާރު.އެސް ުނވަތަ މި ރޯމިންގއަށް ބޭނުންކުރީމާ އަގު ޮބުޑވޭ. ލާއިރުއިބަލަ

މިއީ އަސްލު ކުީރަގއި... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަުޑކަމުން ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެްއނުވޭ( އިންޓަރނޭޝަނަލް. 

މި ހުންނަނީ. )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ަމޑުކަމުން ވިދާުޅވި އެްއޗެއް  ގިނައިން އަރާފައި ންވީމާ، ޑާޓާ ބޭނުންކުރީމާ އެހެ

 3ޙަޤީޤަތުގައި ަދއުލަތުގެ  ސާފެއްނުވޭ( ކުރީަގއި ހަމައެަކނި އެ ޑާާޓގެ ވާހަކަ މިއިްނނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،
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 އެއްޗެއް. ލިބެންޖެހޭ އްމުގެ ފޯނަކީ ޤައުމީ ޚިުދމަތްޢާއަމީން ރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަޓަރެ ބާރުން އެއް ބާރުެގ ސެކް

ކަމެއް ޮބޑުާވއިރު  )ރެކޯޑިންގގެ އަުޑ މަޑުކަމުްނ ވިދާުޅވި އެްއޗެްއ ސާފެއްުނޭވ( އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންެގ ވެސް

ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ މި  ައދި އަދި މަިޖލިސް އިދާރާެގ ކަންތަާކއި އްމު.ޢާމެްއ ދިމާާވއިރު ހުންނަނީ އަމީންނުވަތަ ކަ

އްމު ޢާކަމަށްވަންޏާމު އަމީން . އެހެންށްއްމަޢާންޓްރީ ހައުސްއަށް ގުޅަނީ އަމީންލިމެއިދާރާއާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެން ޕާ

ގުޅެންޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ގެ ފޯނަށް އްމުޢާކޮންމެތާކު ހުއްޓަސް އަމީން 

ޮބޑު އެްއޗެއް ނޫން. ެއީއ އެއީ ރުފިޔާގެ ބިލަކީ  8000މު އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ  ރުިފޔާގެ އެ 8000، ރުފިާޔ. އެހެންވީމާ 8000ތި ހަމަ ގެ މުޅި އެ 2015އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސާލެއްެގ ލާއިރު މިއިތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަހެން ގޮކުރަން. ދެން މީގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ހެދިދާނެ އެތާއީދު

އެީއ ނަންބަރެއްތޯ ނުވަތަ  ޑްއްމު ގެންގުޅޭ ނަންބަރަކީ ެއއީ މަޖިލިސް އިދާރާގެ ރަޖިސްޓަރޢާގޮތުަގއި މިހާރު އަމީން

މުަގިއ ނަ ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވިދާނެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާގެއްމަޢާއަމިއްލަ ނަންބަރެއްތޯ. އަމީން އްމުގެޢާއަމީން

ރީ ޖެނެރަލާއި އެ ޓަރެސެކް އްމު ޗުއްޓީއަށް ދާކަމުގަިއވަނީނަމަ ޑެޕިޔުޓީޢާއަމީންއެހެންވީމާ، ވަކި ނަންބަރެއް. 

ެއގޮތަށް ހެދިްއޔާ ރޯމިންގ ބޭނުންކުރާ އަދަުދ ވެްސ ހެދިދާނެ ޮގތެއް.  ވާލުކޮށްފައި ޭބއްިވދާނެ. އެޙަނަންބަރު 

އަދި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އެގޮތަްށ  އެހެންވީމާ، ބިލުން ދަށްކުެރވިދާނެ. މަދުވެގެންދާނެ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އެ

ދަށްކުރާ  ... )ރެކޯޑިްނގގެ އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލު މިއަށްވުރެބަލާފައި

އުސޫލު ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންުކރާ  އެ ފޯނުރުފިާޔގެ ޕެކޭެޖއް ކަނޑައަޅާަފއި  5000އްޔާ މިސާލަކަށް ކަމަށްވެއްޖެ 

ގޮތުން ފިަޅވަޅުތަެކްއ ުކރުމުގެނީ މީގައި ިމއުޅެނީ ޚަރަދު ުކޑަހަމަޖެއްސީމަ ޚަރަދު ކުޑަެވެގންދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

  އެޅުމުގެ ނިޔަުތަގއި ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަްށވާތީވެ ެއޮގތަށް ހުށަހަޅާލަން.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޢާމިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެ. ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތިަގިއ ިރއްޔާ. އާދެ! ޝުކު

 ފައި... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ަމޑުކަމުން ވިާދޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ(ނިންމާ އްމު ކޮމިޓީންޢާައޅުގަނޑުމެން އެބައޮތް 

ގެންގުުޅއްވާ ނޫނިްއޔާ ޚަރަދުކުރައްވާނެ އުސޫެލއް ކަނޑަައޅާފަ. ދެން މިއޮތީ އުސޫލެއް ގެނެަޔްސ ފޯނުތައް 

 ށް އެހެންނަމަވެސް ފަލާޙް ބޭނުންފުޅުވީ މިތަނުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ބަލަން. ދެންމެ އުސޫލު އަޅުގަނޑަ

ވާށޭ. އޭރުންނޭ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަނަަތއް ގެނެއީމަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަިއފިން މިތަނުގެ ނިންމުން ގެެނސްދެއް

ކުރިއަށްދާނީ. ދެން މުބީން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ލިޔުްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު 

ގޮސްލަންޖެހޭތީވެ ތި ބޭފުޅުންގެ ިއޒުނައާ އެްއކޮްށ މިގަޑީަގއި ެޗއަރ ަޙާވލުކޮށްލާފައި ނުކުމެލާނަން. 

 ިއރާގެ މެންބަރު ނާޡިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވަިއކަރަދޫ ދާއާދެ! އަުޅގަނޑު މިހާރު ހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްރިރު ވިދާޅުވެއްޖެ މީސްމީހުންގެ ފޯނު އެލަވަންސްގެ އަދަދު ޤައެދުނީ ދެންމެ މު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި

. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ ންނޫ ބަލާއިރު މި ޚިދުމަތް ކުޑަެއއް އެހެންވީމާ، ުޖމްލައަށް .ޑުވެގެންނޭމާބޮ

އެންމެބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ޯފނު ބިލު ބޮޑުވެގެން އެކަން ލިމިޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އަދަދެއް ބާއްވަން. 

ހުރި ހުރުން އެވްރޭޖު ެއއީ ޑާޓާ ނުހިަމނާ ޑާޓާ ހިމަނައިގެން ދެްނ  އިދެން އަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ އެވްރޭޖުކޮށްފަ 

ދެތިން ހަތަރު މަހެއްގައި  އިކަށް ނެތް ގޮސްފަގއައްމު ގޮތެއްަގއި ރޯމިންޢާމިންގ ވެސް ހިމަނައިގެން. ދެން ރޯ

ދާޅުވި ެއއްެޗއް )ރެކޯޑިންގގެ ައޑު މަޑުަކމުން ވި ...ޑާޓާއާ އެއްކޮށްެއްވރެޖް ހުރީ މިއިންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ެއއްގޮަތކަށް ބެލިދާނެ. ދެން އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަދަދެއް ކަމަށް ސަތޭކަ މިއަރަނީ.  4ހާސް  3 ސާފެއްނުވޭ(

 އްމުކޮށް ފޯނު ޢާދެ ހާސް ރުފިާޔއަށްވުެރ ބޮޑަށް  ބޫލުކުރެވެނީ ފަނަރަ ސަތޭަކ ނުވަތަޤަމެންނަށް މި އަޅުގަނޑު

)ރެކޯޑިންގެގ  ...ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހުންނައިރު ގިނައިން ބޭނުންކުރާނީ އްމުކޮށްޢާބިލުތައް ނާރާނެ ކަމަށް. ދެން 

އަޑު މަުޑކަމުން ވިދާުޅވި ެއްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( އެހެންވީމާ، ސީދާ ޑައިރެްކޓްކޮށް ކޮންެމހެން ގުޅަންޖެހިއްޖެއްޔާ... 

މެންނަށް އިތުރަްށ އަޅުގަނޑުީމގައި )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަުޑަކމުން ވިދާޅުވި އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( 

ކޮށްލާފައި ކޮްނގޮތަކަށް ޮބޑުވެފައި އިން ބޮުޑވުމެއްތޯ ތަކަށްތޯ އަމީންޢާއްމާ މަްޝވަރާކޮށްލެވިދާނެ މި ކޮންގޮލުޞީތަފް

މިއޮތީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް  އިބޭރުގެ ޑާޓާ ރޯމިންގ ޮބޑުެވފަ

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ  މި ތިރީގައި މިފެންނަ އެވްރެޖާ.ހިމެނިދާނެ  އެވްރެޖް ކަމަށްވަންޏާ އެ ވެއްޖެބަލާފައި 

)ރެޯކޑިންގގެ ައޑު މަޑުކަމުން ... ބޫލުކުރެވެނީޤަދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނަޑށް މި  މަޝްވަރާއާ ނުލާ ައޅުގަނޑުެމން

ހިގެން ހެންވީމާ، ެއއީ ކޮްނމެހެން ކުރަން ޖެދެން އެ ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފއްުނވޭ( ެއވްރެޖެއް ދިނުން.

 ތޯ ީމގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަާލލެވިދާނެ. ސާފުކޮށްލެވިދާނެ. ސާފުކޮށްލާފައި ކޮންމެހެންަފއިފޯނުކުރެވިގެން ޮބޑުވެ

އެއްެވްސ އެއީ ދަ ފެންނަ އެވްރޭޖަށް ދިޔުން ނކަމަށްވަންޏާ އެންމެ ތިރީގައި މީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެއްޖެ

މަޝްވަރާ ލިބިގެން އެ ކޮށްލާފައި ސީދާ އަމީންޢާްއމާ މަކު އެ އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާސަލަެއއްނޫން ކަމަށް. އެކަ މައް

 ފެންނަނީ. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަިކގޮތެއް ނިންމަން އަޅުގަނޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއވެްސ  ،އެތަންކޮުޅ ސާފުކޮށްލަން. ހުށަހެޅުމެއް؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުމެއް ދެންމެ ހުށަހެޅުްއވިންތޯ

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިންތޯ ދެންމެ؟ 
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކޮށްލާފައި މަހުގެ ބޮޑުވެގެން މިއުޅޭ ބޮޑުވުން އަުޅގަނޑުމެން އަމީްނޢާއްމާ މަޝްވަރާ 4އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ މިހާރު 

އެއީ ކޮންމެހެން އޮފީސް ބޭނުމެއްގައި ކުަރން ޖެހިއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް  ބުއްދިވެރިޭޔ.ބޮޑުވި ސަބަބެއް ބަލާލަން 

ށް ބެުލން އެއީ އަުޅގަނޑު ވެސް އޮތްނަމަ މި އެންމެ ތިރީގައި މިއިން ެއްވރޭޖަކީ އެ އެވްރެޖު ކަމަ އިވެފަ  ،ވެއްޖެނަމަ

އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަންނަ ޖަވާބަކަށް  އިކޮށްފަނޭ. ދެން އަމީންޢާއްމާ މަޝްވަރާްއ ނޫބޫލުކުރާގޮތުަގއި މައްސަަލއެ ޤަ

ހާސް  3ދަ ފެންނަ ނދަ ފެންނަ އެއީ ޑާޓާ ޕްލަސް ނޯމަލް ކޯލް ހިމަނައިގެން އެވްރެޖުކޮްށ މީނބަލާފައި މެދުގައި މީ

 އޭރުން ދެން އަސްލު އްނުޭވ( )ެރޯކޑިންގގެ ައޑު މަުޑކަމުން ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއް ސާފެ  ...ސަތޭކަ އެީއކީ 4

. ވެްސ ވަރަށްބޮޑޭ  ހާސް ުރފިޔާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މި އަދަދު 1ފޯނު ބިލަށް މިއިންނަނީ  މިނިސްޓަރުންގެ

ބޭފުޅުން ވެސް މަަސއްކަްތ ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި  ކުަޑއެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މިނިސްޓަރުންގެ ޒިންމާ ވެްސ 

ކަމަށްވަންޏާ އެ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދެވޭނެ ބައިވަުރ  ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ވެްއޖެ ަޚރަދު ކުރަްއވާނޭ. އޭރުން ޚަރަދު

މައްަޗށް އަރާފައި މިހިރަ ގޮތް  އި މިގަގދިމަދިމާ އެބަހުއްޓޭ. އެކަމަުކ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރޯމިން

މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ހުށަހެޅުމަކަށްވުެރ . ނަމަވެސް އިލުން ބުއްދިވެިރއޭ އަމީންޢާއްމާ މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން ބަލަ

 ބޮޑަށް އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ލަފައެއް މިދިނީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމަށް.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވެސް  ވެސް އޮންނަނީ ޑާޓާ ކަނާޑލާފައި އިންނައިރު ޕެކޭޖު ގެންގުޅުނުއިރު އަބަދު 299އަޅުގަނޑު ދިރާގުގެ 

ދޭ. އެބަ ހާހަށް ބިލު އަރައިގެން 12 ،ހާސް 9 ،ހާސް 8 ،ހާސް 7ބެކްގްަރއުންޑުަގއި ޑާޓާ ޖެހިފައި އިންނަ ކަމަށް 

ހާސް.  9ލާއިުރގައި އެބަ ފެނޭ ފެްބރުއަރީ މަހުގަިއ އިއްމު ޚަރަދުތަކުެގ ތެރެއަށް ަބލަޢާއެހެންވީމާ، މި ބަލާލިއިުރ 

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުކަމުން ވިާދޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ(.. ހާސް. 3ހާސް. ދެން އައިސް  7އޮކްޓޯބަރު މަހު 

ހުރި  އިއެީކގައި އަރަިއގެން ގޮސްފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޑާޓާ ލިމިޓުވީމައާމި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހިރީ ހަމަ 

އަދަދުތަކެއްހެން އަުޅގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ލަފާކުރެޭވ، ވަަރށްބޮޑަށް ޔަޤީންކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން 

 އި ނޑު މިހާރު ދިރާގު ދޫކޮށްލާފަބަދަލުކުރަން. އަޅުގަ 499 ،އަމީންޢާއްމަށް މި ޕެކޭޖު އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖަކަށް
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ފި ކަމަްށ އްމު ނަންގަަވއިޢާގެ ެޕކޭޖެއް އަމީން 499، އެހެންވީމާ ވެދާނެ. އަހަރުވަރު  3ރު ވަތަނިާޔގައި އުޅޭތާ މިހާ

. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ހާސް ބޮޑު 8ރަދުތައް ކުޑަެވގެން ދާނެ. ދެން އުސޫލެއްެގގޮތުން ޚަވަންޏާމު ތަންކޮޅެއް 

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ެވސް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން. އްމުޢާއަމީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަނުޑ މިހާރު އިތުރަށް ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައި ތިބީ ފަލާޙް. ފަލާޙަށް 

 ފުރުޞަތު ައރުވަން. އާނ،، ައޅުގަނޑު ، ފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާޓުކުެރވިފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ނޯ

 

  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކީ ޒިންމާދާރު މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަްއވާ ބޭފުެޅްއ އްމަޢާއަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަމީން ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. !އާދެ

ދާކުަރްއވާ މަސަްއކަތްތައް ކުެރއްވޭނެ ހަމަެއއް އަޅުގަނޑުމެން ދައްަކއިދޭންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު މި ކަން. އެ އަ

ބަލައިލާއިރު މިފަހަރު މި އޮތް މިންގަނޑުތަކަށް ބަލަިއލީމާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މިހާތަނަށް އެއްވެސް 

ޑަކުރާކަެށއް އިނގޭތޯ. ންޏާމު ބައްލަވާލެވިަފއެއް ނޯންނާނެ ކުލިމިޓްކުރުމެއްނެތި ދޫކޮށްލީމާ އަސްލު ތެދަށް ދަންނަވަ

ިވޔަސް އަނެްއގޮތަކަްށ  ގއެ ައއި ހުރިހާ ފޯންކޯލްތަކެއް ހަމަ ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި އުުޅއްިވޔަސް ރޯމިން ، އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑަށް  ވިޔަސް ހަމަ އޮންނާނީ ޭއެގ ބޭނުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ކުރެވިފައި އެއީ އެކޮޅުން ިމކޮޅަށް. ދެން

ޅައި ެއ ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިތަނަށް މީތި އަންނަން މިޖެހެނީ އެ އުސޫލު ކަމުނުދާތީ. ކޮންމެވެސް މިންގަނެޑއް ކަނޑައަ 

ރަދުތައް އެއަްށވުރެ ވެސް ބޮޑުކަމުން އެއަްށވުރެ ކުަޑކުެރވޭނެ ގޮތެއް ޯހއްދަވަން ކަަމށް. އެހެންވީމާ، ެއވްރެޖް ޚަ

ހާސް ރުފިޔާ މަހަކަްށ ހަދަން. އެހެންވީމާ، ެއީއ  8ތްގަނޑަކަްށ ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތް ގާމި ހައްދަވާފައި މިފަހަރު 

. އިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެހެން މިތަނަށް މި ހުށަހެޅިގެން އައި މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާ ކަމެްއގެ ގޮތުގަ 

، ނަޑށް ސިފަވަނީ. އެހެންވީމާ ްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގައެހެން މި ދެންނެވީ އެ އަދަުދ ބޮޑުެވގެން ކުަޑކުރަން ައއި އައުމެ

ރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ޮކމިޓީން ވިސްނައި ފިކުރުކުަރންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޚަމި 

އްމު އެ ކުަރއްވާ މަސަްއކަތުގެ ޒިންމާ ޢާންނެވިން ފަށަމުން ވެސް އަމީންޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ކުިރން ވެސް ދެ

ފުއްލެވޭެނ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް މި ކޮމިޓީން ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެއޭ ފަހިކޮށްދޭން. އެ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވޭެނ އު

ރަދު ކުޑަކޮށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޚަ ބައިތޯ އެއަްށވުރެ ގޮތަކީ ކޮ

 ބެލިޔަްސ މަހެއްގެ މައްޗަށް ފޯނު އެހެން މުއައްސަސާަތކަށްސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްްޓރީތަކަށް ބެލިޔަސް 

ނޑު ދަންނަވާއިުރ ާހސް ރުފިޔާ ދޭ ތަނެއް މިހާތާކަށް ނެތް. ޤަބޫލުކުރަން މިހެން އަޅުގަ 8އެލަވަންްސގެ ގޮުތގައި 

ކަންތައްަތްއ ބާރަށް ވާއިުރ  1ބާރުެގ ތެރެއިން  3ބާުރގެ ތެރެއިްނ، ދައުަލތުގެ  3ކީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ހަވެސް މަޖިލީ
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ެއްއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަން ރަނގަޅަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، މިކޮޅުން ކޮންމެވެސް 

އްމު ރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ޢާަކމުން އިޝާރާތްކުރެްއވި އަމީން ބޭފުޅަކު، ޢަލީ ފަޒާުދއޭ އަުޅަގނޑު ހަނދާންވަނީ ވާަހކަދައް

ޔާމު ަވކި ުގތެއް ނޫނީ އެހެންގޮތަކުން ަނމަވެސް ބޭރުަގއި އުުޅްއވާ ަވގުތެއް ވެއްެޖއްޗުއްީޓއެްއަގއި ހުންނަވާ ވަ 

އްމުގެ ނައިބަށް ދެްއވީމާ ޢާކަމަށް ވަންޏާ އެ ފޯން އަމީން  އްމަށް މަޖިލީހުން ދެއްވާފައި އޮންނަޢާޚާއްޞަ ފޯނެއް އަމީން

ގަނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރަީނ އުފުއްލެވޭެނއޭ. ދެން ައޅު އެ ފޯންކޯލްތަްއ ހަމަ މިކޮޅުަގއި ހުންނަވާ ބޭފުަޅކަށް ެއ ިޒންމާ

އްމު އެ ހުރިހާ މަސްޫއލިއްޔަތެްއ ބޮލުަގއި އަޅުްއަވއިެގން ޗުއްީޓއެްއަގއި ވެސް ހުްނނަވާއިރު ނޫނީ ާރއްޖެއިްނ ޢާއަމީން

މެއް ނޫނޭ. ެއ ރަދުކުރަން އެއީ ކޮންމެހެން ޖެހޭ ކަޚަިއރު އެކަން ކުަރްއވާކަށް ބޮުޑ ބޭރުގެ ދަތުރެްއގައި އުުޅއްވާ 

އްމުގެ ނައިބު ހުންނަވާ ޢާަލވަންވާނީ. އެހެްނވީމާ، އަމީން އްމު އުފުއްޢާދަތުރެއްގެ ިޒންމާއެއް އަމީން ވަަޑއިގެންެނވި

އެކަހަލަ ވިސްނުމެްއަގއި ވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭުފޅަކަށް އުފުއްެލވޭނެ. އެހެންވީާމ، ޙަ ށް ވަންޏާ އެ ޒިންމާ މިކޮޅުގައި ކަމަ

ުޓގަިއ އެ ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮެތއްެގ ނެ. އަދި މަޖިލިސްެގ ެސކްރެޓޭރިއޭމަްޝވަރާޮކށްލެވޭ ވެސް އްމާޢާއަމީން

ރަދު ކުޑަކުެރވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ޮއވެއްެޖއްޔާމު އެ މަސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރެޭވގޮތަށް ކުރެވޭެނ ޚަށް މި މައްޗަށް ބިނާކޮ

ރަދު ުކޑަެވގެން ހިނގައިދާނެ ގޮެތްއހެން. ކޮންމެހެން އަދަދެއް ޚަ ްއޔާމު އެއީ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީގޮތެއް އޮެވއްޖެ

 ސޫލެްއގެ ގޮތުން ރާއްޭޖގަިއ ފޯނު ދޭންޖެހޭ، ބޮޑު އަދަދެްއ ދޭންޖެހޭތީ އަޅުގަނުޑ ކަންބޮުޑވަނީކީ ނޫނޭ. އު

ުޅގަނޑުމެްނ އެއާ ދޭތެރޭ އަވުެރ މި މިންގަނޑު އެަތއް ގުނަެއއް މަްއޗަށް އަަރއިގެްނ ދާތީ އެލަވަންްސގެ މިންގަނޑަށް

ރަދު ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ އިތުރަށް ދެނެގަތުން ހަމަ ަރނގަޅުކަމަށް ދަންނަވާލަްނ ޚަފިކުރުކޮށް  އި ވިސްނަ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޢާއަޅުގަނޑު މު

 

  ރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަ

ުތތަކެއް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ އްމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަޢާްށ ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން އަމީންއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ

މަވެސް، އެލަވަންސް ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ވެސް ޚިދުމަތްތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަ ފޯނު

 8ބިލު  އްމުގެ ފޯނު ޢާދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. ައމީން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަން އެިކއެކި މެންބަރުން

ގެ ނިސްބަތުން ވަަރށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ނުޔާމު ެއއީ ރާއްޭޖގައި މިާހރު ފޯހާސް ރުފިޔާ މަހަކު ލިބިއްޖެއް

ތަކެއް އަންލިމިޓެްޑ ރިދޫ އިން ވެސް އެބަ ހުރި ޕެކޭޖްމިހާރު އެބަހުރި ދިރާގު ނޫނީ އޫއަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، 

މާރަނގަުޅވާނެ ކަްނނޭނގެ. މިސާލަކަށް އުރީދޫ  ކަށް ދިޔަިއއްޔާ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ޕެކޭޖަެއްއޗެހި އިޕެކޭޖްތަކާ
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މީަގއި ބުނާ ގޮތުން  ،ގެ ޕެކޭޖް. ޭއގައި ރުފިޔާ  999ާއއި  ހާސް ރުފިޔާ 1ކުރި ފުއިން ވެސް ވަރަށް ފަހުން ތަޢާރު

ވެސް ވަރަށް ޮބޑު އެްއެޗއް ޚަރަދުކޮށްފަިއ އެަބއިން. އެހެންވީމާ، މި ެޕކޭޖްަގއި  .ބީ ައއި.ޑީއިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކޯލަތަކާ އެްއކޮށް މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ،  .ބީ.ޑީއައި 50އެބަ ލިބޭ. އަނެްއކާ % ޖީ.ީބގެ ޑޭޓާ ެވސް 15އިންނަނީ 

ހާސް ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަްށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް  1ލަ ޕެކޭޖެއް ނަގައިފިއްާޔމުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަ

އެދެން މިގޮތަށް ީސދާ ވަކި އަދަދެއް އެހެްނ ހަމަ ބޮޑުތަން ކުަޑވެގެންދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު 

ހާސް ރުފިޔާެގ  1. ތި ބަލާލަންނޑުމެން ައދިވެސް އެބަ ޖެހޭ މީތި އަޅުގަޅުުމގެ ކުރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މީކަނޑައެ

  އެްއގައި އެއީ ވަރަށް ބޮަޑށް އަދަދެއް. އެހެންވީާމ، ެއއާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ...ޖީ.ބީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުލާޙައަޅުގަނޑު ފަ

 

  ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެ

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަނޑުގެ ހަމަ ސުވާލަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޑޭާޓ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ނަގާ

މު ފޯނަށް މި އަރާފައި އިން އަދަދު ބޮޑުެވގެން މިުއޅެނީ ރާއްޖޭގައި ޯލކަލް އްވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން އަމީްނޢާ

މެ ކޮން މިލާއިުރގައި އި. ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި އަދަދަށް ބަލަލޯކަލްކޮށް ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ނޫނޭ، ތައްތޯލްކޯ

މިއޮންނަނީ. އެައކަށް ނެތް ބަދަލެއް އަިއއްސަެއއް. އެހެްނވީމާ، ޭއެގ  299ވާއިުރަގއި މަސް ުދަވސް 12މަހަކު ވެސް، 

ޕެކޭޖް ހަމަ އެ ލިމިޓަށް ބޭނުންކޮށްފައޭ ހުންނަނީ. އެއަށްވުެރ  އިން ޑޭޓާއްޭޖގެ ދިރާުގން ދީފައި މާނައަކީ ދިވެހިރާ

ހޯްމ ، ވާހަކަައކީ މުކޮށް މި ބިލުގައި ބޮުޑވެގެން މިއުޅެީނ ޑޭޓާއްޢާއަސްލު  ،ވެޭއ. އެހެންވީމާ، އެ ބޮޑުވެފަބޮޑުނު

ކުރިން  ުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެޗާޖަށް ބޮޑުވެގެން މިއުޅެނީ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ އަ

ކުރެވެނީ ކީްއވެގެންޯތއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮން ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައި ބޭނުންއެ މަށް މި އަދަދު ކަނޑަނާޅާ އްއަމީންޢާ

އޮެވގެންތޯޭއ މިހާރު މި ބޭނުން ކުރެވެނީ. ކަނޑަނާޅާ ޭބނުންކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ މިއީ ވަރަށް ޮބުޑ 

 ޗާޖު ފޯނުގެ މުގެއްއް ނެތޭ ައމީންޢާެއްއވެސް ކޮމިޓީއަކުން ނޫނީ އެްއވެްސ ތާުކން ކަނޑަައޅާފައެ މައްސަލައެކޭ. 

ަމސް ދުވަހު ބޭނުންކޮށްފަިއ ޭއގެފަހުން އަނެްއކާ ުއސޫލެްއ  12ނި ވަަރކަށޭ އޮންނަން ެޖހޭނީ. ކަނޑަނާޅާ މި މިވެ

ގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ކީއްވެހޭ ކަނޑަނާާޅ އެްއކޮށް ގެނެސް މިތަނަށް ލީމަ އަޅު ކަނޑައަޅަން އެ އަދަދުތަކާ

ުމގެ ފޯނު ޑޭޓާ މިހާވަރަށް ބޭނުންކުރެވިފައި އޮތީ. އުސޫެލއް ކަނޑައަޅާށޭ ިކޔާފަިއ އްމީންޢާއަޅުގަނޑުމެންގެ އަ

. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގެންޖެހޭ ކޮްނގޮަތކުން ކިހިނެއްތޯ ިމކަން މިއައީ މިތަނަށް
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ލޫމާތު ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ ޢުން މިކަން ކޮށްފައި އޮތީ. އެ މަގާފައި އޮީތ. ކޮްނގޮތަކުންކަ ހިނ

 ހާސް ރުފިޔާއެއް. އެހެންވީމާ، މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަފްޞީލު މީގައި އެބަ ބޭނުްނވޭ.  8ކަނޑަެއއް ެވސް ނޭޅޭނެ މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރީގައި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ހަމަ ދެން ރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ އާދެ! ޝުކު

ވާތީެވ އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް މެންބަރުން ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއާ ގުޭޅގޮތުން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ެރިވގެން ދިޔައީ އަދަދެއް ކަކުމާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

ުމގެ ފޯނު ބިލަށް އަރާ އަދަދު ބެލުމަށް. އެގޮުތގެމަތީން އަުޅގަނޑަށް އްޖުމްލަޮގތެއްަގއި އަމީންޢާކުރިއިުރަގއި މަޝްވަރާ

ހު އެކަށީގެންާވވަރު . ެއހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށްފަމިއީ ހީވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހޯދާފައި އޮތް ހޯދުމެއް

. އެހެންވީމާ، މިޓީއަށް މިއޮތީ ހުއްދަދެްއވާފަމު ކޮއްޢާޓީްނ އަދަދެއް ކޮންމެ މަހަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމި

މީގައި އަދަދެއް ކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާލީމާ އެކަން ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަދަުދ 

ރެިވގެންދިޔަ އަުޅގަނޑުެމން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަްށ މަޝްވަރާކު ކަނޑައެޅުުމގައި

ވެސް ހަމަ  ުމގެ ފޯނަކީ އަބަދުއްކުާރ ޭބފުޅަކަށްވެފަިއ އަމީންޢާމަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސްއޫލިްއޔަތެްއ އަދާއްއަމީންޢާ

ފޯނެއް ކަމުގަިއވުން އެއީ އޭރުަގއި  ނެލަތުގައި ހުންނާޙާެރޭވ ންމެ ޭބފުޅަކަށް ވެސް މުޢާމަލާތްކުކޮންމެ ވަގުެތްއގަިއ، ކޮ

ލޫމާތަށް ޢުއަުޅގަނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަ ވާތީވެ އެ ވާހަކަ ވެސްކޮމިޓީގެ ެވސް ޝުޢޫރު ކަމަށްވެސް މާލިއްޔަތު 

 އަރުވަން. ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ. އަޅުގަނޑު މުބީނަށް ފުރުޞަތު

 

  ބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެން

އްކި ވާހަަކއަށް ުކޑަކޮށް ޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ކުީރގަިއ ވެްސ ައޅުގަނުޑ ދެ އާދެ! އަ 

ގިނަ ކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑަްށ ވިސްޭނގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މިތާނގައި މާގިނަ ާވހަކަތަކެއް ަދއްކާ، މާތަފާތު

ުމެގ ބަހެއް ނުހޯދާކުރުމުގެ މާނަެއއް އޮތް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެއީ މިހާރު މި އްއަމީންޢާ މަސައްކަތްތަެކއް

ހާސް ރުފިޔާ ކަނަޑއަޅަިއގެން ވެސް މިއީ ރަނގަުޅ އަދަދެއް ކަެމއް ނޭނގޭ.  8ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެން 

 2ހާހުން  95ޅި އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގާފައި ޮއތް ޚަރަދު މިއަންނަ އަހަރުގައި މުޅި އޭިތ ނިމޭއިރުގައި ޮއވެދާނެ މު

ހުރި ދަތުރުތަަކކީ ކޮްނގޮތަކަށް ކުރެވިަފއި މިމިހާރު ިމ ކުރެވިަފއި  . އެއީދާނެހުރެ އި އެހެންފަ ލައްކައަްށ ެވސް އަރާ

ރު ވާހަކަތަެކއް ހުރި ދަތުރުތަކެއްތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ެއ ޑީެޓއިލް ުނލިބިއެއް މިތާކު އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބޭކާ

އެންމެ ދަތުރެއް ލިބިދާނެ މިކަހަލަ ދެއްކުމުގެ ެއްއވެސް މާނައެްއ ނެތް މިތާކު. އެއީ މިސާލަކަށް މިއަންނަ އަހަރު 

ހާސް ރުފިާޔ.  15ވަރަކަށް ހާްސ ނޫނީ  12މިސާލަކަށް. އެންމެ ދަތުރެއް. އެންމެ ދަތުރަކަށް އަރާފައި އިންނާނެ 
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ހާހަށް ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑުތަްނ  8ންނަށް ކަނޑައެޅޭ، ެއއްގޮަތކީ މި ްއޔާ އަުޅގަނުޑމެއެހެން ވެއްޖެ

ކުޑަވެދާނެ މި ކަނަޑއެޅޭ. ައނެއް ގޮތަކީ މި ކަނޑަެއޅޭ ައދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮޑުެވސްވެދާނެ. އެ ދެގޮތް ެވސް 

ނުހޯދާ މިތާނގަިއ މި ވާހަކަަތްއ  މުގެ ބަެހއްއްތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން އަމީންޢާއެބައިން. އެހެންވީމާ، މިކަާމ ދޭ

 ދެއްކުމުގެ އެްއވެސް މާނަެއއް އޮތް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނުެދކޭތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފަހޯދުމަށް ވިދާުޅވެ މަްޝވަރާ މުގެއްއެހެން ބޭފުޅަުކ ވެސް އަމީންޢާ އާދެ! ވަރަްށ ރަނގަޅު. އަުޅަގނޑަށް ވެސް 

ވޭ ވަަޑއިގެންނެ  އެސް.ޖީއަށް ހާރު މި ދަންނަވާލީ. އަުޅަގނޑު މިގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާފައި އިންނާނެން އެކަން އަޅު ދެ

ން މިއަދަށް ވެސް ނިމިދާނެ. ދެން މިއަދުއެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ހުންނެވީ ލަތެއްަގއިތޯޙާ

 ދޭނަން. ށް އަނެއްކާ ވެސް ފުރުޞަތު މަޡިއަޅުގަނޑު ނާ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އުސޫެލްއ ފާހަގަކުރަްއވާފައި  މި އިނގެނީ ފާއިޒްއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެކެވޭ ވާހަކައިން 

ެގ ަވކި ނކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ މިތާ. ދެން، ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަނެތި މިކަންކަން މިގޮތަށް ުކރީމާ މިހެންވާނީ

މުކޮށް އްޢާމެންނަށް ކުރިން ފާހަގަކުރެުވނު މިތަނުގައި މުގެ ނަން. އަޅުގަނޑު އްފުޅެއްގެ ނަން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާބޭ

ެއ  ޕީ.ޖީ އޮފީހުގައި މިސާލަކަށް އަމީންޢާއްމުތޯއޭ.ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް މަސަްއަކތްކުރާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ މަޖިލީހުގެ 

އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ިފނަމަ ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ޮބޑު. އެހެންނަމަވެްސ، އިފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވަބޭ

ސާރަ ވަރަށް ުކޑަ. ދެން ހަަމ މަޖިލީހުގައި މިތާ މަސަްއކަތްކުާރ ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ މުއޮތް ގޮުތަގއި ެވއްޖެްއޔާ 

އަިއ މީގެ ތެޭރގަިއ ޔުނިފޯމް ކަންތައް ވެސް. މި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ، މުކޮށް މިއުޭޅ މުަވއްޒަފުްނ. އެހެންވީމާއްޢާ

ގެން އެ އަގު ކުޑަ. އިފޮީތގައި ކޯޓު ފަހަ ކަނޑިކެުރގައި ކަުޅކޮށް އިއިއި ކޮންެމވެސް ތަނަކުން އަގު ގެނަ އަިއއިރުގަ 

މިޖެހުނީ އެންމެ އަގު ހެޔޮ އްޔާ އަގު ބޮޑު. ެއަކމަކު އަޅުގަނޑުމެން ލާން މާނައަކީ ކޮލިޓީ ެއއްެޗްއ ވެއްޖެ އޭގެ

ނެތީމަ އެހެން އެވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި އެިތ  އިއެްއޗަކަށް. އެީއ، ޭއގެ އުސޫުލތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ 

ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަިކ ބޭފުޅަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދިނުން އެއީކީ އެންމެ ލާޒިމް ޤަޔަތްކުރާއިުރގައި ައޅުގަނުޑމެން ރިޢާ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ނުދެކެމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް

 އެވަރު. ދެން  ކޯލް. ނޯމަލްޕްލަސް ޓާ ޑާޭއގެ މާނައަކީ  ،އެވްރެޖް ނަ ކުިރއިރުަގއި މެދަށް މިއިންއެވްރެޖް ބޭނުންވީ

މާތު ނަށް މި ހަތަރު މަހުގެ މި މަޢުލޫަބއިްނ އަުޅގަނޑުމެންމުގެ ކިއްހަމަ ލަފައަކަށް ެއދުނީ އަމީންޢާ އަޅުގަނޑު

ެއ  ންވެްސ އެއަށް ގެންނަވަ އެއްށް އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް ލަފަ ުކރިއަށް ނުދިއުމައިތުރަށް ހޯދާފައި ނޫނިއްޔާ 
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. ވާަހކަ ނުދަންނަވާ އެ އަުޅގަނޑުމެން ޭއގެ ކުރީަގއި މުީބނު އީމުބީން އެ ފާހަަގކޮށްލެްއވީ އެ  ތަކުރާރުކޮށްލަން. ދެން

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއޗެްއ  . އެ ދެންތާއީދުކޮށްލަން ދެންނެވީތީވެ އެއަށް  ފަހު މުބީންށްއެހެންނަމަވެސް، އެއަ

އެެހންވީމާ، ެއކަން ފާހަގަކޮށްެލވިއްޖެ ކަމަށް ހީކުރަން.  ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ތަކުރާރުކޮށްލަންެވގެން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ދެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

މު އްއޮތީ އަމީންޢާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް މިހާރު މި އި އެްއގޮތްކޮށްެލއްިވއްޖެ. ދެންމިކަމުގައި ޖުމްލަ ގޮތެްއގަ

 ތް ހުށަހެޅި ތާއީދު ވެްސ ލިބިފަ. ދެންހުށަހެޅުންތަކެއް، ހުށަހެޅުެމއް ވެސް އެބައޮ ންރުކޮށްލާފަ. ދެޒިމިތަނަށް ހާ

މަށް ދަންނަވާލަން ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮެޅއް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އްއަމީންޢާއެހެންނަމަވެސް މެން ވޯޓަކަށް އަހާަލން. އަޅުގަނޑު

ރާތުން ހޯދަންޖެހޭ ބަސްތައް ހޯދާނީ. މުގެ ފައްނަގާލާނަން. އޭރުން އަމީންޢާއަުޅގަނޑު ކު އިޒުަނއާއެ

ެއ  ރުވުމަށް ތަންކޮެޅއް ދަތި ަވގުތެއް ކަމަށް ވިދާުޅވީޒިމަށް ހާ އްއަމީންޢާ ( އާދެ! މި ވަގުތު ދެން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ވާަހކަ  މެން މިހާރު އޮފް ދަ ރެކޯްޑަގއިައުޅގަނޑުމެން އެން . އެހެްނވީމާ، ދެންގައި އުުޅްއވާތީމަސައްކަތު ބޭފުޅާ 

ވަންޏާ އަުޅގަނޑު މިހާރު ނޫން ކަމަށް އެހެން ގޮތް ކޮށްލެވޭތޯ ބެލިާދނެ. ދެންަފއި މިކަމުަގއި ޚިާޔލު އެއް ލައިދައްކާ

. މީގައި އޮތީ ންށް އަހާ މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުއެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަ. ށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީހު

ގެ ފުރަތަމަ ށް މި ކޮމީޓީގައި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަ

މެންބަރުންނާއެކު މަްޝވަރާކުެރިވ  އި ލާ ގުޅޭ ގޮތުން ޮކމިޓީގެ އެންމެހަމުގެ ފޯނު ބިއްޢާނަންބަރުގައި އަމީން

ހޯދުމަށްފަހު މިކަން ތީވެ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މިކަމުގައި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

ދާނަން. އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެން އެޖެްނޑާ ނަންބަރު ދޭކަށް ކޮށްލާފައިމި މައްސަލަ ޕާކްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ބިމުގަިއ  ަގއި ހުރިރަިބއްޔާ ސްކޫލުޢަރޮގްރާމުގެ ގާކޮިށ އަދި ކުރީގެ ޕް ވެހިފަށިގައި ިމވަނީ  2ނަންބަރު 

ކަުމެގ އެ ދެ ތަުނގެ ފްލެޓު ލިބިފަިއވާ ށް ސަުރކާރުން ގެންެދވި ަބދަލުގެ ސަބަބުންބިނާކޮށްފައިާވ ފުލެޓުތަކުެގ ައގަ

ދެްއވުމަްށ ބޮުޑވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ެއކަންތައްތައް ަބއްލަަވއިލިޔުން ސަރުކާރުން ދެްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަން

އަށް ަމއްސަލަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފްލޯރ ވުމަށް. މިއެދި ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލަާއ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންަމވައިެދއް

 ހުޅުވާލަން. 

 

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު މަޑުކަމުން ވިދާޅުވި އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢާއްމުކޮށް ުއސޫލެއް  މު ކޮމިޓީއަށް އަްނނަ ސިޓީތައް އެކަމާ ުގޅޭ ޮކމިޓީތަކަށް ފޮނުވުމަކީ މި ކޮމިޓީގެއްއާދެ! ޢާ

ހުށަހެޅުއްވި، ކެޮޔދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ދެންމެ ކަމަކަށްާވތީވެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ

މަށް. އެހެންވީމާ، ން ކަމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅު

ގަިއ ކަމު ނިންމީމިގޮތުަގއި ކަން މިނުކުރާތީވެ މިގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރު އެހެން ބޭފުޅަކު އިުޢތިރާޟް

 މަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޡިކަނޑައަޅަން. ނާ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މަށް ތާއީދުކުރަން.އަޅުގަނޑު ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި މިވާ ސިީޓގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަުތ  2އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑމެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ަރޫދ އަދި ަވއިކަ އިހުށަހަޅުއްވަ ނިޒާރު އްަޒތްތެރި މެންބަރު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އި 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާީތވެ ސަުރކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް 

 އެެހން ކަމެއް ނެތުމާެއކު ދެން މިއަދު އިތުރު  ން. އެޖެންޑާ ނަންބަުރގަިއ ދެންމި ސިޓީ ފޮނުވުނު ކަުމގަިއ ަކނޑައަޅަ

އިތުރު ެއއް ސިޓީ ކޮަޅަކށްފަހު( މަޢާފުކުރައްވާތީ! އަުޅގަނޑަށް އަދި އެޖެންޑާ ނަންބަރުގައި ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ... )ަވގުތު

ނަން ށް އަންލިބި އަުލން މުޖުތަމަޢަ ޔެއްއި ލު ންދާ ޖަލު ޙުކުމުގަމާފުށި ޖަލުަގއި ތަންފީޒުކުރަމު އެބައޮތް. އެއީ

ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް ކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ން ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ، ޮކންމެވެސް އި ބޭނުންވާތީވެ ގާނޫުނގެ ތެރެ

 /ފަިއވަނީ މުޙައްަމދު ސަޢީދު، ގދ.ހޯޑެއްދޫމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިީޓއާ ުގޅޭ ގޮތުން. މި ސިޓީ ފޮނުވާ

 . މާ، މި ސިޓީ ވެސް ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިީޓައކަށް ފޮނުވުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންޝަބްނަމީގެ. އެހެންވީ

 

 ދެއްެކވުން:ާވހަކައަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 

 ގުޅޭ ކަމަށްވަްނޏާ ރިޔާސަތުން އެކަމާނުކުރާ އްިވޔަސް ިމ އިޢުތިރާޟްހުޅުވާނުލެ ށްއަޅުގަނޑަށް ކޮންމެހެން ފުރުޞަތަ

އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ  ދެންނެވީމާ ަލން ނިންމެވީ ކަމަށްއެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ އިގެ ނަން ވިދާުޅވެފައެއް ކޮމިޓީ

 ރަނގަޅުވާނެހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރުން ދެއްާވ  އިޓަކަިއ ކޮމިީޓގެ އެންމެހަ އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް

އެހެން ބޭުފޅަކު އިޢުތިރާޟްނުކުރާތީެވ  އެއްބާރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މި

އް މިއަުދ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓއަށް މި ސިޓީ ފޮނުވުނު ކަމުަގއި ަކނޑައަޅަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރުގައި އިތުރު ކަމެ 

. އަޅުގަނުޑ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން  ވަގުތު، ފުުރޞަތެއް ބޭނުންނަމަ ކަމަކަށް ބޭފުޅަކު ހެންނެތީތީވެ އިތުރު އެހެނި

ދެން ނެތީތީވެ އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. މިކަމަށް އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ އިޝާރާެތއް 

 .لعالمينا رب هلل والحمدޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ދުވަެހއް ފަހުން އިޢުލާންކުރާނަން. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




