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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެްނތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  13މު ކޮމިީޓގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާއް`. 

ނޑު، ކެމެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ކޮމިީޓގެ މި ވަ  ާލ ގުތު ވަަޑއިގެންިތއްބެިވ މެންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

މިރު، މާފަންނު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާގެ އިތުރުން ކުޑަުހވާދޫ ާދއިރާެގ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާިރފް

ންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެ ބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، އަލިފުށީހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން

ރު ރަޝީދު ޙުސައިން، ަނއިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އަޙްމަދު މުބީން، ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ބިލެ

. ވަރަށް މުޢާޒު ،އިތުރުންއޭގެ  ،ރަޝީދު، މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު އަޙްމަދު

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މަޑަވެލީމު ބޮޑަށް މާފުކުރައްވާތި!

ތިއްެބިވ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. މިއަދު ވަަޑއިގެންދާއިރާގެ އިއް  އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ެމދުއޭގެ 

އެ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގަތުމުގެ ކުިރން މިއަދު ގެންދާނެ ގޮެތއް . ވި ބޭުރަގއިމާނުން އެބަ ތިއްބެ މެްނގެ މެހްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ކޮންމެ މިސާަލކަ ؟ކިހިނެއްތޯ ޓުަހވަރަަކށް މިނިއަޅުަގނޑުމެން ާރވާލަން ހަމަ ކުޑަުކޑަ އިުރކޮެޅއް، ދި ށް، އަުޅގަ

ތޯ ދޭނީ؟ ކިތައް ޓުމީހަކަށް ފުރަތަމަ ކިތައް މިނެ، ވެސް ކުރާނެ ބައިވަރު ސުވާލު ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ މީހަކު

ހިނގާތޯޭއ ގެން ދަމާަކހަލަ ގޮތަކަށް ކުޑަކޮްށ ރާވާލައި ގާނީ. އެށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނަފަހަރަ

ނޑު ހަމަ ވާނަމަ. އެހެންވީާމ، ތި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްަބސްެވވޭ ދިހަ  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންމި ހުޅުވާ ޓުއޮތް ިދހަ މިނެ މި ކުރިއަށްޓު، މިނެ . ޓަކައި ގެންދާނެ ގޮތެއް ާރަވއިލުމަށް މިކަން ލަނީ އަުޅގަ

ނޑު ދެއްތޯ މާނުންމެހް އީދެން، ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ުގޅިވަަޑިއގެންފި؛ ނޫން، ނޫން މި . އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދަޢުވަތަކަށް އެލަިއޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ފަރާތުން ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އަުޅގަ

ރިޔަމް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ. މަ ،ނިޔާޒު މުޙައްމަދުމެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަމީޒުގެ އިތުރުން  ވަަޑއިގެންެދއްެވވި

ނިއަރ އޮފިސަރ. މަރިޔަްމ ފު، ސީޠީމިލާ ލައެސިސްޓެންްޓ މެނޭޖަރ. ޢާ ،މެނޭޖަރ. މަޒްނީނު އިޖާޒު ޒާހިރުޝަފީޤު، 

ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީއަށް  ަވޑަިއެގންދެއްވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު .އޮފިސަރ ،ނަޒްރާ

ނޑުމެން އެނގި މަރު ލެުވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ންަނާވނެ ފަދައިން މި ދަންނަވާވަަޑއިގަޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހުރި  ދޭ އިންޝުއަރެންްސގެ ޚިދުމަތުގެމެންބަރުންނަށް އަދި އެ މެންބަރުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ލިބި އަުޅގަ

ދާއިީމ ، އްލުކުރެވޭނެކަންކަން ޙަ އަދި މި .ވޭތޯ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލައި އޭގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ ގޮތެއް ސުވާލުތަެކއް ތި

ނުޑމެ ތޯ ބެލުމަށް ޙައްލެ ހޯދޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައި ލީ. ވަަޑއިގެންދެްއވީީތ ން ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވާޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީ ގެންދަން ވަރަށް ޝުކުުރވެރިވަން  ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް ރަާވފައި އޮތް ގޮތް ވެސް ހަމަ ތި. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ގެ ފުރުޞަތެްއ އެޓުމިނެދަންަނވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ފުރަތަމަ ތިން  ޓަކައި
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ބޭފުޅުން  އޭގެ ޖަވާބު ތި . ދެންކޮށްލުމުގައި ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޓުމިނެ 3ެއއީ، މެކްސިމަމް  ؛ލެއް ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާ

ތި ފަރާތުން  ޓު ލިބިވަޑައިގަްނނަވާނެ. ދެންމިނެ 2މެ ބޭފުޅަކަްށ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮން ދެއްވާތި. ދެން

ނޑައެޅިަފއެއް ނެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ކުރެްއވުމަށް ތް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ސުވާލުޖަވާބުދެއްވުުމގައި ަވކި ަވގުތެްއ ކަ

 މިރު.ހުޅުވާލަން. ޢާ

 

 ން:މިރު ވާހަކަދެއްެކވު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވާ

ނޑުމެންގެ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުރު  ނޑުމެްނގެ އަދި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އަުޅގަ ދަންނަވަން އަުޅގަ

ޓަކައި އެަލއިޑް އިންޝުައރެންސްގެ ފަރާތުން ަވޑަިއގެްނނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް.  ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުަމށް

މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި އަޅުަގނޑުމެން އެލަިއޑް އިްނޝުއަރެންސަށް އަމާޒުކޮްށގެން ކީ، ަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލުމައަޅު

ގަލަކުްނ ސަނަލް އެއްވެސް އެން ޕާ އެ .ދައްކާ ވާހަކަތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ވާހަކަަތއް ހަމަ ވަރަށް ހާޑްވެދާނެ

ނޑުމެންނަށް  އިންޝުއަރެންްސގެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެއީ ނުނަންގަވަްއޗޭ. އެީއ، ކަންތަަކީކ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީ ރައްޔިތުންގެ  ތަފާތު އެކި މަރުޙަލާތަކުގެ މަތީން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަދުނާމުވެފައިވާ މިންވަރާ  ެއކަންކަން އަުޅަގނޑުެމން ހޯދައިގަންނަވަރާ ބަލާަފއި  އިކުރިމަތީގައި އަުޅގަ

އި އަޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަވަްނ ންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ެއއްެވސް ހާލެއްގަ އެކަ

ގެނެސްގެން ވެސް ިމ ހެންނަމަވެސް، ޕޮލިސީއަށް ބަދަލުބޭފުޅުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމެޭކ. އެ ތި އީމި

ނޑުމެ  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް  ،ާވތީވެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގައިކޮންމެހެން ން ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަކީ މިައދު އަުޅގަ

ރުިފޔާގެ ރޭޓުން މި ދޭ ހެލްތު  12500ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަހަރަކު ދަންަނވައިލާނީ  އަޅުަގނޑު

 ޯތއޭ ތިހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮބައިނަށް ހަމަ އިންޝުއަރެންސް މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ދޮންދަރިން

ނޑުމެންނަށް ައންގައި ގާނޫެންއ  މަޖިލީހުގެ ަގވާއިެދއް ނުވަތަ .ެދއްވާށޭބޭފުޅުން ހުރި ހުރަހަކީ؟ އެގޮތެއް އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ހަމަ ތޯ؟ ެއކަން ހަމަޖައްސައިިދނުމަށް އަޅުއެަކން ކުރުމަށް ދަތިކަމަކީ ކޮަބއި ނަމަވެސް ބަދަލުކޮށްގެން

އަނެއް ކަމަކީ ހަމަ އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް މިހާތަނަށް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  . ދެން ހުށަހަޅަން

ނޑުެމންނަށް އެ ކާޑު އޮެވގެން ހަމަ ވާ ނަމަ  ުކރު ބަހަކުން ދަންނަވާ އީކަމެއް ހަރާމޭ. އެ  ލިބެމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނުވަތަ ރަނގަޅުުނވާ ޓަކައި  ާވން. އެ ރަނގަުޅކޮށްދިނުމަށްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ޚިދުމަތް އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު

 ޯތއޭ؟ ސަބަބަކީ ކޮބައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތެއް ައރުވަން. މީޒަށްޢަމިރު. އެ ކުރެްއވި ސުވާލަށް ަޖވާބު ދެްއވުމަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢާ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: މީޒުދު ޢަމުޙައްމަ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ންޝުއަރެންްސގެއެލައިޑް އި

ّعليكمالسّ  ނޑުމެންނަށް މި .الم ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ދެއްީވތީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެްސ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭ ޚިދުމަތަކީ ވެސް ތި  ޓަކައި ތި ވުން. އެކަމަށް ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ޚިދުމަތަކަށް ބޭނުމަކީ އަޅުގަ

ންތަކަށް ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން އެޑްރެްސކުރަން ބޭނުްނވާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތގައި ންނަ ކޮްނސަރހުދެން ންގެ ބޭފުޅު

ދޮންދަރިންނާއި ޕޭރަންޓްސް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައސްުލ  ،ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ދެްނމެ ތި ބުނި ފަދައިން

. އަސްލު މީަގއި ބަލަންޖެހޭ އިނގޭތޯ ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށްަމއްސަލަެއއް  އީއެ ސް ވެދާނެ އިނގޭޯތ.ވެ އެކަން

ނޑުމެން އިނގޭތޯ. ދެޮކޅުން ދަްއކާ ޕްރިމި ކޮޅަކީ ހުރިހާ އެްއޗަކީ ޕްިރމިއަމްތަން އަމް. އެ ޕްރިމިއަމަްށ މެޗްވަންޏާ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެކަންތަްއ  ނަށް. އެ މައްސަލަެއއް ނޫން ައޅުަގނުޑމެންއިނގޭތޯ ބަލާފައި އެންމެންނަށް ވެްސ އެކަން ވެދާނެ

ނޑުމެންނަށް  ންކަމަީކ ކާޑު ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ދެ އަނެއް ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ. ދެންވެސް ވާނެ ވާހަކަ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް އަސްލު ތަންކޮެޅއް  މަްއސަލަައކީ ކާޑު އިނގޭތޯ. ދެންއަނެއް  ދެން؛ އީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު މި  އަުޅގަ

ނޑުމެލިްއާޔ ރަނގަޅު ކަންނަވާކޮށް ދަންޕެސިފިކުސް ބަރުން ންނަށް މިދިޔަ ނޮވެންނޭނގޭ ކާޑު ިކހިނެއްތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކި 246ގެން މިއަާދ ހަމައަށް އަިއއިރު ފަށައި ފަހަރު މަތިްނ  ޓްީރޓްމަންޓް ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ފަހަރު ހަމަ އަނެއްހެން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  ބައެއް ންދެއޮންނަިއރު  އިއިނގޭތޯ. ކޮށްދީފަ އިވަނީ ކޮށްދީފަ ޓްރީޓްމަންޓް

ކަމަށް ދިމާވަނީ. ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކް އަންނައިރު މައްސަަލއެއް  ،ވާނަމަ ބަލާ ކަމަށް

ނޑުމެން ކައިީރގަ  އިދެން ފަހަރެއްގަ މަވެސް، ދިމާާވ ަކމަށް. އެހެންނަ ެއ ވާހަކަ ނުދަްއކަން އުޅެނީ އިވެދާނެ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނާންގާ ދިޔައިމާއަީކ އަމައްސަލަ ަބެއއް ކަހަލަ ޑިިފކަލްޓު ދިމާވޭ އިނގޭތޯ. މި ަދއްކަީނ  ުޅގަ

ފުރައިގެން އެބަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާހަކަ. ަދއްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނާންގާ ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮންަނ އެރޭންޖުމަންޓަކީ މިސާލަކަްށ ބޭންކޮކު އިނގޭތޯ. ބޭންޮކކު ގޮތަީކ އަ މަ ވާދޭ ހަމަ. ދިޔައި

ނޑުމެންނަށް ކުރިން އަންަގއި އަޅުަގނޑުމެންާނ އޮންނަ އެރޭންޖުމަންޓަކީ އިހޮސްޕިޓަލާ އެ މީހުން  އި ދިޔައިމާލާފައަޅުގަ

އެްއ މައްސަލަވާނަމަ ވަރަށް  އެގޮތަށް ދެވޭ ކަމަށް އެ އޮންނަ . ދެންންނަނީ އިނގޭތޯރިހާ ކަމެއް ކޮށްލަދޭނެ ވާހަކަ އޮހު

އެ ބޭފުޅުންނާ އޮންނަ، ނާންގާ އެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަނީމަ. ން ބައެއް ބޭފުޅުން ނާންގާ ދިޔައިމަ އޮންނަ، ނުޖެހޭނެ. ދެ 

އޮންަނ ޝަނަށް މިހާރު ކާޑަކީ ައއިޑެންޓިފިޭކޝަނެއް އިނގޭތޯ. ކާަޑކީ ައނެއްހެން ޑެބިޓު ކާެޑއް ނޫން. އަިއޑެންޓިފިކޭ

ނޑުމެން ޑަބަލް ޗެކު ައއިެޑންޓިފައި ކާޑެއް ެއއީ. ެއކަމަކު ކުރާނެ ކުރިން އަންަގއިގެން. ކުރިން އެްނގީަމ ާވއިރު އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުްނ  މަބޭއްވީ އިާލފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަްނގައިވެސް ކާޑު ހެއްދޭނެ އެހެންނޫންތޯ ކޮންމެ މީހަކަށް

ނޑުމެން ހަދާފަ އިއަިއޑެންޓިފައި ކޮށްލާފަ  އޮންނަ އެރޭންޖުމަންޓަކީ ެއ  އިދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. މިީއ އަުޅގަ

ތައް، މިސާލަކަށް ިފއު ނާންގާ ދިަޔއިމަ ތަންކޮޅެއް ޑިފިކަލްޓު. ަޓއިމު، އެހެންވީމާބޭފުޅުންނާ. ދެން މިގޮތަށް މި ދަނީ. 
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ނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރަން. އެ ވަރސް ަނަގއިއަ އައިސްފާނެ. ެދން އެކަހަލަ ކަންތައް ވެދާނެ. ސަލަ މައްފާނެ އަުޅގަ

ނ ނޑުމެންނާޑު ދެން މިއީ ދިމާވާ އެއް ަމއްސަލަ އިނގޭތޯ އަުޅގަ  އި މެންނަށް. ދެން އަނެއް މަްއސަލައަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭނީ ތައުޒަން ށް ންނަނީ ފުރަތަމަ އައުޓު ޕޭޝަންޓުންނަހޮސްޕިޓަލާ އޮންނަ އެއްބަްސވުން މި އޮ ައޅުގަ

 ،ވާނަމަ ކަމަށް ހަމައެކަނި ކޮންސަލްޓެންޓުންަނށް އެކަނި ދާ އިރސް އިނގޭތޯ. ަތއުޒަން ޑޮލަރސް. ދެން ފަހަރެއްގަ ޑޮލަ

ގޮަތކީ ެއ ިލމިޓު ނުވަންޏާ ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންގާނެ.  ޑޮލަރސް ދީފާނެ. އެެހންނަމަވެސް ވާ  500

ނޑުމެން ވަން އަވަރ ތެޭރގަ  ނޑުމެން. ެއއީ އަ  އިއެންގީމަ އަުޅގަ ޅުަގނޑުމެްނ އެންހޭންސްކޮށްދޭނަން ބުނާަވރަކަށް އަުޅގަ

މިސާލަަކށް ދެންނެވީ، މިސާލަކަށް  .އެ ކަންތައް ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭނަން. މާބޮޑު ކަމެއް ނޫން އަސްލު އެއީކީ

ސްޕިޓަލުްނ ެއއްކޮށް ހޮ އިން ނުވީ އިނގޭތޯ. ނުވުމާޑޮލަރސް 1000ުއޓު ޭޕޝަންޓަކަށް ޓްރީޓުމަންޓަކަށް އަ

ނުޑމެން ވަން އަވަރ ތެރޭގައި  އަންގާނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް އެންގީމަ އަޅުގަ ިއނގޭތޯ. ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ހަމަ ބުނާވަރަކަށް މައްޗަށް ޖަްއސާލަދޭނަން. ދެން މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް 

ނޑުމެން ަކއިީރ ޑޮލަރސް 1000ރު ވާ އްވަްނވީ މިހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނު އިން ނުވެއޭ ފުރަތަމަ ދާއިރަކު. އަުޅގަ

ކަހަލަ  ޑޮލަރަށް ޖަްއސާަލދޭނަން. ކޮންމެވެސް 2000ޮޑލަރޭ. ބުނެފިއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން  2000މިހާރު ބޭނުންވަނީ 

ނޑުމެން ހަދާފަ ނެއް އެއީ. އެެއއް ނޫން އޮންނަ ގޮތެއް އެއީ. ެއއީ ކޮންމެހެ އިލިމިޓެއް ބައިންދަންވެގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން އެހެން ހަދާފަ މެކްސިމަމް ލިމިޓަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލުން  އިެވސް ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގުނީމަ އަުޅގަ

ޑޮލަރުން ފުރަތަމަ ނުވެއޭ. ބުނެފިއްާޔ  1000މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަށް 

ނޑުމެންނަށް.ނަން. އެއީ މައްސަލަށްލަދޭވަރު ކޮ  2000އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ ހަމަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ެއްއ ނޫން އަޅުގަ

ވެސް ނުެވއޭ ބުނެފިއްާޔ  500ވެއްެޖއްޔާ  500ެއއް މިއުޅެނީ. ދެން މިސާލަކަށް، މިސާލަކަށް އެ މައްސަލަ

ނޑުމެްނނަށް  އަވަރއެްއވަރު ނަގާެނ ، ނަގާނެ  މެކްސިމަމްވަރުއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަދޭނަން. އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނާ ގުޅޭނެ. އް ހުންނާނެ. އެ މީހުންނާ އަައވަރސް ކޯލް ސެްނޓަރެ 24 އަޅުަގނޑުމެން. އަުޅގަ ުޅގަ

ން. މިއީ އަސްލު ދިމާވާ ެއއީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން އެީއކީ އެ ކަންތައް ކޮށްލަދޭނަ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެމައްސަލަ  ންނަށް. އަކީ އަުޅގަ

 

 މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

ނޑުމެން އެންެމ އި ދެ އަހަރަށް. އައު ކޮްށފަ ައއުމިދިޔަ އަހަރު މި ދެއްތޯ މި އެގްރިމެންޓު މިއޮތީ  ކުިރއިރު އަުޅގަ

 މިކޮޅުން ކޮންެމވެސް  އި ހިއްާސކުރަން. ެއކަމަކުމީގަ ދޮންދަރިން ހަމަ އިފުރަތަމަ ނެގޯޝިއޭޓުކުރިން ަމއިންބަފައިންނާ

ހުރިހާ މައިންބަފައިންނެއް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބައިވެިރކުރަން. ދެން ވަކިްނ  ށް ދަތިކަެމއް ދިމާވި ަކންނޭނގޭވަރަކަ

މެއް ދިމާވި ކަންނޭނގޭ ވަރެއްގެ ދަތިކަ ބައިވެިރނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމީ އޭތި މަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް އިއެއް ބާްއވާފަ ކޮމިޓީ
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ނުޑމެންނަށް ވާގޮތަކީ އަސްުލ  އިހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހުރިހާ މައިންބަފައިން މީގަ ހިމަނަން. ދެން އަޅުގަ

، ތުން މައިންބަފައިން. އެހެންވީމާ މައިންބަފައިންނޭ ވިދާުޅވާއިުރ އެންމެ ރިސްކު ޮބޑުވާީނ ވެސް ހެލްތުެގ ގޮ

ނޑުމެން ދެން، އެހެްނވީމާ ރުކޮށްދެވެން ނެތީ އޭރު.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޕްޝަަނލްކޮށް ފޯ ހަމަ  ނަށްެވސް އަުޅގަ

 ެނޯގޝިއޭޓުކުެރވިދާނެ ހަމަ މައިންބަފައިން މިއަށް ހިމަނާ ގޮތަށް.  އިތާނގަ އޮތް ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް އެލަިއޑުން އި ކޮމިޓީ ނޑުމެން ޭއރުގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ މައިންބަފައިްނގެ ވާަހކަ އައީމަ ައޅުގަ 

ނޑުމެން ކައިީރގަ މި ހުރިހާ މައިންބަފައިން ެއީއ  އިނގޭތޯ ފުރަތަމައަކު ވިދާެޅއްނުވޭ  އި ވަަޑއިގެންެދއްިވ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުމްބޫރު ކަމެއް ކަމަކަށް ވިދާޅެމަޖު ބަރުން. އޮތީ އޮޕްޝަނަްލ ކަމެކޭ އެއީ މެން އިވެފައްނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުްނވޭ މައިންބަފައިްނ ހިމަނަން. މިސާލަކަށް އާމިރު ބޭނުންފުެޅއް ނުވޭ. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ އެ  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައިއ ުރ ފަހުމްފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭ ވީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ފަުހން އަުޅގަ

ެއ ، ޖުބޫރު ކަެމއް ކަމަށް. އެހެންވީމާވެްސ ބައިވެިރވުމަކީ މަ ހުރިހާ މައިންބަފައިންންތަކުން މި އެނގެނީ ޔެކިއުލި

 އޮޅުމެއް އޭރު އަރާފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ާއމިރަށް ވަރަށް ކުރުކުރު ަވގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މި އަނެްއ ސުވާަލކީ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގަ އާދެ! އަ ދިނުމުގެ ތި  ވިާދޅުެވއްޖެ މި ޚިދުމަތް އިުޅގަ

 ލަތް، ަދއުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށްވާީތއާބޭފުޅުންގެ ތި ފައިސާގެ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ. އަޅަގނުޑގެ ދެވަނަ ސުވާލަކީ ދައު

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 4.4މަްއޗަށް ގާތްަގނޑަކަށް ެއއްކޮްށ އަހަރެއްގެ  ޏާކަށްވާތީއާގޭޯތ، ދައުލަތުެގ ކުންފުންއެްއކޮށް އިނ

ތަނަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުންފުނީގެ ަވއިސްކޮށް ތި ބޭފުޅުންނަށް. މީހުންނަށް އެބަ ލިބޭ. މިހާ 350މިހާރު މި 

ނޑު ތު ކޮމިޓީގައި ިހމެނޭ މީހަކަށްޔަމިއީ ދެން މި ސުވާލަށް މި ކޮމިޓީގައި ޖަވާބުނުދީފިކަމަށް ާވނަމަ މާލިއް ވާތީ އަޅުގަ

ވެސް އެކަްނ ކުރާނަްނ. ކޮބައިޯތއޭ އެ ވާ ެގއްލުމާިއ ފައިދާައކީ ވެސް. މިތާ ތިީބ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އެހާ  އެކަން

ނޑުމެންނަށް ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް، އް ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާގިނައިން ބަިލވާ ބައެ  ޓަކަިއ  ައޅުގަ

 ކުްނ މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. ދެން މި ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަށް މި ދަތިތައް އަންނާތީވެ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދިރާާސއަ

ވެްސ މި ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސ ދިނުމުގައި ކޮަބއިތޯއޭ ތި  މަޖިލީހުގެ ހަމަ ސްޓާފުން މަޖިލީހުގެ ސްޓާފުންނަށް

 ބޭފުޅުންނަށް އޮތް މައްސަލައަީކ. 

 

 ނިޔާޒު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް މެނޭޖަރއެލައިޑު އި
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ނޑުމެންނަށް ލިބެނީ  ،. ޖުމްލަ މި ޕޮލިސީން ެއލައިޑުން އަޅުަގނޑު ނިާޔޒު އިނގޭތޯ  4.5މެންބަރުންގެ ޕޮލިސީން އަޅުގަ

އެންމެން ލައިގެން މިހާރު ލިބޭވަރު  ހުރިހާ އިގުނަ. ދެން އެއީ ޑިޕެްނޑެންޓުންނާ 12500މިލިޔަން އިނގޭތޯ. އެއީ 

ނޑުމެންނަށް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޕޮލިީސ ނިމޭއިރުގައި ޮނވެމްބަރގަ  އިއިނގޭތޯ. މި ޕޮލިސީ ނިމޭިއރުގަ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ގައިނިމޭނެ. ޑިސެމްބަރު  މިލިޔަން.  1.9ގެއްލުންވާނީ  ނަށް މި ޕޮލިސީންނިމޭިއރުގައި އަުޅގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ އުން ހަމަ އާމިރު އެ ކުެރއްވި ުސވާލަށް ޖަވާބު ލިިބވަަޑއިގެންާފނެ ީމދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް އަުޅގަ

ޅުން އެކަން ވެްސ ތި ބޭފު އަހަރު  5ވެްސ އެހެްނތޯއޭ ދަނީ. ފާއިުތވީ  އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު

އަހަރު  ކުަރްއވާ ވިޔަާފރިއެއްޯތއޭ ހަމަ ފަސް އިތި ކޮށްދެްއވަނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ެގއްލުމުގަ . ތި ބޭފުޅުްނ ކުރެްއވީ އެގޮތަށް

 ވެސް.  ދުވަހު

 

 މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

ނުޑ ބަލާފަކާ ނުވޭ.  އިނގޭތޯ. ޭއގެ ކުިރެއއް  އިވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެގއްލުމުގަ އަހަރު ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަުޅގަ

 އިނީ.  އިކޮށްފަ އިވެސް ހަމަ ގެއްލުުމގަ އެކަމަކު ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަރު

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ނޑަ  ހަރު ދެންއަ ށް ހީަވނީ އޭެގ ެއއްއޭެގކުރިން ފައިާދވި އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ފައިދާުނެވއެކޭ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަސްލު ބަލާ މައްސަލައަކީ މީގަ ފައިދާ ދެންމެ އާމިރު ބުނުއްވި ފަދައިން،  އިވި އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ހުރިހާ ކަމަކީ ފައިދާއެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން  އާ! ސޮރީ. ދެންމެ އާރިފް ުބނުއްވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ  ގެއްލުންވަރަކަށް ވާ ކަމަކީ. ކޮންމެވެްސ ބޭނުން ވިަޔްސ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެއިންޓެއިން ކުރެވޭނީ.  އެކަަމކު ވަރަކަށް ކުެރވޭ. ކޮންމެވެސް މީަގއި ާވގޮތަކީ ަވކި ހިސާބަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް  ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ނޑުމެން ދެްނ މި ޚިދުމަތް އަުޅގަ ގެއްލުެމްއ ވިަޔސް އަުޅގަ

ވެްސ  ހުއްޓުމަކަށް ނުގެންދާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ަވކި ހިސާބަކުން އަންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މަށްވުރެ ެއއީ ައސްލު. ދެން މީގައި އަުޅަގނޑުމެން ބެލީ ެގއްލު، ހޭ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަްނޖެ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ެއ ދާ މެންބަރުންނަށް، ދާ މެންބަރުންނަށް އަސްލު އެ ދެޭވ ޚިުދމަތަކީ ރަނގަުޅ ޚިދުމަތަކަށް 

ވުން. މި އަސްލު ާވގޮތަކީ ިއނގޭތޯ، ައޅުަގނޑުމެން ބުނަންޏާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކޮކޮ ހޮސްޕިޓަލަށް ރާއްޖެައީކ 

ނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ މިއީ. އެއްއެްއވެސް ބަެއއް ނޫން އިނޭގތޯ ކަ މީހުންނަކީ އެްއވެސް އްލަ . ހަމަ އަޅުގަ
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މިހާރު މި ދައްކަނީ  އަީކ، ނަންބަރު ބޭހަށްދާ މީހުން؛ބައެއް ނޫން އެމީހުންނަކަށް ިއނގޭތޯ. އެ މީހުންނަށް މާ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަކަްށ މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އިނގޭތޯ. އެ މީހުންނަށް އަސްލު ޕްރިއޮ 246 ރިޓީ ކޮންމެހެން ނުދޭނެ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އިނގޭތޯ. ެއއީ އެމީހުންނަށް އެއަށްވުރެ މާ ބައިވަރު ވޮލިއުްމ ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ވާގޮަތކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެ ޓީމު ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ެއއްަޗކަށްވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބައިވަުރ ވާހަކަަދއްަކއިިފން. އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކަިއގެން މި އޮންނަ ހެދޭތޯ ބަލަމުން އައީ. އަސްުލ އުސޫލެއް ގޮތުން އެ ބޭފުުޅން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭކަށް

ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ މި ކަންތައް އިނގޭތޯ. ވާގޮަތކީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ބިޒްނަސް ކޮމްޕެނީގެ އޯނަރޝިޕުން. ެއ 

ނޑުމެން ކޭޝް ެއޖަސްޓުމަންޓު އެރޭންޖުމަންޓު މީހުންނަށް ކޭޝް އެޖަސްުޓމަންޓު ދި ނުމަށް މީހުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުމެން މިސާލަކަށް އެރޭންޖުމަންޓަށް އަިއސްގެން އަުޅގަ ެނ ަނގާ ފޮނުވަިއގެންން ލާރި ކޮށްދީފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާރި ފޮނުވަން. ެއއީ މައްސަލަ އެއް. އެހެ ންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ، ގާތްަގނޑަކަްށ މަންތެއްވަރު ނަގާ އަުޅގަ

ވޭ. ވެސް ބޭނުމެއް ނު  ވީމަ ޮކންމެހެނެއް މިކަންތައް ކޮށްޭދންށް ކޮންމެހެނެއް މިހާ މަދުބައެއް ބޭފުޅުންނަ އެ

ނޑުމެން އެތަްއ ޗެނަލެްއ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކޮށްގެން ިމކަންތައް މިކުރަނީ އިނގޭޯތ.  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެބަކުރާއިރު ވާގޮަތކީ މީަގއި  ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ބޫލުކުރަން ބަެއއްފަހަރު ތިން ގަެއއްފަހަރު ހަމަ އަޅުގަ

ވެސް ރަނގަަޅކަށް އިންޕުޓު ހޯދައިގެްނ  ކަންތައް ދިމާވެފައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ވީހާ

ނުޑމެން ން ބަްއދަލުކުރަން ވާހަކަދައްކަން. ގިނައި ތާ ސީ.އީ.އޯއާ ެވސް ވަރަށްއެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އާބާީދެގ ކުޑަކަމާ  ނޑުމެން ދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ ދެޭވ ބިޒްނަްސ  އިމިކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަނީ ވީހާ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ރަނގަަޅށް މިކަންތައް ކުެރވޭތޯ. ދެްނ  ވެްސ އެ  ކުޑަިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފުރަތަމަ ވަރަށް ބަެއއްއެއީ އަސް ފަހަރަށް މިހާރު ބައެްއ  ލު ީމގަިއ ދިމާާވ މައްސަލަައކީ. އަުޅގަ

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ އެރޭންޖު ނުާވގޮތަށް އޮތީ ަބއެއް  ރްސއަށް ކޭަޓރގައިބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ައއުޓް ޕޭޝަންޓަ

ނުޑމެންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް  ެވސް މިހާރު ބޭފުޅުންނަށް ބުުނއްވީ މިހާރު އަސްލު. އެ ެވސް މެލޭޝިޔާަގއި އަުޅގަ

އެރޭންޖެްއ  ކޮށް ލެސްކޭޝް އެއީ. ެއއީ މެލޭޝިާޔަގއި ބަެއއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އަުއޓް ޭޕޝަންޓް، ައއުޓް ޕޭޝަންަޓކަށް 

ހާރު ސިންގަޕޫރު މި .ުރގައި ނުވާނެސޮރީ ސިންގަޕޫ، ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ާވގޮތަކީ ވަރަށް ސިްނަގޕޫރު

ނުޑމެންނަ  ބޭފުޅުން ނޫނެކޭ ބުނަނީ  ހަމަ އެ .ނުާވނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޭޝްލެސްކޮށްށް މައުންޓީއަކުން ހަމަ އަުޅގަ

އެތަނުން. އެހެންނަމަވެސް، ަރފުލްސުން އަޅުަގނޑުމެން ރަފުލްސްއާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ަރފުލްސްއިން އެއްަބސްވެަފިއ 

ނުޑމެންގެ އެބައުޅޭ މީަގއި. މިއީ އަސްލު. ސްޓާ، އޮތީ މިހާރު. އެހެންވީމާ ފުންނަށް ވެސް މިކަހަލަ ޑިފިކަލްޓީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ރެޑީގައި ިތބޭނީ އިނގޭތޯ ސްޓާފުންނަށް  .ވާނެ އިނޭގތޯ އިންޝުއަރެންސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ައޅުގަ

މްގަިއ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ޑިޕެންުޑވަނީ ޕްރީމިއަމަްށ ވެސް. ދެން ީމގަިއ އަސްލު އަޅުަގނުޑ މީަގއި ައސްލު ިމ ޕްރީމިއަ
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އިނގޭތޯ. ލިބޭ ބެނިފިޓާ ހުރިހާ އެއްެޗއް. އެއީ ޕްރީމިއަުމގަިއ މެޗް ވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

 ވެސް ައޅުަގނޑު ދޭނަން އިނގޭތޯ. އެހެންތާ ވާނީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮޕޯޒަލެްއ  ދާުޅވާއިރު ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވާއިުރ ތިށް ުޝކުރިްއޔާ. ޕްރީމިއަމްގެ ވާހަކަ ވިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަ

ބޭފުޅުން ކީއްެވގެންތޯ ޕްރޮޯޕސް ޙަޤީޤަތުގައި ުނކުރެްއވީ؟  އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި އެަބއޮތް. ދެން ހަމަ އޭަގއި ތި

ބޭފުޅުންނަްށ  ަގންނަވާ. އަެނއްާކ ކުރީ އަހަރުަގއި ތިމިކޮޅުަގއި ޑިމާންޑުަތއް ުހރިގޮތް އެބަ އެނިގވަަޑއި

ގެއްލުްނވެަވޑަިއގެން ވާހަކަ ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެ ދެްއަވއިފި. ޝަފީޤާ ވިދާޅުވެ ދެއްވައިިފ. ދެން އޭރުގައި ޕްރޮޕޯސް 

މިހާރު ގާނޫނު  ބޮޑު ެއްއޗެއް؟ ދެން އޭރުން ދެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް ޖެހޭނެ ނުކުރެއްވީ ކީްއެވގެންތޯއޭ އެައށްވުރެ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ  ބަދަލުުކރަން. އެކަމަކު މި ބޭފުޅުްނ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ސަރިވސް ތި ގޮތުން އެ އޮންނަ

ނޑުމެން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ. އެީއ ހަމަ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަށް ަވޑަިއގަތީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އާމިރު ކަށް ދާކަށް އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅެއް ނު ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމަ އެްއގޮތަކަށް

ޓަވަމުން ވިދާޅުވިހެން މުިޅ ރާއްޖޭަގއި ދެެކވޭ ވާހަކަައީކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ފައް

ކަށް ބޭފުޅުންނަ  އިގަންަނވާ ަސރވިސް އެބޭފުުޅން އެ އެިދވަޑަ  ހުރިހާ ބަދުނާމެއްގަިއ އެޅި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ލިބި މި

ފަދައިްނ  ވިދާޅުވަނީ އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ ދެންމެއަކު ާއމިރު ފާހަގަކުރެްއވި ބޭފުޅުން އެ އެ  ޕްރޮވަިއޑެއް ުނކޮށްދެެވއޭ

ްއިވއިރު ގޮތަށް ކަންތައް އެބަ ދޭ. ފަލާޙުގެ ާވހަކަފުޅުން ފަލާޙު ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑާ ހިއްާސކުރެ އެކި ހޮސްޕިޓަލު އެކި

ދޭތެރޭގައި ެވސް އެބަ ހުއްޓޭ.  އި ޕްރިންސިޕަލާއެ ސުވާލުކުަރއްވާނެ ެވސް ަކންނޭނގެ. ތަފާތުތަކެއް އަނބިކަބަލުންނާ

ނޑުމެންނަށް އުފެދެނީ މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު.  އެއީ ކީްއެވގެންބާއޭ އެހެންަވނީ؟ މިކަހަލަ ސުވާލުތަެކްއ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ޕްރޮޕޯޒް ނުކުރެްއވީ ކީްއވެގެންޯތއޭ ބޮޑު އަދަދެއް  ރަނީ މި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ތިއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ހިަތށްއަ

ުސވާލު އިނގޭތޯ. ދެްނ  ބޭފުޅުންގެ ތިހިރަ ޑިމާންޑުތަކަށް ތިމަންނަމެންނަށް ކޭޓަރކުރެވިދާނޭ. ެއއީ އެއް ދީފިއްޔާ ތި

 މުބީނަށް.  އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިއެއަށް ޖަވާބު ެދއްވާފަ 

 

 މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

ނޑުމެން ޑިސްކަްސކުރާނެ ކޮންމެވެސްފަހަރަކު  އަސްލުަގއި ކޮންމެ ވަރަކަްށ  ެވސް ރިނިއުލަ ޕްރޮސަސް ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން. ދެން ވާހަކައާ އެްއެޗހި ޕްލޭން ރޭޝިޔޯ ހައިވެފައި ުހރެއްޖެއްޔާ އެ ބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ނަށް ގައޭރުގައި އަުޅގަ

ވަކި  ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މިސާލަކަްށ މަޖިލީސް ނޫނިއްޔާ އަދި އެހެން ކޮމިޝަންސްތަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން އޮންނަނީ

ޅުަގނޑުމެްނ . ެއހެންވީމާ، ދެން މި އަދަދަށް އޮންނާތީ އެހެން ކޮމިޝަންތަކަށް ވެސް އައަދަދުތަކެއް ަކނަޑއަޅާފަ
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އަލްަގއި ވެސް ހަމަ އެ އަދަދަށް ޕްރީމިއަމް މަތިނުކޮށް އިވީ ކަުމގައި ިވޔަސް ހަމަ ރިނުމިސާލަކަށް ކްލޭމް ރޭޝިޔޯ ހަ 

ހެރީ.  ފަހަރަކު. އެގޮތަށް ައސްލު ދޫކުރެވިފައި އެ ވީމާ ދޫކޮށްލަނީ ކޮންމެލު އެ ބަޖެޓާ ރިލޭޓަްޑ އިޝޫެއއް އަސް

ވެސް ހަމަ ކްލެއިްމ  މިޝަންސްތަކަށް ެވސް ހަމަ މިސާލަކަށް ޖުޑީޝަރީ ތަންތަނަށްެވސް ހަމަ ކޮ އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ވެސް ހަމަ ސޭމް ޕްރީމިއަމްގައި މި ގެންގުޅެނީ އަްސލުގައި.  ރޭޝިޔޯ ވަރަށް ހަިއކޮށް އޮްނނައިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުން އެއްެޗްއ  ޑިމާންޑާ އެްއވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ތިބޭފުޅުންގެ  އެއީ އަުޅަގނޑު ވެސް ދެންނެވި ވާހަަކއަކީ ވެސް. މި

ވާނެ އޭތި ބޭނުމިއްޔާ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ރުޕްރޮޕޯޒްކުރެްއވިނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫ

ނޑުމެންަނށް ހަމަ ސަރވިސްއެއް އެެދޭވ ގޮތަށް ނުދެވި ދާ ފަހަރު އެބަދޭ  ހަމަ  ފުޅުން.ގިނަ ބޭމިއޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ބައެއް ބޭފުޅުން ބައެއް ބޭފުުޅން އެބަ އުޅުްއވާ ހަމަ ދެންމެ އާމިރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން ހަމަ ރަނގަޅަށް ޓްރީޓުމަންޓަކަށް 

ވެސް ކަހަލަ ތާއްޓެްއ ކޮންމެ މިހުންނަނީ ވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވެސް. ހަމަ އެކަމަކު ގިނަފަހަރަށް  އިވަަޑއިގެންފަ 

ނދިމާވެފަ  ޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން މުބީނަށް. . އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނުޑ  ނޑު ބިލެްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުބީން އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ާއއްމު ކޮމިޓީސާފުކޮށްލަ  85ވީތީވެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބީ ގެ މެންބަރުންނަށްން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ މި ސުވާ ނޑު ގޮެތްއގައި. އަުޅގަ ނޑުމެން މިކަމުގެ  ލުތައް ވަރަށް ކުރިމަތިުކރުވާނެމެންބަރުން މައިގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަ ށް ބޮޑަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ތެރޭގައި އިްނވޯލްެވގެން މަސަްއކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ. އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ޮބޑަްށ މީގައި އިންކްލޫުޑވެފައި ީނންނާތީވެ، އާދެ! އާދެ! ެއ ލިމިޓޭޝަނެއް އިން ނާތީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  .ބޫލުކުެރވެނީގަ ނޑުމެންނަށް ހަމަ މިވާހަކަ ދެކެވެނީ އަުޅގަ އެ އިންނަ ިލމިޓޭޝަން މީގެ ތެރޭގައި ައުޅގަ

މިއަމްަގއި ހުރި ވެއިޓޭޖު ދަށްވެގެންަކން މިކަން އަނެކަތިވެގެން މިދަނީ. ދެން އެކަމަށް އިތުރު ވެސް އެނގޭ މި ޕްރީ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ.   ޙައްލެއް ހޯދޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް އިންތޯ. ެއއީ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 

 ދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ނޑުމެން މި ޕެކޭޖުގައި ލިމިޓޭޝަން އޮންނަ ވާހަކަ.  ނޑު ދެންމެ އާރިފް ބުނުއްވި ފަދައިން އަޅުގަ ލައްބަ. ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ރެޑީ އިނގޭތޯ ޕެކޭޖު ރިވައިްސކުަރން އިނގޭތޯ. ދެން ދެންމެ ގާނޫނުގައި ތި ބުނާހެން ޓުވެލް  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތި ކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ތި ޑްރެޑް އިނެއްޑް ފަިއވް ހަންތައުޒަން  ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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ެއްއ . އެކަހަލަ، އެކަހަލަ ައއިިޑއަރމެޑިކަލް ެވސް މިހާވަރަށް ވާންޖެހޭނޭ .މިއޭމިއޭ ބޭނުންވާ ސަރވިްސއަީކ މިއޭ

ނޑުމެން އެ  ދޭން ރެޑީަގއި މިތިީބ  ށް ހަމަ ެއއްެޗއް ހަދާލަދޭނަން،އައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވައިފި ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

 ހުރިހާ އެްއޗެްއ މި އިނގޭތޯ. މިހާރު މީަގއި ެދންމެ އަޅުަގނޑު ބުނި ފަދަިއން މީގައި ބޮޓަމް ަލއިނެްއަގއި މި

ންވާ ބޭނުތިމަންނަ މިއޭ ހަމަ މިއޭ ބޭފުުޅން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ތިޓްކުރަނީ ޕްރިމިވެ

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނުބރާ ގެނެސްދޭނަން. ކީއްކުރަްނ  އެްއޗަކީ. އެެއއް ދެްއވައިފި ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

 ސިންގަޕޫރ،، ބޭފުޅުން އިންނާނެ ހަމަެއކަނި ބެންކޮކް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އިންްޓރޮޑިއުސް ކުރަްއވަން މިހާރު އެ

ނޑު ޑުބާީއ ވެސް އަ ،މެލޭޝިޔާ ނޑު ލާފާނަން އިނގޭތޯ. އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫން އަުޅގަ ނޑުމެން، ައޅުގަ ުޅގަ

ީއ އެޭބފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅު ެއއްެޗއް ހަމަ ދީފާނަމޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ. ޑުބާއީ ވެސް ަލއިގެން ތި

ކްސްޕީިރއަންސް ބޭުފޅުން ބޭނުންވާ މިސާލަކަށް މިހާރު އަދި ވަރަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. ތި

ކުރަްއވައިފި މިހާރު. ދެންމެ އާރިފް ބުނުްއވި ފަދައިްނ ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ އެަބހުރި މީގައި ރިަޒވޭޝަންްސ 

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ  .މިއޭއޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ މިއޭބޭފުޅުން މި އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ތި

ނޑުމެން ހަމަ އަިއޑިއަރ ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެެވސް  ެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްަވއިފި ކަމަްށވާނަމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރިަވއިސް  ރިވިޝަން ގެނެސްދީފާނަން  އި ުޓކޮށްފައިންކޯޕަރޭތި އޭ އިއެކު އެ ބަލަިއގަނެފަ  އުފާލާ

ހުރިހާ  ތަކީ ީމގައި މިއަޅުަގނޑުމެން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މިހާރު އަސްލު ވާ ގޮ

ނޑުމެން އެްއޗެއް ހަދާފަިއ  ؛ޓެއް ން ެއްއވެސް ކަަހލަ ޑީޓޭލް އިންޕުއަޅުަގނޑުމެ އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

. ބޭފުޅުން އެންމެފުރިހަމަ އެްއޗަށް ނުވެދާނެ. މިާސލަކަށް ނުވެދާނެ މިސާލަކަށް ެއްއަޗކީ ތިއެ އޮތީ. ެއކަމަކު  މި

ނޑުމެން އަުތަގއި އެބަހުރި މިހާރުގައަޅުަގނޑުމެން  ވެްސ  ބޫލުކުރަން ބައެއް ިމއަށްވުެރ ރަނގަުޅ ޕެކޭޖު އަުޅގަ

ތްރީސް ހާސް ޕްރީމިއަމް އޮންނަ ޕެކޭޖެއް  ،އިނގޭތޯ. އިނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑމެން އަތުގައި އެބަހުރި މިހާރު ހަމަ ވިހި

ނޑުމެން އަ ، ުތގައި އެަބހުރި. އެކަމަކު އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. ތަރޓީ ަތއުޒަްނ ރުފިޔާ ޕެކޭޖު ވެްސ ައޅުގަ

 އޮްނނަ އެްއޗެކޭ. އެހެްނވީމާ، އެ އިެއއަރ އެމްބިއުލެންސް ލާފަ  .މިއޭ ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޭ 

ިއ ދާނެ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެދާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ހުންނާނެ އެއަރ އެމްބިއުލެންސް ލާފަލެވިވެސް 

ނޑުމެން ބޭރު މީހުންނާ ކޮންޓްރެކްޓު  މި ،ވެސް ހުންނާނެ. އެއަރ އެމްބިއުލެންސް ހުންނަ ޕެކޭޖު ހުރިހާ އެއްަޗކީ އަުޅގަ

ކަންަތއް ކޮށްދީފާނަމޭ. އެ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ަލއިގެން ހެދީމާ ައޅުަގނޑުމެްނ  ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި. ައނެއްކާ އެ

 ރއެކޭ ދެްއަވން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އައިިޑއަ ލައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެްސ ކަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މުބީންެގ ވަގުތު އަދި އެބަ އޮތް ބާކީ. ޖުމްލަ ވަގުތު އެބަ އޮތް. އިތުރު ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ. 

 އެހެންނޫނީ އެހެން ބޭފުޅަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ދު މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ނޑު ދެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މީގަިއ މިއީ ހަމަ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ދެން އަންނަ އަނެއް  އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ  ނުޑމެން މި ޖެހެނީ މައިގަ ކަމެއް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޔުނިކޭޓް ކުރުމުަގއި އުނދަގޫަތކެއް ހުރި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންފޯމްކުރަން. ގޮތެްއގަިއ ރައް  ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޔޫހާމެން ކަހަލަ ކޮންެމވެސް ބޭފުެޅއް މެދުވެިރކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފަ. ދެން ބައެއް ފަހަރު ޭއގައި ޑިލޭތައް ައއިްސގެން ެއ ަޝކުވާ ަތއް އެބަ ހުރި އަުޅގަ

ެގ ޫބލުކުރަނީ. އަދި ހަމަ އޭ ގަޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ މެންބަރުން ންކޮމިޔުނިކޭޝަނަްށ ތަންކޮޅެްއ ފާސްޓްވާ، އެހެންވީމާ

އުމުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އީީޒ ރި ޤަދެން މި ހު އިތުރުން މިހާރު އާސިޔާންެގ ޤައުމުތައް ފިަޔވައި

ނޑުމެން ާކޑު އެކްސެްސއެްއ ލިބޭނެ ގޮެތްއ ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ޕެކޭޖު ތެރެއިން ރޭވިދާނެތޯ؟ ިމސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޭ.ޑީ.ޭކއަށް ެވސް  އުމުތަކުން ެއކަްނ ޤަ ޓެރިދައްކާލެވޭ. މިހާރު މި ހުރި އަވަށްބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

 ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް މި ޕެޭކޖު ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ؟ ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ން ޑިރެކްޓަރުއެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖި

ވާނެ. އިްނޑިޔާ، ސްރީލަންކާ ވެސް ވެސް ތި ބޭފުޅުން ކާޑުން މި ސަަރހައްދުން ވާނެ އިނގޭތޯ.  މިހާރު އަސްލު މިހާރު

ނޑުމެންގެ ެޑޑި ކޭެޓޑް ދެ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދެން ައނެއް ކަމަކީ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިރަރގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޑެޑިޭކޓެޑް ސްޓާފުން ތިބޭނެ. ފޯނު ނަންބަރ ވެސް  ސްޓާފުން ތިބޭނެ ތި ކަމަށް އިނގޭތޯ. ހަމަ އަުޅގަ

ައވާރސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅޭނެ. ހަމަ އެީއ  24ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހަމަ ދީފައި އޮންނާނީ ައޅުަގނޑުެމން. 

  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެދިފައި އޮްނނާނެ ހަމަ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ޭބފުޅަކު 

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ އެއް ދައްޗަކީ ދެ ކަމެއް އެަބ  އަޅުަގނޑު އަދި ެއޑްކޮށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

ރިހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ައކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ އެންމެ ފުުޝއަރެންސްވިޔަްސ އިން އުޅޭ. އެްއ ކަމަީކ ކޮންމެ ގޮެތއް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަެމއް ނޫން. މީަގއި އެަބ ހުރޭ މިސާލަކަށް ރީެއމްބަރސްމަންޓްގައި ހުންނަ، 

ކުރާއިރު ހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ރާއްެޖއިން ޑޮކިޔުމަންޓްސްތަެކއް ސަބްމިޓް ރީއެމްބަރސްމަންޓަކަށް މިސާލަކަށް

ނޑުމެން ވަރަްށ ބޭރަށް ގޮސްގެން ކޭޝްލެސްޮކށް ހޯ ދަންޖެހެންޏާމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. ދެން އަޅުގަ
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ނޑުމެންަނށް މަޢުވެސް ގިނަ މެންބަ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވީހާ ލޫމާތު ސެޝަނެއް ރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް މި އެްއޗެހި ކިޔާލަދެ ނޑުމެން ހުންނާނެ ބޭއްވުން. އޭރަށް އަުޅގަ ވޭނެ. މިހާަތނަށް އަޅުގަ

ވަީނ . އެކަމަުކ ާވގޮތަކީ ގިނަ ބޭފުޅުން މިސާަލކަށް ބޭރަށް ަވޑަިއގަންނަިއ މި މަޢުލޫމާތު ޝެއަރކުެރވިފައިދާރީ އޮފީހާ

ން މި ވާހަކަދެެކވިފަެއއް ނޫ ފަހަރަކު އެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ . ވަަޑއިގަންަނވާއިަރކު ހުރިހާވަރަށް ކުރު ނޯޓިސްެއްއގަ

ކަމަްށ ވަންޏާ އެ މަޢުލޫމާތު ޝެައރ ނުކުރެިވއޭ މި އޮންނަނީ. ދެން  ތި ވިދާޅުވާ ކާޑުން  ދެވެނީ. އެހެން ެވއްޖެ

ކޭޝްލެސްެގ ކަންތަްއ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ާވގޮތަކީ ހުރިާހ ހޮސްޕިޓަލަކުން ެވސް ކޭްޝލެސްކޮށް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

ކްެރޑިްޓ އެރޭންޖްމަންޓެއް އެ ޮހސްޕިޓަލުތަކުަގއި އެބަ ހުިރ ، . އެހެްނވީމާއެއީ ކްރެޑިޓަށް ދޭ ކަމެއް

އިނގޭތޯ. ެދވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮަތކީ މިސާލަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ނުވަތަ ދެން ވެްސ  ޒަވޭޝަންސްަތކެއް ެއގޮތަށް ދޭންރި

ނޑުމެްނގެ ކުރާ ކަމަކީ ަޙޤީޤަތުގައި އަމި ފާމަސީ، ކްލިނިކްސްތަކުން ިމ ދޭގޮތަށް ކާޑު ިދއްކޮށްލީމަ އެ މީހުން  ުޅގަ

ޕޯޓަލްއަކަށް ވަދެގެން އެ ބަލަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއީ މެންބަރެއްތޯ. ދެވަނަ ކަމަީކ އޭަނެގ އައުޓް ޕޭޝަން ލިމިޓް އެބަ 

ރި ހުރިތޯ. ދެން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކަށް ލިމިޓެކޭ އަެނއްހެން އިޫޝއަކަށް މިހާތަނަށް ވެަފެއއް ނެތް. ލިމިޓް އެަބ ހު

 . އެހެންވީަމ، އެކަަމކުވެްސ އެ މީހުން ވެރިފައިކުރަންޖެހޭނެ މިއީ މެންބަރެއްތޯ އާއި ންބަރެއް ފިޔަަވއިވަރަށް މަދު މެ

ކަމަށް ވަންޏާ  ދީފި. ކޮށްފައި ެއ ބްލޮކް ކޮށްފައި ދެން ޚިދުމަތް މި ދެނީ. ބްލޮކް ނުކޮށް ޚިދުމަތް ލިމިޓް ހުރިތޯއާ

އި ޭދ ަކމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުަޅކު އެހެން ތަނަކަށް ދައްާކއިުރގަިއ މިސާލަކަށް މެންބަރެއް ކަެމްއގަިއ ވެރިަފއިކޮށްލާފަ

 ފުރަތަމަ، . އެހެންވީމާއެްއކަލަ ލިމިޓް ހުސްވުން އެަކށީގެންވޭ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ މިައކުން މީނައަކަށް ދެން ފަހުން ހަމަ

އަކީ އޭަނެގ . މާނަެގ ޕޯޓަލުންވެސް ާކޑު ދެްއކެވީމަ އެ ޭބފުޅުން އެ އެަމއުންޓެއް ބްޮލކް ކޮށްލާނެ ައޅުަގނޑުމެން

ބެލެންސް ބްލޮކް ކޮށްލީއޭ އެ މީހުން. މިއީ މި ކުރާ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޭ.ޑީ.ކޭ ވެސް ުނވަތަ އެހެން 

ނޑުމެންނަށް ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ހޮސްޕިަޓލުތަކަށް ކުރުމަކީ ތަންކޮެޅްއ  ކުލިނިކްސްތަކުން. މި އެރޭންޖްމަންޓް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ލަންކާަގއި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްސްތަކުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ލަންާކގައި ހުރި  ކުދަތިކަމެއް. ެއކަމަ ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެ ީމހުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދީފަިއ ، ބަސްވޭ މިކަން ކުރަން. އެހެންވީމާހޮސްޕިޓަލްސްތަކުން އެބަ އެއް 

ނޑުމެ ފުރަތަމަ ެއްއ ، ށޭނެ. އެކަން ފެށޭނެ. އެހެންވީމާންނަށް ފެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކައިރި ުމސްތަޤްބަލުގައި އަުޅގަ

ސްިޕޓަލް، ބެންކޮކް ތަންތަުނގެ ބަޔަކު ފަށާފައި އެގޮތަށް ކަްނނޭނގެ ދެވޭނީ. އަމީޒު ފާހަަގކުރެްއވިހެން ބެންކޮކް ހޮ

ނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލާއި ސިންގަޕޫރ އީމެއިލްކޮށްގެްނ  ހޮސްޕިޓަލްސްތަކުން ތަންކޮޅެއް ދަތިކޮށް ނޫނީ ކޭޝްލެސް އަޅުގަ

އެގޮތަށް ޮއއްވާ އަދި ކާޑު ދިނީމަ މި ، މުގެ ދަތިކަމެއް އުޅޭ. އެހެންވީމާ ހަމަޖައްސަން ވެސް. އެ ކްެރޑިޓަކަށް ދިނު

ނޑުމެން  ޚިދުމަތް ހޯދަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫެވގެން މި އުޅެނީ. އެަކމަކު އެއީ ެއޗީވް ނުވާނެ ަކމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށާނަމޭ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އެީޗވް . އެަކމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮމިސްއެއް ނުކުރާނަން ވާނެ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތަގއި ގިނަ މެންބަރުން ލަންކާއަށް ވަޑަިއގަންނަާވ  ލަންކާގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުތަކުން. އަޅުގަ



13 

 

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެތަނުން ވެސް މިހާރު ބުނެފައި ، އެެހންވީމާށް. ގިނަ މެންބަރުން ވަަޑއިގަންަނާވނީ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލަ

މީދުކުރެވޭ ހަމަ އެކަްނ ޤްބަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އުންަކއިރި މުސްތަ، ނަމެންނަށް ފެށިދާނޭ. އެހެންވީމާއޮތީ ތިމަން

 .       ވީޅުަގނޑުމެްނ ޝެއަރކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުަގއި އަ ، ެއހެންވީމާކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް. އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން މާފަންނަނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑު ުސވާލަކީ ިތ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެދެްއވައިިފ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައް ނުޑ ެވސް ހަމަ ފުރަތަމަ އަުޅގަ ރިރު. އަުޅގަ

ނުޑގެ ދަރިައކު  ނޑު ދާދި ފަހުން އަޅުގަ ކޭޝްލެސްކޮށް މަސައްކަްތކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ މިކޮޅަށް ގުޅައިގެން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޖެހުނީ ރިޕޯޓު ދައްކާލަން ވެ ، ހަމަ މިކޮޅަށް ގުޅަން. އެހެންވީމާސް ބޭސްކުރީ މެލޭޝިޔާއިން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ޕެކޭޖު އޮއެގޮތަށްޯތއޭ އަޅު  ނޑުމެންނަށް މި ގަ ންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން އަޅުގަ

ވީމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ އެން.ޖީ.އޯ ތެރެއިން ފެންނަ ފެނުމުގައި އަޅުަގނޑު މިސާލަކަށް ޕްރިމިއަމް

ޑޮލަރު. އެ ކިހިނެއްތޯޭއ  800މި ލިބެނީ ޑޮލަުރ މިސާލަކަށް. ައޅުަގނޑު ައންހެނުންނަށް  1500ސްޓްރީއެއް ޕްލާ

ްމ މި ދައްކަނީ ެއއްވަަރކަށޭ. އެހެންވީމަ، މި މަްއސަލަ ވެްސ އެބަ ދިމާޭވ. ދެން އަނެްއ އަޅުަގނޑުމެން ޕްރިމިއަ

މް ދާުޅވެއްޖެ މެިޑކަލް ޗެކަެޕއް ހަަދން އަޅުަގނޑުމެން ޕްރިމިއަމައްސަލައަކީ ދެންމެ މުބީން ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވެސް ވި

ެއްއހާ ރުފިޔާ ކަންނޭނގެ. އަުޅަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ެއްއވެސް  2500އޮންނަނީ  އަީކ މިހާރު މިދައްވާ ވާހަކަ. ވާހަކަ 

ނޑުމެްނނަށް ނުހެއްދޭހެން މެޑިކަލް ޗެކަޕެ . ރުިފޔާއަށް 2500އް ތާކު، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭ.ޑީ.ޭކގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލިސް ، އެހެންވީމާ ެއކަމަށް އެ ިވސްނާވަަޑއިގަތުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް. ދެން އަނެއް ކަަމކީ އަުޅގަ

މެންބަރެއް ދާދި ފަހުން، މަޖިލިސް މެންބަރެއް ފިރިކަލުން ފައި ބިންދައިގެްނ ގޮްސގެން ސްޓްރެޗަރ ކުީރ ބެންކޮކަށް. 

ހި ހުށަހެޅީމަ ނަގަން ހުރިހާ ބިލުތަކާއި ެއއްޗެ ން ލާރި ދައްކަިއގެން ެއކަން ކުރީ. އަުލން ފައިސާކުރި ކުރުމުަގއި އަތު

ވެގެންތޯއޭ އެހެން އެ ދިމާވަނީ؟ ދެން މަޖިލީހުގެ،  ރުފިޔާ. އެ ިކހިނެއް 120000ދުކުރީ ރުފިޔާ. ޚަރަ 80000ލިބުނީ 

އިގެްނ ތީ ހަމަ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ވަހަކު އެ ވަަޑއިގަވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދާދި އިހަކަށް ދު 17

. އެ ބޭފުޅާއަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ިއއްޔެ އަުޅަގނޑު ަކއިރީ ހިއްާސކުރެްއވި. ރަފްލްސްަގއި ފަރުވާ ހޯއްދަވާފަ ސިންގަޕޫރ

 ލާސްޓަރެއް،އަކީ އެ ބޭފުޅާ ވެސް އެން.ޖީ.އޯ ޕްލާސްޓްރީއެއް ހަދަންެވގެން، އެން.ޖީ.އޯ ޕްމައްސަލަ ދިމާވާ

ންޓަކީ. އެކަަމކު ސްޓެންޓް ލެއްޭވކަށް ނެތް ދާއިރުަގއި ލައްޖާ ެއއްެޗއް ސްޓައެންޖީއޮގްރާމް ހެދޭ، އެންޖީޮއގްރާމް ހަ

އެން.ޖީ.ޯއގްރާމް މިއިން ކަަވރ ވޭ. އެކަމަކު ސްޓެންޓް ކަވަރ ނުވޭ. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކިހާބޮޑު 
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އްުލވާނެތޯއޭ؟ ދެން ވިދާުޅވެދެްއވައިފި ިތ އެކަހަލަ ކުދިކުިދ ކަންތައްތަްއ ޙަ، . އެހެންވީމާެއއްތޯއޭ އެ ދިމާވަނީމައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް އޭެގ ޑީޓެއިލެއް ލި 30000ބޭފުޅުން އެބަ ގެންގުުޅްއވަމޭ  ބިދާނެތޯޭއ ރުފިާޔގެ ޕެކޭެޖއް. އަުޅގަ

ޖާއި ތި ބޭފުޅުން މިހާރު ތި ޕްރޮވައިޑްކޮށްދެްއވާ ލަން އޭތި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ޕެކޭއަޅުަގނޑުމެން ބަލާ

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވި ފަހަރު ތި  ޖާޕެކޭ  12500ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި  ކިހާވަރެއް ތަފާތެއް ހުރީ؟ އެއީ އަުޅގަ

ެޕކޭޖެއް ިތ  އަކީ މިއީ ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާ އެންމެ ވަރުގަދަ، ެއންމެ މަތީ ޕެކޭޖޭ. މިއަށްވުރެ ވަިކ ވަރުގަދަރުފިޔާ

ބޭފުޅުން ނުގެންގުޅުްއވާ ވާހަަކ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވި ފަހަރު. މިފަހަރު ތި ވިދާޅުވީ ތި ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ މަޢުލޫމާތު  ލިބިދާނެތޯއޭ؟ އޭރުންތާ މިހާރު ގެންގުުޅްއވާ ވާހަކަ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އިތުރު އޮޕްޝަަނކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް ިޑސްކަސްކޮށްލާ ިމއާއި ކޮމްޕެައރ ކޮށްލާފައި އަުޅގަ

 ދެވޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީޒު. 

 

  މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ަހކަ ދައްކާލަން. ައޅުަގނުޑގެ ކޮީލުގން އަނެއް ބައި ދަްއކާނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑު ޕެކޭުޖގެ ވާ

ވެސް އިވެުލއޭަޝން ވަރަށް ބަލަން އިނގޭތޯ. މިހާރު މި އަހަރު ތެރޭގައި  އަސްލު ާވގޮތަކީ ައޅުަގނޑުެމން އަބަދު

ނޑުމެން މިއަހަރު ތެރޭގަިއ، އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ގޯލްެޑއް ހެދީ. ގޯލްޑް އިންިޑިވޖުއަ ލް ޕެކޭޖެއް ހެދީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ހަދަން  ނޑުމެން އަސްލު ތި  1މި މަސް ތެރޭގައި އަޅުގަ މިލިޔަން ޑޮލަރު ޕޮލިސީ ވެސް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ސް ދެންނެވިހެން ތި ފެއްެޓވިއިުރ ތި އެންމެ ރަނގަޅު އެްނމެ މައްޗަށް، އެންމެ ބޮުޑ ސީލިންގ ލިމިޓަކަށް ވިޔަ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓިނިަޔސް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާތީ އަޅުގަ

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ  އަބަދު، އެހެންވީމާ ވެސް ގެންދާ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެަބއި އާދޭ އިނޭގތޯ. އަބަދު

ނުޑމެން ހަމަ ށްލާފަ އޮންނަ ޕެކޭޖު ިއންޓްރޮޑިއުސްކުރާނަން. އެީއ ބޮޑެތި ބޮޑުކޮ ހަމަމާކެޓަށް  ދެތިން މަހު ވެސް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުސޫލަކީ ިއނގޭތޯ. ދެން އަނެއްަބއި...

 

 ނިޔާޒު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް މެނޭޖަރ

ނޑުމެން ގޯލްޑް އިންޓްރޮިޑއުސްކުރީ ިމދިޔަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާުކރެވެނީ އޭުރގައި   އަހަރު. އެހެްނވެ ޭއގެ  އަުޅގަ

ކީ އެންެމ ޓޫ ތަުއޒަން ފައިވް ހަންޑްރެޑަ ކުރީަގއި ދެކެވިަފއި ހުރި ވާހަކަެއއް ެވއްޖެއްޔާ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 
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ނޑުމެން ކޮންމެ ެރ ރަނގަޅު ޕެކެޖެްއ އިންދާ އޭިތ ވިަޔސް ެއއަށްވު ގޮތެއް އޭރުަގއި އިން ހަމަ ބެސްޓް ޕެކެޖު. އަުޅގަ

ންެވ ެއގޮތަށް ކަމަްށ ވެސް ވާީތވެ ދެއްޯތ. އެހެ ނުދީ އެހެން ެއއްެޗއް ނުދޭނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް

ގެ އިނގޭތޯ. ދުއަށް ކުރީގެ ކުީރގައި ރައީސް ޝާހިބޫުލކުރަނީ. ދެން ވިދާޅުވި ދެން ހަމަ ޕެސިފިކް އިޝޫއަޅުަގނޑު ގަ

ނޑުމެން މި އިންނަނީ އޯރަލް ލިމިޓެޑް ތްރީ ހަންޑްރެޑް ލީސް ރައީސް ޝާހިމަޖި ދުގެ ވެފަ އިން ގޮތަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އެްޑމިޓުނުވެ ހޯދާ ކަންތަކަށް މި އިންނަނީ ތައުޒަން ފަިއވް ަހންޑްރެޑް. ހަންޑްރެޑް އެންޑް  ތައުޒަން އިނަސް

އިނީ.  އެ އިލިމިޓް ހުސްވީަމއެއް ހުްސވެފަ ވަރރޯލްއެބޭފުޅާ އޯ ފިފްޓީ ތައުޒަން މި އިންނަނީ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު

ނޑުމެން ަކވަރޭޖު  ނޑުމެން ެއއްެވްސ ހިތުގެ އެްއވެސް ކަމެްއ ނޫޅޭނެ އަުޅގަ ހުސްވީމާ، އެ ަކވަރނުކުެރެވނީ. އަުޅގަ

ފަހަރެްއގައި އަދި ކަމެއް. ދެން މިހެން ދެންނެވިއަސް  ތެރެއިން ހަމަ ކަވަރުކރާ ނުދޭކަމެއް. ސްޓެންޓަކީ ވެްސ އޭގެ

ހުއްޓަސް ފަަހރެއްަގއި ދިމާވުން އެކަީށގެްނވޭ ސްޓެންުޓގައި ވެސް ުއޅެދާނެ ޓުވެންޓީ ތަުއޒަން  އިދިމާނުވެފަ

ޑޮލަރސްއިން ފެށިގެން ހަންްޑރެޑް ތަުއޒަން ޑޮލަރސް ސްެޓންޓު އަގު އުޅެދާނޭ. އެހެންީވމާ، ފަހަރެއްަގއި މިސާލަކަްށ 

ހެން ކޭސްެއއްަގއި ވެސް ފަހަރެއްަގއި ހަންޑްރެޑް ތަުއޒަްނ ޑޮލަރސް މިސާލަކަށް އެ މި ކޭސްއަކު ނޫން ެއކަމަކު އެ

ފިފްޓީ ތައުޒަން ޑޮލަރސްގެ ސެންޓެއް ހިޔާރުކުރަްއވާ ކަަމށް ވަންޏާ އޭތި ކަވަރޭޖު ނުލިބޭނެ އެއްގޮަތކަށް ވެސް. 

ައގަކަށް  ވެސް އެ ޔާރުކުަރްއވާ ްސޓެންޓުންއެހެންނޫންތޯ. ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ މުޅިއަކު މި އިންނަނީ. އެެހންވީމާ، އެ ހި

ނޑުމެން މިސާލަކަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖެއް އިނަސް އެބޭފުޅަކު ެއ  އައުން އެކަީށގެްނވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކު ހިޔާރުކުރަްއވާ ޓްރީޓްމަންޓު ެޕކޭޖު އެީއ ވަރަށް ޮބޑަށް މެަޓރވާނެކަމެއް ބަޖެޓު ތެޭރގަިއ މީތި މެނޭޖުކުރުމަށް. އެކަމަ

ރޯލް ލިމިޓު ހުސްވެފަ އެއިނީ. އެހެންވީމާ، އޭިތ ރތި ވިދާޅުވި ސްޕެސިފިކް ކޭުހގައި ވެފައި އިން ގޮތަކީ ހަމަ އޯވަ

ނޑުމެން މިސާ ނޑުމެން ަކަވރޭޖު ދޭ އެްއޗެއް އެީއ. އަުޅގަ ލަަކށް ކަވަރ ނުޖެްއސިފަ. ސްެޓންޓަކީ އަުޅގަ

ން ހުރި ބޭފުޅެއް ވެއްޖެްއޔާމުން އެ އެން.ޖީ.އޯ ގްރާމް ހަދާފައި ޫބލުކުރެވޭ ހިތުގެ އާލާްސކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ގަ

ވެސް ެއއީކީ ބަިއކުޅަަބއި ްޓރީޓުމަންޓެއް އެހެްއވެއްެޖއްޔާ  ވަން ވިަޔސް އް އެން.ޖީ.އޯ ޕްލާސްޓްރީ ނުވަަތ ސްޓެންޓެއް ލަ

ނޑުމެން ަކވަރުކރާ އެްއޗެްއ. ެއ ކޭްސގަިއ  އިްނގޮތަކީ ލިމިޓު ނެތީ.  އިެވފައެ ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ސްެޓންޓަކީ އަުޅގަ

ން އިން. އެހެްނީވމާ، ލިމިޓު ހުސްވީމާ ދެ  އިބޭފުޅަކު އެބަ އުުޅއްވާ ލިިމޓު ހުސްވެފަ 3ލިމިޓު އެއްކޮށް ހުސްވީމާ، 

 ކަމެއް.  ްނ ކުރެވޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނީދޭ އޭގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ފަލާޙަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ޅަނގުހު މާފަންނު
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ަގއި ކިހިނެއްޯތވަނީ؟ މިކޮުޅެގ އްގެ ފިރިކަލުން އެްކސިޑެންޓެްއވެގެން ގެންދިޔަ މައްސަަލއިމިތަނުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެ

ުހން މިކޮޅުން ހުރިހާ ބިލުތަކާ ބޭފުޅުން ސްޓްރެޗަރުކރީ މަތިންދާ ބޯޓުގައި. އޭގެފަ ވިާސގައި ގާތުން ޚަރަދުކޮށްެގން އެ

ނޑު އަދިވެސް ހަމަ އެއް ސުވާލު ކޮށްލާނަން. ދެން  އެްއޗެހި ހުށަހަޅައިގެން ލާރި ނުލިބޭ މައްސަލައާ ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަްއކަީނ މަޖިލީހުގެ ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް، ތިން ސަތޭކަ  ވިދާޅުެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންަނށް، އަުޅގަ

ން މިލިޔަ 4.5ގެ ިޑޕެންޑެންޓުއާ ެއއްކޮށް މި އިްނޝުއަރެންސްގެ ވާހަކަ. ެއއީ ގާތްަގނޑަކަްށ ބޭފުޅުންއަށް ފަންސާސް 

ބޭފުޅުން ގެްއލުންވުމުގެ މަސަްއކަތް އެަބ  ދައްކަީނ. ދައްކާއިުރަގއި ވިދާުޅވެ ެދްއވައިފި ދެންމެ ތި ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަކަ މި

ދާޅުާވއިރު ވިސްނާަވޑަިއގެން ދެންމެ އޭގެފަހުން އަނެއްކާ ވިދާުޅިވ ކުރަމޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ފޯރަމެއްގައި ވި

މި މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ  ތިމަންނާމެންނަކީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ރޯލުކޮށް ތިބޭފުޅުްނ ރިޅ ޯއވަބޭފުޅުން މު އިގެންޯތއޭ މަސަްއކަްތ ކުރަްއވަނީ. ތިއްސަްށ ހަމައެކަނި ިމއަށް ވިސްނަ އެްއޗެ

އެީއ އަުޅަގނުޑގެ ހަމަ ކުރާ ބިޒްނަސް ތެެރއިން ަނގާ ޕްރޮފިޓްެއއް ަނގަިއގެންޯތއޭ ިވސްނާ މަސަްއކަތްކުރަީނ. 

 1.9މެންބަރުންގެ މިއަށް ތިމަންނަމެން ލު ކޮށްަލން ޖެހުނީ ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް މަޖިލީހުގެ މި ުސވާ ސުވާލެއް.

ނޑަށް ހީވަ ން ރުފިޔާގެ ގެ މިލިޔަ ކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ނީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވިަޔފާރިއްލުންެވޭއ ވިދާޅުވާތީ އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ވިޔަފާރި އެހެން ބައިވަރު އެކި ދިމަދިމާލުން ކުރާ ވިޔަފާރި ހުންނާނެ މުޅި އެތި ލާވަށާލާފައި 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ސްޕެސިފިކްކޮށް ވިދާުޅވާއިުރ ގެނައިމަ މުޅި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާ ވިސްނަމުން ގެން

ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ވަރަށް ަބއިވަުރ  އަޅުަގނޑަށް ިހޔެއްުނވޭ މިަކހަލަ ގޮތަކަށް ވިދާުޅވާންވާނެެހނެއް. ެއއީ މުޅި ތި 

ޔެއްުނވޭ އެަލއިޑު ވިޔަފާރި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، ވިޔަފާރިކުާރއިރުަގއި އެ އިްނޝުއަރެންސް ކުންފުނި އަުޅަގނޑަށް ހި

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އިންޝުއަރެންސް ތި ރަންކުަރއްވަނީކީ ލޮްސގަހެނެއް. އެހެންވީމާ، އެ

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ނޑު އަސްުލގަިއ މެންޝަންކޮށްލީ އެއްކަލަ ާއރިފް ބުނުއްވި އާ ރިފް މީގެ ްޕރިމިއަމްތަކާ ވާހަކަދެްއކީމަ. ދެންމެ އަޅުގަ

ވާހަކަ މި ެއކައުންަޓށް އަޅުަގނޑުމެން ލޮްސވެ އެަކއުންޓެއް ލޮްސވި ެއކައުްނޓެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މި  އަނެއް

ނޑުމެންނަްށ ހުއްޓާނުލެވޭ ހެން ހުއްޓާނުލެވޭ ޕްރީމިއަމް ނުޖެއްސޭ ސަބަބަކީ ސަބަބަކީ ައނެއް އެަކއުންޓު އަުޅގަ

ޑަށް ޕިއޯ ބިޒްނަސް ކުންފުންޏަކަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އިންކްރީސްކުރާނަން. އެކަމަކު އަޅުަގނ

ހަމަ ީލވެްއ ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް ަގވަރމަންޓް އޯން ތަނަްށ ކޮންޕެނީއަކަްށވާތީވެ ޕިއޯ ބިޒްނަްސއަކަްށވުރެ ބޮަޑށް 

ނޑުހެން ދޭންޖެހޭ. އަނެއް  ކޮންޕެނީއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އިނގޭތޯ.  މެން ފައި ްޕރޮފިޓަބަލްއޯވަރޯރލްކޮށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދެން މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ފިރިކަލުންގެ ކޭސް ކިހިނެއްތޯވީ؟ 

 

 މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

ވެސް ވަިކ  ނޫން. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ ކަމަކަށް ައކީ އަސްުލ ލިމިޓު ލެސް ޮޕލިސީއެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޕޮލިސީ

ނަޑއަޅާަފއި ޮއވޭ. ދެން ދަތުރުފަތުރަށް އެއަރ ފެއަރ ނޑަައޅާފައި ވެ ލިމިޓެއް ކަ ނޑުމެންގެ ޓެން ތައުޒަން ކަ ސް އަުޅގަ

ބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަވަރެއއް  އޮވޭ. އެހެްނވީމާ، ދެން ޓެން ތައުޒަން ޚަރަދު ވެއްޖެއްޔާ ދެން އިތުރު

ނޑަށް ހީވަނީ ފިރިކަލުންގެ އެއިްނ  ނުކުރެވޭނެ. މީގައި ނީންނާނެ އިވެުކއޭޝަނެއް. އެހެންވީާމ، މާރިޔާގެ އަުޅގަ

އިެވކުއޭޝަަނކަށް ކަންނޭނގެ އޭތި ދިޔައީ ެދއްތޯ. އެހެންވީާމ، އަސްލު އޭތި ކަވަރުނކުރެެވނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭިތ 

ނަޑއެޅޭ ގޮތަކުން އަސްލުަގއި. އެންހޭ  ސް ކުރެވިދާނެ ައސްލު ޕްރީއަމް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! 

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ނޑުމެްނޝެއަރ ކޮށްލަދޭނަން  ނޑުމެން ކުރިން ފޮނުވާލަ ދޭނަން އިނގޭތޯ. ފްލީ ޑީޓެއިލްސް އަުޅގަ އަޅުަގނޑު. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ހަމަ ޑިމާންޑްސްާއ  ވާތީ ތިކުރިން ހެދިފައި އޮތް ޕެކެަޖކަށްދެންނެވިހެން މީގައި އަހަރެްއހާ ދެ އަހަރެއްހާ 

ނޑުމެން ހަމަ  ނޑުމެން ީދގެން މިތިބީ ހަމަ އަޅުގަ އެްއވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން ރިވިޝަން ކޮށްދީފިްއޔާ ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ. ރިވައިްސކުރަން  . ެއއީ މައްސަަލއެއް ނޯންނާނެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް އެހެންނަމަެވސް، ވަރަށް ކުުރކޮށް... އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ަވގުތެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ  ނޑު ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިލިބޭ ސަރވިސް ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ލިބޭތީ މައްސަލައަކަށްވަނީ. ޅަލިބޭ ސަރވިސް ރަނގަ ށް ލިބެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއް މެންބަރުން  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް މިކޮޅުން ކުރާނެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އަުޅގަ

ނުޑ، ތި ބޭފުޅުްނ ދެއްވަްނވީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަތި ހާލުގައި ނޫެޅ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ
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ނޑެއް  ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ިމކަންަކން ވާނެ ކަހަލަ ގޮތެއް. އަުޅަގނޑުމެން އިރުރުޮކޅާ ގުޅާ އާދޭސްކޮށް މި  ހުރިހާ ގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްަވއިފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ  ނުގަނެ މި ހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާކަހަލަ ޕެކެޖެއް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

 އެއަށް ކޮންިސޑަރކުރާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު  މުޢާޒު މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިާރގެ މަޑަވެލިއޮތީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 . ރަޝީދު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ތިބެނީ ރައްޔިތުން ކުރިމަީތގަިއ  ފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަދި އަވަށްޓެރި ަޤއުމުތަުކން ހަމަ އެއްވެސް ލިމިޓެްއ ނޫނީ ހަމަ ވަރަށް ފަހި  އި އާޝިޔާުނގެ ޤައުމުތަކުންނާ

ނޑުމެން މިތިބެނީ.  ފުރުޞަތުތަކެއްގެ ތެެރއިްނ ބޭސްފަރުވާކުެރވޭ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ލޭބަްލވެަފއި އަުޅގަ

 .ގެ ތަޖުރިބާ ކޮށްފިންވަަރަކށް މީ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ ވެސް ކޮންމެވެސް އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކަންދިމާކުރި

ނޑަކީ އެހާ ގިަނއިން ބޭސްކުރާ މީހެއް  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް އުނދަގޫކޮށް މިކަންތައްތައް މިދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޗުއްޓީ ދަތުރެްއގައި ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ގޮސް މި ޕެކެޖު ބޭނުންކުރަން ނޫނީ މި ކާޑު 

ނޑު އެދެނީ ބޭނުންކުރަން ހަމަ އު ޅެުއޅެ އެްއގޮތަކަށް ވެްސ މީތި ހަމަ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮެތއް ުނވި. ދެން އަުޅގަ

ފަަދއިން ފަސޭހަިއން މި ކަންތައްތައް ކުެރވޭެނ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙު ވެސް އެ ވިދާޅުވި

ނުޑގެ ސުވާަލީކ  ތި  ބޭފުޅުން އެރޭންޖުމަންޓުތަކެއް ހައްދަަވއި ދެއްވުން. ދެން ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުންގެ އެބައޮތްތޯއޭ އަުޅގަ

 ކުރިމަގުަގއި މިކަހަލަ މި ެޕޭކޖުތައް މި ޕެކޭޖު ނަމަވެްސ އަދި އިތުުރ ޕެކޭޖު އިތުުރ ެޕކޭޖެއް މިތަނުން ހިޔާރުކުރި

ުގޅަިއގެން  ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެން ނަމަވެސް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަޮކށް މި ޚިދުމަތް އެ ދެވޭނެ ޮގތެއް. މިހާރު ކޮންމެ

ވެސް ހަމަ ބޭނުންވެދާނެ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ުޗއްޓީ ދަތުރެްއގައި ގޮސް ހުްއޓާ ބަލިވުމަކީ ހަމަ ސިކުންތެއްގެ 

ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކާލާ އެކަންަތއްތައް ކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ެވސް ފަސޭހައިން މިކަންތައް، 

 ކަމެއް ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އެއާ މަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމުމިކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވު 

މިހާވަރުގެ ކަމެްއ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ެގއްލުމުގަިއ  ކަމަށް މި ޚިދުމަތް ދެމުން މި އިއެީކގައި ފާހަަގކޮށްފި ެގއްލުުމގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ، ންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. އެހެްނވީމާބޮޑަްށ ޝުކުރުދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ކޮށްދެމުންދާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ  އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ ހަމަ އިތުރު މި ޕެކޭޖް އިތުރު ރަނގަޅުކޮށްގެން ނަމަވެްސ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ޕާރސަނަލީ  ކޮށް މެންބަރުންނަށް މި ލިބޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުން ތިޚާއްޞަ  ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އަޅުގަ



19 

 

ނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ހުރި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކުރެވިފައި ބޮޑެތި  އްޔާމު ހަމަ މި ޚިދުމަތުގައި ވަރަށްއަުޅގަ

މިކަންތައްތައް ފަސޭަހ ، ިއ މިހާތަނަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާކުެރވިފަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަމައްސަލަތައް އުޅޭ ކަމަ

ނުޑގެ ާވހަކައަކީ މި ޚި ނޑު އަުޅގަ ކޮށް އިުރަގއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން ޚާއްޞަބޭފުޅުން ދެއްވާ ދުމަތް ތިމައިގަ

 ދެއްވުން ކިހިެނއްތޯއޭ. އެކަހަލަ ޕްލޭނެއް އެބަ ގެންގުުޅއްވަންޯތއޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ގެންދާނެ ގޮތަކަށް ތަުރތީބުކޮށްފަސޭހަވެ

 

 ވުން:މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްކެ  އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ނުޑމެންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަންކުރެވޭނެ ގޮތަީކ ދުރާލާ  އާދެ! ައޅުަގނުޑ ކުރިން ދެްނނެވިހެން މީގެ ހަމަ އަުޅގަ

 ލެސްށް އީމެއިލް ފޮނުވަިއގެން އެ ކޭޝްން ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ހޮސްޕިޓަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނގާލަެދއްވުމޭ. އޭރު

ދި އޭގެ ކޮީޕއެއް ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އީމެއިލް ކޮށްލަން އީމެއިލް އެރޭންޖްމެންޓް ހަމަޖައްސާފައި އަ

ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން އެކަށީގެްނވޭ ވަަޑއިގަންަނވަްނ  އެޑްރެސް ދެްއވައިފި ކަމަްށވަންޏާ. ދެވަނަ ކަމަކީ ތި

ޚިޔާލުކުރަނީ ތިމަންނަމެން ޑޮކްޓަރއަކަްށ  ކަށް މިސާލަހަމަ ޗުއްީޓއަކަށް ެދއްތޯ. ުޗއްޓީއަްށ ަވޑަިއގަންނަވާަފއި މި

ްއޔާ ވެސް މާދަމާ ދައްކަވަން. އެހެްނވެއްޖެ ދައްކާލާނަމޭ. އެހެންވާ ހިނުދގައި ވެސް މިސާަލކަށް މިއަުދ ނިންމަވާފާނޭ

ނޑުމެން މިދެންނެނަށް ެއ ޓައިްމ ޕީރިއެޑް ސަފިޝެއަޅުަގނޑުމެން  ސައި ވީ ކޭްޝ އެރޭޖްމެންޓް ހަމަޖައްންޓޭ އަުޅގަ

 ދެއްވަން. ގިނަފަހަރަށް ާވގޮަތކީ އިނގޭތޯ ބަެއއް މެންބަުރން ގިނަ ފަހަރަށް ާވގޮތަކީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަަޑއިގެން ތި 

ވިދާޅުވިހެން ާކޑުން އެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ކަންނޭނގެ އެިދލައްވަނީ. ެއކަމަކު ެއއީ އަީމން ވިދާޅުވިހެން މީކީ ޑެބިޓް 

ލާަފއި ިމ ފިކޭޝަން ާކޑެްއީވމަ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެކާޑަްށ އެކަނި ބަލައިންޓިހަމަ އަިއޑެ އީކާޑެްއ ނޫން. މި

ނޑުމެން އެދެނީ ، ށް ނޫން އަދި އޮތީކީ. އެހެންވީމާޚިދުމަތްދޭގޮތަކަ މިދެންނެިވ އެރޭންޖްމެންޓް ހަމަޖެއްސެންދެކަށް އަުޅގަ

ވާނީކީެއއް ޖަހާއިރު ނޫންތާއޭ ނިންމަ  9އެްއ ުދވަސް ކުރިން ެވސް މިސާލަކަށް މިއަަދކު ނޫްނތާއޭ ނިންމަވާނީކީ  ހަމަ އެއް

ނޑަކަށް ގައި ހޮސްޕިޓަލަ 9:30 ނުޑމެންނަށް ގާތްގަ ގައި ދުވަސް މިއަދު މިރޭ 1ށް ވަަޑއިގަންަނވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސައިދެއްިވޔަސް އަނެއްދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންަގވައި  ެދއްވާނަމޭ ކޭޝް އެލެވެންްސ.  ވަހަށް ައޅުގަ

ބޭފުޅުން  ލެވެންސް ހަމަޖެހެން މިއޮންނަ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މިހާތަނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ައއިދަރ ތިކޭޝް އެ

ނޑުމެންނާއި ޮކމިއުނިކޭޓް ކުރެްއވުމޭ. ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންފޯމް  މިކޮޅަށް ވަަޑއިގެންެނވީމަ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެތަނަށް ކޮމި ނަމަވެސް ވެްސ ހަމަޖެހޭނީ. އެހެން ލެސްއުނިޭކޓް ކޮްށެގންނޭ އަދި ކޭޝްކޮށްލެއްވީމަ އަުޅގަ

ށް ވަަޑއިގެން އެ ޚިދުމަތް ަވގުތުން ހޯއްދަވަން ހަމަ ކުޑަވަގުުތކޮޅެއް އެބަ ަނގާ. ދެން ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަ

 މިނިޓު  20ުތގަިއ ަވގުތުޮކޅެްއ، ޤީޤަބޭފުަޅކަށް ހަމަ ޙަ ބޫލުުކރެވޭ އެޑްމިޓްނުެވ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާމެން ވެސް ގައަޅުަގނޑު

ބޭފުޅުްނ  ނަގާނެ އެ މަކު ވިއްަސކަށް ތިރީހަކަށް މިނިޓުގިނަ ވަގުތަށް ިމވަނީ. ެއކަ ވެސް ވާނީ ވަރަށް

ނޑުމެން އެ އީ އީ ޭބފުޅުންނަށް އޭތި ދޭން. މި ށް ރެސްޕޮންޑްކޮށްގެން އެމެިއލައަޅުަގނޑުމެންނަށް އީމެއިްލކޮްށފައި އަުޅގަ
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އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެދޭގޮތަކީ ހަަމ އެއް ދުވަުހގެ ނޯޓިސް ދެްއވިޔަސް ވެސް މައްސަަލއެއް ، ހެންވީމާމިވާގޮތަީކ. އެ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން ރާއްޖެއިން ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން އަންަގާވށޭ. އެންމެ ދުވަހަކު މިރޭ   ނެތޭ. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަންަގވާފައި މާދަމާ ހަމަޖައްސައި  ހަމަޖައްސައިދީފައި މިހާތަނަށް ެވސް ހުންނާނީ.  ދިނަސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޢާޒު އަދި ކުަޑވަގުުތކޮެޅއް ެއބައޮތް.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ރަޝީދު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު  މަޑަވެލީ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ހަމަ އެބަހުރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

 2އެކަން ހަމަ ، މަޖެހިގެން ގޮސްފަ. އެހެންވީމާުދވަސް ފަހުން ވެސް މިކަން ހަ 2އެދިަވޑަިއގަންނަވާތާ ގާތްަގނަޑކަށް 

ެގ އް އެަކން އެގޮތަްށ ނުވާނެ ގޮތެ ، ެދއްެގ ަވގުތެްއ ެއއީ. އެހެންވީމާބޮޑު ގިނަ އަދަ ދުވަހަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ހަމަ ަވރަށް

ެވސް  . އެހެންނަމަވެސް ވީހާގެ ަވގުތެްއ މިކަމަށް ނަގާނެބޫލުކުރަން ކޮންެމވެސް ވަެރއްމަތިން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ގަ

، ދޭ އެދުމަކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ އީކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ިމކަން ކުރެިވގެން ދިޔުން މި 

ނޑުކޮށް ދެން ވަރަ   ށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އެއީ މަިއގަ

 

 މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

ނޑުމެން ވީކެންާޑއި  2ދުަވސް ފޯމުގައި ވެސް  2އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަްސ މެންޝަން ކޮށްލާފައި އިންނަނީ އަޅުގަ

 ސްެޕޝަލިސްޓުން ނުތިއްބަވާ ގިަނފަހަރު ވީކެންްޑގައި. ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ވީކެްނޑާއި ވަަރށް ތަފާތު. އެހެންވީމަ، އެ

، ްއާވ ވީކެްނޑްަގއެްއ. އެހެްނވީމާބޭފުޅުންގެ ެވސް ބަެއއް ާސރވިސްތަްއ ދެްއވާ ސްޓާފުްނނެއް މަސަްއކަތެއް ުނކުރަ

ނޑުމެންނަްށ ޑޭސް ޕްރައިޔަރކޮށް ައޅުގަ  2އަޅުަގނޑުމެން ފޯމުގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޖަހާލާފައި އޮންނާނީ 

ނޑުމެން ްއވާށޭ. ެއއީ ވީކެްނޑެ އަންގާލަދެ އަވާރސް ކޯލް ސެންޓެއް  24އް އެދޭތެރެއަށް ވަދެދާނެތީވެ. މިކޮޅުަގއި އަުޅގަ

ައވާރސް ޯކލްސެންޓަރއިން މިސާލަކަށް އެަވގުތު ރެސްޕޮންެޑއް ނުލިިބ  24ބޭުފޅުންގެ އެ  އިންކަމުަގއި ވިޔަްސ އެ

ޑުމެން ެއގޮތަށް ބުނެލާފަިއ އިންނާނީ. ދެން ކުރިން ޮކންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅިވ ޑިލޭއެްއ ައއިސްދާނެތީ ައޅުަގނ

ނޑުމެން ފޯމުގައި މިކޮޅުން ފޮނުވާ ފޯމު ހަމަ ގައި ގިނަފަހަރު ކޮންޓެކްޓް ނަންބަރއަކަށް ތަކުކޮންޓެކްްޓގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮްނޓެކްޓް ކުރެ އިންނަނީ ޔޫހާ. އެހެންވެއްޖެ  ވޭނީ ޔޫހާއަށް ެދއްތޯ. އޭެގ ބަދަލުގަިއ ފޯމް އްޔާ އަުޅގަ

އް އޭަގއި ޖައްސަަވއިފި ކަމަށްވަންޏާ ޯއސިސްަގއި ތިއްބަާވއިރު ެވސް ބޭފުޅެްއގެ ޮކންޓެކްޓް ނަންބަރެ ފުރުއްާވއިރު އެ

ންނޭނެގ ށް އެނގިލަްއވާނެ ކައަަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި. އިލްހާމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންޓެކްޓް ކޮށްލެވޭނެ ވަރަށް 
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 އްާޔމު ހަމަ އަވަސްވާނެ. ފަސޭހަ ކްޓްލީ ުހންނަ މެންބަރއެއް ެވއްޖެއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަްށ ކޮންޓެކްޓް ަޑއިރެ

ނޑުމެންނާ ކޮންެޓކްްޓ ކުރަންެވއްޖެވެސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މެދުވެރިއަކު  އްޔާމު ވީކެންްޑ މެުދވެރިެވގެްނ އަުޅގަ

 ކޮށް އެ ޑިލޭ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ައއިސްދާނެ. ޞަކަހަލަ ވަގުތުަތކުަގއި އަދި ާޚއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ައޅުގަ

 ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނާއި ވަރަްށގިަނ އާދެ ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އެލައިޑް އިންިޝއުރެންސްގެ ޓީމަށް. ދެން ައޅުގަ

ނޑު މާ ބޮޑު އިޫޝއަކަށް  އީ ވަރަށް ވާހަކަތަެކއް ދެެކވިއްޖެ ިމކަމުގައި. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ެވގެން ުއޭޅ އިޝޫެއއް. އަުޅގަ

. ދެން ފަހަރު ޮއތީ ޚިދުމަތް ނުލިބިފަން. އެންމެ ފަހަރަކު ހޯދަން އުޅުނީ. އެގިނަފަހަރަކު މި ޚިދުމަތް ހޯދާަކށް އަދި ނޫޅެ

ޮގތް ވެްސ ނުވީ. އެހެންނަމަެވސް ެއކަމަކަށް މާބޮޑު ޝަުކާވއެްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  އެ ޮޑކްޓަރަށް ވެސް ެދއްކޭ 

 ޑުިއިވއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް މި ވާހަކަަތްއ ވަރަށްގިަނއިން އަ  މި ނަ މެންބަރުންެގ ހަމަ ޝަކުާވއެއްގި ވަރަށް

ާވހަކަ ދައްކަން ވެސް ދަްއަކވާ.  ކޮމިޓީގައި އިންނަ މީހެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުންނާއި ެއއްކޮށް ިގނަ މެންބަރުން އައިއްސަ އެ

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރުވނީ އިންޝުބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއން އަ ދެން ތި  ރެންސް ކޮމްޕެނީއެްއގެ އުސޫލަށްވުެރ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑު ތި ބޭފުޅުން  އެހީދޭ ނޫނިއްޔާ ެއއިޑްްސގެ ކުންފުންޏެއްގެ ވާަހކަ ހުންނަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ މިދިަޔއީ. އަުޅގަ

 ކަަތކެއް އެބަހުރި. އެއީ އެންެމފަހުން ކޮންޓްރެކްޓަރ އައުގިނަ ވާހަ ދެއްކި ވާަހކައަށް ހަމަ ދެޮކޅުހަދާ ވަރަށް

ނޑުމެން ވަރަ ތަންކޮޅެއް ކުީރގަިއ ، ލަެއއް. އެެހންވީމާށްބޮޑަށް ާވހަކަދެއްކި މައްސަކުރިއިުރގައި މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މިދައްކަނީކީ. މި ކޮންޓްރެކްޓް އައުހަދާފައިއިން ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން   ކުިރއިރުަގއި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ދެއްވި އަގު.  ކާ ތިބޭފުޅުން ވެްސ އެއްބަްސވެގެން އަެނއް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެްއކީމު. ދައްކާފައި ތި

ވާހަކަ ެއީއ  ބޭފުޅުން ދައްަކވަންާޏ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ވާހަކަެއއް. އެ ލޮްސގެ ވާހަކަައކީ ތި، ންވީމާއެހެ

ބޭފުޅުން  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފަލާޙު ވިދާޅުވިހެން އަުޑއިވެންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ނޫން. އާދެ! ލޮސްަގއި ުކރާ ކަމަށްވަންޏާ ތި

ބޭފުޅުން ވެސް ޕްރޮޕޯސަްލ  . މި އިޢުލާން ކޮްށގެން ތި ނުވާނެ ޕްރޮޕޯަސލްގަިއ ކޮންމެހެން ހުށަހަޅުއްަވިއގެން އެ ައގު 

ކާޑަކީ ެއީއ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެްއަޗކަށް މިކަން ކުރީ. ދެން މިހާރު ވިދާޅުެވއްޖެ  ލައިގެން ތި

ކޮންމެ ެއއްެޗއް ާކޑެއް ވިަޔސް ކޮންމެ ތަނަކުްނ  .ޗެކޭ. ރަނގަުޅ ވާހަކަެއއްްއގެ ގޮތުަގއި ދެްއވާ އެއް އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނެ

ޏަކުން ވެސް. ެއއީ ހަމަ ދެއްިވޔަސް ެއ ދެްއވަނީ ައިއޑެންޓިފިކޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި. ހުރިހާ އިންޝިއުރެންސް ކުްނފުން
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ެއއީ ޝުއަރެންސް ާކޑަކީ. ރެންްސ ކުންފުްނޏަކުން ދީފައި އިންނަ އިން އް ނޫން. އެްއވެްސ އިންޝިއުކޭޝްކާޑެ 

ވިސްނޭ. އެހެންނަމަވެސް މި އިންޝުއަރެންސް ބޫލުކުރަން އަދި އެވަރަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން ހަފާތާއެއްެގ ކުރިން އެމީހާ އަކުންފުންޏެއްގެ އިންޝު ރެްނސް ކާެޑއް އިޝޫ ކޮށްިފއްޔާުމ އަުޅގަ

ނޑައަޅު  ކޮށް ތިކް ކުރަން. ޚާއްޞަހޭނެ ކަމަކަށް ބުޖެ ްއވާފައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެބަ އިންނަވާ ވަކި ތަންތަނެއް ކަ

އެ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ، ނަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން. އެހެންީވމާބޭފުޅުްނ ހަމަޖައްސަވާފައި އިން ތި ޤައުމަކުން ެވސް

ހުންނަ ވަގުތުކޮެޅްއ  ންނަށްވަގުތުކޮެޅއް އެތާ ސްޓާރފުޑޮކްޓަަރށް  ،އެތަނަށް ދިޔާމަ އެ ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު

ރަނގަުޅ  ހެން ޤައުމުަތކުގެ ކުރާ ުދވަހާރާ ދުވަހާއި އެބޭނުންވާނެ. ދެން ވިދާުޅެވްއޖެ މިތަނުގެ މަސައްކަްތ ކު 

ނޑު ރާއްޭޖގެ ހޮލިޑޭ ދުވަސް އަންނަ. ،ވާހަކަެއއް ހުރިހާ  ބޫލެއްނުކުރަން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިދާރީޤަ އެކަމަކު ައޅުގަ

ނޑު އޭތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ނުކޮށް ދާނެކަމަކަށް. އެހެންނޫން. އެހެން ކަހަލަ  ދާއިރާއެްއ ނަމަ އަޅުގަ

 24ބޫލުކޮށްފާނަން. އެކަމަކު ޮހސްޕިޓަލެއްަގއި ެއކަން ވާނެަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހޮސްޕިޓަލަކީ ގަ

 12500ންވީމާ، އޭިތ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި އަވަރްސަގއި ބަރާބަރަށް ހިނގާ ތަނެއް. އެހެ

ރުފިޔާ ޕްރީމިއަމަކީ ތި ބޭފުޅުން އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަަލއެއްނެތި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް 

ިވެގން އެއަށް އެއްަބސްެވިވގެން އެއްބަްސވެ، މިތާނަގއި ެއއް ދުވަހަކު ނޫން ތިންހަތަރު ދުވަހެްއގެ މަތީން ވާހަކަދެކެ

ރުފިާޔގެ ޕްރީމިއަމަކީ. އެހެންވީމާ، ޕްރީމިއަމްގެ މައްސަލައެްއ  12500އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަސްވީ ެއއްބަސްވުެމއް 

އޮެވގެން އެ ވާަހކަ ދެކެިވދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ވާގޮތަކީ އާސަންދައިން ދޭ ޚިދުމަތަށްވުރެ އެލައިޑް 

މަޖިިލސް މެންބަރުންނަށް ނޫނިއްާޔ މަޖިލިސް އިދާރާެގ ބޭފުޅުްނނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަުގ ދަށޭ  އިންޝުއަރރެންސުން

މިއަދު. އެއީ ާއސަންދަ ނޫނީ އެންސްޕަރ އިން އެ ބޭފުޅުްނ ހަމަޖެއްސީމަ ބަރާބަރަށް އޭގެ ލިމިޓެއް ނެތި ބަރާބަރަށް 

ދައިގެ ތެރެއަށް ދިޔަޔަސް. ޙަޤީޤަތަކީ، ރަނގަޅު. އެބަ ދެއޭ. މިހާރު މި އިންޝުއަރެންސަށްވުރެ މާ ރަނގަޅޭ އާސަން

އާސަންދަ ކިަޔސް އަދި އެްނސްޕަރ ކިޔަސް އަދި ކޮންެމ އެްއޗެްއ ކިަޔސް ޚިދުމަތަީކ އެލަިއޑް އިންުޝއަރެންސް 

ހަަކ ތުރޫކޮށް ދާކަމެއް ކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެައށްވުރެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށޭ. ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ ވާ

 ވިދާޅުެވއްޖެ. ޝުކުިރއްޔާ.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓު އެ ދިޔައީ. ހުރިހާ ވަގުތެއް، ދެފަހަރެއް އޮތް ވަގުތު ވެްސ ތި ދިޔައީ އިނގޭތޯ. އޭެގ  4އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 ޖަވާބު. ސުވާެލއް ވާނަމަ ޖަވާުބދެއްވުން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ކްޓަރުއެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެ
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ނޑުމެން އަެންއ ގެއްލުުމގައި އަނެްއ ޝަުކާވކުރަނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. ވަަރށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން.  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޯވަރރޯލްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފަލާޙު ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ޝަނަލް ކޮމްޕެނީއެއް. އެހެންވީމާ، މި އެަކއުންޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ލޮސްދެްއކިަޔސް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްެވްސ ޕްރޮފެ

ނޑުމެން  ކަހަލަ ޝަކުވާެއއް ކުރަނީކީ ނޫން. އެ ކަހަލަ މާނައެއް ދޭހަވެޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން އަޅުގަ

ދެންމެ މި އަނެއް މިހާރު އަނެްއ ާއސަންދައަކީ އެލަިއޑްެގ ބަެއްއ  އިނގޭތޯ. ދެްނ ެއއީ އަނެއް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ

ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ވަކިން އޮންނަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިނގޭތޯ އެއީ. ދެން އާސަންދައިން އިންނަ ެއކި ލިމިޓެްއ 

ނޑު ގަނެތް ކަމަށް އިނގޭތޯ. ރާ ސުން އެްއވެްސ ބޫލުކުރަނީ އެލަިއޑް ިއންޝުއަރެންއްޖޭގައި، ާރއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ހާ ބަލި އީ ލިމިޓްލެސް ކަވަރެއއް. އެ މީކުންފުންޏަކަށް އާސަންދައިން ދޭ ކަހަލަ ލިމިޓެއް ނޯންނާނެ. އާސަންދައިން އެ

ފަސޭހަވަންދެން އެއަށް ބޭްސޮކށްދޭނެ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތިައކީ އިންުޝއަރެންެސއް ެއއީ އެހެްނވީމާ، އޭިތ 

އަރެްނސާ ރާއްޖޭަގއި ކޮމްެޕއަރކުަރްއވާކަށް ުނވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ އެޓްެރކްިޓވް މިއިންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންޝު 

. ރާއްެޖއިން ބޭރާއި ގޮތަކަށް ޮބޑަށް މިއިންނަނީ. ރާއްޖޭގައި ިމ ކަވަރ ދޭކަމަށް ވާނަމަ އިރާއްޖެއިން ބޭރުގަ 

ނޑުމެން ދޭ ަކވަރ. ެއއީ އާސަންދަ އަީކ ހަމަ އައި.ޖީ.އެްމ.އެޗުން، ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗުން އާސަންދައަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ައޅުގަ

ބޭސްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ ލިމިޓެއް ނެތި ހަމަ ބަލި ފަސޭހަވަންދެން ރާއްޖެއިން ބޭސްކުރެވޭނެ ކަމެއް. 

ރ މާ ބޮޑުވާނެ އެްއވެސް ކަހަލަ ސީލިންގ ލިމިޓެއް ނީންނާނެ އާސަންދައިގަ. އެހެންވީމާ، އާސަންދަިއގެ ލޯކަލް ކަވަ

ނުޑމެންނަކީ އިންޝުއަރެންސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ. އެކަާމ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޮެޅއްނުހަދަން އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ވީމަ ވަކި ލިމިްޓތައް ލާފައި ހުންނާނެ. އެއީ އަނެއް، ދެން އަެނއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްުލ  ކުންފުންޏެއް

ނޑުމެން ވަރަްށ ބަލާ ކަމެއް، ބެލި ކަެމއް އެއީ މި ާކޑަކީ ަދއްކާލީމަ ަހމަ ބޭސްކުރެވޭ ކަހަލަ ާކޑެއް  އަނެއް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން އިނގޭތޯ. ދެންމެ ނިާޔޒު ދެްއިކ ވާހަަކއަށް. އަުޅަގނޑުމެ ވަނީ ހަމަ \ން ަވރަށް ބެލި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުގުޅާ ހުރިހާ ކަމެއްވޭތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދާއިރު ވެސް ހަމަ ކާޑު ދައްކާލީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ، ަތއިލެންޑަށް ތައިލެންްޑ ތަންތަނުން ެއގޮތް ޤަބޫލެއް ުނވަނީ އިނގޭތޯ އަ ުޅގަ

އްދާކަށް. މެލޭޝިޔާ އިން ވެސް ޤަބޫލެއް ނުޭވ މީހުން ދައްކައިގެން ވަ  ތައިލެންޑް އިން ޤަބޫލެއްނުވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ވަރަށް ރާއްޖޭަގއި ދެްނ  ނޑުމެްނގެ ދެން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އަުޅގަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުވެފައި އޮީތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ވަރަްށ ސީނިއަރ ބޭފުޅުންނަށް ގޮސްގެން ވެސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮެޑއްކޮނެްއ ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަައކީ އެޑްމިޓް ަވންޏާ ތި ބޭފުޅުން ކޮށްދޭނަމޭ 

ނުޑމެންނަށް ނާންގާ. އެޑްމިޓުއިނގޭތޯ. އެހެނެއް އަޅު  ނޑުމެންނަށް ނުވެ، އެހެން ގަ ވީމާ، މި އޮންނަ ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ނުޑމެން ލެޓަރއެއް ފޮނުވާަލއި ެއ ކަންތައް، މިހެން އިނގޭޯތ  1އަންގާލީމަ ގާްތގަ ޑޭ ތެރޭ އަްނގާލީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް. އަ، ހެދިފައި މިއިންނަނީ އެހެންވީމާ އިންނަނީ މިހާރު. މެރީޖްވަން މިއިންނަނީ މިހެން ހަމަ މި ސްުލ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މި ކާޑު ަދއްަކއިގެން މުޅި ދުނިެޔއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ އަުޅގަ

އޭތި ވާ ޕެކޭޖެއް ދެން އެކަމަކު އޭތިވުން. ެއކަމަކު، އޭތި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި ނުވެފައި ވަނީ. ތައިލެންޑުން ނުވަނީ. 

ނޑުމެްނގެ  ވެސް އެބަ އޮތް. ެއއީ އަދި ނޑުމެންގެ އެާވ ޕެކޭޖަކީ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް މި އަންނަ ެއ އަސްލު އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން އިންޓްޮރިޑއުސްކުރާ ެއއްެޗއް. ދެންމެ  އަދި ރާއްޖޭގެ ޕެކޭޖެއް ނޫން. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕެކޭޖެއް އަުޅގަ

ޑުމެން މި މަހު މި ލޯންޗްކުރަނީ. ެއއީ އަސްުލ މިލިއަން ޑޮލަރު ޕޮލިސީ ވަރަށް ޭއތި އަުޅގަނ 1އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކި 

ލައްކަ ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. ދެން  1ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕެކޭެޖއް ައސްލު އެ ެއއްަޗކީ. ޭއގެ ޕްީރމިއަމަށް އަރާ ކަންނޭނގެ 

ނޑުމެން ނަށް އެ ވާހަކަެއއް ނޫން ިމ ދައްަކނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުެމން އަސްލު އެއަްށ ބަލާކަމަްށ ވާނަމަ އަުޅގަ

އެކު ދަންނަަވން އެއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަނެއް ވިސްނުން ހުންނަ ކަމަށް  ނުވަނީއޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް. ވަރަށް ހިތާމަޔާ

ނޑުމެން ހަމަ ކާޑު ަދއްކާލީމަ ެއއިން އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ތައިލެންްޑ ިއން އަދިެއއް ނުޭވ އިނގޭތޯ.  ވާނަމަ އަުޅގަ

. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެްޓލީސްޓް ވަން ޭޑ އެޓްލީސްްޓ ދެއްަވއިފި ކަމަށް ވާނަަމ ެއކު ދަންނަވަން ވަރަށް ހިތާމަޔާ

 އަުޅަގނޑުމެން. ކޮށްދޭނަމޭރޭންޖެކޮށް އެކޭޝްލެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޔާޒުނި

 

 :ނިޔާޒު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް މެނޭޖަރ

ނޑު ހަމަ އެޑްކޮށްލާނަން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ތި ބޭފުޅުންގެ ަމޢުލޫމާތު ވަރަށް މުއް ސަނދި ވާނެ ކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެން ބަޔަާކިއ  1ބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް، ގަ ނޑުމެން މެނޭޖްކުރާ. އަޅުގަ މިލިއަން ޑޮލަރ އެްއޗެކޭ ައޅުގަ

ކޭސެސް އެރޭންޖްމަންޓް އެ ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ ، ިޅގެން ހިންގާ ކަމެއް. އެެހންވީމާގު

މިލިއަން  1 އިމެންޓް ހަމަޖެއްސީ. މި ޕެކޭޖުން ހަމަޖައްސައިނުދީފަންޖްރޭވާތީވެ އެ ކަށްކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލްސްތަމެނޭޖު

އެއީ މުޅިން އެހެން ބަޔަުކ ކޮންމެހެނެްއ.  ލަްއކަ ރުފިޔާގެ ޕްރީމިއަމް ދައްކާތީވެ ހަމަޖަްއސައިދެނީކީ ނޫނޭ 1ޑޮލަރުގެ 

ވާތީ އެ ބޭފުޅުން ާޕޓްނަރަކަށްެވގެން ިވއްާކ ެއްއެޗއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ މީހުންގެ  ވީމާ ކުރައްވާ އެްއެޗއްމެނޭޖު

ނޑުމެން މެނނޭޖްކުރާ ތަނެއް ނޫތްރޫކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަނީ. އެކަމަކު މި ހޮސްޕިޓަލްސްތަކަކީ  ން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މި ކޮމިެއކަމަކު ނަންބަރސް މަދުވީމަ ހަމަ ހަމަނުޖެހިގެން މިއުޅެނީ.  ޓީން އަުޅގަ

މަސައްކަްތކުރާއިރު އެހެްނީވމާ، މިއަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ީފޑްބެކްތަެކއް ލިބިއްޖެ.  ތަކެއްމަޢުޫލމާތުވަރަށް ރަނގަޅު  ދެއްވީ

 ން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހަމަޖެހޭތޯ ބަލަން އިނގޭތޯ.އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ، ޝިޔާމް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ  ނިޔާޒް. ެދން މިއޮތީ މުޙައްމަދު ރަޝީުދ ޙުސައިން. އެއަށްފަހު އިލްހާމް. އަުޅގަ

ނަޑށް ލިސްޓުއެދިވަ   ރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން.ކުރެވިފަެއއް ނެތް ިއނގޭތޯ. ވަޑަިއގަތިންތޯ؟ އަުޅގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ތެރެއިން ދެްއވޭ އެންމެ  ހުރި ޕެކޭޖުގެމުަޤއްރިރު. މަރުޙަބާ. އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ިމ ބުރަވެވެނީ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަކީ އަބަދުފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރު ވެސް ބަދަލުވާ  ކޮށްނުދެވެނީއޭ. އަުޅގަ

ބައެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްނުދީ ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކުރިއިުރ ކޮންޓްރެކްޓް އަުއ  ސް ންރެމަށް. އަޅުަގނޑު ފަހުން އިންޝުއަދިމާވާ މައްސަލަތަެކއް ވެްސ އެބަހުރި ކަ

ދުވަހު ވެސް ހުށަހެޅުނު.  . ަބއެއް ުސވާލުތައް އެވި ވެސް. ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރވި މީހެއް

ގޮތުަގއި ައބަދު ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިފައި  ގެއެ ދުވަހު ވެސް ވާހަކަދެްއުކނު ހޮޓްލައިނެއް

ގެ މުހިންމު ކަމުގެ ާވހަކަ އިނގޭތޯ. އަދި މިހާތަނަކަށް އެެއއް ނެތް މެންބަރުންނަކަށް ލިބިފައެއް އިނގޭތޯ. އޮތުމު

ނޑުމެްނ  ޔޫހާއަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ތަނުން ގުޅަންޖެހެނީ. ހަމަ މިހާރު ފޯރުކޮށްދެޭވ ކިއިން އެގޮތަށް އަުޅގަ

ފޮތެްއ ކަހަލަ އެއްޗެއް ނަމަެވސް އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ދެވެނީ  ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ކުަޑވަރެްއގެ ލުއި

ނަމަ ނީ މިެވނި ހޮސްޕިޓަލްތަކޭ. ނޫންބޭސްކޮށްލެވެ ހިފައިގެން ދިަޔއީމަ ކާޑުން ކޭްޝލެސްކޮށް މިވެނި ޚިދުމަތްތަކޭ. ކާޑު

ތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް މާތު އެއް ދުަވސް ކުރިން ގުޅާލީމަ ހަމަޖައްސައިދެވެނީ މިވެނި ަތންތަނޭ. އެ ކަހަލަ މަޢުލޫ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގޭނެ ކަފޯ  ހަަލ ގޮތެްއ ވުމަީކ މީގެ އިތުރުރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަުޅގަ

 . ދެން މިތާނގައި ވާހަކަދެެކވުނު އަނެއް ކަމަކީ އިގޮތުގަ  ބޫުލކުރެވޭ އް އަންނާނެ ަކމެއް އަޅުަގނޑަށް ގަލުއިފަސޭހަކަމެ

ރަން، އެންމެން ވެްސ ބަިއެވރިކުރުމުގެ ހުރަހެއް ނެތޭ ތި ޑް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމިްއޔާ ޭޕރަންޓްސް އަދި ސްޓެޕް ޗިލް

ންޏެއް ވެއްޖެްއާޔ ހަމަ ވިޔަފާރި ކުންފު އެ އެކޮޅުން. ރުފިޔާ ދައްކާެލވޭނެ 12500ބޭފުޅުންނަކަށް. އެ އަދަދު މިކޮޅުން 

އެްއގޮތަަކްށ  އަކީ ކުރިން ދެކެވުނު ވާހަަކއާެވގެން މިއުޅޭ މައްސަލަސް، މީގައި ދިމާތް. އެހެންނަމަވެގޮ އެކަން އޮންނާނެ

. ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް ެއ އް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ފަހަރުގައެ ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް މަިޖލިސްގެ އިދާރީ މައްސަަލއެ

އެއްފަހަރާ ބައިެވރި ނުވެއްޖެއްޔާމު ެއްއވެސް ފައިސާ ދައްކާލަން ޭއގައި ަބއިވެރިުނވެވޭ މައްސަލަ. ހުރިހާ އެންމެން 

އަޅުަގނުޑގެ ެއއް ސުވާލަކީ.  އެ އުސޫލު ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ ބޭނުންވާ މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ މައްސަލަ.

ބޭފުޅުންނަށް އެ އަދަދުން މެނޭޖް  ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ. ތި .ބޭނުންވާ މީހަކަށް އެ އަދަދު ދައްކައިގެން

ނޑުމެން މިތާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ތިނުކުރެއްވޭ  ަގާވއިދުތަކަށް  އި ތެރޭގަ ބޭފުޅުންގެ ޑިމާންޑްސް ިމކޮޅަށް އައިމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށްެގން އެ ބަދަލު ކުރަން ވެްސ  ގެންނަށްޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެަނުއމުގައި މަޖިލީސް ތެެރއިން ައޅުގަ
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އްކަތްުކރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ދެން އެްއ އުސޫލަކުްނ އެ ެޕކޭޖުަގިއ މަސައްކަތްކޮށް އެ އަދަދު ޮބޑުކުރަން ވެސް މަސަ 

ނޑުގެ އަެނއް އެދުން. އެީއ ށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމެންނައެން ބައިވެިރވާ މަލުކޮށްދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނާއި ދޭތެރޭ، ދެންމެ ފަލާޙް އަނބިމީހާއަށް ވަކިގޮެތއް ފިރިމީހާއަށް ވަކި އަދަދެއް އެހެން ނޯވޭ އެއް އުސޫަލކުން އެއްމެން 

ފާހަގަކުރެްއވި ވާހަކަައކުން ިއނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑު ހަަމ ކުރެވުނު ތަޖުރިބާެއްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. އެންެމ 

ކި ޑޮކްޓަެރްއގެ ހަމަ އެ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ވައެއީ ފަހަރަކު އަދި މި ބޭނުންކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައީ. 

ށް ފޮނުވައިގެްނ މަޖިލީހުން އެލައިޑަށް ފޮުނވަިއގެން އެޕޮއިންޓްމަންޓު ަހދައިގެން އެތަނަށް ައޅުަގނޑު ޖިލީހަނަން މަ

ނޑަްށ ހަދަން ދިން ޓެސްޓުތަކެްއގެ ސަބަބުން އެޑްމިޓްކު ީރ ދިޔައީ. ގޮްއސަ ެއ ޑޮކްޓަުރ ކޮންމެއަކަްސ އަުޅގަ

ނޑައެޅިފަ ބޫލުކުރީ އެއީ ެމޑިކަލައަޅުަގނުޑ، ކުރީމަ މިޮކޅުން ގަ  އިާކއި ުގޅުންހުރި ޓެސްޓުތަކެްއވީމަ އެައށް އިންނަނީ ކަ

ނޑު މިތަނުން  ނުޑ އެ ައދަދު، އަުޅގަ އިންނަ ަވކި މިންވަރެކޭ. ބުނީމަ އަޅުަގނޑު ބުނިން ަމއްަސލައެއްނެތޭ އަުޅގަ

ނޑު ތި ފައިސާ ދަްއކަ ނިކުމެވޭނެ ނ .ީދފާނަމޭއިގޮތް ހަދައިދޭށޭ. ައޅުގަ  އަކަސް ުގޅާުގޅާ ކުިރއަށް ޑު ކޮންމެދެން އަޅުގަ

ނުޑ ށް ބިޤައި އެ ުސވާލު ވެސް ުކރިން. ސާގެ އެ ދުވަހު އިންނެވި ދުވަހެްއގަނކަްނނޭ ބިޤުސާރު އޭނުގޮސްގެން  އަޅުގަ

ނޑު ބޮުޑ އަކަށްކުރި  ވެ ޮއވެގެން. ގުޅީމަ ވެސް އެ ްޕރޮސެސްފޯނުން ގުޅިން ެއޑްމިޓު ނުދިޔަ. ެއންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު ބޭ އި ދައްކާފަ ލާރިމި ސްޕިޓަުލެގ މެނޭޖަރަށް އަޅުަގނޑު އަުތން ލިޔުނީ ހޮ ސިޓީއެއް  ނުމޭ މިކަމުން ެވްސ އަުޅގަ

ނޑު އެތަނުން ސަލާމަތްވަނީ. އެންމެ ސަލާމަތްވާން. ކިޔައި ހުރިހާ ފަހަރަކު އެހެން  ،އެންމެ ފަހުން އެވަރުން އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ެއއީ މީގެ ެއއް މި ޓަކައި ދަންނަވާލީ  މާތަށްލޫވީމަ ަމޢު ަގނޑު ކުރި ތަޖުރިބާެއއްވާނެއެޭކ ެވސް ނޫން. ައޅު

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބުން އެއީ މިކަމުގެ އެންމެ ހަރު ކުރި އެއީ. ދެން އެހެންވީމާ، މި މަޢުއަ ލޫމާތުތައް އަޅުގަ

ލޫމާތުތަކެއް މަޢު އި ނަމަެވސް ހުރިހާލުއި ފޮތެއްގެ ގޮތުގަ ުކޑަ ކަމަކީ  މައްސަލަ ދިމާވުން ކުޑަވާނެ ކަންތައް. ެއއް

ނަންބަރެއް ލިބިފަިއ  އަދި އަބަދު ގުާޅލެވޭނެ އިތާނގަ ޮއތް މީދުކުރަން ކުިރއަށްބުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ުއއްލި

ނޑުމެންގެ ޮކންމެ މީހެއްގެ ނަންބަރު ތިކޮުޅގައި އޮތުމާއި  އޮތުމަށް.  މި ހުރިހާ ޮގތަކަށް  ނެޓްޯވކް މިއަްށވުރެ، އަުޅގަ

 ދެކެނީ. އިުކޑަވާނެ ކަެމއްެގ ގޮތުގަ މައްސަލަތައް އޮތުން އެއީ  އިގާތްކޮށް ެއޅިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައްޓަވަމުްނ ވިދާޅުވި މެންބަރުން ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާނެޭއ. ެއއީ  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ނޑުމެން ހަމަ ދެންމެ އެ ސުވާލު ވާހަކަފުޅުަގއި  .މި ކޮމިޓީގެ އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ބަދަލުވާނެ ހަމަ އަޅުގަ

އި މި މަޢުލޫމާތު ވަނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގަ އިވެސް ދެންެނވިފަ އޭުރަގއިފާހަގަކުރެްއވި ލުއި ފޮތެއް ެދއްވާށޭ 

ނޑުމެން ޭބނު ޢާއްމުކޮށް ރު މާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އޭން މުޅި މަޖިލީހަށް ވެސް މިކަމި ލިބެނީ މި ކޮމިޓީއަށް އެކަނި. އަުޅގަ
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ރުން ކުރާެނ ސް އެ ުލއި ފޮތް ދެއްވީމަކާ އޭއޮީތ. އެހެންނަމަވެ އިވެސް ވިދާޅުވި އެ ވާހަކަ ވިާދޅުވި. އެކަން ނުހިނގާފަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް މަދުވާނެ  އެ ުސާވލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްާވ.، . އެހެންވީމާކަމަށް ެފންނަނީ ޝަކުާވއެއް އަުޅގަ

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުއެލައިޑް 

ެގ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ނކަންނޭ ނިކޭޝަްނ ގެޕެއް އެބައުޅޭީހވަނީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ކޮމިޔު އަޅުަގނޑަށް

ެގ ނ. ދެން އެީއ ކަންނޭފޮނުވިން ދެ ފަހަރު އިނގޭތޯ ީމތި. ައޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯމިކޮޅަްށ ނާނެ އިން އިފޮނުވާފަ

. އިނގޭތޯ ލޫމާތެއް ހުންނާނެއި ހުންނާނެ ހުރިހާ މަޢު ްއޔާ، މީގަމައްަސލައަކީ. ދެން އެހެްނވެއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

ާވގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވީ ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްކުރުވުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން،  އިދެން އަސްލު މީގަ

ނުޑމެން ބޭނުންވީ ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްކުރަން ބޭނުންވީ. ހުރިހާ މެ ނޑުމެން އަސްލު އަުޅގަ ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ިކޔާލަދޭން ބޭނުމީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ ، އިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރެޑީ. ިމހާރު އެއްކޮށްލާފަ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިންނާނެ ެއއްެޗއް ހަދާފަހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްވުމަީކ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީ މިކޮ   އި ޅުން ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  އިފޮނުވާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުގަންނަވާތީ އެ ުސވާލު ެއ ނގެ. މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައި ކަންނޭ އޮތީ އިބޭފުޅުން ފޮނުވާފަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ތި

ަގނޑުމެންގެ ފުށުްނ، އެައޅު ޢާފަށް ެވސް އެދެން ޓަކައި މަ ޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށްބޭފުޅުންގެ ފުށުން އަ ކުރެްއވީ. ދެން ތި

ކަމަށް ވާނަމަ. ދެން ކުރެއްވި ސުވާލަށް އެ ޭބފުޅާ އެތާ ެއޑްމިޓްެވވަަޑިއގެން  ކަމެއް ގެ ފުށުން ހިނގާފަިއ އޮތްމި އިދާރާ

ައންގަވަންޖެހޭނެއޭ. އެ ހުރިހާ  އިެވއްޖެ ކުރީބަިއގަ އޮންނަވާ ުއޅުްއވަން ޖެހިވަަޑިއގެން ހާލު ޙަޤީޤަތުގައި ދެންމެ ވިދާޅު

  ގައި ޖެހުނީ އެއީ ީކްއވެެގންތޯ؟ޕްރޮސެސްއެއް ގެންދަވާމެ އެ ހާލު

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ޑީެޓއިލަށް ޮގއްސަ  ގެގެ. އެހެންނަމަެވސް ތީނނޭ ޅުަގނޑަށް ިމވަގުތު ދަންަނވާކަށްއަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ،

ފަށް އެދެން ފުރަތަމަ ޢާކަންތައް ހުރިހާ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ މަ އަޅުަގނޑުމެން ޝެއާރކޮށްލާނަން ތިވީ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން. އެހެންނަމަވެސް ތި ވީޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން. އަޅުަގނޑު ޕާސަނަލީ  އި ބަލާފަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ތި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ެޝއާރކުުރވަން ބޭނުން.  ރަސްީމ ކޮންމެ ގޮތެއް ިވަޔސް އަުޅގަ

އެދެން. ވާގޮތަކީ  ފަށް ޢާއަންގާނަްނ މި ވީގޮތާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ މަ އިއްގަހެޑެލެޓާރ 

ނޑު ނޑުމެން އަންގާފައަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ައޅުގަ އޮްތގޮތަްށ  އި މެން ބޭނުމެއްނުވާނެ އެްއވެސް ކަހަލަ އަުޅގަ
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ފަށް އެދެން. ޢާކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް މަ ކަމެއް ވާކަެށއް. އެހެންވެްއޖެކަހަލަ  ގޮްސގެނެއް އެްއވެސް

ނޑުމެން ޑޮކިއުމަންްޓކޮށްފަ ނޑުއަޅުަގނޑުމެން ވީ ހުރިހާ ގޮެތއް އަުޅގަ ޝެއާރކުރާނަން  އިއްގަ މެން ލެޓާރ ހެޑެއި އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރައްވަްއޗޭ އިލްހާމް.ފުޝުކުރިއްާޔ. ޝިޔާމް ެއއްފަހަރު އިލްހާމް. މާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ވަޑަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތާ ދެއްތޯ މައިކުން. ިތ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިތަނަށް އްރިރަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނޖެހޭނެމުޤަ

ނޑު ހަމަ އުފާކުަރން އަދި ެއކަމަށްމަޢު ޓަަކއި މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަްނ.  ލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާީތ އަުޅގަ

ނުޑމެން މިތިބީ  ނޑަ  އަޅުަގނުޑގެ އެަބއުޅޭ ދެތިން ސުވާލެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ވާލުެވގެން ބޭފުޅުންނާ ޙަ 358ކަށް ގާތްގަ

ނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަކަައކީ މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުްނ ދައްކާ ވާހަކަތައް ކަމުަގއި  އިނގޭތޯ ކޮމިޓީ މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނަޑކަށް  12500ހައްދަވާ. ެއއީ  ނުޑމެން މިތިބީ. އެއީ ގާތްގަ މިލިއަން އިނގޭޯތ  4.4ޕްރިމިއަމެއް ދަްއކަިއގެން އަުޅގަ

 ވާ އަހަރެްއގެ މައްޗަށް. ފޯރ ޕޮއިންޓް ފައިވް ފޯރ ޕޮއިންޓް ފޯރ ސެވަން. އާދެ! މި އަޅުަގނޑުމެން ބެލިއިރުަގއި މި

ރިމިއަމެއް މުތަކަށް ބަލާިއރު ވަރަށް ހައި ޕްއުހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ކައިރި ޤަ އީމި ،ުކރެވޭހަމަ ކޮންސިޑަރ އީގޮތަކީ މި

ނޑުމެން ބަކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަ ެގ ގްރޮފިކަލް ލިމިޓުމި ޖިއޮ ޮއވޭ ބޭފުޅުން އެބަ ރވިސް. ތިލަނީ މީގަ ލިބޭ ސަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން ިއނގޭތޯ މިހާރު އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ  އިކަންޓްީރއެއް ީމގަ 6  ވަަރކަށް އަހަރު 10އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

މަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެންމެ ކުރަްއވާތާ. ދެން ހައެއްކޮށް މަސަްއކަތް ބޭފުޅުން މަޖިލީހާ  ގެ ތިނވެދާނެ ކަންނޭ

ރަްއާވއިރުަގއި ށް. ކުނަށް މި ޓްރެވަލްކުރަނީ މެޑިކަލަތަންތަ ރުސިންގަޕޫ ،ތަންތަނަށް މި އޮންނަނީ ބެންކޮކު  ގިނައިން މި

 ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެީނ އިނގޭތޯ. މިހާ ދުވަސްާވއިރު  ޝަން ދަށްވީމަ، ދަށްވުން ެއއީ މައްސަަލއެއްމި ކާޑުގެ ރިޮކގްނި

ޑުކުރެވޭެނ ެއވަުރގެ ރިލޭޝަންޝިޕެއް ބިލް އިކަމެްއގަ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރަްއވާ ؛ބޭފުޅުންނަށް އެ ބިޒްނަސް ތި

ދަތިތައް. ެއއީ  ބޮޑެތިވަރަށް މީގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވޭ ، ބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ

ެއއީ ހަމަ ، ގޮތަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ ހާސް ޑޮލަރު. އެވެސް ކްލޭމްކުރާ ންނަނީ އެއްމި އޮ އައުޓް ޕޭޝަންޓުންނަށް

ކުދިން ފަސްކުދިން ގޮވަިއގެން  4ލެސްކޮށް. ދެން އެްއ ހާސް ޑޮލަރު އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަށް  ކޭޝް

މެ މީހަކަށް. ދެްނ ގަޅޭ އެންށް މި ޮއންނަނީ ވެފަ. އެހެންވީމާ، ަރނހަމަ ވަރަށް ުކޑަ ެއއްަޗކަ އީމި އިދަތުރުކުރާއިރުގަ 

ނޑަަކށް ޤަރ ބެންކޮކް އިން ޓްރީޓްމަން . ސިންގަޕޫ ނެތް މައްސަލަެއއް ބޫލެއްނުކުރެވޭ ރަނގަޅު ޓް ނަގާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަމަށްވަންާޏ  ޝަން ތަންކޮޅެއް ަރނގަޅުކުެރވިއްޖެމަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، މި ކާޑުގެ ރިކޮގްނިކަ އަދަދެއް
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ނޑު ގަ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅވެގެންދާނެވަރަށް ގިނަ  ބޫލުކުރަނީ. ދެން އަނެްއ މިކޮޅުން ކޮންމެވެސް އެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް މިހާތަނަށް. ދެން އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ ެއީއ  ބޭފުޅުން ފަރުވާ ޯހއްދަވާަފއިވާ  246ބޭފުޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ މިހާރު 

ބޭފުޅުން ކޮންޓްރެކްްޓ  ކަމެއް ނޫނިްއޔާ ތި އިތެރޭގަ ދުަވސް މަސް 18ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިވީ  18

ނޑަކަށް  ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެވަރަށް ޚިދުމަތް ެދވިއްޖެ 18 ކަމެއް. ރިނިއުކުރެްއވި ފަހުން ކަމަށްވަންޏާ ގާްތގަ

ހާސް ވަރަކަްށ  29ކަށް އިނގޭތޯ. އެއީ ގާތްަގނޑަ އިބޭފުޅުން މި އިންނަނީ ޚިދުމަތް ހޯދިފަ 13މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑު ގަރުފިޔާގެ ޚިދުމަތް ބޭފުޅަކަށް މި އި  ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މި ޒުވާނުން ގިނަ މަޖިލީހެއްންނަނީ ހޯދިފަ. ދެން އަޅުގަ

އާދެ! މި އަދަދު ، ޑަކަށް ނޭނގެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާއިލާތައް އޮތްގޮެތއް އަުޅަގނމި މަޖިލީހަކީ. އެހެންނަމަވެސް ޢާ

ނޑު ގަ ފުޅުންނަށް ހަމަ ޕްރޮފިޓްވާނެބޭ ހަމަ ތި ވާހަަކ ބޫުލކުރަނީ އިނގޭތޯ. ޕްރޮފިޓް، ލޮސްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު ހަމަ ވިޔަފާރިެއއް ކަމަށް ތި  ޕްރޮފިޓް ވެނީ މި ހިސާބުތަކުން އެއީ ހަމަޫބލުކުރެވިދާޅުވީަމ، އަުޅަގނޑަށް ގަ

ނޑު މިދެންނެވިހެން ބޭރު ޤައުމު  3000ތަކުން އަޅުަގނޑުމެން މެޑިކަލް ޗެްކއަޕް މިއިންނަނީ ކުރަްއވަނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް އިނިން ކަންނޭނެގ  ރުފިޔާ ލިމިޓެއް. އެއީ ދެން ުކރީ ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން އެާވހަކަ ވެސް ެދއްކިން. އަުޅގަ

އުމަކުން ެޗކްއަެޕްއ ރުިފޔާ މިހާރު ވަރަށް ުކޑަ ެއއްެޗއް އެީއ ބޭރު ޤަ 3000ރިނިއުލަށް ދިއުމުގެ ކުރީަގއި އެ ވާަހކަ. 

އަހަުރަގިއ  43އަހަރު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިނގެނީ.  43ހަދާލަން އިނގޭތޯ. ދެން މަޖިލީހުގެ ެއވްރެޖް އޭޖަކީ 

އިން މަތިީވމަ އަހަރަކު ދެފަހަރު ޗެކަޕް ހަދަން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަްށ  40ސައިންޓިފިކަލީ ޮޑކްޓަރުން އެަބ ލަފާދެއްވާ، 

ނޑުމެްނނާ ހަމައަށް ޕެކޭޖް ފޯވަޑް ންތައްތަކަށް ެވސް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާހީވަނީ މިކަ ަފއި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ކޮށްދެއްާވއިރު ފޯަވޑް ކޮށްދެްއވުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ެއއީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން ބޭނުންފުޅުވޭ ހަ މަހުން ހަ 

އެންމެ އެދެޭވ ހަމަ ގަޅު ފުލް ކަވަރޭޖެއް އޭަގއި ލިބުން އެއީ ވެސް ހަމަ ރަނ . އެހެންވީމާ، އޭތިމަހުން ޗެކަޕް ހަދަން

ނޑުމެންނަށް މެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވިދާެނ  ގޮތް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީތޯ؟ އެ ކަމެއްތޯ. ނޫނިއްޔާމުން ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވަންދެން ނުޑގެ ުސވާލަކީ. އަޅުގަ އީ އަުޅގަ

އުމަކުން އީ ހަމަ ބޭރު ޤަވަރަށް ބައިވަރު ުސވާލު ހިނގައްޖެ ކަންނޭނގެ އިނގޭތޯ. ދެން އަދި އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. މި

ނޑުެމން ކާޑު ހިފަިއގެން ގޮސް ޭބސް ނަގާއިުރަގއި މިސާލަކަށް  އީދިމާވާ ކަމެއް ނޫން. މި ހަަމ ރާއްޖޭަގއި ެވސް އަުޅގަ

ތަނުން ބޭހެއްގައި ަތއްަގނޑު ޖަހާފައި ދޫޮކށްލާ ތަނުން، ދެން ދާ ބޭހެއް. ފަްސ ބޭސް އިން ތަނުން ދެ ދެ އޭ.ޑީ.ކޭ އިން

ބޫލެއް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ ކާޑާ ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ވެސް އެބަ އުޅޭ. ހަމައެކަިނ އެ ބޭސް ސިޓީ ޤަ

ވެްސ އެަބ ޖެހޭ އެ ަމއްަސލަ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ިމ  ރާއްޖެއިން ބޭރަކުްނ ނޫނޭ ެއ މައްސަލަ ޖެހެނީ. ރާއްޭޖގައި 

 ކާޑު ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް ިރކޮގްނަިއްޒވާނެ ކާަޑކަށް ހައްަދވާލަދެްއވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޝިޔާމް. ަޖވާބުދެްއވުމަށް ނިޔާޒަށް ފުުރޞަތު

 

 ނިޔާޒު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެނޭޖަރއެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް ެޖނެރަލް 

ނޑު ފުރަތަމަ ޖަވާބުދޭނަން އިނގޭތޯ. އެއީ އެ ުސވާލު ފަސޭހައީ. އަޅުަގނޑުމެން އާސަންދަ  ދެވަނަ ސުވާލަށް އަުޅގަ

ވެސް ފާމަސީތަުކން އަދި މިހާރު ވެްސ ފާމަސީތަކުން ބޭސް ލިބުމަކީ ަހމަ މުސީބާތެއް އިނގޭތޯ. ހަަމ  ހިންގިއިރު

ބިފައި އޮންނަނީ. ެއއީ ޙަީޤޤަތުގައި ސިސްޓަމްަގއި ހުރި މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެން މިކަން އެހެން ބަޔަކަށް ަވކި ނުލި

. އީފާމަސީތަކުަގއި ބޭސް ހަމަނުވުން މި .އީޕާސް ކުރަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު މުޅި ސިސްޓަމުގައި ހުރި މައްސަލަެއއް މި

ރޭގައި އަދި މި ހާލު ބޮޑު ރަށްރަށުގައި. އެހެންވީާމ، އެކަމަކު މިާވގޮތް، މިހާރު މިކަން އަދި މާލެއަށްވުރެ ބޮަޑށް ރާއްޖެތެ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ަޙއްެލއް ހޯދަން މިކުރާ ކަމަީކ ާއސަންދައިަގއި ވެސް ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް މި މަސަްއކަތް 

ނުޑމެން ދޭންޖެހޭނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕްރިސްކްރިޕްޝަ ކޮށްފައި އެ ނެއް. ދިީނމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކޮންމެ ހުރީ. އަުޅގަ

ތާކަށް އޮރިޖިނަލް ހިފައިގެްނ ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެމީހުންނަށް ފެންނާނެ އެ ބޭސް ސިޓީ. އޮރިޖިނަލް ބޭސް ިސޓީ 

ން އެތާނެގ، އަޅުަގނޑުމެން ސަބްމިޓް ުކރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ބައެއް ފާމަސީތަކުން އެބަ ހުރި މަކަރު ހަދައިގެ

ނޑުމެންނަށް ބިލުކޮށްފަ ސިޓީތައް ބަހައްޓައިގެން ލިޔެގެންސް ތަުކގެ ބޭކްލިނިކު . އެހެންވީމާ، މި ސަބަބާ ހެދި އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޮއރިޖިނަލް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭެނ 

. އަނެްއ ބޭސް އެއް ތަނުން ލިބިފަ 2ނުން ޭބސް އިންނަ ތަ 5މި ޖެނުއިން އެއްެޗއްކަން. ެއކަމަކު ތި ވިދާުޅވިހެން 

ުކާރ ބޫލުސަލަ އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ގަތިން ބޭސް ޖީބުން ލާރި ދައްކަިއގެން ބާކީ މި ނަންގަވަންޖެހެނީ. އެ މައް

ށް ގެނެސްގެން. ޕްރިސްކްރިްޕޝަން މިއަ-ޙަޤީޤަތެއް އެއީ. އެކަމަކު މިދެންނެވި މައްސަލަ ޙައްލުވާނީ އަޅުަގނޑުމެން އީ 

ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ގެންނާކަށް. އެއީ ީމގައި ާވގޮތަީކ -އެއްބަެހއްނުވޭ އަދިެއްއ އީ ަތކުން އެކަމަކު ހުރިހާ ކްލިނިކްސް

ކުރަން މިޖެހެނީ. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުން ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުްނ މިއައީ ބޭސް ސިޓީ އަތުން އެންޓަރޑޮކްޓަރު 

އޮީތ  ބޭުރގައި ކިޔު މި ކީބޯުޑން މިއެތި އެންޓަރ ކުރަންވީަމ އަނެއްކާ ލަސް އެބަޭވ. އޭުރގައި ލިޔެގެން. އެމީހުންނަށް

މީހުންގެ  ން ޙަޤީޤަތުގައި ފައިސާ މި ހޯދަނީ ދެއްތޯ. އެހުން ވެސް މި ނަގަނީ ވޮލިއުމުމީ . އެހެންވީމާ، އެޖެހިފަ

ގުލޭ. އެހެންވީމާ، ބޭސް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ންނަނީ ވޮލިުއމަށް ބޭސްވެފައޭ. އެމީހުންނަށް އުނދައިންކަމް މި އޮ

ނޑުމެން އާސަންަދއިަގއި އޭތި އިމްޕްލިމެންޓް  އަޅުަގނޑުމެން ހަދަިއގެން މިހާރު މި ގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ން، ވީމަ އަެނއްާކވެްސ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުއާސަންދަައކީ ނަންބަރޒް ެގއިން ކޮށްފިން. އެކަމަކު އެަލއިޑުން، ވަކިން

އަުޅަގނޑުމެންގެ ނަންބަރު މަދުވީމަ، ބައެއް ތަންތަނުން މިހާރު  ވެސް ބަެއއް ކްލިނިުކތަކުން ކުރޭ. އެކަމަކުއަނެއްކާ 

އެއްބަްސެވވިފައި ހުރީ ވެސް. ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވިހެން ބޭސްދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ 

ދަތިވެގެން މިއުެޅނީ. ދެން ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ، ސުވާުލގައި މެިޑކަްލ  މި ކާ ހެދިއޭސިސްޓަމުގައި އުޅޭ މައްސަަލއަ 
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ނޑުމެން  ؛ޗެކަްޕގެ ލިމިޓް ނޑުމެން އަލުން ރިވިުއކޮށްފައި އަުޅގަ އަމީޒު ވިާދޅުވިހެން މީގައި ހުރި އެްއޗެހިތައް އަުޅގަ

ނޑުކޮށް ިމއުޅޭ މައްސަލައަީކ ހަމަ މަޖިލިސް ވެސް މަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަނެއްކާ  ކު ޝެއަރ ކުރާނަމޭ. އެކަމަ ިއގަ

ނުކުެރވިފައި އޮތް މައްސަލަ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ލޫމާތު ޝެއަރންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޢުއިްއޒަތްތެރި މެ

ތަކާ އެއްކޮށް ފަސޭހަފުޅު ގަޑިއެްއ، ންސަރންއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ހުރި ކޮ

ށޭ. އޭރުން ދު ދުވަހަށް ވިޔަސް. ހަމަ ވިދާޅުވެދެްއވާވިޔަސް. ައދި ޢީ ހޮނިހިރަށް ،އްސަލަެއއް ނެތް ހުކުރަށް ިވޔަސްމަ

ލޫމާތު އެއްކޮށް ދެވުނު ވަރަކަށް ކަންނޭނެގ މި މަޢުލޫމާތު ހަމަ ވަން ޓު ވަން ިކަޔއިއަޅުަގނޑުމެން މި މަޢު

ނޑުމެފުވެގެންދާނީ. ދެން މީގެސާ ވެސް ަގއި މެއް. އަޅުަގނުޑމެންގެ ވެބްސައިޓު ން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކައިުތރުން އަޅުގަ

ން ލޫމާތު ވެބްސައިޓަށް ވެސް ލާން ީވޑިޯއއެއް ގޮތަށް. ީވޑިއޯ ބަލައަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޝެައރކޮށްފައި ހުރި މަޢު

އުނދަޫގވޭ. އެހެްނވީމާ،  ގޮަތކީ ެއއްެޗއް ކިޔަން ވީމަ ތަންކޮޅެއް ހުންނާނީ. ވާނެ ކަންނޭނގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޝައުޤު

ނޑުމެން މި ކޭޝް ިއ ކަންތައްތަކާއި ައދި އިންވޮއިްސގެ ކަންތަކާ ލެސް ވީިޑއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ޮގތަށް އަޅުގަ

އި. ތާނގަ ނގޭނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އެކަންތައް ވެސް އެބަ ކުަރން ކުރިއަށް އޮތްހޮސްޕިޓަލުތަކާއި އެްއޗެހި އެ 

ކަންތައް ފަސޭހަަވގެންދާނެ  ވީހާ ައވަހަކަށް މި ްއޔާ މިއަންނަ މަސް ތެރޭގައި އެެވއިލަބަލްްއވިއަޅުަގނޑުމެން އިރާަދކުރެ

 ކަންނޭނގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އާދެ! ނަންަގވާ ުކޑަކުަޑ ވަގުުތކޮޅެްއ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑަށް ހީވަނީ ޖެހޭ  ދަ. މިއިންއިނޭގތޯ ވޭ ިމ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންބޭނުން މައަޅުަގނޑު ހަ ހަތަރު ކަންޓްރީޒް. އަުޅގަ

 ނޫނީ ނގެ. ދެން ފަސް ދުވަހަށްދާ މީހާޕްރޮސީޖަރަލް ކަންތައްތަެކއް ުކރަންޖެހޭތީ ކަންނޭގިނަ މައްސަލަަތކަކީ އެްއކަލަ 

ނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ކުރާ މީހާއަށް މިކަންތައްަތއް ނުވެ އަ ތުރުތިން ދުވަހަށް ދަ ންނަންޖެހޭ އައުން ކަންނޭނެގ. އަުޅގަ

ކާޑުގެ ަމއްސަލަ ކަންނޭނގެ. ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރަންވީނޫންތޯ މި ހަ ކަންޓްރީޒް، ޖިޯއގްރަފިކަލް ލިމިްޓެގ 

ކުަރއްވާނެ ކަހަލަ ބޭފުޅުން ރިކޮގްނަިއޒް  ގޮތުަގއި ދެްއވާފައި މިއިންނަ ހަ ކަންޓްރީޒަށް ކާޑު ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް އެ

ނޑަށް ހީވަީނ ވަރަށް ޮބޑު ުލއެއް ީމގަިއ ަސއްކަްތ ކުރަްއަވއިފިގޮތަކަށް މަ އިްނ ލިބޭނެހެން. މި ކޮމްޕްލެނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެހެންނޫންތޯ. މި ހަ  ނުކުރާނެދޯޑުބާއީން ވަރަށް ބޭސްނުވެސް އަންނާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ. އެހެން ކަންޓްރީްޒގެ ތެރޭަގއި ކަ ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ ތި ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މީންޭނނގެ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅުާވނެ ކަންނޭނގެ.   ރަނގަޅުކޮށްަލއިފިއްޔާ އަުޅގަ
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 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

އްޞަކޮްށ ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް ކާޑު ދައްކާލީމަ ަވގުތުން ެއއްވެސް ތަނެއް ޚާ ތްރަށް މަސަްއކައަޅުަގނޑުމެން ވަ

އުމުތަުކގައި ބޭުނމެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ މިކަން ކުރާކަށް. ކާޑު ދައްކާލީމަ ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެން ފަހަރެއްގައި އާސިއާން ޤަ

ވާނެއެކޭ ނޫން އިނގޭތޯ. ެއއީ ތި ބޭފުޅުން، އެކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް އެއް ހޮސްޕިޓަލުން ނު

ނޑުމެންނަށް. އެީއ ދެން ތަންޮކޅެއް ވާހަކަދަްއކަިއގެންވެދާނެ. އެކަމަުކ ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ އަުޅގަ

އުމަކުން ޤަ ިއގެން ކޮންމެކަންނޭނގެ. ކޮންމެހެން މިސާލަކަށް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަހަރެއްަގއި ނުވެދާނެ. ވާހަކަދަްއކަ

ނޑު ިއނގޭތޯ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަްނނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން އަދި  ވެސް އެއް ހޮސްޕިޓަލުން ނުާވނެއެކޭ ނުބުނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާގޮަތކީ ތިގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ. އެހެންނަމަވެސް ަކއިިރ ވާނީ.  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

. ރިހާ ތާުކންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ މިހާރު އޮތް ގޮތަކަށް ވާނަމަމުސްތަޤުބަލެއްގައި ހު

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް އެހެން ދެން އެހެ  .އިނޭގތޯ ވިސްނަންޖެހޭނީ މޮަޑލަކަށްންނަމަވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފުރުޞަތެއް މިއަރުވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޖަވާބު ލިބިވަަޑއިގަންަނވައިފި. ދެ ން ައޅުގަ

 އިޒުަނއާެއއްކޮށް އިލްހާމް އަޙްަމދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ސް އެންމެ އްާޔ. އަޅުަގނަޑކީ މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

ޒަމާންވަންދެން މިދިޔަ ދައުުރގަިއ އެންމެ ގިނައިން މި ކޮމިޓީގަިއ ހޭދަކުރި މެންބަަރކަށް ވާީތއާެއއްކޮްށ އަެނއްާކ 

ވާތީއާ އެްއކޮށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންާވ ފައި ހުރި މީހަކަށްމިކަންތަކުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވި

ަކއި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮްށލާނަން. އަޅުަގނޑަށް މަިއަގނޑު ފެނުނީ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ވާހަކަތައް ދަންަނވާލުމަށް ޓަ

މައްސަލަެއއް މައްސަަލއަކަށް. މައްސަލައަީކ ލިބޭ، ބޭފުޅުންަނށް ލިބޭ ފައިސާކޮުޅ މަދުެވގެްނ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ 

ނޑަށް ދެ ފާހަގަކުެރވުނީ. އެްއކަމަކީ ކޮމިއުިނކޭޝަްނެގ  ކަމެއް ރަނގަޅު ގޮުތގައި ނުލިބި ުއޅޭ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކާ  ނޑުމެން މިދައްކާ އެްއޗަާކއި އަުޅގަ މައްސަލަ. އަނެއް މައްސަަލައކީ މި ލިބޭ، އަޅުގަ

ލީހުގައި ކަންނޭނގެ މައިަގނޑު ައއިިޑއަރައކީ. އެެހންވީމާ، މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖި  އީނުގުޅުން. މި

ކުރަނީ ފުރަތަމަ ބޫލު ހެންނަމަވެސް މީގައި އަުޅަގނޑު ގަކުރަނީ. އެބޫލުމަށް އަޅުަގނޑު ގަމަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިން ދޯނި ދުއްވާފައޭ ޭއގެ ބޮޑު ދޯންޏެްއގެ ާވހަކަ ދެއްކޭނީ. އެ ދޯނި ރަނަގޅަށް ނުދުއްިވގެން މިއުޅެނީ 
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ތައުޒަން ތި ނަްނަގވާފައި ިއންނަ ވަރަށް ތި ބޭފުޅުން ޭދ  12ފުޅުން މިހާރު އިންނަ ައކީ ތި ބޭއިނގޭތޯ. ައއިިޑއަރ

ނޑު  އީޚިދުމަތް ނޫނީ އޭގެ ޒާުތަގއި ެއކަން އެންމެ ރަނގަަޅށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެްނ އިނގޭތޯ. މި  މަިއގަ

ކީ މި ބޮޑީ ހަމަ ގައިުމ ބޮީޑއަ އަިއޑިއަރއަކީ. ިތ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަުތގެ އެއް ޮބޑީ ތީ. އަެނއް

ވާހަކަދެއްކޭނެ ކަމަްށ ބޫލުކުރަްއވާ. ޕްރަިއވެޓް ުކންފުންޏެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ވާހަކަދެއްކޭނީ ވަރަށް ގާްތކޮށް ގަ

ނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅުން ދިން ވާޖިބު ރީތިކޮށް އަދާކޮށްދޭށޭ. ެއއްކަމަީކ ކުެރވެބޫލުގަ ނީ. އެހެންވީމާ، ުފރަތަމަ އަޅުގަ

ކަެއއް. ކާޑު ދެއްކީމަ ކާުޑ ވެސް ދެްއކި ވާހަ އި ސް ދަްއކާ ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މިދިޔަ ދައުރުގައަބަދުވެ

ނުކުެރއޭ ިކޔާފައި އެތަުނން ދޫކުރަނީ. ދޫކުރީމަ ފަިއސާ ދޭނެ. ދެން މެންބަރުން ބޭނުންނުވާނެ ދެއްތޯ ކްެލއިމް ޔޫޒް

ެވްސ ތަނަކަށް ޑީކާުޑ ދެއްީކމަ ކޮންމެ .ހެންވީމާ، އެތަނަށް ައއިރުފިޔާ. އެ 200،500ކޮށްގެން ފަިއސާ ހޯދާކަށް. 

ޑީކާުޑ ދެއްކީމަ އަިއޑީާކުޑ ހަލާކުވެފައި އޮތަސް ކުލަ ޮގސްސަ އޮތަސް އެބަ ދެްއކޭ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން ާކޑު .އައި

އަނެއްކާ އިލްހާމް ޙަސަން . ކާޑު ދައްކާލުމަށްފަހުގައި ޖެހޭނެކުރެވެން ދެއްކީމަ އެޓްލީސްޓް މާލެއިްނ ރާއްޖެއިން

ނުކުރިޭއ . އެ ކާޑް ވޯކްވެސް އެނގޭނެ. އެހެންވީާމ، އެ ކްލިނިކުން ދެއްކެންޖެހޭނެ އަލިމަނިކު މިތާ އެންމެންނަށް 

ޖެހޭ  އްލުވާން އެބަެމއް. މިކަން ޙައްލުނުވީ ކަމުކޮށް ހިނގާ ކަެމއް. މިއީ ޙަ ންމެން ދޫކޮށްލަން. މިއީ ާއއްކިޔާފައި އެ

ނޑުމެން ކާޑު ނުނަގަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގޮސް މަކަރުހަދާކަށް. އެހެންވީމާ، ކާޑު  އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ

 . އެހެންވީމާ، ތި ކަމެއް ކްލިނިކުން ުކރާ ވެގެންެކއް ނުކުރިއޭ ކިޔާފައި ލާިރ ބޭނުންދެއްކުމަށްފަހު އެތަނުން ކާޑު ވޯ

ައޅުަގނޑުމެން ފިންަގރ ފައި ަނގާކާޑު ދެއްުކމަށްފަހުގައި ައއިީޑކާޑު ދޭ ތަންތަނުން ބޭފުޅުންނަށް ކްލިނިކު، ޚިދުމަތް

ްށލައިގެން. އެހެންވީމާ، ާކޑު ޖެހޭނީ އެކަން ކޮވެސް އެތަނުްނ ކުރަން މީހާއަށް ވެސް އެ ޕްރިންޓް ޖަހައިގެން

ބޭފުޅުން  ންނަނީ. ތިބޭފުޅުން ކައިިރައށް ނާ ކަމެްއ ިއނގޭތޯ. ތި މުއްއޭ ކިޔާފަިއ ދޫކޮށްުލމަކީ މިއީ އާނުކުރި ވޯކް

ބޭފުޅުން ކްެލއިމްކުރާހާ ހިނދަކު ނުވެްސ  ަފއިސާ ދޭހާ ހިނަދކު. އަެނއްކާ ތި  ސަށްކައިިރއަށް ނާންނާނެތާ އެ އެްއޗެއް

ނޑު ގަ  ކަމަކަށް.  ފަހަރު އަންނަ އެއްެޗއް އަންނާނެ މަހަކު ދެ ،ބޫލެއް ނުކުރަން މިހެން އަންނައެނގޭނެ. ދެން އަުޅގަ

މުކޮްށ ޖީބަށް ފައިާސ އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އާގަނޭ ަބއެްއ މީހުން. ރައް ެވސް ލަދު އެހެންވީމާ، ވަރަށް

ޭއގެ  އީވެސް މި މީހުން އައިސް ލާިރައށް ކިޔާވަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ެވސް ނޫޅޭނެ. މި ޑްރަގު ލައިގެން

ކޮއްޮކއަކަށް ގުަޅއިގެން ލާރި ގެންނަންޖެހޭނީ.  މީހެއް. އެހެންވީމާ، ޮގސް ކާޑު ދެްއކީމަ ބުނާނެ. ދެން އަނެއްކާ

 ބޫލުކުރަން ތި. އެހެންވީމާ، މީަގއި އަޅުަގނޑު ގަސުންމީތި ނިޒާމަކަްށ ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެއް، ންވީމާއެހެ

ނަޑށް ހަމަ ރަނގަޅީ އުޒުރެ މީިތ ކުރެވޭނެ. ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ. މިއީ ވަރަށް ސިމްޕަލް ކަމެއް.   އްމިއަށް އަުޅގަ

ވެސް އޭނައަށް އެތަނުން ޚިދުމަތް  ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ. ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ވެސް ނުދެއްެކވިްއޔާ. ތި

އްެލއްނުިވ. ެއއް ނޯްނނާނެ. މިވާހަކަ ޙަމަކަރެއް ނަހަދާނެ. މިއަްށ އަންނާނެ އިޝޫ  .ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ކްލިނިެކއް 

ައކީ ދައުލަތުގެ ޮބޑީެއއް. އެކަމަކު އެސް.ޓީ.އޯ މަ ތިވިދާުޅވާ ޮގތަށް އެބަހުރި.ދެވަނަކަމަކަކީ ބޭސް ސިޓީ ިހފައިގެން ދިޔާ



34 

 

ގަިޑއިރު ފަހުންގޮސް ބޭްސ  3ގަިޑއިރު  2އެސް.ޓީ.އޯ އިން ނަންަގވާފަިއ އެސް.ޓީ.އޯ ޒިންމާއަކަށް ަހދަންވީ ނޫންތޯ 

ގޮސް ސަލާްނ ނަގާފަިއ އަނެއް ތަނަށް  ސަލާން ަޖހަން މިތަނުން ގޮސްބޭސް ނަގަން ކިހިނެއްތޯ އެކަމަކު ހަމަކޮށްދޭން. 

ހަތަރު  އިންއްުލވާންޖެހޭނެ. އެސް.ޓީ.އޯ މެދުެވރިކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ ޙަޖަހާފައި އެކަން އެަބކުރޭ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން 

އޭިތ  އިންއެސް.ޓީ.އޯ  އެއް ވެްއޖެއްޔާއަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗް ކައިރީ ހުރި ފިހާރަ .ބޭހެއް އޮިތއްޔާ އެތާ ފަސްވަނަ ،ބޭސް

ހަމަޖެއްެސޭވނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަްށ  ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ބޭފުުޅން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ތި  ހަމަޖެއްސޭނެ ނިޒާމު ތި

ކުިރއަށް  ަވއިނުދައްކަ ޕަލް ކަންތައްަތއް އެއީ. ޢުޒުރުވަަރށް ސިމްެއއީ ގަޅީ އުޒުރު ނުެދއްެކވިްއާޔ އެކަހަލަ ކަންތައް. ރަނ

ލިްއޔަތު ރަނަގޅަށް މަސްއޫބޭފުޅުްނެގ  ވާލުކުރި އަމާނާތް ތިބޭފުޅުންނާ ހަ . ުފރަތަމަ ތިވާނީގެންދެިވއްޔާ ރަނގަޅު 

ނޑު ގައަދާކުރަންވީ. މިއީ ވަރަ ބޭފުޅުން ގުޅައިގެން ވަގުތުން ޑޮްކޓަރަށް  ބޫލުކުރަން ތިށް ސިމްޕަލް ކަމެއް. އަޅަ

ފުޅުންނަށް. އަިދވެްސ ނުވާނެ ތި ބޭ އެއީ ެނވަރ.ހަމަނުޖެއްސޭނެކަން. ެއއީ ނުވާނެ ަކމެއް. އިންތިޒާމު ދެއްކޭނެ 

އެއީީކ  ވާނެ ނިޒާމު ބޭރަކުން ހަމައެއް ނުޖެހޭނެ.ޓަރަށް ގޮސް ކާޑު ދައްކާލީމަްސ ޑޮކްރުފިޔާ ދެއްިކޔަ 30000

ނެ. ކުރެވިދާނިޒާމެއް ާޤއިމު ކުަޑކުރެވޭނެ ބޭފުޅުންނާ ާވހަކަ ދައްަކއިގެން  ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އެކަން ތި މުސްތަހިއްލު

ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ،  ބައެއް ކަންތައް ރަނަގޅު ވާހަަކ ތިއުސޫލުތަކާއި ބޭފުޅުން  ބޫލުކުރަްނ ތިެވސް ގަ އަޅުަގނޑު

ނޑަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ޙަ އެކަންކަން ނޑު ފެމެއްުލކުރެވިދާނެ. ައޅުގަ ނޑަށް ލިބޭ  އެ، ލީައުޅގަ ވިދާޅުވީ ަރނގަޅަށް. އަުޅގަ

ނޑު މި ކޮމިީޓގައި އުުޅނީމަ އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ބަރާބަރަށް ޚިދުމަތް. އަޅުގަ ނޑު ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން ައޅުގަ

ނަޑށް ލިބެނީ. ނުޑ އެހެންނޫނީ އަ އެކަންކަން. ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޅުަގނޑަށް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މިތަނަްށ  ުކއްލިައކަށް ދައްކަން ގޮސް. ދެން ައނެއްކަމަކީ ތިގޮއްަސ، ބޫލުކުރަން ގަ

ވެސް ވެދާނެ.  ންޓެއްބޮޑު އިޝޫެއއް ައއިސްދާނެ. ެއްކސިޑެއަންނާނެ މީހަކު ބައިޕާސް ވެސް ހަދަންޖެހިދާނެ. 

ނޑަށް ފެނޭ މިީއ ވަރަށް މަދު ހާލަތެްއގަިއ ދިމާެވސް  ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެދާނެ. އެހެންވީާމ، އެފަދަ ަކމަކަށް އަުޅގަ

އަީކ އެއީ. އެހެންވީާމ، އެފަދަ ދުޢާ شاأهلل إنން އަންނާނީ. އަހަރަކު ެވސް ނާންނާނެ ދެ ކޭސް ތިން ކޭސް. މިކަ

ބޭފުޅުން އަތުގައޭ އޭތި  ބޭފުޅުން ނަގާ ހިއްލާފައި ބައިދަން. ތި ތިހަމަ ފުލީ  މީހަކު ކަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ މީހަ

 ޕެކޭޖެއް ތި އިންޝުއަރެންސްބޭފުޅުން  ހާ. އެހެންވީމާ، ދެން ތި. އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ މީއެ މީހާ ޖެހޭނީއޮންނަން

ޮބޑުކޮްށގެްނ  ކަމަށް ބައްލަަވިއގެން ނަންގަވާ ެޕކޭޖެއް އަްނނާނެ ޭކސްބޭފުޅުން މިކޮޅުން ނަންަގވާއިުރ އަހަރަކު ދެތިން 

ނޑުގެ އަިއޑިާއއަކީ. މިހާރު ނުކޮށް ނަމަވެސް މިކަން ޙަ ބޫލުކުރަން. އެކަަމުކ ގަ ކަންދެވޭނެ އްލުކޮށްެދއްވާށޭ އަުޅގަ

އެްއކަލަ އެިތކޮޅު  . ހަމަ އަންނަ ަގޑީަގއި އޭނާއަިއޑިާއއަކީ ވަރަށް ޚާްއޞަ ހާލަތެކޭ އަންނާނީ. ބޮޑުކަމެްއ ދިމާވާއިރު

ނޑުެގ ައއިިޑއާައީކ މިހުސްވެފައޭ އިނީ ިކޔާފައި އެހެން ދޫކޮށްލީމަ ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަައކަށް  ވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ކަން މިހާއަށް އެ ވެސް އެބަ އޮެވއޭ ކިޔާަފއި އޮންނައިރު މިތަނުން ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވާ ހުސްނުވާ އާސަންދަ

ނޑު ގަ ވާނެބަރާބަރުމާ ލިމިޓުގެ ތެެރއިން ދިަޔއިކޮށްދޭށޭ. ދެން  ބޫލުކުަރނީ. ދެންމެ ވިދާުޅވީ ގޮތަްށ ކަމަށް އަުޅގަ
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ފުލުހުންނާއި މިނިވަްނ މު އުސޫލުން ސިަފއިންނާއި ާއއް؛ އާއި ބައްޕަބޫލުކުަރނީ މަންމަވެސް ގަ އަޅުަގނޑު

 ާއއި ބައްޕަ ނުހިމެނި ވަރަށްމަންމަ ގިަވޑާިއގަންނަވާނެ.ނބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މާ ޅުން ތި މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭފު

ިއގެން ނަމަވެްސ ބޮޑުކޮށްލަ ދަށުން އެކަން ކުރެވޭނެ ޕެކޭޖު ނުދާނެ. ދެން އޭގައި ރަނގަުޅވާނީ ކޮންމެވެސް ނިޒާެމއްގެ 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނެ ވާހަކަައީކ  ގޮތެއްގައި ލަށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ަހމަޖައްސައިދެްއވިްއޔާ. އެހެންީވމާ، ޖުމުއެކަން ކޮ

ހިނގާށޭ ދެވަނަ ފަހުން  އްލުކުރަން ހިނގާށޭ ވާހަކަދަްއކަިއގެން. ޭއގެ ހެންވީމާ، މިހާރު ކަންތައްތައް ޙަމިއީ. އެ

 ްއކަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަ ދަ ޕެކޭޖެއްގެ

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ާރއްޖެއިްނ ނުވާ މަްއސަލަ ައޅުަގނޑުެމން ބަލާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާގޮަތކީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ދެން 

ނޑުެމންނަށް  ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ްކލިނިކަކުން އަދި ނެޭތ އަލަްށ އެްއވެސް ކަހަލަ މަްއސަލައެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން  ނުވާ ވާހަކަ ތިބުނީ. ތިެއއްވެސް ކަހަލަ ކްލިނިކެއް  އިންރާއްޖޭ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ ކަންތައް އަުޅގަ

ދާނެ ކަމެްއ. ވެފަހަރެއްގައި ވުމަީކ ބަލާނަން. ދެން ކީއްވެގެންތޯ ބަލާނަން. ދެން ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ސިސްޓަމްގެ ޑައު 

ތި އެހެންނަމަވެސް ގެްނގުޭޅއިރު ވެދާނެ. އެެހންނޫނީ އަސްލު ވެގެންުނވާނެ. ދެން  ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި މާލޭަގއި

ނުޑ ބަލާނަން ކީއްވެގެންތޯ ނޑުމެން ތިހެންވަނީ. މިއަދާ ހަމައަށް އައި  ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ ިއރު މާލޭގައި އަުޅގަ

ބުނިއްވި ވާހަކަ، ޚާއްަޞ  . ދެން ތި ހިސާބަށް އައިއްސަ ނެތް މި، ގެނކަންނޭ ދައްަކއިގެން ނުވެފަެއއް ނެތް ކާޑު

ކޮންެމވެސް މެންބަރަކު ދެންމެ ބުނި ޕެކޭޖް ، އެއްޗެހި ެދންމެ ބުނިހެން ޕެކޭޖް ރިވަިއޒުތި  .ހާލަތެއް

ޑެންޓް ކަވަރ އާއި ހުރިހާ ރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެކްސިެކވި ހުކުރެވިދާނެތޯ. ޕެކޭްޖ ރިވަިއޒް ކޮށްފައި ތިދެއް ރިވައިސް 

 ހަމަ މިހާރު އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ ެއއީ. ދީފާނަން. ހަމަ ލާފައި ޕެކޭޖެއް ފޮނުވާލައެްއޗެއް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނައިނގޭތޯ ކުެރވިދާނެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް ިރވަިއޒް ކަށް. އޭތި ދެން ެޕކޭޖް. އެއީ ަމއްސަލަެއއް ނޫން އަުޅގަ

 ން ވާނެ ވެސް ޖީ.ކޭ.ޓީމިހާރު ،އާ ވާހަކަދައްަކިއގެންލާނަން. ދެން ެއސް.ޓީ.އޯ ދައްަކއި ާއ ާވހަކަަގނޑުމެން އެސް.ޓީ.އޯއަޅު

ން. ދެން އް. ައޅުަގނޑުމެން އަންގާނަން. ަޙއްލުކޮްށދޭނެ މިހާރު ޖީ.ކޭ.ޓީކަންތަ  ން ވާނެ އެ ވެސް ޖީ.ކޭ.ޓީ އިނގޭތޯ. މިހާރު 

 ްނ އެއްބަްސވި. ން މިހާރު. ޖީ.ކޭ.ީޓން ހަމަކޮށްދޭނެ. އަސްލު އޭ.ީޑ.ކޭން އެއްބަސްުނވޭ. ޖީ.ކޭ.ޓީނޑުމެއަޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު.  ،ށްއޮތީ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަ ދެން ފުރުޞަތެއް އަރުވަން މި 

 

 ވާހަޖަދެްއކެވުން:މް އިބްރާހީރު ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާ
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އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ހުރި ވަަރށް ގިނަ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނ 

ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަްނ  ބޭފުޅުން ދެން މިހާރު ދަންނަވާލައިފި. ެއކަމަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު

ނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ވަރަށް މުހިގެ އިޝޫ އަޅު ންވީ މިހާރު ޕެކޭޖު ރިވައިޒުކުާރއިުރގައި މެިޑކަލް ޗެަކޕްބޭނު ންމު ގަ

ގެ. ސަބަބަކީ މިހާުރ މިކަހަލަ ޕެކޭޖެއް މެންބަރުން ނަންގަވަިއގެން އުޅުްއާވިއރު އެންމެ ބޮޑަށް ބައްލަވަން ނކަންނޭ

 ހުރިގޮތާިއ އަދި ކުރިއަށް އެކަންކަމަްށ ރައްކާތެރިވުމަށް ވިސްނުން ހާލަތު އްޙީޞި ބޭފުޅުންގެ  ބޭނުންފުޅުވާނީ އެ

 ންމު ކަމެއް ޕެކޭޖްތައް އައުަމކީ ވަރަށް މުހި ގެ ބޮޑަށް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ަމއިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އެ ނކަންނޭ

ނޑު  .ގެނކަންނޭ ތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް ބޭފުޅުން ރިވައިޒް ކުަރއްާވއިރު ިއއްޒަ ފާހަގަކޮށްލަން. ތިއެަކން އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން އޭތި އަންނާނެ ގޮތެއް ހައްދަަވއިދެްއވުން. ފަހަރު ނަމަވެސް އެ ޕެކޭޖު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަހަރަކު ދެ

ގޮތުން ލޮލުގެ ފަރުވާއަކީ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ  ޒަމާނުގައި ދެން މިކަންތައްތައް އޮންނަ ކަމަކީ މި އަނެއް

 އިރަށް އެބަ ކާލާ ޓަރަށް ދައްމި ޮއންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ޮޑކްވެްސ  ލުެގ ހާލަތު ވަރަށް ގިނަ ކުދިންނަށްކަމެއް. ލޮ

 މު އްތައްތައް ކުރަނީއޭ. އެއީ ވަރަށް އާގިނައިން ޓީ.ވީ ބަލަނީއޭ ނޫނީ އެހެން ކަން ބުނޭ އައިނެއް އަޅަން އެބަޖެހޭ. މާ

ވެސް މި ައގުތަްއ  ންނަ ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާރްއޖެއިންޖުގައި އޮމެއް އެއީ. މިހާރު ޕެކޭކަ ގޮތެްއގައި ދިާމވާ

ރުފިޔާހެން  2000ކަންތައްތައް ކޮށްލެވޭ ވަެރއް ނުވޭ.  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހަރު 1ގޮތަށް އަހަރަކު  ހުރި

ސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ވެ މާ، ެއއީންނަނީ. އެހެންވީއޮ ރުފިޔާ މި 3000ރުފިޔާ ނޫނީ  2000އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

ީއ އިނގޭތޯ އެބަިއ ރިވަިއޒްކޮށްލަންޖެހޭ އިޫޝެއއްހެން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ރިުކއެސްެޓްއ އެ

ނޑުމެން ބޭފުޅުން ރިވަިއޒް ދެްއވުން. ދެން ތިރަނގަޅުކޮށްލަ ކުަރއްވާަފއި ހުށަހަޅުްއވާ ބަެއއްަގއި. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ކަންކަން އަހަރު މެދުތެރެއިން މިއިން ެއއްެވސް ރިިވޝަނެއް ެއއްެޗއް ގެނެވޭނެޯތ  ން މިފަށާފައިވާ ޕެކޭުޖގެ ތެރެއި

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ. ދެން އަނެއް  . ަވންޏާން ބޭނުންވާ ސުވާލެއްނޫންތޯ އެއީ އަޅުަގނޑު ކޮްށލަ

ފަހުން ހިފިން. ދެން ވަރަށް ބޭނުން ދާދި  އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މި ޕެކޭޖުގެ

ރިއްޔާ ދަންނަވަްނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންަނވަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑަށް ދިމާވިގޮތް ރަނގަޅޭ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކު

ނޑަްށ ކަންތައް ދިމާވި ންއަޅުަގނޑު. ބުމްރު ގޮތް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ. ެއްއވެސް  ގްރާންްޑ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަުޅގަ

 އެއް ދިމަލެއް ނުވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ތި ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމަްށ އިނގޭތޯ.ކަހަލަ މައްސަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގްރާންޑުން ހަމަ ބަރާބަރަށް  ންއަޙްމަދާިއ، މޫސާ ނިޒާރާއި ބުމްރު ޝުކުރިއްޔާ މޫސަ. ޙަޤީޤަަތީކ އިނގޭތޯ އިލްހާމް

ނޑު ވެސް ހަމަ ހަމައެކަނި  ވަނަ އަހަރު. އަޅުަގނޑު ދާ 7ފާއިތުވި މިހާުރ މި ދަނީ  ކަމަށް ވިދާޅުީވ. އަުޅގަ
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ގްރާންޑް. އަދިެއއް ގޯހެއް ދިމަެއްއ ނުވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ހޮސްޕިޓަލުން ހުންނަ  ންހޮސްޕިޓަލަކީ ބުމްރު

 ތަފާތެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ މި އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް އެައށްފަހު ޖަވާބެއް ދެއްވަން.

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: ލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުއެ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅު ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޕެކޭޖް ހަމަ ރިވައިްޒުކރެވިދާނެ. މައްސަލަެއއް ނޫން  މިހާރު އަޅުގަ

ހަމަ އެއް ބަެއްއވީމަ ގަވަރުމަންޓް ކޮމްޕެނީެއްއވީމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ. ހަމަ ކޮންޓަޑް. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންފުޅު ވާނަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންމެތާކު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާފައި އޮތަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ރިަވއިްޒކޮށްދޭނަން ކޮންޓްރެކްޓް އިނގޭތޯ. މައްސަލަެއއް ނޫން މިއީކީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ރެޑީަގއި މި ތިބީ އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަޙްމަދު. ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ފަލާއަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ސުވާުލ އިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އެ ކުރެއްވީ. މިސާލަކަްށ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

މީހަކު އެމެޖެންސީއެްއ ދިމާެވގެން އޭަނގެ ލިމިޓް ހަަމވެެގން އޭނައަށް ޭބސްފަރުވާ ނުިލބިއްޖެއްާޔ ެއއަށް ކޮންެމވެްސ 

އަށް ވެސް ގޮތެއް ހައްަދަވއިދެްއވުން. ެއއީ ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްަގިއ އަންނާނެ ދިމާވެދާނެ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނުޑ ދަކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލިމިޓެްއ އޮ  ބޫލުކުރަން. ދެން އޭެގ އިުތރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފެނިގެން މި ދަނީ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ވެބްސައިޓުން ފެންނަންޖެހޭ  މިސާލަކަށް މިވަރު ބޮޑު ޕެޭކޖެއް ނަގަިއގެން އުޅޭއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު އެ އްޗެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޚަރަދުަވމުންދަނީ ކިހާވަރެއްތޯ. ެއީއ އަުޅގަ

އަންލިމިޓެޑްކޮށް ާއސަންދަ  ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ިވޔަފާރި އިްނޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެްއގައި އަޅުަގނޑު ވެސް ގަ

ނުޑމެންނަށް މިސާލަކަށް މިވެނި  ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެންނަންޖެހޭ އަޅުގަ އޮންނަހެނެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމެއް މިވެނި ޚިދުމަތަކަށް ެއޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން ކިހާވަެރއްތޯ ޭއގައި ޚަރަުދވެފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ކޮން ކަމެްއ 

ކަށްތޯ ކުެރވޭނީ. އެެހންވީމާ، އެ ފެނުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ. ކޮްނމެ ފަހަރަކު ގުޅާފައި އަހާ ކިހާވަރަ

ނޑުމެން ެވބްސައިޓުން ސަރޗްކޮށްލަިއގެްނ މިވެނި މެންބަރަކަށް މިވެނި ވަރެކޭ ހުރީމަ އެ މި ދިމާާވ  ބެލުމަށްވުރެ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ބޫލުކުރަނީ.ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަދަތި ދިމާނުވާނެ  ދެން އެއަށްފަހު، އަުޅގަ
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ކޮންމެެވސް ހޮސްޕިޓަލަކުން، ކްލިނިަކކުން  43އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަްށ މެލޭޝިޔާގައި ވެސް އެަބ އޮތް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ޕެކޭޖް ދަށުން ފަރުވާ ލިބޭ ޮގތަށް. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށް މި ތަކުލީފު ދިމާނުވާ.  ކޮންމެވެސް އެެކއް ނޫނީ ެދތަނެއް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯއޭ ިތ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

މިސާލަކަށް، ތި ބޭފުޅުން އެްނމެ އީމެއިލެްއ ފޮނުވާލަިއގެން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޓްީރޓްމެންޓް ފެށީމަ ދެން އޭތި 

ރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިސާލަކަށް ެއއް ފޮލޯރކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޭއތި ފޮލޯރކު

ޑޮކްޓަރަކު ރިފަރކުރަނީ އަނެްއ ޑޮކްޓަރަށް. އެ ޑޮކްޓަރު މި ބުނަނީ ހަދާށޭ އެމް.އާރް.އައި. އެމް.އާރް.އައި ހަދާ ނިމުނީމާ 

ހެދީމަ ތިމަންނަ އެބައިނޭ ފެންނަން މިވެނި  އެ ޑޮކްޓަރު ބަލާަފއި މި ބުނަނީ ތިމަންނަގެ ކަމެއް ނޫނޭ އެމް.އާރް.އައި

ތަނެއްަގއި ސިސްޓެއް އިންދަ. އެކަމަކު ތިމަންނައަކަށް ުކރެވޭވަރު ކަމެއް ނޫނޭ އެީއީކ. ތިމަންނަ މިއީ އެކަމުގެ 

 ސްޕެޝަލިސްޓެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އޭނަ ރިފަރކުރަނީ ދެން އެ ކަހަލަ ޑޮކްޓަރަކަށް. ރިފަރކުރީމަ އަނެްއކާ ޖެހެނީ ތި 

ނޑު  ބޭފުޅުންނަށް ގުޅައިގެން ހުްއދަ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އެ ތަކުލީފު ކުޑަވާނެ ގޮެތއް. އެއީ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ޓްރީޓްމެންޓް ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އޭަގއި ދިމާވާ އަޅުަގނޑު ބޮޑީަގއި ހުރި މައްސަލަެއްއ ހަމަ ފަށާއިރަކު ނޭނގޭނެ. 

އެއްެޗއް ހަދަމުންދިޔަވަރަކަށް ހުރި މައްސަލަތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ  އެހެންނަމަވެސް، އެމް.އާރް.ައިއ ކަހަލަ

ނޑުެގ  ޑޮކްޓަރުން ރިފަރކުރަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، މީގެ ތެރެއިން ެއ އަނެއްކާ އިތުރަށް ގުޅަިއގެްނ ހުއްދަ ހޯދައި އަޅުގަ

ޑޮލަރޭ. އެހެންވީާމ، ދެން ޖެހޭނީ އަނެއްާކ މި  500ލިމިޓް ހަމަވަންދެން. މިސާލަކަށް، އެމް.އާރް.ައއި ހައްދަން އޮތީ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް އެ ތަކުލީފު ނުޖެހި އެ އެމް.އާރް.އައި ހެދި އަުޅގަ ތަނަށް ގުޅަިއގެން ހުއްދަ ހޯދާށޭ. އެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ  3އެ އިންނަ ސީލިންގގެ ތެރޭަގއި  ޚިދުމަތެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުހެދޭނެތޯއޭ. ެއގޮަތށް ހަމައެއް ނުޖެއްސޭނެތޯއޭ؟

 

 މުޙައްމަދު އަމީޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންްސގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ސައިންދާބީ ގްރޫޕުެގ  ންނެވިހެންއަޅުަގނޑުމެން މެލޭޝިޔާ އިްނ ވާނެ އިނގޭތޯ. މެލޭޝިޔާ ިއން ވެސް ވާނެ. ކުރިން ދެ

ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ކަންތައް ވާެނ އިނގޭތޯ. ކޭޝްލެސްކޮްށ ވެސް އެރޭންޖްކޮށްދޭނެ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ޭއގައި ަމއްސަލަެއއް ނޯންނާނެ. އެ ހަމަ ކޮށްލަދޭނަން.

 

  ހަކަދެއްެކވުން:މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވާ މެނޭޖަރ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންްސގެ ެޖނެރަލް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެލޭޝިޔާަގިއ އިންނަ ގްރޫޕް އޮފް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޭޝްލެސް އެޭރންޖްމެންޓް ހެދޭ ތަންތަނެއް 

ނޑުމެން ގަނޫން. އެހަމަ ރީއެ ނޑުމެން މްބަރސްމަންޓަށް އަުޅގަ ބޫލުކުާރ ތަންތަން. ދެން އެކަމަކު، ަވރަށް ފަހުން އަޅުގަ

ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލާއި ެއގްރީމެންޓް ހަދާފަ. އެ ތަނާިއ މި ުދވަސްޮކޅު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންނާނެ ސައިންދާބީ
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ހަމަގައިމުވެސް އިން ޕޭޝަްނޓް ކެއަރ ކޭޝްލެސްކޮށް ުކރެވޭގޮތަށް. އަދި ެއކަމަކު އެމީހުން އަންނަ ވޮލިއުމަށް ބަލާ 

. އަސްލުަގއި މީގައި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ ކަމަށް ވަނީ އަސްލު އަުއޓްޕޭޝަންޓް ކެއަރއަށް ކްެރޑިޓެއް ދޭނީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވޮިލއުމަީކ ވަރަށް ކުޑަ އެްއެޗއް ދެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ އަސްުލ އެހެން އިންޝުއަރެންްސ 

ކޮމްޕެނީސްތަކުގެ ވޮލިއުމާ ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، ެއވަރުގެ ުކަޑ ވޮލިއުމަކަށް އެ ބޭފުޅުން ެވސް އަސްލުަގއި ކްރެޑިެޓްއ 

އަސްުލގައި އެްއބަސް ނުވަނީ. ެއއީ މި އަްނނަ ބޮޑު އިޝޫައކީ. މިސާލަަކށް ބަމްރަންގްރާންޑަށް ވެްސ  ވެސް ދޭން

ރާއްޖޭަގއި މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާނީ ދެްއތޯ. މެމްބަރސް ވަޑަިއގަންނަވާނީ. މެމްބަރސްގެ އަދަދަކީ 

އެ ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަކަށް އޭިތ ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއް. އޭގެ ެތރެއިން ވެސް ވަކި ބަަޔކު 

އެހާ ެއއްކަލަ ެއ މީހުންނަށް ފްރޮފިޓެއް ލިބޭނެ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއެްއ ނުެވއް ދެކޭ. އެހެންވީމާ، ކަންނޭނގެ މި ކަހަލަ 

ކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާުރ އިޝޫ. ެއކަމަކު އެހެންނެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ސްރީލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް، ސްރީލަންކާގެ ލަން

ވެސް ެއއްބަްސވެއްޖެ ައޅުަގނޑުމެންނާއި ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕޯޓަލް ޔޫްސކުަރން ފަށަން ވެސް. އެއީ އެ 

ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގަިއ ދާ ޮވލިއުމް ހަމަ ބޮޑުވީމަ ޭއގެން ފައިދާ ލިބޭތީ ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ، އެ ކަހަލަ އިޫޝސްތަެކއް 

ނޑުމެން މިހެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނާ އަދިވެސް އެބަުއޅޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ އިންޓަރޭނޝަނަލް ތަންތަނާއި އަުޅގަ

 މަޑުމަޑުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ތަންތަނާއި ވެސް ަޑއިރެކްޓް ެއގްރީމެންޓަށް ދާން ފަށައިގެން މިހާރު މިއުޅެނީ.

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ނޑުމެން މިޮކޅުން ތި ބޭުފޅުންނަށް ރިކްއެސްްޓކޮށްގެން  އަޅުަގނުޑ ސުވާަލކީ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ައުޅގަ

ނޑު ިމ ދަނީ މެލޭޝިޔާއަށް. ގޮއްަސ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާއިުރގަިއ،  ސިޓީއެއް މިސާލަކަށް އީެމއިލެއް ފޮނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކަނީ މި ދައްކަނީ މައިބަދައިގެ މައްސަލަައކަށް.އަޅުަގނޑު ޮޑކްޓަރަށް ދައްކާ  އެކަަމުކ  އިރުަގއި އަުޅގަ

 ... )ރެޯކޑިންގެ ައޑުެކނޑިފަ(އްޔާެވއްޖެނޭ އެހެން މައްސަލައެއް. އެހެން.އައި ހެީދމަ އެބަ ފެމައިބަދައިގެ އެމް.އާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ނިންމާލުމުޢާ ގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ތި ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެންދެއްވީީތ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. މިރު، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިރަ ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކޮށްލަދެްއވާނެ ކަމުެގ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީެދްއ 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އޮތް. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެދޭވަރަ ްށ ނުގެންދެވޭެނ ކަމަށް ިވއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދޭވަރަްށ ގެނެވޭނީ ކިހާވަެރއް ކޮށްގެްނ ކަމާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ކުރިން ދެންނެވިހެން އެ ތަފާތާއި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަން ނަވަން. އަންގާލަދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ރެންްސ މެންބަރުން އިނގޭތޯ. މި އިންުޝއަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(
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ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ބައިވަރު އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. ކުަގއި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންކަންތަ

 ބިޭގ ދެއްެކވީމަ..، ންނެވި ކަރުދާްސ. އެ ޭބފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ލުިއ ފޮތެއްގެ ވާހަކަގެ ތަމަ ކަމަކަށް ދެންމެއަކު މިފުރަ

ހިސާބަކަށް ނާދޭ. މީތި  ެވއްޖޭ. އަުޅަގނޑުެމންނާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ދެއްކެވީމަ ވިދާޅުެވއްޖެ، ޮފނުވާފައި

 ީއސްގެ ބަެހއް ހޯއްަދވާފައި ނޫނީ ނުފޮނުވާނަމޭ. ެއއީ އެބައޮތޯ އެތާނަގއި ބާްއވާފަ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅިވއޯ މަޖިލީހުގެ ރަ

ނޑުމެްނގެ ފަރާުތގަިއ ހުރި މައްސަލަެއއް. ެދން ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން ކިތަން ވެސް އަުޅގަ މެ ުދވަހެއް ވެއްެޖ އަުޅގަ

ވި ކުީރގަިއ ދޭށޭ ކިޔަިއގެން. މި ކޮމިޓީގައި ިތއްބެއިކައިރީ އާދޭސްކުރާތާ އިންފޮޭމޝަން ދޭނެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ 

ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ެއ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ މި ޕްރޮޕޯޒަލް ގެންނެވި ދުވަހު ވެްސ 

ކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއވެސް މި މަޖިލީހުގެ ރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން ބޭނުމޭ މި ހު

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވިގެްނ މައްސަލަެއއް. އެ ބޭފުޅުންގެ މަ އްސަލައަކަށް ެއވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ެއ ބޭފުޅުން އެ ބުނާ ެއއްަޗކާިއ ،ކޮށްފިއްޔާ ތުގައި އިނގޭޯތ. އެ ޕްރީމިއަމާ މެޗުއުޅެނީ ޕްރީމިއަމް ދަށްވީަމ ޙަޤީޤަ މި

ޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތައްޔާރަށް ތިބީ. އޮބްވިއަސްލީ އެދެން ވިދާޅުވަނީ. އަ މެޗްކޮށްފިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް ދޭނަމޭ އެ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ދެން  ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްހަމަ  ީވމަ އެ މީހުންނަށް ވާނީ ވެސް އެހެން ކަމަށް އަޅުގަ

ަލ، ބިޭގ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަަތއް އެބަހުރި އެ މީހުންެގ ފަރާތުގަިއ ވެސް. މިސާލަކަށް ހަަމ މާރިޔާ މައްސަ

ވާނެ ކީްއވެގެްނކަން އެ ޚިދުމަތް މައްސަލަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާން މައްސަލަ، ޝާހިދު މައްސަލަ. މި މައްސަލަ 

ވެސް ގޮތެްއ ހެދޭތޯ ނުލިބުނީ. އޯކޭ. ޝާހިދުެގ ެއ ވިދާުޅވީ ލިމިޓް ހުސްިވއްޭޔ. އެކަމަުކ މިކޮޅަށް އަންަގއިެގން ކޮންމެ

ނޑުމެންނަްށ ވީ އެހެން. އެހެން ދޫކޮށްލައިގެންެނއް ނުވާނެ. މިސާލަވާނެ. އިލްހާމް ވިދާޅުވެސް ބަލަން ކަށް އަުޅގަ

ވާނެ މަޖިލީހަށް މިހެން ވެއްޖޭ ޝާހިދުގެ އިޝޫ. ދެން މަޖިލީހުން ޑިސިޝަނެއް ނަގާނެ ެދއްތޯ. މަޖިލީހުން އަންގަން 

ެގ ދިމާވި، ތި ބޭފުޅުން ނޑާށަވަރު. ދެން އަނެއް އަުޅގަކަރާނެކަން ޔަޤީންެވސް ނުކު އަޅުަގނޑުމެންނެއް ދުލެއް

އް އޮތް ތަނެްއ އެމް.ޑީ. އާސަންަދއަކީ ސީލިްނގެ ދިމާިވ ާއސަންދައިގެމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަިއލާނަން. އަޅުަގނޑާ 

ނޫން. އޭނަ ވިދާޅުީވ ތި ބޭފުުޅންނަށް ތި ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ތިމަންނަމެން ދީފާނަމޭ. ތި ހުރިހާ ޤައުމަކުން. 

ހެންވީމާ، އެެވސް އޮޕްޝަެނއް އިނގޭތޯ. އެ ލިމިޓްލެސް އެްއޗެއް ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ނުލާހިކު ދަހިވެތިވެފަިއ މި އެ

ނޑުމެްނެގ  އާއި މި ސްކީމާތިބީ ޚިދުމަތް ހޯދަން. އާސަންދަ ދޭތި އެއްކޮްށގެން އެ މީހުން ހަދާ ސްކީމަކުން އަުޅގަ

 ،ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ، ވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ހަދައިެދވިދާނޭންދެމައިންބަފައިންނާއި އެންމެން ހިމަނައިގެން ގެ

ދޭނަމޭ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ތިމަންނަމެންނަށް އަންގާލަދެއްވާށޭ. އޭރުން ތިމަންނަމެން ޓެއިލަރމޭޑް ޕެކޭޖެއް ހަދައި

ނޑު ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން . އަޅު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން، ވިދާޅުވި ހަމަ. އެހެންވީމާ ގަ

 މިރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާަނން.ޢާ
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އާދެ! މިހާރު  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަންވެގެން ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރެިވ، ވަރަށް ގިނަ  އަރެންސާހެލްތް އިންޝު ބެޭހ ގޮތުން އަުޅގަ

ވާހަކަތަެކއް ެވސް ދެކެިވއްޖެ. އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ، ހަމަޖައްސާ ތަނަކުން ނަމަވެސް ހަމަޖެއްސުމަށް. މިހާރު 

ެގ ޚިދުމަތް އަލުްނ ރިވަިއޒްކޮްށ، މެންބަރުންެގ ރެންސްމެންބަރުންނަށް މި ލިބޭ އިންޝުއަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

އެކު، ރައްޔިތުްނގެ  އެއާ ހަމަޖައްސައިދެްއވަިއ، އަދި ަހމަ ރީްނނަށް އެ ލިބޭނެގޮތަށް ޕެކޭޖުމައިންބަފައިންނާއި، ދޮންދަ

މައި، ެއ ށް ނިންވެްސ އަވަހަކަ ރެންސެއް ނުލިބިވާ މައްސަލަ ވީހާޓާފުންނަށް ވެސް މިހާރު އިންޝުއަމަޖިލީހުގެ ސް

ވެްސ ައވަހަކަށް ނިންމުމަށް މި ކޮމިޓީ ނިންމައި، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް  ރެންްސގެ ކަންަތއް ވީހާއިންޝުއަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ދަރީންގެ  ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ކުެރވެްނ އޮތް ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުަމށް އަޅުގަ

 މަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.އަހަރަށް ހެދު 25އުމުރަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްާޔ. އާމިރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްަވއިފި. މުަވއްޒަުފންގެ ވާހަކަ އައިމަ

ވެސް ީވ  ވަނީ ނިންމާފަ. އެރެންސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެްނ އިންޝުއަ މުވަްއޒަފުންނަށް

. އެއީ މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެޭހ ހިސާބެއްަގއި ެއކަން ވެސް ވެއްޖޭ މަޖިލީހުން އިނގޭތޯ. މާނައަކީ މަޖިލީހުގެ އެ އޮތް

ނޑުމެންނަށް މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ވެސް ނުދެިވއެއް ނެތޭ.  ކަމެއް ނުކޮށްގެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވުނު ރަނަގޅު ކަެމއް އެ އުފަލާ ނޑު ފާހަަގކުރަން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނގެ ފުށުން އަުޅގަ ކު އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބެލި ަކމެއް އެއީ. ދެން ީކކޭތޯ؟ ނިާޒރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ާވހަކައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުޮކށްލަން. މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މި ޝަކުވާތައް ކުރެވި. އަޅުަގނޑު އާމިރު ދެްއކެވި 

ނޑުމެްނނަށް މިވަނީ ކުރިމަތިވެފަ.  ވަރަށް ބޮޑަށް މިވަނީ ވާހަަކތައް ދެއްކި މެންބަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަާކއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ މި  ްސ ސްކީމަށް ދިމާވެފަިއ ހުރި ންރެއިންުޝއަބައްދަލުވުންތަުކގެ އަލީަގއި ައލުން އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ނިންމަން. އެއީ މި އަންނަ މަހަކީ ވެސް މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ޗުއްޓީއަްށ 

ނޑުމެން އިތުރަްށ ވަ ަޑއިގަންަނވައި މި ކަންތަްއ ދާނެ. އެހެންވީމާ، ލަސްކުރާކަށް ނުފެނޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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އް ގެންނަން ޮއތިއްޔާ ގެނަސް، މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކޮމިޓީެގ ބެލުމުގެ ދަްއަކއި، ިރވިޝަނެ  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް 

ނޑު ހުށަހަޅަން.ދަށުން މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމަން އަ  ޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި ސިޓީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ފަޒުލާ އިދާރީ މޭޒުން ކޮށްދެއްވަންވީ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެ ވިދާުޅވާހެން ރިސެްސައށް ދާންއުޅެނީ ވީހާ . ޭއގެ ކުރިން ވެސް ައވަހަކަށް ގެންަނވަިއ، އޭރުން އަުޅގަ

 އޮތީ ރަޝީދު. ކަމެއް ނިމޭނީ އޭތި ައވަހަށް ެގންނެވިއްޔާ. ދެން އެިދވަަޑިއެގންފައި މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ސަލައެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ުފރުޞަތު ދެއްވީމަ. ޙަޤީޤަުތގަިއ މި މައްސަލައަީކ ހަމަ ޙަްއލުކުރަންޖެހޭ މައް

ނޑު ެއ ބޭފުޅުންނާ މީގައި ހަމަ އިޫޝސްތަެކއް ެއބަހުރި. ދެން ކުރިން ވާހަަކދައްކަމުން މި އާސަންދަިއެގ  ވެސް ައޅުގަ

ރެންްސގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނާއި ހުންނާއި ވެސް އަދި ިމ އިންޝުއަވާހަކަ ދަްއކާތީ. މި އާސަންދައިގެ މީ

ނޑުމެން ހަމަ ވާހަކަދައްކަން ެވއްޖެ. ދެން ކުރީގައި ފަލާޙު އެ ނެންެގވި ވެސް އެހެން ކުންފުނިތަކާއި  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެބަހުއްޓޭ ން ވެސް ހަނދާ ޔަޤީނުން އިޝޫަގއި ައޅުަގނޑުމެން މީތި ރިވަިއޒްކުރިއިުރަގއި، ައޅުގަ

ނުލާ ތިމަންނަމެން އެކަން އިމަރޖެންސީ ވެކޭޝަްނގެ ާވހަކަ އެ ބޭފުޅުން އޮތީ ެއއްަބސްވެފައި ެއއްވެްސ ޝަރުތަކާ 

ކޮށްދޭނަމޭ. ލިމިޓެއް ނެތި ެއއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ ެއކަން ކޮށްދޭނަމޭ އިމަރޖެންސީ ކޭސްތަކުަގއި ަވރިޑކްޓްކުރަން. 

އަދި އެމްބިއުލެންސް ގެންަނންޖެހުނަސް އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން މިތާނގައި ެއއްބަްސވެގެންޭނ 

ނޑު ވަރަށް ހަނާދންއަޅުަގނޑުމެން އޭތި ރިނި ޭއގެ ، ތަށް ެއއްަބސްެވގެން. އެހެންވީމާ އެބަހުރި. ެއގޮ ްވުކރީ. އަުޅގަ

އިޝޫެއއް ޮއވެގެން ނުވާނެޭއ. މިއަދު ތި ބުނާ ލިމިޓް ހަމަވެގެން ނޫނިއްޔާ މީހަކު ފައި ބިނދިގެން އެދިޔަ 

ތަކީ ެއއީ. ރިވިުއކުރިއިުރގައި އެ ހުރިހާ މައްސަލަިއގައި އެ މީހުންގެ ެއކްސްިކއުެޒއް އިނދެގެން ުނާވނެއޭ ޭއގަ. ޙަޤީޤަ

ނޑުމެން މި ބޭފުޅުން އަދި އެ ސިޓީ  ކަމަކަށް ވާހަކަދެެކވި، ެއއްަބސްެވގެން އެކަން ކުރީ. އެެހންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާ ރު މި ފޮނުއްވިޔަސް ނުފޮނުްއވިޔަސް އެހެން ބަޔަކާއި ވާހަކަަދއްަކއިެގން އެ މީހުން ޕްރޮޕޯޒަލް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާފައި އެ  ތަނަށް ގެންނަން ވެއްޖޭ. ކުިރއަށް މި އަންނަނީ ބަޖެޓް މަރުޙަލާ. އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ވެްސ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެސިޓީ ނުފޮނުއްވިޔަސް އަ ފުނިތަކާއި ރެންސް ކުންްނ މި ކަމާ ބެހޭ އެހެން އިންޝުއަދި ފޮނުއްވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ އާސަންދައާ ވެްސ ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ޭބފުޅުން ދެއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލަކާިއ އެއްޗެހި އަުޅގަ

 ސްޓަޑީކޮށްލަން ބަޖެޓް މަރުޙަލާއަށް ދިއުމުގެ ކުރީގަ. ުޝކުިރއްޔާ.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ސްގެން އެަކން ކުރިއަށް ގެންދަން ދެއްތޯ. ށަހަޅުއްވަނީ އާަސންދަ ވެސް ގެނެއޯކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ރަޝީދު ތި ހު

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ ިއނގޭތޯ އެ މީހުން ކީކޭތޯ ިކޔަނީ އަުޑއަހާލަން ދެއްތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ކިހިނެއްތޯ 

އް އޮތް އެްއޗެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ެދންނެވީ ސީލިންގެ  އަކީންދަފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ؟ އާސަ 

ނޑިފަ( އިޯކޑިންގަ ... )ރެވަދެެވނީ ބޮޑުސިންގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ނޑު ފުރުޞަުތ  !އާނ ައޑު ކެ ޯއޭކ ދެން އަޅުގަ

 އަރުވާނީ ިޝޔާމަށް. 

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ  ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު ވެސް އެދެނީ މި ދެން މާލަސްތަކެއް ނުެވ މި ކަންތައްތައް ނިންމުން އިނގޭތޯ. ދެން އެ ބޭފުޅުން،  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އާމިރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ނަގައިގެން މި އުޅެނީ. އެ ބޭފުޅުން މިތަނުގައި ދެއްކި ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޖަހާލައިފިން. ރިޢާޔަތްކުރާ ކަމަށްވަންޏާމުން ފިގަރސްތަ ކެއް ދިްނއިރުަގއި ދެން އަުޅގަ

ބޫލުކުެރވޭ ވާހަކަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. މަންނާމެން މި ހިންގަނީ އެ ދެން ގަޖަހާލިއިރުގައި ދެން ތިމަންނާމެން ލޮސްގަޭއ ތި

އިސިްއޔަުތން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތަށް އެ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ޕްރޮފިޓަބަލް ހަމަ ކުންފުންޏެއް އެއީ. ހަމަ ކުންފުންޏެއްގެ ހަ

ފަންކްޝަން ވެސް އެ ކުރަނީ. ދެން މީގައި ައޅުަގނޑު އެްކސްޕީރިއަންސްކުރަން އިނގޭތޯ ދެން ކުރީ ދުވަހެްއގައި ވެްސ 

ނޑަށް އޭ.ޑީ.ކޭއަ ްށ އަޅުަގނުޑ ދެންނެވިން ޑޭން ކިޔާ ކުންފުންޏެއް. ެއއީ ޔޫަރޕް ކުންފުންޏެއް. މި ކުންފުީނގައި އަުޅގަ

ކާޑު ދައްކާަލިއގެން އެ ކަންަތއްތައް ކޮށްެލވޭ އިނގޭތޯ ޑޭން. އަޅުަގނޑު އަތުން އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ކޭޝް ނުކޮށް. 

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނަޑަކށް ނޭނގެ އޭަގއި ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކިހާ ބޮޑު ކޮްސޓެއް ކަމެއް އިންވޯްލްވވަނީ. 

ންނެވީ މިހާރު އަސްލު ފިޒިކަލީ މާގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ކުރާކަށް ނުހުންނާެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިެލވިދާނެ. މި ދެ

ކަންނޭނގެ ދެން މިހާރުގެ ޮމޑަން މި ސަރިވސް ދޭ ކުްނފުނިތަކުގައި. ހަމަ ވަރުޗއަީލ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ 

ބަޯރސާެވގެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ.  ނިމިގެންދާނެ އޭރަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި އެލައިޑަްށ ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނ  ދެން އާސަންދައިެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކިއިރު ިލމިޓްލެސްކޮށް އޮންނަ ވާަހަކ ވިދާުޅވިއިރު އަުޅގަ

އިނގޭތޯ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވެ ތިބެ އެބަޖެހޭ އާސަންދައިގެ ކަންތައްތަްއ ވެސް މި މޮނިޓަރކުރެވޭނެ 

ނޑުެމންގެ މުޅި ބަޖެޓު މުޅި ދައުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓު ހަމަ ދާވަރު  ގޮތެއް ބަލަން އަސްުލަގއި. މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް، މިކޮޅުން އާސަންދަ ލިބިގެންދާ ޕޭޝަންޓު ބޭރުގެ ޑޮކްޓަރު އަބަދުއަބަދު މި ދައްކަނީ ހަމަ 

ސްޓުންނަށް. އެއިން މީހަކު ހަމަ ލޮލުކޮޅުން މިހެން ސުޕަރ ސްޕެޝަލި ،ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް

ާހ ާއއި ހުރިކޮށްލިޔަސް އެ އަންނަނީ ޗާޖު ޖަހައިލާފަ. އެހެންވީމާ، މިކޮޅުން މިހެން ދާ މީހާ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީހުރަސް
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ނޑުމެން ކަން، އަނެއްހެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް އެއީ އެްއޗެްއ ހަދައިގެން އަންނަ ވަރުެގ ބޮުޑ އެ ައުއން މި ދެން އަުޅގަ

މޮނިޓަރކުެރވޭނެ ބޭންޑުތަެކއް ައޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ އޭަގއި އިނޭގތޯ. ރަނގަޅު ދެން ރަނގަުޅ ޚަރަދެއް ދާތީވެ 

 ކަމަށް ވަންޏާމުން. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު އާސަންދަ ބޭފުޅުން މި  ސަރވިްސއެއް އާސަންަދއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭ

ނޑުމެން ގެެނސްގެން ވެްސ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މީތި ވީހާ  ހަމަ ެއ ކަންަތއްތަްއ އިންުކއަރކޮށްލަން ތަނަށް އަުޅގަ

އަވަހަކަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް ރިވިުއކުރަންޏާ ރިވިުއކުރަްއަވއިގެން ވެސް. މިތަނުގައި ުހރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވީ ހަމަ 

ނުޑމެންގެ މެންބަރު ހަމަ ،ފަލާމެން. ވަރަށް ފެކްުޗއަލް ވާަހކަތަެކއް  ެއއީ  ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ންނާއަޅުގަ

 ސްކޮށް ނަންގަަވއި މީތި ައަވސްކުރެްއވުން އެދެން. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ސީިރއަ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި އެަބއޮތް ހުށަހެޅުމެއް. އާދެ! އޯކޭ. މިހާރު އާޚިރުގަިއ މި އޮތީ ކޮމިޓީ ނިމުމުގެ މަރުޙަލާއަށް އާދެވިފަ. އާދެވުުނިއރު

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު މިއޮތް އިންުޝއަރެންސް ސްކީުމގެ އިތުރުްނ ނޫީނ 

އޭެގ ތެރެއަށް އިންކޯޕަރޭްޓުކރަން މައިންބަފައިން ަކވަރުުކރެވޭނެ ގޮތަކާިއ ެއ ހުށަހަޅުއްވަނީ ވެްސ އަިދ މިތަނުން 

ފައިސާ ދީގެން ަކވަރުވާނެ ގޮތަކަށް. ދައުލަތުްނ ފައިސާ ދީގެން މައިންބަފަިއން ކަވަރުވާނެ ގޮތަާކއި އަދި  ދައުލަތުން

 އަހަރާއި ހަމައަްށ ދަރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ުކދިން... 25އުމުރުން 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

ގޮތުން  ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަިއލާނަން. މިހާރު ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ މުޤައްރިރުގެ ފަސޭހައަކަށް

ނޑުމެން ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތާއަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެއްކުަމށްފަހު ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅު  ވަނީ  ގަ

އިތުރުން ން ބަލައި ިރވައިްސކުރާނެ. ޭއގެ ޑުމެއިުތރުން އަޅުަގނގޮތަްށ ހިނގަމުންދާނެ. އަދި އޭގެ ދެކެވިފަ. ދެން ެއކަން އެ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަ މި ައޅާލަނީ މިހާރު ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސގެ ސްކީމުގެ އެ ޕެކޭޖުެގ ތެރެއަށް 

އަދި ދަރިންގެ އުމުރަކީ، ، ދޮންދަރިން ހިމަނައި މައިންބަފައިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

އަހަރު ކަުމގައި ަކނޑަެއޅުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  25މުަރކީ އިންޝުއަރެންސް ލިބޭ އު

 ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުން. ްއކަތްވެސް ައވަހަކަށް އެ ިނޒާމު ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް މަސަންމެހައި ކަންތައްަތއް ކޮށް ީވހާއެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ



45 

 

 ! ރަޝީދު. އާދެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެމން ހަ މިރު ހުށަހެޅުއްވި މަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން ޢާމި އެްއގޮތަކަށް ވެސް ލަހެއް ނުކުރާނަން. ހަމަ އަޅުގަ

ތެރެއަށް ވަެދގެންދާއިުރގަިއ ރީއަމް ޭއގެވާހަކަަދއްާކއިރު ޕް އެްއޗަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އިންޝުއަރެންުސގެ ޕެކޭެޖއްގެ 

އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނާމެންނަށް ވަކި މީހަކަށް އިންޑިވިުޖއަލީ ނުދޭނަމޭ. އޭތި ވެސް މުޅި ެއއްޮކޭށ 

ނޑު ާތއީދުޮކށްފިން.   ދާންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމަށް ތާއީދުުކރެއްވީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު. މިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއް އާދެ! މިހާރު ޢާ

އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުްއވި ުހށަހެޅުން މިތަނުން ފާސްވެއްެޖ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަންނަަވއިގެން އެ 

ދެްއވުން އެދެން. ގަންނަވާ ޭބފުޅުން ވޯޓުނިވަަޑއި ކަންކަމަށް ފަހިކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފެ

ނޑުމެން ކުރި' ޢާކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެްއޖެ. ދެން އަދި އެބައޮތް ކުޑަުކޑަ އެއް ކަެމއް.  ، މިރުިއއްެޔގައި ައޅުގަ

ންަނާވ މުވަްއޒަފުންގެ ކޯޓު ތުރުުކރެއްވުމަށް ޖެހިަވޑަިއގަަގނޑުމެން ނިންމާލި މިރު. ިއއްެޔަގއި ައޅުމަޑުކުރަްއވާ ޢާ

ނޑުމެްނނަށް ކުޑަ އެއް  ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތީ. އިދާރީ ،ކަމެއް ބޭފުޅުންނަށް ކޯޓު ދެއްވުމުގެ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ތިން ދައުރު ހިނގައްޖެ. ފެށިގެން މިހާތަނަށް  ހުއްސުރެކޯޓު ތުރުކުރަްއވަން ފެއްޓެވި ދުވައެއީ މިހާތަނަށް އެ ބޭފުޅުން 

ވަނަ ދައުރު. އެހެންވީމާ،  3ަގއި އެ ބޭފުޅުން ފެއްޓެވީ. މިހާރު މި ހިނގަނީ އޭގެ ފަހުން  2014 ރުޮއކްޓޫބަ 13

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން މި ކޮމިޓީން އެބަޖެޭހ  މިދިޔަ ތިން ދައުރަށް ފައިސާ ރީއެމްބަރސްކޮށްދޭން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރި ފައިސާ ދިނުން ތައްަގނޑު ޖަހާލަން. އެހެންވެގެން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އި  5100އްޔެ އަުޅގަ

އޮތީ ާފސްކޮށްފައޭ. ދެން މިއަދު ިމ ހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދޭން އެ

 ދާތުރުކުަރއްަވން ފެއްޓެީވއްސުރެ ިމއަ ދޫކޮށްލެވުނު އިދާރީ ބަެއއް. ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިދިޔަ ތިން ަދއުރަށް ނޫނީ ކޯޓު 

ދެްއވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓުހިސާބަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ރީއެމްބަރްސކޮށްދިނުމަށް ފެ

 ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީަގއި ތިްއބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިއްތިފާޤުވެވަަޑިއގަންނަވާ ެއކަމަށް. އެއީ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް

އޮތީ އެޖެްނޑާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  ހިސާބަށް އައިއިުރގައި މި ލްސާ މިކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ ޖަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިފަ. ވަޑަިއގެންދެްއވީތީ އަދި ިތ ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުެލްއވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

  .العالمينّربّ  هللوالحمدّދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވން ނިމުނީ. 

_____________________ 
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