
  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް  51`. ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ 

ނޑު ދަންަނާވލާނަން. އަ ނޑު ޢަލީ ޢާރިފްގެ އިތުރުން ކުޑަުހވަދޫ ދަންނަވަން. މިވަގުތު ކޮމިީޓެގ ހާޒިރީ އަުޅގަ ޅުގަ

 ފޮނަދޫ  ،މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ،މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 ،ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ަގއްދޫ ،هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު ،ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ދާއިާރގެ ަނއިފަރު ،ުޙސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެްނބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަލިފުށި  ،ފަލާޙް މުޙައްމަދު

 ދާއިާރގެ  މަރުޒޫގު އަދި ކެޔޮދޫ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫ ،ޔާމްޝި އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް ދެ ގެސްޓަކު ވެސް ވަަޑިއގެން އެަބ  އިބްރާހީމް. އޭގެ ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  އިތުރުން އަޅުގަ

 އަދި އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ރާގެދާއި އުތުރު  ޅިގޮދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މައްޗަން ،ތިއްބެވި 

ބޭފުޅުން އިޒުނަ  ރަޝީދު. އެ ދެބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން އެ ތިއްބެވީ ތި ރިޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

އާދެ! މިއަދުެގ ރެންްސ ކުންފުނީެގ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާެލއް ދަްނނަވާލަން. އަބޭފުޅުން ިމ އިންޝު ދެއްަވއިފިއްާޔ އެ 

ަލއާ ގުޅޭ އެޖެންޑާަގއި މިއޮީތ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މެންބަރުންގެ ިޑޕެންޑެންޓުންގެ ހެލްތް އިންޫޝރެންސްގެ މައްސަ

ސްދުކުާރ ގަޅުަގނޑު މިއަދު ކޮމިޓީ ގެންދަން ރެންސްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ުކރެއްވުން. އަ އަގޮތުން އެލަިއޑް އިންޝު 

  ޓު ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ތިން މިނިކުރުުމގެ ެދ ފުރުޞަތެއް ދޭން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮގޮތަކީ ދެ ުސވާލު

ނޑުމެން ހަމަ މިތާނގައި ުމޅި ޓުދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ދެ މިނި  ދުވަހު ތިބެން ޖެހިދާނެ. . އެއީ އެހެން ނޫނިއްޔާ ައުޅގަ

އަކަށް ނޫނީ އިދާރީގޮތުން ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާން ވާހަަކއެއް ިއތުރު އެއްެވސް އިދާރީ މައްަސލަ ބޭފުޅުންގެ މާ، ތިއެހެންވީ

ކުންފުނީެގ  ރެންސްއައިންޝުވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން. ެއ އޮތިްއޔާ ވިދާުޅވެ ދެއްާވ. 

 ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ.

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ ރުމެންބަ ދާއިާރގެ އުތުރު ޅިގޮ މައްޗަން

ނޑު ަގާވިއދު ކޮމިޓީ ވެސް ގަވާއިުދ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދިލީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީ އޮތީމަ ައަވހަށް ދާންވެގެންނާަހމަ މި ގަޑީަގއި އެކުަލވާލާ ކޮމިޓީ ވެސް  ގެ ެއކީަގއި. އަުޅގަ

ނުޑގެ ފިރި 3ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް ެވގެން ވަީނ މީހާ ވަރަށް ބޮޑު އެކްސިޑެންެޓއްއޭޕްރީލްގައި އަުޅގަ

ނޑު މިފަލާފައްޓް ދީެގން އުފުަގއި ޑޮްކޓަރު އެގޮތަށް ސެޓްފިކެސްޓްރެޗަރ ލިފްޓެއް ނޑު ހަމަ . ދެން އަޅުގަ ހަރު އަޅުގަ

ގަޑިިއުރ  42އެއީ  .ބިލު ޮއތްދީފައި  ަތއް ެއއަރލަންާކއިންބިލުއެ ގެ ތައް ހުށަހެޅިން މަޖިލީހަށް އެ ލިފްޓްއޭރުމެ ބިލު

އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ހޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާ ދީފައިފައި ބުރި ކޮށްލަންޖެތެރޭގައި އޭނަ ގެންދަންޖެހޭ އެހެންޏާ 



  

މިއްލަ ޚަރަދުގައި ގެންދާށޭ. އިން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އަ  ރެންސްއައިންޝުކުރަން ޖެހުނީ އެކަމަކު އެ އަޅުަގނޑު ެއކަން 

ނޑު އޮޅުންފިލުވާލިއިރު އެލަިއޑް  މިފަހަރު މަޖިލީހަށް އައިސްގެން ގެންގޮސްަފއި ފަހުން ލިބޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށް. ބުނެފައި އޮތީ އެމީހުންނަށް ބިލު ވާހަކަ ދައްަކއިގެން އެމީހުން  ވެސް އެ  ގައިރެންސް އައިންޝު

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައި މަޖިލީހުގައި އިންނަވާ ތެރެއިން އަްނނަންޖެހޭ ބިލު ހުގެއެއީ މަޖިލީ ތަކެއް ކަމަށް. އަޅުގަ

ްށ ކަމަށް. އެހެންވިޔަސް މިއަދާ ހަމައަ ބޭފުޅާގެ މޭޒުކޮޅު މަތީގައި ބޭްއވިފައި އޮތީ ބޭފުޅެއް ޔޫހާ ވިދާޅުވެފައި ޮއތީ އެ

ނޑަށް އެ ވެ ަގނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުން އެ ޓިކެޓް ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިފައި ނުވާތީވެ ައޅު އިންރެންސްއައިންޝުސް އަުޅގަ

ނުޑ އެކަްނ ކުރިއަވާހަަކ ދައްަކއި ެދއްަވިއގެން  މި ޙައްުޤަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ްށ ގެްނގޮސް ދެއްވުން އެދިފައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ހަމަ މިހާރު ކޮމިޓީން ގޮސްލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ އާ ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބަލަންވާނެ. ހަމަ އަޅުގަ ދެ! ޝުކުރިއްޔާ މާރީގެ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

 މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއކަން ކޮށްދެވޭތޯ. ރިޔާޟް ަރޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

 . އެ ނގޭތޯ ކޮމިޓީން ބޭރުނަށް މިހެން ފުރުޞަތު ދެއްވާތީވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އިއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ބޭފުޅުންނާ ން ައޅުަގނޑު ކޮށްލަ ހިއްސާކަމެއް  މެންބަރުންނާ ަހމަ ކޮމިޓީ ސުވާލުކުރަން ައުޅގަ

ރި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ ދާ ގުޅުހުރި ކަމެއް ޫނން. ތިކޯްޑގައި އިނގޭތޯ. މިީއކީ ައޅުަގނާޑ ސީބޭނުންވަނީ އޮން ރެ

ވާހަަކައކީ ކުރިން ވެސް ެދއްކިަފއި  މިސާލަކަށް މި މިއީ. އެއީ ވެދާނެ ކުރިމަތިާވ ކަމެްއ މެންބަރުންނަށް ވެސް ކުރިމަތި 

އީ ައޅުަގނުޑ އެ .އްލެއް ހޯދައި ދިނިއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅު. އެއީ މި ސުވާލުކޮށްގެން މިއަށް ޙަހުންނާނެ ވާހަކަތަކެއް

ވަންޏާ ކުއްޖަކު ހުރެއްޖެ ކަމަށް އަހަރުން މަތީ  51މެންބަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިސާލަކަށް 

 އްާޔ މީގެ ބައިވެރިެއއް ނުެވވޭނެ.ވެއްޖެ އަހަުރން މަތީ ކުއްޖަކު 51މެންބަރުންގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު

ނޫންނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ އްޔާ އޭނަ އަްށ ދަރިއަކު ހުރެއްެޖ ކަމަށް ވެއްޖެ ކުއްޖަކު މަތީ އަހަރުން 51 އެހެންވީމާ،

ންބަރުން އެަބއޮތްހެްއޔޭ މެ ެވވޭނެ ގޮެތއްމި ްސކީމްަގއި މީަގއި ަބއިވެރި  ނޫނީ ބައްޕަ އެންމެ ުކޑަެވގެން ދަރިފުޅު މަންމަ

އެހެންވީމާ، ެއކަން އެ އަދަދަށް ދަްއކަިއގެން.  .. ހިލެއެއް ނޫންއިނގޭތޯޕްރިމިއަމް ދައްކަިއގެން  ދައްކާ މިންވަރަށް ހަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ޢާމިރު ހަނދާން ހުންނާނެހެން ހީވަނީއެއީ ކުރިން ެވސް މިތާ ދެެކވިފައި އޮތް ވާހަކަެއއް 

ނޑުެގ ެއކަނި ވާހަކަެއްއ ައޅުގަ މެންބަރުންރިފަށް ވެްސ މިކަން އެނިގފައި އޮންނާނީ. ން ހުންނާނެ އަދި ޢަލީ އާދާނހަ

ކަމަށް ގެނައުން. ސަމާލު ނޫން މިއީ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުމެއް މި. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ މެންބަރުންގެ



  

ުކޑަ ވެްސ މަޖިލީހުގެ ޚަރަދު އަދި މެްނބަރުންގެ ޙައްުޤގަިއ މަސަްއަކތްކުރާ ބަޔަކަްށވާތީ ތި އަނެއް ކަމަކީ  ދެން

ކްލޭމެއް ނުކުރަންޏާމު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އެއްެވސް މެންބަރަކު އެއްެވސް މެއް މީގެ ތެރެއިން ނިޒާކުރެވޭނެ 

ވަެރއް އުނިކުެރވޭ ކަހަަލ  ން ކޮންެމެވސްޑިްސކައުންެޓއް ނޫންނަމަ ޭއގެ ންޭއގެ ރުގައިޖެހިގެން އަންނަ ައހަ އެމީހަކަށް

ށްއެރީ ކޮމިޓީ ހިތަ ެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެކަންތައް ހަމަލުއިވެ ެވްސ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަށް އްޔާ އެޮއެވއްޖެ ގޮތަކަށް

ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ސުވާލު މީހުންނާ ކޮށްލާ. އަޅުަގނޑު އެތަނުން ބޭރުން އަންނަ  މެންބަރުންނާ ހިއްސާ

ިމ ރުޅިވެިރކަމާއެކު  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއާ ބެހޭ ބައެއް ނޫނޭ. ދެން ވަރަށް ެކތްތެރިކަމާއެކު ބަެއއް މީހުން ވަރަށް

ނޑަށް ދެއްީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަކިވެލާނަން. އަިދވެސް މިކަހަލަ އުނދަގުލެއް  ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ކޮށްލަން އެހެން ކޮންމެވެސް ުދވަހަކުން ވަންނާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މި ކޮއާދެ!  އިދާރީގޮތުން އެްއވެސް ވާހަކަެއއް ވިދާުޅވާްނ މިޓީެގ ބޭފުޅުން ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނަވާލަން. ތިބި މެހުމާނުންނަށް ދަން  ކަމަށް ނުވާނަމަ އަޅުަގނޑު މިހާރު މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ބޭނުންފުޅު

 ރެންސްއައިންޝު ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑުެމން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް އެލައިޑް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ބޭފުޅުން  ދެ  .މަދު މެނޭޖަރއަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުޙައް އަދި ޝާބިގްކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ނޑުމެން ތި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި  ވަަޑއިގެން ެދއްވީ ބޭފުޅުންނަށް  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންމިދަންނަވާލީ އިއްެޔގައި   އޮންނާނެ ވެސް ާއ އެއްކޮށް ވަަޑއިގެން ދެްއވުމަށް ދަންނަވާލި ސިޓީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރީ ބަިއގަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާލާފަ. ސުވާލުތަެކއް ތި  އިވެސް ހަމަ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނެރއިޒް  ތާނގައިމި ުޑމެން ކޮމިޓީ ގެންދަން މި ކުރެވިަފއި ުހރި ސުވާލުތަެކއް ދަންަނވާލެިވފައި އެހެރީ. ދެން އަުޅގަ

ގަސްދުކުރާ ގޮތް ވެސް ތި ޭބފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލާަނން. މި ބޭފުޅުން ސުވާލު ކުެރއްވީމަ، އެ ުސވާލަށް، އެ 

ސުވާލު ނިމުނީމަ އެ ުސވާލަްށ ޖަވާބުދެްއވީމަ އެ ނިމުނީ. އިންޓަރރެކްޓް ކުރާ ގޮަތކަށެްއ ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ކޮންެމ 

ނޑު ފުރުޞަތު އެރުވީމާ އެ ބޭފުުޅން ދަންނަވާ ސުވާލަށް ޖަވާުބދެއްވީމަ ނިމުނީ. ދެން ތި ބޭފުޅަކަށް ވެސް  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރެގ ހަމަ ތިކަމަށް މި އިންޝުއަރެންސް ކަންތަާކއި އުޅުްއާވ  ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލައިގެން ިމއުޅެނީ.  އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ފްލޯ ހުޅުވާލާނަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު. ޢާމިރު.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 



  

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ޓަކަިއ 

. މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ވި އަލްފާޟިލް ައޙްމަދު ޝާބިޤު މެނޭޖަރ އަދި އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުަޙއްމަދުވަަޑއިގެންނެ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ  51ެގ މަސައްކަތަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ މި އިންޝުއަރެންސް ވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ހެލްތުއެނގި 

 ވި އޭގެ ތެޭރގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަަތއް ހަމަ ތި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ުކރެ ބޭފުޅުންނާ މަޖިލީހުގައި ވެސް ތި

ކަހަލަ ކަންތައްަތކަށް ލިބި އަދި އަނެއްބަިއ  ްއލު ބައެއްބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުޮކށް އެކަންކަމަށް އެދެވޭ ޙަ 

ނޑުމެްނ އަޅު  ދެން، ހުރި ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ ކަންތައްތަްއ އަިދވެސް ހަމަ ކުޑަުކޑަ ުސވާލެްއގެ ތެޭރގައި  ގަ

ކަހަލަ މުހިންމު ސުވާލުތައް މީގެ ތެޭރގައި ހުރީމަ  ޮކންޓްރެކްޓެއް ހަދަމުންދާއިރުަގިއ ބައެއް އަނެއްކާ ވެސް ދެން އައު

ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާފައިާވ  ކަރުދާހަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދެން ތި

އަހަރުން މަތީގެ މީހުން  51މަޢުލޫމާތު އެނގިވަޑަިއގަންނަާވނެ. އެއީ ޑިޕެންޑާރްސގެ  ިއވާނަމަ މިކަރުދާހެއް ކަމުގަ

އަމިއްލައަްށ ހިމެނުމުގައި ކޮަބއިތޯ ދެވޭެނ ޕެކޭޖަކީ. އަދި އެމީހުންގެ މައިންބަފައިްނ ހިމެނުމުގައި ދެވޭެނ ޕެކޭޖަީކ 

ޕެކޭޖަކީ ކޮބައިތޯ. ދެން ެވސް އަހަރުގެ މީހުންގެ  51ންނާއި، އަހަރުން ދަށުގެ ކުދި 51ކޮބައިތޯ. އަދި މުވަްއޒިފުންގެ 

ނޑު ޝަުކވާައީކ މި ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި  އެންމެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަންނަ މައިގަ

ސާ ހޯދުމުގަިއ ފައި ލެސްކޮްށ މިކަންވުމުގައި ހުރި ދަތިކަމާއި، އަދި އަމިއްަލއަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ބައެއްފަހަރު ކޭޝް

އަސްލު ޝަކުވާތަކަށް ދެން ކިހިނެއްތޯ ކޮބައިތޯ  މި، ގޮތެއްަގއި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ކަމުގެ ވާހަކަ ޖުމްލަމިހުރި ދަތި

މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބަީކ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ކަމެއް ނުކުެރވި ޮއވެގެންތޯ ަމޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުެރޭވ  އެ

ސިސްޓަްމެގ  ގެންތޯ ނުވަތަ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ުނކުރެވި ޮއވެގެންޯތ ނޫނިއްޔާމު މިކަމެއް ނުކުެރވި އޮވެ 

ރޑް ތެރެއިން ތި ތަކުްނ ން ދާއިރުގައި ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްްއގެ ގޮުތގައި ޚިދުމަތް ހޯދަމުއިންޝުއަރެންސެޕާޓީ  ބޭފުޅުން ތާ

ނޑުމެންނަށް ިމހާބޮޑު ސްކީމެްއގެ ތެރޭަގިއ އެކަން ކުރުުމގައި ދިާމވާ ދަތިތަކެްއގެ ސަބަބުންތޯ. ކޮންމެ އަކަސް އަުޅގަ

ބައިވެިރވެފައި ހުންނައިރު މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭ ކަމުގެ ބަެއއް ޝަކުވާަތްއ 

ޓްރެކްޓަކަށް ދާއިރުަގިއ ކޮން އްކާ ވެސް އައު އަންނަމުންދާތީ އެކަންކަން އަސްލު ސާފުކޮށްލަން. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަނެ

ގައި ކޮންކަމެއްޯތ މީބޭފުޅުންނަށް  ނާޔަތެއްގެ ގޮތުަގއި ތިލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އިތުރު ޢިއަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށް

ކޮށްދެވޭނީ އަހާލަން ހަމަ ބޭނުންވޭ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އައިނު ހެއްދުމަށް 

ނޑުމެން ޔާގެ ވާަހކަރުފި 5111އިންނަ  ދަލުވެފައި އެބަހުރި. އަށް ވެސް ބަ ރުފިޔާ 4111ދައްކަިއެގން އެ  އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި. އަސްލު ތަެކއްތޯ ލިބޭނީ ކޮންކޮން އިތުރު ފުރުޞަތުމިހެން މިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި، މާ މީ ، އް ހަނދާން ނެތިދާނެ. އެހެންވީމާވާލުތަކެބައިވަރު ވާހަކަެދއްކީމަ ހުރިހާ ސު މައިގަ

ނޑު އެހެން ކޮމިޓީެއއް އެުކ ދާން ބޭނުން. މި ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުދިނީމަ ައޅުަގނުޑ ވެސް އޮތީމައާ  ހަމައެކަނި އަުޅގަ

 ދާނީ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޖަވާބުެދއްާވ. 

 

 ރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:ރެންްސގެ ެމނޭޖައެލައިޑް އިންޝުއަ

 ގެ. ދެން ހެލްތު އިންޝުައރެންސްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. އަޅުަގނޑު ޝާބިޤު ިއނގޭތޯ އެލަިއޑް 

ނޑުމެން ދެންމެ އިންޝުއަރެންސް  ގެ ކަންތަާކިއ އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާެތއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަްށގިނަ ދުަވސް ވެއްޖެ މި ޚިދުމަތް ތި  އެތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތް  ިއޝާރާތް ކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުގަ

ނޑުމެން ޚިދުމަްތ ބޭފުޅުންނަށް ދެމުން އަންނަތާ. ދެން ޭއގައި ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރުން ފައްޓަިއގެން ވެ ސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ  މިހާރު ތި، ތަކާއި ވެސް ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާޚިޔާލު ބޭފުޅުންގެ ތިހަމަ ށް ގެންދަމުން މިއައީ ކުރިއަ

ނޑުެމން ދެފަރާތުން ވާހަކަދެކެވިެގން މިހާ ހިސާބަށް ހެދިފައި އިން ކަވަރޭޖެ . ދެްނ އްކަވަރޭޖަކީ ހަމަ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ދުވަސްކޮެޅއް ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ިދމާނު ުރވެއްޖެ ކަންނޭނގެ. ވަައހަރެއް 4ވާތާ. ގާްތގަ

. ދެްނ ށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުވަތަ ރިުކއާރމެންޓެއް ައއިއްސަ ުނއެއް ނެތްއެހެންވީމާ، ޭއގެ ފަހުން މިގޮތަށް ކަވަރޭޖަ

ނޑުމެން ހަމަ ތަކަށް ގޮްސ  މި އޮންނަނީ. އެއީ ހޮސްޕިޓަލް ސްއެއްވައްތަރެްއެގ ކްލޭމް 4ކްލޭމް ސައިޑުން  މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވީމަޓްރީޓްމެންޓް ނެންގެވުމަށްފަހު ބިލުތަ ދެން ންގެވޭ ޓްީރޓްމެންޓާނެޑައިރެކްްޓކޮށް   އް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ން ފަިއސާ އަނުބރާ ދޭ ގޮތެްއ މި އޮއަޅުަގނޑުމެ ބަލަނީ ވީހާވެްސ ައވަހަކަްށ  ންނަނީ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ޕޮލިސީ އެީކގައި މަިޖލިސް މެންބަރުންގެ  ޕްރަޔޮރިޓީަގއިޕް ޓޮ އެކަންތައްަތއް ކުެރވޭތޯ. އޭެގ މާނައަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ

ނީ ލެސްކޮށް ަވޑަިއގަންަނވާއިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ަކށްވުރެ އިނގޭތޯ. ދެން މީގެ ކޭޝްތައިންނާނެ އެހެން ކްލެއިމް

ނޑުމެން ދިމާވަނީ. މިމި ނުކުރުމުގެ މައްސަލަތަެކއް ކަްނނޭނގެ ގިނަފަހަރު ބައެއްފަހަރު މަޢުލޫމާތު ފޯރު  ހާރު އަޅުގަ

ަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން ވެްސ ކޮންމެހެން ވަ އިއްޔާ ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ވަަޑިއގަންނަާވއިރުގަ ހަދާފައި މިއިންނަ ގޮތުްނވެއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް އެ ހަމަޖައްސާލަން ފަސޭހަވާނެ. ދެން ަވޑަިއގެްނނެވިދާނެ. އެހެންެވއްޖެމް ކޮށްލާފައި އިންފޯ އްޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިންފޯމްކޮށްލައިގެން އެ ހަމަޖެހެން މިޔާ އެހެން ނޫނިއް ވާގޮތަކީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑަިއގެންފައި އަުޅގަ

ކުރިން ންޑް ުކރަނީ ވަޑަިއގަތުމުގެ ވެސް މި ރެކޮމަ އަުޅަގނޑުމެން އަބަދު ، ގުުތކޮެޅއް ނަގާފާނެ. އެހެްނވީމާވަ

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އިނގޭތޯ. ެދން އެންމެ ކުީރގަިއ ވެްސ  މްކޮށްލައްވާފަިއ ަވޑަިއގަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންފޯ

ލެސްކޮށް ހަމަޖެއްސުމުެގ އައުްޓ ޕޭޝަންޓް ޓްރީޓްމެންޓް ކޭޝް ދިމާވަމުން އައި މައްސަަލއަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެ ެއއް މެދުވެރިކޮށް ޑް ޕާޓީން ހަމަ ގިނަ ޤައުމުތަކުަގއި ތާމައްސަލަ އިނގޭތޯ. ދެން ެއޮގތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބަރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޤައުމުަތއް ކަމަށްާވ އްމުކޮށް މިހާރު މެންމިހާރު ޢާއެކަންތައް ކުރަމުން އައީ. ެއހެންނަމަވެސް 



  

ނޑުމެން ހަަމ ޑައިެރކްޓްލީ އެ ހޮސްޕިޓާަތކަށް މިހާރު އެރޭންޖްމެންޓް ބެ ންކޮކް ދެން ސިްނގަރޕޫރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ހަމަ އްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން ވެއްޖެ ސްޔާ ރެފްލްއްޕޫރުން ވެއްޖެ މާ، ސިންގަ. އެހެންވީހެދިފައި މިއޮންނަނީ

ތަކުްނ ޕޫުރގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލްސިންގަލެސްކޮށް އޯޕީ ޓްރީްޓމެންޓް ވެސް ހަމަޖެއްސޭނެ. ދެން އެކަމަކު ކޭޝް 

ނޑުމެންނަކަްށ އެގޮަތކަށް  ރުންނަށް ލިބިލައްވާފައި މަޢުލޫމާތު މެންބަ އެ، ންވީމާމައެއް ނުއެއް ޖެއްސޭ. އެހެހައަުޅގަ

ންނަ ޑިފިކަލްޓީ ދެއްތޯ. ދެން ބެންކޮކުން އި އްޔާ ަވޑަިއގަންނަާވިއރު ވެސް އެނގިލަްއވާނެ ަކންނޭނގެ އެހުރެއްޖެ

ންކޮކް ބެ ގްރާްޑ ހޮސްޕިޓަލް ނޫނީއްމުކޮްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ވަަޑއިގަންަނވަނީ ބުންރުންވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ޢާ

ނޑުމެންނަށް ޑައިރެކްޓްލީ ހަމަޖެއްސޭނެ. ދެން  4ހޮސްޕިޓަލަށް. އެ  އްާޔ މެލޭޝިޔާއިން ވެއްޖެހޮސްޕިޓަލުން އަޅުގަ

އްުމކޮށް ަވޑަިއގަންނަވާ ހޮސްޕިޓާތަކަށް އެހެންނަމަވެސް މެޭލޝިޔާަގއި ވެސް ޢާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ. 

ނޑުމެންނަށް މި ރެކްޓް އެރޭންޖްމެންޓް ހެދެމުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ަޑއި ދަނީ. އެގޮތުން ސަިއމްޑާރވިާއ އަުޅގަ

ހެދިގެންދާނެ. އޭރަށް ސައިމްޑާރިވއާ އެ ގްރޫްޕގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން  ،ހެދޭނެ މިއަންނަ މަސް ތެރޭގައި 

 ޑް ޕާޓީ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ތާ ޑައިރެކްްޓކޮށް އެރޭންޖްމެންޓް އަންނާނެ. ކުރީގައި މެންބަރ އިޝާރާތް ކުރެްއވި

ހޮސްޕިޓަލަކަށް މެންބަރަކު ވަޑަިއގަންަނވަންޏާ ، ގެންގުޅޭތީ އެ ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ އަސްލު އެ ރޫޓް ދިގުވޭ. އެހެންވީމާ

ނިކޭްޓ ކޮމިޔު.ޕީ.ޭއއިން އެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ީޓ.ޕީ.އޭ އަށް އިްނފޯމް ކުރީމަ ޓީއަޅުަގނޑުމެން މިޖެހެނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ 

ނޑުމެން ވީހާމި ބަަލނީ. ދެން މީގައި މިދެންނެވި  ވެސް އެ ރޫޓް މަދު ކުރެވޭތޯ މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޭިތ ތަކެއް ލަސްވެަފއި ނޫނީ އެގޮސް ހުރެދާނެ ކްލޭމްހަމަ ގޮތަށް  ަތށް ހުންނަ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 51ުކރާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ޒްތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން އެޓެންޑް އެ އިޝޫ ނިކޭޓްކޮށްލީމަ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަކޮމިޔު

ދޭތެރޭަގއި ޙަީޤޤަތުގައި ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައއި ިއޝޫެއއް  ޑިޕެންޑެންޓުން ބައިވެިރކުރުމާއަހަރުންމަތީގެ 

ނުޑމެންގެ އިޝޫެއއް ނޫން އެީއ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕޮލިސީ  ންނަ ގޮތުން، ހެލްތް އިމި ކަންނޭނގެ ެއއީ. އަުޅގަ

އްޔާ އަންޑަރ ުޓވެންޓީ އަްނމެރިޑް ޗިލްޑްރެން އެްއ ެވްއޖެްއޔާ ގެ ޕޮލިސީ އިންނަ ގޮތުްނވެއްޖެއިންޝުއަރެންސް 

ރްޒގެ އަހަުރގެ ުކއްޖެއް  ނޑުމެްނެގ ޕޮލިސީގައި އެބަ ބަިއވެިރކުރުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތިވެއްޖެ  އިޔާ  އްޔާ އަުޅގަ

ން ދަށުގެ ޑިޕެންޑެންޓުން މީެގ އަހަރު 51އިންނަނީ މި އްާޔ އްޖެނު އިންނަ ގޮތުންވެ ބޭފުޅުންގެ ަގވާއިދު ނޫނީ ާޤނޫ

ނ ކުެރވޭަބިއވެރި ތެރޭގައި ނޑުމެންނަކަށް އެީއކީ މަްއސަލަެއއް ، ޑު މިދެންނެވީ ދަިރން. އެހެންވީމާގޮތަށް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ، ވެސް. އެެހންވީމާގެްނ ައޔަސް ކުަރއްަވއިއެބަިއ ނޫން މެންބަރުން އިތުރަށް އެަބއި ކޮންޓްރިިބއުޓް  އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ސައިޑުން މަްއސަލަެއްއ  މައްސަލަެއއް ނޫން. ކުރީގަިއ ވެސް ައއި ކަންނޭނގެ ޭކސްއެއް އެގޮތަށް. އަުޅގަ

ންދެވިދާނެ. އިގެން ގެދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކަ  ތަށް ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށްވަންޏާބޭފުޅުން އެގޮ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ

ނޑުމެންގެ ނެތް، އެހެންވީމާ  ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ، އެައކު މައްސަަލއެްއ. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

 ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. ސުވާލު ހުރިހާ އެްއޗެއް ކަވަރު 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝާބިޤު. 

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 

ވުރެ މަތީ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ދެމުން އަންނަ ޕެކޭޖަށް

 ތި  ،ވޭތޯ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަނީކޮށްފައިއް ތި ބޭފުޅުން ތަޢާރުފުޕެކޭޖެ

ެއީއ ، ވާނަމަ އްއިތުރު ޕެކޭޖެ އިން ެއންމެ ހައި ލެވެލްގެ ެޕކޭޖުތޯ؟އަންނަ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރެ މި ދެމުން ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް

އަމްަގއި ހުރި ދޭތެރޭގައި ޕްރިމި މެްނނަށް ދެމުން އަންނަ ޕެކޭޖާއި މިހާރު އަޅުަގނޑުޕެކޭޖާ އަދި އެ ކޮން ޕެކޭޖެއްތޯއާ

ބޭފުޅުންނަށް ކޮންޓެކްޓް  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ރާއްެޖއިން ބޭރުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ތި ދެން ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟

 ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޮކންޓެކްޓް ކުރަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ.

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން ައސްލު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް މިއިންނަނީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނ ޕެކޭޖެއް  3ގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ޕްރިމިއަމް ޕެކޭޖް މިހާރު މަޖިލިސް  ހަމަ އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖް ނޫނީ ހަދާފައި އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން ފަހުން ތަޢާރުފުއަޅު  މެންބަރުން ބޭނުން ކުރައްވަީނ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ކުރި ޕެކޭޖެއް އިންނާނެ ގަ

ނޑުމެން މިކިޔަނީ އަލްކޮށް ޢާއެއީ ައޅުަގނޑުމެން އިންިޑވިޖު  އްމު ވަިކވަކިން ެނގޭ ގޮތަށް ހަދާފައި އިން ޕެކޭޖެއް. އަުޅގަ

އިރު އޭަގިއ އަޅާބަލާ  ތަކަށްސެލެކްޓް ގޯްލޑް އިނގޭތޯ. އޭަގއި މިހާރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ހުރި ބެނިފިޓްސް

ނޑުމން ެއޑިޝަނަލީ އިންނާނެ އެމެޖެންސީ މެޑިކަލް އިެވކުޭއޝަން  ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް އިންާނނީ އޭަގއި އަުޅގަ

ަގއި ކަވަރކުާރ ޕެކޭޖެްއ ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ެއްއވެސް މިނިވަްނ މުއަްއސަާސއަކަށް އިން ޕެކޭޖެއް 

ެއްއވާނެ. ޭއގެ މާނައަކީ ޗާރޓަރ ފްލަިއޓްތަކުން މެންބަރަކު އެކަހަލަ ްއ ކަވަރ ެއއް ނުއިމަރޖެންސީ އިެވކުއޭޝަނެ 

 އި ވާނެ. އެހެންނަމަެވސް ކޮމާރޝަލް ފްލައިޓްގަ އެއް ުމގެ ކޮސްޓެއް ިމއަކު ކަވަރއެްއ ނުގައި ގެންދިއުހާލަތްތަކު

އެކަންތަްއ ެއކަނި  ވާނެ. ދެންހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މީގައި ަކވަރ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގަިއ ެއެވކުއޭޓް ކުރުމުގެ އެ

ނޑު ގޮެތއްަގިއ ދަންނަވަންޏާ މިހާރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އޮންަނ  މިދެންނެވި ގޮތަށް އިންނާނީ. ދެން މައިގަ

 ގެންަދވަނީ. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ބޭފުޅުން އެންޖޯއި ކުރަމުން ތި އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖް ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްއާޔ މިހާރު ދައްކާ ޕޮލިސީއަށް މްގެ ަތފާތެއް އުޅޭކަމަށް ެވއްޖެބަރުގެ އަްސލު ސުވާލަކީ ޕްރިމިއަޢިއްޒަތްތެރި މެން

ތި އިންކްލޫްޑކޮށްގެން ދާިއރުގައި ެއއޮންނަ ތަފާތެއް އޭއި ދެން ތިވިދާޅުވާ ަގނޑުމެން މިދައްކާ ޕްިރމިއަމާއަޅު

 އަށް ދެވޭނެހޭ. އެ ތަފާތަކީ ކިހާވަެރއްތޯ.ދައްކަިއގެން އެ 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް ލައިޑް އެ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޭއގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި އިންޑިވިުޖއަލް ޕެކޭޖް މިއިންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ވެްސ 

ަކލް ހިސްޓްރީ އާއި ެއއަށް ބޭުފޅެއްެގ އުމުރާިއ ދެން މެޑި އިންިޑވިޖުއަލް އަްނޑަރ ރަިއޓިންގއަށް. މާނައަކީ އެ

ބޭސްކޮށްފައި މިއިންނަނީ. ދެން މިދެންނެވި ގޮތަށް ހަމައެކަނި އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް އިވެުކއޭޝަން އެޑްކޮށްލަންޏާ އޭިތ 

އެ އޮޕްޝަްނ އޮންނާނެ އިންޑިވިޖިއުީލ ، ތި ޓޮޕްއަޕް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާރުފިާޔއަށް އޭ 4111އަޅުަގނޑުމެން 

މަޖިލިސް ޕެކޭޖް ޭއތި ނުހިމެނުނު ކަމަށް ވިޔަްސ  އޭސް އަ  ށް ވިޔަސް ެވސް. މިސާލަކަށް ކޮންމެހެންބޭނުންފުޅު ކަމަ

ބޭފުޅަކު އަމިއްލަފުޅަށް ޓޮޕްއަޕް ކޮށްަލއްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމަ އެ އޮޕްޝަން އިންނާނެ. ެއ  އިންިޑވިޖުއަލީ އެ

 . ށްއިންނަނީ އިެވކުއޭޝަނަ އެ ހާސް ރުފިޔާގެ ަކވަރޭޖެއް 11ކަ ލައް  1ގާތްަގނޑަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޫސާ ނިޒާރު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އެލައިްޑގެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ވަރަށްބޮޑަްށ ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

މިރު ކުރެއްވި އި ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢާމައިނުން ފުރުޞަތަކަށް އެދެން ބޭނުންވި އޭގެ ކުީރގަފުރަތައެންމެ 

ނޑުމެން  ވާހަަކ  އަހަރުންމަތީގެ ދަރިްނގެ ވާހަކަ ދެން އެ  51ސުވާލުަގއި މަޖިލިސްެގ ޕެޭކޖްގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނެއްތޯ ޕޭރެންޓުން މައިންބަފައިންގެ ކަންތައް އެގޮތަށް އެ މިރު ސުވާލު ކުެރްއވި ިކހިެއކަަމކު ޢާމެންޝަން ކުރައްަވއިފި. 

ނޑު ދެން އޮތް  ކޮށްލަން އުޅުނީ. އެ ވިާދުޅވީމާޚިދުމަތް ލިބޭނެތޯއޭ. އެ ުސވާލުގެ ަޖވާބު ނުދެްއވާތީ ާސފު އަުޅގަ

 ސުވާލުކޮށްލާނަން. 

 

 ވުން:ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެއިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެންެގ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް އެ ޕޮއިންޓް ނައްޓާލަިއގެން ދިޔައީ ކަންޭނނގެ. ދެން އަޅުގަ

އަސްލު އެްއވެސް ޕެކޭެޖއްަގިއ ޕޭރެންޓުންނެއް ހިމެނޭ ގޮތަކަށް ނޫން މިއިންނަނީ އިނގޭތޯ. މިހެން ދެންނެވި ކަމުގަިއ 



  

ބޭފުޅުްނނަށް އެބަ ލާޒިމްކުރޭ ެއގޮތަށް  ސާތަުކގެ ޤާނޫުނ އޮންނަ ގޮތުން އެވެސް ަބއެއް މިިނަވން މުއައްސަ ވިޔަސް

ނޑުމެން ސްޕެސިފިކްކޮްށ  ޖްތަކެއް އުޅޭނެ ޕޭެރންޓުންނާހުރި ޕެކޭ ޕޭރެންޓުން ހިމަނަން. އެހެން އެއްކޮްށ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ސްޕްރިމް ނަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ނުއެއް އިނޭގ ކޯޓުގެ ޤާނޫނު އިންނަ ގޮުތން ދެން އަޅުގަ

ނޑު ތިޤާނޫނު ކަމެއް ގަާވއި ބޭުފޅުން އަރިހުން ވަރަށް މަޢާފަށް އެދެން. ފަހަރެއްގައި އެ  ދު ކަެމއް. ދެން އަުޅގަ

 އެއްކޮްށ މީތި އްޖެްއޔާ އެަބ އިނދޭ ޕޭރެންޓުންނާވެ  ޭއގައި ، ކުެރވުަނސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ނުބައިކޮށް މެންޝަން

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި މައްސަލައަކަށް މިވަނީ ޕޭރެންޓުންނަކީ ، ތަށް ވެސް. އެހެންވީމާހިމެނޭ ގޮ މިހާރު އަޅުގަ

އޭތި ، ކެަޓގަރީައށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ ވައިްސކޮށް ބަލައިފިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ރިސްކީ އިންުޝއަރެންސްއަޅުަގނޑުމެން 

ހާ ޕޭރެންޓުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް މިސާލަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ކުރެވިދާނެ ގޮތަކީ ހުރި

ނޑިޔާރުންގެ ޕޭރެންޓުން މީގެ ބަިއވެރިކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަހަލަ  ކޯޓުގައި ސްޕްރިމް ވެސް ޮއންނަ ގޮތަށް ހުރިހާ ފަ

ނޑުމެްނނަށް ގޮތަށް އޮތިްއޔާ  ލްކޮށް މީގެ ތެރޭގަިއ ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިންިޑވިޖުއަލް ބޭސިސްކޮށް ޮއޕްޝަނައަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުެއއް ެގންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިެޕންޑެންޓުން އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔާ ކެަޓގަރީ ެއއީ ސްަޕއުސް 

ނޑުމެންނަށް މައްސަލައެއް ނެތް އޮޕްޝަނަލްކޮްށ ވިޔަސް ވެސް ެއކަންތައް އެންޑް ޗިލްޑްރެން ެވއްޖެ ްއާޔ އަޅުގަ

 ކުރެވިދާނެ. 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ެއގްރިމެންޓެއް އާކުރަން މިުއޅެނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

އަލުން  ހިނެއްތޯއޭމަށް ބަދަލު އަންނާނެތޯ ނޫނިއްޔާ ކިހޯދައިދީފިއްޔާ ެޕކޭޖް ޕްިރމިއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ފުރުަޞތު 

 ބަލުން ޖެހޭނީ އޭތި ރިވައިސް ކުރަންތޯ.

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެއްޖެ އުސޫލުން މެންޑޭޓްރީ އޭަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ  ްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް ިއނގޭތޯ.  ޕްރިމިއަމްގައި  އޭތި އެކޮޮމޑޭޓް ކުރެވިދާނެ. ެއއަކު އަުޅގަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިތއްބަވާ. އަޅުަގނުޑގެ ދެން އޮތް ސުާވލަކީ ޕެކޭޖްަގއި ބަިއވެިރވެަވަޑއިގަންަނވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ީޒރޯ ކްލޭމްސްގަިއ އެބަ

ވާނީ. އްޙަތު ރަނގަުޅވީމަ އާއި އެކު ައޅުަގނޑު ދަންނައެއީ ޞިهللا ވެސް ގޮަތކަށް އެ ޚިދުމަތް އަނެއްހެން އިންޝާއެއް 

ތަުކގެ ޕޮލިސީ އިްނޝުއަރެންސްަބއެއް ، ތިްއބަވާ. އެހެންވީމާ ބޭނުން ނުކުަރއްވާ ބޭފުޅުން ެވސް އެބަ އެ، އެހެންވީމާ



  

ކަށް ޮއވޭތޯ. ޓިޓިއުޝަނަ ްއޔާ ޕޮލިސީގެ ެތރެއިން އެްއވެސް ބެނިފިެޓއް އިންސްއޮެވއްޖެ އެގޮތަށް ޒީރޯ ކްލޭްމސް ތެރޭގައި

 ބޭފުޅުން އެގޮތުން ގެްނގުުޅއްވާ އެްއވެސް ޕޮލިީސއެއް އޮިތއްޔާ ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ.  ތި

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ޅެއް ކަންނޭނގެ. ޭއގައި ިއންޝުއަރެންސްަގއި އޮްނކަމެްއ އެއީ އެ ސްކީމް އެހާބޮޑަށް ވާހަަކފު ވަރަށް ރަނގަޅުއާދެ! 

ކަހަލަ ބެނިފިޓެއް ދިނުމުގެ ޮގތުން ގެންުގޅޭ އުސޫލެްއ ެއީއ  ޖެހިނުލައްާވ ފަރާތްތަކަށް ކޮންެމވެސް ،ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ

ނޑުމެން އަސްުލ ވިސްނާފައި އެބައިން މިހާރު މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ކަހަލަ ެއްއޗެއް ފްރީކޮ ށް ދިނުން. ދެން އޭަގއި އަުޅގަ

ެއގޮތަށް ކްލެއިމް ނުކުރަްއވާ  ޑިކަލް ޗެކަޕެްއ. އެހެންނަމަވެސްޖުގައި އެބަ އިނދޭ މެބޭފުޅުންނަށް މި ޕެކޭ ތި

ނޑުމެންގެ އެބައޮތް ސްަމންޓެއް ގެަނއުމުެގ ވިސްނުންމިފަރާތްތަކަށް އެ ލިމިޓު ކޮްނމެވެސްވަެރއްެގ އެންހޭ ެމްއ އަުޅގަ

ތެރޭގައި މި ކްލެއިމްކުރާ ބަޔަކާިއ  މީގައި މި ސްކީމެއް ޙަޤީޤަތުގަިއ ކާމިޔާބު މިވަނީ މީގެދެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، 

ވެްސ ހިމެނިގެން. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވި ގޮތަށް ދުޅަހެޔޮ ބޭުފޅުންނަށް މިއިން ބެނިފިޓެއް  ކްލެއިމް ނުކުރާ ބަެއއް

ންސްކުރުމުގެ ވިސްނުެމއް. މުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ހަމަ ވިސްނަން އޭތި މިހާރު މިއިންނަ ލިމިޓް އެންހޭދިނު

 ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން މިނިޓުގެ ތެޭރަގއި ހަމަ ސުވާލުކުރާތީވެ  3މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ. އެ  3މޫސާ ނިޒާރުގެ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ!

 އަޅުަގނޑު އަޅާނުލީ. ދެން ފުރުޞަތު އޮތީ ފަލާޙަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑުމެންނަށް މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ތި   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އަޅުގަ

ނޑުެގ ފުަރތަމަ ސުވާލަީކ ވިދާުޅވެދެްއވަ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑަ  ިއފި ރާއްޖެއިން ބޭަރކަށް މި އިގެްނ ތިއްބެވީތީ. އަުޅގަ

 ލެސްކޮްށ ނޫން ގޮަތކަްށ މިސާލަކަށް ހޮސްޕިޓަލުަގއި ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށްވަންާޏ ކިހާ ދުވަެހއްެގ ކުރިން ތިކޭޝް 

ަގނޑު މިސާލަކަށް ްއ ދުވަސް ނަގާތޯ މިސާލަަކށް އަޅުބޭފުޅުންނަށް އަންގާލަިއގެންތޯ އެކަން ޙައްލުވާނީ؟ ކިތަ 

ބޭފުޅުންނަށް އަންގާލައިފިްއޔާ ކިަތއް ދުވަސް ނަގާނެތޯ ެއކަން  ވިލާތު ތަނަކުން ބޭސްކުރަން ވެއްެޖއްޔާ ތިއިނގިރޭސި 

 ހަމަޖެހެން؟

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 



  

ނޑުމެންނަށް އި ކޭޝް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މީގަ އާދެ، ލެްސކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަަޑއިގެންފަިއ އަުޅގަ

ހެން ލެްއގެ ޮގތުން. މިސާލަކަށް އަނެއްވެސް އެބަ ިޑޕެންޑުވެ އެ ހޮސްޕިޓަ އޭގައި ކޮށްގެން އެކަންަތއް ހަމަޖެހެންއިންފޯމް

އެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުން މިދެންނެވި ގޮތަްށ  ހަމަޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއޭތި ގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި  42އެވްރެޖުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އަންގާނެ މިވެނި ޕޭޝަންޓެއް  މިހިނގާ ގޮތަކީ އެކަހަަލ ހާލަތްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުގަ

ންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް ކޮ ހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ޭކސްއެޑްމިޓްކޮށްފީމޭ. ދެން އެ

ނޑުމެންނަށް އެ ޮކސްޓްތައް ފޮނުވީމަ ދެން އަުޅަގނޑުމެން އެ ހޮސްޕިޓަލަކަްށ  އެހުރިހާ އެްއޗެއް ބަލާ އެ ބޭުފޅުން އަުޅގަ

ގެރެންޓީ މިދެނީ އެ ޕޭމަންޓުގެ. އެހެންވީާމ، އެ ޕްރޮެސސް ހިނގަން އެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތަކުން ފަހަރެްއގަިއ 

ރޒަށްވުެރ ގިނައެއް ނުއެ  42މަކު ހަމަ . ދެން އެކަޑިފަރވެދާނެ ނޑުމެންނަށް އެ އްވާނެ. އަވަ ެދން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޭތި ފޮުނވާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަޑޮކިއު  އި މެންޓުަތއް ލިބުމަށްފަހު ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅގަ

ރްޒވާނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު މިދެންނެވި ގޮތަށް އެހެންވާނެ. 42 ނޑުމެން މި ދެން  ައވަ އަނެއްކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އިނގިރޭސި ޕޮލިސީގައި މި ަކވަރކުރަނީ ާއޝިޔާނުގެ ަޤއުމުތައް. އެހެންވީ  ވިލާތަކުން ނޫނީ މި މާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭރު ޤައުމުތަކަުކންނެއް އެ ނުއެ އާޝިޔާުނގެ އް ހަމަޖެއްޭސނެ. މިހާރު މިއިންނަ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

މިަތންތަނުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން  .ސީގައި އިންނާނީ އިްނޑިޔާ، ސްރީލަންކާ، ަތއިލެންޑް ދެްނ ސިންގަޕޫރު، މެލޭިޝޔާޕޮލި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަންތައް ހަމަޖެއްސޭގޮތަށް މިއިންނަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް.  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދެ ވަނަ ސުާވލަކީ އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެންގެ  އިވަރަށްގިނަ މަރުގެ އިްނޒާރުތަކާއި ެއއްޗެހި ައއިސްފަ  ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއބަހުރި. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ބަދަލުވެފަިއ  ޔެ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ. އަދި ދެންދުނި ހުރި މެންބަރަކު މިހާރު ހަމަ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ގާތްގަ

އެކަހަލަ މިސާލަކަށް މަރުވީމަ އޮންނަ  ،ޖުވީމާ، ހެލްތް ިއންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖުގެ ތެރެިއން މިކަހަލަ ޕެކޭއެހެރީ. އެހެން

މް ކޮށްލީމަ އެ ދޭ ޕްރީމިއަމް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަހަލަ ލަކަށް ޒަޙައް ޮއވޭތޯޭއ ނޫނީ މިސާޑެތް ތްރެޓް ޕެކޭޖެ

 ގޮތެއް އޮވޭޯތއޭ ެއއީ ކިހިނެއްޯތއޭ އޭތި އޮންނަނީ ޮއޅުންފިލުާވ ދެއްވަފާނަންތޯ؟

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 



  

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް ކަންނޭނގެ އެ ހައިޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަ އާދެ! ޓުކުެރްއވީ ލައިޅުގަ

ނޑުމެން އިންޝުއަރެންސް ތެރޭގައި ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ނޫނީ ދެން އެންމެބޮޑަށް އެވާނީ  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ތެރެއިންވެސް ަބއެއް ކަހަަލ  ލައިފް އިންޝުއަރެންްސގެ ެތރޭގައި ކަންނޭނގެ. އެ އެްކސިޑެންޓް އިންުޝއަރެންސްގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަންނަ ކަމަކަށް ނޫނިއްޔަކާ ނުއެކަންތައްތައް ހުރެދާނެ އެ އެްކސިޑެންޓަލީ  ްއވާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި  އި ވާނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސްލައިފް އިންޝުއަރެންސް ޕޮިލސީ އެއް ނަްނގަވާަފއި އޮިތްއޔާ އެބަ

ނޑުމެން ކަވަރކުރާނީ ެއކަހަލަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ހެލްތް އިން ޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިދިމާވި  ކުރަންޖެހޭ އެ ކޭްސަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މެޑިކަްލ  4ކަމެއް. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

މިދެންނެވި ގޮތަށް ެއއާ ުގޅިގެން މިއަންނަ ޕާމަނަންޓް  މަންޓް އެބައި އޮތީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެންނަމަވެސްޓްރީޓް

ހާލަތު ދިމާކުރާ ގޮތުން ނިޔާވާ ކަހަލަ ކަމެއް  . އެހެންނަމަވެސްންޓް ނޫނިއްޔާ ދެން އެހެންވާނީކީ ނޫންލްމަބަޑިސްއޭ

ހަމަ ރަނގަޅު  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިލބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އްމަކަށް މި ޕޮލިސީގެ ދަށަކުން ނުއެދިމާވެއްޖެްއޔާ އެކަ

ގޮތުން މެންބަރުންނަށް އެކަހަލަ ކަވަރޭެޖއް ނެގިފައި އޮންނަން. އޭރަށް ހަމަ ޑެތް  ކަންނޭނގެ މިހާރު ހާލަތްތައް މިހުރި

ނޑުމެން މިކިޔާހާ ބޮޑު  އްޖެހޭނެ ޕްރީިމއަމެއް ެވސް ދައްާކކަށް ނުއެ ބައި އެނީ މީންްސ ޭއގަިއ ަކަވރކުރާނީ. ދެން އަުޅގަ

މާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ އެކްސްޕްލޯ ކޮށްލައްވަން. ދެން ހެލްތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

ލް ޓްރީޓްމަންޓް ްއވާނެ. ހަމަެއކަނި މެޑިކަިޑޝަނަލް ބެނިފިޓެްއ ކަވަެރއް ނުއެ އިންޝުއަރެންްސގެ ތެރެައކު އޭގެ އެ

 ގުިޅގެން. ުޝކުރިއްޔާ.  ކަވަރވާނީ ެއއާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެެރއިން ޢިްއޒަތްތެރި ެއއް ެމންބަރެއްގެ ފިިރކަލުން އޭްޕރީލް މަހުގައި ވަރަށްބޮުޑ  އާދެ!

ހޯދަން އަނބުރާ ފައިސާ  ގެއްލުމެްއެވގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފަިއވަނީ. މިހާރު އަދިވެސް މިކޮޅުން އެ 

ނޑަށް ަޚބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މިކޮޅުން ތަންކޮޅެއް ފޮނުވުން ވަީނ ނުލިބިފަ އިގެން އަދިެވސްހުށަހަޅަ . އަޅުގަ

ެދން އެހެން ދިމާވާ ެއއްެޗއްސަްށ އިތުރުގޮެތއް ޮއވޭތޯ ނޫނީ  .ލަސްވީމަ ނުލިބި ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުފޮނުވި އޮތީމަ

 ންފިލުވާލަ ދެްއވަފާނަންތޯ. ފޮނުވީމަ ކިހިނެއްތޯ އެކަްނކަން އޮންނަނީ އޮޅު

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެްނގެ ޕޮލިސީގައި އެބައިނދޭ ތިދެންނެިވ ގޮތަށް ކްލެއިމްތައް ހުށަހަޅަން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މުއްދަތު ތެރޭަގއި ޭއެގފަހުން ފޮނުވާ ކްލެއިމްތަްއ  ނަމަވެސްމުއްދަެތއް. ދެން އެހެންުދވަހުގެ  01 އަުޅގަ

މިސާލަކަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ފުރަތަމަ އެ ކްލެއިމް  ންސިޑަރ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮ 



  

ައޅުަގނޑުމެން އެ  ންނަމަވެސްރިޖެކްޓުވެދާނެ. އެހެ ހުށަހަޅާއިރުގަިއ ައޅުަގނޑުެމން އެ ޕްރޮސެްސގެ ތެެރިއން

 ބެހޭ.... ލު އެނގިަފއެއްުނއެއް ނެތް ތިދެންނެވި ކްެލއިމާކޮންސިޑަރކުރާނެ. ދެން އަުޅަގނޑަށް އަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ިފރިކަލުން ޢާކުަރްއވަނީ މާރިފާރފަލާޙް އެ  އާދެ! ރިޔާ މިރުގެ ވާހަކަުފޅު. އަުޅގަ

ހަމަ މި ކޮމިޓީ އަށް ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފަިއ އޮތީ. އަދިވެސް ހަމަ ސްޓްރެޗަރ ކޭހެއް އެ ކޭސްައކީ. 

ރޑް އޭޕްރީްލގައި ާރްއޖެއިން ބޭރަށް ވަޑަިއގަންނަަވން ޖެހިގެން ސްޓްރެޗަރ ކޭހެއްަގއި ގެންެދވީ ހަމަ ލައިފް  އެއީ ތާ

ވޯޒް ނޯ ޓައިމް އިތުރުކަމެއް ކޮށްެގން މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީގެން  ހެންވީމާ، ދެއަރ. އެތްރެޓްނިންގ އެކްިސޑެންޓެްއގަ 

ސާބަށް ގޮސްފައި އޮްތ ޓް ކުާރ ހިފައި އޮތީ. އެހެްނނޫނިއްޔާ އިންޕްރިޓެންަވގުތުން ަވގުތަށް ގެންދަންޖެހި ،ގެންދާހާ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގަ ކަމެއްވީމާ އި މިތާނގެ އިާދރާއިން މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ެއއީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލައްވާކޮުޅން ފޮނުއްވުނީ. އެ ަބއްަލވާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ތަންކޮޅެއް ލަހުން މި ފަިއ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަެމއް ިއނގޭތޯ. އަންގާލަ  ދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ ެމނޭޖަރ އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑު މިދެންނެވީ އެ އްހެްނ ތިދެންނެވި ޙާއަޅުަގނޑު ެވސް އަނެ ދިސާ އެނގިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮފީހަށް ގޮސް އޭތި ެޗކްކޮށްލާފަިއ  ނޑަށް ނޭނގި އޮތީ. އެހެންނޫްނނަމަ އަޅުގަ ކްލެއިމްގެ ސްޓޭަޓސް އަުޅގަ

ރު އެކޮުޅގަިއ ބިލުތައް ުހރެއްޖެއްާޔ އޭިތ ޕްރޮސެްސވާނެ. ދެން މިކޮޅަށް އަނބުރާ ޮފނުވާލާފައި ހުރެއްެޖއްާޔ ހަމަ މިހާ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާލިހާ އަވަހަކަށް އެކަންަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.   މިކޮޅުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ.  !އާދެ،

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑަށް ތި ބިޤު، ނަޝްރަތް. އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ ޝާ ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަތަކުން ބަެއްއ  އަުޅގަ

ނޑަށް އަ ޕްކުރީމާ އަސްލު ައހާލަން އުޅުނު އެއް ސުވާަލީކ މިސާލަކަށް ޓޮޕްމަޢުލޫމާތު އިތުރު ލިބިއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

އަދި ސިލެކްްޓ ވާްލްޑ  މިކޮޅުން މަޖިލީސް ކޮމިޓީން ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުން ނިންމީމާ ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ިވޔަސް

ހިސާބުން ބައިވެރިކުރެވޭ  ޖެއްގައި ވިޔަސް ޓޮްޕޮކށްދޭން އެހެން ތިކޮޅުަގއި އޮްނނަ ޕެކޭކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެނޫ ޖުޕެކޭ



  

ުސވާލު. ދެން އަނެއް ުސވާލަކީ ާރއްޖެއިްނ  ގޮތަށޭ އޮތީ. މަޖިލީހުންނޭ އެކަން ނިންމަންޖެހޭނީ ދެއްތޯ. އެއީ އެއް

އެހެންކަމަށްވަންޏާ އޭނަ ޑޮކްޓަަރްށ  .އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މިސާލަކަށް ސްރީލަންކާ 51ބޭރުގައި ިކޔަވަން ހުންނަ 

ލަތްތަކުގައި ުކއްލިއަކަށް ހަމަ މާލެއަށް ގުަޅއިގެންތޯ އެކަން ކުިރއަށް ގެްނދަންޖެހޭނީ. ދެން މެންބަރަކު ދައްކަންޖެހޭ ހާ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި ގުޅޭ ނަްނބަރެއް މިހާރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައި އޮތުން ެއއީ ބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ެއއީ 

ނުޑ ވެސް ފާަހގަކު އާއި ދެްނ  ރަން. ެދން އެކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯބޭނުންތެރިކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

 ރަން މީގައި އިްނކްލޫޑުކުެރވޭނެ ެއއްވެސް ހާލަތެއް ޮއވޭޯތ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ޑްއަދި ޭއގެ އިތުރުން ސްޓެޕް ިޗލް

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

އްާޔ އިނގޭތޯ. މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް ޚިުދމަތް ހޯއްދަވަން ވެއްެޖއްާޔ ޝުކުރި  އާދެ!

ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެނގިެގން އެކަމެއް މިވަނީ. ދެްނ  ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކީ ކޮންެމގޮތެއް ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް މެސެޖު  އެްއގޮތަކީ ހޮސްޕިޓަލުން ތުރޫކޮށް އޭތި ައއުން. ދެން އަނެއްގޮަތކީ އަުޅގަ

ކޮށްލެއްިވއަސް ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ހަމަ ގުޅާލެއްވިއަްސ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަދި ައުއ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ލި ނޑުމެންގެ ފޯކަލް ޮޕއިންޓުގެ ކޮންެޓކްޓް ޑީެޓއިލްސް އެއް އަުޅގަ ބިެއްއ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ޓައިގެން އެ ަމޢުލޫމާތާއި އެއްެޗއްހި ވެްސ ވާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އައު ޕޮލިސީ ޖެހޭ ހިސާބުން ފައްނުލައް

ނޑުމެން އިންނާނެ އެކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ޓެްކސް ކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޓްޝެއަރކުެރވިގެންދާނެ. ދެން އޭަގއި އަުޅގަ

ސް އިންނާނެ މިހާރު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އެޓެންޑުކުރާނެ ނަންބަރެއް ވެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަ އެއް ނޫން އެީއކީ. ދެން އެަކމަކު އޭަގއި ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވިޔަސް ޑޮކްޓަރަށް 

ނޑުމެން މިދަންނަވަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއަކީ މިސާލަ  ކަށް ާކޑު ހިފައިގެން އޭ.ޑީ.ކޭ އަްށ ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ީމގައި އަުޅގަ

ން ހަމައެއް ނުެވއްޖެހޭނެ. އެއީ ާކުޑ މެދުވެރިކޮށެއްނޫނޭ ެއވަނީ. މަޖެހޭ ގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަކުވަަޑއިގަތީމަ ެއއީ ހަ

ްސގައި. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް މާދަމާ ޑޮކްޓަރަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ަކމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ކްލެއިމް ކޭސަ

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް މެސެޖުކޮށްލާފައި އޭތި އެރޭންުޖވެގެންދާނެ. ދެން އެމަޖެންސީ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ޓަިއގެން ހޮސްޕިޓަލުން އޭިތ އިްނނާނެ. އޭރަށް އެހިސާބުން ަފއް އްއްޖެއްާޔ ހަމަ އިތުރު ގޮތެްއ ނުއެ ހާލަތްތަކުގައި ވެ 

ނޑުމެންގެ ޑްމާ، ެއގޮތަށް ހަމަޖެހޭނީ. ދެން މީގައި ސްޓެޕް ޗިލް ޓޭކް ޯއވަރކުރާނެ. އެހެްނވީ  ރަން މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ބޭފުޅުންގެ ރިކުއަރމަންޓަަކށް ތި ޕޮލިސީތަކުަގއި ބަިއވެރިެއއްނުެއއްކުރޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ވަންޏާ އަުޅގަ

ކޮމަންލީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ވެސް އޭތި ެއކްސްްޕލޯކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ،  އަބަދު

ނޑުމެންނަށް ޑްރަްނ އަނެއްހެން ކަވަރ ުނއެޕޮލިސީގައި ސްޓެޕް ޗިލް މެރިސްކުއައިްސކޮށް ްއކުޭރ. އެކަމަކު އެީއކީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް އަނެއްެހން ތަފާތެއް ނުނޫން. ޑިޕެންޑެންޓުންގެ  ބަލާއިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް އް އިންނާނެ އެތެރޭގަިއ އަޅުގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ދެ!އިނގޭތޯ. އާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުަޑކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް ެއބައޮތް.  އާދެ!

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑު އިތު އާދެ! ރަށް ސާފުޮކށްލަން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާުލގައި ެދްއވި ޖަވާާބއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އުޅޭ ކުްއޖަކު ދައްކަން ވެއްެޖއްޔާ ޭއގެ މާނައަކީ ެއއްދުަވސްކުރިން ުބނަންޖެހޭނޭ. އެއްދުވަްސކުރިން 

ލުތައް ފަހުން ބި އިެގންގޮސްފަ ،އެމަޖެންސީ ކަހަލަ ހާލަތެއް އައިސްިފއްޔާމުން ަވގުތުން އޭތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

 ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިކޮޅަށް. އެީއ ދެއްތޯ އޭގެ މާނަައކީ. 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެންނަށް  ،ނޫނޭ ނޑު މިެދންނެވީ މިސާލަކަށް އެގޮތަްށ ޕްލޭން ކޭސްެއއްަގއި ެވއްޖެއްާޔ ރަނގަޅީ އަުޅގަ ޭއގައި އަުޅގަ

އިންފޯމްކޮށްލާފައި ހަމަޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑަިއަގތުމޭ. އޭރަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިތުރު ަވގުތު މަޑުނުކުރަްއވާ  އޭތި

ނޑުމެންނަށް ހަ މަ އެކަންތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ދެން އެމަޖެންސީ ކޭސްތަކުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ހޮސްޕިޓަލުން އަޅުގަ

ލެްސކޮށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ދެން އެކަހަަލ ދެން އެހެންވީމާ، އޭތި ކޭޝް  ގެން.ޓައި އިންފޯމްކުރާނެ އެހިސާބުން ަފއް

ނޑުމެންނަށް މެސެޖެއް ކޮށްެލވެނިކޮްށ ރަނގަުޅވާނެ. ދެން އަބަދު   ކޭސްތަުކގައި ވެްސ ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަްށ އަުޅގަ

ޅަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާފައި ބިލުތައް ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލަފު ވެސް އޮންނާނެ ތި ވެސް ެއގޮތަށް އޮތްކަމަށް ިވަޔސް އަބަދު

ލެސްކޮްށ ވެއްޖެްއޔާ މިދެންނެވިގޮތަްށ  ޕްޝަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ކޭޝްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވުމުެގ އޮ

 ފަސޭހަފުޅުވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ. އި އެ އެރޭންޖުެވގެން ދިަޔއިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންފޯމްކޮްށލާފަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މަރުޒޫގު.  އާދެ!

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ



  

ނޑު ހަމަ ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޢާއްމުކޮށް ެމންބަރުން ބޭސްފަރުވާ އަށް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުގަ

ލެްސކޮށް މި ނީ. ދެން ެއގޮތުން ކޭޝް ންނޭނގެ ވާބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވިަފިއ ކަ ވަަޑއިގަންަނވާ ޤައުމުަތއް ތި 

ބޭފުޅުންނާިއ ެއ  ޤައުމުތަކުން ެއއް ހޮސްޕިޓަުލ ނަމަވެސް ހަމަޖެއްސުުމގަިއ ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ ެއއީ ތި

ތޯޭއ މިހާތަނަށް. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް އޮތީ އިވާނީ ވަރަށްާގތް ގުޅުމެއް އުފެއްދިފަ  ހޮސްޕިޓަލުތަކާ

 ެއައށް ޖަވާބު ދެއްވާ.  ނުވަތަ ތިބޭފުޅުން... އާދެ!

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން ޕޮލިސީގައި މި ހިމެނެނީ އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ،  އާދެ! ނޑު ުކރިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

ލެސްޮކްށ ޤައުމުތަކުން ވެްސ ހުންނާނެ ކޭޝް  ހުރިހާ ސިންގަޕޫރު. އެހެންވީމާ، މި، ތައިލެންޑް ދެން މެލޭޝިޔާ

ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ އެއް ހޮސްޕިޓަލް އެޓްލީސްޓް. ދެން އެގޮތުން ސިންގަޕޫރުގައި މިއިންނަނީ އެންމެ ހޮސްޕިޓަލެއް. ދެން 

. ދެން މެލޭޝިޔާގައި ވެސް ހޮސްޕިޓަލާ ްންގރާޑާއި ބެންޮކކްހޮސްިޕޓަލެއް އެަބއިނދޭ. ބުންވު 4ބެންކޮކްަގއި ސީދާ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސޭ ހަމަޖެއްސޭނެ. ދެން އިންޑިޔާ، ސްރީލަންާކަގިއ  ންޑާބިނެ ސައިމްއެބަހުރި ސަންވޭއިން އަުޅގަ

އިން ނޫނިއްާޔ  ކާ ވެސް ޑާޑިމްސްވެއްެޖއްޔާ ހުންނާނެ ވަރަްށ ބައިވަުރ ހޮސްޕިޓާތައް. މިސާލަކަށް ލަން

ނޑުމެންނަްށ ކައަޅުަގނޑުމެންނަ ށް އޯ.ޕީ ހަމަޖެއްސޭނެ އެހެން ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން. ދެން ޑާޑިމްސުން އަޅުގަ

މަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ލިސްެޓއް ޭކްޝ އައި.ީޕކޮށް ެވއްޖެްއޔާ ހަމަޖެއްސޭނެ. ދެން އިްނޑިާޔގައި ވެސް އޮންނާނެ ހަ

ިރވެންޑްރަމް، ެޗންނާއި، ބެންގަލޫރު ހުންނާނެ ލެސްކޮށް ހަމަޖެއްސޭނެ ވަރަށް ބައިވަރު. ޚާއްޞަކޮށް ިއންޑިޔާގެ ޓް

 ޢާއްމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މެޑިކަލް ޓްރީޓްމަންޓަށް މިދާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ތި 

ނޑުމެްނނަށް އިންފޯމްކޮށްލީމަ ދެން   ބޭފުޅުންގެ އިތުރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެގޮތަށް ރިުކއަރމަންޓެއް އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން އިންޕެނަލްކުެރޭވތޯ ބަލާނަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑަްށ ސުވާލު ފުރިހަމަމަޢާފުކުރައްވާ ދިަޔއީ. ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުަގނޑު ބުނެލަން ބޭނުންީވ  ނުކޮށްލެިވ އެތި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކާޑު ަދއްކާފަިއ އެބަ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެސް އެބަ ެދއްކޭ.  މިސާލަކަށް ރާއްޖޭަގއި ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކާޑު ދައްަކިއގެން އެއް  އަޅުަގނޑު ބުނަން މިއުޅޭ ާވހަކައަކީ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ހަމަޖެއްސޭނެތޯއޭ އަުޅގަ

ގޮތް.  ގަިޑއިރު ނާންާގ ޑޮކްޓަރަށް ެދއްކޭނެ 42ާވ ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅު ބޭފުޅުންނަށް ތި ހޮސްޕިޓާ ނަމަވެސް އަދި ތި

 އޭަގއި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮަބއިޯތއޭ. 

 



  

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން ހަމަ ޓެ އާދެ! ނޑުމެންގެ މި ކާޑު ސިސްޓަމް މި އެއްޗަކީ އަުޅގަ އިލަރ މޭޑުކޮްށ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ޤައުމުތަުކަގއި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިކުއަރމަްނޓަށް ރާއްޖެއަށް ހަދާފައި އިްނނަ ސިސްޓަމެއް. ދެން 

ލެސްކޮށް މިބޭނުންކުރަނީ ތަފާތު މޮޑެލް. މި މޮޑެލް މި ބޭނުންކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ކޭޝް 

 އަުޅަގނޑުމެން މިދާ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އޯ.ޕީ ޓްރީޓްމަންޓަކީ އެ ،ްއަޞކޮށް މި ޤައުމުތަުކގައި ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން ޚާ

ނޑުމެންެގ  ޓެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްލެސްކޮށް ދެއްވާ ޓްރީޓްމަންބޭފުޅުން ކޭޝް  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އާަދކާދަ ހުރިގޮތުން އެ ރިކުއަރމަންޓަކަށް އެބަވޭ. އެހެ ްނވީމާ، ެއތަންތަނުން އަޅުގަ

ހެން ކާޑު ދަްއކާފައި އެ ްށ މިއިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައނެއްގޮތަ ވާހަކަދެެކވިގެން މި އުސޫލުން އޯ.ޕީ ެވސް ހަމަޖެއްސޭ

 އްޖެއްޭސނެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ ވެސް ޤައުަމކުންނެއް ހަމައެއްނުއެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް  ޚިދުމަތް ލިބޭ

އީކީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަކަށް ނުެއްއ ގޮެތއް ނޫން ެއ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އެ ބޭފުޅުން އެ އިންޝުއަރެންސް ޕްރެކްޓިސްކުރާ

ޚާއްޞަކޮށް އޯ.ޕީ ެވއްޖެްއޔާ މިސާލަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކާފަިއ  ،ބޭފުޅުން އެބަ ޭބނުންފުޅުވޭ ހަމަ ކޮންމެ . އެއިނދޭ

ކްޝަނަކަށް މިވަނީ. ހެނީ. އެހެންވީމާ، ވަކި ްޓރާންސެދާްނޖެ ތަނަކަށް މި ެވސް ަވކި ބޭސްނެގުން ެވސް ެއއީ

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫކަމަްށވަނީ މޮނިޓަރކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  ހުރިހާ ެއއްެޗއް އެ އެއެހެންވީމާ، 

 .ޤައުަމކަށް އްޖެއްސޭނެ އެްއވެސްހަމައެއް އަދި ނުއެ ށް ެއގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މަރުޫޒގް ަވގުތު ހަމަވީ. ޢަލީ ފަޒާދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ހަމަ އާދެ! ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑު ވެސް  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ އަުޅގަ

މިހާރު މެންބަރުންނަށް ތަޢާރުފު ކުރެވިފައި މިވާ ެޕކޭޖަށް ލައިފް އިންޝުއަރެންސް އެްޑކުރެވޭނީ ކިާހވަރެްއގެ އިތުުރ 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު  .އެްއޗެއް ދަްއކަިއގެންތޯ އޭތި އަޅުގަ

ކޯިޑނޭޓްކޮށްގެން ނުވަތަ ގުަޅއިެގން ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންާދ  ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެެކވިއްޖެ ކޮންމެ ވެްސ ގޮތަކަށް ތި

ނޑުމެން ކުރީ ދު ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ  ވަހު މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނާވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ ވާހަކަދެއްިކއިރު އަުޅގަ

ނުވަތަ ފޯކަްލ  ތިބޭފުޅުން ކޯޑިނޭޓަރަކުކަމަށް. އެއީ ފަހުން  ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޔުނިކޭޓް ތި

އަެނއް ތަނަށް  އިހުއްަޓސް ހަމަ އެއީ ނޯމަލް ހޮޓްލައިނަށް ގުަޅއިގެން އެއްތަނަށް ޕާސްކޮށްފަ އިވާފަ ޕޮއިންޓަކު ދަްއކަ

 އި ީމގަ، ތިތަކެއް ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ ގޮއްސަ އެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ދަ އިޕާސްކޮށްފަ



  

ެރވެން ެއޅެން ހުރި ހުިރތޯ ނުވަތަ އެކަންަތއްތައް ަރނގަޅު ކު ހަމައަށް އެ ޝަުކވާ އަިއއްސަ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނާ

 ކީ ކޮަބއިތޯ؟ ފިޔަވަޅުތަކަ 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނެތް  ދެންނެވިޮގތަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑަކަށް އެނގިަފއެއް . މިހާރު ތިއިނގޭތޯ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ނަޑކަށް މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން  މައްސަަލއެއް ުއޅޭ އިނިކޭޝަންގަ ކޮމިޔު ނޑަށް ގާްތގަ ކަމެއް. އެހެންނަަމވެސް އަުޅގަ

 އިއިންޓް ހައިަލއިޓްވެފަ ކިޔާިލއިރުަގިއ އެ ޕޮ  އިްއގަނެގ އޮްތ އާޓިކަލެ އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ ީވ ނިއުސް އިްނ ކަންނޭ

ނޑުމެންނާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ކޮމިޔުއިން.  ކެއް ުއޅޭ ވާހަކަ އިނގޭތޯ މިހާުރ ނިކޭޓް ކުރުމުގައި މައްސަލަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އަނެއްއެހެންނަ .ތަުކގެ ތެރޭގައިމެންބަރުންގެ މި ސްކީމާ ބެހޭގޮތުން ހުރި އިޝޫސް ހެްނ މަވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީަވނީ އެންމެ އިްސކޮށް ހަމަ ފެށުނީއްސުރެން ފައްޓަިއގެްނ  އިނެތް. ެދން މީގަ އެއްއެނގިފަެއއް ނު  އަުޅގަ

ނޑާ އަެނއްއް. އެހެންވެއްޖެ ގެ މި ުއެޅނީނއަޅުަގނޑު ކަންނޭ ހެން ޔާ ދެން އެެހން ހުންނަ ބޭފުޅަކާ ދިމާނުވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދި މަޖިލީސް އިނކަންނޭ ދިމާވާނެ ނޑުމެްނ ކަމާިއ ގުޭޅ ބޭފުޅުްނނާ ދާރާގެ ގެ. ދެން ައޅުގަ އެްއކޮށް އަުޅގަ

 ިމހެން ދިމާނުވެ ދާތާ. އެއީ ކަންނޭނގެސިޓްކޮށްލާނަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މާގިނަ ދުވަސްވީ 

ނޑުމެން ޙަީޤޤަތުގަިއ ދަންނަވާކަމަށްވަ، މައްަސލައަކީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާމި ދިމާިވ  ކަންނޭނގެ ންާޏ މިހާރު އަުޅގަ

ނެްއ އަޅުަގނުޑ ހީކޮށްގެްނ މިހިރީ ގިނަ ދުަވސްވީމަ ސްމޫތްކޮށް މިކަންތައްތައް ދަީނއޭ އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެސް އެހެ

 އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އެކަްނތައްތައް ހަމަ ބަލާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ފަހަރު، ނޫން މިވީކީެއއް. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ބެހިން. އި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އޭ ލެޓްތަކެއް ވެސް ހަދާފަެއއްކޮށް ީލފް ވެސް މި ްސކީމާ ރު އަުޅގަ

ނެގިގެން ިދޔައިމަ އެބައި  އެބައި އޮންނާނެ. އެކަމަކު މި އަުއ ޕެކޭޖް  ދެން އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ވެސް

ވެސް އޭިތ  ތަފާތުތަކެއް ހުއްޓަސް މި ނެގޭ ޕެކޭޖުގައި އި އަަލށްއަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދާނީ. އެއީ ފަހަރެއްގަ 

 ހުރީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ތިމި ައޅުަގނޑުމެން މަޑުކޮށްލަިއގެން ، ކްޓެއް ނުވާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާރިފްލެ

މެންބަރުންގެ ހަމަ އިންިޑވިޖުއަްލ  އިގުޭޅގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދީފަ ނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ މި ސްކީމާބޭފުޅުން ބޭ

ނޑުމެއިނޭގތޯ، ބޭފުޅުންެގ ވަގުތު ހުިރވަރަކުން  ތައް ހުރިކަމަްށވަންޏާ އެއަށް ވެސް ތިސުވާލު ންގެ ަވގުުތ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ޚިޔާލުފުޅެްއ  އެކަްނތައްތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަހުރި. ދެން އިތުރަށް ތި، އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ.  މެން ހަމަ އެ އެއްެޗއް ކޭޓާ ކޮށްލާަނންވެސް ހަމަ ޝެއާރ ކޮށްލެއްވީމަ ައޅުަގނޑު އޮތަސް

ނޑު  އިނގޭތޯ. ލައިފް އިްނޝުއަރެންސް މި ވާނީ ތަފާތު ޕޮލިސީއަކަށް އާދެ! ދެން މި ަހމަ އެ ތަންކޮުޅ އަުޅގަ

ކަށް ރެންސަ އަންނާނީ. ވަކި އިންޝުއަ މި ެހލްތް އިންޝުއަރެންސް ްސކީމްގެ ތެރެައކަށް ނޫން .ރަނގަޅުކޮށްލަންެވގެން

ނަޑށް މިހެން އިނދެފަޕްރިމިއަމެ ވަކި ޕޮލިީސއަކަށް ވާނީ. ދެްނ އޭގެ   އިނޭނގެ. ދެން އޭގަ  އި ދަންނަާވލާކަށްއް އަުޅގަ



  

ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް ނަންގަވާނީ.  އެއީ ކިހާވަރެްއގެ ކަވަރޭޖެއްތޯ ކަމެއް ެޖހޭނެ ކޮންފޯމްކޮށްލަން 4އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ޓޫ މިލިއަންތޯ. ދެން ެއއަށް ބޭސްކޮށްފަ ފައިވް ހަންޑްެރޑް ތަުއޒަންތޯ ތޯމިސާލަކަށް އެްއ މިލިއަން އި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ނީ ައހަރަކު އިންނާނެ. އެހެންވީމާ އް ަކނަޑއެޅޭޕްރިމިއަމެ ެއ ދެ ޕޮއިންްޓ އެނެގނިކޮށް އަުޅގަ

 ރަށް ދަތި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލަން ވަ އިވޯްކއައުްޓކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންަނމަވެސް މިހެން އިނދެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކުަރން އުޅުނު އެއް ކުރައްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް އޭތި އަޅުަގނޑަށް މުޅިން  ސުވާލު ފަާޒދު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ފުރިހަމަ ވާހަކަ ނުވެ ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު ަވގުތު ސަލާމަތްކޮށްލަން. އަޅުގަ

ހުރި އި ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފަ އިއިދާރީ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިތާނގަދެކެވެމުންދިޔައިރު 

ފާހަގަކުރެްއވި ޮގތަށް މި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ އެ  ކުރެވިފަިއވަީނ ފަޒާދުނަށް ފާހަގައަޅުަގނޑުމެން އިމަޢުލޫމާތަށް ބަލާފަ

ފޯނުކޮށްލީމަ އެެކއްެގ ފަރާތުން އަނެކެއްގެ ފަރާުތން ފޯނު ޕާސްވަމުން އެ ައންނަނީ އެކަށީގެްނވާ ޖަވާބެްއ  .ވާހަކަ

ކަމަކަްށ  ްއޔާ ފަސޭހަކަން ކުަރންވެއްޖެކު އެގޮތަށް އެނުލިބި ދާ ވާހަކަ. އަދި އަމުދުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މީހަ

އްލެްއ ގޮއްސަ އެއަށް ޙަ  ިމވެނި ތަނަކަށް ުގޅާލާށޭ ދެން އެހެން ޕާސްވަމުން އިނުވާނެ. ނޯމަލް ޑެސްކަކަށް ގުޅާފަ

ުޑގެ ސުވާަލކީ ެއކަން އެހެްނ ަކމެއް. ދެން އޭަގއި ައޅުަގނ ނުލިބިގެންދާ ވާހަކަ ެއއީ ވަަރށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވުނު

ބޭފުޅުން އެއަށް ފަރުވާ ކުަޑކުަރއްވަނީތޯ ނޫނީ ސަރުކާރުެގ  މުންދަނީ މީގެ ކޮމްޕެޓިޓަރެއް ނެތީމަ ނޫނިއްޔާ ތިރެވެކު

ނޑުގެ ހަމަ ކޮންސާނެއް. ދެން މިއަށް ޖަވާބުދެއްވީމަ  ބަޔަކަށްވާީތވެ ވެސް ބޮޑަށް ފަރުވާކުަޑކުރަްއވަނީތޯޭއ. އެއީ ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު. 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:ސް އިންޝުއަރެންއެލައިޑް 

ބޭފުޅުންނަށް މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންެނއް ނުއެއް ބަލަން އަުޅަގނުޑމެން އެކަނިކަމަށް ތި

ނޑުމެންނަށް ކަމަކަށް. ދެން މީަގއި މި ދެްނނެވި ނޫނީ ކޮމްޕެޓިޓާރ ެއއް ނެތްމި އަންނަނީ ޚިދުމަތް ދެމުން  ހެން އަުޅގަ

ކަމެއް ދަނީކީ. ދެްނ  ނެތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑަކަށް އެނގިފަެއއް ނެތް ެއކަންތައް އެގޮަތށް އި އެނގިފަ

ނުޖެހިގެން އެ ޚިދުމަތެއް ޑުމެން މިދޭ ޚިދުމަތެއް ހިތްހަމަބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުެއއްވާނެ ތި

ަގއި ނޫނީ ފަރުވާ ކުަޑކޮށް ކުރާކަެމއް ކޮށްދޭކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ އެގޮތަށް ގަސްދުބޭފުޅުންނަށް ފޯރު ތި



  

 ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީތި ބޮޑަށް ޔޫސްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިލަްއވާނެ ނޫން. ދެން މީގައި މިހާރު

ން އެ ނަންބަރަށް މެސެޖްކުރީމަ އޭތި ޯވްކ ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަަޑއިގަންަނވަންވީމަ އަޅުަގނޑުމެ ކަންނޭނގެ

އްޔާ މް އިންނަ ގޮތުްނވެއްޖެ ކުރާކަން. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓެލެފޯން ިސސްޓަ 

ްށ ެއލައިޑް ޖެނެރަލް ނަންބަރަ .ނަންބަރު ނަގާނީއެ ގޮތަށް ަވކި މީހަކު ނޫން  އިންނަ އި އެލައިޑަްށ ުގޅީމަ މި ކުީރގަ

ގުޅައިިފއްޔާ ހަމަ މިހާރު މި މޮޑަންކޮށް މި ހުންނަގޮތަށް ކޮންމެވެސް ނަންބަރަކަށް ފިތާލާ ނޯމަލް އެ ޕްރޮސީޖާރ 

ނޑުމެން މިދޭ ނަންބަރުން ހަ ްއޔާ މަ ޑައިރެކްޓުކޮށް އެ ބޭފުޅަާކ ގުޅޭނެ. މިހާރު ވެއްޖެއިންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނީ ހަމަ ަވއިބާ ކަންތައްަތކުަގއި ައޒީމް އެ ހުންނަ ޭކޝް ލެސް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފޯކަލް ޕޮއިްނޓަކަށް

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ހެން ގުޅާލިަޔސް ވެސް އަދި ދިމާވާނެ އިނގޭތޯކޮށްލިޔަސް އަެނއް

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މި އަޅުަގނުޑގެ ދެ ދައްކަނީ އާސަންދަ ނޫނީ އެކަހަލަ ޕްރޮގްރާމެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން.  ވަނަ ުސވާަލކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ  އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކިއގައި ައޅުގަ

ހަކަ. އެީއ ވާ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދާ ޮބަޑށް އާސަންދަ ކަހަލަ ޕެކޭޖެްއ ތި އިންޝުއަރެންަސކަށްވުރެ

މިވެނި ތަނަކަށް ދިަޔއިމައޭ  އި ްއގަ ނުކުރަްނ އެީއ އިންުޝއަރެންސެ އްާޔ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްއިންޝުއަރެންސް ެވއްޖެ

ށް. ްއޔާ އެ ވާނީ ާއސަންދަ ކަހަލަ ޕެކޭޖަކަމައޭ އޭތި ލިބޭނީކީ. އެެހންވެއްޖެހޮސްޕިޓަލަކަށް ދިޔައި މިވެނި

އެްއެގ ންނަނީ މެންބަރުންނަށް ވަކި އޭރިޔާ ޤާނޫނީގޮތުން މި އި ،ން އޭތި ލިބެންޖެހޭނެއްޔާމުއިންޝުއަރެންސް ކަމަްށވެއްޖެ 

މިވެނި  އިއެެހންނަމަވެސް އެތަނުން ހުރިާހ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެސް ަވކި ލިސްޓުކޮށްފަ  .ަކވަރުާވގޮތަށް އި ތެރޭގަ

ނުޑ ަޤބޫލެއްނުކުރަންކަމަ ހޮސްޕިޓަލަކުންނޭ ބުނެވޭނެ . ްއޔާމުންވެއްޖެ ކަމަށް ސްއިންުޝއަރެން  ކަށް އަުޅގަ

ަޓކަިއ  އްޔާމުން އެ ލިބެންޖެހޭނެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެސް ަރނގަޅު ފަސޭހައަކަށްއިންޝުއަރެންސް ޕެކޭެޖއް ެވްއޖެ

 ްއޔާ ހުރިހާ ތަނެއްންނަމަވެސް އިންޝުއަރެންްސ ވެއްޖެނުލައި ވަކި ތަންަތނެއް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ. އެހެ  އާފައިސާ

ނޑަކީ ަވކި ހޮސްޕިޓަލަކުން ވިހި ތިރީސް ވެސް ަކވަރުވާ ންޖެހޭނެ. ޭއެގ އަނެއް ސަބަބަކީ މިހާރު މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ރެކޯޑު އެތާ ހުންނާނެ. ތި ޭބފުޅުން އެ ލިސްުޓ ނެތީމަ  އަހަރުވަންދެން ބޭސްކުރަމުން އަންނަ މީހެއް. އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ވާނެ ބޭފުުޅން ވިދާޅުާވ ތަނަކަށް ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ ތި ކަމެްއ  ބަދަލުވާން. ެއއީކީ އަުޅގަ

ހުއްޓަސް ަކމެއް ދިމާވެދާނެ. އެ ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި ތި ވިދާުޅާވ  އިނޫންހެން. ދެން ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރާގޮުތގައި ކުަޑކޮށް ، ޕިޓަލަކަށް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާހޮސް  އި މިއާއިްނޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއާއަުޅގަ

އެބަވޭ މީ ފުށޫއެބަ އަަރއޭ. މި ބޮޑަށް އާސަންދަ ކަހަލަ ކަމަކަށެއް މިދެވެނީ އިންޝުއަރެންސް އިން ެނއްޓިގެްނ  ތަފާތު

 އެބަދޭ. 



  

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ެޅއް އެ ދެއްެކވީ. ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް އެންމެ ޖުމްލައަކުން . ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުއިނގޭތޯ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

 ވެސް ތި އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ަދންނަވާލިން މިހާރު އެ ހޮސްޕިޓާތަކުގެ އިތުރުން ކަންނޭނގެދަންނަވާލެވުނީމަ 

ނޑުމެންނަށް އިްނފޯމްކޮށްލީ ކޮށް ސްމަ ކޭޝް ލެބޭފުޅުން ޢާއްމުކޮށް ވަޑަިއގަންނަވާ ހޮސްޕިޓަލެއް އޮތިއްޔާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެތަނެްއ ލެވޭތޯ ބަލާނަން. ދެން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ޤައުމުތަކުގެ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުްނ  ވެސް އަުޅގަ

 އިފަރުާވކުރެްއވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ޖެހޭީނ ބޭސްފަރުވާ ކުަރއްވާފަ ބޭސްވެސް 

އެހެން ހަމަ  ހަމަ ޚަރަދުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިގެްނދާނެ އިނގޭތޯ.، ން. އެހެންވީމާށް ބިލުތައް ފޮނުވައަޅުަގނޑުމެންނަ

އެ ހުންނަނީ  އިރާތް ކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނުޑމެން ވަކި ހޮސްޕިޓާތަކެއް ަކނޑަައޅާފަމެންބަރު ދެންމެ އިޝާ

މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެ ޤައުމުތަކުން ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް .ފަސޭހަފުޅުކޮށް އެކަންތައް ކުެރވިދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލާފަ

 ކުރާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. ރކޮންމެ މެޑިކަލް ސެޓަރަކުން ެވސް ކަވާ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އީވަރަށް ުކޑަަވގުތުޮކޅެއް ވިަޔސް މި ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ވަރަށް މުހިންމު އެްއޗެްއ އަުޅގަ

އާސަންަދ ޕެކޭޖެއް ކަހަލަ ގޮތަްށ  އިމި އިންނަނީ ކުޑަކޮށް އޮޅުމެްއގެ ތެރޭގަ  .މެންނަށް އޮޅުން ފިލައިެގންއެން

އެންމެ ބޮޑަށް އޮޅުްނ ފިލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ަޙޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ތަނަކުން  ަކންނޭނގެއަޅުަގނޑުމެން ހީވަނީ ެއއީ 

އި ނެތިގެން ނުކުެރވި އިމަ އެއަށް ލާރި ލިބެންޖެހޭނެ. ކޮންމެހެން އެތަން ލިސްޓުގަވެސް ބޭސް ކުރެވެން ވާނެ. ބިލު ގެނަ

 ނުޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުންނާކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓެއް ހާއިރު އެބައޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މި މުބީންގެ ވަގުުތގައި އެަބއޮތް ހަމަ މިނިވަރަށް ބޮޑަށް  ،އާދެ! ދެން އޮތީ

 ރިއަށް ގެންަދވާ. ކު

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޚިދުމަތް ހޯދިދާނެތޯއޭ  .ފްކުރައްވާތިޢާމަ ކޭޝް ލެސްކޮށް، ޔޭގެ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސްއާދެ! އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ ދުނި

ނޑުމެ ބޭފުޅުންގެ ތި ލިސްޓުގައި ނެތް ތި  ން.ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނޑުމެްނގެ އިމްތިާޔޒުގެ ޤާޫނނުގައި އޮންނަނީ އާިސޔާން  ދީފާނަން. އާދެ! ތީގެ ޖަވާބު އަުޅގަ މި ޤާނޫނުގައި އަުޅގަ

 ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ެއ ވިދާުޅވީ ާސކް އަދި އާސިޔާްނގެ ޤައުެމއް .ސާކް އަދި އާިސޔާން ޤައުމުަތއް

 އިފަރުވާ ކުރަްއވާފަކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ެވސް ބޭސްެވސް  އިވެސް ކޮންމެ ޤައުމެްއގަ  އި ތަނެްއގަ އްޔާ ކޮންމެޖެ ވެއް

ވެއްެޖއްާޔ ވާނެ  ބިލުތައް ގެންެނވީމަ ތިމަންނަމެން އެއަށް އަނބުރާ ފަިއާސދެއްވާނަމޭ. ދެން ާސކް އެްނޑް ާއސިޔާން

 ާޚއްޞަ ތަންތަނެްއ އެބަހުއްޓޭ. ވަކި ޓަކައި  ށް ކުރުމަށްވެސް އެ ވިދާުޅވި. ެދން ކޭޝް ލެސްކޮ މެދެން

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑު މިސާލަކަްށ މަޖިލީސް ދަތުރެއްގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން ބޭުރަގިއ އާސިޔާނުން ބޭުރގަިއ ތިއްބާ 

 ގޮތަކީ ކޮަބއިޯތ؟ މަލުކުރާނެތި ދެންނެވި އުސޫލުން ެވއްޖެްއޔާ ޢަ ގައިކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއް 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން ދޭ އިންޝުއަެރންސްތަކަކީ އެކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަްށ  ދެން މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

ބައެއް ކަންތައްަތއް ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަކވަރޭޖުން ، ނުމުގެ ގޮތުން ދޭ އިންޝުއަރެންސެއް. އެހެންވީމާ ލުދިބަދަ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސައިބޭރު ދޭނެ ކަންތައްަތއް.  ހުންނަ ކަންތައްތަްއ ނޫނީ ހަމަޖައްސައި އި ދީފަ ން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެއްޖެ ެނވި ކަަހލަ ހާލަތެއް ދިމާވެމިސާލަކަށް އެ ދެން ން ހަމަ ކޭްސ އްޔާ ޭއގެ މެިޑކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ބަިއ އަުޅގަ

، ދިމާވާނީ ދެއްތޯ. ދެން އެހެންވީމާެއކަހަލަ ހާލަތެއް  ކަންނޭނގެކުރާނެ. ދެން ވަރަށް މަދުން ބައި ކޭސް ެއޓެންޑް

ެރަވލް އިންޝުއަރެންސް ަނގަން އެގޮތަށް މަޖިލީސް ރަސްމީ ަދތުރުފުޅެއްަގއި ހަމަ ެއގޮތަށް ަވޑަިއގެން އުުޅްއވަނިކޮށް ޓް

އެފަދަ ، އެްއ ނުެއއް ިއންނާނެ. އެހެންވީމާްއޔާ ދެްނ އިތުރު ޕޮލިސީ ަވޑަިއގެން އުޅުްއވަނިކޮްށ ެވއްޖެ ނުޖެހޭ ޤައުމަކަށް

ހާލަތްތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް އަބަދު ވެސް މި ޕޮލިސީެގ ދަށުން ކޭޓާ ކުރެވޭނެ. އެެހންނަމަވެސް ދެން ޚާއްޞަކޮށް 

ްއޔާ ެއ ވަކިން އެަބ ނަގާ. އެހެންެވއްޖެ އްއި މި ޓްެރވަލް ިއންޝުއަރެންސެޕް ތަންތަނަށް ވަޑަިއގަްނނަވާއިުރގަޔޫރަ

އެްއވެސް ކަހަލަ ކަވަރޭެޖއް ނެތިއްޔާ ހަމަ މަޖިލީސް ، ރ ކުރާނެ. އެހެްނީވމާޕޮލިސީގެ ދަށުން އެ ކަންތަްއތައް ކަވާ

ނޑުއި ވެްއޖެރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ  ރމެން ހަމަ ބަލާނެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް އޭެގ ބޭރުން ވެސް އޭތި ކޭޓާއްޔާ އަުޅގަ

 . އިނގޭތޯ ކުރެވޭތޯ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ނޑު ފަހު ސުވާަލކީ ނޑު މިހާރު ހަނދާ ެއޑްކޮށްލީމަ އެބަ 4111 ކުރީަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ އާދެ! އަުޅގަ ނެއް ލިބެއޭ ައޅުގަ

ނޑު އޭރު ފުރަތަމަ ސުވާލުގައި ދަންނަވާލި ފެކޭޖްކަމެއް.  ތް ކޮން ޕެކޭޖެއްނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީސް އޭތި  އަޅުގަ

 . ތޯޕެކޭޖް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެއެ ކަމަށް ވާނަމަ  އެރޭންޖް ކުެރިވއްޖެ ތްރޫކޮށް އޭތި

 

 ބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާއިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ރއެްއ ެއއީ ރު ދެްނނެވީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިެލކްޓު ގޯލްުޑގައި އިންނަ ެއޑިޝަނަލް ފީޗާއާދެ! ައޅުަގނޑު އޭ

ކަމުގައި ވިޔަސް ވެްސ  އެ އެްއޗަކީ މަޖިލީސް ތްރޫކޮށް ނޫން، އެހެންވީމާކުޭއޝަން. އިވެ ޖެންސީ މެޑިކަލް އެމަ

 . އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނަލީ ވެްސ ޓޮޕްއަޕް ކޮށްެލވިދާނެ ބެނެފިޓެކޭއިންިޑވިޖުއަލީ އެ ބޭފުޅަުކ ާޕސަ

 އާދެ! ޝުުކރިއްޔާ. ވިޔަސް. ގޮތެއްކޮންމެ ނެތް ހަމަ  މައްސަލަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ފާހަގަކުެރިވފައި ނެތީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަ ޝިޔާމް އެދިަވޑަިއގެން ށް އެދެން. ޝިޔާމަށް ފަޢާކަެމއް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ބާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަޑަިއގެންދެްއވީތީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ދެއްވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މަރުޙަ

ނީ ނުންވަ ގޮތުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށްލަން ބޭ މަ ސުވާެލއްގެއަޅުަގނޑު ކޮށްލާނަން ދެ ސުވާލެއް. ފުރަތަ

ބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުން ސާުފވަނީ  . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިއިނގޭތޯ އިނޭދ ދެ އޮޕްޝަެނއް އެބަ  އިެވކުއޭޝަްނގައި 

ންނަނީ އިމަޖެންސީ ގެ. ެދން މި އ4111ިއެއީ ެއޑޯންއެއްތޯ އެއީ  .ސިެލކްޓް ގޯލްޑް ޕެކޭޖެއް އިއެކަހަލަ ގޮތަކަށް މީގަ 

ނޑުމެން މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ޕްރިމިއަމް ޕެކޭޖުެގ  .އެްކސިޑެންޓްއެންޑް  ޭއގެ ދަށުން އެއީ ވެސް އަނެްއާކ އަޅުގަ

ްށ މި އެމަޖެންސީ އިެވކުއޭޝަނަ އިތުރުން މީތި ސިލެކްޝަނެއްެގ ގޮތަށް ނޫނީ އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތަށް ސިލެކްޓްކޮްށގެންތޯ

ދެން  .ގޮތަށް މި އިންނަނީ. ދެން އަނެއް ުސވާލަކީ ުސވާލެއް ނޫން ުކއޭޓްކުެރވޭްށެގން އިވެޗާޓާރ ފްލައިޓް ޗާޓާކޮމި 

ވަަނ  42 ،ކްލޫޝަންސްެއކްސް 42ިއ އިން ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބޭފުޅުން ކުރައްވާފަ  އަޅުަގނޑަށް މިފަހަރު ޕްރޮޕޯސް ތި

 އިލަކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިަޔކު ބޭރުގަ މިސާ ނޑަށް މި ނަންބަރުން މި ދޭހަވަނީނަންބަރުގައި މި އިންނަނީ. ައޅުގަ

މަސްވުމަށްފަހު މީތި  0އި ދިރިއުޭޅތާ ހުރެ މި ޕެކޭޖުގެ ަދށުން ކިޔަވަން ހުންނަތާ ނޫީނ އެހެން ޤައުމެްއގަ  ކިަޔވަން

 މީތި ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަެދއްވުން، ވީމާކަހަލަ ގޮތަކަްށ މި ދޭހަވަނީ އިނގޭތޯ. ެއހެން ނުވާ އެޕްލައި

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން. ެދން އަދި ބޮޑަށް ޑެންޓަލް އައި އޮޕްތަމަލޮޖިސްޓުންނަށް ދެއްކުން މި އިންނަނީ އެންމެ 



  

ޝަލިސްޓެއް ލޮލުގެ ސްޕެ ،ވިޔަސް ސްޕެޝަލިސްެޓއް  ޮގތެއް ފުރަތަމަ ދައްކާ ދެއްކުން މި ވެގެން މިދަނީ އެއީ ކޮންމެ

އެ ދަްއކާ ދެއްކުން ީމގެން ކަވާރ ނުކުރާ ކަހަލަ  .މަ ދައްކާ ދެއްކުަމށްވާނީމަންޑުކޮށްގެެނއް ނޫންތާ ދެއްތޯ ފުރަތަރެކޮ

ގޮތަކަށް މި ިއންނަނީ. ޑެންޓަލް ދެން މި  އްޔާމުން. ހަމަ ޑެންޓަލް ެވސް އެކަހަލަެވއްޖެ ގޮތަކަށް ލޮލުެގ ކަމެއް

ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ހިމެނޭނު އި މީގަ ދެން ޑެންޓަލްވެސް  .ބައްަލާވފަ ކަންނޭނގެއިންނަނީ ކޮސްމެޓިކް ެއްއޗެްއގެ ގޮތަށް 

މިކަންަތއްަތއް ސާފުކޮށްލަދެްއވުން ވަރަށް  މި ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ވަނަ ނަންބަރުން 1އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން މި ޕޮލިސީއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގަ  އިނގޭތޯ. މިހާރު މީގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި  އިއުސޫލެްއެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްތިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ރިސައިްޑެވގެން އުސޫލެްއެގ ، އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ ޕޮލިސީއެއް މި ެދވެނީމި  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުްއވާ މި  0މެން މި ބަލަނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފަރާތެއް ގޮތުން އަުޅގަ

ގިަނއިން އެއް އަހަރު ދުވަސް ބަހާލީމަ އެކޮޅަށް ޮބޑުވަންޏާ ެއއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ުއޅުްއާވ  މަސް ދުވަހަށްވުރެ

ނޑުެމން މި ޕޮލިސީ ޖަހާއިރުގައި އަޅުަގނ އި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަށް. ދެން މީގަ އޭތި ޑުމެން ލާނަން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ށް. ދެން މިހާރު ވެސް ގޮތަ އް ާރއްޖެއިން ބޭރުގައި ފެމިލީ އެގޮތަށް ބައިިތްއބަވާއިުރގައި އެބައި ަކވަރކުރާ އިންކްލޫޝަނެ

ހެން ިއޝޫެއއް ިނއިންނާނެ. ދެން ެއގޮތަށް އިނުުމގެ ން މި އަންަނނީ ވެސް. އެހެންވީާމ، ެއއަުކ އަނެއްކުރަމުހަމަ ކަވާރ

ނޑުމެންނަމީ ރާއްޖެއިން ބޭރު ބޭނުމަކީ އަސްުލ ، ކަށް ނުއެއްެދޭވނެއޭ. އެހެންވީމާހުންނަކަށް މި ޕޮލިސީއެއް ައޅުގަ

، އި އިންނާނީ. އެހެްނވީމާޮގތަށް ފެމިލީ އެކްސްޓެންްޑކޮށްފަ އެގޮތަށް އިންނަ ެއއްެޗއް. ެއހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި

ރ ޕްލައިޓް ިމ ެއއްަޗކީ ސަޕަރޭޓް ަކވަރެއއް. ޗާޓަ ،އަުޅަގނޑު ނެ. ދެން މީގަިއ ފްލައިޓް އެައކު މައްސަަލއެްއ ނުޖެހޭ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ކަވަރޭޖްގައި ވެސް ކޮމާޝަލް ފްލައިޓެްއގައި ެއގޮތަށް އެާދ 

ގޮތަށް ްފލައިޓް ޗާޓަރ ކޮްށގެން އެ  ޓްރީޓްމަންޓްތަކާއި މި ެއްއެޗހިތައް ހަމަޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި

ނޑު ކުިރން ދެންނެވިހެން ޕާސަނަލީ ގެންދި އުމުގެ ބައި މިައކު ނުެއއް އިންނާނެ އެ ކަވަރޭެޖއް. އެ ކަވަރޭޖަކީ އަުޅގަ

ގެ ޕްރީމިއަމަކަށް. ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ހަމައެކަނި މި ދެ އޮޕްޝަނޭ 4111ވެސް އެޑް ކޮށްެލވިާދނެއޭ  ވިޔަސް

ނޑުމެން މި ވާހަކަދެއްކީ ލައިފް އިންޝުއަރެްނސެއް ނޫނީ އެކަމާ ގުޅިގެްނ  އިންނާނީ ދެއްތޯ. ދެން ކުރިން އަޅުގަ

ނެގިދާނެ ވާހަކަ ާޚއްޞަ ޕެޭކޖެއް. ދެން އޭަގއި ކަވަރ ުކރާނީ، މެޑިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ބައެއް ކަވަރެއއް ނުކުރާނެ. 

އްޔާ އެ ފެމިލީއަކަށް އްޖެވެ އިލާއަކަށް. މިސާަލކަށް އެކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ނިޔާކަނި އޭަގއި ބެނިފިޓެއް ދޭނީ އެ ޢާހަމައެ

ތަުއޒަްނ  111މިލިއަން،  5އްޔާ މިލިއަން ެވއްޖެ 5ކި އަދަދެްއގެ، އޭގެ ކޮމްފަންޒޭޝަނެްއގެ ގޮުތން އެ އިންނަ ވަ

މް އެަމއުްނޓެއް ފެމިލީއަށް ލިބިގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ޕްސަތަުއޒަންގެ ފައިސާގެ ލަމް 111ވެއްިޖއްޔާ، 



  

ލް އިންޝުއަރެްނސްގެ ތެޭރގަިއ ެވސް ހިމެނޭނެ އެކަހަލަ ހާލަތްތަުކގަިއ ހޮްސޕިޓަލު، ވާހަަކއަީކ މެޑިކަީލ މިއިން މެޑިކަ

ވަންދެން އެދާ ޓްރީޓްމަންޓެއް. ދެން ރިކަވަރ ނުާވ ގައި ާބއްަވއިގެން ދެން ރިކަވަރހޮސްޕިޓަލު .ރިލޭޑެޓް ހުރިހާ ކަމެއް

ތެރެއިން ަކަވރ ކުރާނެއޭ އިނގޭތޯ. ދެން  ޓަލެްއގެ ބިލުތަކެއް މީގެކަމަށް ވަންޏާ އެހިސާބަކަށް ވެސް އެހުރި ހޮސްޕި

 އާދެ! އް މީގެތެޭރގައި ހިެމނިގެންދާނެ.ހުރިހާ އެއްޗެ  އައި ކޮންސަލްޭޓޝަނާ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ މި ނިމުނީ.  ޝިޔާމް. ރަނގަޅު ދެއްތޯ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވުނު  ނޑަށް ހީވީ ހަމަ ދެން އަޅުގަ ނޑަށް، ޝާބިޤް ވިދާުޅިވ ކަމަށް އަޅުގަ ދެ ނުކުތާއެއް. އަޅުގަ

މައިންބަފައިން ވެސް މިހާރު އޮތް ޕޮލިސީ ތެރޭގައި ވެސް އިންކްލޫޑް ކުެރވިދާނެއޭ. ރިްސޓްރިކްޝަނެއް ނެތޭ. އެހެންތޯ 

 ޑޯނެއް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕްރީމިއަމަށް އެްއޗެއް ދަްއކަިއގެްނވާނެ ވާހަކަތޯ އޭރު ވިދާުޅވީ.ވިދާޅުީވ. ނޫނިއްޔާ އެ

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެންގެ ޕޮލިސީގައި ޕޭރެންުޓންނެއް ބައިވެިރއެއް ނުެއއް ުކރެ  51ވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންގެ ެއއްވެްސ ކަހަަލ ތެރޭަގއި ހިމެނުމަކަށް އަ  އަހަރާ ދޭތެރޭެގ ކުދިން ީމގެ  45އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން، 

ބަިއވެރިކުެރވިދާެނ ގޮތެކޭ ެއއީ މި ޕެކޭޖްަގއި  ތެރޭގައި ސްޓްރިކްޝަނެއް ނުެއއް ނެތޭ. ދެން ޕޭރެންޓުން މީގެރެ

ނޑުމެންނަށް އެކަންތައް ކޮށް ބައިވެރި ހުރިހާ ޕޭރެންޓުން މެންޑޭޓްރީ ސަރީކޮށް މިކޮމްޕަލް  ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

 ޕްރީމިައމެއްަގއި ވާހަަކއަކީ. . މެންބަރަކަށް އެ ނަގާކުރެވިދާނެ ހަމަ ޕްރީމިއަމްގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރީތޯ ޑިސައިޑް ކުރަނީ. ކޮމްޕަލް ރީއޭ ވިދާުޅވީ، ކާކު ސަކޮމްޕަލް ްއޔާއެހެން ެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ ތި ވިދާޅުވީ

 އަޅުަގނޑުމެން ބުނަންވީތޯ މަިއންބަފައިން ހިމަނާށޭ. އެއީތޯ ތި ވިދާޅުވާ ވާހަަކއަކީ.

 

  ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑު މިދަންނަވަީނ މިހާރު މިސާލަ ކަށް މެންބަރުންގެ އިންުޝއަރެންސް މިއޮންަނ ގޮތުން ެވސް މިއޮންނަނީ، މިހާރު އަޅުގަ

އަހަރުްނ  51ދެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ިމއޮންނަނީ މެންބަރުންގެ ފެމެލީއަށް އިންުޝއަރެންެސއް އޮްނނަންޖެހޭނެއޭ 

ސަރީކޮންނޭ، އޮތީ ކޮމްޕަލް ބަރުންނަށް ވެސް އެދަށުގެ ކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާަނއަކީ ހުރިހާ މެން

ހިމެނޭގޮތަށޭ. އިސްތިސްނާއެްއނުވޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އުސޫލަކުން އޮންނަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެދާނެޭއ. 



  

އިލާގެ ތެރޭގައި ޭޕރެންޓުން ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ިމޮއންނަނީ ޢާމިސާލަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންެގ އި ަކއަކީ ްއޔާ އެއީ އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހައޮންނަން ޖެހޭނެއޭ. ެއހެން ވެއްޖެންުޝއަރެްނސް ފަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަަލއެއް ނޫނޭ. އޭރަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ލާޒިމުވޭ ިތ އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ެވއްޖެ ްއާޔ އަުޅގަ

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ ން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ވެއްޖެކުރަތެރޭަގއި އިންކްޫލޑް  ބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް ދެންޏާ އެބައި މީގެ

 ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ހޯދަންށޭ ޖެހޭނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ކިޔަނީޤާނޫ ،4153/1މިހާރު  ިއމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނަކު މިހާރަކު ނޯންނާނެ  ނު ނަްނބަރު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނާނެ އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ވެްސ މައިންބަފައިންގެ ވާހަަކެއއް . ެއހެންނަމަވެސް ފަ

ނޑުމެން އެޭދ  ނޫިނއްޔާ ފުޅުން ބައްލަވަނީ ޤާނޫނަށްތޯއޭއެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ. ދެން ތި ބޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މައިން ނޑުމެން މި ބުނަނީ އަޅުގަ ނޑަްށ ރިކުއަރމަންޓަށްތޯއޭ. އަުޅގަ ބަފައިން ެވސް ހިމަނަދޭށޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ހަދައިދިނަސް. ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މައިންބަފައިން  ވަރިހަމަ އިނގޭތޯ ކަސްޓަމް މޭޑް ޕެކޭޖެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަންއްޔާ އަހިމެނިދާނެ. ޤާނޫނު އެހެން ވެއްޖެ  އްޔާ. ތި ވިދާޅުވާ ގޮތުން ކަމަށް ވެއްޖެ  ުޅގަ

ނޑަށް ޤާނޫ ނު ބަދަލުނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވެއޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިންބަފަިއންނާއި ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ސާފުވި އެްއޗަކީ  އަހަުރަވންދެނޭ ޑިޕެންޑެންޓުން ވެސް  45ވާހަކަފުޅުން ވިދާުޅވި، ޝާބިްޤގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

 45އަހަރު ނުފެރޭ ދަރިން ހިމަނަންޖެހޭނެއޭ.  51ންގެ ަމއްޗަށް ދެއްތޯ. ދެން ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެ އަސްލު ހިމެނޭނީ

އްޔާ އިްނޑިިވޖުއަލެއް ގޮތަށް އިންުޝއަރ ޅުވަނީ ދެއްތޯ. އޭގެފަހުން ވެއްޖެ އަހަރުވަންދެން ވެސް ހިމެނިދާނެއޭ ތި ވިދާ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ޕެކޭުޅވީ ެދްއތޯ. ދެން އެހެން ވެއްޖެ ކުރަންޖެހޭނެއޭ ވިދާ ޖް ަހއްދަވާެދއްވާަފއި އްާޔ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންަގވާަލދެއްވިދާނެތޯޭއ މައިންބަފައިްނ ހިމެނޭނެތޯ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިން ލޯްޒ ާއއި އަމިއްލަ 

ނޑު ބޭނުން މި ުހރިހާ މީހުންގެ ވެްސ، ހުރިހާ  މައިންބަފައިންނާ އިނގޭތޯ، ހިމަނައިގެން ގެންެދވިދާނެތޯ. އަުޅގަ

ވަަޑިއގަތުމެއް އެއީ މިކަހަލަ ިމ ސްކީމްގެ ތެެރއަށް ދައުަލތުން ޕްރީމިއަމް ނުދައްކާ، ބޭފުޅުންގެ ވެްސ އެދި 

ނޑުމެންގެ ޖީބުން އެްއޗެއް ަދއްަކއިގެން ކުރެވިާދނެ ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ެއޑޯނެއް ގޮަތށް، އަުޅގަ

ނެތޯއޭ. ޑިފަރެންސް ދެްނ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ހައްދަވާދެްއވިދާނެތޯއޭ. ަކސްަޓމް މޭޑް ޕެކޭޖެއް ހައްދަވާދެްއވިދާ

ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މިތަނުގެ މުވައްޒަފުްނ، ޓޮޕްއަ  512ޕް ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ ައޅުގަ

ދެން ބޭފުޅުންގެ ވެސް އަނިބ، ފިރި، ސްަޕއުަޒޒް  މުވަްއޒަފަކު މިތާނަގއި އެަބ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާ. އެ

ކުރާ ކަމެްއ ތޯ. ެއއްވެސް ާޤނޫނަކުން ލާޒިމުޑިޕެންޑެންސް ހިމަނައިގެން ިތ ބޭފުޅުންނަށް ޕެކޭޖެއް ހައްދަވާދެްއވިދާނެ

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް މިކަހަލަ ޕެކޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށްެދވިދާނެތޯ.  ނޫން. މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އަުޅގަ



  

ކަހަލަ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް ތި ބޭފުޅުން އިންޝުއަރެންސް އެބަ ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދެްއވާ. ތި ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ މި

ނޑު ބަލާލަން  ނޑުމެންނަށް ހައްަދވާދެްއވިާދނެތޯއޭ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، ތަންޮކޅެއް ދީލަތު ގޮތަކަށް މިކަހަލަ ޕެކޭެޖއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބޭނުންވޭ. އެވެސް ވަރަށް އަަވހަށް އިނގޭތޯ. މި ބަޖެޓު ކު ެވސް އެނގިލަން އެބަ ޖެހޭ.  ރާއިރު އަުޅގަ

ންޑޭޝަނެއް ގޮތަށް މައި ކޮމިޓީއަށް އޮތީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެކޮމަޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން 

ނޑު ހަމަ  އަިއއްސަ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ެއބަ ބަލާލަން. ދެން އަނެއް ސުވާލަީކ، އަުޅގަ

 އޯކުރާ ރައުންޑް އޮފަކަށް ދާތީ އިނގޭތޯ. އަނެއް ުސވާލަީކ އިާދރާއިން ެއއްެވސް ފައިާސެއްއ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

 . ދެން، އާދެ! ޝިޔާމް.މިހާަތނަށް ލިބިވަޑައިުނގެންފަ ސާެއއް އެބަހުރިތޯއޭފައި

  

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ޤައްރިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްެޗއް އިތުރުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ދެންމެ މު

ތައުޒަން ދެއްތޯ އަހަަރކަށް. އެހެންވީމާ، މީގެތެރޭަގއި  311އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއިދަ ޕެކޭޖް ލިމިޓަކަށް މި އިންނަނީ 

ނޑުމެންނަށް   311އިލާ ވިޔަސް. މި ޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޭރެންޓުން އަދި ޢާނެތޯއޭ އަފުރުޞަތު ނުލިބޭއެ ހިމެނިގެން އަޅުގަ

މި  311ދައްަކއިގެން. އެހެންވީާމ،  54111އަކީ ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ރަނގަޅު ޕެކޭޖެއްތާ ދެއްތޯ، ޕްރީމިއަމެއްގެ ގޮުތގައި 

ތި ނައިސް މީޕްރީމިއަމަށް ބަދަލު އިންނަނީ ލިމިޓަކަށް. މި ލިމިޓް ތެރޭގައި ޕޭރެންޓުން ހިމެނިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން މި

ނޑަށް ހީވަނީ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެތޯ؟   41%ދެން އައިްއސަ މީަގއި ކޯ އިންުޝއަރެންސް ެއއީ ައޅުގަ

ތައުޒަްނގެ މި  311 ިމ ޕެކޭޖް، 311އަކީ  ނައޮންލީ. މީގައި ދެން މި މާ ރުކޯޕަރޭޓް އިންޝުއަރެންސް ސިންގަޕޫ

 .ވިދާުޅވެފަ ނެއްތޯ އޭތިން، ކިހި ރުޕޫއަށްތޯ ސިްނގަ 41%އަޕް ޓު  ،41%ޕެކޭޖްގެ 

 

  ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑުމެން ތި ދެންނެވި ގޮތަށް މީގެ  ތެރޭަގިއ ޕޭރެންޓުން ހިމެނޭނެ ކަހަލަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެގޮ ނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ ކޮން އޮޕްޝަނެއްޯތ ން ވޯކްައއުޓްތެއް އަުޅގަ ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ޮކށްލާފައި އަުޅގަ

ކޮށްލާނަން އޭތި. ދެން ސްޓާފް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ދެން ޝެއަރ

މީގައި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ގެންގުޅޭ ދެ އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅޭ ޕެކޭްޖތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮފަރ ކުރެވިދާނެ. ދެން 

 ހިއްސާކޮށްލެވިދާނެ.ހަމަ ވެސް އެަބއިން. ދެން މިކޮޅަށް  ޕެކޭޖެއް މިހާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕްރީމިއަމާ...



  

 

  ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

މިހާުރ ގެންުގޅޭ ދެ ޕެކޭޖަީކ އަުޅަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ ޭބސިްކައކާއި ޕްލަްސއަކާ. ދެން މި ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ތި ލިންކްވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. އަުޅަގނޑު މިދެންނެީވ ޤަތުގަިއ އާސަންދަ ްސީކމާ މީބައްޓަންކޮށްފައި މި އިންނަނީ ޙަޤީ

ތަކެއް އެބަ ޮއވޭ. ސްސް ކޮންމެވެސް ބެނިފިޓްނަށް ވެސް މިހާރު އާސަންދަ ސްކީމުން ވެންމިހާރު ހުރިހާ އެންމެ

އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އާސަންދަިއގެ ކޯ ޕޭމަންޓް ބައެއް ހޮސްޕިޓާަތކަުކންނެއް، ކޮންެމވެސް އެްއެޗްއ ޖީބުން 

ދެން ކުރީގައި އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ.  ްއޔާ އެބައި އަޅުަގނޑުމެން މީގެއެހެން ވެއްޖެ

އްޔާ އެ ލިމިޓްތަެކއް އެްކސީޑް ވިޔަސް މި ސްކީމްެގ އް ވެސް އެބަ ހުރޭ. އެހެން ވެއްޖެތަކެސަންދަިއގައި ލިމިޓްއާ

ނޑުމެން މި  ދަށުން އިތުރުވާ ބައި ވެސް އިންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ އިންނަ ދެ ޕެކޭޖެއް. އެއް ެޕކޭޖުގައި އަުޅގަ

ތްދޭ މެޑިކަލް ސެންޓަރސްތައް ެއކަނި. އޭގެ މާނަައކީ އެތަންތަނުްނ ކަވަރ ކުރަނީ ހަމަެއކަނި ާއސަންދައިން ޚިދުމަ

އްާޔ ަކވަރ ުކރާނެއޭ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއް ވެސް އާސަންދައިން ަކވަރ ެއކަނި. ދެން ްޕލަސްގައި ެވއްޖެ އިތުރުވާ ަބއި

، ސިންގަރޕޫ ނެ ބެްނކޮކާ ހިސާބަށް. ކުރިޔަސް، ުނކުރިޔަސް ެވސް. ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވެސް ަކވަރ ކުރާ

 މެލޭޝިޔާއެއް ނުހިމެނޭނެ. ެއހެންވީމާ، ބެންކޮްކގަިއ މި ިއންނަ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލުތައް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މީގެ 

ެވސް އޮފަރ ުކރެވިދާނެ. ދެން ތި ބޭފުޅުްނ  ތެރޭގަިއ ަކވަރވާނެ. އެހެންީވމާ، ެއ ޕެކޭޖް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު

ނޑުމެން ރު އޮޕްޝަންތަކެއް އެހެން ހުރެއްޖެތު ބައްލަވާަލއްވާަފއި އޭަގއި އި އްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނާ ޗެއަރ ކޮށްލީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ އޭ  ްޓ ކުރެވޭނީ އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި ޕޭމަންޓް ކަންތައްތަކަްށ ގައި އެކޮމަޑޭބަލާނަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މަ ޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޕޮލިސީ ޕްރީމިއަމް ސްޓޭޓަސްއެްއ ބަލާއިރުަގއި، ދެން އޭގައި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަެނއްހެނެއް ނުއެއް ބަލަން. ޭއގެ މާނައަީކ އޭތި، ޕޮލިސީ ނެގުމަށްފަހު އޭތި ކޮންޓިނިއު ކުރަމުން 

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ އެ ޕޭމަންޓެއް ކްލިއަރ، އަދި ފަހުން ކްލިއަރ ވީކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް އިނގޭތޯ. އެ

މަސް ުދވަހުގެ އެކްްސޓެންޝަނެއް މި އިނީ އަިއްސ  3މިހާރު ހަމަވެފައި އިން އިންޝުއަރެންސް އަެނއްކާ އިތުަރށް 

މަސް ުދވަހުގެ އެްކްސޓެންޝަނެއް މިއޮތީ އައިްސ.  4އިްއޔެއާ ހިސާބަށް. އެހެންވީމާ، އޭަގއި ވެސް ޕޮލިީސ ޖަހާފައި، 

 4ވީ އިނގޭތޯ. އާދެ! ަހމަވީމަ، ނޫނޭ ނޫނޭ. ހަމަވީމަ އަނެއްކާ މިހާރު އިތުރަށް އެހެންވީމާ، އޭތި އިްއޔެއަށް މި ހަމަ

މަސް ދުވަހަށް އެކްސްޓެންޑް ކޮށްފައި މި އިނީ. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި އިދާރީ ކަންތައްތައް އަދި ހަމަޖެހިގެން ދިޔަސް 

ޖަހާއިރު ޕޮލިސީ  54މިސާލަކަށް އިއްެޔގެ ވެސް މި ޚިދުމަތްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަރެއްގައި ދިމާވެދާނެ ކަމަކީ 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ެއކްސްޓެންޝަނެއް މިއަންނަނީ އިއްެޔގަ ިތ އި ސިީޓއެއް މީހަމަވަނީ ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކޮެޅްއ ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޓައިމްއެކްސްޓެްނޑް ކޮށްލަން. ދެން އެހެން ވެއްޖިްއޔާ ފަހަރެއްގަިއ އަޅުގަ

ގާނެތާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގަިއ ެއކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި ހުރެދާނެއޭ ިމއަދު އަިދ ޚިދުމަތް، ކާުޑެގ ޚިދުމަތް ނަ



  

ލިބިނުލައްވާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މީގައި ޚިދުމަތުެގ ބުރޫއެއް އައިސްަފއި ިއންނާނެއޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވލީ 

ކުންނޭ. އެހެންީވމާ، ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓަސްެއއް އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ ބޮަޑކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިންނަ އެކަހަލަ ކަމަ

 ނުއެއް އިނގޭ. ދެން އޭތީަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފައިނޭންސް ސައިޑުން ބަލާލެވިަފއެއްުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި 

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ ޕޮލިސީތައް މިގޮތަށް ޕޭމަންޓްތަކާ ގުުޅވަިއގެ  ދަނީކީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ނެއް ނޫން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދޭތެރެ ދޭތެރެިއން މަޖިލީހުގެ އެކަމާ އުުޅްއާވ ސްޓާފުންނާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓެކްޓްކުރާނެ މިދެންނެވި 

 ގޮތަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި އިނގޭތޯ. ތި ސްޓާފުންގެ ެޕކޭޖް އާދެ! ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ދެކެނު ވާހަކަިއަގއި، ަހމަ ނިންމާލުމަށް ޓަކަ

ކުަރްއވާ އެތި ލިބޭނީ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އިދާާރގެ ިތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮްނއިރަކުޯތ ތި ބޭފުޅުން އޮފަރ 

ނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން ތި ބޭފުޅުންގެ އެއްެވސް ވާހަކަފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯ ވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްާސކޮށްފައި އިން ކަެމއް އެަބއިންޯތއޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް   އަހާނުލެވި އޮތް ުސވާލެްއ، ިތ ބޭފުޅުން

ދަތިފުޅުވާ ކަމެްއ މިކަމުަގއި. ދެން އަނެއް ުސވާލަީކ އިބްާރހީމް ރަޝީދު، މިހާރު މައިންބަފައިން، ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ގެ ޕްރީމިއަމްގެ ތެރެއިން 54111ސުވާލަކީ މިހާރު މިދައްކާ  . ދެން ޝިޔާމްގެމައިންބަފައިން ނުއެއް ހިމެނޭ ދެއްތޯ

ކާ ެއްއވެްސ ްއޔާ އޭރުން ޤާނޫނާ ފުށުއެރުމެއް އައިްސގެން މާލިއްޔަތު ކަންތަފައިން ހިމަނައިފި ކަމަށް ވެއްޖެމައިންބަ

ނމައްސަލަެއއް ޖެހޭނެ ޑުމެންނަށް އެ މައިންބަފައިން ވެސް ބާވައޭ ައނެއްކާ. މިސާލަކަށް މި ބޭފުުޅން ނިންމީ އަޅުގަ

ދޭން. އެކަހަލަ އެއްވެސް އިޝޫެއއް އަންާނނެބާވައޭ، އެވެސް ސާފުޮކށްލާފައި ބާއްވާތީ އޭރުން އިހިމަނަ

. އެހެންީވމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ނީ އެއަށް ެވސް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭނީ، ގޮތެްއ ނިންމޭ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން، ަރޝީދު.  ނިންމާލުމަށް ޓަކައި އެްއވެސް ުސވާލެއް ވެ ސް ެނތިއްޔާ، ނެތް ދެއްތޯ. ދެން ައޅުގަ

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ައވަސްކުަރްއވާތި. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ގެ ެތރެއަށް. މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ެވސް އަޅުަގނޑަށް މި ދެވެނީ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ވަރަށް ކުރުކޮށް. އަެނއްކާ

އޮންލީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މީ ވަރަްށ  ފަިއވް ޕަސެންޓް ފްރޮމް ސިންގަރޕޫ މީގައި ޖަްއސަވާަފއި އިންނަީނ ޓުވެންޓީ

ތަުއޒަން އެބަ ޖެހޭ ޕަރ ހެޑް. މި ނަގާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑު އިންުޝއަރެންސެއް މި ކަވަރޭްޖގަިއ  311ބޮޑު ޕެކޭޖެއް. 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އޭތި ލިމިޓް ކުރެވިދާނެ ކަެމއް. ޭއގެމި އިންނަ ރެއިން މިާހވަރު ކަެމްއ ތެ ނީ. ދެން އަުޅގަ

ށް ސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭނީ ސިންގަރޕޫރަށޭ. އަނެްއބައި ލަންކާއަށޭ. އަެނއްބައި ދިވެހިރާއްޖެއަށޭ. ައޅުަގނޑަްށ މެޑިކަލަ



  

އިންުޝައރެންސް ޕޮލިސީގަިއ، ެއގޮތަްށ ނުކުރެވޭނެ. ދެން ކުޑަކޮށް  ނުކުރެވޭނެހެންނެއް ހީވަނީ އޭތި ރެސްޓްރިކްެޓއް

އެޑްކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން ނޫނިއްޔާ ޑިޕެންޑެްނޓުން އެއީ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ތިއްބަސް އޭތި ލިބެންޖެހޭނެ. 

ޯތ. ެއއީ ކޮންމެ ތަެނއްަގއި ވެސް ރިސްޓްިރކްޓެްޑ ުނކުރެވޭނެ، އެމީހުން ތިބީ މާެލގައިޯތ، ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި އެ

 ވެްސ ރިސްޓްރިކްެޓއް  ތިއްބަސް އެމީހުން މެޑިކަލް ގޮއްސަ އެ ބިލު އަޅުަގނޑުެމން ގެނައީމަ އޭތި ލިބެންޖެހޭނެ. އެ

 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ކުރުކޮށް ަޖވާބުދެްއވާތި.

 

 ޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާއިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

ނޑަްށ ކޯ އިންޝުއަރެްނސްގެ އެ ހައިަލއިޓް ނުކޮްށލެވުނީ ކަންނޭނގެ. މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އިްނ ނަންގަވާ ޓްރީޓްމަންޓްތަކުެގ  ންނަ، ޭއގެ މާނައަކީ ސިންގަރޕޫއޮ ކޯ ިއންޝުއަރެންސަށް 41އަޅުަގނޑުމެްނގެ %

އެީއ އަމިއްަލފުޅަށޭ އިންނާނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ައސްލު ޭއަގއި އެބަ ުއޅޭ  41. %11ކަވަރ ކުރާީނ %އަޅުަގނޑުމެން 

އަށް ބަލާއިރު. ެއހެންވީމާ، އޭތި ީއކުއަަލއިޒް ޮކށްލަންވެގެން ައޅުަގނޑުމެން  ސްޓްގެ ޑިފަރެންސް ވެސް ސިންގަރޕޫކޮ

 41ޓޯޓަލް އޯވަރޯލް ލިމިޓަކަށް %، 41ރީޓްމަންޓް %އިންނަ އެއްެޗއް ެއއީ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ ޓް

 41ަނންގަވާ ޓްރީޓްމަންްޓގެ % ރުންޕޫކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، ސިންގަަގއި ެއގޮތަރުޕޫކޭޓްކޮށްަފއި އޮންނަނީ ސިންގައެލޮ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރީގެ އެ ުސވާލަށް  މެންބަރުންނޭ ހިއްސާކުރައްާވނީ އިނގޭތޯ. ދެން އާދެ! އާދެ! ދެން އަޅުގަ

އިން ބޭރުގައި ުއޅުްއވާ ފެމިލީ މެންބަރުން ވެސް އެ  ކަންނޭނގެ ރާްއޖެ ވިފައިއަޅުަގނޑަށް ކުރިން ވެސް ަޖވާބުދެ

 އިނގޭތޯ. އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ތެރޭގައި ކަަވރުކުރާނޭޓްރީޓްމަންޓް މީގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑުމެްނގެ މައިންބަފައިން މީގެ ނޑުމެން، ތި ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ އަުޅގަ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ވާހަކަެދކެިވއް އީދެްއވާފައި އޮތްއިުރ މި 54111 ޖެ ޕަރ ހެޑްތޯއޭ؟ އެހެންވީާމ، ކިހިނެއްޯތއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިތުރަށް ދަްއކަންނުޖެހޭ މައިންބަފައިން ހިމެނޭ ވާހަކަ.  މީގެ ތެރޭަގއި، މީގެ އެްއެވސް ެއއްެޗއް އަުޅގަ



  

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ކިހިނެއް ނޑުމެންނަށް  54111ދާނީ. މި  ކަމެއް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ރުފިޔާ ނުދައްކާ އަުޅގަ

 ވަނީ. އި. ެއއީ އެ ސުވާލު މި ސުވާލަކަށްހިމެނިދާނެތޯއޭ މީގައި މައިންބަފައިން މީގެތެރޭގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާނޭ ދެއްތޯ. އެގޮތަށް ރޭވިދާނޭ.  ވެސް ވެސް ުކރެއްވި. ދެން މި ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވީ ހިމެނި އެ ސުވާލު ޝިޔާމު

ނޑުމެްނގެ ނޑުއް އަިއސްދާުސާވލަކީ މާލިއްޔަުތގެ ތެެރއިން މިކަމާ ފުށުއެރުމެ ދެން އަުޅގަ މެްނގެ؛ ނެހެއްޔޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ  އަުޑއައްަސވާ ފަލާޙް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވާހަކަދައްާކއިރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު؛ އަުޅގަ

މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން ބަދަެލއް ގެންނަ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މީތި ހިމެނުން މި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ިމ ލާޒިމުކުރަނީ، 

ނޑުމެންނަށް ދޭން. އިތުރު މީހަކު ލާ  51ށް ލާޒިމުކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތަ އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި އަޅުގަ

ކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތުން ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި ފައިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުމެން ެއްއޗެއް ީދގެން ހިމެނިދާނެތޯ؟ މި ސުވާލުކުރަނީ. އާދެ! އެ ާވހަކަތާ އަޅު  ަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. އަުޅގަ

 

 ގެ ެމނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާބިޤު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑް 

މެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީަގއި ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ އެަބއުޅޭ ކަންނޭނގެ ކިންފިއުޝަެނއް. މިހާރު މި އޮންނަނީ ކޮން

. ދެން ފެމިލީެގ 54111ރުފިާޔގެ ޕްރީމިއެމެއް. ޭއގެ މާނަައކީ މެންބަރުކަމުގައި ވިޔަްސ ެވސް  54111ބޭފުޅަކަށް 

. އެހެްނވީމާ، ެއ އުޫސލުން ޕޭރަންޓުންނަށް ވަކި ްޕރިމިއަމް ބޮޑުނުކޮށް. ކޮންމެ 54111ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް 

އަދަދުން ކުރެވިދާނޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ޕޭރަންޓަކަށް ވެސް ހަމަ މެންބަރަކަށް އޮންނަ 

ޕެކޭޖަކީ ހަމައެކަނި މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުގެ ވަކި ެކޓެގަރީައކަށް ހަދާފައި އޮންަނ ޕެކޭޖެއް. އެހެްނވީމާ، މި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ކޯޓުގެ މެންބަރސް.  އި ސްޕްރީމްޕެކޭޖުގައި އަުޅގަ

ޖެއް ެވސް މި ޕެކޭ ންނަނީ. ދެން އިތުރު މިނިވަން މުއައްަސސާއަކަށްއޮ ތެރޭަގއި މިދެން ކެބިނެޓު މެންބަރުން މީގެ

ންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޕެކޭޖެއް އިންިޑވިޖުއަލީ ެއޮގތަކަށް ނުއެއް ނެންގެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުެއއް އޮ

ޑިވިުޖއަލީ އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނިން ނެގޭނެ ޕެކޭޖްތަކެއް ހުންނާނެ. އެއީ ކުރިން ައޅުަގނުޑ އެހެންވީމާ، އިން 

ނޑުެމންގެ އިންިޑވިޖުއަލް ޕެކޭޖެއް އެބައުޅޭ ސެލެކްޓް ގޯލްޑް ކިާޔ ޕެކޭޖެއް މިދެންނެވި އެންމެ ހައިކޮށް  ގޮތަށް އަޅުގަ

ްނނާނެ. އެހެންވީމާ، ސެލެކްްޓ ވެސް އޮ ލެކްޓް ޕޮލިސީއެއްންނާނެ. ސެ ވެސް އޮ އްލެކްޓް ެއކްސެލެ. ެއގޮތަށް ސެއޮންނަ

ސީރީސްގެ ޕޮލޮސީަތއް އިްނޑިވިޖުއަލީ ނެްނގެވޭނެ. ދެްނ ވަިކވަކި ކުންފުނިތަކަށް ނޫނީ މުއައްސަސާތަކަށް ޭދ 

ނޑުމެން މިދޭ ގެ ސްޓާފުންނަށް އަޅުގަށް މަޖިލީހުޕެކޭޖެއްވެސް އިންޑިވިުޖއަީލ ނުއެއް ނެގޭނެ. މިސާލަކަ



  

ނުގޭނެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހަކަށް ނުއިންޑިވިުޖއަލީ ެއއްެވސް މީ ޕެކޭެޖއް ަވިކންޝުއަރެންސް އިން

 އުލެއްަގއި ވާަހކަދައްކާލަްނ ލިބުނީމަ. ދިމާވެ މިގޮތަށް މިކަހަަލ މާޙަވެސް  އުފާެވއްޖެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑކަށް އަހަން ބޭނުންވި ހުރިހާ ސުވާލެއް މިއާދެ! އަޅުަގނޑުމެ ޓަކައި  ނީ. ދެން ނިންމާލުމަށް އެހު ން ހަމަ ގާތްގަ

މަިޖލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ތި  ދީދީގެ ޭކސް ބައްލަވާލަެދއްަވއްޗޭ.ޙްމަދުއަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންަވނީ މާރިޔާ އަ

މިސާލަކަށް  ؛އިގެން އް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ގުިޅވަޑަ އެްއޗެހުރިހާ  އާއި މި ދާނެތޯ ކުރަްއވާ ޕެކޭޖަށް ކިހާަވރެއްރއޮފަ

ނުޑ ބޭނުން ޑިޕެންޑެންޓުން އެބޭފުޅުންގެ . ދެން އެހެންވީމާ، ކިހާވަެރއް ވެސް ހިމެނޭތޯ ބަލައިދޭން ެވސް އަުޅގަ

ައވަހަކަށް ެވަވޑަިއގެން އެންމެ  ،ބޭފުޅުންނާ ގުޅިަވޑަިއގެންޯތ އެކަން ވާނީ. އިދާރީ އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކޮށްގެން

ފާހަގަކުރެވުނީ ެދން  ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑށް މި އަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާށޭ. އަނެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ

ބޭބޭފުޅުންނަށް. މިހާރު ތި  އެ އްލުކޮށްދެއްަވއްޗޭތަްއ ޙަކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް. އެ

ެވސް  ސް ދުވަހު ނަމަވެސް އަިދ އަނެކަތި ނުގެންދަންއެކްސްޓެންޝަނަށް ދިަޔއީ ދެ މަސްދުވަސް. އެ ދެމަ

އަޅުަގނޑާ  އިމިހާރު ގުޭޅނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް؛  އަުޅަގނޑު ދެން ހިއްސާކޮށްފައި ޮއންނާނެ ޢަޒީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުގަންަނވާީތ އިނިގވަޑަ އިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް އެެއކްސްޕީރިއެްނސް ވަރަށް ރަނަގޅޭ. ދެން ައލަށް ވަޑަ  ދޭތެރޭގައި ހުރި

އިނގޭތޯ.  އެކްސްޓެންެޑޑް ދެޓް ހޭޒް ބީން އެޓްލީސްޓް ފޯ ދަ ޓޫ މަންތްސް، ވެސް ތި ފޯަކލް ޕޮއިންޓް އެ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން އެއަށް އަށް  މިއަދު ކޮމިޓީ ހަމަ ެވސް ފޯރުކޮށްދެްއވާށޭ. ދެން އިތުރު އެއްވެސް ަކމެއް ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ތި ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަންންެދއްވީތީ ވަރަށް ވަަޑއިގެ

ނޑު ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި މިހާރު ދެން މިއާ ދޭތެރޭގަިއ  އަިދ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމަށް  ؛ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަ

ނޑުމެގޮތެއް ނިންމައި ހަދާނެ ގޮތަށް.  މިހާރު ބަޖެޓް އޮތް ވީނުން ނިންމަންޖެހޭނީ. ފޮނުވާލަންލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ެއކީ ތި ވަރަްށ ކެތްތެރިކަމާ ކަށްފަހު( ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން)ވަގުުތކޮޅަ ބޭފުުޅން ތިއްބެވީތީ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް  ަގއިވެސް އެއްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ އިްއޔެ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ނިންމަންޖެހޭތީއާ

ފުްނގެ އެބަ ހިމެނޭ މިތާނގައި މުަވއްޒަ ޓްގައިރާސާކުރެްއވި ސަބް ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފަ. ެއ ރިޕޯދި

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި ދެންމެ އިންޝުއަރެންސް ކަންތައްަތްއ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތަގއި ހިމަނަން. ދެން 

ޕެކޭޖެްއ  ޓެއިލަމޭޑް ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ާޚއްޞަ  އެ ،ދެްއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭފުުޅން އެ ކުރިއިުރގައި އެހާޒިރު

ނުޑ ބޭނުންވަނީ ތި އަށް ދާތީއާ  . އަުޅަގނޑުމެން ޗުްއޓީހައްދަވައިެދއްވިދާނޭ ބޭފުޅުްނގެ  ވެްސ ެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރެކޮެމންޑުވަންޏާ އަންނަ ޕެ ނުުކރައްވާ ކަމަށްތިރާޟުއިޢު ،ޒުނައާެއކުޢި ގޮުތގަިއ  ކުރާ ޕެކޭޖެްއގެކޭޖަކީ އަުޅގަ

 ..ބޭފުޅުން. އޭތި ހިމަނައިގެން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ތި



  

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ދު އިނގޭތޯ.ަގނޑުމެން ތާއީގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްދޭން އަޅު ޅު ހުރިހާ ރަނގަވެވެން އޮތް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުއާދެ! ނިޒާރު ހުށަހަުޅއްަވއި ދަްއކަނީ  ަވގުތު މި ހަމައެަކނި މި ފި. ދެން ޢަލީ ފަޒާދު. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނޑު ަދއްކަން މިކަވަރެވ، ނިމިފަގޮތުން ހުީރ  މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ކަންތައް. ޤާނޫނު ބުނާ އުޅެީނ  . މިހާރު ައޅުގަ

 ަގއި ބަިއވެރިކުރުމަށް އެ ހިމެނެއޭ މަޖިލިސް ސްޓާފުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްީކމެއް ްޓގައި އެބަބްކޮމިޓީގެ ރިޕޯސަ

އެ ރެކޮމެންޑޭޝަނާ  ފެނިވަޑައިގަންަނަވއޭ ކިޔާަފއި މައި ކޮމިޓީ އަށް އެބައޮތް ރެކޮމެންޑޭޝަެނއް ފޮނުވާފަ.ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން  ވީމާ، މިއަދު މި ޓް ފާސްކޮށްފިން. ެއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފާްސކޮށްފިން. އެހެންބަޖެ އެްއކޮށް ިއއްޔެ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ޒިރުކޮށްގެން މިދެެކވުނު ވާަހކަތަކުގެ އަލީަގއި އެީލގަިއ، އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި ހާދެކެވުނު ވާހަކަަތކުގެ އަ

ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއ  ފުްނނަށްމިތާނގެ މުަވއްޒަދާނޭ ދެވިްށ ޚާއްޞަ ެޕކޭޖެއް ަތއްޔާރުކޮށް ބޭފުޅުންނަ ވިާދޅުވޭ އެ އެބަ

ނޑުމެންނަކަށް ުނއެއް އެނޭގ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ފާސްކުރަން މި  .ގުނީމާނއެ އަދަދު އެ ،ޖެހެނީ އަދަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަމަ މިއިދާރާ ،އެ އަދަަދކީ ނޑުމެން ބޭފުޅުން ފޮނުްއވެވީާމ، އޭިތ އަޅު  އެ އަދަދު އެ  .ބުނަނީ ިއން އަުޅގަ ގަ

ފުން އިންުޝއަރެންސް މިތާ މުވައްޒަ، ލާށޭ. ައޅުަގނުޑމެން ނިންމަމޭކުރި އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ފޮނުވައިފާސް

 ފަލާޙް. ލާށޭ.އޭތި ހިމަނައިގެން އޭތި ފޮނުވައި ސްކީމެްއގައި ބަިއވެރިކުރަން. އެހެންވީމާ، މިތާނގެ ބަޖެޓްގައި

ީނ ނިންމު ގަިއ ދެކެވުުނ ވާހަަކއިެގ އަީލގައި މިކޯޑު ނަށް އޮފް ަދ ރެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

 ކުރާ ޕެކޭޖުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކުރާ، ސްޓާފުންނަށް އޮފަރންސް ކުންފުނިން މިތަނުން އޮފަރއިންޝުއަރެ

ނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސް ރޭ ކޮމި ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މި ެވވުނީ. އެހެންވީމާ، ޓީއެއް ބާއްަވން އަޅުގަ

ަވއްސަލާްމ  والحمد هلل رّب العالمينއެޖެންޑާަގއި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިމުމާއެކު ކޮމިޓީ މި ނިންމާލަނީ. 

 ޢަލައިކުމް.

___________________ 

 

 

 


