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  (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔ ސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަްލސ  ަވނަސް ތިރީއަށ  ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ަވސް( އަންގ ރަ) 2020 މޭ 19

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ކެތި ަނކަތ ން ަވނަ ދ ަވްސ.  26މަހ ން  ަވަނ އަހަރ ެގ ރޯދަ 1441ދ ަވސް.  އަންގ ރަީވ  2020 މޭ 19 ދަކީމިއަ

 ަވނަ ޖަލްސ ަގއި. މި 38ދައ ރ ެގ  ހަރ ެގ ފ ރަތަމަ އަަވނަ 2020 ،ބީތި ން އިށީނދެ މިައޅ ަގނޑ މެަވނަ ދ ަވސް.  14

ެވަވަޑއިެގްނ ެވރި ޖަލްސ އަށް ހ ޒިރ . މި ަވގ ތ  ެވބް ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް ބައްދަލ ވ ން ހިނަގމ ން މި ދަނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 34ތިއްބެީވ 

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލ  އި  ޖެންޑ  އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ވ ޔ ރި

 .2020/1/38/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ އަކީ 

 

 ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  އް ނެތް.މެންގ  އެްނގ ިރޔ ަސތ ން އަ ،4 ައއިޓަމ އެޖެންޑ  

 

 ން ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަ .  5

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  ކަން.ހަޅ  ކަން ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަ -5

ތަށް ޢަސިނ  ެގޒަމް ތްތޯ ބެލ މަށ އި ޓ އަރިއްކަލެއް އޮޤައ މީ ސަލ މަތަށް އިތ ރ  ނ ރައ  ގ ިޅެގްނ 19-ކޮިވޑ  -5.1

 . އަޅ ަގނޑ  މިެގ ރިޕޯޓ ޮގތ  ށް ނިންމިސ ކޮދިރ  ންޓީބެހޭ ކޮމި ދ މަތްތަކ ޚިމަށް ސަލ މަތީ ކޮށްފ ނެ އަސަރ  ދެނެަގތ 

ބަރަށް  މެންއިްއޒަތްތެރި އިރ ެގ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ  ،ޤައްރިރ މ  މިޓީެގށް ކޮއިދެްއވ މަ ހ ށަހަޅަޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްރި

 ދަންނަަވން.

 

 ކެވ ން:ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވ ހަަކދެއްެގ މެންބަރ  މ ތ ރ  ދ އިރ އ ހިތަދޫ 

ްތޯތ އޮއިތ ރ  ނ ރައްކަެލއް ގ ިޅެގން ޤައ މީ ސަލ މަތަށް  އ 19-ޑ ިވ. ކޮ ސްިއއްޒަްތތެރި ރައީ ،މްިއކ ޢަލައައްސްލ މް

ން ދިރ ސ ކޮށް  ބެހޭ ކޮމިޓީ ދ މަތްތަކ ޚި ށް ސަލ މަތީތ މަަގދެނެ ފ ނެ އަސަރ  ށްތަށް ކޮޢަސިނ  ެގ އި ޓ އަރިޒަމްބެލ މަށ 

ނ ދިނ މަށް އަޅ  ގ  ފެތ ރ ނަރޯ  19-ޑ ފެތ ރެމ ންދ  ކޮިވކ  އެ މ . މިީއ ދ ނިޔޭގައި ހަލ ިވކަނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

މަށް ތ ކ ން އަރަިއަގނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަ އަށް އަންނަެގ އ ްމދަނީކ ިއ ިވޔަފ ރިތަކ ލ ތައިޢ   ،ބ ން ސަބަޔަަވޅ ތަކ ެގފި

 ގ ޅޭ ޅ މ ޮގތް ކަނަޑއެ ދެކޭ ލީހ ންކ ރ ަމށް ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިޒ ންފީތަ ްގރ މ ސަރ ކ ރ ން ހިންަގން ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮ 

 ން މި ެގގ ޅި  ފަިއވ  މައްސަަލއ އްވ މް ހ ށަހަޅ ޢ ޡި ރ  ޢަލީމެންބަ ގެ ރ އިދ ހެންޭވރ  ދ ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެޮގތ ން ރައް 

ތ ެގ ޮގ ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ކޮމިޓީ މިވ ލ ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތް ހަރ މަށް ކ ން ދިރ ސ ޓީމިކޮ ޮގތ ަގއިެގ ދައ ރ ެގ ޓީކޮމި

ލީހ ެގ ހ  ބޭއްިވ ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިދ ަވނަ ަވ 2020އެޕްރީލް  1ވ ލ ކ ެރިވފަިއަވނީ ހަ  ކޮމިޓީއ މަސައްކަތް . މިެވރިޕޯޓެ

ަވަނ އަށް ،ވ ެމއްކޮމިީޓެގ ބައްދަލ  ،މ ންލަ ލިބ މިީޓއަށް މައްސަ. ކޮަވަނ ޖަލްސ އިން 23ތަމަ ދައ ރ ެގ ފ ރަ

ެގ . ކޮމިޓީލެވ ނ އިލަވަ ޮގތް އެކ  މަސައްކަތް ެގންދ ނެ ން މިކޮމިޓީ އިްއަވބ  ަގއި 2020ލް އެޕްރީ 5ވ ން ބައްދަލ 

 ،ން ނިންމީކަމ ަގއި ކޮމިޓީއެ އެކ  ވ މ  މަތިކ ރެިވަފއި އ ެވސް ޮކމިޓީ ކަމެއް އި ނ ހިމެނޭ ދެރ ގަ އްޔަތ ެގ ދ އިލިއޫމަސް

ކަތ ެގ ވ ލ ކ ެރވ ނ  މަސައްހަ . ކޮމިީޓއ ށްެގންދިއ މައަށްޮގތަށް ކ ރި  ވ ލ ކ ރިހަން މަސައްކަތް މަޖިލީހ ެގ އިދ ރ އި

ދަނޑިަވޅ ގައި ޤައ މީ ސަލ މަތަށް އެއްެވސް ނ ރަްއކަލެްއ  މި ންގ ިޅެގ އ ރޯގ  19-ކޮިވޑ  ،ދަނީގައި ހިމެނިެގންތެރޭ
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  ހެދ މ އިފޯކ ސްެޓއް ެގއަިރޒަމްޓ   ،ކަމެއް އި ހިމެނޭލިްއޔަތ ެގ ދ ިއރ ަގއޫމިޓީެގ މަސްމިއީ ކޮ  ،. އ ދެބެލ ންއޮތްތޯ 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ މ ރ ލ ކ ބަދަތަނަކަްށ  ޓެްއ އެހެން އ މްދަނީ ލިބޭސޯރިއަދި . ކ ރ ންޮގތ ން މަޢ ލޫމ ތ  އެއް  ގ ޅޭ ކަމ އެ

ފޯކ ސްެޓއް  ެގެގން ޓ އަރިޒަމްގ ޅި . އަދި މިކަމ ފަަވީނ ހިންގ  މި ންސް ކޮމިޓީެވ ތްދެ މަސައްކަ . މިދިރ ސ ކ ރ ން

ން ރެްއވ މަށް ކޮމިޓީމަަސްއކަތް ކ  ން މިސިޓީރ ޔ ނިަވލް ލްިޑްވސް ނެޝަނަމޯ ،ތީެވނ ވ  ފައިހެދި ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި

ން. ދަންަނަވެވސް  ހަކަިއވ  ވ ެރިވފަވ ލ ކ ހަ ސިޓީއ ރނިވަ ޝަނަލް ޔ  މޯލްޑިްވސް ނެމަަސއްކަތް އެ އި،މަަވނިން

. ިއވ ނެލެިވެގން ހިމަނ ފައިބަހަށް ކަްގރިޑަ  ތިންަގއި 1ޖަދ ަވލ  ބިފައިވ  މަޢ ލޫމ ތ  ައށް ލިކޮމިޓީ .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

ލް ނެޝަނަޑް ސް އެންންިޑފެފް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮެގ ޮގތ މ ތ ަނށް ސިއްރ  މަޢ ލޫނޑ މެންޅ ަގތެޭރަގިއ އައޭެގ

 ެގ ޮގތ ަގއިަގއި ސިއްރ  މަޢ ލޫމ ތ ެގ ތެރޭތ ފަރ ތ ން ފޮނ ިވ މަޢ ލޫމ  ެގމް.އެމް.އޭ ނ އި ައދި އެއ ރިީޓެގ ފަރ ތ ންސެކި

ޤައ މީ . ނިފަިއވ ނެމެގައި ހިްގރިޑ ަތކ   ތަެކއް އެކިއ މެންޓ ހ  ޑޮ ރި ހ އެހެނިހެން އިވ  މަޢ ލޫމ ތ ތައް ފިޔަވަ އިހިމެނިފަ

ޅ ަގނޑ މެންނަްށ ކ ން އަރ ތަތ ން އަދި އެކިެއކި އިދ  ޮގ ގ ޅޭ ލ މ  ކަމަށް ބެ ތްކަލެއް އޮށް ނ ރައްސަލ މަތަ

 . މިން ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވޅ ަގނޑ މެކަެމއް އަ 84ންތަކ ެގ ޮގތ ގައި ަފއިވ  މަޢޫލ މ ތ ެގ އަލީަގއި ކޮމިީޓެގ ހޯދ އެްއކ ރެިވ

ކަންކަން ފ ހަަގކޮށްލެޭވޯތ  އިން ަބެއއްީމެގތެރެ ،ިވޔަސް މ ަގއިނ ލެވ ނ  ކައިއެކ  ދަންނަވަ ލ ފްޞީ ޭއެގ ތަހ ރިހ  ކަމެއް

ލޭަގިއ ދަނޑިަވޅ ަގއި މ  ިއވ  މިތ ރިފަރިކަން ފެތެރޯގ ެގ ނ ރަްއކ  19-ޑ ޮކިވ .ރި ރައީސްނަން. އިއްޒަްތތެބަލަމ ން ެގންދ 

 އް އްދ ނެ ތަނެއި ަވންނ ނެ ނ ަވތަ ަވއ ޅ ން މަނ  ަގޑިތަކ ަގ މަގ މަތީަގއި ،ރ  އ ޭޅއިބަޔަކ   ިގނަނެތި ނެ ެގދޮރ ަވންނ 

 ،ޅޭއިރ  މަީތގައި އ ހ ން ސަލ ންޖެހ މ ގައި މަގ ސްމީއް މީއެޮގތ ން ބައެ  ،ކަމ އި ޅޭބަޔަކ  މަގ މަތީަގިއ އ  ނެތި ިގނަ

ިއ ޅ ގަ ޓ ެގ ކ ރީކޮ ެގ ރިޕޯޅ ަގނޑ މެންއަ މަކީހޯދ  . މިކަންދޭސީން ެވްސ ހިމެނޭބިލ ފަށް އ ޅޭ ޚި ަވއިދ ގަ ިއ ަގެގތެރޭ އޭ

ށް ބޮޑ  ޙައްލެއް މިހ ރ   ކަމަށް ަވރަމި ކަމެއް. ދެން ކ ެރވ ނ  ފ ހަަގ ދި މަޢ ލޫމ ތ ެގ ތެރޭގައި ހޯންޅ ަގނޑ މެއަ

ން އިތެރެ މީެގ ،ދޭސީން އ ޅޭއިރ ށް ބިޚިލ ފަށް ިގނަ އަދަދަކަ ަވއިދ އްޖޭގައި ގަ . ރ ރަންފ ހަަގކ ވ ކަން ެވސް ެގނެިވަފއި

ައސ ީސ  ދިިރއ ޅ މ ެގ ތަންތަނ ގައި މި ،ކަމ އި ރިަތކ ަގއި އ ޅޭިއެގ ކޮޓަދި ޖ ަގނ ވ  ަވރ ެގ ކ ީށެގންން އެކަމީހ  އްބައެ

ނެ އެކަށީެގްނވ  އަދަދަށް ކ ރ ނ ންށް ބޭވ މަ. ޯރގ އިން ފ ލ ހ ން ރައްކ ތެރިެވސް ނެތްކަން ހަމަކ ރ ނެ ޖ ަގކަންކަން ފ ރި

ގ އަްށ ރޯ 19-ަގއި ނެތްކަން. ކޮިވޑ ރިވސްސަ އެ ލ ްތތައްއ ބަެއއް އި ބޭނ ންވ  ްސއ ޓްއިޕްމެންޕްރޮޓެކްޓިްވ ިއކ 

 އް ބެރެކްްސަގއި އެކ  އެޒަފ ންނ ތައް އެހެން މ ވައްބައެްއ ޓީމ ެގ ްވްސ ޕޮލިސް ސަރިވސްިއވ  މޯލްޑިޚ އްޞަކޮށްފަ

އެކަށީެގްނވ  މަށް ށްދިނ ދ މަތްތައް ފޯރ ކޮޚިއެކި ޖެހޭ އެކިން ފޯރ ކޮށްދޭންދ މަތްތަކ ޚި. ސަލ މަތީ ވ ކަންފައިޖެހިދިރިއ ޅެން

ޕޮލިސް  . މޯލްޑިްވސްލިސް ސަރިވސްަގއި ނެތްކަންިއ ކަނޑ ެގ އ ޅަނދ  މޯލްޑިްވސް ޕޮދ ރަށް އެްއަގމ ެގ އ ޅަނަވ

ށް ކޮމ އްއ   ،ކަމ އި  އަށްދ އެކ  ކ ރިކ  ތަމަަސއްކަތް ބަެއއް ބަދަލ  ކ ެގޤ ތަޤީޖިނ އީ ތަޙ  ެގންދ  އަށް އިން ކ ރިސަރިވސް 

 އެއ   ،ކޮށްޔ މެއް ފ ސް ޔ ްނކ ރ  ލިސޫލ ަތއް ބަގ ޅޭ ައސ ސީ އ  ކަމ  ،ެގނެވި ލ ތަކަްށ ބަދަލ ސޫއ  އްބައެލ ކ ރ  ޢަމަ



0220 މޭ 91                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  83 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

4 

 

ޞަ ގ ޅޭ ޚ އް މ ން ބެލެހެއްޓ އި މީހ ސްޓަޑީަގޕޮލިސް ކަ. ދ ކަންމ ންލަތ ގައި ޢަމަލ ކ ރެެވހ   ތީން މިމަ  ޮގތ ެގތްވ ްއޮގއެ

ދ  ެގންއިން ކ ރިއަށް ސް ަސރިވސްސް ޕޮލިްވއެކ  މޯލްޑި ކ  ތަސ ސަ އައް މ ންަވނިވ ަކން. މިިވފައި ލެ އިލެއް އެކ ަލަވސޫއ 

ން އިވ މ ފަދ ެވންތައް ބަންތަކ އި މިނިަވން ކޮިމޝަތަޙ ޤީޤ ތައް ސަރ ކ ރ ެގ އޮފީސް އިަތކ ޭގޝަންެވސްޓި ޖޮއިންޓް އިން

 ްއޮގތަށް ހިނަގމ ންދ ކޭ އެ ކ ރިއެ ހ ރ ެވސް ޅޭ ަމސައްކަތް މިގ  އްސަލަތަކ   މަޮބޑެތި އީކަން. ޖިނ  ޖެހިފައިވ މަޑ 

 އެކޭންތައް ކ ރި ެގންދ  އޮޕަރޭޝައަށް ރި ކ  މަށްކ ރ ން ހ އްޓ ވ  ޓްރެފިކ  ށްއަޖޭިމޮގތަށް މަސްތ ވ ަތކެތި ދިެވހިރ އް ،ކަމަށ އި

 އި ަގެވލްމީ ލެވ މ ެގ ޮގތ ން ޤައ ެގން ރައްކ ތެރި ގ ޅި  އ 19-މ ންދ ކަން. ކޮިވޑ ަގނހި ތަށް މިހ ރ ެވސް ެއއްޮގ ެވސް

 ކ ރ  ފަރ ތްތަކ ން މި ކ ށް ،ބަަޔކ  ޝ މިލ ަވމ ން އަންނ ތީ  އޮޕަރޭޝަން ތެރޭގައި ފ ލ ހ ންެގ ިގނަންދ ނަގމ ހި

 ނ ރައްކަލ ެގ ތެރެއަށް ކ ން ޤައ މ ކ ރ މަކީ މިފަދަ ކ ށްތަމަަސއްކަތް  އިށް ރ ަވޑެތި ކ ށްަތއް ިހންގ މަބޮ ލަތ ގައިހ 

ްއ ބައެ ،ތ ން އިވ ކަން. މިޮގއިން ފ ހަަގކޮްށފަސް ސަރިވސްލި  ޕޮލްޑިްވސް ޮގތ ަގއި މޯހ ށަހެޅިެގން ހިނގައިދ ނެ ކަމެއްެގ

ދަެދްއެގ އަ ނަިގއިެގްނ ރ އްޖެއަށް ތްޮގތް ބަލަނިހެން ޮގޞަތ  ލިބޭ އެހެނ އި ފ ރ ގ ންމަ ޑ ތްތަކ ން ކަނފަރ 

 ކ ށްެވރިންގެ ކ ރިން  ،ރ   ދިމ ވިއިތް ލަހ  ެގ މ19ި-ކ ރަމ ންދ ކަން. ކޮިވޑ  ތްކ ރ މަްށ މަސައްކަކެތި އެތެރެމަސްތ ވ ތަ

ން ކަވ އިފަކ ރެިވދޫން ޮގތ ން ޖަލ ޮގތް އް އެކިތްތަތ ގައި ިހމެނޭ ފަރ ޑެތި ކ ށްެވރިްނެގ ޮގޮގތ ަގއި ތިބި ނ ރައްކ ތެރި ބޮ 

މިކަމަށް މިއީ  ،ކަމ އި އް ރ ވ އި ފޭރ ންތަިތ ވައްކަންތަކ  ެވެގން ބޮޑެެވރިމިފަދަ ފަރ ތްތަކ ން ބައި ،ފ ހަަގކ ރެޭވއިރ 

އެްއ ބަ ބިތަކ ެގ ބަންދ ގައި ތިޖަލ ކ ރ ކަން. ހިންަގން މަސައްކަތް ބަލަިއެގން ކ ށް ވ  ފ ރ ޞަތެއްެގ ޮގތ ގައިލިބިފައި

ލަތ ެގ ނ ޖ އިޒ  ހ  މަްށފަހ  މި ލ އިެގއްލ ަވލަޙަތ  ޞްމައި ަގއެކި ހަމަނ ޖެހ ންތައް ހިންއެކި  ތަކ ގައިޖަލ  ފަރ ތްތަކ ން

 ްސަވރ  ަވދ  ކ ރަމ ްނ އަންނަކަން. މިލ ވ މަށް މަސައްކަތް ެގއަށް ބަދަވ މަށް ނ ަވތަަވންން މިނިެގން ޖަލ ދ  ނަަގއި ފައި

ދ ކަން. މ ންކ ރަދަން މަސައްކަތްސ  ހޯއިފަ ކޮްށެގން ލްކޯ ސްޭކމް ންތިބި ބައެްއ ފަރ ތްތަކ  ަގއި ދިމ ކޮށް ޖަލ ގައި ބަންދ  

ަގިއ 9ނިޓ   ޖަލ ެގ ޔ  ދ ަވހ  ކ. މ ފ ށީަވނަ 2020އެޕްރީލް  18ށް ންދަނިކޮން ބަލަމ މައްސަލަ ކޮމިޓީ ގ ޅޭ މި ރޯގ އ 

 ިގޔ ނިޓ ން ނ ކ މެ ހިންބައެއް ގައިދީން ަގަދކަމ ން  ަވގ ތ   ޔ ނިޓ  ހ ޅ ިވ ނަށް ކ ންދިނ މަށް އެތިބި ގައިދީން

ސަމ ލ ކަމަށް   ޓީެގކޮމި ސަލައެްއ މިއްމަށް ބ ނ  މަކަ ިއވ ނަށް އަނިޔ ެވފަނ ިއ އޮފިސަރ ންން ަގއިދީހަމަނ ޖެހ މ ގައި

 ކަމަށް އްަލއެސަކ ރިމަިތެވދ ނެ މައްްއ ކަލެބަބ ން ނ ރައްސަ ސަލ މަތަށް ެއކަމ ެގ ިއ ޤައ މީގަ ދަނޑިަވޅ  ިވަފއިޭވ. މިެގނެ

ކޮްށ ކޮމިޓީއެއް މެދ ެވރިމަޖިލީހ ެގ  ެގގ ޅޭ ރައްޔިތ ން މ އްސަލަ ކަމަ އެ ،ށް ފ ހަަގކ ރެޭވތީ ކޮމިޓީއަ މި

ކޮށް ދަނިންން ބަލަމ ކޮމިޓީ މައްސަލަ މި  ގ ޅޭ މި  . ރޯގ އ ށަހެޅިފަނީ ހ ށް ވ ރަީއސަ ިދ މަޖިލީހ ެގދެްއވ މަށް އެބައްލަަވއި

ލ ހަށް  އަނީްސ ކިޔ  މީހަކ  ފ ދ މަ، އަޙްހ ްސނ ހީނ ޭގ ަވނަ ދ ަވހ  ރ. މީދޫ 2020އެޕްރީލް  20

ކޮށްފަިއވ  އަނިޔ   ށްއަކ  އޭނ ލ ހަފ ންދ  މ ަވއްކ ރަ މަސައްކަތް ޓޭޝަންގައިސްޕޮލިސް އަތޮޅ   .ށް ރަވިނކޮަފއިކ ރެިވރ ޒިހ 

 އެ  ،ރަމ ންދ  ކަމަށ އިން ސ ފ ކ ޓީއިެގ މަޢ ލޫމ ތ  ކޮމިަމްއސަލަ އެ ،މ ންއ ށް ެގނަލ ކަމަަސމ ކޮމިޓީެގ  މައްސަލަެއއް މި
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ެގން ގ ޅި  ގ އ ރޯ  19-ން ހިންަގމ ންދ ކަން. ކޮިވޑ ކޮމިޓީ ްސކޮްށ މިއަަވ ިއ،އި ބަލައްސަލަެއްއެގ ޮގތ ަގމަ ސަލަ ަވކިމައް

 ކޮށް ރިފޯސް މެދ ެވސްކ އ ފައްދ ފައިވ  ޓ  ނ މަށްދިށްކޮފަހި މަށްކަެގންދ  ކަންށްިއން ކ ރިއަފެންސް ފޯސް މޯލްޑިްވސް ޑި

އިވ  ކަމަށް  ތައް ހަމަޖެހިފަވ  އިންތިޒ މ ންޓަރ  މެދ ެވރިެވެގން ބޭނ ޕަރޭޝަން ސެންއޮ ޖެންސީ މަރލް އިނެޝަނައަދި 

ްއެގ ފޯކަްސ ދ ރ އެހ  އިްށ ހ ރިމިކަޑެން ޕެ 19-ޑ ޭވ. ކޮވި ދީފައި ތ މިޓީއަށް މަޢ ލޫމ ކޮ ިއންރ އޮފް ޑިފެންސްޓަމިނިސް

 ،ެނިވދެނެަގ އިފ ނެ ހަމަލ ތައް ދ ރ ލަތ ރ  ފަރ ތްތަކ ން ދީއް ފަރ ތަށި ިފކ ރ ކަގައި ހަތ  ގ ަވފަިއވ  ބޮޑަށް ދީ ަވރަށް

ރ ެވފަިއވ ކަން  ތައްޔ ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެޝަން ިޑްވސް މޯލް ގައިަވޅ ދަނޑި ރ ަމށް މިކ ޑ ންއެކަންކަމަށް ރެސްޕޮ

ކަމ ެގ ކަން ވ ންދަެގެގން ކ ރިއަށް އްަވއި ަވގ ތ  ޚ ްއޞަ ސަމ ލ ކަމެއް ދެ  އިން މިޑިފެންސްއޮްފ ފ ހަަގކ ރެޭވ. މިނިސްޓަރ 

ސައްކަތް ެގ މަތަކ  ޒްސިލިޓީތަކ އި ފެލ ސްފަތ ނ މަށް އިމ ރ ތްކ ރޭެވ ަވގ ތީ ހަދިވ އަްށ ފަރ ގ  ރޯ 19-ޑ ކޮވި  ،ތެރޭަގއި 

ޑ  ސަރ ކ ރ  ލެެވލްަގއި ަވރަށް ބޮ  ދ މަށްހަށް ހޯެމ އަަވއެން ަކލް އިކ އިޕްމެންޓް ީވޑިއަދި މެ ،މ އި ކ ރ އަަވސް 

ސަލަ މައް ެގން މިގ ޅި  އ ގ ރޯ 19-ޑ ޮކިވ.  ެވްސ ފ ހަަގކ ރެޭވކ ރަމ ންދ ކަންމަސައްކަތް ެގންއި ދެއްވަ  އްސަމ ލ ކަމެ

 ގ ޅޭ ަޤއ މީ ންނ ެގ މ ަވްއޒަފ އެެވްސކޮމް، ޑަށްޓީ ކޮމ ންސެިކއ ރިެގ ޭއިވއޭޝަން ހިރ އްޖޭކޮށް ދިެވންދަނިން ބަލަމ ކޮމިޓީ

ން ކޮމީޓި މިޓީަގއި ފ ހަަގކ ެރވ ނ . އަދި މިތަކެއް ކ ރިމަތިަވމ ންދ ކަމ ެގ ަމއްސަލަ ކޮދަތި ހ ރިގ ޅ ން ތ ސަލ މަ

ހ ރި ިގނަ  މިަޝނ ން ހެދިފައިކޮސް ސަރިވ ޮގތ ން ސިިވލް ގ ޅޭ ަވްއޒަފ ންނ މ  ،އިރ ލޫމ ތ  ސ ފ ކ ރިމަޢ 

ށް ަވްއޒަފ ންނައިދ ރީ މަަސއްކަތްކ ރ  މ  ަވނީ ފައި ކ ރެިވއް މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި ފަރ މ ދ ތަކ އި އ ސޫލ ތަ އިަގވ  

ކ ރަންޖެހޭ ގައި މަަސއްކަތް އޮޕަރޭޝަނަލް ިޑއ ޓީރ އިަގޑި  24ކީ ެއެވސްކޮމްެގ މ ަވއްޒަފ ންނަ ،ކަމ އި ންއަމ ޒ ކ ެރިވެގ

ލަތްަތްއ ހ  ދ މަތްތަކަށް ބ ރޫއަރ ޚި ،ދަތިވެ  އި މ ަގކ ރ ޓީ ެރގިއ ޭލޓ އްޒަފ ްނެގ ސަލ މ ިއ ޗ  މ ަވއް ،ވ އިރ   ށްކަބަޔަ

އްސަލަ މަ މި  ދޭ. މ ޅިރެެވމ ންހަަގކ ކަން ފ ރި ިގނަ ޮގންެޖހ ންތަކެއް ހ ސެިކއ ރިީޓ ޔަޤީންކ ރ މ ގައި ދިމ ޭވ. އެއަރޕޯޓް

ން ދ މ ެގ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއް ހޯމިކަމަށް ޙައްލެ އި،އި ަބލަަގލައެްއެގ ޮގތ  ން ަވިކ މައްސަަގނޑ މެން ކޮމިޓީޅ އަ

މަހިބަދޫގައި . ދޅ ަގއި އަވދަނޑި ންދ  މިމ ތ ރެފެ ގައިދިެވހިރ ްއޖޭ 19-ކޮިވޑ ންދ  ވ ހަކަ ދަންނަަވން. ދިރ ސ ކ ރަމ 

 ސ އަކީ ަގސްތ ަގއި ބަޔަކ ދިހ  ފ ނ ެގ އަލިނިގ ެގ ަވގ ތެްއގައި ލޯްނޗެްއގައި ހިެގ ފަތިހ ހ ަވނަ ދ ވަ  2020ލް އެޕްރީ 15

 އިން އ ފ ލ ފައިވ  ރ ބަެވރި ޖަމ ޢަތް އައި.އެސް ނިރި ހަގ ރ މަެވ ޢަމަލ ެގ ޒިންމ  އަދި އެ ،އިކަމަށ  ށްފައިވ  ޢަމަލެއްކޮ

މަށް ކަ ށްެގންކޮށް ޚ އްޞަކޮްށެގން ހަދ ފައިވ  އ ލ ތެއް ބޭނ ންކަމަޖަމ ޢަތ ން އެަކން ކޮށްފައިަވނީ އެ އެ ،ކަމ އި

 19-ކޮިވޑ  ،ނީރ  އެަކން ކޮށްފައިަވން ހޯދިއިެގ މަޢ ލޫމ ތ  ކޮމިޓީދިސ  ހ  އެ ،ފައިވ ތީ ތ ރިއ ަގއި މަޢ ލޫމ ތ  ފެޑިމީ

ީނ ފައިަވގ ންހިދިސ  ހ  އެ ، ކަމަށ އިކަން ހ އްޓިފައިވ  ދަނޑިަވޅ ަގއިލ ްނމެންެގ ސަމ ްސއަށް އެގ ެގ ކްަރއިސިރޯ

ފަހ   އަށްދިސ ހ  އެ އަދި ،ކަމަށ އި  ށްަވނިކޮށްފައި ޯޕސްޓ ކޮއި މެސެޖ  ކ ރިއ ލަ ލަތްތައް މެދ ެވރިކޮށްެގ ަވސީއ ޑިމީ

 ވ  ޓެރަރިްސޓ  ހަމަލ އެއްއީ ަގސްތ ގައި ދީަފއިން މިފަތ ރ  ަވީސލަތަކ ބަރ އިސްލ މިކް ސްޓޭޓް ްގރޫޕަށް ނިސްބަތްވ  ޚަ
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 ސ ތަކަކީ މި ދިހ  ގ ަފއިވ  މިފަދަތަކ ަގއި ހިނއ ޅަނދ  ތަކ އި ަކނޑ ޓ ސޯރި ައދި ރ އްޖޭގައި ، ކަމަށ އިމަށް ބ ނެފައިވ ކަ

ެގ 19-ޑ ިވކޮ  ،ލ އިރ ށް ބަޙަރަސަލ މަތީ މަސްެގ ރ  ދ ނިޔޭބޭ  ،އިމ  ކަ ެގންވ ށް އެކަށީ ކަމަ ެމއްކަ ވ  ގ ޅ މެއް ސ އ ދިހ 

އަދި  ،ށ އި ކަމަ ޭވމ ން އަންނަކަްނ ފ ހަަގކ ރެ  ދެކަްނކޮޅ ތަކ ަގއި  ޔޭެގ އެކި ހަމަލ ތައް ދ ނިޓްަގއި ޓެރަރިސްޕެންޑެމިކް މި

 މި ،ކަމ ންއެހެން ؛ކަމ އި ކަން ފ ހަަގކ ެރވޭ ރ ވ ނެޓް ހަމަލ  އިތ  ޓެރަރިސްމަހ ގައި ޟ ންށް ރަމައްަޞކޮަވކިން ޚ 

 ަގއި ފެތ ރިފައިވ  މި ިދެވހިރ އްޖޭރޯގ  19-ޑ ޮކިވ ،ލ އިރ ތަކަށް ބަށް ިލބިފައިވ  މަޢ ލޫމ ތ އަމިޓީ އްސަލަިއގައި ކޮމަ

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ނގައިދ ނެން ހިެގތ ރ ެވމަލ ތައް އިހަެވސް މިފަދަ  ޟ ން މަހ ގައިރަމަަވޅ ގައި އަދި ދަނޑި

ގައި ރ ަވިއެގްނ  ަގސްތ   ބަަޔކ މިއީ ،މަށް ބަލ އިރ ންކަސަަލއިަގއި މިހ ތަނަށް ހޯދިފައިވ  ކަމައް . މިފ ހަަގކ ރެޭވ

ނގ ރ މަެވރި ޖަމ ޢަތަކ ން  މިކަމަކީ ބޭރ ެގ ހައަދި. ޤީޤަށް ފެނިފައިޭވލ ހ ންެގ ތަޙ  ފ ކަމަށް ވ  ޢަމަލެއްހިންގ ފައި

ެގ މަސަްއކަތް ކ ރ މ  ރ ޙަކަން ކަށަަވއްޞަ ެގލޫމ ތ މަޢ  އެ ،ފަިއވ ތީނެތަކ ން ބ އް މީިޑއ ށް ބައެކަމަ އްކަމެފައިވ  ގ ހިން

ގ ޅޭ ފަރ ތްތަކ ްނ  ލަތ ެގ ކަމ ހ ންނ އި ދައ ދެކޮޅަށް ފ ލ  ރ ތަކ   ފިކ ންދޭ. ރ ްއޖޭގައި ހަރ ކަށި ެގހ ން ކ ރަމ ންފ ލ 

ވ މ ެގ ކ ރ ބޫރ ވ މަށް މަޖ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކ ރ  ަވކި ނ އިހިފ މ ެގ ޮގތ ންބަދަލ  އަދި ،ންގ ިޅގެ  ފިޔަަވޅ ތަކ  އަޅަމ ންދ 

ރިވ  ފަރ ތްތަކ ން ރ ަވިއެގްނ ކަންކަމ ގައި ަބިއެވދ ކޮށް ެއފަދަ  ތ އީށްފިކ ރަ ކަށިގައި ހަރ  ޮގތ ން ދިެވހިރ އްޖޭ 

ލް ސެކިއ ރިޓި ޝަނަރިމް ނެއިންޓެ  ،ވ ތީ ނަށް ފ ހަަގކ ރެިވަފއިހ ންްށކ ރ ްނ އިތ ރ ެވަފއިވ ކަން ފ ލ  ކ އީރި ޖިނ ނ ރައްކ ތެ

ސް ޑިްވސް ޕޮލިކ ރ މ ެގ މަސައްަކތ ގައި މޯލްޒ ެލިވ ތަންފީއިއް އެކ ލަަވޕްލޭނެ އެކްޝަން ންސްމެންޓްންހޭއެ

މ ން ކ ރަްއަވދަނޑިަވޅ ގައި މަަސއްކަތް  ެގން މިންސް ފޯސް ގ ޅި ފެޑިްވްސ ނެޝަނަލް ޑިމޯލް ،ސަރިވްސއ އި 

ކަމ ެގ ފިޔަަވޅ ތައް ތެރިރައްކ  ،ލ އިރ ދިސ ތަކަށް ބަހ ވ  އި ފަ ތަނ ގައި ހިނގ  ދިޔައިތ ެވޭވ. ފ  ފ ހަަގކ ރެދަވ ކަން ެގން

މ ތ އި ޢ ލޫގ ޅޭ ފަރ ތްތަކަށް ބޭނ ންވ  މަ މ ކަ ނަފެން ކަމަށް ދ ނެށަހަޅިތ  ނ ަރއްކަލަށް ހ ަވގ  މިށް ަވރ ަގަދކޮ

ލޭެގ ަވއިޓަްލ ކ އި މ އަދި ރ އްޭޖެގ ރަށްތަ ،ކަމަށ އި ހ ން ފޯރ ކޮށްދެމ ން އަންނަތެރިކަން ފ ލ އެހީ

 އ  ފެންސް ފޯސްޝަނަލް ޑިނެ ހ ން މޯލްޑިްވސްރ މަށް ފ ލ ކ އިތ ރަށް ހަރ ދަނ ރިޓީ ެގ ެސކިއ ރސްޓްރަކްޗައިންފްރ ން

. އިޭވދީފަ އަށް މަޢ ލޫމ ތ އިން ޮކމިޓީސަރިވސްޑިްވސް ޕޮލިސް ށް މޯލްމަކަ ފަިއވ ތަެކއް އަޅ  ފިޔަަވޅ ޞަޚ އް ގ ިޅެގން

 އ  ސ ދިހ ފ ނ ެގ ނިގ އަލިެގ ަވގ ެތއްަގއި ލޯންެޗްއަގިއ ހިެގ ފަިތހ ހ ަވނަ ދ ަވ 2020އެޕްީރލް  15 ަގއި މަހިބަދޫ .ދއ

ގ ޭޅ  މ ކ ތެިރކަތ އި ރައްެގ ސަލ މައ މ އި ރަްއޔިތ ންޤަ ،ތަކ ންރި މަޢ ލޫމ ތ ކ ން ސ ފ ކޮމިޓީ ތ ން މިޮގ ގ ޅޭ

ަވކި މަްއސަލަެއއްެގ  ،ޮގތ ަގއި  ެއ މައްަސލަ އިތ ރ  މައްސަަލއެްއެގ ،އެހެންކަމ ން ؛ކަމަށ އި ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް ހ ރި

ައަވސް މ އްދަެތއްެގ ތެރޭގައި ަމއްސަލަ ކޮމިޓީްނ  ،ެގންޮގސް ަވގ ތ  ހ ށަހެޅިެގން ކ ިރއަށް ޮގތ ަގއި މި ކޮމިީޓއަށް މި

ފ ހަަގކ ރެިވަފިއޭވ.  އަށްކަމަށް ކޮމިޓީ މ ންއްސަލަ ބަލައި ޮގތެްއ ނިންމ ން މ ހި ީވހ  ައަވހަަކށް އެ މަ ،ކަމަށ އި ބަލ ނެ

 ގ ޅޭ ެއކަމ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަބއެއް އިދ ރ ތަކ ން މަޢ ލޫމ ތ  އެްއކ ރިން. އަދި  ގ ޅޭ ރިޒަމް ފޯކ ސްެޓއް ހެދ މ އަޓ 
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 ،ގ ޅޭ މަޢ ލޫމ ތ  ެވސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ންތަކ އަލީަގއި ހޯދ ނ  ބައެއް ހޯދ އެއްކ ެރވ ނ  މަޢ ލޫމ ތ ެގ ޮގތ ން 

ރިޒަމަށް އަފ ރިހަމަ ޓ  ގ ިޅެގން ދިެވހިރ އްޖޭަގިއ މިހ ތަނަށް އެްއެވސް ފަރ ަތކ ން ރޯގ  19-. ޮކިވޑ ލ ނަންއިދަންނަަވ

ިރއަްށ ކ  ،ހޯދ ންތަކ ން ނ ދައްކ ތީ ކޮމިޓީެގ ކަމަށް މި ިރޒަމް ފޯކ ސްޓެއް ފ ރިހަމަކޮށްފައި އޮތް އަޚ އްޞަކޮްށެގން ޓ 

ަވިކ އަދި ަވކި  ،ޮގތްަތއް ެދނެަގތ މަށ އި ިރޒަމްެގ ިވޔަފ ރިއަށް ެވދ ނެއައޮތް ެއއް އަހަރ ދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި ދ ިނޔޭެގ ޓ 

ވ ނެ ޮގތް އަދި މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ޓްެރަވްލ ިވޔަފ ރިއަށް  ،ޮގތ އި ިދެވހިރ އްޖެއަށް ެވދ ނެ ،މ ކެޓަށް ެވދ ނެ ޮގތ އި

ކ ރެިވދ ނެތޯ ކޮމިޓީން  ެއކަން އަށްސިޓީރއް ހެދ މަށް މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔ ނިަވދެނެަގތ މ ެގ ފޯކ ސްޓް ސްޓަީޑއެ

 4ކ  މަދ ެވެގން ބެހޭ އިދ ރ ތަކ ެގ ެއއްބ ރ ލ ރ ލ މ އެ ލަތ ެގ ކަމ އ ސިޓީްނ އެ މަސައްކަތް ދަރއެ ޔ ިނަވ ،ބެލިއިރ 

ރިޒަމް ފޯކ ސްޓް ސްަޓޑީެއްއ އަ ޓ   ،ީތެވަކމަށް ލަފ ކޮށްފައިވ  ތެޭރަގއި ކ ެރިވދ ނެ އްެގހަފ ތ ެގ މ އްަދތެ 6ހަފ ތ އ އި 

އެ ެއކ  ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކ  ،ހަވ ލ ކ ރ މަށް ކޮމިީޓން ނިންމައި ސިޓީއ ރޔ ިނވަ އެ ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް 

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ އަދި މިކަމ  .ކޮމިޓީން ވ ނީ ހަވ ލ ކޮށްފަ މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔ ނިަވރސިީޓއ  މަށްދިރ ސ  ފ ރިހަމަކ ރ 

ގ ިޅެގން  ރޯގ އ  19-ކަމ ގައި ދަންނަަވން. ކޮިވޑ  ކ ރިއަށްދ  ނިންމައި އެ މަސައްކަތް މިހ ރ  ހަމަ  ޓީ.އޯ.އ ރ 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ައދި އ މްދަނީއ  ،ސިނ ޢަތަށް ެވދ ނެ ޮގތ އި ، އެމަްށ އަންނ ނެ ބަދަލ ތަކ އިދިެވހިރ އްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަ

ެއ ދިރ ސ   ،ކަމަށ އި ހަދަމ ންދ  އްރިޒަމ ން ދިރ ސ އެ އައެކ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ  ގ ޅޭ އިދ ރ ތަކ  ކަމ ސަރ ކ ރ ެގ 

ދެއްވ ފަިއޭވ. މޯލްޑިްވްސ  ރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މަޢ ލޫމ ތ އަކަމަށް ޓ  ހިއްސ ކ ރ ނެ ނިމ މ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

 ރޯގ އ   ،އިވ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލ އިރ ކޯޕަރޭޝަނ ން ލިބިފަ ސްޭލޝަންރިއެންޑް ޕަބްލިކްންގ މ ކެޓި

 ؛ކަމަށް ލަފ ކޮްށ މި ހ ލަތ ގައި ަވކި ެއއްެޗްއ ދަންނަަވން ދަތިކަމަށ އި ގ ިޅެގން ަވކި ޮގތަކަށް ކަންަކން ހިނގ ނެ

އަދި  ،ކަމަށ އި ކ ަރއްަވމ ން ެގންދަވ  ސަްއކަތްކ ރ މ ެގ މައެހެންނަމަެވސް، ތަފ ތ  އެިކެއކި ސިނ ރިއޯަތކަށް ފޯކ ސްޓ  

 ށް ޯރގ ެގ ހ ލަތ  ެއންމެ ނ ރައްކ ތެރި ހ ލަތަ  19-ޑ ކޮވި  ،ކަމަށ އި  ަމޢ ލޫމ ތ  ހިއްސ ކ ރ ނެއެ އެ މަސައްކަތް ނިމ މ ން 

ށް މަކަ ލަމ ން ެގންދ އިގ ޅޭ ފޯކ ސްޓެއް މިހ ރ  އެކ ލަަވ ޮގތ  ިރޒަމް ިވޔަފ ރިއަށް ވ ނެއަޓ  ،ނަމަ ޮގއްސި

އ މ ތަކ ން ބޯޑަރ  ޤަ ޮގތ ން ދ ނިޭޔެގ ިގނަ  ދެއްވ ަފއިޭވ. ރޯގ އިން ަރއްކ ތެިރވ މ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީން

 ،ެވއްޓި ގ ޅިެގން މ ޅި ދ ނިޭޔެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ޑިމ ންޑ  ކަމ  އެކަމަށ އި،  ފިޔަަވޅ ަތއް އަޅ ަފއިވ  ބަންދ ކޮށް ހަރ ކަށި

ކަމަށް  ައދި ކ ދި ިވޔަފ ރިތައް ހ ްއޓ މަކަށް އަިއސްފަިއވ  ތިޑެބޮ  ، ެގއްލިއިރ އިން ވަޒީފ ތައް ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދ  

ޮގތ ަގިއ  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީން ފ ހަަގކޮށްފައިޭވ. ބޭރ  ދ ނިޭޔަގިއ ދިެވހިރ އްޖެ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ މަންޒިެލއްގެ 

ޔޭެގ ފަތ ރ ެވރިންެގ މ ަގއި ދ ނިއ ޮގތަށް ކ ރިއަްށެގންދިއިޝްތިހ ރ ކ ރ ން މި ނ ޒ ކ  ދަނޑިަވޅ ގައި އެންމެ އެެދޭވ 

ސިނ ޢަތ ެގ ކ ީރ  އެ ،ތްތަކ ެގ އިރ ޝ ދ އިފަދަ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދ އިރޭެގ ޖަމ ޢަ .ީޓ.އޯޔޫ.އެން.ޑަބްލިއ  ،ޖަމ ޢިއްޔ 

އަދި  ،ކަމަށ އި އެކ  މަސައްކަްތކ ރެެވމ ންދ ހޯލްޑަރ ންނ އި ތަޖ ރިބ ކ ރ ންެގ އިރ ޝ ދ ސަފ ގައި ހިމެނޭ ސްޓޭކް
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ނިޭޔެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ އެހެން މަންޒިލ ތަކ ން އަޅަމ ންދ  ފިޔަަވޅ ތަކ އި އިޝްތިހ ރ ކ ރ މ ަގއި އެފަަދ އެކ  ދ އެއ އެ ހަމަ

މިފަދަ ކްރައިސިސްެއްއގައި ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ މަންޒިލ ަތްއ  ،ކަންކަން ކ ރަމ ންެގންދ  ޮގްތ ެވސް ބަލަމ ންދ  ކަމަށ އި

އ މ ތަކ ން އިޝްތިހ ރ ކ ރ ްނ ޤަ ިގނަ  ،ކަމަށ އި ތަކެއް ކ ރިމަތިެވފައިވ މަށް ެވސް ަވަރށް ބޮޑ  ޮގންޖެހ ންއިޝްތިހ ރ ކ ރ 

އަހަރަކީ ިދެވހިރ އްޖެ އިޝްތިހ ރ ކ ރ ން  ަވނ2020ަ. ަފއިޭވށްކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީން ފ ހަަގކޮ މަޑ ޖައްސ ލ ފަިއވ 

މ  ލަނޑ ދަނޑިތަކެއް ންިދެވހިރ އްޖެއަްށ މ ހިރިކަމ ެގ ދ އިރ ަގއި އި ފަތ ރ ެވދ އިރ ެއއްގަ  ފ ޅ   ،އިތ ރަށް ހަރ ދަނ ކޮށް

ަވނަ އަހަރ   2020ގ ިޅެގން  އ 19-ޮކިވޑ  ،ަނމަެވސް ހ ސިލ ކ ރ މަށް ރ ވައި ޕްލޭންކ ރެިވފަިއވ  އަހަރެއް

މަސްރަޙ  ބަދަލ ަވމ ންދ  ދި އަ  ،ކަމަށ އި ޖީ މިހ ރ  ބަދަލ ކ ރަމ ން އަންނަސްޓްރެޓެ ގތައްޔ ރ ކ ެރިވފަިއވ  މ ކެޓިން 

ސްޓްރެޓަޖައިޒްކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ކަމަށް. މިޮގތ ން ރީ ސްޓްރެޓަޖަިއްޒކޮށް ހަރަކ ތްތަކެއް ރ ަވމ ން އަންނަބަލައި ރީ ޮގތަށް

އިވ  ގ ޅޭ ައއ  ޮގތްތަަކކަށް ހަރަކ ތްތައް ބަދަލ ކ ރެިވފަ  ަވގ ތ  މި ،މި އަހަރ  ފެށިފައިވ  ބޮޑެތި ކެމްޕޭންތައް ހ އްޓ ލައި

 ފޯމްތަކ ގައި ކ ިރއަށްެގންދ  ަވގ ތ  ޑިޖިަޓލް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއ  ޕްލެޓް ހަރަކ ތްތަކެއް މިހ ރިހ   ،މިޮގތ ން ؛ކަމަށ އި

 . މަޓީން ފ ހަަގކ ރަްއވ އިތ ރ ްނ މަޓީން ެވސް މަޢ ލޫމ ތ  ހޯދިންމީެގ މެންކަމަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިޭވ. އަޅ ަގނޑ 

ރިމަތިެވފައިވ  ހީނަރ ަކމ ން އަރައިަގތ މަށް ަވރަްށ ެވިރކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށް ކ ނިޔޭެގ ފަތ ރ ގ ިޅެގން ދ  ރޯގ އ  ،ޮގތ ން

  އައ މަކީ ނ ދިރ  ށްމި ބަލިމަޑ ކަމ ން ޓްރެަވލް ކޮންފިޑެންސް ލިބި އ ްއމ  ހ ލަތަ ،މަށ އިކަ ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހ ރި

ޭވ. މި އަހަރ  ކަމ ގައި މަޓީން ފ ހަަގކޮށްފައި  ކަމެއް ނ ދިރ   ައއ މަކީށްމި ހ ލަތ ަގިއ އ އްމ  ހ ލަތަ ؛ކަމަށް އްކަމެ

  ރިޒަްމ އ އްމ  ހ ލަތަށް އަންނ ނެ އަިދެގން އޭެގ ސަބަބ ން ޓ އްއ ފެ ެވކްސިެނއް ރޯގ ެގ 19-ނިމ މ ެގ ކ ރިން ކޮިވޑ 

 ހ ލަތަށް އަންނަ އ މ ތަކ ެގ އިޤްތިޞ ދީޤަ ގައި މި ބަީލެގ ސަބަބ ން އެ ތަކ  މ ކެޓ  ޓ އަދި ރިސޯ ،ނ ފެންނ ތީ ކަމަށް

ކަމަށް  އޮތް ދ ަވސްތަކަްށ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތ ން އ މްދަނީއެއް ލިބޭނެ މިހ ރ  ބ ކީ ،ލ ތަކަށް ބަލައިބަދަ

ިސނ ޢަތ ެގ ފިއ ޗަރ ެރެވިނއ   ެގިދެވހިރ އްޖޭެގ ފަތ ރ ެވިރކަމ  ،ކަން މިހެން އޮތްއިރ  ،ކަމަށ އި އ އްމީދ ނ ކ ެރއްޭވ

 ށްއިތ ރައިޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން މީގެ ކަމަށް މަޓީން ފ ހަަގކޮށްފަ ކަމަށް ނ ބެލެޭވ ޅ ަގިއ ހެދިދ ނެ ފޯކ ސްޓެއް މި ދަނޑިަވ

 އެ ބޭފ ޅ ން ދިރ ސ އެއް  އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ެވސް މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް ހޯދިން. ެގސްޓްހައ ްސ އެޯސސިއޭަޝން

 ދ ފައިަވނީ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީއެ ދިރ ސ ެގ އަލީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މި ސަރޭވ ހަކ ރަްއވ ފަިއޭވ. 

އެތަނ ން  ،ްއެގ ޚިޔ ލ  ހޯދައިން ކަމަށ އިެގސްޓްހައ ސެ  441ަހއ ސްތަކ ެގ ތެރެއިން ސްޓްެގ 616ކ ރެިވފަިއވ  

 79އަދި % ،ކަމަށ އި ެގ އެހީަގއިެގސްޓްހައ ސް ހިންަގްނ ފަށ ފައިަވނީ ލޯނ  66% ،ދިން ޮގތ ން މަޢ ލޫމ ތ 

ދެއްވ ފައިޭވ. މަހަކ   ޖަމ ޢިއްޔ އިން މަޢ ލޫމ ތ ކަމަށް އެ  ތަންތަންކ އްޔަށް ނަަގިއެގން ހިންގ   ެގސްޓްހައ ސްަތކަކީ

 ،ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ެގސްޓްަހއ ސްތަކ ން ކަަވރ ކ ރ އިރ   19ރެގ %ޓަސެކް ރިޒަމްއައަދި މ ޅި ރ އްޭޖެގ ޓ ؛ ޖ މ ލަ

ކަމަށް  ގ ިޅެގން މަސްދ ަވހަކަށް ލިބޭނެ ޯރގ އ  19-ަތކަށް ހިނގ  ޚަރަދ ެގ ނިސްބަތ ން ކޮިވޑ ެގސްޓްހައ ސް
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މ ލެ، ހ ޅ މ ލެ ސަރަހައްދ ެގ ެގސްޓްހައ ސްތަކ ން މަހެްއެގ  ؛ރޫމް ހިމެނޭ 1395 ،ރ  ެގއްލ މަށް ބަލ ިއރ އަންދ ޒ ކ 

 3222އަދި  ،ކަމަށ އި  ވ ނެކަމަށް ލަފ ކޮށްފައި  ލ ންވ ނެ ޑޮލަރ ، އެމެިރކ  ޑޮލަރ ެގ ެގއްސް މިލިއަން ޫޔއެ 1.9މައްޗަށް 

މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  2.89ަހއ ސްތަކ ން މަހެއްެގ މަްއޗަްށ ސްޓްހިމެނޭ ރ އްޖޭެގ އެހެން ކަންކޮޅ ތަކ ަގިއވ  ެގރޫމް 

ޖ މ ލަ   އަދި ،ެއމެރިކ  ޑޮލަރ  4824900ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ދިރ ސ އިން ދައްކ . މަހަކ  ޖ މ ލަ  ެގއްލ ްނވ ނެ

އިްނ ކަމަށް އެ ޖަމ ޢިއްޔ   ތެޭރަގއި ވ ނެ ސްމަސްދ ަވ 6ށް އޮތް އެމެރިކ  ޑޮލަރ ެގ ެގއްލ ން ކ ިރއަ 28949400

ެއސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިެވސްެގ ފަރ ތ ްނ  ލިްވއަބޯޑް އިތ ރ ން ނެޝަނަލް މަޢ ލޫމ ތ  ދެިވފައިޭވ. އަިދ މީެގ

ބޯޑް އަވް ން ލިސަބަބ  ރޯގ ެގ ،ޮގތ ން އެ ޖަމ ޢިއްޔ އިން ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދި މަޢ ލޫމަތ ތަކަށް ބަލ އިރ 

 ޗް އެސޯސިޭއޝަން އޮފް މޯލްޑިްވްސެގ ފަރ ތ ން މ ރި އަބޯޑްލިްވށް ނެޝަނަލް ސިނ ޢަތަށް ލިބޭނެ ެގއްލ ން ދެނެަގތ މަ

ތެރޭަގއި ލިބޭނެ ެގއްލ ން  ދ ަވހ ގެ މަސް 6އެ ދިރ ސ  ކ ރިއަށް އޮްތ  ،ކަމަށ އި މަހ ގައި ދިރ ސ އެްއ ހަދ ފަިއވ 

އޭެގތެެރއިްނ  ،ތްއިރ އޮ ބޯޑްއަ ލިވް  125ިދެވހިރ އްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީެވފަިއވ   ،އެޮގތ ން ؛ށ އި އަންދ ޒ ކޮށްފަިއވ  ކަމަ

 އ 9 އިއ 6 ކީބޯޑަ އަިލްވ 56 ،ކަމަށ އި ޑްބޯއަމަދ  ކެބިން ހ ރި ލިްވ ކެބިން ނ ަވތަ އެއަްށވ ރެ 5ބޯަޑކީ އަިލްވ 30

 ،ިގނައިން ެކބިން ހ ންނ ނެ ކަމަށ އި ްށވ ރެކެބިން ނ ަވތަ އެއަ 10 ބޯޑްއަލިްވ 39 ،ހ ރިއިރ  ބިންކެ ދެމެދ 

 ،ރ ފިޔ  ޚަރަދ ވ އިރ  100000ކޮށް ތަކަށް މަހަކ  އެަވރެޖ  ޯބޑ  ލިަވރ ކެބިންެގ  ފަސްޮކށް މަހަކ  އެަވރެޖ ޚަރަދ ތަކަށް 

 ްށވ ރެ ކެބިން ނ ަވތަ އެއަ 10 ،ކަމަށ އި ރ ފިޔ  ޚަރަދ ވ  250000ޯބޑ ތަކަށް މަހަކ  އަކެބިން ހިމެނޭ ލިްވ 9ނ ަވަތ  6

. ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ދިރ ސ އިން ދައްކ   ަލއްަކ ރ ފިޔ  މަހަކ  ޚަރަދ ވ ނެ 3ބޯޑ ތަކަށް އަިގނަ ކެބިން ހ ންނަ ލިވް 

މ އި ކެއ  24އަދި % ،ޚަރަދ ަވނީ މ ަވްއޒަފ ންެގ މ ސ ަރއަށް ކަަމށ އި 49ކޮށް %ެރޖ ޚަރަދ ތަކ ެގ ތެރެއިން ެއްވ

ކަމަްށ  ޚަރަދ ވ   4ށް %ޒައަދި ޔޫޓިލިޓީ  ،ކަމަށ އި  ތެލ ެގ ޚަރަދަށް ަޚރަދ ވ  18% ،އަށް ޚަރަދ ވ ިއރ ންސްމެއިންޓެނަ

ިވލ ތް، ފަރަންސޭސި ،ިވލ ތްތައް ކަމަށްވ  އިޓަލީ މ  މ ކެޓ ންެގ ސިނ ޢަތ ެގ އެންމެ މ ހިޯބޑްއަފ ހަަގކ ރެިވަފއިޭވ. ިލްވ

ރޯގ ެގ ހ ލަތ  ޯގްސވ މ ެގ  19-ޮކިވޑ  ކ ަގއިއ މ ތަޤަިވލ ތް، ރަޝިޔ  ަފދަ ރ މަނ ިވލ ތް، ޖަޕެއިން، އިނިގރޭސި ސް

ބޮޑ  ެގއްލ މެއް މިހ ރ   ތަކ ަގއި ހ އްޓ ލަންޖެހ މ ެގ ސަބަބ ން ަވރަށްސަބަބ ން ފަތ ރ ެވރިން ދަތ ރ ކ ރ ން އެ މ ކެޓ 

 ިގނަ ދ ަވހަކަށް  ަވތަ އެއަްށވ ރެދ ަވހަށް ނ މަސް 6އަށް ޮއތް މި ެގއްލ ން ކ ރި ،މ ންދ  ކަމަށ އިތިމަތިަވެވސް ކ 

ބޯޑް ކ ންފ ނިތަކ ެގ އަތެޭރަގއި ިލވް  ދ ަވހ ެގމަސް 6ކަމަށް ފ ހަަގެވަފއިޭވ. ކ ިރައށް އޮތް  ކަމަށް ލަފ ކ ރެވޭ  ންދ ނެމިެގދެ

 އ މިލިއަން ރ ފިޔ  1.8ފިޔ އ ިއ މިލިއަން ރ  1.5ޮކށް ރެޖ ެއްވ ބޯަޑކަށް ގ ތްަގނަޑކަށްއަކަށް ކޮންމެ ލިްވޚަރަދ ތަ

އެ  ނ ބައްދަލ  އަދަެދއްކަން ވ  މިީއ ިގނަ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ިރޒ   ،ރެޭވ ކަމަށ އިލަފ ކ  ކަމަށް ހަމައަށް ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ

ރިޒަމް އަޓ  ،ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މި މަސައްކަތ ގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޖަމ ޢިއްޔ އިން

ތ  މ ިސއްރ  މަޢ ލޫ އް، ހ މަކޮށްފަިއވ  މަޢ ލޫމ ތ ތަޮގތ ން ެވްސ މަޢ ލޫމަތ  ހޯދިން. އަދި އެމް.ެއމް.އޭއިން ގ ޅޭ ފޯކ ސްޓ 
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ރ އްޖޭެގ  ގައިލަފ ކޮްށފައިވ  ބަޖެޓ   ން އަހަރ  ސަރ ކ ރ ަވނަ 2020 ަގއި،މ ތ ތަކ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަޢ ލޫ

 ނަ އަހަރ ަވ 2019ގައި ރ އްޖެައށް ޒިޔ ރަތްކ ރ  ފަތ ރ ެވރިންެގ އަދަދ  ތެރޭެގ މި އަހަރ  ެގފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތ 

 ވީ ންދ ޒ ކޮށްފައިކަމަށް އަ އިތ ރ ވ ނެ 10ެގ އަދަދ ން %ރޭތަކ އަދި ރ އްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިން ހޭދަކ ރ   8% އަޅ ބަލ އިރ 

 ތަކެއް އައިސްަފިއވ ދ ނިޔޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ިއން ރޯގ   19-ޮކިވޑ  ،ނަމަެވސް

 ،އ މ ތަކ ަގިއ ކ އްލި ހ ލަތ  އިޢ ލ ނ ކޮށްޤަ ފެތ ރޭ މިންަވރ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެ  މި ބަލި އ މ ަތކ ންޤައަދި އެ  ،ކަމަށ އި

ތަކ އި ދ ނިޔޭެގ ޓްެރަވލް ބޭންކ  އަދި ،ކަމަށ އި ދަށްެވެގންދ ނެ މ ން މި އަދަދ ވ ސްަފއިހ ލަތަށް ޮގ ެގޑައ ން ލޮކް

ނެ ޯރގ  ކޮންޓްރޯލްކ ެރޭވ 19-ސަބަބ ން އަދި ކޮިވޑ މ ތަކ ން ތަންފީޒ ކ ރަމ ން އަންނަ ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ އ ޤައެހެނިހެން 

އި މ ޅި ސިނ ޢަތ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ރ އްޖޭެގ  ތެރޭަގއި މި އަހަރ ެގ ،ނެތ މ ންްނކ ރެިވފައިޤީމިންަވރ އި ދ ަވްސަވރ  ޔަ

 ކަމެއް  ކޮށްފައިވ  މިްނަވރަށް ކ ރިޭނރ މަކީ އެކަީށެގންވ ކަމަށް ލަފ  ކ ރިއަރ ނެ ަވނަ ައހަރ  2020އިޤްތިޞ ދ  

ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށ އި އިޤްތިޞ ދަށް ކ ރ ނެ އަަސރ ތައް ދެނެަގތ މަށް ޓަަކިއ  ،އެހެންކަމ ން ؛ކަމަށ އި

 ަގއި ޓ  ރިޕޯ މެންެގއެމް.ޭއެގ ަފރ ތ ން. އަދި އެ އަންދ ޒ  އަޅ ަގނޑ އެމް.ޒ ކ ރެިވފައި އެަބޭވ ސިނ ރިއޯތަކެްއ އަންދ 

 އެ  ލެިވެގން އެމް.އެމް.ޭއއިންއިރިއޯައކަށް ބަހަސިނ  4ެއކ  މްޝަންތަކ ސެއެ ،ސިނ ރިއޯއެއް  4 .ހިމަނ ފައިވ ނެ

ަވނަ 2020ސަރ ކ ރ ެގ އ މްދަނީ  ،ބިނ ކޮށް ،އިއެ ސިނ ިރޯއތަކަށް ބަލަ ؛. ސަރ ކ ރ ެގ އ މްދަނީނީކޮށްފަިއަވ މަސައްކަތް

 މި  ޮގތ ން ސަރ ކ ރަށް  ލަފ ކ ރ ކ ރ ންސަރ  ،ކޮށްފަިއޭވ. މިޮގތ ން ޒ ތަކެއްތެރޭަގއި ލިބޭނެ އ މްދަނީ އަންދ ެގ އަހަރ 

ކަމަށް  ހިސ ބަށް ދަށްެވެގންދ ނެ ިބލިއަން ރ ފިޔ . މިަވރ  އެ 12.3ތެރޭަގއި ލިބޭނެ އ މްދަނީއަކީ މަދ ެވެގން ެގ އަހަރ 

 ަގއި ޮގތ   .ޑީ.ޕީ އަންދ ޒ ކ ެރޭވޖީ ،ތެރިކަންއ މީ އ ފެއްދ ންޤަަވނަ އަހަރ   2019. އެމް.އެމް.ޭއއިން ފ ހަަގކޮށްަފިއޭވ

 ަވނަ 2019 ،މީެގ މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ ،ކަމަށ އި  ކ ރިއެރ ން ހޯދިފައިވ ެގ 5.9އަޅ ބަލ ިއރ  % ަވނަ އަހަރ  2018

ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތ   ،ކަމަށ އި  ކ ރިއަރ ަވިއވ ތީށްަވރަށް ބޮޑަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ފަތ ރ ެވރިަކމ ެގ ސިނ ޢަތ 

ަވނަ  2019ރ  އިއަޅ ބަލ  ަވނަ އަހަރ  2018 ރި ފަތ ރ ެވރިންެގ ައދަދ  ރ އްެޖއަށް ިޒޔ ރަތްކ ކ ރިއެރ މ ަގއި

ރޯގ ެގ ސަބަބ ން ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށް ބޮޑ   އެހެންނަމަެވސް، ޮކިވޑ  ؛ކަމ އި އިތ ރ ެވަފއިވ   15އަހަރ  %

  ނޭދެޭވ އަސަރ ކ ރ ނެމ ންިމކަ ށްމ ޅި އިޤްތިޞ ދަ މި ހ ލަތ ގައި ،ކަމަށ އި ކަމަށް ލަފ ކ ރެޭވ ހީނަރ ކަމެއް އަންނ ނެ

މި ބަލިމަޑ ކަން  އިކ ރިއަރަމ ންދ  ދ ެވލި މަޑ ވ  މިންަވރ  ބިނ ެވެގންދ ީނ ދ ނިޔޭަގ ޖޭެގ އިޤްތިޞ ދ އަދި ރ އް ،ކަމަށ އި

ރ މަށް ަޓކަިއ މި ކަމ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިމަިތެވދ ނެ މ ލީ އަދި އިޤްތިޞ ދީ ހީނަރ ކަން ކ ޑަކ  ،ފެތ ރެމ ންދ  ނިސްބަތަށ އި

ކަމަށް ފ ހަަގކ ރެޭވ. ިމ   ތަންފީޒ ކ ރ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ މައްަޗށްދ ނިޔޭެގ މ ލީ އިދ ރ ތަކ ން އިނ ކި ސަރ ކ ރ ަތކ ންއެ

ަވނަ އަހަރ ަގއި ރ އްޭޖެގ ޖީ.ޑީ.ީޕ  2020 ަގއި،އަންދ ޒ ކ ެރެވނީ އެންމެ ބެސްޓް ކޭސް ސިނ ރިއޯ އިސިނ ރިއޯތަކ ަގ

ަވނަ  2020ސްޓް ކޭސް ސިނ ރިއޯަގއި ރކަމަށް. އަދި އެންމެ ަވ ނެދަށްވ  7.7% އަޅ ބަލ ިއރ  ަވނަ އަހަރ  2019
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 ަވނަ އަހަރަށް 2020ަކމަށް.  ދަށްވ ނެ 17.7އަޅ ަބލ އިރ  % ަވނަ އަހަރ  2019 ،އަޅ ބަލ އިރ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  އަހަރ 

ަގއި.  1% ރެޖ ްވފައިަވނީ އެ ލަފ ކޮށްށްކަމަ ަގިއ މިހ ރ  ރ އްޖޭެގ އިންޕްލޭަޝން ހ ންނ ނެސަރ ކ ރ ން ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ 

ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭއިްނ  ަކމެއް އަންދ ޒ އަްށ ބަދަލ އައ މަކީ އެކަީށެގންވ މި ގ ޅިެގން  ޯރގ އ  19-އެހެންނަމަެވސް، ޮކިވޑ 

  އަހަރ ގެ ަވނަ  2019 ؛ޗް މަހ ެގ ނިޔަަލށްމ ރި ެގަވނަ އަހަރ  2020ްވ ލަތ ެގ ރަސްމީ ރިޒ އ ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. ދަ

ހިއްސ ކޮށްަފއިވ   އ ލަތ ެގ މ ލީ އިދ ރ ތަކ ްނ ކޮމިޓީއ  ދަށްވ ނެކަން ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. ދަލ އިރ އަޅ ބަ މ ރިޗް މަހ 

ިމކްެގ އ އްމ  ރޯގ ެގ ޕެންޑެ 19-ކޮިވޑ  ،ގ ޅޭ ައންދ ޒ ކ ރ  އ މްދަނީެގ ތަފ ީސލަށް ބަލ އިރ  ރިޒަމް ފޯކަސްޓ އަޓ 

 ،އ ން މެދ ކެނޑިފަިއވ  ޮގތަށް ބަލ އިރ  ެޖއަށް ފަތ ރ ެވރިން އަހ ލަތ ގައި ދިެވހިރ އް ކަލ ެގ މިޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ރައް

 ޝަން މްރިޒަމް ިސނ ޢަތަށް އަންނ ނެ ބަދަލ ތަކަކީ މި ސިނ ރިއޯތަކ ެގ ތެރެިއން ސިނ ރިއޯ އެސެއަދިެވހިރ އްޖޭެގ ޓ  

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ައކ ސިނ ރިއޯ 5ހަދ ފަިއވ  ފަރ ތ ން އިތ ރަށް ބަލައިލިން ސަރ ކ ރ ެގ އޭގެ  މެންއ ދެ! އަޅ ަގނޑ  .އެއީ

ކޮމިޓީން އަޅ ަގނޑ މެން  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހިއްސ ކޮށްފަިއވ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކަށް. އެ މަޢ ލޫމ ތ ތަކަށް ބަލ އިރ 

 ،ރެއްކަމަށް ޮކމިޓީއަށް ފެންނަނީ. ހަތަ މި އެސެްމޝަންތަކ ން ހަތަރެއް އަދި ަފހެއްެގ ފޯކ ްސޓެއް ،ނިންމ ފައިަވނީ

 2އަދި  1 .ކަމަށް ަވނަ ސިނ ރިއޯ ެވސް ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއަގެނިވދ ނެ 3 ،އެެހންނަމަެވސްށް. ކަމަ އް ސިނ ރިއޯފަހެ

ސިނ ރިއޯ  ދެެލިވެގން. އެ އިމަހ ެގ ނިޔަލަށް ހ ޅ ަވ ެލިވެގން އަދި މޭ އިލް މަހ ެގ ނިޔަލަށް ހ ޅ ަވޕްރީއެއީ އެ

މިޓީން ރިސޯޓެްއ ކޮއިތ ރަށް މީގެ  ނީ.ންމ ފައިަވކޮމިޓީން ނި ތިކަމަށްކޮމިޓީއަްށ ބަލައިަގންނަން ދަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ިގނަ މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް އެްއކ ރެިވަފއެްއ  ތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޮގ ގ ޅޭ އެހެން އ މްދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ 

 ށް ލިބިފައެއް ބަހިސ  ނިންމ މ  ޮގތ ން އެއްެވސް އިދ ރ އަކ ން ެއކަށީެގންވ  އިޖ ބަ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ގ ޅޭ ނ ޭވ. މިކަމ 

ން ފަރ ތ ްޒެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެފެއ  ،ނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަަވއިލަން ބޭނ ންޭވންނ ޭވ. އެހެ

އޮތ ން ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރެިވދ ެނ ފައި އޮތް ެވއްޔަތ  ކޮމިީޓަގިއ އެހެން ދ އިރ އަކަްށ ޓ އަިރޒަމަށް ހަމައެކަނި ބަރޯސ  މ ލި

 9ލަ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޖ މ  އެކ . ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ހޯދ ންތަކ ޭވން މަޢ ލޫމ ތ  ހިއްސ ކޮށްފައިތ ޮގ ޅޭގ  ކަމ ންކަ

ހ  ަވަވނަ ދ  2020ލް ޕްރީއެ 30 ނަން.ލ އް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިތަ. އެ ހ ށަހެޅ ންޭވހ ށަހެޅ މެއް އެކ ލަަވއިލެިވަފއި 

 މިކ ޕެްނޑެ-1ނަން. އިލ  ަދންނަަވއްތަޅ ންހެވ  ހ ށަކަނޑައަޅ ަފއިމި ކޮމިޓީން  ަވނަ ަބްއދަލ ވ މ ގައި 13ބޭއްިވ ކޮމިޓީެގ 

ރ  ންކޮށްފަިއވ  މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ެގދޮލ ެގ ހ ލަތ  އިޢ ލ އްޖޭަގއި އ ްއމ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ރަްއކަރ ން ދިެވހިގ ިޅެގ

ންނ ވ  ކ ދި ޖ ަގިއަގިއ ނ އި، ެއކަށީެގށް އ ޅޭ ބިދޭސީންޚިލ ފަ މަގ މަތިެވަފއިވ  ފަރ ތްތަކ އި، ަގވ އިދ  ،ނެތް ފަރ ތްތަކ އި

ކ ދި ޖ ަގއިަގއި ދިިރއ ޅ މ ެގ ސަބަބ ން އަސ ީސ ކަންކަްނ ހަމަޖެހިފައި ނެތް ފަރ ތްތައް  ނ އި،ބިދޭސީން ދ ދިރިއ ޅެމ ން

  ށް ލަކަރައްހ މ އި ނ ހަމަޖެ، މ ޖ ތަމަޢ ެގ ހޭ ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގތ ންނ އިޖެޅަންއަނ ދިނ މަށް ބަލި ފެތ ރ ނަ މ ޖ ތަމަޢ ގައި 

ހިޔ ަތއް ދައ ލަތ ެގ  ިޑަވޅ ގައި އެ ފަރ ތްތައް ަވންނ ނެ ަވގ ތީނރ މ ެގ ޮގތ ން މި ދަޅ ން ކ ޑަކ  ހ ށަހެއްއެފަދަ ފަރ ތްތަ
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ަފއިވ  ސަލ މަތީ ބ ރ ތަކ ެގ ޓީމ ތަްއ ޞަެވގ ޅޭ ަމސައްކަތަށް ޚ އް ރޯގ އ  -2ނ ން. ގ ޅޭ ފަރ ތްތަކ ން ހޯދަިއދި ކަމ 

އް ެއޅ މ އި، ހެލްތ  ތަ ޅ އެ ބަލިން ރައްކ ެތރިވ މ ެގ ޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވ ،އިރ  ޅޭދިިރއ  ކ އެ ފ ންނ ޒަވައްއެހެން މ 

އަދި ސަލ މަތީ ، އެްއޮގތަށް ކަްނކަން ރޭވ މ އި އްޞަ އ ސޫލ ތަކ ން ކަނޑައަޅ ަފިއވ  ޚ ސީޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން

ތްތަްއ އެފަދަ އ ލ  ،ރ ކ ރ މ އިރިހަމަެވފައި ހ ރިތޯ ކަށަވަ އިޕްމަންޓ އި އ ލ ތްަތްއ ފ ބ ރ ތަކަށް ބޭނ ންވ  ޕްރޮޓެކްިޓްވ ިއކ 

ގ ޅިެގން ިދެވހިރ އްޭޖެގ އ އްމ  ިޞއްޙަތަށް ކ އްލި  މިކ ޕެންޑެ 19-ިވޑ ކޮ  -3ދަިއދިނ ން. ހޯ އެކަީށެގންވ  މިްނަވރަށް

ދިނ މ ަގިއ ށްމަތްތައް ފޯރ ކޮލ މަތީ ބ ރ ތަކ ން އެކިއެކި ިޚދ ޢ ލ ންޮކށްފައިވ  މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ސަ އި ލަތ ހ ެގ ލ ނ ރައްކަ

ތ ެގ ލައ ޅަނދ ތައް ހޯދ މަށް ދައ  ެގކަނޑ  ތްތަކ އި އަިދ އެކަީށެގންވ ަވރަށް ެއއްަގމ  އ ޅަނދ އިލަސީަވބޭނ ންވ  

 ،ން ފޯރ ކޮށްދިނ މ އިކަރިހެން ފަރ ތްތަކ ން އެހީތެނިައދި އެހެ ،ކ ންފ ނިތަކ ންނ އި ،އެހެނިހެން މ އައްސަސ ތަކ ްނނ އި

ގ ޅިެގްނ  މިކ ޕެންޑެ -4އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. ަވޅ ަގއި ޑިނކ ން ސަލ މަތީ ބ ރ ތަކަށް މި ދަ ފަރ ތްތަ އަދި އެ

ނޑިަވޅ ަގއި ެވސް ދައިޢ ލ ންކޮށްފައިވ  މި  ދިެވހިރ އްޖޭެގ އ އްމ  ިޞްއޙަތ ެގ ކ އްލި ނ ަރއްކަލ ެގ ހ ލަތ 

ޙ ޤީޤ ކ ރ  ކޮމިޝަނ ންނ އި، ޕްރެޒިޑެންޝަްލ އްަސލަތައް ތަ މީހ ންެގ މަވ ެގއްލިފައި  ނ އިލެިވފަިއވ  މީހ ންއިމަރަ

ިތ ައދި ދައ ލަތ ެގ އެިކއެކި އިދ ރ ތަކ ން ކ ރިއަށްެގންދ  ބޮޑެ ،ން އަދި އެސެޓް ރިަކަވރީއ އިޝަ ކޮރަޕްންކޮމިޝަން އޮ

އެްއޮގްތވ  ޮގތ ެގ  ކ ޑައަޅ ަފއިވ  ޚ އްަޞ އ ސޫލ ތައިން ކަނ(ޗް.ޕީ.އޭއެ)މައްސަލަތައް ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

ދިެވހިރ އްޖޭެގ  -ެގ )ހ(4 ،ެގންދެޭވނެ އިންތިޒ މ ތައް ހަމަޖެއްސ ން. ެއޮގތ ންން މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ކ ރިއަށް މަތީ

އ މ ެގ ސަލ މަތީ ޤަ ަތކީ ަވގ  ޫޠރަތްތެރި ަވގ ތ ަގއި އަދި މިޚ ތިޞ ދ  މިހ  ނ ޒ ކ  ފަްއތަރަކަށް ޮގސްފަިއވ  މި އިޤް

ކޮރަޕްޝަން އެންްޑ   އޮންޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން  ،ީވހިނދ  ކަމަށް ެވ ތިބެްނޖެހޭ ަވގ ތެއްކަންކަމަށް ފ ރަެވރި

ތި ެވފައިވ  ބޮޑެައދި ޚިޔ ނ ތް ވ  މައްސަލަތަކ އިފައިވައްކަންޮކށް ންލަތ އ ަވރީން ބަލަމ ންދ  ދަކައެސެޓް ރި

 -)ށ(ްށ އަަވހަށް ހޯދ ން. ތަލަ ދައ އެ ފައިސ   ،އިައަވހަށް ބަލަ  ،ފަދަ .ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  ،މައްސަލަތައް

 ތަކ ަގއި ލަޤ ކ ރ  ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދ  މައްސަެގއްލިފައިވ  މީހ ންެގ މައްސަލަަތއް ތަޙ ޤީ އިލެިވފަިއވ  މީހ ންނ އިމަރަ

ަވކިން ޚ އްޞަކޮށް  ،ސަރ ކ ރ ންތ ެގ އަލީގައި މ ލޫއަދިެވސް ސަރ ކ ރަށް އެހެިނހެން ޮގތްޮގތ ން ލިބިފައިވ  މަޢ 

ގ ޅިެގން ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އ އްމ   މިކ ޕެންޑެ -5ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ލަސްނ ޮކށް އެޅ ން. ލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ ސަ

 ކަށް ލަތްތަސީދި ދިފ ޢީ ބ ރ ތަކ ެގ ަވތ  އިޢ ލ ންކޮށްފައިވ  މި ދަނޑިަވޅ ަގއި އަލަތ ެގ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހ ޞިއްޙަ

އ ިއ ޖަލ ތަކ ަގިއ ެއއްެވސް ފަރ ަތކ ން ރ ަވއިެގން ހަމަނ ޖެހ ން ިއ ޕޮލިސް ކަްސޓަީޑަގފަިއވ  މި ދަނިޑަވޅ ަގެވބޮޑ  ބ ރ 

ަގއި ެއ ޅ ަވމި ދަނޑި ބޮޑަށް ކ ރިއަްށވ ރެ  ، ފިޔަަވޅ ތަެކއް ގ އިމ ކ ރ މަށ އިނ ފަދަ ހަރ ދަ ނަަގއިލ ނެ ފ ރ ޞަތ  ނ ެދޭވ

 ބ ރ ތަކ ން އެކިއެިކ ލ މަތީސަ -6ދިއ ން. ެގންތެރެއިން ބަލަހައްޓަމ ން  ކެްއެގމ ތަޒ ތި ޚ އްޞަ އިންންތަންތަ

 ނަލް މިންަގނޑ ތަކ ގެ ފެޝައެކ  ްޕރޮކ ރ މ ތިރ މ ހ ރ މަތ އި ޤަަދރަށް އިކައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގިއ އިންސ ނީ ތަޚިދ މަތް
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ްށ މިކަޑެންޕެ 19-ކޮިވޑ  ؛ހ ގ ޅޭ ހ ރި މިކ ޕެންޑެ -7ރ ކ ރ ން. ަވތެރެއިން އެ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެކަން ކަށަ

ެވސް ނ ހަނ  ބ ރ    ށްތ ތަކ ަގއި އަދި ދިފ ޢީ ބ ރ ތަކަހ ރިހ  އިދ ރ އެއްެގ ފޯކަސް ަވރަށް ބޮޑަށް ދީފައިވ  ަވގ  

ސ ރެ ންރީކ  ،މަލ ތައް ދ ރ ލައި ދެނެަގނެހަތ ރ  ފަރ ތްތަކ ން ދީފ ނެ ފިކ ރ  ފަށި ހަރ ކަ ަގއި ދީނީތ  ފަިއވ  ަވގ ެވބޮޑ 

ސް ލިޕޮއް މޯލްޑިްވސް ތަކ ރ ނެ ޮގތްންޑ ށް ރެސްޕޮމައެ ަކންކަ ، ފ ރަލައިށްމީހ ންނަ އަިއޑެންޓިފަިއވ  ސަސްެޕކްޓެޑް 

ންޓަލިޖެންސ އި، ސްޕެޝަްލ  ކައ ންޓަރ ޓެރަިރޒަމް އި ގެ ންސް ފޯސްފެސަރިވްސއ ިއ، މޯލްިޑްވސް ނެޝަނަލް ޑި

ަޝންތައް ހިންގ މ އި، މެރިޓައިްމ ޑިަވޅ ަގއި މަސައްަކތްކ ރ މ އި، ޓ ެގޓް އޮޕަރޭނއޮޕަރޭޝަން ޓީމ ތައް ގ ޅިެގްނ މި ދަ 

ށް ތައަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ަވގ ތ ން ަވގ  ،ރަކ ތްތެރިވ  ހަރ ކަށި ފަރ ތްތައް ހޯދައިހަ ހިންގައި އެްކޓިްވކޮށްޕެޓްރޯލްތައް 

 ޢަތަށްބޮޑަށް ބަރޯސ ވ  ސިނ  އެންމެ ތިޞ ދ އްޖޭެގ އިޤްރ ެގ ސިނ ޢަތަކީ ދިެވހި ފަތ ރ ެވރިކަމ  -8ެގންދިއ ން. ންއަޅަމ 

ެގ ނ ޢަތަށް ވ ނެ ޮގތ  ސި ޯރގ ެގ ިމ ދަނޑިަވޅ ަގއި އެ ސިނ ޢަަތށް އަންނަމ ންދ  ބަދަލ ތަކ އި، އެ 19-ިވޑ ކޮ  ،ވ އިރ  

ޓ އަިރޒަމް ސިނ ޢަތ ެގ  ،މިޓީއަށް ފ ހަަގކ ރެޭވތީކޮކަމަށް  ވ ނ ރ ތަކ ން ހެދިފައިބެހޭ އިދ  ފޯކ ސްޓެއް ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ 

ގ ޅިެގްނ  ކ މިންޑެޕެ 19-ކޮިވޑ  -9ޖިލީހަށް ފޮނ ވ ން. މަ  ެގރައްޔިތ ން ،ހަށް ހަދައިފޯކ ސްޓެއް ސަރ ކ ރ ން އަވަ 

 ތިޞ ދ  ފަތ ރ ެވރިކަމަށް ބަރޯސ ވ  ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިޤްބަދަލ ތަކަށް ބަލައި  ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށް އަންނަމ ންދ 

މ ަގިއ ކަމެއް ކަ މ ންހިމ ޑިަވޅ ގައި ކޮންމެހެން މިންަވރ  ކ ަޑކ ރ މަށް އިތ ރ  ސިނ ޢަތްތައް ކ ރިއެރ ވ މަީކ މި ދަނ

ނީއެއް ލިބޭ  ނޫން އެހެން އ މްދަ ިރޒަމްޓ އަޅ އިރ  އަކ ރ ެގ ސިޔ ސަތ ަތއް ކަނޑަސަރ  ،ހިނދ  ލ ކ ެރޭވބޫކޮމިޓީއަށް ަގ

އ ދެ!  .ސްރައީރި ޒަތްތެއްންޖެހޭ ކަންކަން އަަވހަށް ކ ރ ން. އިރަބެހޭ ފަރ ތްތަކ ން ކ  އް ކ ރިއަރ ަވން ަކމ ސިނ ޢަތްތަ

އަޅ ަގނޑ  ހެންނަމަެވސް، ކޮށްފަިއޭވ. ދެްނ އެރ އްޔ އަމ ޒ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ތަގ ޅޭ  ހ ށަހެޅ ންތަކ   އަދި މިދެން

ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލ މަތީ ތ ަވނަ ދ ަވހ  އޮތް ަރއްޔި  2020ލް ޕްރީއެ 30 ންއަޅ ަގނޑ މެްނ ކޮމިޓީކ ރ ކޮށްލ ނަން. 

ިވ މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފ ޤ ން ަގިއ ބަިއެވރި ޓ  ަވަނ ބައްދަލ ވ މަށް ހ ޒިރ ެވ ޯވ 13އަހަރ ެގ  މި ެގބެހޭ ކޮމިޓީ ޚިދ މަތްތަކ 

ކޮްށ ތްޔަނ  ކަންކަމަށް ރިޢ ެރވ ކޮމިޓީއަށް ފ ހަަގކ  ،ތަކ އިތ މ މަޢ ލޫ އިވ ފަޮގތ ން ކޮމިޓީއަށް ލިބި ގ ޅޭ މި މައްސަލައ 

 މަޖިލީހ ން ރިޢ ޔަތްކޮށްދެއްވ ްނ ެގހެޅ މަށް ޓަކައި ަރއްޔިތ ން ށަ ހ އް ސަރ ކ ރަށްތަމި ކޮމިޓީން ކަނޑަެއޅި ހ ށަހެޅ ން

ށް އަރިޕޯޓ ގައި ކޮމިޓީދި މި ރިޕޯޓް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީ. އަދި މި އެ

ރ  މަޢ ލޫމ ތ   އްސި ،ރ ންިއތ ހ ޒިރ ެވަވަޑއިެގންެނިވ މެންބަރ ންެގ ހ ޒިރީެގ ނިސްބަތް ެވްސ ހިމަނ ފައިވ ނެ. އަދި އޭެގ

ކަރ ދ ސްކ ެރިވފަިއވ ނެ. އެއް  ެއކ ލޫމ ތ ތައް އަޅ ަގނޑ މެްނ ޖަދ ަވލ ގައި މި ރިޕޯޓ ޢ ފިޔަވައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަިއވ  މަ

ތެރި ތްހ  ިއްއޒަމިޓީެގ ހ ރިކޮށްދެްއިވ ކޮތް ކައްއިލ މ ެގ ކ ރިން މިކަމ ަގއި ހަމަ މަސަނިންމަރިޕޯޓް  .ތްތެރި ރަީއސްޒައިއް 

ްށ އަޅ ަގނޑ  އެޓަރިއްަޞކޮށް ކޮމިީޓެގ ސެކްރެޓޭަވކިން ޚ  ،ންނަށްފ ޒަަވއްށ އި މަޖިލީހ ެގ އިދ ރީ މ ންނަރ ބަމެން

 . ޔ ޝ ކ ރިއް  ބޮޑަށް ރަށްއަދ ކ ރަން. ަވ ޝ ކ ރ 
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 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ހަަގކޮށްދެްއވައިފި ޞަރީޙަ ފ  ރ ނަށް ކޮމިޓީެގ މ ަޤއްރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެމންބަރ . ްއޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔ  

ަގިއ ކ  އެދެން އެއ  ކަތް. އްގ ޅިެގން ކ ރަންހ ރި މަސަ ތ ކަނ ަވތަ މަސައް ކޮމިޓެީގ ސީދ  މެންޑޭޓ  އެބ ރ ތ ން ފ ރަތަމަ އި

 ޑްގ ޅޭ އަދި އ މް ޮގތ ގައި ޤައ މީ ސަލ މަތ  ން އަޅ ަގނޑަްށ ފެނ ނ  ހަވ ލ ކ ރި މިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީއ  

 ،ރިސޯޓ ތަކަށް  ،ިއަގންނަވ ނެ ބ ަވތ ެގ ަކމެއް ކަމަށްަވޑަިވސްނަަވންެޖހި ނ ަވތަ ސަލ މަީތ ޚިދ މަތްތަކ ންށް އަފޯސަސް

ގ ޅިެގން ަޤއ ީމ  މްދަނީއަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ އ ޓ ްނ އައ ްނ މަދ ވ  މިންަވރ ެގ ސަބަބ ން ދިެވހިރ އްޖެއަށް ޓ އަރިސް

ޮގތ ން ދައ ލަތ ެގ  ގ ޅޭ މ އެ ކަްނކަ ، ދެނެަގނެންެވދ ނެ ކަންކަމ  ދިސަލ މަތަށް އެތެރެއިން ެވސް އަދި ބޭރ ން ެވސް

 ،ފޯސަސްއަށް  ޑް އ މްއެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ޤައ މީ  ވ މ އި އޮތ ން. ެއހެންފަިވސްނ ންަތކެއް އެކ ެލިވ ،އިންތިޒ މ ތަެކއް

ން ޓީމިކޮ ޝ ކ ިރއްޔ . ޑަށްބޮ  ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެދ ނީ. ަވރަށް ރ  މަޝްަވ ގ ޅޭ ކޮމިޓީަގއި  ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ 

ސިފައިންެގ  ހ ންނ އިރަންޓީންެވޭވނެ ޮގތްޮގތ އި ައދި ފ ލ މިސ ަލކަށް، ފ ލ ހ ންެގ ތެޭރގައި ކަ  ؛ފ ހަަގ އެބަ ކ ަރްއވ 

ކް ހެްލތ  އޮތޯރިޓީން ހިންަގންޖެހޭ ބްލިޕަ ރަންޓީންެގ ކަްނކަމ އި، ެއ މީހ ންެގ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ަކންކަން އެީއކީކަ

އެ ދެ މ އަްއސަސ  ބޭނ ންވ  ޮގތަކަށް އެ  ،ށ ންދައައްސަސ ެގ ބެލ މ ެގ  އެ ދެ މ ދ  . ެއއީ ސީނޫންއް ކަންކަމެ

ގ ިޅެގްނ ވ ނެ ކަމެއް ނޫން. ޤައ މީ   އެެހން މ އައްސަސ ައކ  ،އް. އެއީ އެހެން ބޭފ ޅަކ އި ކަމެ ބޭފ ޅ ން ބަލަހައްޓ 

މި  ،ދިެވހިރ އްޖޭެގ ފ ލ ހ ންނ  ޑިފެންސް ފޯސްއ އިލް ނަސަލ މަތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭނެ. މޯލްޑިްވސް ެނޝަ

ޮގތަކަށް. އެހެން  ފެންނަ ށް ކައެ ފަރ ތްތަ ،ތ ންފަރ ދެ ންެގ ކަންކަން ިހންަގމ ން ެގންދ ންޖެހޭނީ އެ ހ މީ ދެބައި

ަވތ ެގ ބ  މި ،ނޫން. ޕްރޮޓެކްޓިްވ ިގއަރ ނ ަވތަ ސަލ މަތީ ހެދ ން، މ ސްކް، ޔ ނިފޯމް ކަށެއްތަޮގ ބަޔަކަށް ފެންނަ

ޔޭގައި ެވސް އެ ތަކެިތ ނި ދ ޭގ ވ ހަަކއެއް. އަދި މ ޅި ނނަށް ެވސް އިންމެކަންކަން ދެން މަދ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެން

ަތކެތި ިގނަކ ެރޭވތޯ ބެލ ން. ދެން  މި ެވްސ އެދޭނީ ީވހ ެވްސ މިންަވރަކަށްމަދ . ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ 

އިނޭގ މި ކަންކަން ވ ނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ވ ން އޮތް މިންަވަރކަށްކަން. ސް ެވ ނަށްއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން

 އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ކީ ކަމަ އި ކޮމިީޓން ބައްލަވ ފަިއވ ގަ ޮގތެއް  އްޞަެސކިއ ރިީޓެގ ކަންަކން ޚ އެއަރޕޯޓް 

 އަދި ރިޕޯޓް ނިންމ ނ  ،ިއަގެނވ ނ  ފަހ ންށަ ފަޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަވންން ކ ަރއް ޓީފ ލެއް. ެއއީ ކޮމި

ކޮށްފި. ޓ އަރިަޒމް މިނިސްޓްރީެގ ޓ ިވޓަރ ންސީެގ ެވބްސައިޓް ހެކްހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ؛ފަހ ން ެވބްސައިޓް

ކީަގއި އެ އ އެ ަފއެއް ނ ޭވ. ހަމަިވކަން ހިނިގ ޮގެތއް އޮޅ ންފިލ ަވއިދެ އެަކއ ންޓް ހެކްކޮށްފި. ފ ލ ހ ންނަކަށް އަދި މި ދެ

މަހިބަދޫެގ  ،ކޮށްލ މ އިއި ރޯކޮށްލިދިސ  ހިނގައިފި. މަހިބަދޫަގހ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް ިގނަ އަލިފ ނ ެގ ތައްމި ކަން

ފި. ދިސ ތަކެއް ހިނގައިހ ފ ނ ެގ އިތ ރ ން ކިތަންމެ އަލިކަމެއް. ޭއެގ ން އެއްއިލޯންޗ ފަހަރ  އަންދައިލ ން އެއީ މީެގތެރެ
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 ން ެގގ ޅި ކ އްެގ ަގޔަށް ަވޅި ޖެހި މީހ ން ދޫކޮށްލައިފި. ދެން މި ހ ރިހ  ކަންކަމައި ބޭރ  ބައެލޭގަ ޅ އެީކގައި ހ އެއ  ހަމަ

ހ ެގ ލީއަމ ޒ ކޮށް މަޖިިވސްނ ންތަކަށް ގ ިޅެގން އެ ބޭފ ޅ ން ިވސްނަަވންޖެހޭ  ތަކ ސަލ މަތ އި އަދި ސަލ މަތީ ިޚދ މަތް

ތަކ ން އެންމެ ތްަވނީ. ރިޕޯޓ ަގއި ަސލ މަތީ ޚިދ މަ އިލ ފައި މިަވކ ލަ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓް އެ ކ ތަސަލ މަތީ ޚިދ މަތް

އޮްތ  ކ ިރއަށް މި ރޭގައިތެ ގެ ތ ދައްޓ އަިރސްޓ ން ބ ކީ އޮތް މ ކިަތއް  ،ރަން ބޭނ ންވ  އެއް ކަމަކީ ަގކ ހަބޮޑަށް ފ 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިދ ނެ އަ އްއަދި އެކަމ ން ކިހ  އ މްދަނީއެ  ،އަހަރ ެގ ތެޭރގައި ިދެވހިރ އްެޖއަށް އަތ ެވދ ނެތޯއ އި 

 ؛ްވްސ މ ކެޓިންގްތ. މޯލްޑިނެސްެޓއް ރިޒަމްެގ ފޯކ ކަމަށް. ކޮމިޓީން ބެލިބެލ މ ަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަ

ނެޝަނަލް ، ކޮމިޓީން އެދ ނީ މޯލްޑިްވސް ެގ ފޯކ ސްެޓއް ނެތް. އެހެންީވމ ސީައކ  އެ ބޭފ ޅ ން.އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ 

ތ  ހަފ  4ރސިޓީްނ ިވދ ޅ ެވަފއިަވނީ ަވހަދައިދިނ މަށް. މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔ ނިްއ ޓެޔ ނިަވރސިީޓގައި ޯފކ ސް

 މިހ ރ   ތ ހަފ  4ސްޓް ހަދައިދޭނަމޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހ ރ  އެ ކ ެގ ފޯންފ ޅ އެ ބޭަވހ ެގ ތެރޭަގއި ދ 

ެއ  ،މިޓީގައި ެވސް އެދޭނަންކޮ ސް އަދި  ެވއިންލީހ ެގ އިދ ރ ޖި، އަޅ ަގނޑ  މަގ ތްަގނޑަކަށް ހަމަެވދ ނެ. އެހެންީވމ 

. ކޭޮގތ ަގއި މިއަހަރ  ޓ އަރިސްޓ ންނެއް ނ ންނ ނޭއެ ބޭފ ޅ ން ދެ ދައްަކިއދިނ މަށް. މަޓީން ބ ނަނީ ކަމި ވ ހަ ބޭފ ޅ ންނ 

 ،ފ ޅ ންނަކީބޭ ިވތިއްބެ  ދައްކ  ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އަހަންޖެހޭނެ. އެތަނ ގައި ންނަފެނ މ ގައި މަޓީއަޅ ަގނޑަށް ފެން

ފ ރީެގ ކަންކަްނ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ަވރަްށ ތަނ ެގ ިވޔަ  ބޭފ ޅ ންނަކީ މިއ ޅޭ މި ރިސޯޓް ިވޔަފ ރީގައި ދިެވހިރ އްޖޭަގއި

 އްތަކަ އެ ވ ހަލ އަޅ ަގނޑ ެމން އަޅައިނ  ށްަކއަހަ ބޭފ ޅ ން. އެ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކ  ވ ނަދަން ފެށިެގން ޒަމ ނ އްސ ރެ

ތިޞ ދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ޤްރ އްޖޭގައި އި މި ،މ  ެވސް ލަފަެއއް ނ ކ ަރންއި ަގއްަގނޑެޅ   އަޖަހ ފައިބޮލައިލ 

ލަތ  ރަނަގޅ ކޮްށދެިވދ ނެ ކަމަކަށް ެވސް އަިދ ހ އަދި ރަްއޔިތ ންެގ އ އްމ   ،މިސްރ ބަކަށް ެގންދެިވދ ނެ ަކމަކަށް ެވސް

 ޖެހިދ  އިރެއްަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ލ ގައިހ ްއިޔތ ން މިހ  ބޮޑަށް  ރައަދި ،ދ ެގންހ  ބޮޑަށް ދަށްެވރައްޔިތ ންެގ އ މްދަނީ މި

އަހަރ   ދެކޭޮގތ ަގއި މި ންެވސް ނ ވ ނެ. ަމޓީވ ހަކަ ައޑ ނ ހައި އަޅ ަގނޑ މެން ތިބޭކަށެއް ހަމަ ހިލ  އެްއޮގތަކަށް 

އެ ބޭފ ޅ ން  ،ަގއި އެދޭރ ރ ކ ތަކ ން އެބަ ސަ ތަކަކަށް މީހ ންނެއް ނ ދޭ. އެހެންނަމަެވސް، ރިސޯޓ ނިމެންދެން ރިސޯޓ 

ައޅ ަގނޑ ެގ ، އެހެންީވމ އިެދއްވ މަށް. ަވދަ އްރިސޯޓ ަތއް ހ ޅ ޭވނެ ޮގތެއް ހައް އޮތް ޓެއެބަ އެދެމޭ ކައިީރަގއި ެއއަރޕޯ

ަވރަށް ިގނަ  ،މިހ ރ  އެބަ އެދޭ ންތަކ ރިޯސޓ  ،ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެބަ ފ ހަަގކ ރޭޓީކޮމި ގ ތ ަގއި ެވސް އަދި

ބެހޭ  ން މި ކަމަކީ އެހެން ބަޔަކ  ބޭ މީހ ން އަންނަން. ދެއްތި  ބޭފ ޅ ން އެަބ އެެދމޭ ހ ޅ ަވން. ބޭރ ަގއި އެބައެ ޓް ރިސޯ

ބ މޭ. މީހ ންނަށް  ލިމްދަނީ އ ކަމަކީ  ބެހޭ ނ ންސް ތިބޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެއި ކަމެއް ނޫނޭ. އެ ބޭފ ޅ ންެގ ރިސޯޓ ަގއޭ އަ

ޮގތ ަގިއ  ވ ނެ ޮގތަކަށް ހަމަޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭއެކަން އެޮގތަްށ ފަހި ،މ އެހެންީވ ލިބ މޭ. އްވަޒީފ ެގ ފ ރ ޞަތ ތަ

މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ  28މަސްދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި  6މި ދެކެނީ ކ ރިއަށް އޮތް  ކަމެއް. ެގސްޓްހައ ސްތަކ ންތެރިންބޭނ 

 1.8 އަނ އިލި މި 1.5 މައްޗަށް ެގއްހެކޮންމެ ބޯޓަކަށް މަ ، އެ ބ ނަނީ ންކަމަށް. ސަފ ރީ ބޯޓ ފަހަރ  ނެެގއްލ ން ލިބިދ 
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 ކޮށް ދެކޭ އެންމެ ޯގސް  ؛ަވރސްްޓ ޭކސް ،ންދ ނެ ކަމަށް. އެމް.އެމް.އޭއިން ެދކެނީެގދެމެދ ެގ އަދަެދއް ެގއްލި މިލިއަނ 

ޖީ.ޑީ.ީޕ  7.7ެގ މިންަވރަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށަށް ޮގސްދ ނެ ަކމަށް. އަދި އެންމެ ރަނަގޅ ެވެގން ެވސް %17.7% ،ނަމަ

އެހެންަނމަެވސް، އިންފްލޭޝަން އަދި  ކަމަށް. ގައި 8ޝަން އަންދ ޒ ކޮށްފައި ޮއތީ % ކަމަށް. އިްނފްލޭދ ނެސްދަށަށް ޮގ

ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ޮކމިޓީއަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ަވއެމް.ޭއއިން އެބަ ލަފ ކ ރޭ. .ދ ނެ ކަމަށް އެމް އިތ ރަށް މައްޗަށް

هللا. ރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ެމންބަތެރި ތްެގ އިްއޒަރ އިދ ަވގ ތ . ބ ރަށ   ެގހ ސްމި ހ ޅ ަވއިލަނީ މި ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަ

 ންބަރ .  މެރި ތްތެބ ރަށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ޢަބްދ މަދ  އަޙް ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ބ ރަށ  

މ  ންރަށް މ ހިަވ ރިގ ޅ ންހ  ަޤއ މީ ސަލ މަތ ނަަވން، އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަން ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ެއއީ ކޮމިޓީން ކ ރަްއވ ފަިއވ   .ރިޕޯޓެއް ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއީވތީ

ދަންނަަވން.  ަވރަށް ފ ރިހަމަ މަސައްކަތެއް. ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށ އި މ ޤައްރިރަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

ެވސް އެކަްނކަމަށް ހަމަ ތ އީދ ކ ރ  ކަންަތއް.  އަުޅަގނޑުބަރ  އެ ފ ަހަގކ ެރއްިވ ިގނަ ކަންތައްތަަކީކ މެންރި އިްއޒަތްތެ

 ަގއި ހ ރި ިގނަ ކަންަތއްތަެކއް މީ ސަލ މަތ އި މިޮގތަށްދި ހަމަ ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވ ން ދިެވހިރ އްޭޖެގ ަޤއ އަ

ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޭޖެގ ޤައ މީ ހ ޖެންސީެގ މަރއި ތ  ލްމިއަދ  ހެ .ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަިއޭވ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ެވސް  ެވސް ބޭރ ން ެތރެއިންެގބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އޭ ަގގައި ސަލ މަތަށް އަދި އިތ ރ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހ ރިކަމ 

ެވްސ  ވ ަހކަ އެ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވތީ ގ ޅ ންހ ރި ަވރަްށ ިގނަ ޮގންޖެހ ންތައް ހ ރި ސަލ މަތ 

ރ އްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،އެއ އެކ ، ރިޕޯޓ ަގއި ެވްސ ފ ހަަގކ ަރއްަވއިފިހަމަ .ދަންނަވ ލަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ދަޫގ ނއ ލަތ ގައި ދަތިހ ޔ ަވހިކަމެއް ނެތި އަދި ިމ  ހިމީހ ންނ އި އަދި ރ އްޖެއިން ބޭރ ެގ އެިކއެކި ފަރ ތްަތއް 

ބޫކ ރ  ޮގތ ަގއި މިހ ރ  ަގެވސް އަޅ ަގނޑ   ދަގ ލ ެގ ވ ހަކަ. ިމއީނށް އޮތް ދަތި އ ތަކަތްކ ރަމ ންދ  ފަރ މަލްއްތަހަ

ހ ރިހ   މިއަދ  އެ ،ަލތ  ޯގްސަވމ ން ޯގްސަވމ ން އައިސް ހ  ދ ަވހެއް ދ ަވހަކަށް ބަލ އިރ  ހަމަފ ރަތަމަ ދ ަވހ  އަޅ 

 އަދި ހަމަ  ،އި ަވަރށް ބޮޑަށް ނ ރ ހިރޭަގތެތިބީ މ ޅި ސަރ ކ ރ އި ރ އްޭޖެގ މި ިއންތިޒ މ ތަކ  ދޭ ފަރ ތްތައް އެ

މި  .ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެވސް ިވސްނ ން ހ ރި މީހ ން މަދެކޭ ދަންނަވ ކަށް ނެތިއި މަގ މައްޗަށް ނިކ ތ މ  ހަމައިގަ 

 ެއއީ ކީ މަަގށް އެޅ ވ މަމީހ ންެގ ކަންތައްތަްއ ހަމަ ލަތެއް. މިހ ިވސްނަންޖެހޭ  ކޮށްލަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ސީރިއަސްހ 

ކަމެއް. އަޅ ަގނަޑށް އެބަ އެނޭގ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި ހަދަންޖެހިއްޖެ ެގކަމެއް އަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އިްސަކންދޭމި

 މިންަވރ ެގށިެވފަ. އެިކއެކި ލަތ ގައި ތ ހ ބަތިބި މިދެންނެިވ އަްށވ ރެ ިގނަ މީހ ން އެ 253ެވސް އި އިރ ގަ ނިސްބަތްވ  ދ 

، މި ފަރ ތްތަކ ން  ލަތ ގައި ތިބި ަވރަށް ިގނަ މީހ ން އެބަތިބި. އެހެންީވމ ހ ދަޫގ ނއ އަދި ަވރަށް ދަތި ،ދަޫގތައް ނއ 
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އ ޅެންޖެހިފައިވ  ދަިތ  އިބޭފ ޅ ންނަށް މިތ ނަގ އަދި އެ ،ދަތިކަމ އިކ ރަމ ންދ  ޭވނ އި ހިތްލްމައްދ ަވހަކ  އެ ތަހަ ކޮންމެ

ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ ސީރިއަސް ވ ހަަކެއއްވ ރެށްަވރަ ނ ދައްކ  ތިބެޭވވ ހަކަ  އެއެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ލަކީ ހ 

ދައ ލަތ ން  .ޒަތްތެރި ރައީސްނަަގންޖެހޭ. އަދި ސީރިއަސް ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދެކެންޖެހޭ. އިއްއެބަ 

ދ  ނ ކ ެރިވ އިމ ގ  ފ ސ ދޭތެރޭ އިން އެ ފަރ ތްތަކ  އި،ަވްއކަންކޮށްފައި ތިބި ފަރ ތްތަކ ެގ ަވއްކަމ ެގ މައްސަލަތައް ބަލަ

 އި މަރ ތަކ ެގ މައްސަލަތައް ބަލަ .ޤައ ީމ ސަލ މަތަށް އޮތް ނ ރައްކަލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކޮންމެ ދ ަވހަކީ އެއީ

ެއއްކޮްށ ައއި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މިކަން  މެންބަރ ންެގ ޮބޑ  މެޖޯރިޓީއ  65ެއއްކޮށް  ކަމ ެގ ަވޢ ދ ޤ ކ ރ ނެތަޙްޤީ

 އި ނ ކ ރެިވފަނޫނީ އެ ފަރ ތްތައް ޒިންމ ދ ރ  އި،ނޫނީ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން މިކަން ކ ރަން ނ ކ ޅެދިފަ ،ނ ކ ރެިވ

މިދެންނެިވ ހ ރިހ   .ނޫން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކަމެއް  ކ ޑަ ނ ރައްކ  ޤައ މީ ސަލ މަތަށް އޮތް  ،އޮތ މަކީ އެއީ އޮންނަ

އަދި ދައ ަލތ ެގ ޚ ޒ ނ އިން ެގއްލިފަިއވ   ،ސަލ މަތ އި ،ތެިރަކމ އިއްކ ރަ  ކަންތައްތަކަކ އެކ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި ރ އްޖޭެގ

މިކަްނކަމަކީ  ،ލެވފަިއވ  މަރ ތަކ ެގ ަމއްސަލަތަކ އިއިރައަދި މަ  އިނޭނޭގ ޮގތަށް ގެއްލ ަވއިލަޮގތް ،އި ފައިސ ތަކ 

ކޮންމެ ފިޔަަވޅަީކ  ޅ  އަދ މ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ފަހަތަށް އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަިއަގނޑ  ަވޢ ދ . މި ަވޢ ދ  ފ 

ކަހަލަ ކަންކަން  ެލއް. އަދި އެ ަފއިސ  ބޭނ ންކޮްށެގން އެކިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭެގ ަސލ މަތަށް އޮތް ނ ރައްކަ

ައބަދ ެވސް ހިނގ ނެ ކަްނކަން ބ ަވތ ެގ ކަންތައްތަަކކީ  މި ،ޭރވ މ އި  ،ކަހަލަ ކަންަކމަށް ތައްޔ ރ ވ މ އި އެކި ،ހިންގ މ އި

އެބަ ހިންގ .  އިކަން ރ ަވޖަލ ތަކ ަގއި އެކި ަކން .ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަގނޑ މެން ަގައޅ ކަމ ގައި 

، ހ ޅ ޖެހ މ ެގ އެކިއެކި ހަރަކ ތްަތއް އެބަ ހިންގ . އަދި އެނޫންެވސް ތަފ ތ  ިގނަ ކަންކަން އެބަ ހިނަގމ ންދޭ. އެހެންީވމ 

ބޫލ ކ ރ  ަގނޑ މެން ހަމަ ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނ ަލންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގއަޅ  ބ ަވތ ެގ ކަންތައްަތކ  ޭދތެރޭގައި  މި

މި ރިޕޯޓަކީ ަވރަްށ ފ ރިހަމައަށް ތައްޔ ރ ކޮށްފަިއވ  ރިޕޯޓެއް. އަދި ރ އްޭޖެގ އ މްދަނީއަށް އަންނަ ކޮންމެ  ،ޮގތ ަގއި

 ، ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އ މްދަނީ ދަށްެވަގ ނޑ ަގލޮޅ މަކީ އެތެރެއ އި ބޭރ ން ސަލ މަތަށް އަންނ ނެ ނ ރައްކަލެްއ ކަމ ގައި އަޅ  

ިއއްޒަތްތެރި ޖެހ ނ  ަވރަކަށް ޤައ މަށް އަންނަ ނ ރައްކ  ބޮޑ ެވެގން އެބަދޭ. މީހ ން ހ ލ ގައި  ،މީހ ންެގ އަތްމަތި ދަތިެވ

 އި ފަިވނ ދެރަށްރަށަށް  ،މިހ ރ  މ ލޭގައި ތ ށިެވަފއި ތިބި ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން އޮތީ ނިންމ ލަމ ން .ރައީސް

 ޮގތަކ ން އެ  ކަންކަން އަަވސް އަދި މި ،ދީ ވ ރެ ބޮޑ  ސަމ ލ ކަމެއްތިބި މީހ ންނ  ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރަށް

 ،ތަެކއްއެ ފަރ ތްތަކ ެގ ަވޒަނަށް ެއ ފަރ ތްތަކަށް ދެޭވެނ ރަނަގޅ  އިންތިޒ މ  ،އްލ ވ ެނ ޮގެތްއ ހަދައިދީޙަރ ތްތަކަށް ފަ

އަިދ  ެވސް އިައޅ ފަ އްެވސް އަޅަންޖެހޭ ހ ރިހ  ފިޔަަވޅ ތަ ދި އެހެން ސަލ މަތީ ޮގތ ންއަ  ސްޮގތ ން ެވ އަދި ދިފ ޢީ

އިލ  ޢ މީހ ންެގ އެ ފަރ ްތތަކަށް އެބައި ،ތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮިތއްޔ  އެކަމެއް ފ ރިަހމަކޮށްފައި ިވަޔސްއެހެނިހެން ޮގ

އެ   ،ލ ން ސަލ މަތްކޮށްހ މި ދަތި  ލޮކްަޑއ ންެގ އިަގމ ލޭ ،ކައިިރއަށް ވަޒަނަށް ދެޭވނެ އިންތިޒ މ ތަެކއް ރ ަވއި 
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އިޭވ. ަވރަށް  މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ ައަވސް ފިަޔަވޅ ތަެކއް މިހ ރ  އަޅަންޖެހިފަމީހ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރ  އަރ ަވނީ އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ތެޒަތްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

 ށް. އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މ ޙައްމަދ  ޝިފ ޢަ

 

 އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފ ޢ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ެވސް ެއންމެ ފ ރަތަމަ ހަމަ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ  އަސްލަމް އެ  ޅ ަގނޑ . އަސްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީ

ހަމަ ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތްކ ެރއްިވ އެންެމ  ،ހ ށަހެޅ އްިވ ރިޕޯޓ  ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ޮގތ ގައި ފ ހަަގކޮށް

މ  ންަވރަށް މ ހި .ސްއީ ރަދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރިއެއްކޮށް ޝ ކ ރ  މެންބަރ ންނަށް ހަމަ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ެވްސ ތަކ ރ ރ ކޮްށ  އިތ ރ ންކަންތައްތަެކއް ރިޕޯޓ ަގިއ ފ ހަަގކ ެރިވެގްނ ހިނގައްޖެ. ދެން އޭގެ 

ަވގ ތ   މި ،ރެްއީވެވސް އެ ފ ހަަގކ   މެންބަރ އަދި ބ ރަށ  ދ އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި ،ފ ހަަގކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ 

ލޭގައި ތިބި ބަންދ ގައި މ ފ ރަ ،އޮތީ  ޮގތ ގައި މި ެގމައްސަލައެއް ތެރޭަގއި އޮްތ ހަމަ އެންމެ ބޮޑ  އެއް  ެގމެންއަޅ ަގނޑ 

ެވސް ހަމަ ފ ދޭަވރަކަށް ިގނަ ބަޔަކ  އެކަމ ެގ ތެޭރަގިއ  އި ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ގަ  ރަށްރަށ ެގ މީހ ންެގ ކަންކަން.

ފަހިޭވތޯ ބެލިން.  އެކަންކަން ކ ެރޭވެނ މަގ ތަކެއް އި،ހަމަ ބަލަ ކަންންކަ ަވަރށް ކައިރިން މި ެވސް އ ޅޭތީ އަޅ ަގނޑ 

ގ ނަ މަސައްކަތްަތކެއް  ސަރ ކ ރ ން އެކަން ކ ަރން ިގނަކަންތައްތައް ބެލ މ ެގ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތ ގައި ެދން ދެން މި

ިއއްެޔެގ ނިޔަލަްށ އެއީ ން. ރަ ަގކ މ ެއކ  ެއކަން ފ ހަެވސް ައޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ . ހަމަ ޝ ކ ރ ެވރިކަ ކ ރ ކަން

މ ލެއިން  ޮގެތއްަގއި ޒަރޫރީމިއަދ ެގ ނިޔަލަްށ އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  އެންމެ  ،ެލިވއިމީހ ން މ ލެއިން ފ ރ ަވ 630

ންޓީން ރަލަށް ކަމީހ ން މިއަދ ެގ ނިޔަ 821މީހ ންެގ ތެރެއިން  1800ކަމަށް އެލް.ޖީ.އޭިއން ކަނޑައަޅ ފަިއވ   ރަންޖެހޭފ 

ދޭ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެލް.ޖީ.އޭެގ އެލް.ޖީ.ޭއއިން މަޢ ލޫމ ތ އި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ރޭގަ  ފ ރ ނެ ށްކަޓީތަފެސިލި

ން. ޖަހަންދެން ނ ނިދ  ތިބެެގން އެ ކ ރ  މަސައްކަތް ހަމަ ފ ހަަގކ ރަ 4ން ފަތިހ  އި 10ފ ން ހަމަ ހެނދ ނ  ްއޒަަވމ 

ކަަމކަްށ  ެވސް ފަސޭހަ ދ ަވހަށް ފޮނ ަވން ރައްޔިތ ން ޖެހ މަކީ 14ަވގ ތ   މި ކ ރަންންރަންޓީ ކަ އިދެން ރަށ ން ބޭރ ަގ

އަދިެވސް ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަކަށް ނ ޭވ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން 

ލި ފެތ ރެން އިތ ރ  ބަ ެގން މިޮގތަށް ޮގސް ރަށްރަށ ގައި ތިބެ މ ލެއިން ސީދ  ދ  ،ބޫލ ކ ރޭ ަގއެއ ެއކ  ހަމަ

ނ ވ ކަން. އެންމެ ރަނަގަޅށް މިކަން އެނިގެގންދިަޔއީ ެވސް ބޭނ ން ޚ ދ  އެ ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތ ތަކެއް މަގ ފަހިވ ން
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ކައ ންސިލ ން ރ ހ ން މި   38އެންމެ  އެދ ނީމ  އިފޮނ ަވންެވެގން ކައ ންސިލ ތަކ ގަ  އެލް.ޖީ.ޭއއިން ރަށްރަށަށް މީހ ން

. ންގ އެްއކަށް އެނޭގ ބަްއޔަކީ އ ދަިއެގ ރޯދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަ ށްރަށަށް މީހ ން ެގންދަން.އިން ރަދިނީ ސީދ  މ ލެ

ެއއް. އެހެންކަމ ން، މި ގ ަރްއކ ތެރި ޮގަތކަށް ފެތ ރޭ ރޯ ގ ެއއް. އެހެންނަމަެވސް، ނ ޙަޤީޤަތ ގައި އ ދަިއެގ ރޯ 

 ކ ރ  މަސައްކަތްަތއް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ން އެ ަސރ ކ ރ  ހަމައި ނ ދީ ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކަފެތ ރ ނަނ ރައްކ ތެރިކޮށް 

ފެދި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  މިހިސ ބަްށ ބޮޑ  ަސރޖެއް ނޫ ދަންނަަވން. ކަމ ެގ އެކްސްޕ ޓ ން ލަފ ކ ރި ޮގތަށް

 ކަންތީ އް ކ ރ ތްތަކެ މ  މަސައްކަންހަމަ ސަރ ކ ރ ން މ ހި ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައިަގ ައޅ ަގނޑ  އޮތީ މި އިސަލ މަތްެވފަ

ނ އިރ ަގިއ ބޮޑަްށ ެވސް ބަލި ފެނ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ ބަލި ފެނ  ންކަށް މަނަދޫޔަފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ހަމަ ކ އްލި

ެވްސ އި ައޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ހަމަ އެަތއް ބަަޔކަށް ޖެހިފަ ،ނަމަ ލ ފައި އެިކ ޮގްތޮގތަށް އޮތް އިހ ޅ ވަ  މ ޅި ރަށް

ބޮޑެތި އ ބ ދީަތކަށް މި ބަލި  ،ބޮޑެތި ތަންތަނ ަގއި  ، ކަހަލަ ބޮޑެތި  ރަްށރަށ ަގއި ައއްޑޫ  ،އޮންނ ނެކަން. މ ލޭެގ އިތ ރ ން 

ކަމަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ހީެވސް ނ ކ ރ ަވރ ެގ ބޮޑެތި ދަތިތަަކކ  ކ ރިމަތިލ ންޖެހިދ ނެ ،ނަމަ ފެތ ރިއްޖެ

ެވސް އެ ފ ހަަގކ ެރއްިވހެން، އި ޕޯޓ ގަ މްެގ ރިދެްނމެ އަސްލަ .ބޫލ ކ ރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގ ެވސް އަޅ ަގނޑ 

ދޭތެޭރެގ  އ 17ން %އި 7ޖީ.ޑީ.ޕީ % ،ެވސް އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވހެން އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްަލމްެގ ރިޕޯޓ ގަ 

ޑެިތ ެވސް ދައ ލަތ ން ބޮ އިދަނީ. ދ އިރ ަގ ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީ މިހ ަވރަްށ ދަށްެވެގން މި ،އަދަދަކަށް ެވއްިޓެގންދ އިރ 

ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ  ައޅ ަގނޑ  ،ޖެހ ން އެއީކ ރަންޖެހޭ މިކަންކަން ،ކ ރ މ އިރަންޓީންކަފަރ ތްތައް އް މި ޚަރަދ ތަކެ

އޮްތ  ރަށްރަށަށް މި ބަލި ފެތ ރަނ ދީ ކ ރެެވންއ އެކ  އަޅ ަގނޑ ެގ އޮޭވ ހަމަ އެހަމައެހެންނަމަެވސް، ކަންބޮޑ ވ  ކަމެއް. 

އަޅ ަގނޑަށް އޮޭވ. ައޅ ަގނޑ  ެވސް މ  ކަމެކޭ. އެ ިވސްނ ން ންހިަވގ ތ  ހަމަ މ  ސް ެއއީ މިވެ  ޚަރަދ ތަކެއް ކ ރ ން

 ަވނ24ަމަހ ެގ  ޮގތ ގައި ެވްއޖެއްޔ ، މި ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ޭރގައި މަޢ ލޫމ ތ  ލިބ ނ  ބ ކީ މިތިބި މީހ ން ،ޔަޤީންކ ރަނީ

އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަީނ ލެއިން ފ ރ ަވއިލެޭވނެ. ން މ ީމހ  1800 ،ބަންދ ަގއި ތިބި އެންމެންދ ަވހ ެގ ނިޔަލަށް ފ ރަ

ރައްޔިތ ންނަށް ލ އިފަސޭހަ ޮގތަކަށް މިކަން ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއަށް ބަލި ފެތ ރަނ ދީ އަދި 

އްވ ނެ ަކމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ލްކ ރ މ ގައި އިސް ަދއ ރެއް ހަމަ އަދ ކ ރަ ންޑ ހޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަ

ރިޯޕޓ ތަކަށް ދެކެޭވ ވ ހަކަތަކ ަގިއ  އި އަދިއ  އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޝްަވރ ތަކ ަގ

ންބަރ ން ޮގތ ން އެބަ ިއއްޒަތްތެރި މެ ސިޔ ސަތ  ގ ޅޭ ،ޕޮލިސީ  ،ނެ އ ސޫލ ގ ނ ަވތަ ިމކަން ހިންރީ ޓޫޗަސްޓެ

މިޓިޭގޝަން ނ ަވތަ ދެން ފަރ ވ ދިނ ން.  ؛ފެތ ރަނ ދީ ހިފެހެއްޓ ން ،މެންޓްއް. ކޮންޓެއިންކެކަތަ ކ ރަްއވ  ވ ހަފ ހަަގ
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އިތ ރ  ނަތީޖ ތައް އެއީ ިވސްނަން  ނެއެްއޗެއް ފެތ ރ ނަނ ދީ ހިފެހެއްޓ މަށް ކ ރެޭވ މަސައްކަތ ެގ ސަބަބ ން ދެން ދިމ ެވދ 

ޔަތް ކަނޑައަޅަިއެގން އެ މަސަްއކަތ ަގއި  ފެތ ރަނ ދިނ މަށް ނިންކަން. ދެންނޑ މެން ޖެހޭނެ ކަަގއަޅ  މިކަހަލަ ކަމެއްަގއި 

  ބެލީ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ  ދެން ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭ ޖެހ ން. މިސ ލަކަށް ކޮންޓެއިންމެންޓް އ ޅެނިކޮށް ފެތ ރ ނީމ 

ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ މެން  . އެރ އްޖެއަށް މި ބަލި ފެތ ރ ނީ  ،ސްނ ދީ ހިފަހައްޓަން. އެހެންނަމަެވރ އްޖެއަށް މި ބަލި އަޔަ

ތެރޭަގިއ ފެތ ރ ނަނ ދީ ހިފެހެއްޓ މަށް. ފަހަތަށް ޖަހަންޖެހެންޖެހޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބެލީ ކޮމިއ ނިޓީ ސްޕްރެޑެއް މ ލެ

ފަހަތަށް.  މި ޖެހ ނީ ހ ދ ަވ އެ  އެހެންީވމ  ފެތ ރ ނީ. ދެން އަނެއްކ  އަޅ ަގނޑ މެން އި ތެރޭަގއެހެންނަމަެވސް، މ ލެ

ައޅ ަގނޑ މެްނ  ނ ދިނ ން ކަމަށްހެން ރަށަކަށް ފެތ ރ ނައަމ ޒަީކ އެ  100ެވްސ %އަޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކ މިއަދ  

ތަްނ  ތ  ފަހ ން އެ ނ ކ މިޔ ބ ވ ހަފ  ދެން ދެ އި،ގ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފަށަިއަގނެފަނިޔަތްަގނެ އެ ސިޔ ސަތ  ިހން

ހިސ ބ ން މި  އެ ، އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކ ހެންީވމ ފެތ ރ ނީމަ. އެ އިއެ ރަށެްއަގންނަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެ

ސް ތި ބޭފ ޅ ން ކ ރިއަށް ެގންދަވ އިރ ަގއި ސ ން ހ މި ބަ ،ޖެހެނީ ފަހަތަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ވ ހަކައަކީ 

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި ޓަަކިއ  އްލ ން، ފ ރ ަނއިެގ ސ ން ޕަސަންޓ  ެގްއލ ން ކ މިޔ ބ ކ ރ މަށްޓ  ގެ ޕަސަން

މި   ؟ލަތްތޯހ އްމ  އ  ކިތައް ބައެްއެގ  ،ކިަތއް ބައެްއެގ އ މްދަނީތޯ ،ޖެހެނީ ކިތައް ޕަސަންޓ ެގ ދިރިއ ޅ ންތޯލ ންދޫކޮށް

މ ންތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ެވރިން ނިންމ  ސޭހަ ނިންހ ންނަނީ ފަސޭހަ ނިންމ ންތަކެއް ނޫން. އ ދެ! ފަ

އި ތިަޔ ސ ހ ނިންމ ންތައް. ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ބަ ބ ަވތ ެގ ޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި މިނިންމ މަކީ އަ

ހ ރީ.   މި ންމަމ ން ެގންދަންޖެހޭ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްނިމަޝްަވރ އ  ެއީކގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ 

 ލަޠީފަށް. ހެންޭވރ  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަންއަރ ަވނީ ހެްނޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ަޞތ 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

 ެވސް  ހ ށަހެޅ މަށް 9ކޮިމޓީެގ މ ޤައްރިރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ  މެަރއީސް. ކޮމިޓީން ދެންތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތް

ޮކށް ހަތަރ ަވނަ ހ ށަހެޅ މ ަގއި ޞަ ޚ އް ،ހ ަށހެޅ މ ެގ ތެރެއިން ނ ަވ .ތެރި ރައީސްަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްއަޅ 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ   ންެގ މައްސަލަތައްއްލިފަިއވ  މީހ ލ ފައިވ  ީމހ ންނ އި ެގއިމ  ކަމެއް. މަރަންަވނީ ަވރަށް މ ހިފ ހަަގކޮށްފައި 

އެއީ ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން ކަނަޑއަޅ ަފއިވ   ،އްކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދ  މައްސަލަތަ ރީކޮމިޝަނ އި އަދި އެސެޓް ރިކަަވ

ެއ  ކަންކަން ކ ރ ނެ ޮގތްތަކަށް ަބލައިެގން އެ މައްސަލަަތއް އިކޮށް ިނއ  ނޯމަލްަގޞަމިންަގނޑ ތަކ ިއ އަދި ަވކިން ޚ އް

 އަފްރ ޝީމް .ރމި ަދންނަަވނީ ޑ .އީސްމ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަންަތކ ން ބެލ ން އެއީ ަވރަށް މ ހިމ އައްސަސ 

ެގންދ  މައްސަލަތައް އަދިެވސް އެ ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ން ،އ އި އަދި ޔ މީން ރަޝީދ އި هللاރިްޟވ ން ޢަބްދ  ،ޢަލީއ އި
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ެވްސ  ފަހ ެގ މަރ ޙަލ ަގިއ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ހ ން، އޭެގއަަވްސކ ރަންޖެހޭކަމ ެގ ވ ހަކަ. އަދި ޭއެގފަ  ންނިންމ  އިބަލަ

 .ސީެގ ބޮޑ  ޚިޔ ނ ތ ެގ މައްސަލަ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  .ކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށް ނިންމަންޖެހޭނެކަމ ެގ ވ ހަައަވހަ ،ކޮށް

ޭކޮގތ ަގއި މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ދެ .ހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނިންމަންޖެހޭ. އެ ފައިސ  ދައ ލަތަށް ހޯދަންޖެ އިބަލަ

ރަށ އި އެ މަނިކ ފ ނ ެގ އް ބެލ މ ގައި ސަރ ކ ކަަމކީ އެ ަމއްސަލަތަެވސް ކޮށްދެއްަވްނީވ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

 ަވންޏ  ކަްނކަމަކީ މި މަޖިލީހ ން ކޮށްދެޭވ ކަްނކަން ކަމަށް އެ  ،ަވންޏ  ކަމަށް ކޮމިޝަންތަކަށް ދަތިކަން ހ ރި

ނޑ މެން ދޭން އަޅ ަގއިހޯދަ ފ ސ އިން އިތައް ބަލަްއަވްނީވ. އެ ަމއްަސލައަޅ ަގނޑ މެން ކައިރީ ިވދ ޅ ެވދެ

. ންމަޖިލީހ ެގ ތެރޭގައި ނ ބ އްވ ނަެވސް މި  ކަެމއް ނ ދޭ ހަމަ އެއްއަށް ކޮންރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އި

ކ ފ ނަށް އަޅ ަގނޑ  އަރ ަވން. މޮްކރެޓިކް ޕ ޓީން އެ މަނިހަމަ ޔަޤީންކަން ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިއެކަމ ެގ ފ ރި

ނޑ މެންނަށް ރިޔ ސީ ރަްއޔިތ ްނ އަޅ ަގ ،ދައްކ  ސަބަބަކީމި  ހަކަމެން މި ވ އަޅ ަގނޑ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނެކަމ ެގ ފ  ހޯދައިދޭސ އިންތިޚ ބ ަގއި ެވސް އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚ ބ ަގއި ެވސް ޯވޓ ދިނީ މި މައްސަލަތައް ބަަލިއ އިން

އެ ރައްޔިތ ންނަށް  .ޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންއެ ރައްޔިތ ން ަކއިިރއަށް ޯވޓ ހޯދަން ދި .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ އްމީދ ަގއި. 

ދިެވހި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް .ެދއްކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގނޑ މެން ޯޕޑިއަމްތަކ ގައި މި ވ ހަކައަޅ   ،ަވޢ ދ ީވ

 އަދި  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ބ ެވސް. ެއއީ ރިޔ ީސ އިންިތޚ  ބ ރ ކ ރީށް ެއ ރަްއޔިތ ން އިތ ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕ ީޓއަ

ެވސް އެކަންކަން ނ ކޮށް ލޯމަރ ލައިެގން  މި މަޖިލިސްެވސް  މިއަދ  ސަރ ކ ރ  ،ކަމ ގައި ިވޔަސް  އިންތިޚ ބ  ލިސްމަޖް

 ަވންޏ  ކަމަށް ޔަކ  ތިބިސްއަޅ  ބަށް ހ ރައެ ަމއްސަލަަތއް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަ .ތިބެޭވކަށް ނޯންނ ނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ލ ކ ރަންޖެހޭ  ވ ހަތަޙްޤީޤ ކ ރ ނެ ބަޔަކ  އެަކން ކ ރ މ   މައްސަލަތައް . އަދި އެރަންޖެހޭބަޔަކ  ދ ރ ކ   ސަރ ކ ރ ން އެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމ ަގއި ެވސް މި މަޖިލީހ ެގ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނ ންފ ޅ ިވްއޔ  ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން

 ނީ ދެމ ން. ލޯންޗ ތަކ ަގއި ހ ޅ ޖަހައިފި.އް ދަމަލ ތަހަޓެރަރިަޒމްެގ  .ދ ޅ ެވދެްއަވންީވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކައިީރގައި ިވ

ަސރ ކ ރ ެގ ިއސް ބޭފ ޅ ންނ އި  ، ަވޅިޖަހަިއފި. ސަރ ކ ރ ެގ އިދ ރ ަތކ ެގ ެވބްސައިޓްަތއް ހެކްކޮށް މީސްމީހ ން ަގޔަށް

ތަކ ަގިއ ން ޖަލ ދޭތެރެއިދޭތެރެ ތައް ެވސް ހެްކކޮށްފި.ެގ ަވޓްްސއަޕް އެަކއ ންޓ ޔަފ ރިެވރިންވި  ،ލީހ ެގ މެންބަރ ންނ އިމަޖި

ތަން ނ ފެންނަ   ހަމައަށް ދެޭވ އ ލަތައް ެއކަށީެގްނވ  ޮގތަށް ބެިލެގން ނަތީޖ ދަމ ން. މި މައްސައްދަނީ ހަމަނ ޖެހ ން އ ފަ

ޚިލ ފަށް ފެނިެގްނ ޔ  އެ .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކ ިހތ މަޔ އެަރއީސް، އިއްޒަތްތެރި މިއަދ  މި ދަންނަަވންެޖހެނީ  ވ ހަކަ

ކޮށްަފއި ތިބޭ މީހ ން ހ މަތ ަގއި ހައްޔަރ ކަންބޮޑ ވ  ޒ ތ ެގ ކަންކަން. ޓެރަރިޒަްމެގ ކ ށްތަކ ެގ ތ ށް ަވރަ ،ދަނީ މި

ީއްސ ރަ  ިއއްޒަތްތެރި ސަމ ލ ކަމެއްޞަކަންކަމަށް ޚ އް ސަރ ކ ރ ން މި  ތަން. ެވެގންދ ދައ ލަތ ެގ އިހ މ ލ ން ދޫ

ބަލ ނެ ޮގތްތަކެއް ފ ލ ހ ން އެބަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ.  ލަތައްސަމައް ނިއ  ނޯމަލްެގ ތެރޭގައި  ،އިތ ރ ންދެއްަވންޖެހޭ. މީެގ

 ކަންކަން ކ ރ ނެ އިދަޢ ވ  އ ފ ލ މ  ހަމައަށް ނިއ  ނޯމަލްަގ ،ަވންނަ ހިސ ބ ން  މައްސަލަތައް ފ ލ ސް ޮއފީހަށްއަދި
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 އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ސީޖަރެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެއަށް ޢަމަލ ކ ރެެވންޖެހޭ. ޕްރޮ ގ އޮޕަރޭޓިން  ތ ެގ ސްޓޭންަޑޑްޮގ

ެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން.  ކަންކަން ސަރ ކ ރަށް ރަނަގޅ ކޮށްދޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން. އަދި މި ެވސް ވ ހަކަތައް ދަްއކ ނީ

. ަވރަށް ެވހި ރަްއޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ީޓއަށްދި ، ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށްދޭނީ ެވސްއް ރައްޔިތ ންނަށް ީވ ަވޢ ދ  ފ  

  ރައީސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެރި ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ އަްއޫޑ މީދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ މި ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މެންބަރ . އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްެތރި 

 ރ . ައއްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަ ށް.އިނ  އ ދަމަރޮޒަމެންބަރ  

 

  ވ ަހކަދެއްެކވ ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒެއިނ  އ ދަމް

ބ ރ ތަކ ން ަވރ ބަލިކަެމއް ނެިތ ސަލ މަތީ  ެގލަތ ަގިއ ޤައ މ  ހ ެގ މި 19-ޮކިވޑ  ސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީ 

ލެއްަގިއ ހ ން. އަދި މިފަދަ ނަަވ ދަން ެގންދ  ޚިދ މަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ން

 ަފއިދ  ނަަގއިެގން ަރއްޔިތ ންަނށް ެގއްލ ންދިނ މަށް އެިކއެކި ަވގ ތ ެގ ން ވ  ދަނިޑަވޅ ގައި އެިކއެކި ފަރ ތްތަކ ޤައ މ  

ީއ ކަން ދެންމެ ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއިވެގންިދޔަ. މިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފ ހަަގކ ރެިވަފިއވ  ރޭވ ންތައް ރ ވ 

ަސލ މަތްވ މަށް ޓަކަިއ އެންމެން  ނޑ މެންމި ނ ރައްކަލ ން އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ  އިންތިހ އަށް ކަންޮބޑ ވ  ކަމެއް. ޮކިވޑ ެގ 

ނޑަކަށް ހިެއއްނ ޭވ އެްއެވސް އެއްބަިއަވންތަކަން އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭކަން މިއީ އަޅ ަގ ޤައ މީ ،އެީކގައި މަަސއްކަތްކޮށް 

ކަިއ ، މި ދަނޑިަވޅ ގައި ަރއްޔިތ ްނނަށް ެގއްލ ންދިނ މަށް ޓައް ކަމަކަށް. އެހެންީވމ މީހަކަށް އޮޅިފައި އޮންނ ނެ ކަމެ

  އިން މަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މ ޅި މ ޖްތަމަޢަށް މިމިފަދަ ކަްނކަން ކ ރ  ،ައދި ވައްކަްނކޮށް ،އެިކއެކި ހަމަލ ތައް ރ ަވއި

ަޤއ މީ  ،އިތ ރ ން ޓަކައި ޮކިވޑ ެގ މަސަްއކަތްތަކ ެގ ށްެގއްލ ން ލިބިެގންދ ނެ ކަްނަކން. މިފަދަ ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަ

ަވޅެްއަގއި ދ  މަސައްކަތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ބަލައިަގންނަން. މިފަދަ ދަތި ދަނޑިސަލ މަތީ ބ ރ ތަކ ން އެ ކ ރަމ ން

 ށްެގންދ  ކ ިރއަ ކަތްަސރ ކ ރ ން މިކަމ ަގއި ކ ރަމ ންދ  މަސައް ެވސް ވ އިރ  ކަމަކަށް ކަށް ދިމ ިވ އަދި މިހ  ކ އްިލ ޮގތަ 

މި ޤައ މަށް އެިކ  ،ެގ މައްސަަލ ދިމ ީވށް ފ ހަަގކ ރެޭވ. ޮކިވޑ   ކަމަތ ަގިއ ަވރަށް ރަނަގޅ ދެޭކޮގ އަޅ ަގނޑ ތް ޮގ

ސައްކަތްތަެކްއ  ަވރަށް ިގނަ މަންށް ސަރ ކ ރ މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މަ ބިދޭސީންެގ ޮގތްޮގތ ން ެގނެއްސަ ތިބި 

ށް ފެނިެގން ަގނޑ މެންނަމަސައްކަތް ހ އްޓައިނ ލ  އަޅ ން ެވސް، މި ހ ލަތ ގައި ެވސް އެ ހ ފަދި އޭެގކ ރަމ ންދަނިކޮށް. އަ

ރ ްނ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދ  ތަން. ސަރ ކ  ރ މަށްއްލ ކ އެބަދޭ އިތ ރ  ކަްނކަން ކޮްށ، މި ބިދޭސީންެގ މައްސަަލ ޙަ

ްށ ން ފޮނ ަވއިލ މަބިދޭސީ 400ތ  ެވސް ިވފަ. އަދި މި ަވގ ަވރަކަށް މީހ ން މި ަވނީ ފޮނ ަވއިލެ 486ސް މިހ ރ ެވ
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މި ަވގ ތ   މަށް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބެނީ. އަދިޖެހިފައި ހ ޅ މ ލޭގައި ތިބި ކަ ޓަކައި ހ ރިހ  ކަމެްއ ހަމަ

ދީފައި އެަބޭވ. އެހެންީވމ ، އެ މަސައްކަތް ސަރ ކ ރ ން މީހ ން ފޮނ ަވއިލ މަށް ހ އްދަ 1500ރ ކ ރ ން ޝް ސަލަދޭބަންގ

ކ ސްޓ ތަކަށް ބަލައިލ އިރ  މި ޕެންޑެމިކަީކ ފ ހަަގކ ރަން. ޓ އަރިޒަްމެގ ފޯތ  ެވސް ކ ރަމ ންދ ަކން އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ 

ސްޓްކ ރ އިރ  ޑެމިކެއް ކަމަށް ވ އިރ ަގއި، ފޯކ  ންންޮގިއން ޕެތ ރެމ ންދ  އޮޔޭަގއި ފެއަދިެވސް ހަމަ ބ ރަށް ދ ނި

 ެއހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލަ  ތިެވދ ނެ.ަގޅ  ފޯކ ސްޓެއް ކ ރަން ދަޭވ، ިމ ަވގ ތ  އެންމެ ރަނއަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެ 

ޓ ކ ރ މަށް މްޕްލިމެންަކންކަން އިޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ެގން އަ ަވހަކަށް ރަނަގޅ  ފޯކ ސްޓ ތަެކއް ހެދިހ  އަނިމ ނ 

ެގ އެންމެ މ ހިންމ   ރ ކ ރ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ސަށް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ. އަިދ ކަމަ ދ ނެޮގތްތަެކއް ރޭިވ

ށް ޓަކަިއ ސަރ ކ ރ ްނ . އަދި އެަކމައްޔިތ ންެގ ސަލ މަތ އި ރަްއކ ތެރިކަންޖެހޭނީ ރަކަްށ މި ަވގ ތ  ވ ން ފޯކަސްއަ

ކަށް ނ ވ ނެ. ހަކީ ޒެކް އޮފް ޯވލްޑް ފްރެއިޑްސްއަ ެއްއެވސް މީ ލަިއަގނެޭވ.ައޅ ަގނޑަށް ބަ ަވޅ ަތއްދ  ފިޔަެގންޅަމ ންއަ

ޑިކަްލ މެ ަގއިކަމެްއެގ ހ ލަތަށް ވ އިރ  ަގބޫލ ކ ރެެވނީ، މިއީ ބަލިމަޑ  ަގނޑަށް ވ އިރ ަގއި، މި ަވގ ތ  ައޅ އެހެންކަމަށް

އް ކަމަށް. މެމ ހިންމ  ކަ ަވރަށް ެގންިދއ މަކީމި ަވގ ތ  ްނ ކަންކައެންގ މ  ެއއްޮގތަށް ިވސްނ މ  އެކްސްޕަރޓްްސެގ 

ވ  މިންަވރެްއގައި ބަިލ  ކ ަޅދ ނަ ވ އިރ ަގއި އެ މީހ ންނަށްމި ތިބެނީ އެ މީހ ން ކަމަށް ބަލިީވމ  ފަރ ވ ކ ރަން

 ރެޭވ.ކ ށް ަގބޫލ އަޅ ަގނޑަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހ އްަޓއިނ ލ  ކ ރިއަށްެގންދައްކަތްަތއް ޖެހޭ މަސަހެއްޓ މަށް ކ ރަންހިފެ

 .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 :ވ ންވ ހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔ ސަ

ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި ހަމަ އެ ޮގީވ. އަޅ  މެންދ ރަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރްއޔ . ރ . ންބަމެ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

 ަގއި. 12:45މެން ބައްަދލ ވ ނީ ނީ މެންދ ރަށް. އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެދ ކަނޑައިލަ

 

 {އަށް 12:46 ން އި 12:07 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (ނަޝީދ   ދ އްމަ، ރައީސް މ ޙަސްއީރަގެ ހ  ޖިލީމަ ؛ވީނެންއި އިތ ގަސަ)ރިޔ 

 

 :ވ ންކެ ވ ހަކަދެއް  ތ ންރިޔ ސަ

، ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ   ދަނީ މިސްކ ރަމ ން ހ ޅ ަގނޑ މެން އަލ ން އަނބ ރ  މި ފެށީ. ބައަ `. މެންދ ރަށް ފަހ 

 ޙްމަދ  މެންބަރ  އަ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދ  ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ށް.ޕޯޓަޅޭ ރިގ 

 ބަރ .މެންރި ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެ ހިތަދޫ މެދ ށް. ރަޝީދަ
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ރަޝީދ އިރ ެގ މެންބަރ  ދ  ހިތަދޫ މެދ 

 ،ހަޅ އްވ ފަިއވ  ރިޕޯޓަށް ބެހޭ ކޮމިޓީން ތައްޔ ރ ކޮށް ހ ށަމަތްތަކ ތީ ޚިދ ސަލ މަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މެންބަރ ންނަށ އި މިޓީެގ ިއއްޒަތްެތރި ހ ރިހ  އެހެންަކމ ން، އެ ކޮތ އީދ ކ ރަން.   ފ ރިހަމައަށް މި ރިޕޯޓަށްއަޅ ަގނޑ 

މި  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަަވން. މ ޤައްިރރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީެގ 

 އަޅ ަގނޑ މެންން އް ދީެގ ސަމ ލ ކަމެމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ޚ އްޞަފ ހަަގކޮށްަފއިވ  އެންމެހައި ކަންކަ ގައިޕޯޓ ރި

ބޮޑެތި ކ ްށެވރިްނ  ިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ވ ހަކަ ަދންނަަވން. މީަގިއ ހިމެނިފައި އެބަހ ރިކަމ ަގ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން

ހޯދ މަކީ އެއީ ފައިސ   ސަލައ ިއ، ދައ ލަތ ން ގެއްިލފައިވ ފައިސ  ނ ލިބިވ  މައް  ، ދައ ލަތ ން ެގއްލިަފއިވ ދޫވ މ އި

ތި ނީއެއް ނ ިލބޭ ަވގ ތަކަށް ެވފައި، ދަެވސް އ މ ދައެއް ަތށްަވގ ތަކީ މިއީ ދައ ލަމެއް. އެއީ މި ންމ  ކަށް ެވސް މ ހިަވރަ

 ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއްކޮށް  ދެކެން. ހަމަ އެއ އެ މެއް ކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މި ކަމަކީ ކ ރެެވންޖެހޭނެ ކަަވގ ެތްއގައި 

ނޭދެޭވ މީެގ  ،ދޭންހިނަގމ އެަބ ބަެއއް ކަންކަން ެވސް މީެގ އްޑޫ ސިީޓަގއި  އަ ިޅެގންިވޑ  ގ ކޮ ،ެވސް ގައިސިޓީ  އަްއޑޫ

މަށް ައޅ ަގނޑ  ންޖެހޭނެ ކަންކަން ކަބެލެއެ ަކންކަމަކީ ެވސް އަހައްިމއްޔަތ ކަމެއް ދެިވެގން ކަންކަން. އެހެންީވމ ، 

ަވރަށް ިގނަ  ސިޓީަގިއ ެވސް ހަމަ އ  ގ ޅިެގން އަްއޑ19ޫ-ިވޑ ކޮ ހަމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަން. ފ ހަަގކ 

، އަދި ހޮސްޕިޓަލ އި ލިހ އި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފ އި އަްއޑީ ސިޓީެގ ަކއ ްނސިލ އި، ޕޮބަދޭ. އް ހިނަގމ ން އެކެ ސައްކަތްތަމަ

ހަމަ މަސައްކަތަކަށް ފ ރިަވރަށް  އެ ކ ަރއްވ  މަަސއްކަަތކީ ރަްއޔިތ ން ެއކ ެވެގން. އެ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ެވސް އ އްމ 

ެވސް ޓީަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް ހެންމެ، އައްޑޫ ސިކ ރ  ދަންނަަވން. ހަމަ އެ ޝ ށް ެވސްބޭފ ޅ ންނަ ތީ، އަޅ ަގނޑ  އެވ 

 ބ ަވތ ެގ ށްެގން މިެގ ަފއިސ  ޚަރަދ ކޮަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ަދއ ލަތ އެބަ ތަްއޔ ރ ކ ެރޭވ. އެހެންަނމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  

ްށ ދ އިމަ. މިކަން ކ ރެެވންޖެހޭނީ ނޫންމެއްެގ ޮގތ ަގއެްއ  ކަ ގ ތީވަ  ހޭނީ،އިރ  އެކަންަކން ކ ރެެވންޖެކަންކަން ކ ެރޭވ

އަޅ ަގނަޑކަްށ ކަމަކަށް  ވ އެހެންމިއަދ  އެކަން ަގއި. ކ ިރއަްށެގންދިއ މ ެގ ިނޔަތ  ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި

؛ ތަންއެ ތަންެގ ތަންތަން ހަދ އިރ ގައި ތ ލަެގން ދައ ށްއިސ  ޚަރަދ ކޮެގ ފަދައ ލަތ  އެއީ  އެއް ނ ކ ެރޭވ.އަދިެއއް ފ ހަަގ

ން ހިންަގން ބެލިކަމ ަގއި ިވޔަސް، އަދި ކ ްއޔަްށ މ ދަމ  މިކަން ނިމިެގން ސަރ ކ ރ  ޕިޓަލް.ކޮިވޑ  ހޮސްމިސ ލަކަށް 

 ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ދ އިމީ ކަންމި  ކަންތައް މިކަހަލަ ޮގތަކަށްން ކަމ ގައި ިވޔަްސ، މި ފައިސ ެގ ބޭނ ންހިފޭނީ މިދި

، އަްއޑޫ ިސޓީެގ ހޮސްޕިަޓލް ޒަތްތެރި ަރއީސްއިއް ކ ރަން. ހަމަ އެއ ިއއެކ  ހަަގެގންކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ދެވި ެގން

ސް، ކ ިދކ ދި ގ އިމ ކޮށްފަ. އެހެންނަމަެވޓަލެއް ނަަވްސ ހޮސްޕި ަވރަށް ތައިރ ދަކ ރެްއީވތީ މި ސަރ ކ ރ ން އެހެރީ

ން ެވސް  ެވސް ފްލައިޓ  ޗ ޓަރ ކޮްށެގށް، މިއަދ ެގ ހ ލަތ ގައިެވސް މ ލެއަ ކަމ ގައި ދ  މީހ ންދި ކަންކ ކ ަގިއ، ކ ދިބަލިތަ

، ގއ. ޏ. ސ.ެގ ގދ. ؛ ށްތޮޅައަ 4ަލކީ ދެކ ނ ެގ ޓައެބަ ެގނެޭވ. ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ އައްޑޫ ސިޓީެގ ހޮސްޕީ
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؛ ، މ ލެއްަަށްނީހީަވށް މަ، އަޅ ަގނޑަކަމަށް ވ ނަ ޮގތަކަށް މިކަން ެގްނދެވިއްޖެ ނަގޅ ރަެގޓ ކޮްށެގން ޓ ށް ރައްޔިތ ންނަ

އެ ތް ހޯދަން ދ ނެހެން. އެހެންީވމ ، ލ ގައި ައއްޑޫ ސިޓީއަށް ޚިދ މަށް އައ މ ެގ ބަދައިވ  މ ލެއަމި ތޮއްޖެހިފަ

އް ންނ އި ަނރ ހ ންނ އި، ފެސިލިޓީޒްތަ، ޑޮކްޓަރ ތ ރަށް ފ ިރހަމަކޮށްޕްމަންޓ ތައް އިިވހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނ ންވ  އިކ  

ށް ބޮޑ ތަނ ްނ ތަޤ ބަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަނަމަ، މ ސް މިކަން ެގންދެވިއްޖެއްށް ަގއިތ ރ ކޮށްެގން މި މަ

ނެީވ، އަޅ ަގނޑ މެްނ ން މިދެންރަނަގޅ ެވެގންދ ނެ ކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  މިހެ

ކޮިވޑަށް ޓެސްޓ ކ ެރޭވނެ  ްއަގއިމިއިން ތަނެ ދެކ ނ ގައި ސްެވ ޔ  ޚަރަދ ކ ރަމ ންދ އިރ ން ރ ފިމިލިއަމިހ ރ ެވސް 

އެހެންީވމ ، މިކަހަަލ ފ ރ ޞަތެއްގައި މިކަން  ނަކަށް ގ އިމެއް ނ ކ ރެޭވ.އް އަދިެވސް އަޅ ަގނޑ މެންމެނިޒ 

އްޑޫ ސިޓީެގ އެހެންމެ އަ މި ފ ހަަގކޮށްލަނީ. ހަމަމ  ކަމެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ މިކަން ންފ ހަަގކޮށްލ މަކީ މ ހި

 އްއެންސްޕ ެގ ޚިދ މަތަކީ. ައްއޑޫ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލ ން އެ އ ިއ އ ސަންދަ ،މެއްބަދ ެވސް އެދިެއދި ތިބޭ ކަރައްޔިތ ން އަ

ސިީޓެގ އެކަން ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އެ ޚިދ މަތް އަްއޑޫ  މ ލޭަގއި ހ ންނަ މީހަކަށް ގ ޅަިއެގން، ފ ރ ޅ ެގ ދަށ ން

ްއޑޫ ސިީޓ ަގމ ަގިއ ެވސް ހ ޅ ިވެގންދ އިރ  އަ ެއްއކޮށް އަލަށް އ  އެ މަޖެހިެގންދިއ ން. ހަމަހޮސްޕިޓަލ ން ލިބޭނެ ޮގތް ހަ 

ަތކަްށ އެހެރަ ރިސޯޓްތަކަށ އި އަދި ހ ަވދޫ ައތޮޅ ގައި ހ ރި ރިސޯޓ  އި، އަްއޑޫ ސިީޓަގޕޯެޓއް. އެހެންީވމ ރއެއަ އޮތްއެބަ

، ައއްޑޫ . އެހެންީވމ ޮގތ ންބޭ ލި އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ބޭރ ން އެބަތިބި އަންނ ނެ މީހ ން ެވސް މީހ ން ެގންދިއ މަށް

 ެގންިދއ ން.އެަކން ކ ރިއަށް ފަޅ ރަށަކަށް އޮތީމ  ކ ރެިވެގން ަގމ ންރޭޓ  ަގން އޮޕަސިޓީ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ . ކ ިރއަށްެގްނދަވ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ !ކ ރިއަްށެގންދަވ 

 

 :އްެކވ ންވ ހަކަދެ އަޙްމަދ  ރަޝީދ  އިރ ެގ މެންބަރ  ދ  ހިތަދޫ މެދ 

ަތކަށް މީހ ން ެދކ ނ ެގ ރިސޯޓ  ،ށް ެގެނިވައއްޑޫ ސިޓީެގ ަގްނ އޮޕަރޭޝަނަ  ަރއީސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި

 ނެތި ކިހިނެއްތޯ ދިރ މެއް އެއީ އިޤްތިޞ ެދްއ  ެގންދިއ މަކީ ެއއީ ރަނަގޅ  ަކމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަވަރށް ދެކެން.

ދަށް ކޮންމެެވސް ފަރ ވ އެއް ދޭން. ނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން އިޤްތިޞ ޅ ަގ، އައެހެންީވމ  ؟ން އ ޅޭނީނެތި މީހ 

ޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮގތ ގައި ޙަޤީީޤ ރއަްއޫޑ ސިޓީެގ ެއއަ ،ފަހ  ހ ޅ ިވެގންދ އިރ  ޮކިވޑަށް އަލަށް ،އެހެންީވމ 

ނެ ކަެމއް. އްޔިތ ން ިމއަދ  ެވސް ދެކޭނޑ މެން އަްއޑޫ ސިީޓެގ ރަ ގ ނެ ޮގތަކަށް ެވެގންިދއ މަކީ އަޅ ަގމ ނައިަގިއ ހިނ

 އީ އެ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފ ހަަގކ ރެެވނީ. މި މަޑ ކަމެއް އައިމ ބަލި ެވސް ކޮށް މިއަދ ޞަ ޚ އްއަދި

ެވސް މިންަވަރކަްށ އޮޕަޭރޓް ކޮންމެ ތަންތަންމި  .ޓެއްކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި އެބައޮތް ޕޯެޓއް، އަްއޑޫ ސިީޓގައި އެަބއޮތް ޕޯ
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 ،ޑެލިަވީރެގ މަސައްކަތް އޮންނ ީތެވ މ ލެއަށް ެގނެިވެގން މ ލެއިން ބ ަވތްަތކ ިއ ހ ރިހ  އެއްޗެއް ެގ ކ ޑ ނ ކ ރ ތީ

ދ ްނީވ. ސީދ   ފަހަރ  ސީދ  ކ ޑ ހިފަިއެގން ެވސް ައއްޑޫ ިސޓީއަށްބޯޓ   ެވސް  ެޅނީ. މިއަދ އ  އ ނދަގ ލަކަށް ެވެގން މި

ތަންތަނ ެގ އިޤްތިޞ ދ  ެވްސ  މި ،ކަންކަމ ަގއި ފަސޭހަވެ  ތ ންނަށް މި. އޭރަްށ ނޫންތޯ ރައްޔިީވދ ން ޓަށްށްކ ޅ ދ އްފ 

ގ ޅ ންހ ރި  އ ލަތ ެގ ކަމ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ެވްސ ދަމި ކަންކަން ކ ެރޭވނީ. އެހެންީވމ  އިކ ރިއަރަ

  ކަމެއް މ ލެއަށް ެގންިދއ ން. ހ ރިހ ކ ިރއަށްީވހ ެވސް ައަވހަކަށް ިމކަންކަން  ،މ އައްސަސ ަތކ ަގއި އެދެން

 ންއިއެންމެންނަށް މި ެގއިޤްތިޞ ދ  ސްޕްރެޑްކޮށްލަން. މ ޅި ރ އްޖޭެއއްކޮށް  އަށްމ ިޅ ރ އްޖެ ތޮއްޖެއްސ މ ެގ ބަދަލ ގައި

ރ ކ ރ ެގ ހ ރިހ  ކަމަކީ ސަ މި  ،އެހެންކަމ ން ެދކެން.ކަމ ގައި  މ  ކަމެއްންއ ފެއްދ މަކީ މ ހި ދ  ލިބޭނެ ޮގތެއްނަފ ، ފައި

ދެއްވި  ލ ނަން.އިދެކެމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަަކޮކޅ  ނިންމަެވސް ސަމ ލ ކަންދޭނެ ކަމެއް ކަމ ގައި  ންފަރ ތްތަކ 

 އީްސ.އިްއޒަތްތެރި ރަ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ އިރ ެގ  ކިނބިދޫއަރ ަވނީ ތ ފ ރ ޞަމި ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޝ ަވރަށް ބޮޑަށް 

 . ކިނބިދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ށްމ ޙައްމަދ  ނ ޝިޒައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: މ ޙައްމަދ  ނ ޝިޒްކިނބިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ިލ އިން މި އެކ ލަަވމިޓީބެހޭ ކޮ ކަމަކަށް ސަލ މަތ   ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  ،ޮއތް ފައިރިޕޯޓ ގައި ހ ށަހަޅ ްއވ 

އިން ދިރ ސ ކ ރި ޞ ދަށް އަންނ ނެ އަސަރ  އެމް.އެމް.އޭ އްމަދ  އަސްލަމް، ޚ އްަސ ޮގތެްއގައި ިދެވހިރ އްޖޭެގ ިއޤްތިމ ޙަ

ލ ފައިވ  މަޢ ލޫމ ތ ތައް ަވރަްށ ފ ރިހަމަކޮށް މި މަޖިލީހ ގެ  އިންސ ން އެކ ލަވަ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ރިޕޯޓ އި

މަނިކ ފ ނަށް   އެއްޔިތ ންނަށް އެ ހ ށަހަޅައިދިން ހ ށަހަޅައިދިނ މަށްޓަކައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް ދިެވހި ރަ 

ިމފަދަ ހ ލަތެއްގައި ިމއީ ިދެވހި  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ. ޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަންަވރަށް ބޮޑަށް އަ

މިއަދ ެގ  ،އް ނޫން. އެހެންނަމަެވސްކަމެ ދިެވހި ރައްޔިތ ން އެދިެގން އައި .ސަރ ކ ރ ން އެދިެގން އައި ަކމެއް ނޫން

، މިފަދަ  . އެހެންީވމ ކ ރިމަތިލ ންޖެހިފަ ޔ ެގ ަވބ ކޮިވޑ   ޮއތީ މި ނިޔެއ އި ިމ ދިެވހިރ އްޖެއަށް ެވސްމ ޅި ދ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ރައްޔިތ ްނެގ  ،މަށްކ ރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ ކަންކަަޚރަދ  ހ ލަތެއްަގިއ ސަރ ކ ރ ްނ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި 

ން. ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވ  ކަމެްއ ނޫައޅ ެވސް  ގައިމ ރަދ  ކ ރ މަކީ ހަމަކަމަށް ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ޚަސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރި 

އްލ ކ ރ މަށް ޙަށް ޚަަރދ ކ ރަންޖެހޭނެ. އަދި ރައްޔިތ ންނަށް ދިމ ވ  ކަންކަން މިަފދަ ހ ލަތެއްަގއި ރައްޔިތ ންެގ ސަލ މަތަ

ޭކޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  ދެ ތްަވންޏ  ސަރ ކ ރެއް މިއަދ  އޮތ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެ  ނ ކ ރަނީ ކަމަށްސަރ ކ ރ ން ޚަރަދ 
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ިދެވހި ސަރ ކ ރ ން  މިހ ރ ެވސް ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ން .ކ ރަންޖެހޭނެ ޚަރަދެއް، އެ ޚަރަދ ތައް ެއީއ ީވމ އެހެން

 ؛ކ ރ  އ މްދަނީ ދިނ މަށް އެ ކ ރ ަވިއެގންޖިސްޓްރީވަޒީފ އިން އެކި ޮގްތޮގތ ން އ މްދަނީ ެގއްލ ނ  ފަރ ތްތަކަށް ރަ

ހަމަ މަރ ޙަބ  ކިޔަން.  ތަށް ައޅ ަގނޑ ކ ރ  މަސަްއކަ އިދިނ މަށްރ ިފޔ ެގ އ މްދަނީ ހޯދަ 5000 ،ނ މަށްހޯދައިދި

ރައްޔިތ ން ެއ  ،މީހ ން 3138ލަ އެްއކޮށް އަޅ ަގނޑަށް މިހ ރ  މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިވ  ޮގތ ގައި ޖ މ  ،އެޮގތ ން

އޮތް މ ސްތަޤްބަލ ަގިއ  ކ ރިއަށްތައް ހަމަެވެގން ކިއ މަންޓ ތެެރއިން ޑޮކ ރެިވފަިއޭވ. ޭއެގސްކީމ ަގއި މިހ ރ  ރަޖިސްޓްރީ 

ކަމ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ފައިސ  ލިބިެގންދ ނެ ސަތޭކަެއއްހ  ތިންތެރެއިން ޭއެގ އިނޫނީ މ ދަމ ެގ ަވގ ެތއްގަ  އަދ މި

މިފަދަ   ،ނީއަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން ބޭނ ންަވ .މަޢ ލޫމ ތ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ ލިބިފަ ،މީދ  ެވސް އްއ 

ެގންދ  ކޮންމެ ސަރ ކ ރ ން ކ ރަމ ން ،ންމެ ކަމަކ ންން ކ ރ  ކޮއަޅ ަގނޑ މެ ،ވ ހަކައަކީ  ެގޚަރަދ  ދަނޑިަވެޅއްަގއި

ޭއެގ އިކޮނޮމިކް ކޮސްޓެއް އޮންނ ނެ. އެއީ ަހމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވސް އިނޭގ ކަމެްއ.  އްަގއިކަމެ

ެގ ސް ރ އްޖޭމި ަވއިރަ ،ގ ިޅެގން މިކަމ އެހެނިހެން ޮގތްޮގތ ން ެވސް  އަދި ލޮކްޑައ ްނެގ ހ ލަތަށް އައިްސެގން ެވސް

ޮގސް އެަތްއ ފެތ ރިަގނެެގން ،ޮގސް ނ ދިނ މަށްޓަކައި ނޫނީ ކޮންްޓރޯލ ން ނައްޓ ލަިއެގންއެކި ކަންކޮޅ ަތކަށް ފެތ ރ ނަ

 ޭއެގ ،ސަބަބ ންެއޅޭ ިފޔަަވޅ ަތކ ެގ ށްޓަކައި މި ދިއ ން ހ އްޓ މަ ކަށްނ ރަްއކ ެވެގންދ  ހ ލަތަބައެްއެގ ފ ރ ނައަށް 

ރައްޔިތ ްނ  އްދ ތަކަށްހަ. އެކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރން. އަދި ރ އްޖޭެގ އެިކއެކި ސަރަނ ނެއިކޮނޮމިކް ކޮްސޓެއް އޮން

ދިއ ން ހ އްޓ މަށްޓަކައި މިކަންކަން ކ ރަންޖެހޭކަން ެވސް ައޅ ަގނޑ  ދިރިއ ޅޭ ެއކި ރަށްރަށަށް މިކަން ފެތ ރިެގން

އަދި ލިބޭ އެހެނިހެން ެގއްލ ންތައް އަނބ ރ   .ނެޤްތިޞ ދ  އ ރ ސްތ ކ ރެިވދ އި .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޫލ ކ ރަން.ަގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަްށ  ެގއްލ ން އަނބ ރ ަރއްިޔތެއްެގ ފ ރ ނަ ގެއްލޭ  ،ޤްބަލ ގައި. އެހެންނަމަެވސްދަކ ެރިވދ ނެ މ ސްތަޔ އި

ނ ިއ ޓ ންރސްޕަމިކަމ ގައި މެޑިކަލް އެކް ސަރ ކ ރ ން ހަމަ ،ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ، އަޅ ަގހޯދައެއް ނ ދެޭވނެ. އެހެންީވމ  

ައޅަމ ންެގްނދ  ފިޔަަވޅ ތަކަށް ިމއީ ހަމަ  އެްއޮގތަށް ޔ  ލަފަލ ފަިއވ  ޓ ްސކްފޯސްެގއިއަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އެކ ލަަވ

ޓަކައި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ރަްއޔިތ ންނަށް ކޮންމެހެން މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. އަދި މިކަމ ގައި ދިެވހި

 ޮގތެްއަގިއ ޞަޚ އް އަދި ، ބޭފ ޅ ންނަށ އިކ ރަމ ންެގންދ  ހ ރިހ  ވ ޒ ރ ތަކ ން މަސައްކަތް ެއކިދިެވހިރ އްޖޭެގ ެއކި

އި އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ނަމ ަގއ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ށްކ ރަމ ންެގންދ  މަސަްއކަތަ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރިއްޔ ޝ ކ   ހަމަ ސެލިއ ޓްކ ރަން.އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގިއ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

އެރ ވ މ ެގ ކ ީރަގއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ޮއތް ދެން ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

. ދެން، އެ އެއް ފޮނ ވ ފައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ސިޓީޭވ. އިންޖީނ ގެއިން އެަބއޮްތ މި ރަނ ކ ތ އެއް އެބަ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ

އިންޖީނ ޭގ ކޮންެމެވްސ ކ އްޖެްއ މި ސިޓީ ފޮނ ްއަވވ ަފއި އޮތީ. ދެން، އިންީޖނ ޭގ ކ ދިންނަށް އިނެގންީވ ، ޭގ
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 ެއްއ ަގއި. ޭއެގ 67ައޅ ަގނޑ  ިވހެއީ . 68/2 ،ކަންތަްއތައް ެއއީ އޮފިޝަލް ،ދިެވހިރ އްޖޭެގ ގ ނޫނ ތައް ،މަޢ ލޫމ ތަކީ

އެ  ޮގތ ން. އަދިެވސް ގ ޅޭ މިއީ ސިޓީބިޓީ ލިޔ މ  އްތެރޭގައި ތަޢ ރ ފ ކ ރެވ ނ  ގ ނޫނެ ަގނޑ މެންގެ ފަހ ން އަޅ  އަހަރ 

ނ ން އްޭވެނކަން. މިތަތަނަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ސިޓީ ނ ލިޔ  ނެގންޖެހޭ މިގ ނޫނ  އެބައޮތް. އިންޖީނ ޭގ ކ ދިންނަށް އެ

ގ. ކެނެީރޭގ، މ ަޙއްމަދ   .ސްރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލި އީމި ޅ ންނަށް ދެއްޭވނެކަން.އަހ  ެއއްެޗއްެގ ަޖވ ބ  ެއ ބޭފ 

ލިެޔޭވނެ. އަދި ެއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންެވަވޑަިއަގންަނވ  ެއްއޗެއް ިވދ ޅ ެވ ެވސް  ނަޝީދަށް ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް ެވސް ސިޓީ 

އެ  68/2ނެ. ދިން ސިީޓެއްއ ނ ފޮނ އްަވވ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސަްށ އިންޖީނ ޭގ ކ  ަރްއޔިތ ންެގ ،ެވސްެވޭވނެ. އެހެންނަމަ

ތަެނއްަގއި  ިއންޖީނ ޭގ ހ ރިހ  ކ ދިން ެވސް އަދި ޖައްރ ފ  ކ އްޖަކަްށ ިވަޔސް، އަދި އެހެން ،. އެހެންީވމ ޖ ަގެއއް ނ ދޭ

  ތަނަށް ސިޓީ  މި ،ނިގލަްއަވންޖެހޭނެއެނަގޅަށް ރީތިކޮށް ކ އްޖަކަށް ިވޔަސް، ހ ރިހ  ކ ދިންނަށް ރަ މަސައްކަތްކ ރ 

އަރ ަވނީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  .ވ ނީ ަވޒީރ ންކަންފޮނ ަވ

 . ށްޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ކ ޅ ދ އްފ ށީ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދ 

މި ރިެވތި ިރޕޯޓް މިއީ ަވރަށް ފ ރިހަމަ  ށް ހ ށަހެޅިން ަތއްޔ ރ ކޮކޮމިޓީ ަވންޓޫފޯޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝ ކ ރިއް

 އިއަދި ކޮމިޓީެގ އެންމެހަ އި އިއްޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  ،ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންކަމ ންެވސް ރިޕޯޓެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  

ެގ 19-ކޮިވޑ  ، ފަދައިން ދަންނަަވން. އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ ޝ ކ ރެއްޞަ ވަރަށް ޚ އްމެންބަރ ން ހިމެނޭ ޮގތަށް

ސަލ މަތްވ މަށް ކ ރ  ދަތ ރ ަގިއ ދިެވހިރ އްޖެައކީ ެވސް މިއަދ  އޭެގ ަބިއެވރިެއއް.  ދ ނިޔެ ންނޑ ޅިަގކޮ

ކޮށް ޞަޚ އް ،ހ ންހަދ  މަޖިލީ ގ ނޫނ   . މި ދަނޑިަވޅ ގައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ އޭެގ އަސަރ  ނ ހަނ  ބޮޑަށް ކޮށްފަ

ދ  މަސައްކަތް ފ ހަަގކ ރަން.  އްޓ މަށްޓަކައި ކ ެރެވމ ން މި ބެލެހެކަންކަން އިއެންމެހަ ޓަކައިދިެވހި ދައ ލަތް ހިންގ މަށް

އީ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލ ނަން. އެ އްމި ރިޕޯޓ ަގިއ ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ފ ހަަގކ ރައްވ ަފއި އޮތް ކަމެ ،ނިގަލއްވ ނެއެ

ބޭރ   ،ެމން ބަލައިަގންނަންޖެހޭ ނ ަވތަ ބަލައިަގނެިވަފއިވ   މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މިއަދ  ދިެވހި ޤައ މީ

މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވ ންޖެހޭ  .ލ ފައިމި މަްއސަލައަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ަވީނ އަލިއަޅ ވަ  .މީހ ންެގ މައްސަލަ

ބ ގައި ނ ަވތަ މި އެ މީހ ން މި ަވ ،ޖ ތަމަޢަށް ިގނަެވދިެވހި މ  ަޔކ ްއެގ ބަކޮށް ެއއް ޤައ މެޞަ މައްސަލަެއއް. ޚ އް

އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ަވތަ ިގނަ އަދަދަަކށް ފެނ މަކީ އެއީ ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވ  ކަމެްއ. ،ރޯގ ަގއި ިގނަ އަދަަދކަށް ޕޮިޒޓިްވވެ 

 ، މިކަމ ން ީވއްލިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންޞަމި ކަމ ން ސަލ މަތްވ މަށްޓަކައި އެއީ ަވރަށް އިްސކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ޚ އް

ތ ަގިއ މަސައްކަްތކ ރި މިފަދަ ޢަ ިރޒަމް ސިނ އަޓ  ،ފަށ އިރ  ބަަލއިލަންޖެހޭ ޤައ މ  ހިނަގން ،ށް ައއިސްރަނަގޅ  ހ ލަތަކަ

ފަރ ތްތަކަކީ ރަނަގޅ  ސައްޙަ ފަރ ތްތަކެއްތޯ  އެ ،ފަރ ތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ދެަވނަ ފ ރ ޞަތެއް ދޭންޖެހޭނެ 
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ޤައ މަްށ  ެގއެަބއި މީހ ން ،އިބަލަ  އިދ  އެފަދަ ފަރ ތްތައް ހޯދައެކި ކަންކޮޅ ތަކ ގައި ދިރިއ ޅެމ ންރ އްޖޭެގ  .ބެލ މަށްފަހ 

ފޮނ ވ ލ ން ނ ަވތަ އެަބއި ީމހ ން ހެޔޮ ބައެްއެގ ޮގތ ަގިއ ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  މަސައްކަތް ިމއީ 

 ،ރަން، ފ ހަަގކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ އ ފ ކ  ަދންނަަވން.ަގއި އަދިެވސް ަވރަށް ފ ޅ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމ 

ޮގތަށް އ ޅޭ މީހ ްނ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީގައި މި  ،ން ަވކޮށް ވަޒީރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ެވރިޞަޚ އް ،ންމިނިސްޓްރީ

 ، މ ޅި ރ އްޖޭަގއި މެއެހެން ެގންަދވ . ހަމަލ މ ެގ މަސައްކަތް ަވރަށް ބ ަރށް އެބަ ކ ިރއަށްއިފ ރ ަވ އި،ހޯދަ ،ދެނެަގނެ

މިހެން އ ޅ މަކީ  ޔަކ ކޮށް އެއް ަޤއ މެްއެގ ބަޞަޚ އް ؛އެކި ކަްނކޮޅ ަތކ ަގއި ދިރިއ ޅޭ މިފަދަ ބިދޭީސން ރ އްޖޭެގ މ ޅި

ިދެވހިރ އްޖޭގައި އ ޅ މަށްޓަަކއި  ޔަކ ޤައ ެމއްެގ ބަ  އެއް ،އެނިގލަްއވ ނެ ކަންބޮޑ ވ ންޖެހޭ ކަމެއް. މެންމިއީ އަޅ ަގނޑ 

ށް ހަނދ ންަވނީ. އެއަްށވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއްެގ މީހ ން ދިެވހި އޭ އަޅ ަގނޑަ 150000ނަނީ ންިވަފއި އޮހ އްދަކ ރެ

ސް ަވރަށް ބޮޑަށް މިކަމަްށ ހަދ  މަޖިލި ގ ނޫނ  ،ީވހިނދ  ކަމަކީ ެއއީ ހިތ މަހ ރި ކަމެއް. އެހެން ކަމަށް ޤައ މ ަގއި އ ޅޭ

ނޑ މެންެގ މި ބޮޑ  ޤައ މީ  ހަދ  މަޖިލީހ ން އަޅ ަގޖެހޭ. ގ ނޫނ ސަމ ލ ވ ންޖެހޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ތައްޔ ރ ވ ން

 ނ ަވތަ ހ ޒިރ ެވެގން މެނ ީވ މިކަމެއް ނ ކ ރެޭވނެ. ،މި މަްއސަލައަްށ ަވރަށް އަަވހަށް އެޓެންޑ ެވ ؛މައްސަލަ

ސ ބ ން ެވސް ަވނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މީެގ ކ ރިން ެވސް އަދި މަޖިލީސް ފެށ ނ  ހި 19 ،އްވ ނެ ފަދައިންއެނިގލަ 

ބެޭހ  ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންަތކ . ަވނީ ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ހ ޒިރ ެވ އެޓެންޑ ެވފަ އަށް ބޭރ  މީހ ންެގ މައްސަލަ

ބެހޭ އިދ ރ ތަކަށް  ކަމ  ،ބެހޭ ވ ޒ ރ ަތކަށް ކަމ  ،ޮބޑަށް ސަމ ލ ކަންދީ ސަލައަށް ަވރަށްން ެވސް ަވނީ މި މައް ކޮމިޓީ

 ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ެވްސ ިގނަގ ނަ މަޢ ލޫމ ތ ތަކެްއ  ހ ޒިރ ެވެގން ެވސް ކޮމިޓީެގ ރަްސމީލިޔެެގން ެވސް އަދި

މި ދެންނެިވ ކަންތައްތައް  މީދ ކ ރަނީ އްޅ ަގނޑ  އ އަ ،. އެހެންކަމ ންިގނަގ ނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ެރިވފަ ،އެްއކ ރެވި 

ޭވނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދިެވހި ޤައ މ  ސަލ މަްތކ ރެ ،ކ ރެިވއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެންނެިވ މަަގށް 

 ރޯދަ ލިބި،ކަން ރައްޔިތ ންނަްށ އ ފ ފ ަގތި އިދިެވހި އެންމެހަ ،ްނ މ ޅި ދ ނިޔެ ސަލ މަތްެވރޯގ އިެގ 19-ދ ޢ އަކީ ކޮިވޑ 

ކ ރެްއވ ން. ަވރަށް ންަވރ މަހ އެއްކޮްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެްއކ ެވސް އ ފ ފ ަގތި ދ ަވސްތަެކްއ މި ރަމަޟ ން ،މަސް

  ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ބޮޑަށް ޝ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ނަިއފަރ ފ ރ ޞަތ  އަރ ަވނީ މި ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  އ ދެ! 

 ތްތެިރ މެންބަރ . ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަ އަޙްމަދ  ޝިޔ މަށް.މެންބަރ  

 

 ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:ނައިފަރ  ދ އިރ 
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ކަމެއް އެބައޮްތ  84 ަގއި ވ  ރިޯޕޓ  ން ހ ށަހަޅ ފައި މިޮކމިޓީ ޓޫފޯަވން ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޔ ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއް

ްއ ކަމެ 9ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަދި . ަވރަށް ރަނަގޅ  އޮްބޒަޭވޝަންތަކެއް ކަމ އެ ބޭފ ޅ ން ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަ

 ކޮމިޓީ މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް  ،ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށ އި . އަޅ ަގނޑ  ހަމަރެކޮމެންޑޭޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި ިމ އޮތީ ހ ށަހަޅ ފަ

ލ  އިލަވަ ގ ޅިެގން ެއކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ . އެީކަގއި ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިކަމ ތެޞްއިޚްލ 

އިހ މ ލ . ކޮންމެ ރިޕޯޓެއްަގއި ހަމަ  ،ކަންބޮޑ ވ މ އި މ ޔޫސްކަން ،ނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީކޮންމެ ރިޕޯޓެއްަގއި ައޅ ަގ

ވ   އެއީ ރައްޔިތ ންނަށް .އިހ މ ލ  ،. ކަންބޮޑ ވ ން، މ ޔޫްސކަންހ ރީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ކަންތައްތައް މި

 ކޮރަޕްޝަން ހިނގ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އަށްހ ތެޭރަގިއ އިންތިއަދި އޭެގ ،އިވ  ިއހ މ ލ  ަޤއ މަށް ،އިހ މ ލ އި

ްއ ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަްށ ބައެ ދެއްކީމ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޚަރަދ ކ ރަްނީވ. ޚަރަދ ކ ރ  ވ ހަކަ  ތަކ ން އެބަ އިނޭގ.ރިޕޯޓ 

ން ެވްސ ޚަރަދ ތައް އެބަ ހިނގ . އަޅ ަގނޑ މެއަށް ބޮޑެތި ހ އެބަ އ ނދަޫގޭވ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަ އިނޭގ އިންތި

ވ ންޖެހޭނީ   އެކަަމކ  އެ ޚަރަދ  ކަމަްށ ޚަރަދ ކ ރަންީވކަން.ރަްއޔިތ ންެގ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރި ،ަގބޫލ ކ ރަން

ބަލިން  މި ،ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ކަންތައްތަކ އި ،ވ ހެން ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމ އި ރައްޔިތ ންެގ މި ދަންނަ

ހ ލަތ ގައި މިއަދ   . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ޮގތ ަގއި ކ ެރޭވ ހޭަދތަކަކަށް ވ ންޖެހޭނެރަނަގޅ  ،ރަިއަގތ މަށްޓަކަިއ ކ ެރޭވއަ

 އޮތީ ނިދ ފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމ ގައި މިޓީ މިމ ލިއްޔަތ  ކޮ ؛މި ރިޕޯޓަށް ވ ހަކަދައްކަމ ން ދަންނަަވން ހަމަ

ދ ކަން ްއޔ ިއން ވައްކަްނކ ރަމ ން. ރައްޔިތ ންެގ މ ލިއޮތީ ނިދ ފަ އަދ މިކަމ ގައި މިން މ ލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ

ނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ައޅ ަގ .ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެަބފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކ ންކޮންމެ ރިޯޕޓަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ އްިލ އްޙީ ޞި މިއީ  ،ަވނީސްޓަންޓް ަގން ޕޮލިހ ން ބޭނ ންކ ރ  ވ ހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަ ،އަޑ އިެވނީ

ަވނަ މ އްދ ގައި ބ ނ  ަރއީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔ  އިޢ ލ ނ ކޮށްެގްނ  253ެގ އަސ ސީޤ ނޫނ  މި އޮީތ. ކޭ ލ ެގ ހ ލަތެނ ރައްކަ

ން ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ އެތައް އަސ ސީ ޙައްެޤއް އަސ ސީ. ޤ ނޫނ ނ ރައްކަލ ެގ ހ ަލތެއް ނޫން މި ހ ލަތަކީއ ޅޭ ކ އްލި 

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި  ،ިވޔަސް އަދި ސަރ ކ ރ ން  ބޭފ ޅެއް ކަމަށްމިއީ އެޗް.ޕީ.ޭއަގއި ހ ންނެވި  ،ެގން ހަނިކ ރެިވ

މަލ ކ ރ ކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޢަޤެއް ހަިނކޮށްެގން މި ކަންތަކ ަގއި ރައްޔިތ ްނެގ ައސ ސީ އެތައް ަޙއް ންސަރ ކ ރ 

 އެއް ވ ހަކަތަެކއް. އެހެްނ ރިޕޯޓ ގައި ެވސް މިހިރީ ހަމަ ދ ދި ެގކޮމިޓީ ޓޫފޯަވން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،އެބަފެނޭ

ކަމ ެގ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ެގއްލ މ ެގ މިކޮމިޓީތަކ ަގއި ެވސް ހަމަ ދެކެޭވ ވ ަހކަތައް. އެްއެވސް ކަހަލަ ޕްލޭނެއް ނ ަވތަ 

ކަްށ ެވްސ ނ ފެނ ނ . ޅ ަގނޑައެްއެވސް ތަަސްއވ ރެއް ެއއްެވސް ފަރ ތަކ ން ކޮށްފަިއ އޮތް ވ ހަކަެއއް މި ރިޕޯަޓކ ން އަ 

 ކަމ  ،ރ ަތކ ންބެޭހ ަވޒީރ  ވ ޒ  ކަމ  ،މި ހ ލަތަށް ވެއްިޓެގންދިަޔއިރ ކީ. ޤައ މ  ޔަމިއީ ިހތ މަ .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ނ ެލިވ އޮތް ވ ހަކަ އިއެްއެވސް ކަހަލަ ފޯކ ސްޓެއް އެކ ަލަވ ،ލަންޖެހޭ ެއއްެވސް ކަހަލަ ތަސަްއވ ެރއްއިގ ިޅެގން އެކ ަލަވ

ބިލ   ޤ . މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔ  ނ ފައެކިއެކި ނ ކ ތ ަތކ ަގިއ ފ ހަަގކ ރެިވ ެއބަހ ރި  ރިޕޯޓ ގައި ތަކ ރ ރ ކޮށްމި
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 .އެތައް ސިފަތަކެއް މިަކހަލަ ކޮންމެ ރިޕޯޓަކ ން އެބަފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސިފަތަކ ެގ ތެެރއިންސަރ ކ ރެްއެގ 

ނ ެވޭވ. އަިދ ވަޒީފ ގައި ތިބި ފަރ ތްތަކ ެގ  ަފރ ތްތަކަށް ރީޗެއް 80%  އަދިެވސްވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަރ ތްތަކ ެގ ތެރެއިން

 މަޖ ބޫރ ެވފައި ތިބި ފަރ ތްތަކަށް ރީޗެއް ނ ެވޭވ. އެ ފަރ ތްތައް ލީްވއަދި ނޯޕޭ 75%، 50%ތެރެއިން 

ކ ރ މަށްޓަކަިއ ޢ ދިފ ތަނ ަގިއ ކިތަންމެ ބޭފ ޅަކ  މި ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑަށް މި ތިބީ. ކޮށްެގން އެރރަޖިސްޓަ

މ ލޭގައި އަިދެވސް ހ ލ ަގއި ރަްއޔިތ ން  .ކަންަތއްތަކ ެގ ޙަޤީޤަތް މިއީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޔަސް މި މަސައްކަތްކ ރި 

 މި ފަހ ންއްލ ަތކެއް ހޯދައިދޭން ޙައެބަތިބި. މ ލޭަގއި ހ ލ ަގއި ޖެހިފައި ތިބި ރައްޔިތ ންނަްށ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ 

ން ިވކަމަސައްކަތްތަެކއް ފެއްޓެ  ،ެގން އްަވއިމ ަގިއ ކ ރަ ކެްއ މިކައީްސ ެވސް ަވރަށް ިގަނ މަސައްކަތްތަ އިްއޒަތްތެރި ރަ

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،އެދެޭވ ޙަްއލެއް އަދިެވސް މިކަމ ގައި ނ ންނަކަމީ ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް

 . ޮބޑެތިތިބި އިަގމ ލޭ ދަނީ ހަމަެއކަނި ިނކަމެތިެވެގން އެ ެވސް ހިތ މަކ ރ  ަކމެއް. އެަތއް ރަްއޔިތަކ  މިއަދ 

ރ އްޖެއިން  ،ތަފ ތ ކ ރ ންތައް މި ކަމ ގައި ެވސް އޮްތކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިހެްނ މި ދަންނަަވނީ

ކ ރެިވެގން އެ މީހ ންގެ ބޭރ ގައި ތިބި މީހ ން ެގނެސް ލަްގޒަރީ ައއިސޮލޭޝަންތަކ ަގިއ އައިސޮލޭޓްކ ެރިވެގން ކަރަްނޓީނ 

ައއިސް ތިބި ފަރ ތްތައް އަިދެވސް  މ ލެ ކ ރ  ދަތ ރ ތަކ ަގއި ރަށްރަށ ން  ،ސްނިމިއްޖެ. އެހެްނނަމަެވ ތައް ކަންތައް

 ހ ލ ގައި ޖެހިފައި އެ ފަރ ތްތައް ތިބިކަމީ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހިތ މަކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޚަރަދ ކ ރ  ވ ހަކަ އެ 

އްލެއް ަނއިސް އޮތ ަމީކ ޙައިރ  މި ކަންތަކަްށ ޚަރަދ ކ ރެިވފަިއވ   ފިޔ  ެއއް ބިލިއަނެއްހ  ރ  .ދ  އެަބކ ރޭޚަރަ ދައްކަނީ.

މިއީ ބޮޑ  މައްސަލައެްއ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ަރއީސްެގ ޕްރެޝަނ ންނ އި މި މަޖިލީހ ެގ ޕްރެޝަރ ން އެ 

ދަނީ  އީސް، މިހ ރ ެވސްިއއްޒަތްތެިރ ރަ ްއ ފެށިއެއް ކަމަކ ކަންތައްތައް ތަންޮކޅެއް ައަވސްކޮށްލ ފައި މި ކަންތައްތަ 

އަތޮޅަށް. މިޮގތަށް   އަތޮޅ  މީހ  ލ. އަތޮޅަށް. ޅ. އަތޮޅ  މީހ  ޅ. .އިންތިހ އަށް ޚަރަދ  ބޮޑ ވ ނެ ޮގތަށް. ލ

ހޭ ޚަރަދ   ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެ އަނބ ރ  އެ ފަރ ތްތައް އަނެއްކ  ެއނބ ރި ރަށަށް ެގންދަންީވމ  ކަންތައްތައް ހ ރީމ 

ތެޭރަގިއ އެބަ ހ އްޓޭ. އިްއޒަތްތެިރ މިކަހަލަ އެތައް ކަެމއް މީެގ ،ަވނީއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނައިންތިހ އަށް ބޮޑ ވ ނެ. 

ނަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  އެހެން ރިޕޯޓަކަށް ެވސް ވ ޙަކަދަްއކ 

 . ދަންނަަވން ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 މެންބަރ ން ތިއްބެީވ ޭގަގއިކަން ްއޒަތްތެރިއި ،. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންޖެހޭ އެބަ އިނޭގތޯއްޔ ޝ ކ ރި ރަށް ބޮޑަށްަވ

މަތިމަހ އި އެހެންނަމަެވސް، ތ ނބ ޅި. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ެވސް އެނޭގ. ށް އެބަ ަވރަށް ބޮަޑށް ސ ފ ޭވއަޅ ަގނޑަ

ބޮޑެތި ކ އްލި ބަދަލ ތައް ެގންނަަވން ފައްޓަަވއިފިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ އެހ   ންކަމ ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންމި ކަ
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އިދ ރ އަށް ެވސް ކ އްލި ސިހ ން  ނެގމިތ  ެވސް އޮޅޭނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ އި ޓ ންނަށްއެންމެންބަރ ންެގ ކޮންސްޓިޓ 

މ ޢީލް އަޙްމަދަށް. ންބަރ  އިސްވ ފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެއަރ ަވނީ ދ އަންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

ދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ؟ީކްއެވތޯ ތި ަވަޑިއެގންނެީވ މ ިޅ މަޤ މ  ދޫކ ރައްވ  ؛އިސްމ ޢީލް ފ ރ ޞަތ 

 އ ދެ! ދ ވ ފަރ  ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ؟ ކޮޅަށްތޯ

 

 ން:އްެކވ ވ ހަކަދެިއސްމ ޢީލް އަޙްމަދ  ންބަރ  ދ އިރ ެގ މެދ ވ ފަރ  

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް  ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މ ޅި ިމ  އިލެިވފަިއވ  ރިޕޯެޓއް. ިމ ރިޕޯޓ  ކިޔ ލަ އިޮކމިޓީން ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ެއކ ލަވަ  އީދ ކ ރަން. މިއީބޮޑަށް ތ 

 އީ މި ،އެ ކޮމިޓީން ކ ރަން ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ބޭރ ން ،އަޅ ަގނޑަށް ސިފަކ ރެެވނީ ންގ ލ މ ންމަސައްކަތަށް ނަޒަރ  ހި

. އެކަމަްށ އިލ ފައިވ  ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތ ގަ އިޮގތަށް އެކ ަލވަ  ވ މަސައްކަތްަތއް ޝ މިލ  މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހ  ކޮމިޓީއެްއެގ

ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތެރިން . މި ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓ ަގިއވ  އަދ ކ ަރން އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ޓަކައި ދެން ަވރަށް ބޮޑަށް 

 ޑަްށ ޝ ކ ރ  ެއ އެންމެ ބޭފ ޅ ްނނަށް ަވރަށް ބޮ ،ކ ރަްއވ  މިންނެތް މަސަްއކަތް މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ބަލައިަގނެ

ދ ނިޔެއަށް ދިމ ެވެގްނ ން. މި ރ އްޖެައށް، މި އަދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދ  ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރ ރ ކ ރ ނަ

މި އ ޅެނީ ކ ޑަ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އަދި އ ދައިެގ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަދި މިއީ ވ ނެ ޮގތެއް ވ ން ދޫކޮށްލަިއެގން 

މެްއ ޖެހޭ ކަމަށް ޚިޔ ލ  ެވސް އ ފައްދަން ހެޮޔވ ަވރ  ކަކޮްށލައިެގން ސަރ ކ ރެއް އޮންަނންފިޔަަވޅ ަތއް ނ ޅ  ފަސޭހަ

ށް މި ރ އްޖޭެގ ިގނަ ކަންކޮޅ ަތކަ ،މި ދަނީފ ރ ޞަތ  ލިބިެގން މިކަން އ ދައިެގ ޮގތަށް ސިފަކ ރަން ނޫން. މިއަދ  ެވސް 

 ކ ރެެވމ ންދ ތީ. ިގނަ ރަށްތަކަކަށް މި ބަލި ފެތ ރިެގން މަދ  ރަށެއްގައި މިކަން ދިމ ެވ މެނޭޖ  ،ނެތ މ ންބަލި ފެތ ރިފައި

އެ ރަށްތަކ ަގިއ  ،ނަމަލި ގައި މި ބަލި ފެތ ރެން ދޫކޮށްމީހ ންެގ މެދ ްއަގއި ިގނަ އަދަެދއްެގ ދ ން ދޫކޮށް، ިގނަ ރަށްތަކެ

ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހ ރި މަދ  ަވސީލަތްތަކަށް ނ ކަތަިއެގން މިކަމ ެގ ނ ރައްކ ތެރިކަން އޮންނ ނެ މިންަވރ  މިއަދ  

 ،ވ  ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަކ އި އިކ ރ މަށް އަޅ ފަތ ރ އޮތް ޮގތަށް ދަތ ރ ފަ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މިހ ރ  މިސިފަކ ރެޭވ. 

ެގ ވ ިގފ ޅ އެކ  މި ބަލިން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިގނަ ރަށްތަެކއް هللا ،ލެިވއްޖެ ނަމައިއެކި މަދ  ދ ަވސްަތކެްއގައި ިހފަހައްޓަ

އްތައް ެވސް އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ަކންތައަޅ ަގނޑ  އެކ  ލަތ ހ ނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ސަލ މަތްކ ރެޭވ

ޚިލ ފަށް މިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ަގއި ކ ޑ ިއ އެހެނިހެން  ޮގތ   ދަނީ ަވރަށް ގ ތ ން ބަލަމ ން. ިގނަ ފަރ ތްތަކަކ ން ީހކ ރިމި

ގ ޅިެގން މިކަމަށް ބޭނ ންވ   ނ ޭވ. މި ބައްޔ  ރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ދިމައެއްކ ބޯތަކެތި ލިބ މ ެގ އެއްެވްސ ދައްޗެއް އި

ހ ރި.  މަރ ކަޒ ގައި އެބަޙީދ ަވހަށް ވ ަވރަށް މިއަދ  ެވސް ދ ވ ފަރ  ޞިއްމަސް 2ންިގ ފަދަ އަސ ީސ ތަކެތި މ ސްކ ، އަ

މަހަށް  އި،ދަތިނ ވ ނެ މަގ ން ކިރަ މަސްެވރި ދ ވ ފަރ ެގ މަްސެވިރން ބ ނ  ހ ރިހ  މަހެއް ބަރ ބަރަށް ދަނީ ކިރެމ ން.
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ން ހ އްޓ ނ  ިގނަ ފަރ ތްތަކަށް ކ ިރން ލިބ ނ  އ މްދަނީ ލިބ ެގންދަަވނީ ަފިއސ  ެވސް ދެްއަވމ ން.  ސަރ ކ ރ ން

 300 ،ިމއ ެއކ ަގއި އ ފ ެވރި ޚަބަަރކީއްލ  ހޯދަން މަސައްކަތްަތކެްއ އެބަ ކ ރެޭވ. އަދި ޙަރ ކ ރ ެގ ރިލީފް ފަންޑ ެގ ސަ

 ބ ކީ ތިއްެބިވ ފަރ ތްތަކ ެގ ލަތަށް އ ެދިވފަ. ައދިހ ރ ތަށް މި ފަންޑ  ަހމަޖެހިެގން މިއަދ  މި ަވނީ ަޖމ ކ ރެޭވ ފައެތައް 

 އެ ފަރ ތްތަކަށް ެވސް ،ެގންޮގސް ޑޮކިޔ މަންޓް ހަމަކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތް ަވރަށް ބ ރަށް ސަރ ކ ރ ން ކ ރަްއަވމ ން

 80ޮއތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މ ޭލަގިއ ދިރިއ ޅޭ ދ ވ ފަރ ެގ ައޅ ަގނޑަްށ އެބަ  ހަވ ލ ކ ރެޭވެނކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަޤީންކަން

ލ ތަކަށް ދިމ ެވފައި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަށް މިއަދ  މި ަވނީ ޢ އި ބައެއް  ،ލަތ  ބަލައިހ  އިގ ޅަ  އިލ ތަކ ޢ ވ ރެ ިގނަ އަށް

ލަްސވ މ ެގ ަޝކ ވ  އެހެނިހެން ޑެލިަވރީ  ،ތ މ އި ކ ބޯަތކެތި ަގ ލ ަތކަްށ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމ ވި އިޢ އްލ  ހޯދިފަ. އެ ޙަ

ލަތަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ދ ވ ފަރ ެގ ރައްޔިތ ން ެއ ހ  ތްއޮ މ ން އަންނަ ިގނަ ކަންކަން މިަވނީ މަދ ެވފަ. ދެން ދިމ ަވ މިއަދ 

ެގންަދަވީނ  އެްނމެން ގ ޅިެގން މިކަްނކަމ ން އަރަިއަގތ މަށް އިެގންދަަވނީ މެނޭޖ ކ ރަްއަވމ ން. ނަމޫނ  ދައްކަވަ 

ޑ  ފަށްފަށ ން ެގންދަވ  ނަމޫނ އަށް އަޅ ަގނ ންމަސައްކަތްކ ަރއްަވމ ން. ދ ވ ަފރ  ރައްޔިތ ންެގ ކެތްތެރިކަމ ިއ ދައްކަމ 

މިކަމ  ގ ިޅެގން ސަރ ކ ރ ން ނަންަގވ  ިގނަ ފިަޔަވޅ ަތްއ  އަދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ 

ނަތީޖ  ެވސް  ތަން މި ދަނީ އެ ރަްއޔިތ ންެގ ޢަމަލ ން ފެންނަމ ން. އޭެގ ތ އީދ ެއކ  އެއްބ ރ ލ ންދޭ މ  ރަްއޔިތ ންެގއ އް

 1100ރ އްޖޭަގއި މި ިވޑަށް ފައްސިިވ މީހ ންެގ އަދަދ  މިއަދ  މިސ ލަކަށް ކޮ ދޭ. ނަމ ން އެބަިގނަ ދ އިރ ތަކ ން ފެން

މަތްފ ޅ ން މި ބައްޔަށް އެއްެވސް ފަރ ތެއް ފައްސިެވފަިއ ޙްރަهللا ދ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ދިޔައިރ  އަށް އަރަިއެގން

ދ ކ ރ ނީ އަމިއްަލ ރީފެއް ައޅ ަގނޑ  ރައްޢ ކ އި ތަ. މިކަމ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ޝ ކ ރަمد هللألح ނެތްކަން ފ ހަަގކ ރަން.

އަދި އަިމއްލަ  ިއ،އި އިރ ޝ ދ  އަޑ އަހަޔ  ރަސްމީ ަފރ ތްތަކ ެގ ލަފަ ، ތިބެލަތ ގައިހ ދ ން މަޖ ބޫރ   ފަސްަގނޑަށް

ތަްއ އި އެއެތައް ަތކ ލީފ  ިއ،ކަން އިސްކ ަރްއަވވަޒަނ ގައި ިތއްެބިވ އެންމެ ފަރ ތްތަކ ން ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރި

ފަރ ތަށް.  149ކ ެރިވފައި ިތއްެބިވ ދ ވ ފަރ ެގ ލިސްޓ  ،ކ ރަްއަވމ ން މިއަދ  މ ލޭގައި ބަންދ ވެ އްމަލްހައ ނދަގ ލެްއ ތަ

ހަްށ ައަވސް އިންތިޒ މެއް ީވ އެންމެ ައަވ ށް ދެޭވނެޮގތ ަގިއ މި ފަރ ތްތައް އެނބ ރި ަރށަ ބޫލ ކ ރ ަގޅ ަގނޑ  އަ

ރ ބ ނީއެއް ެވަވަޑއިެގންފަ. ޤ ަވީނ ަވރަްށ ބޮޑ  ޖެހޭ. އެ ަރއްޔިތ ްނ މިއަދ  އެބަ ސަރ ކ ރ ން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއަވން

ީވ  ،ފަހ  ރަްއޔިތ ން ކަރަންީޓން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ، އެއް ކޮްށެގން ިވަޔސްމިކަމަށް ދައ ލަތ ން ކިތަންމެ ބޮޑ  ހޭދައެ

ޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަސައްކަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ. އިއްދ ން  ހަމަޖެހިެގން  އިންތިޒ މ  ދެޭވނެއެންމެ އަަވހަށް ރަށަށް

އްލ ކ ރެޭވނެ މ  މޮޅ  ޮގތްތަކެްއ ޙަ ޙަޤީޤަތ ގައި މިކަންކަން ،މިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނިން އިރ ހޭދަކ ރި

ރަނަގޅ  ނޫްނ ރި ރަށަކ ން އެހެން ރަށަކަށް ދިއ ން ކޮށްފަިއ ހ ނެތްކަން. ކަމ ެގ މ ހިރ ންެގ ލަފ ދެއްަވނީ ކަރަންޓީން

 އިލައި ލައިެނއް ެއކ ލަވަ އްލ  ހޯދަން ަގިއޑްޙަ ށްމަސަރ ކ ރ ން މިކަ ޕްރެޝަރ އެކ   ެގސް، ެއކި ފަރ ތްތަކ ކަމަށް. ނަމަެވ

ކ ރ ކ ރަމ ން. ކ ރި ހިސ ބ ން މި ަވގ ތ  ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީންކ ރަން ެގނައ މަށް ިގނަ ކައ ންސިލ ަތކ ން ދަނީ އިންޓ  ގެޒެ
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މިނޫން ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރަްނ ަވރަްށ ތަކ ރ ރ ކޮށް ަވކ ލ ތ ކ ެރްއިވ. ެވސް ފޯސް އަތޮޅ  ޓ ސްކް ރ. ހިމެނޭއަޅ ަގނޑ  

ކ ިރއަށް  ،ތަން. އެކަމަކ  މިއަދ  ލިބޭ އ ފ ެވރި ޚަބަރަކީ  ހ އްޓ މެއް އައި  މަށްކައަނެއްކ ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ެފނ ނީ މި

އްލ  ހޯދައިދެއްވ ނެ ކަމަށް. ޙަ ބެިވ ހ ިރހ  ފަރ ތްތަކަށް ސަރ ކ ރ ން ލ ގައި ިތއްހ  ތެޭރގައި މި އޮތް މަދ  ދ ަވސްކޮެޅއްެގ

 އިތ ރ  އަޅ ލ ން ލިިބެގންދ ނެ ކަމަށް. މިކަމ ަގިއ ފަރ ތްތަކަށް ސަރ ކ ރ ެގއްލ  ހޯދައިނ ދެޭވ ޙަ ނިޔަލަށް އަދި މި މަހ ެގ

ކ ރ މަށް ސަރ ކ ރ ން ކެނޑިނޭޅި ެގންދަަވނީ ޔިތ ން ފ ރ ނަ ރައްކ ތެރިއްލ  ހޯދ މަށް މި ރ އްޖޭެގ ރައްޙަ ކަށްދިމ ވ  ދަތިތަ

ތ ންނަށް ައޅ ަގނޑ  . ދިެވހި އެްނމެ ރައްޔިަވނީ ަވގ ތ އްލ  ގ ޅިަފއިޙަމަސައްކަތްތަްއ ކ ަރއްަވމ ން. މީެގ ިގނަ 

ށް ސައްކަތްކ ަރްއވ  ފަރ ތްތަކަޮގތަށް މިކަމ ގައި ފްރޮންޓްލައިންަގއި މަ ތި އެްއބ ރ ލ ން ދެއްވ  ،ދަންނަވ ލަން އޮތީ

އިރ ދަފ ޅ އެކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ން އަރައިަގެނޭވނެ. ދެްއިވ هللا ދެްއަވމ ން ެގްނޮގސްދެްއވ މަށް.  އެއްބ ރ ލ ން

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މަރަދޫއަރ ަވނީ ރ ޞަތ މި ފ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެން

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިބްރ ހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: އިބްރ ހީމް ޝަރީފްދ އިރ ެގ މެންބަރ  މަރަދޫ 

 އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބެހޭ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައި ކ ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،ޮއތް. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކީބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަްނބޮޑ ވ  ބަެއއް މައްސަލަ އެބަ

 ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޮގތަށް މަށް ދޭހަވ ރައްޔިތ ންެގ ފ ރ ނަ ސަލ މަްތކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ނޫން ކަ

ވ ރެ  އ މ ެގ ނޯންނ ނެ ރަްއޔިތ ންެގ ފ ރ ނަ ސަލ މަތްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަށްޤަކ ރެްއީވމަ. މި މަޖިލީހ ގައި ަވކ ލ ތ 

ެވްސ ތިޞ ދެއް ަގއި އިޤްއޮންނ ނީ. ރައްޔިތ ން ނެތް ތަނެއްތިޞ ދ  ެވސް އިޤް ފަހ ގައިއެްއެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް. ޭއެގ

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ.  މެދ  އ ށް ވ ހަކަދަްއކަވ  މެންބަރ ން އެ ދަްއކަވ  ވ ހަކަ ، މި ޒ ތަނޯންނ ނެ. އެހެންީވމ 

ކަމަށް  އެކަން އެންމެ ހަރ ކަށި އިބ ރ ތ ން ކ ށްެވރިކ ރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިދެވހި ަސރ ކ ރ ން އިހ މ ލ ވ 

އިން ހ މަކ ރި މަޢ ލޫމ ތ ތަކ ގައި އެ ޮއީތ .ެއޗް.އޯއ ޑަބްލި ، މެންބަރ  ފ ޅ ކ ރެއްވިއިރ  އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދ 

އްދ ން ެވސް އެންމެ ހަެގ ސަރައ  އްދ ެގ، އޭޝިހަދިެވހިރ އްޭޖގައޭ ިމކަން މ ިޅ މި ސަރަިމ ، ަވރަށް ސ ފ ކޮްށ ބ ނެފައި

ލި ފެތ ރިެގްނ އަތޮޅ ތަކަށް މި ބަ ކ ރީ. އަދި ރ އްޖޭގެ ަޑއ ންޖެހިެގން ލޮކްކ ރަންރަނަގޅަށް ކޮށްަފއި އޮތީ. ޮލކްޑައ ން 

އެކ  ފ ހަަގކ ރަން. މިއަދ  ެވސް ަވރަްށ ޔ ހިތ މަތިބިކަން  މެްނެގްއކަވ  ބޭފ ޅ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ ވ ހަކަދަ ކަންބޮޑ ެވ
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 އަކަށް ހަމަ ދެން ސަމ ސ  ނޭ.ންއ ޅެނީ ސަރ ކ ރ ކޮްށެގން  ކަން، މިކަންބޮޑ ވ  ކަމެއް. ީހފ ޅ ވ  ކަހަލަބޮޑަށް 

ރައްޔިތ ންެގ ފ ރ ނަ ސަލ މަތްކ ރަން ކޮށެްގން އ ޅޭ ކަމެއް އިނޭގތޯ  ،. ނޫންނޭށްެގންކޮ  ރައްޔިތ ންނަށް ޖެއްސ މެއް

ނ ދިނ މަށް ޓަކައި މިއީ. ރަްއޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ތަްއ ކޮށްދިނ މަށް ކޮށްެގން އ ޅޭ ަކމެއް. ރ އްޭޖެގ ރަށްރަށަށް ބަިލ ފެތ ރ ނަ

ޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަައކީ އިްއޒަތްތެިރ ްއކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ިއއްެގން އ ޅޭ ިފޔަަވޅެއަޅައި 

ކ ރ ން ކަމ އި، ޓެސްޓ  ކަމ އި، ފަރ ވ ެގ ިނޒ މ  ނެތް  މީހ ން ނެތް ޙީިޞއް އިރައީސް، ިމކަންކަމ ަގއި ރ ްއޖޭަގ

ޭވނެ ދެފަރ ވ ކ ރެޭވނެ ިނޒ މެއް ނެތް. އަތޮޅ ަގއި ޓެސްޓ   މަދ ކަމ އި، މިއަދ  ެވސް ައޅ ަގނޑ  ނިސްބަްތވ  ައއްޑޫ

، މި ބަލި  ނަމަ އަތޮޅ  ކަހަލަ ބަޔަކ  އަތޮޅަކަްށ ހިނގައްޖެ ެގލަތ ގައި ރ އްޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެންހ ނިޒ މެއް ނެތް. މިފަދަ 

ނޑ  ން ދައްކަވ ތީ އަޅ ަގއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިަކންކަމަށް މިޮގތަށް ވ ހަކަ މި ބޭފ ޅ  ؟ލަތަކީހ ހިނގައްޖެްއޔ  ކޮބައިތޯ 

ކ ރ  މީެހއް. އެަތއް މ ަވއްޒަފ ންނެްއ އްމަލްހަތަައޅ ަގނަޑކީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ެގއްލ ން  !ދެއްަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ. ތެ

ލޮކްޑައ ން ައޅ ަގނޑ  ކ ލި ދެއްކޭެނ ޮގތެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް،  .ެގއްލ ން ތިބި މީހެއް. ިވޔަފ ރި ބަންދ ީވމ 

ފ ރ ޞަތެްއ  ކ ޑަ ީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވ ހަކަ ނިްނމ ލަން ކ ޑަ. އިްއޒަތްތެރި ރައިްނެގ ޙައްޤ ގަ ކ ރަނީ ރައްޔިތ އްމަލްހަތަ

ޚަރަދ  ެވސް ޮބޑ ެވދ ނެ.  !ތެދެއް  .ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ޚަރަދަކީ ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ގައި ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަައކީ ! ދެއްވ 

 ބަލ ނީ. އެކަމަކ  ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެްނ ފަހ ންއަދި ބައެއް ކަންކަން ބަލަންވ ަވރަށް ނ ބެލި ެވސް ހ ރެދ ނެ. އެ

އެ މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ މަށް  ، ަޓކައި ަރއްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ސަލ މަތަށް ޓަަކއި ކ ރ މަށްޞިއްޙަތ  ސަލ މަތް

ތެރި މެންބަރ ން އެޮގތަްށ  ިކޔަިއެގން މިތ ަގއި ބަެއއް އިްއޒަތްދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ކ ރަންެޖހޭ ޚަރަދ ކ ރ މަކީ ަވއްކަމޭ

ބ ރ ތ ން ކ ށްެވިރކ ރަން. ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޮގތަށް ދަްއކ  ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަރ ކަށި އި ދޭހަވ 

ދެއްކި ވ ހަކަ ެވސް އަދި ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޕ ޓީއަށް ނިސްބަތްވ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން މިޮގތަށް މި މޭރ މ ން ދައްކ  

  . ކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ  ކ ށްެވރިކ ރ  ވ ހަެވސް ވ ހަކަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރ ަވނީ ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 ންބަރ .ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެހެންޭވރ  ދެކ . ށްޙ ސައިން ޝަހީމަމެންބަރ  

 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން: ސައިން ޝަހީމްޙ ދ އިރ ެގ މެްނބަރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ  

 ިވޑ  ކޮމިޓީން ކޮ ޓޫފޯަވންބެހޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޅ ަގނޑ  ެވސް އެ ކޮމިޓީެއއްަގއި ހިމެނޭ އަކީ އަޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އެ ކޮމިޓީ ގ ިޅެގން ތަްއޔ ރ ކޮށްފަިއވ  ިރޕޯޓަށް އަޅ ަގނ
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ބަލައިލ އިރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ނައިފަރ   ށްއެ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގިއ ހ ރި ހ ރިހ  ވ ަހކަތަކަ ،މިޓީއަކަށް ވ ތީކޮ

 ިވޑ  ީއ ކޮ ޖެހޭ ފޮޅ ަވތެއް ހިމެނިދ ނެ. އެ ބޭފ ޅ ން ހިތ ގައި ޮގތަށް އޭަގއި އެ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިޝޔ މް ެއ ިވދ ޅ ިވ

 ޖަލ ަގއި އިންނެިވ އެ  ، ޚިޔ ނ ެތއްަގއި ތ ށިެވޑ ރަތަމަ ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ތެރޭގައި ބޮގ ިޅެގން ސަރ ކ ރ ން ެގންދިަޔ ފ 

 ބޭފ ޅ ންެގ ޕ ޓީެގ ަރއީސް، ކ ރީެގ ރައީސް ަރއީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލަން، ަވގ ތ ން ޖަލ ން ނެރެން އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ެއއްޮގތަށް ކ ެށއް ކ ަރއްވ ަފއި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކަށް  ކޮންމެ ރައްޔިތެކޭނެ. ހަމަ ދިެވހި ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނ ފައެއް ނ ވ  

އަޅ ަގނޑ މެން  .ކަމަކަށް ވ ތީ އ އި ގ ނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ކ ރ ސ ސީ އަޅ ަގނޑ މެން އެައކ  ނ ބެހެން. އެއީ ޤ ނޫނ އަ ،ީވތީ

ައކަށް ެވދ ނެ. ނޯންނ ނެ ސަރ ކ ރަކަށް. އެއީ މައްސަލަލ ފަެއްއ އިއެ ރިޕޯޓ ގައި ޮގވަ ރައީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލ މަކަށް 

ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެހެން އެ ިވދ ޅ ީވ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ންނ އި އެޗް.ޕީ.ޭއެގ 

، މި ނ ރައްކ ތެިރ ަވބ  މި ނ ރައްކ ތެރި ، ޮގތ އިއަދި ދިެވހި ރައްޔިތ ން އެ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންެގންދ  ،ފަރ ތްތަކ ން

ލަތެއްގައި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރައްޔިތ ން އެ މައްޗަށް ނ ބަލ  ދޫކޮށްލައިފި  ،އި ބޮޑ ކޮްށ ފެތ ރިރޯގ  މި ރ އްޖޭަގ

ފަިއ މިނަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ެއއަށް ބެލި ،ޮގސްދ ނެ ބިރަށްއިްއޒަތްތެރި ލޮބ ެވތި ަރއްިޔތ ންެގ ފ ރ ނަ ގެއްިލެގން

ކ ރ ނެ ކަމެއް ނޯންނ ނެ. ފަސްަގނޑ  ދަށަށް މީގައި ފަހ ން  ަވރަކަށް ނ ބަލ  ރައްޔިތަކ  އ ޅެިފއްޔ  އެއްެވސްހ ންނ ނެ. 

 ،ންތެރިކަމ އި ކެރ  ، ިދެވިހރ އްޖޭެގ. އެހެންީވމ އިއ މ ަތކ ގަ ޤައޮތީ ދ ނިޔޭެގ ޮބޑެތި ިގނަ  ޖެހިފައި މިދ ން

ރަށް ކެރިފޯރ ންތެރިކަން މިންަވރ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ސަރ ކ  ެގ ކަންކަން ަވސީލަތްތައް ހ ރިފޯރ ންތެރިކަމ އި، ދިެވހިރ އްޖޭ 

އަދި ކޮށްދިނ މ ގައި ބަލަންީވ ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ހ ންނ ނެ  ،ހ ރި މިންަވރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދިނ މަށ އި

މ ލޭަގއި  ،ޮގތަށް ިވޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ިވދ ޅ ލ ފަ. ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްއިއަޅ ަގނޑ މެން އެ ރިޕޯޓ ަގއި އަލިއަޅ ވަ 

ހަަމ  ،ބަހަްއޓ ފައެްއ ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ރިޯޕޓ  ހެދިއިރ ަގއި ބެލިން ތަރީަގއި 6 ތަރީަގއި، 5 ަވކި ަބޔަކ  ެގނެސް

 މިންަވރަށް ހ ރިހ  އެންމެންނަށް ެވސް. މ ލެއަށް އަންނަން ބޭނ ންވ  މީހ ންނަށް ރ އްޖެއިން ބޭރ ން ެވސް އ ދެެވން ހ ރި

ދަނީ. މ ލޭގައި ތިއްބެިވ ައތޮޅ ތެރޭެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ެގެނެވމ ން ފައި މި ަވގ ތަށް. އަދިެވސް އިތ ރަށްހ ރީ އ ދެިވ

އޮތް ދެ ދ ަވހެްއެގ  ދަނީ ފޮނ ެވމ ން. ކ ިރއަށް މި، ެއއްހ  މީހ ން ފޮނ ވ ނ . އެހެންީވމ ކަ ސަތޭ ހަ އިްއޔެަގއި ެވސް 

 ހެރީއި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލ އިރ  އެ، މި ރިޕޯޓ ގަ މިެގންދ ނެ. އެހެންީވމ ފ ޅ ން ރަށްރަށަށް ފޮނ ިވ ނިތެރޭގައި ހ ރިހ  ބޭ

 އި، މީހ ން ނ ޙައްޤ  ލަތެއްގައި ެވްސ އަލިފ ނ ެގ ހ ދިސ ތަކ އި، ަސރ ކ ރ  ވައްޓ ލ މަށް ހިންގ  ހ ދިސ ތަކ ހ އަދި މިފަދަ 

 ކ ެގ ތެޭރަގއި ެވސް ެއކަހަލަ ިވސްނ ން ންކަމަށް އިދިކޮޅ  ފަރ ތްތަމިހިރަ ކަހަލަ ކަ ،ރ މ އި، ަވޅި ޖެހ މ ޮގތ ަގއި މެ

މިކަހަލަ ކަންކަން އެންމެން ގ ޅިެގން ހިންގ  ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ެވްސ  ،ހ ންނަ ފަރ ތްތައް، ހަރ ކަށި ފަރ ތްތަކ އި

، ޝ ކ ރިްއޔ  ހެންީވމ ތައްޔ ރ ކ ރި ރިޕޯެޓއް. އެ މެންސަރ ކ ރ  ފ ރަެވިރވ މަށް ަސރ ކ ރަށް ޮގވ ލަން އަޅ ަގނޑ  

 ތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.އިްއޒަ
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 ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރި

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކ ޑަހ ަވދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 މެންބަރ .އަޙްމަދ  ޢ މިރަށް. ކ ޑަހ ަވދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޢ މިރ ެގ މެންބަރ  ދ އިރ  ކ ޑަހ ަވދޫ 

 ގ ޅޭ  ިވޑ ކޮމިޓީން ކޮ  ޓޫޯފަވންއ ދެ! އެހެން ރިޕޯޓ ތަކެޭކ ެވސް އެްއޮގތަށް މިއަދ   ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނަށް ހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންދަންނަަވން. ކޮމިޓީެގ ހ ރި ޮގތ ން ތަްއޔ ރ ކޮށްފަިއވ  ިރޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

ކޮށް މ ޤައްރިރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޞަދަންނަަވން. ޚ އް ތެރިކަމ އެކ  ޝ ކ ރ ޞްތަށް ަވރަށް އިޚ ލ ކ ރަްއވ ފަިއވ  މަސައްކަ

މިކަމ   ،ެވސް މި އ ޅޭ ކަމަކީ ދަންނަަވން. އ ދެ! މި ރިޕޯޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެްނ ހ ސިލ ކ ރަން ހަމަގައިމ  ޝ ކ ރ 

. އިޓަަކއި ކ ެރޭވ މަސައްކަެތއްެގ ޮގތ ގަ ކ ރ  ނޭެދޭވ ައސަރ  ދެނެަގތ މަށް  ން އަޅ  ފިަޔަވޅ ަތކ ންޮގތ  ގ ޅޭ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީ ދ ަވހ  ެވސް ދަންނަވ ފައިވ  ފަދައިން 

، . އެހެންީވމ މަޖިލީހ ގައިންބަރ ންތަކެްއ މި ކ ރަނީ ކޮންމެ ދ އިރ އެްއ ެވސް ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މެ

 އޭ ބިރ ެވރިކަމެއް ނޫޅެ  ، މި ޤައ މ ގައިއްޖޭަގއި މިއަދ  މިކަމ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަމ ަގއި ަވކ ލ ތ ކޮށްފައި ދިެވހިރ 

ތަކެއް އަޅަމ ްނދ  ބައެއް ފިަޔަވޅ ތަަކކީ އެްނމެ ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތެރޭަގއި މީެގ .އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނަމ ން ދަނީ ެވސް

ނޫން. މައިަގނޑ  ޮގތެްއގައި ދައ ލަތ ެގ  ދޫތަކަކ ންނެއްމ  ރައްޔިތ ންެގ އްއ . އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް މި ކިޔަނީނޫނޭ 

ކޮށް މި މަޖިލީހ ަގިއ ެވްސ ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި ޞަަވރަްށ ެވސް މަދެްއ ނޫން. އަިދ ޚ އްގ ނަަވންތަކ ްނ އަންނަ

ތޮޅ  ހަމަ ވ ހަކަދަްއކ އިރ ަގިއ އަ އް ބަެއއް ފަހަރ އެ މެންބަރ ންނަށް އެ ވ ހަކަ އެޮގތަށް އެބަ ދެެކޭވ. ބަ

 މަރ ަކޒ ަގިއ ޙީޞިއް ،ކަމަށް ިވދ ޅ ެވފައި ވ ހަކަ ނިމިެގންދ ިއރ ަގއި  ތަކ ގައި ހ ރިހ  ަވސީލަތްތަކެއް ހ ރިހޮސްޕިޓަލް

 ،ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ. އަޅ އެްއެވސް އެްއޗެއް ނެތް ކަމަށް، މ ސްކ ަގނޑެއް ެވސް ނެްތ ކަމަށް ވ ހަކަދެެކެވމ ން މި ދަނީ

ކ ރިން ެވސް  ؛އެްއޮގތަށް ވ ަހކަދައްކަން ން ދައްކަންީވ ަވގ ެތއް ޫނނޭ. ޙަޤީޤަތ ބ ަވތ ެގ ވ ހަކަ ިމހެ މިމިއީ 

ދަނިކޮށް ހަމަ މަޢ ލޫމ ތ   ވ ހަކަދައްކަމ ންއެޮގތަށް ޚިލ ފަށް  ޢ ލޫމ ތ ތަކ ެގ އަީލގައި ޙަޤީޤަތ އަޅ ަގނޑ މެން ލިބޭ މަ

އޮތީ ކޮިވޑ   އެހެންީވމ ، މިކަމ ގައި ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ؛ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ހިއްސ ކ ރ މަށް މިތަނ 

 ،ަވނީ   މި. ސަބަބަކަށްފަޖެހިރ އްޖޭަގއި ކ ރިމަތިވ ޭނ ކަްނބޮޑ ވ ންތަަކކ  ކ ރިމަތިލ ން ންގ ިޅެގން އިތ ރ  ކޮިވޑ 

ެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންކަން ކ ރެޭވ ދީއް ފޯރ ކޮށްއިމ  ެވސް ޚަރަދ ކޮށްެގން ަވސީލަތްތައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަަގ

ތިބި  ތ ށިެވަފއިބޭނ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙައްލ  ހޯދިެގންދ ނެ. މ ލޭގައި މިއަދ  ިގނަ ނަމަ، ރައްޔިތ ންެގ ަވރަށް 
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އްސަަލއ  ގ ިޅެގން މަ ޮކިވޑ  ،ދިޔައީ ރ ސްލ ފައި އަަދދ ތައް ިގނަެވެގން ެވސް އިގަ ޔިތ ންނަށް ބަލައިލ އިރ  ރައް

ފަހ ން ެވސް ިދެވހިރ އްޖޭެގ ރަށްތަކަށް މީހ ން ޮގސްފަިއ އެބަހ ރި. އެްއކަލަ ނ ދެޭވ މީހ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ  ކ ރިލޮކްޑައ ން 

އޮތީ  އެިކ ދިމަދިމ ތަކަށް މިހ ރ  މިޮގތ ން  ކޮށް މިހ ރ  މިކަމ  ގ ޅޭއަށް ނ ދެިވ ވ ނެ ކަަމަކށް. އަދި ޚ އްޞަ އޭނަ

ެވސް އެކަމ   ހ ށަހެޅިެގންއްސަލައެްއ މަ ކ އްލި ދ ަވހ  ޮގތ ން ކ ރީ ވިއްސ ރަތަކ  ގ ޅޭ .ތަެކއް ކޮށްފަމޫސ މީ ވިއްސ ރަ

 ،ަގނޑ މެން ދައްކ އިރ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ވ ހަކަ ައޅ  ެވސް ޮގތ ން ގ ޅޭ

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަހ ަވޫދގައި ެވސް ަވރަށް  އި ެވސްްއޔެގަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަކެއް އަޅަން. މިހ ރ  އި

ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެްއ  ،ހަލ ކ ެވ ޮގސްހަމަ ހަރ ެގތަކ  އެްއޗެހި  ހިތ މަެވރި މައްސަލަތަކެއް ކ ރިމަތިވެއްޖެ.

ޅ ަގނޑ މެްނ މަޢ ލޫމ ތ  ލިބެނީ. އެހެންީވމ ، މި ބ ަވތ ެގ ކަްނކަމަށް ކ ރިއަްށ އަ ނޑަށް ކަމަށް އަޅ ަގލިބ ނ  

ދިމ ެވދ ނެ ެވސް  ތަކަކީ ކޮްނމެ ަވގ ތަކ ސ ރަތީ ކ ރިދ ގ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް  ،އިފިޔަަވޅ އަޅަ 

ކަހަލަ ބ ރ ތަކަކީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ންކަމ ެގ މައްޗަށް ަބއެއްކަ ކަށް އެކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅ ަގނޑ މެންނަ

ފަރ ތްތަކަށް  އެ އި،ަިބ ަވތ ެގ ކަްނަކމަށް އަދ ލ ެވރިކަމ އެކ  ޮގތްަތކެއް ބަލަ . އެހެންނަމަެވސް، މނ ހިންޭގނެ ބ ރ ތައް

 ަނމަ، ރަނަގޅ ވ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރެްއިވއްޖެ ކަމ ަގއިވ ޙައްލ  ހޯދައިދޭނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ިނޒ މ  ގ އިމ 

 ޓަކައި ކ ރީދަނޑިަވޅ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ އްދަެއއް ހޯދ މަށްމި  ،ޞްތެިރކަމ އެކ  މިދަންނަަވނީއަދިެވސް އިޚްލ 

ނ ލިބ ނ   އެދިެގން ހ އްދަ ށްކ ރީެގ މެންބަރަކ  ހ އްަދއަ  ،ދ ަވހ  ެވސް ހެންޭވރ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރެއްވި 

ހަމަ ރިޖެކްޓް  ،ެގން ަހމަ ރިޖެކްޓްރައްޔިތ ން އެދޭ ކަންތަްއތަކ ަގއި ހ އްދައަށް އެދިއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ،ވ ހަކަ. ތެދެއްމެ

އަންނަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  މި ޖެހެނީ ކޮންމެެވސް ދޮގެއް ހަދަން. ރައްޔިތ ންނަށް ކޮންމެެވސް ދޮެގއް ހަދަން. 

ބޭނ ންވ  ަފރ ތަކަށް ލިބޭނެ ކަހަލަ ޮގތަަކށް އިންނަ ނަމަ، ގ ޅަިއެގން   ެވސްެވްސ އެ ހ އްދަ މި ހ ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ 

ނޫނިއްޔ  އެހެން ކަމެއް  ،ލ ން ދ ން ެވސް ކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޯޓަށް ފޮށިަގނޑެއްަރކަށް މަސައްކަތްއެތައް ަވ

ތަނ ން މި މ ެގ ިޗޓ ތަކ  ެއއްޗެހި ކ ރަން ދ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ލިބޭނެ ަސލ މަތ އި ރައްކ ތެިރކަ

ރެިވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ދިކ ދި ކ އެކަަމކ  މިއަދ  ފައިސ  ޚަރަދ  ؛ަގންނަން ނަމަެވސް

ންޏ  ނ ދެވިއްޖެ ކަމަށް ަވކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ަހދައި ެވެގންދ އިރ  އެ ފަރ ތްތަކަށް އެ މަސައްކަތްިވޔަފ ރިތައް ބަނގ ރޫޓ  

 ތިބި މީހ ންތައް ފޮނ ވައިދެޭވެނ ތަނ ގައި ބޮޑ  ކޮިވަޑކ  ައޅ ަގނޑ ެމން ކ ރިމަތިލ ންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މ 

ެވސް  ަގއިއެކަމ  ،ނ ދެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏ ހަރ ދަނ  ނިޒ މެއް ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ  އަަޅިއެގން ގ އިމ ކޮށްރަނަގޅ  

މެ ލ އިރ ަގއި ދެންއި. ޚަރަދަށް ިވސްނަލ ންޖެހޭނެ ަވރަށް ބައިަވރ  ދަތި އ ނދަޫގތަކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ކ ރިމަތި

ރަންޓީން އަތޮޅ ެގ ކަ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެީވ ދ. ،ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ފ ހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން

 އަތޮޅ ތަކ ެގ މީހ ން. ނިންމ ފައި އަނެއްކ  އަދި ދ ރ  އެތައް އަތޮޅ އި އަތޮޅ އި، ލ. މ. ތިއްބޭ  ފެސިލިޓީޒްތަކ ގައި އެބަ
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އެހެނީްވމ ، މި ކަހަލަ ބައިަވރ   ؟ޓަކައި ކިހ  ބޮޑ  ަޚރަދެއް ކ ރަންޖެހޭނެތޯމަށްއ އެ މީހ ން އެ ތަންތަނަށް ެގންދި

ޖެހޭ ކިޔަންމެން ރަްއޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ފ ޑ ނިިވ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ކަންތައްތަެކއް ސަރ ކ ރަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބިނ ކ ރަ

ެގ ލީޑަރ  އެމް.ޑީ.ޕީ ޕ ލިމަންޓްރީ ްގރޫޕ  ، ެވސް ހ ރީމައޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ިވސްނ ންފ ޅ ގައި ެކއްޒ ތ ެގ ކަންތަ

ްށ ެވސް ސަރ ކ ރަ ެވސް އިސްނަންަގަވއިެގން ިމ ބ ަވތ ެގ ކަެމއް ކ ރަމ ން ިމ ެގންދަނީ. މި ކ ރަީނކީ ފަހަރެއްަގއި

ން މިކަން އަޅ ަގނޑ މެ .މަސައްކަތެއް މި ކ ެރެވނީ މެން ދައ ލަތ ެގ މައްޗަށް ލ ޒިމ ޖެއްސ މެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  

 ންެޖހޭނެ. އަދިެވސް އަޅ ަގނޑަށްފަރ ދީ ލެަވލްަގިއ ެވސް ކ ރަންޖެހޭނެ. ދައ ލަތ ެގ ލެަވލްަގއި ެވސް ކ ރަ ،ކ ރަންޖެހޭ

ކަންބޮޑ ވ ްނތައް ކަލެކްިޓްވ ޮގތެްއަގިއ  ތ ެގދައ ލަ ،ކަންބޮޑ ވ ންތައްކަންބޮޑ ަވނީ މިފަދަ ހ ލަތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ 

ރ ދަނ  މެކޭނިޒަމެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ނެތް ތަން. އެކަން ހ ިރ ޭވނެ ހަހިސ ބަށް ފޯރ ޮކށްދެ ރައްޔިތ ންނ 

ނ ޖެހޭނެ. ކަށްކ ަޑހ ަވދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތ  ޭގތެރޭގައި ބަންދ ެވފައި ހ ންނ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ،ނަމަ

ން ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ކަމެްއެގ ތެޭރަގއި ިލއްޔަތެްއ ހަވ ލ ކ ެރިވެގއޫއަޅ ަގނޑަށް ެވސް ކޮންެމެވސް ކަހަލަ މަސް

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތ މަށްމި ހ ލަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަރަިއަގ ،އ ޅެެވްނވ ނެ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ

ލިބިެގްނ ކަންތައްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް މަަސއްކަތްތައް ެވސް އެބަހ އްޓޭ މ ސ ރަ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ 

ތަނ ގައި  އެ ނައިމ  ެގސްޓ ން ރިސޯޓ ތަކަށްެވްސ.  ޭވނެ ކ ދިކ ދި ިވޔަފ ރިތައްބައިަތކ ގައި ކ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

މެޓީރިއަލްތައް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ  އިންވ  ަވސީލަތްތަކ ބޭނ  ކަތްތަކަށް ބައެއް މަސައް ،ނ ެގންެދވ ނެއް ކަމަކ  ށްއަކ ރި

 ތަނަަވސްކޮށްދެްއވ ށޭ މިދެންނެިވ ސަލ މަތީ ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ  އަަޅއިެގން ނަަމެވސް. ޮގތްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އްަގިއ ދ އިރ އެ ހ  ފ ޅ މީބަލި  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ،އެހެންނަމަެވސް

ައިދ  .ެވސް އެބަހ ރި ލ ން ބައެްއ ކަންތަްއތައްދިއ މ ެގ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެބަހ ރި އިނޭގތޯ ަރއްޔިތ ްނެގ އިހ މ ފެތ ރިެގން

މީހ ންނަށް  އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ ފަރ ތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިކ މެ މަސައްކަތ ަގއި އ ެޅޭވނެ މީސްއޭގެ 

މ ވ  ރ ދަނ  ނިޒ މެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ެވސް ދިހަތީ ރައްކ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްެދޭވެނ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ސަލ މަ

ެވެގން ދަނިކޮށް އެ މީހ ން ޕޮޒިޓިވް މައްސަލަތަކެއް އެބަހ ރި. މިސ ލަކަށް ބައެްއ ފިހ ރަތަކ ަގއި ަހމަ މަސައްކަތްކ ެރެވމ ން

މިސ ލަކަށް ަހމަ މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ނަމެއް  ،ިއ ފިހ ރަތަކަކީއެ ފިހ ރަތައް އެބަ ބަންދ ކ ޭރ އިނޭގތޯ. އެކަމަކ  އަނެއްބަ 

މ ޓެްއ  އައި  ނީޑްސް ިވްއކަމ ންދ އިރ އެްއގައި ިވޔަފ ރިކ ރަމ ން އައި ެޑއިލީ މ ލޭަގިއ ހަމަ ފ ޅ   ،ދަންނަވ ކަށް ނެތިން

އަތ ން އެްއޗެްއ  ކަށްަކސްޓަމަރަަވެދެގން ހަމަ އެތަަނކީ މީހަކ   ،ޮގތަކީ ވ  އިކ ރިއިރ ގަ . ކޮށްފައެ އޮީތ ކަރަންޓީނ 

މ ، އަޅ ަގނޑ  . އެހެންީވއޮތީ އެކަން ކ ރިމަިތެވފަެވެގން ިޓްވބަޔަކ  ޮޕޒި ެވސް ނެޭގ ތަެނއް ނޫން. ެއކަމަކ  އެތަނ ން

ތަންތަނަށް  ެގންޮގސްއ ޅޭ ބޭރ މީހ  ނިކ މެ މިހިރީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭ ކަންކަމޭ. އެތ ނަގއި ،ދަންނަވ ނީ

ނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް ތަނަށް އަންނައިރ ަގިއ އެކަން ކ ރެޭވެނ ޮގތްަތކެއް ައޅ ަގއެ އޭަނ އަެނއްކ  އެނބ ރި  ،އި ޮގސްފަ
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ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ؛އެހެނެއް ނ ވ ނެ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އ ދޭހ އެކ  ދަްނނަަވން ،ނަމަ މަޖެއްސިފައި އޮންނަހަ

ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންަނށް މިހ ރ  މީގައި ައޅ ަގނޑ  ނިންމ ލަނީ މި އިނޭގތޯ. މިކަ

ރ ދަނ  ކަތ ަގއި ހަމަސައް ނޑ މެންަނށްން ެވސް އަރަިއަގތ މަށް ސަލ މަތީ ރައްކ ތެރިކަން ބަހައްޓަިއެގން އަޅ ަގތަކ ތަކ ލީފ 

ށޭ  ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން މިއަދ  އެންމެ ބޮޑަށް ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދެްއވ މަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މަަސއްކަްތޮކށްދެއްވ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ޮގތެއް ންބޮޑ ވ ންތަކަށް ަޙްއލ  ލބިެގންދ ނެކޮށްދެއްަވްނީވ ކަމަކީ މިދެންނެިވ ކަ

އް ކޮޅެ އެދޭ ފަރ ތްތަކަށް ެވސް ތަން އަށްހ އްދަކަންތަކަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެހެންނަމަެވސް، 

މި ކަންކަން  ،ޮގތްތަކ އި ށް މީހ ން ދެޭވނެ ރަށްރަށަޝަރ ތ ތަކ  އެްއކޮށް ނަމަެވސް ،އިޮގތ  ފަސޭހައިން ހ އްދަ ލިބޭނެ 

 ދެްއވ ށޭ އިނޭގތޯ.ހަމަޖައްސައި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިއްޒަތްތެރި  .ޓ މިނެ އޮީތ ތިންޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ ެގ ަވގ ތ  ދެން ބ ކީ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ހަތަރ އެ  !ފ ކ ރައްވ މ  .ތްތެރި މެންބަރ ންިއްއޒަ ހަތަރ މެންބަރ ން އެދިަވޑަިއެގންފަިއ ތިއްބެީވ 

ަވގ ތ  ރިޕޯޓ ގައި ހަމަެވއްޖެ.  ،މެންބަރ ންނަށް ފަހ  ދެން އިތ ރަކަށް މި ރިޕޯޓަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތެއް ނ ރ ވ ނަން

 އިރ ން ވ ހަކަދައްކަވަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ހަތަރ ކ ަރނީ މި ތ ަގނޑ  ެގންދަން ަގސްއެހެންީވމ ، މިއަދ  ޯވޓަށް ައޅ 

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މިލަންދޫއަރ ަވނީ ނިމ ނީމަ މި ރިޕޯޓ  ެވސް ެއކ ަގއި. ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މިލަންދޫއަށް. ރިޟ  ޢަލީ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރިޟ  ޢަލީ މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މިލަންދޫ

ބެހޭ ކޮމިޓީން މިހ ރ  ރ އްޖޭެގ ކޮިވޑ  ގ ިޅެގން ދިމ ެވދ ނެ  ރަީއސް. ޤައ މީ ސަލ މަތ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި

 އިކަމ  ަރއްކ ތެރި ،ރ އްެޖ އަށް ދިމ ެވދ ނެ އެހެނިެގްނ ސަލ މަތ އިދި ިމ މަްއސަލަތަކ  ގ ޅިެގްނ ދިެވހިމައްސަލަތަކ ިއ އަ

ރިޕޯޓ ަގިއ ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއި  ތަކެއް އަޅ ަގނޑ ހިތ ން މިރ ސ ތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ ދިޮގންޖެހ ން

ނަ ހޯދ ންތަކެއް ހޯދ ފައި އެބަހ ރި. ަވރަށް ިގނަ މިންނެއް މަސައްކަތްތަެކއް އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރައްވ ަފއި އެބަހ ރި. ިގ

 ،ެވސް މަޝްަވރ ކ ެރވި އެކަމ  ގ ޭޅ އެކިެއކި ފަންނ ެވރި ބޭފ ޅ ްނނ   ިއ،ކ އެބަހ ރި. ކަމ  ގ ޅޭ އެިކއެކި މ އައްސަސ ތަ 

ޮގތ ން  މިކަމ  ގ ޅޭ އި،ބޭފ ޅ ން  ބައްދަލ ކ ރައްވަ  ެވސް އެ ެއކިެއކި ދ ިއރ ތަކ ެގ ތަޖ ރިބ ކ ރ ންނ  އިއަދި މިކަމ ަގ

މި ކަމަށް ޓަކައި . މި ރިޕޯޓ ގައި ފ ޅ ކ ރަްއވ ފައި އެބަހ ރި ،ދ އިރ އެްއގައި މަޝްަވރ ކ ރެވި  ފ ޅ  އިން،ިގނަ ަވރަށް

އެއ އެީކގައި ކޮމިޓީަގއި  އްރިރަށ އި ކޮމިޓީެގ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަންޖެހޭ. ދެން އަދި ހަމަޤަކޮމިޓީެގ މ 
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ޮގތ ގައި ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަިއ އެބައޮތް. ަވރަށް މ ހިންމ    ގެ ޑޭޝަން ންކޮމެކަމެއް ރި ނ ަވފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި އެަބއޮތް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ލަތ  ޤައ މ ެގ ހ ލަތ  އަންނަނީ  ،ލ ކ ރަން އެަބޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫ އެއީ ؛ކަންތައްތަެކއް

ރ އްޖޭެގ މ ލިއްޔަތަކީ  މި ؛މި ރ އްެޖއަކީ ހަމަ ކަންމަތީ ފިހ ރައިެގ .އޮންނަ ޮގތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެަވގ ތަކ  

ހަމަ ކަންމަތީ  .އ ދައިެގ ކަމެއް ހަމަ ަވރަށް މީ ،ކަންއްހިނގ  ޤައ މެޮގތަށް  ިވކ ރ  ހިނގ  ކަންމަތީ ފިހ ރައިެގ

 ެވސް އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެ ފިހ ރައިެގ ިވކ ރ  ފޮތް މި ޤައ މ ެގ މ ލީ އިޤްތިޞ ދީ ހ ލަތަކީ. ހަމަ ތަފ ތެއް

މެ ެއއް ދ ަވހަކ  ހިންގ  ޤައ މެއް މި ޤައ މަކީ. ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ  ދ ަވހަކ  ލިބޭ އެއްަޗކ ން އެ 

ތ ން ަވރަށް ިގނަ ދިރ ސ ތަެކްއ ޮގ މ  ގ ޅޭ ޒަޓ އަރި ،ެއބައޮތްކ ަރއްވ ަފއި ފ ހަަގމި ިރޕޯޓ ަގިއ  ،ކަމަކީ  އެއް މ ހިންމ 

. ކަްނަކމަށް ދެން އަތ ެވދ ނެ ބ ރޫ ޕޯޓ ަގއި ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއި އެަބއޮްތ ދިެވހިރ އްޖޭޭގ މ ލީކ ރެްއިވ ކަމަށް. މި ރި

ދ  އިންޖީނ  ދޯންޏެއް އެ ދޯނީެގ ިގޔަރ   ައޅ ަގނޑ މެން ދ އްވ ފައި ،ނެަޑއިަގންަނވ އެނިގަވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނ ަވތަ ދ ަވމ ން ދ ނެ ދ ަވސްކޮޅަކަށް ކަނޑ ލިޔަަކސް އަދި ދޯނި އޭެގ އަމިއްލަ ޒ ތ ގައި ަމޑ މަޑ ން ދ ަވމ ން

 ނ ެވެގން މި ނަން ބޭނ ންންނަށް ފެންހިސ ބ  އަޅ ަގނޑ މެަވގ ތ ކޮޅަކަށް ނ ަވތަ ަވކި ހިސ ބަކ ން ހ އްޓޭނެ. އެ ހ ްއޭޓ 

 ދޯނި ޮގސް ހ ްއޓެން އޮތް މަަސްއކަތަކީ ބެހޭ ކޮމިޓީން ެވސް ކޮށްފައި މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ޤައ މީ ސަލ މަތ 

ލަ މ ނައަކީ އަޅ ަގނޑަށް މ ޅި ރިޕޯޓ ެގ ޖ މ  ންެވޔޭދ ނެ ޮގތެއް ބޭނ އި ދ ެވފަ އެހިސ ބ  ނ ފެނި . ވ  ހިސ ބ ބޭނ ން

ސަރ ކ ރ ން ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ ރިލީފް  ،އެއީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން ގައި ދޭހަވ  ޮގތ  

މި ހ ރިހ   ،އަދި ައއިސޮލޭޓް ފެސިލިޓީޒްތަކ އި  ،ކަރަންޓީނ  ފެސިިލޓީޒްތަކ އި ،ތަކ އިސިޓިއ މިލަސް ެޕކޭޖ  އި،ތަކ ފަންޑ 

.  އ އެކ ަގއި ަވީޒފ  ެގއްލޭ ފަރ ތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭއެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދ ކ ރަން ެއބަޖެހޭ. ހަމަ 

ިވަޔފ ރިެވރިންނަށް ެވސް އެހީތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ހަމަ މ ޅި ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން   ބޮޑެތި ،ކ ދި އަދި މެދ 

ކަށް ދ ން ކ ރ  އައި ދެން ނިއ  އޯޕަނިންތ ަގމިއަދ  މި ހ ލަ ،ސ ވ ަލކީ . އަޅ ަގނޑ މެންެގއޮތީ ޖެހިފައި މިބަލަހައްޓަން

އެ ހ ލަތަށް މިއަދ  ދ ން   ؟އަކަށް ދ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމ ޒަކީ ކޮބައިތޯ ިނއ  އޯޕަނިން ؟ަރކީ ކޮބައިތޯތަޞައްވ 

ތަކ ަގއި ޒްނ  ފެސިލިޓީށް ަކރަންޓީމ ލޭަގއި ތ ށިެވަފއި ތިބި ިގނަ ރަްއޔިތ ންނަ ،އެބަޖެހޭ. ކަރަންޓީނ ަގއި ތ ިށެވފައި

؟ ލެިވދ ނެތޯއިދ ަވހަކ  ހިފަހައްޓަ ހ ރިހ  ޚަރަދ ތަކެއް ހިންގ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިހ  ހިންަގން ބޭނ ންވ 

ައބަދ ެވސް އެންމެ ބޮޑ  ނ ރަްއކަލަކަށް ެވފައި އޮންނަނީ އެ  ،ރައްޔިތ ންެގ ސަލ މަތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ނ ރައްކަލަކީ

ފ ކަން ެއއީ ަވރަށް ބޮޑ  ނ ރައްކަެލއް. ެއ ޞަޢީއެ ބަެއއްެގ ހ ރި  ،އްެގ ނިކަމެތިކަމ އިއެ ރ ކަމ އި އެ ބަ ީގބައެްއެގ ފަ

 ،ބަނޑ ހައިީވމ   އެތައް ަބއިަވރ  ަމއްސަލަތަެކއް. ރަްއޔިތ ން ހ ލ ގައި ޖެހ ނީމ އެީކގައި އެބަ ިނކ މޭ އެތައް  ނިކަމެތިކަމ 

ކ ރެޭވ ކިތަންމެ ކަންތައްަތކެއް ހ ރޭ. އެހެންީވމ ، މި ހ ރިހ  ބޭއިޚްތިޔ ރ ަގއި އޭެގ ސަބަބ ން  އިންސ ނ  ބަނޑ ހަިއީވމ 

  .ލަތެއް އެއީ ހ ެވސް ނ ރައްކ  އޮތް ށް ެއ ޤައ މީ ސަލ މަތައެބައ ދޭ. ހިތ ން  އެ ހ ލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ އެީކގައި  ކަމަކ 
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ހަމަ މ ހިންމ    ،ދަންނަވ ނީއަޅ ަގނޑ   ންޑޭޝަންތަކަކީމެރިޕޯޓ ަގއި ހ ރި ރިކޮ ލަތ ން އަަރއިަގތ މަށް ަޓކައި މި ހ އެ 

އެ ކޮމިޓީެގ  ،ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ،ންޑޭޝަންސްތަކެކޭ. އެއ އެީކގައި ހަމަ ރިޕޯޓަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަންމެރިކޮ

 ، ައޅ ްއަވމ ން ެގންދަވ  މިކ ރ  މަސަްއކަތްބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އެެދނީ ސަރ ކ ރ ން  އިއެންމެހަ

ދެއްވ ނެ. އެ ބޭފ ޅ ން އެީކގައި ަރއްޔިތ ން އަަވހަށް މިކަމ ން ސަލ މަތްވ ނޭ އިންތިޒ މ  ސަރ ކ ރ ްނ ހޯދައި ޅ ތަކ ފިޔަަވ

ން ހ ރިހ   މަސައްަކތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެ ކ ރަމ ންދ  ރެޔ އި ދ ވ ލ  އެއަަވދިނެތި  މަސަްއކަތ ަގއިއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އެ 

ަވރަށް ބޮޑަށް  ؛އްޔ . ަވގ ތ  ެވސް ކ ޑަކަމ އެކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ަހކަ ނިންމ ލަންއެންމެންނަށް ކ މިޔ ބ  ލިބޭނެ. ޝ ކ ރި

ެއކަމަކ  ަރއީސް އަިދެވސް އެްއ ކަމެއް.  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ކ ރިން ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިންމ ލ މ ެގ

ބޭފ ޅ ންނ އި އަިދ  11ން ޕޮޒިޓިްވިވ ދޫނަރ  ެގ ދ އިރ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ، ދަންނަވ ލިންއަދިެވސް އަޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ

 ނެހެދި އޮތީމ   އަިދެވސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޓެސްޓ   .ބޭފ ޅަކ  ދޮނަކ ޅީަގއި ތިބީ އަިދެވސް ކަރަންޓީނ ގައި މިލަންދޫެގ އެއް 

ން ައަވހަށް އެ ބޭފ ޅ  ،ެވ  ޮގތެއްަވރަށް ައަވހަށް އެކަމ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޓެސްޓ  ެވސް ހެދޭނެ ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން

ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެދިލަްއވ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޢ އިލ ތަކ  ެއކީަގއި އ ެޅޭވނެ ދ ަވހެއް ވ ން. އެހެންީވމ ، އެކަން ެވްސ 

އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް   ،ފ ހަަގކޮށްލަން ފ ރ ޞަތ  ދެްއީވތީ ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ  ައދ ކ ރަން. ރައީސް

 ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.  .ކ ރެްއވ ންމ  އ ފ ެވރި ދ ަވހެއް މިްނަވރ އަށް މ ދަމ  ސް ދިެވހިރ އްޖެެވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ދޫއ އި ނަރ  !ފ ކ ރައްވ ތިމ  ަވރަށް ބޮަޑށްމިކަން ހިނގ . އެަބ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހ ރ  ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް 

މި ހިތަށް ަވންނަ އ ޅެނީ. ައޅ ަގނޑ   މިހ ރ  މިދެ ރަށ ގައި  ގައިޓީ ކޮމިއ ނި ިމއ ނިޓީ ސްޕްެރޑެއްކޮ ގައިމަނަދޫ

ގ އިން ތިބީ. ދެން އެ މީހ ން ރޯގައި ތި މީހ ން ހެޔޮ ހ ލ  11ދޫގައި އިރ ދަކ ރަްއަވިއެގން ނަރ  ،ސ ވ ލަކީ 

ނ ަވތަ  ،ނަށް ޖެހިއޮންނ ނީ ިގނަ މީހ ންމިހ ރ   ގައިޮގތ ަގިއ ނަރ ދޫ ރަނަގޅ ެވެގން އެނބ ރި ރަށަށް ދ ނެ. ދެން ދެކެޭވ

  . ދެން ޙަޤީޤަތ ގައި ނަރ ދޫެގ ކަންތައް ނިމ ނީ އެއްޮގތަކ ން ބަލ އިރ ަގއި. ދެން ނަރ ދޫ އެ ަވރަށް ބޮޑަށް ފެތ ރި ނިމިފަ

ހޭނެ. ނަރ ދޫ ނަރ ދޫ މީހ ންނަކަށް ނ އެއް ޖެ ،. އެހެންީވމ ، ނަރ ދޫ އެންމެ ަގދަ ރަށްއަށް ޮގްސފައޮތީ ތ ޑް އެިމއ ނިޓީ

ަބއްޔ  ގ ިޅެގން މަޑ ކ ރަންީވ ސަބަބެއް ނެތް. އަދި މީހަކ  މި ެވސް  ސްޔަރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ދިޔަ އްމީހ ން އެ

ޖެހިފައި  ސަބަބެއް ނެތް ަބއްޔ  ގ ިޅެގން. އެހެންީވމ ، އަދި އަޅ ަގނޑަށް ޮކިވޑ ކ ރަންީވ މަނ  އަށް އައ ން ެވސް ނަރ ދޫ

 އަޅ ަގނޑަށް މި ބަްއޔ  އް ރަނަގޅ ވ ނެ ނަރ ދޫ ެގސްޓްހައ ސެ . އަށްހަމަ ދ ންީވ ނަރ ދޫ އަޅ ަގނޑ  ،ހ އްޓަސް ެވސް 

 ގެ ައޅ ަގނޑ  ،އިންަނނީ ކިހިނެއްތޯ ިވއްޔ . އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސް ބަލަބަލ  މި ގ ިޅެގން ދެކޭ ކަމަށް ަވނީ

ކަށް މި ދިޔައީ މިކަން ހިނގ ނީ. މ ލެ މިސ ލަ، އިންނަނީ ކިހިނެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިތަށް ަވދެަވދެ މި
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 ،އިރ ަގއި ީވ. ވީ  ޖެހޭނެ ަވރެއްއަށް ނ ަވތަ ހ ރިހ  އެންމެން މ ލޭގައި ލޮކްޑައ ްނގައި ބައިިތއްބަިއެގްނ ތ ޑް އެމިއ ނިޓީ

ހ ރިހ    މި އިޕޮރޮްގރ މ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކ  ހަމަ މި .އައްޑޫ އަދި އަތްނ ލ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދެަވނަ ސިޓީ 

، ައޅ ަގނޑ މެން ކ ެރޭވނީ. އެހެންީވމ މެން މި ދެކެނީ ފަހަރަކ  ތަނަކަށޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޓެންޑ އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް

ަބއެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ކ ރެެވނީމިހ ރ  މި ލަފ  އަޅ ަގނޑަށް ކަމަށް ކޮށް ނިމިެގންމިތަނަށް އެޓެންޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނީ. މީެގ އެއްެވސް ކަމަކީ އަޅ ަގނޑަށް ސީދ  ކ ރަން ގައި އެހެްނ ތަނަކަށް އެޓެންޑ އެކ   ވ ހަކަފ ޅ ންނ 

، هللا حمدأل ،ންނަ އެއްަޗކީހިތަށް ވަ  ެގއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  މަޢ ލޫމަތ  ލިބިެގން ދަންނަވ  ވ ހަކަެއއް ނޫން. 

ތަނަށް ނ ދ ންީވ  އެދެން ިވއްޔ  އެއީ އެންމެ މޮޅ  ރަށް.  ނީއަށް ތ ޑް އެމިއ ނިޓީ ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް ަވނަރ ދޫ

އަރ ަވނީ ެވސް ނެތް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  މީހ ން އެ ތަންތަނަށް ނ ދ ންީވ ސަބަބެއްެވސް ނެތް.  ސަބަބެއް

 .އަށްމޫސ   ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  ދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫ

 

 ދެއްެކވ ން:ވ ހަކަ މޫސ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  ރ މެންބަ ދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫ

އަދި   ،ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓަކީ ަވރަްށ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ންޓޫފޯަވން ކޮމިޓީއ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މަތީ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ ކަންތައްތައް ިހނަގއިދިޔަ ޮގތް. ސަލ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކަށް ވ ތީ 

ކަންކަން ކ ރެިވެގްނ  އި،މެދ  ަވރަށް ފ ންކޮްށ ިވސްނަ އަދި މި ކަްނކަމ  ،ިވރެ މަޝްަވރ ކ  ބެހޭ ބޭފ ޅ ންނ  ޚިދ މަތްތަކ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ދަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑ  މަަސއްކަތަކީ ދިޔައީ. މަަސއްކަތްތަްއ ހަމަ ރަނަގޅަށް ކ ިރއަށް

ަސރ ކ ރ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް  މަެގ ކަންތައްަތއް ހ19ަ-ކޮިވޑ  ެއއްކޮށް ެވސްމިކަމ ގައި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކ  

ރައީސް ެވސް  ،ަސރ ކ ރ ަގއި ހިމެނިަވަޑއިަގންަނވ  ބޭފ ޅ ން ،ރަމ ން ެގންދ ކަން. ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ހީވ ނެކ މެނޭޖ 

ކަންކަން ޯގްސަވނީއޭ.  ނ!އ  ،ކީމ މި ވ ހަކަ ދެއް އަދި އަޅ ަގނޑ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރަށް ނިސްބަތްވ ތީ

ނ ވ ތީެވ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ވ ހަކަ ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ދ ން ބޭނ ން ހަމަ ޯގސްކޮށް .ންނޫ ޯގހެއް ،ނޫން

ކ ޑ  ެވްސ  ،ބޭހެއް ނ ލިބޭނޭ. ނޫން ،އެއަށްފަހ  ބ ނީ .ފެށިެގން ައއިރ ަގިއ ފ ރަތަމަ ދެއްކީ ކ ޑެއް ނ ލިބޭނޭ 19-ކޮިވޑ  

ިރ. ހ ރިހ  އެްއޗެއް އެހެރީ އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  ހަމަ ރ އްޖޭެގ ބަހ . ބޭްސ ެވްސ އެބޭނ ންވ  ަވރަށް ެގނެިވފައެހެރީ ހަމަ 

އެހެްނީވމ ، ކަންކަން ހަމަ ރަނަގޅަށް ކަންކަން ކ ރެިވފައި އެހެރީ.  ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް އިއެންމެހަ

އެފަދަ   ،ނ ވ ތީން ބޭނ ންފ ނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެއިހެއް ހިނަގެވސް ކ ަޑކޮށް ެވސް ޯގ ެވެގންދަނީ، ދ އިރ ަގއިމެނޭޖ 

ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް  ނ ވ ތީ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ވ ހަަކ ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީމ ޯގހެއް ހިނަގން ބޭނ ން

ރެއް ިމއީ. ސަރ ކ ރަށް ފ ޑ ކިޔަނީީކ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ  ،ސަރ ކ ރަްށ ފ ޑ ިކޔަނީއޭ. ނޫން ،ހީެވދ ނެ

 ތެޭރަގއި ހ ރި ކަންަތއްތަްއ ރަނަގޅ ކ ރަން ބ ެނޭވނީ ެވސް  ެގސަރ ކ ރ   ންނަށް މިއެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެ
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ބ ނ ނީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން. އެހެްނީވމ ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ެވސް ައދި ސަރ ކ ރަށް ނިސްބަތްވ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ރެްއަގިއ މެންެގ ސަރ ކ އެޮގތަށް ެގންގ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ ން ެވސް މި ކަންކަމ ގައި ިވސްނ ން

ނ ިކޔޭ ޮގތަކަށް ތިބޭކަށް ބޭނ މެއް ނޫން. މަޖިލީހ ގައި ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮެވެގން މިދިޔަ ކ ރ އިރ ަގއި ފ ޑ ެވރިކަން

  ކަމަކަށް އަނގަ ނޫންތޯ. ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ދިޔައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ކ ރި ަވއްތަރ ސަރ ކ ރ ަގއި ެވިރކަން

. އެކަމަކ  މިއަދ  އެހެނެއް ހ ޅ ވ ލަން ނ ކެރިފަ ދ ަވހ  ތިީބ. އަނަގ ހ ެގ މެންބަރ ން އެ  މަޖިލީހ ޅ ވ ލަން ނ ކެރިފައި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ޑ ކިޔޭނެ މި ސަރ ކ ރަށް. ސަރ ކ ރ ން ޯގސް ކަމެއް ކ ރަންޏ  އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން  ،ނޫން

 ެގންދ  ކަންތައްތަކ ެގ ނަތީޖ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިމ ންސަރ ކ ރ ން ކ ރަ ކަ ބ ނ ނީ. އެހެންީވމ ،ކ ރިމަތީގައި އެ ވ ހަ 

އަދި އިިދކޮޅ   ،ރަނަގޅަށް ކ ެރެވމ ންދ ތީެވ .ދަނީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ފެންނަމ ން. ހަމަ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ދަނީ

ކ ރަނީއެޭކ. ފ ތ ިކ ބަޔަކަށް ތަތަފ ތ ކޮށްފައި ަވ ސަރ ކ ރަށް ނިސްބަތްވ  ބޭފ ޅ ން ،ފަރ ތްތަކ ން ެވސް މިއަދ  ނ ބ ނޭ

ދަނީ.   އެކ  ޤައ މ ެގ ކަންތައްަތއް ކޮށްދެމ ންދ  މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މިކަމ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ

ކަންތައްތަކަކީ އަބަދ ެވސް  ހ ހ ރި  އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވިރކަމެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްދޭން ބ ނި ކަންތައްތަކަކީ. މި

ހ ރި ކަންތައްތައް. ހ ރިހ  ކަމެއް  ބ ރި އައިއްސަނހިސ ބަށް އެތައް އަހަރ ތަެކއް ަވންދެން އެ އަޅ ަގނޑ މެންނ 

ދެްނ  ،ކ ރ މ ެގ ކަންަތއްތަކ އިމީހ ން ރ އްޖެއިން މަދ ބޭރ  ،އްލެއް ނ ކ ރެޭވނެ. އެހެންނަމަެވސްޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ނީ. އަދި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ދަ ކ ރަމ ން މިތްކ ރ ން މަސައްކަސަރ  މި ށްމަކ ރ އްލ ޙަ މިހިރަ ކަންތައްތައް

، އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކ  ވ ހަކަެއްއެގ މޯހިރ ަގިއ ެގންދަނީ. އެހެންީވމ  ކ ރަްއަވމ ން މިމެންބަރ ން ެވސް މަސައްކަތް 

ދައްކ   ން މިތޯ. އަޅ ަގނޑ މެހަމަ އިނޭގތި އިދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ ން ވ ހަކަެއއް ދެއްކީމ  ހަމަ ރަނަގޅަށް ނަޫގ ފިތެނީ 

ވ ތީ ދަްއކ  ވ ހަކަ. މިއީ ކަންކަން ޯގްސެވެގން ދައްކ  ވ ހަަކއެްއ ނޫން. ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން ބޭނ ން ،ވ ހަކަައކީ

  ކ ރ މ ގައި މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ެރއް. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކ ެރއް. އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  ރައްޔިތ ްނނަށް ޚިދ މަތް

 އޮންނ ނެ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ސް ދެމިމަޖިލި ރ އި މިސަރ ކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ހ ރިހ  ބޮޑ  ތެދ ފ ޅެއް  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިނޭގތޯ. ަވރަށް

ނ ވ ނެކަން. ޖ މްހޫރިއްޔ  މިކަމ ގައި އިހ މ ލ ރައީސ ލް ،ންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް

މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހ   މި ،ނ ަވތަ ަފއިސ ެގ ކަމެްއގައި. ައޅ ަގނޑަްށ ކަަށަވރ  މިސ ލަކަށް ނ ޖ އިޒ  ަފއިދ ެއްއ ނެންެގވ ން 

ންނަށް  ންބަރ ންކަން އޮތީމ  ތި އިްއޒަތްތެރި މެޤީޔަ ސަތޭކައިން ސަތޭކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެކަމ ަގއި 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   ،އެްއެވސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނެތް ފ ޑެއް ިވދ ޅ ވ ަކށް. އެބަ އެނިގަވަޑއިަގންަނވ 
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ނ ަގންަނވ ނެކަން. އެބަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ  ޖެހިަވޑައިކ ރަންެވެގން ދައްަކންޖެހޭ ވ ހަކައެއް ދައްަކަވންސަލ މަތް

، ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އިއްޒަތްތެިރ ނ ވ ެނކަން. އެހެންީވމ ިއެގންފައި ޖެހިަވޑަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ފައިސ ގައި

ހ ރި ޯގސްތައް ނ ަވތަ ނ ރަނަގޅ  ކަންކަން  އިެއކީަގއި ކަންކަމ ަގ ކަމ މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް މިނަިވން

ކަށަަވރ  އަޅ ަގނެޑއް ައދި ހަމަ  ކ ރަްއަވމ ން ެގންެދޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށް ެވސްފ ހަަގ

 ،ަތނެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ެގންދަވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ނ ރަނަގޅ  ކަމެއް ކ ރަްއަވމ ން ،ެވސް ނ ދެކެން

 ެގންދަަވނީ ަވރަށް ތިޔަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތިޔަ ކ ަރއްަވމ ން ،ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ެވސް ެދކެަވަޑިއަގންނަވ ނީރައީސ 

ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އަރ ަވނީ ިވލިނިގލީެތއް ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އ މީ މަސައްކަބޮޑ  ޤަ

 ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ިވލިނިގލީ ސައ ދ  ޙ ސައިނަ

 

 ދ  ޙ ސައިން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ޢ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަ ިވލިނިގލީ

ލ ފައިވ  ރިޕޯޓް އަޅ ަގނޑ  އިން އެކ ލަވަ ބެހޭ ކޮމިޓީ ލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ ެތރި ރައީސް. ސައ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތް

ކަން އަޅ ަގނޑ  ލ ަފއިވ  ރިޕޯޓ  އިކ ރަން. މިއީ ހަމަ އެންެމ ތަފްސީލ ކޮށް އެކ ަލަވެވސް ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ 

ރެއްިވ ބ ރަ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ކ ރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭ ޮގތަށް މި ކޮމިޓީގައި އިްއޒަތްތެ

ދީ ހ ލަތ  އެކި ސިނ ރިއޯެގ ޞ  ތިދަންނަަވން. އެކި ސިނ ރިޯއެގ މަްއޗަށް ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤް ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ 

ކ ރެއްިވކަްނ ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން  ދިރ ސ ކ ރެްއވ މަށްފަހ  ަވރަށް އިލައިމައްޗަށް ެއކ ލަވަ 

 ގ ިޅެގން ިދެވހިރ އްޖޭަގއި މިހ ރ  ަރއްޔިތ ންނަށް ދިމ ެވފައިވ  އެންމެ  އ 19-ހަަގކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮކިވޑ ފ 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ  މަަސއްކަތްތަަކށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަަމ ބޮޑ  ޮގންޖެހ މ ން ޤައ މ  ަސލ މަތް

ކަމ ަގއި ހަމަނ ޖެހ ންތައް މިތް ަރއްޔިތ ްނެގ ނ ތަނަަވސްކަމ އި ރަްއޔިތ ންެގ ހި ،އެހެންަނމަެވސް ދަންނަަވން. ޝ ކ ރ 

 ،ށް ެވްސ ފ ހަަގކ ރެިވފަިއވ  ޮގތަށްދިމ ވ  އެކިެއކި ކަންކަމ ެގ ަސބަބ ން އަދިެވސް އިތ ރ ަވމ ންޭދ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަ

ަގިއ މ ލެ އަިއސް ިތބި އ އްމ  ަރއްޔިތ ން އަދި ކ ރ  ދަތ ރ ތަކ  ،ެވްސ ފ ހަަގކ ރަްއވ  ޮގތަށް އަދި އެހެން މެންބަރ ން

ަވގ ތ  މި ސިނ ރިޯއެގ ަމްއޗަށް ބަލ އިރ  ދިމ ެވފަިއވ   ތިބ މަކީ ެއއީ މި ދ އިރ ތަކަށް ނ ދެިވ ރަށްރަށަްށ ނ ދެިވ ތިބި

 ހެދިމިކަމަށް ދެކޮޅ  ކ ންތައްެލއް ނ ދޭ. ބަެއއް ަކއ ންސިލ  ޙަބޮޑ  ެއއް ޮގންޖެހ ން. އަދިެވސް މިކަމަށް  އެންމެ

ހ ލަތަށް ދޫކ ރެިވފައި ބޭިތއްބ މަކީ ިމީއ  މިީއ ކ ރަންޖެހިފައިވ  ކަމެއް. ަރއްޔިތ ން މ ލޭގައި މި ،ނަމަެވސް

ގ ޅ ންހ ރި ކޮްނމެ ދ އިރ އެްއެގ ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން ތިބެން ފަސޭހަ މަންޒަރެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނ 

ން ހ ރިހ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް ފ ހަަގކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ . އަދި ކ ަރމ ންދ ކައްމަލްތަހަ މިއަދ  މ ލޭގައި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގ  .ރައީސް ެވސް މިކަމ ަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ކ ަރްއވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް
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އަސްލ  މިކަމ ަގިއ  ،ކ ަރއްަވމ ން ެގންދ އިރ ޔ ރ ރިޓީ ތައް އޯެގން ޕްރި ގ ޅި  އ ބަެއއް ަކއ ންސިލްތަކ ން އެލް.ޖީ.އޭ ،އެބަވޭ 

ރިޓީ ނ ދެޭވކަން ފ ހަަގކ ެރޭވ. އޯޕްރި އެންމެ ައަވހަށް މ ލެއިން އަދި ރަށްރަށަށް ެގންދަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް

ންެމ ންވ  ފަރ ތްތަކަށް ޭއެގ އެކ ރަމ ންދ  ޮގތ ން ބައެއް ކަންކަްނ ހަމަ އެންމެ އެކަމަށް ބޭނ މަލ ޢަތަކ ން ކައ ންސިލ 

އިން ެވސް ރަނަގޅަްށ ، މިކަންކަން އެލް.ޖީ.އޭރިޓީ ނ ދެޭވކަން ެވސް ފ ހަަގކ ެރޭވ. އެހެންީވމ އޯރަނަގޅ  ޮގތ ގައި ޕްރި

 ގެ 19-ިވޑ ކޮ  ،ކަން ެވސް ފ ހަަގކ ަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފ ހަަގކ ރަންބައްލަވ ނެ

ގ ޅިެގން ޭރަގިއ  އ  ތ ަގިއ ރ އްޖެއަްށ ކ ރަމ ންދ  ިވއްސ ރައައިްސ ޭވތ ެވދިަޔ ހަފ ހަކަށްމި ހިތްދަތި ަވގ ތ ަގިއ މި ފަ

ިވލިނިގލި އަިދ  ،ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ދެކ ނ ެގ އަޮތޅ ތަކަށް ެވސް ަވރަށް ަގދައަށް ިވއްސ ަރެވ އ އަދި ިއއްޔެ 

 24ކޮށް ކޮލަމ ފ ށީގައި ޭވތ ެވދިޔަ ޞަަވމ ންދަނީ. ޚ އްިގނަ ެގއްލ ންަތެކއް  ސް ަވރަށްރަށަށް ެވ 2 ޓަށް،ކޮލަމ ފ ށް

ިގނަ  ަވރަށް ،ަތކަަކށް ލޮނ  ަވދެިގނަ ެގ ބޮޑ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ަވރަށް ، ޯބޮކށް ވ ރޭެވހި ފެންއެރ މ އިަގިޑއިރ ަގއި އ ދަ 

ށީެގ ޒ ވ ނ ންނ ިއ ކ ރެއްވ މަށް ޓަަކިއ ކޮލަމ ފ ތް. ކޮލަމ ފ ށި ހިމ ޔަބޮެޑތި އަސަރ ކޮށްފަ ަވނީ ަވރަށް ތަކަކަށްެގ

ނ ން ެވސް ރަށަކ ން ފެންނ ނެ  ޤީަގިޑއިރ ެގ ތެޭރގައި ކ ެރއްިވ މަސައްކަތްތަަކކީ ހަމަ ޔަ 24ރައްޔިތ ން ގ ިޅެގން މި 

، 3000ށް ގައި ކޮށްަފއިވ  ަވރ ަގދަ ޖިހ ދީ މަސައްކަތެއް. ޭރގައި ގ ްތަގނޑަކަހ އެންމެ ަވރ ަގދަ ެއއްބަިއަވްނތަ ރޫ

، އަިދ ެގންދިޔައީ. އެހެންީވމ ދޮރ ށި ބ ޑ ގައި ޖަހަމ ން ،ސްތ  ކޮންމެ ގެއެްއގައި ފ ރ ބ ޑ ަގއި ބަަވރަކަށް ެވލި 4000

ްއޔ  ވެއްޖެ . އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބ ނ  ޮގތ ގައިބެހޭ ފަރ ތެއްެގ އެހީތެރިކަމަށް ެވސް ަވނީ އެދިފަ ދައ ލަތ ެގ ކަމ 

، އިއްޒަތްތެިރ ކ ަރްއަވމ ން ެގންދަަވނީ. އެހެންީވމ  މަސައްކަތްކ ން ެވސް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮލަމ ފ ށީެގ ޒ ވ ނ ންނަށް، ަރއްޔިތ ންަނށް ަވރަށް ؛ރައީސް

ޒ ވ ނ ން ގ ޅިެގްނ  މ ޅި ،ށް ޓަކައި މ ޅި ރައްޔިތ ންކ ރެއްވ މަދެއްކި ރީތި ނަމޫނ އަށް. ރަށް ހިމ ޔަތް ދަންނަަވން އެ

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރެްއިވ މަސަްއކަތަކީ ހަމަ ކ މިޔ ބ  މަސަްއކަތެްއ ކަމަްށ ފ ހަަގކ ރަން. 

ން މި ކ ެރްއިވ ބެހޭ ކޮމިޓީ ޚިދ މަތްަތކ ސަލ މަތީ  ،މ ެގ ކ ރީަގއި އަިދެވސް ެއއްފަހަރ  ހަމަ ދަންނަވ ލަން އޮތީނިންމ ލ 

ދީ ހ ލަތ  އަނބ ރ  އަންނ ނެ ޞ ތިޮކށްފައި ރ އްޖޭެގ އިޤްިކ ސިނ ރިޯއތަކ ަގއި މަްއޗަށް އެނަަލއިޒް މަސައްކަތ ގައި އެ

. އަޅ ަގނޑ  ލެިވފަިއޭވއިިގނަ ދިރ ސ ތަކެްއެގ މަްއޗަށް މި ރިޕޯޓް ެއކ ލަވަ  ކ ެރިވެގން ަވރަށްޮގތެްއެގ މަްއޗަށް ރިޢ ޔަތް

ކ ރ  ޒ ކ ރ  ކަންަކން ސަރ ކ ރ ން ތަންފީހ ން މޮިގތަށް ރެކޮމެންޑ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީ ،ެވސް ފ ހަަގކ ރިން އިއިްއޔެގަ 

 މަސައްކަތްަތކެއް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކ ރަްނ ޞަ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ޚ އްމިންަވރ  ބެލ މަށް

ފަހަރ  ތަކ ރ ރ ކޮށްލަން  ފ ރ ޞަތ ގައި އަދިެވްސ ެއއް ، މިަކމެއް ނ ދެޭވކަން. އެހެންީވމ ބޮޑ  ސަމ ލ  އެކަންކަމަށް މ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިޮގތަށް ފޮނ ވ  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކ އި އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފޮނ ވ    ،ބޭނ ން
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 ޞަށް އިޖ ބަދޭ މިންަވރ  ބެލ މަށް ޓަކައި ޚ އްގ ޅ ންހ ރި މ ހިންމ  ކަންކަމ ގައި ސަރ ކ ރ ްނ އެކަންކަމަ ރައްޔިތ ންނ 

 އެބަޖެހޭކަން. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ން އަދިެވސްސަމ ލ ކަމެއް ދޭ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރ  އަރ ަވނީ މ ަވށ  ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް. މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

އޮތީ. ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ރަމަޟ ން މަހ ެގ ަވރަށް ކ ޑަ ދ ަވސްޮކޅެްއ ބ ކީ މިއ ދެ! 

ރ  އަސްލަމް  ރިޕޯޓް އިްއަޒތްތެރި މެންބަ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ އި ޤައ މީ ސަލ މަތ ފ ރ ޞަތ ަގ ރައީސް. ހަމަ މި

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ެގންދިޔައީ. އެ ރިޕޯޓ  އަޑ އަހަމ ން މި  އިއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ކަނ ލަ ންދ ޅ ވ ިވވި ިވދ ޅ 

ތަކެއް މި މަޖިލީހަށް، އީސް. މިހ  ިގނަ ރިޕޯޓ ދިަޔއީ. އިްއަޒތްތެރި ރަބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް ފ ހަަގެވެގން ަވރަށް

، އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަަދއްކަނީ. މިއީ ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. އެހެންީވމ  ،ޓަަވންޖެހޭހަނދ މަފ ޅ  ބަހައް

ދި އިދިކޮޅ  ސ ަޕރ މެޖޯރިޓީ އަ ،ފަހަރ  ބައެއް މެންބަރ ންނ އި، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވ ހަކަދެކެޭވއިރ  ބައެއް

 ބޫެލއް ނ ކ ރެޭވަގައޅ ަގނޑަށް  އެއްވ ހަކަ  އެ ،ސަލައެްއ ނޫޅެއޭމެންބަރ ންނަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ތިމަންނަމެންެގ މައް

 ،ނެހެނެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންއްކ  ވ ހަކަތަކެއް ެއޮގތަށް ދަ އެ ،ނަމަ މައްސަލަެއއް ނޫޅޭ

ނީ ޮގތް ނިންމަން. ެވރިން ސަރ ކ ރެއް އޮންނަ  ،ފަދައިން ވ ހަކަފ ޅ ގައި ެވސް ިވދ ޅ ިވ ންމެދެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހ ލަތ ގައި ދިެވހިރ އްޭޖެގ  ދަނީ މި ނިންމަން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ޮގތް  ކަމ ގައިތިއްބަަވނީ ކަން

ޮގތް ނ ނިންމ ތީ   ލަތ  އައިމ ން ޮގތް ނިންމަންޖެހޭ ހ ދައ ލަތ ެގ އެންމެ އިސްެވރި ފަރ ތ  ،ސަރ ކ ރަކ ން

ފޯލް ެގ ަޑއ ނ17ްއ އި % 7ރިޕޯޓ ެގ އެ ފ ހަަގކ ރީ % !އ ޅެނީ. ބައްލަވ  ެގން މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންބޮޑ ވެ 

 .އަހަރ .. 8ައހަރ އި  6އަށް އަންނަ ވ ަހކަ. ދަށްވ މެއް އަންނަ ވ ހަކަ. ޖީ.ޑީ.ޕީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ހ ރަހެއް  އަށް ތި ދައްކަވ  ވ ހަކަރ . އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން އަސްލ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ، ފ ހަަގކ ެރޭވތޯ އ ޅ ނީ ޑ އަޅ ަގނޑ  ަވގ ތ  ެވސް އަރ ވ ނަން. އަޅ ަގނ ؛ދަންނަވ ލަން ،އަންނ ކަށް. އެހެންނަމަެވސް 

 އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ށްކަކަންބޮޑ ެވަލއްވ   ލިޙްޞ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އިބްރ ީހމް މ ޙައްމަދ  
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ންކަމެއް ޤީޑ  ޔަބޮ ނ ަގންނަަވއޭ ފ ޑ ކިޔ މަކަށް. ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ަވރަށްޖެހިަވަޑއިކަންބޮޑ ެވަލއްވ ކަށް

ރީގައި ތިއްެބިވ ނ ވ ނެކަން. ދެން ކ ފައިސ ަގިއ ޖެހިަވޑަިއެގންފައި ލިޙްޞ ރައީސް އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ   ،އޮވޭ 

  ޮގތ ން އެފަދަ ބޮޑ  އިތ ބ ރެއް ނެތ ނީމ  ކަމަށް ެވދ ނެ  ގ ޅޭ އ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ކ ރީެގ

ލިއްޔަތ  އަދ ކ ރަްއަވމ ން އޫއެކީގައި އޭރ ަގިއ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަސް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެހ  ޖޯޝ 

 ެގންަދވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްއަންދެވ ނީ. ކ ރި ނ ެގ

 

 ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:މ 

 ؛ނ ން ެވސް މަނިކ ފ ނ ޤީދަންަނަވން. އަޅ ަގނޑަށް މިހ ރ  ހަމަ ޔަ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށް

ންނަ ސަބަބަކީ، ނޫންކަން އެބަފެނޭ. އެއީ ފެ ަވނަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މަސީޙް 18ކީ ކ ީރެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ސަރ ކ ރ ެގ ޚަރަދަްށ ޒިންމ ވ  ގ ނޫނ  ކޮމިޓީައކަށް ެވސް ނ ފޮނ ވ  ިތ  ހަމަގައިމ  ެވސް އެހެން ޮއއްަވތ 

 ،ޓީެގ މަޝްަވރ ެއއް ނެތިެއްއެވސް ކަހަލަ ޮކމި ؟މަޖިލީހ ގައި ފ ސްކޮށްލެއްީވ. ކިހ  މިނިަވންކަން އެބައޮތްތޯ މި

އަޅަމ ން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެތައް ަވރަކަށް ބ ރ   ؛ަރއީސް ، ނެތިއެްއެވސް ކަހަލަ އޮއްޓަރ  ހ ރި ޑިބޭޓެއް

ކ ރަން ފޮނ ިވ ޮގތަށް ފައިސ  ޗ ޕ  ެގންދަަވނިކޮށް ނޫންތޯ ކޮމިޓީއަކަށް ނ ެގންޮގސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ 

ވ ހަަކ  ދެން އެ ،މަެވސްއެހެންނަ ؛ަވނަ މަޖިލީހެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 18މިއީކީ ނިންމ ފައި ތި ެގންދެީވ. 

ެގންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގ ރައީސް ޔ މީން ފައިސ ަގއި ޖެހިަވަޑއިެގންަފިއ  ދައްކ ކަށް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި

ިއ އަދި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ސަރ ކ ރ ެގ އ ޖޭ.އެސް.ސީ  .ނެތްކަން. ެއއަށް ސިޔ ީސ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ފަިއ އޮތް މިްނަވރ  

ިނސްބަތް  ެގކޮށް ނ ދ ަވރ ަވރ ިއ، ރައީސް ޔ މީންެގ ޝަރީޢަތް މިނިަވން  ށް ފޯރ ވ ފައި އޮތްނ ފޫޒ  އޭެގ މައްޗަ

ައޅ ަގނޑ   ވ ހަަކ ފ ހަަގކ ރެްއީވމ  ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގްނދޭ. އެހެންނަމަެވސް

ދިެވހިރ އްޖެ މި ެވއްޓ ނީ  .ޑީ.ޕީެގ ެވއްޓ މެއް އަިއމ ެގ ޖ17ީއ އި %7% .ދެންނެީވ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް ވ ހަަކ މި އެ

 ؟ދިޔައީ. މީެގ ނަތީޖ  މިޮގތަށް އައީ ކީްއެވެގންތޯ ދީ ސޮއްސ ލ މަކަށް ވެއްިޓެގން މިޞ ތި އަހަރ ެގ އިޤް 8އަހަރ އި  6

 ޮގތަށް ދިެވހިރ އްޭޖެގ އައީ ފ ރަތަމައިނ ން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ތި ިވދ ޅ ިވމީެގ ނަތީޖ  މިޮގތަށް 

ެއއްކޮްށ އަދި ަދއ ލަތ ެގ އިްސެވިރން އެްއކޮށްެގްނ ނިންމަންޖެހޭ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަްށ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކެބިނެޓ  

. ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަޓީެގ އަެޑްއ ނޭހިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މ ހިންމ  ކަންތައްތަކ ެގ އޯޑަރ  ލިސްޓެއް ނެހެދ ނީމ 

ރ އަ. ޓ  . ޓްރެަވލް އެޖެންޓ ންެގ ައޑެއް ނޭހިިރެވރިންެގ އަެޑްއ ނޭހި. ބޮޑެތި ިވޔަފ ސެކްޓަރެގ އަެޑއް ނޭހި

ދިޔަީއ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ނިންމ  ކޮންމެ  . އެމް.އެމް.ޭއެގ މިނިަވންކަން ގެއްިލެގންއޮޕަރޭޓަރ ންެގ ައޑެއް ނޭހި

މިއީ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކީ.  ؛ރި ރަީއސްދިޔައީ. އިްއޒަތްތެއެކ  އ އެކޭ ބ ނަން ޖެހިެގންކަމ އަށް މަޖ ބޫރ އެމް.އެމް.އޭ ޮގތަކަށް 
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ށް، އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސއަ ،ގައި ތި ިވދ ޅ ވީ ރިޕޯޓ ނޫންތޯ ހ ރިހ  ކަމެއް ެވެގންދ އިރ  ދެންމެ  މިއަދ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ މި

ޤައ މީ ޔ ނިަވރިސޓީއަށް  ނޭ ަކށް މީެގ ފޯކ ސްޓް ރިޕޯެޓއް ެވސް ހަދ ލަން ނޭނިގެގންޒަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަރި

ވ މ ެގ ިސފައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  މިއީ މ ޅި ދައ ލަތ ގެ ެއއީ މިދަންނަވ  ވ ހަަކއަކީ. ެއއީ ނ ޤ ބިލ އްީވ. ދެ

ެގ ޓ މިއީ ދ ނިޭޔެގ އެްއެވސް ތަނެްއަގއި ޓެްކސް ،ދައިންމައްސަލަެއއް. މިއީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެްއިވ ފަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ.  ،ލައެއް ޮގތެްއަގއި ިލޔެފައި ނެތް މަްއސަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ  ،ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ މައްސަލައެއް. ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް 

 މެންބަރ .

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ކެވ ން:ވ ހަކަދެއްއަޙްމަދ  ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

 ،ިވދ ޅ ަވނީ  މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  އެީގނެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް މި

އެއީ ކ ރަްނވ ަވރ ެގ ކަމެްއ  ،އް ހައްދަން ދިނީމ ރޗެރސިޓީއަށް ރިސައަޅ ަގނޑ މެންެގ މޯލްިޑްވސް ނޭޝަނަލް ޔ ނިަވ

ރސިޓީަތކ ން ަގިއ ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ަޤއ މ ތަކ ަގއި އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ހ ިރ ބޮޑެތި ޔ ިނަވނޫން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ 

އަޅ ަގނޑ  ، ިއަގނެޭވނީ. އެހެންީވމ އިނޭގތޯ އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ަރްއޔިތ ންނަށް ބޮޑަށް ބަލަ ރޗް ހަދ ފައި ނެރ ނީމ ރިސަ

ެއީއ  ،އޮތީ ސް ެއކަން ކ ރައްވ ަފއި އެެވސް ރައީސް ެވ ލިޙް ޞ ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި އިބްރ ީހމް މ ޙައްމަދ  ަގ

ްއ ރޗެބޭފ ޅ ންެގ ހެއްދެިވ ރިސަ އެ ،ވ ތީ ކ ރަްއަވންޖެހޭ ތަނަކަށްދިެވހިރ އްޖޭެގ ަޤއ މީ ޔ ނިަވރސިޓީެގ ބޭނ ން

މަ ދައްަކވ ތީ ައޅ ަގނޑ  ހަވ  ޮގތަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވ ހަކަފ ޅ މީސް އިބޭފ ޅ ންނަށް ކ ޑަ ، އެމ ހެއްދެީވ. އެހެންީވ

 ރސިޓީއަކަށް ޖަވ ބ ދ ރީެއއް މިމޯލްޑިްވސް ޔ ނިަވ .ނ ެވޭވ ފަރ ތެއްނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއެގ ޮގތ ަގއި މި ނެީގ. ޖަވ ބ ދ ރީ

ވ  ޮގތަށް ވ ހަކަަދއްަކވ ތީ އެއީ ަވރަށް ހިތ މަހ ރި ކަމެއް. ީމސްއިޑަބޭފ ޅ ންނަށް ކ  ަވގ ތ  ނ ެވޭވނެ. އެހެން އޮްއވ  އެ

 ...ެވސްއެްއޮގތަކަށް 

 

 ތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަ

 އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

ކ ރ އި ަވޒީރ ްނ ދަނީ ދަރ ބ ރ ޭގަގިއ މ ޅި ސަރ  އ ދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ފެނެިގން މި

ތ އަކ  މ ލިއ ޭގެގ ކޮޓަރިެއްއގައި ިއންނަަވިއެގން ހަމަ ހަފ  ލިޙް ޞ ަބއިެގން ރައީސް އިްބރ ހީމް މ ޙައްމަދ  ބައިތިއް

 8އަހަރ އި  6އެއްފަހަރ  ކޮމްޕިއ ޓަރ ބަދަލ ކ ރަްއަވނީ. ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނ ނިންމަވ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 .އަހަރ ެގ..

 

 ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރި

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން:ޙ ސައިން ޝަހީމް ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެްނބަރ  

 ،އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ިވދ ޅ ަވނީ މ ަވށ  ދ  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ރަީއސް. ައޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ މި ފ ހަަގކޮށްލީ

އްޙީ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ޞި ،ކ ރ މ ެގ ވ ހަަކއެއް ެދއްެކީވމ ިވދ ޅ ވ  ޮގތަށް ިވޔަފ ރި ންކ ރ  ަބއެއް ފަރ ތްތަކ  ިވޔަފ ރި

ެގ ހ ލަތ ަގިއ ޕެންޑެމިކް ިދެވހިރ އްޖެ .ެއއްޮގތަށް ކ އ ޅެނީ ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ ަގއިްޑލައިނަ ހ ލަތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން މި 

ވ ހަަކދައްކ ނެ ކަެމއް މިަޔކ  ނެތް  ދެން އިތ ރަކަށް ބަަޔކ  ކ ރީމ ޒްއަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖޭެގ ޯބޑަރ ކްލޯ ތީ. މިަވގ ތ  އޮ

ޮގތަްށ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވ ލ މަށް  ، ރައްޔިތ ންނަށް ސީދ  އޮޅޭމ މި ރޯގ ެގ ކަންކަން ކޮޅެްއަގިއ ނ ޖެހެނީސް. އެހެންީވ

މަލ ކ ރަންޖެހޭނީ ޢަެގ ހ ލަތ ގައި މިކ  ޕެންޑެ ،ވ ހަކަ ދައްކ ނ  ވ ހަކަ އ މަޓީ ،އ އިމަސީ ، ފަރ ތްތަކ އިޓަކައި ިވޔަފ ރި

ކ ރަމ ްނދ އިރެްއގައި މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ްއކަތް، އެޮގތަށް މަސަގ ިޅެގން. އެހެންީވމ   ން ބ ނ  ޮގތަށް ސަރ ކ ރ ހެލްތ  ޕަބްލިކ 

ެވެގން ކ ީރެގ ނ ހަކަަދއްަކވ ތީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަންޮބޑ ޭވ. ދެން ޤ ބިލ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢީދ  އެޮގތަްށ ވ 

ދ  ެވސް ޢީކަމަށް ެވސް ެވދ ނެ އިނޭގތޯ. ސަ ނ ލ ތީ އެހެން ިވދ ޅ ަވމ ން ެގންދެީވއިސަރ ކ ރ  ަވރަށް ލ ރި ކަ

ހ ރިހ  އެއްޗެއް ަކިއ  ،ރ ެގ ބ ޅިަވޓ އި، ަވރ ށްއެހެރީ ފޮނިތޮ ށްޮގހޮރަނިސްޓަރ ންނަށް ތިއްބަވައިެގން ހަމަ ކޮޅ މި

ނަހަދ ތީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ، އެހެން. އެހެންީވމ ލ ފައިއެތައް ބިލިއަނެއް ދިރ ަވ 800އޮތީ  ންސަރ ކ ރ  .ހ ސްކޮށްފަ

 ފެންނަނީ. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ަވށ  ދ އިރ ެގ

 

 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

ދ  ިއނދަޖެހިެގން އައި ހ ލަތަކަްށ ޞ ތިއްކަނީ ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިޤްދަ އަޅ ަގނޑ  މި .އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

  ...އަިއއިރ ަގއި ެވސް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ްއކ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޖަވ ބ ދެއްވ ފައި ެވސް އަނެ އިަގއި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަ ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 ދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެދެން އިނޭގތޯ. އިނިންމ  ހިސ ބ ން ފަށަ

 

 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

ތަކ ަގިއ ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ ރިޕޯޓ ދިރ ސ  ކޮމިޓީތަކ ން ސް. ައޅ ަގނޑ މެންވ ހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ އ ދެ! އެ

 ގ ތްަގނޑަކަށް މަްސެވރިކަމ  !ަބއްލަވ  ؛ިވދ ޅ ވީ  ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ެމންބަރ ން ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

މަްޝަވރ   ތައްރިޕޯޓ  ގައި ހަމަ މިޮގތަށްމަޖިލީހ  ަވަރކަށް ަގރ ރ  މި 10ކ ރަމ ން އަިއއިރ ަގއި ބެހޭ ގ ނޫނަކަށް ދޮން

މަސްެވރިންނަށް ހެދ ނ  ގ ނޫނ ެގ ަގވ އިދ ަތްއ މައަށް އަިއއިރ  ހަ މިއަދ  ،ކ ރ  އ ސޫލ ން ެގންެދީވ. ެއހެންނަމަެވސް

 ،ކީކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި މި ފ ހަަގކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ މަ  ވ ހަކަ ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެދިފައި

ކ ރ މ ެގ ތައް އިމްޕްލިމެންޓ ޓ  މަޝަްވރ ކޮްށެގން ފ ސްކ ރ  ރިޕޯ މަޖިލީހ ން މިއަދ  ދިެވހި ސަރ ކ ރ ގައި ނެތޭ މި

އިންނަަވއިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  އި ވ ން ޮކޓަރީަގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ީވހ ލެްއަގއި .ކަމެއްޤ ބިލ 

ދީ ޞ ތިއަހަރ ެގ އިޤް 8 އަހަރ އި  6 .ެގންދަވ  މަންޒަރ . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ަރމ ންރޭަގނޑ  ހަމަ ފޮޓޯ ްޓީވޓ  

އަޑ އަހަންޖެހޭ ، ޮގތް ނ ނިންމީމަ އިއޭގަ  ށްސޮއްސ ލ މަކަށް ަޤއ މ  ެވއްޓ ނީ ސަރ ކ ރ  ޭއެގ ޒިންމ  ނ ނެީގމަ. ސަރ ކ ރަ

މިކަން ނ ެގނައިމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މައްސަލަ ނޭހީމަ. މ ޅި ދައ ލަތ ެގ މައްސަަލއެްއެގ ޮގަތށް މިފަރ ތްތަކ ެގ ައޑ 

އަޑ ނޭހ މ ިއ،  ،ކަމ އިރެެކޭވނެ ހަމަ ެއއްޮގެތއް ެވްސ ނޯންނ ނެ. ސަރ ކ ރ ެގ ނ ޤ ބިލ  ންސަރ ކ ރަކ ން މިކަމ 

ނީ  ދަ ތ ށިެވެގން މި އިދިޔައީ. މީަގ ޖ  އިއްޒަތްެތރި ރައީސް މި ހިސ ބަށް ޤައ މ ެގ ހ ލަތ  މިއަދ  މި ބޯހަރ ވ މ ެގ ނަތީ

ހ ލަތ  ނިމިެގން ރ އްޖެ ދެން  ނިކަމެތި ދިެވހި ރައްޔިތ ން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމަންޖެހޭނީ މިއަދ  ދެން މި

 .އް ކ ރ ނެ ޮގތ ެގ..ކަންތައްތަ  އެ ،ވ މަށް ޓަަކއި ކ ރ ެނ ކަންތައްތަކ އިނޯމަލައިޒް
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް. އަޅ ަގނޑ  އެއަށްފަހ  އަިދ އެބައޮތް ކިނބިދޫ ދ އިރ ެގ އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

ގ ފައި މ ަވށ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ  ނަ 2، އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ެވސް. އެހެްނީވމ 

 ޒަތްތެރި މެްނބަރ .އަރ ވ ނީ. އިަހަވްނދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފ ޢ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ   ،ކޮށްލީ މި އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ ފ ހަަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އޮްތ  ދ  މިއަދ  ެވްއޓިފައި މިޞ ތިމަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ އިޤްޮގތަށް ވ ހަކައެއް ިވދ ޅ ީވ ބޮޑަށް އޮޅޭ ަވރަށް

ްނ . އެީއކީ ފަހަރެްއަގިއ ެވސް މި ޤައ މ ެގ ސަރ ކ ރ ދޭ ދ  ފަހަތަށްޞ ތިބޫލ ކ ރަން އިޤްަގެވއްޓ ްނ، ައޅ ަގނޑ  

ދ  ޞ ތިދިެވހިރ އްޭޖެގ އިޤްކަެމއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ.  ކަންތައްތަެކއް ނ ކޮްށެގން ަސރ ކ ރ ން ދޯހަޅިެވެގން ީވ

ދީ ޮގތ ން ފަހަތަށް ނ ދ   ޞ ތިއ ޅެނީ ފަހަތަށް ސޮްއސ ލައިެގން. ދ ނިޭޔެގ އިޤް ގައި މިމިކ  އެކަންޏެއް ނޫނޭ މި ޕެންޑެ

އ ޅެނީ.  ބައްަލވ . ހ ރިހ  ޤައ މަކަށް ެވސް މި ހ ލަތ  ދިމ ެވެގން މިއި ބ ނެދެްއަވލ ފައިޤައ މެއް ައޅެ އިނިގލި ބިންދަ

އަދ  ިމ . ެއއީ މިއް ކަމަށް ކަނޑައަޅ ފަމިކެ ޮއތީ މިއީ ޕެންޑެ .ެއޗް.ޯއއިން އެ އ  ޑަބްލި ،ޢިއްޔ  އްޙަތ  ޖަމ ޞި ދ ނިޔޭެގ 

އ ޅެނީ.  އް ދ ިނޔޭެގ އ ފެދިެގން މިމިކެ  ޕެންޑެކަމ ެގއ ޅޭ ކަމަކީ. ަބލިމަޑ  ދަށް އަިއސްެގން މިޞ ތިދ ނިޔޭެގ އިޤް

 ،ފ ަހަގކ ރަންޖެހޭ ؛ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނ ކޮށްެގންކަމ ގައި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅ  ފަހަރެއްގައި ެވްސ މިއީ ިދެވހިރ އްޖޭެގ ެވރި

ށަަވރ ކޮށްދޭން އްޙީ ަރއްކ ތެރިކަން ކަޞިރައްޔިތ ްނެގ  ހ ލަތ ގައި ިދެވހި އަދ ކ ރަންޖެހޭ މި ނިކަމެތި ޤައ މ  މި ޝ ކ ރ 

 އ އި މަސަްއކަތަށް. ކ ރ  ހޭދަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މ ަވށ  ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛. މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  

 ކިނބިދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . !މަޑ ކޮށްލަދެއްވ  

 

 މައްސަލަ()ނިޒ މީ 
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 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ކިނބިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނ ޝިޒް

  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދިވެހި  ،ސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް މި ފ ހަަގކޮށްލީޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

 ...ރައްޔިތ ންެގ މަޢ ލޫމ ތަށް ޓަަކއި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ކޮޅ ން އަޑ  މަޑ ކޮށްަލއްވ . އެބޮޑަށް.  ޑަށް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އެކޯޭވ ަވރަށްބޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެކޯޭވ ަވރަށް

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ކިނބިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނ ޝިޒް

މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ިނޒ މީ މަްއސަލައެއް މި ެނީގ

ެވދިޔަ ަސރ ކ ރ ަގއި ކިަތއް ކެބިނެްޓ ޭވތ   މި ،ސ ފ ކޮށްލަން ބޭނ ންމ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ެގ އަރިހ ްނ އަޅ ަގނޑ  

ވ ހަކަ ިވދ ޅ ވ ތީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ބޭނ މޭ ދިެވހި  ދެ އެނ ފިލ  އި ކޮޓަިރެއއްަގއި ؟ބޭފ ޅ ން ޭބްއިވތޯ ބައްދަލ ވ ން އެ

 ަރއްޔިތ ންނ  ،އިތ ރ ންބޭފ ޅ  ެވސް ފ ހަަގކޮށްދިނ މަށް. އަިދ އޭގެ  ރައްޔިތ ންެގ މަޢ ލޫމ ތަށް ޓަަކއި އެ މަޢ ލޫމ ތ  އެ

ސ ވ ލަށް ޖަވ ބ ެދއްވ މަްށ  2މި  ؟ކ  ަވަޑއިެގންެނިވތޯިވދ ޅ ވ  ރަީއސަ މަނިކ ފ ނ  އެ ހަމައަށް ކިތަްއ ފަހަރ  އެ

 އަޅ ަގނޑ  އެދެން. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: މ ަވށ  ދ އިރ ެގ

ބޫެލއް ނ ކ ރަން. ަގކަށް ބަދަލ ީވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ސ ވ ލ އި ޖަވ ބ ެގ ެސޝަނައީ އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި

ދ  ޞ ތިއަހަރ ެގ ޮސއްސ ލ މަކަްށ ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤް 8އަހަރ ިއ  6 ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮށްލެޭވެނ ަވސީލަތްތައް މިތ  ކައިރިްނނ އި ދ ރ ން ލިބެން ހ އްޓޭ ޓެސްޓ  ލަްއކަެއއްހ  ދިެވިހ ރައްޔިތ ން  4ދިޔައީ 

ރ އްޖޭެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ފ ހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން ،އ އިމަޓީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފ ރިެވރިންނ އި
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މި  ،ދައްކަނީ ޅ ަގނޑ  މިހ ން އިނޭގތޯ މީެގ ހ ރިހ  ޒިންމ އަކީ. މިއަދ  އަސަރ ކ ރ ން ނޭ މީހ ންެގ އަޑ  މިހަރ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އ ފެދިެގން  ،ދިމ ެވެގން އ ޅޭ ވ ހަަކެއއް އެކަންެޏއް ނޫން ށްދަޞ ތިޤައ މ ެގ އިޤް

 ސަރ ކ ރ   މެންެވްސ އަޅ ަގނޑ   މިއަދ ތިސ ދ ދިެވހިރ ްއޖޭެގ އިޤް ،ހ ނީޖެހިސ ބަށް އ ފެދެންއ ޅޭ މައްސަލަަތއް މިހ 

ނޯންނ ނެ  ؟އް އެބައޮތްތޯށް ދ ނެ ޕްލޭނެބައްަލވ  މިކަމ ްނ އަރަިއަގނެެގން ދެން ނޯމަލައިޒޭޝަނަކޮށްލަސ ވ ލ 

ޖެހެނީ. އެކަމަކ  މިކ ރ  މަސައްކަތް ސަރ ކ ރ ން  މަސައްކަތް ކ ރަން މި  މަޖިލީހަށް އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

 ންޓޫޯފަވ، ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންީވމ  ަވއޭ. ނ ކ ރ ަކން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މިބ  ކ ރޭދިރ ސ 

ކޮްށ ޞަކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި ފ ހަަގކ ެރއްިވ ކަންަތއްތަކަށް އަިދެވސް އެއްފަހަރ  އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ަވކިން ޚ އް

ިގނަ  ރަށްނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ަވރަށް ފ ރިހަމަ ަވށް އަޅ ަގއްރިރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްލަމަޤަމ 

ބެހޭ  ތައް ެވސް ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ ވ ހަކަތަެކއް އެ ރިޕޯޓ ގައި ެއބަހ ރި. އެ ރިޕޯޓް އަދިެވސް ހަމަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓ 

ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އަދިެވސް ސަރ ކ ރ  ވ ޒ ރ ތަކ ން ެދއްަވންޖެހޭ ޒިންމ ދ ރ  ޖަވ ބ  ދެއްވ  އި،ފަރ ތްތަކ ން ބައްލަވަ 

އ އި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ ފަދަ ތަންތަނ ން ތިމަންނަމެން މިކަމަށް ރެޑީއެއް ނޫނޭ  މިނިސްޓްރީކ ރަން. ޓ އަިރޒަމްއ އްމީދ 

ވ ޒ ރ ކ ން ނ ކ ެރިވެގން އެެހން ފަރ ތްތަކަށް މަސައްކަްތ  ކ ރަން. އަދި އެނ ބ ނ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  ށް ކ ރަން. ަވރަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ނ ހަވ ލ ކ ރަން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ ެގ އިދ ރީ މަސަްއކަތެްއ  !ކ ރަްއވ ތިފ ބޮޑަށް މ  ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ަވރަށް ، އ ދެ! އެހެްނީވމ 

މ ަވށ  ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ެވސް ދިޔަީއ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފައި ޮއއްވ  އެ ޖެހި އަޅ ަގނޑ ެގ މަިއކ 

މިއަދ  މި ރިޕޯޓަށް   .ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ަވރަށް ؛ންފަށް އެދެން. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ެވސް މ 

 އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކޮށް ނިމ ނީ. 

 

 ށް އެހ ން . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ 6

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ބަހ ސްކޮށް ނިންމި ޯވޓަްށ އެހ މަށް. އެއީ ދެންމެ އި 2ން ެއބައޮތް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އަހަ

ސަރ ކ ރ ެގ މަްސއޫލިްއޔަތ  އަދ ކ ރ  މިންަވރ  ބަލ  ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރި އިރިޕޯޓ އި އަދި އިްއޔެގަ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޯވޓަށް އެހެން.  ޅޭގ  ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓ  2، ައޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް ރިޕޯޓަށް. އެހެންީވމ 
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 އ 19-ިވޑ ެއއީ ފ ރަތަމަ ޯވޓ . ކޮ ،މޭޒ ގައި އެދޭނަން . އަޅ ަގނޑ  ިއދ ރީވ ނީ ޖަހ ފަ ރަނަގބީލ  މިހ ރ އަޅ ަގނޑ  ޯވޓ 

 އަސަރ  ގ ިޅެގން ޤައ މީ ސަލ މަތަށް އިތ ރ  ނ ރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލ މަށ އި، ޓ އަރިޒަމް ސިނ ޢަތަށް ކޮށްފ ނެ 

މެދ  އިއްޒަތްެތިރ  ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ ސްކ ރެއްވ މ ބެހޭ ކޮމިޓީ ދެނެަގތ މަށް ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ 

ކޮށްދެްއވ މަށް ގ އިމ  ޯވޓ ެގ ނިޒ މ  މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ެއދެން. އަޅ ަގނޑ  އެދެން 

ެއއީ އަޅ ަގނަޑށް ދެންމެ ޯގސްކޮށް ކަމަށް  ؛ަވނަ ޯވޓ   3 ،ންއެީކަގއި އެދެަގއި. އަދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއ މޭޒ  އިދ ރީ

 ؛ގ ޅޭ  ަވނަ ޯވޓ  3، ޯވޓަކަށް އެހެން އެބައޮތް. އެހެންީވމ  3ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ލަފ 

ނޑ  ގ ތ ަގއި ބަެއއް ދެއްަވމ ން. ެގންަދވ އިރ ަގއި އަޅ ަގަވނީ ޯވޓ  ެގންދަ އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިހ ރ  ތި

ްޓ ސޯބޭފ ޅ ންެގ ރި ބޭފ ޅ ންނަށް އެ އެ ،ކ ންފ ނިތަކ ން އެބަބ ނޭ ،ތަްއ ހިންގ  ފަރ ތްތަކ ންޓ ސޯޓް އޯނަރ ން، ރިސޯރި

ކޮންމެެވސް  ،ނަމަ ދަ ލިބިއްޖެހ އް ށް ޮކށް ހ ންނަ ތަންތަނަޞަޚ އް ރޕޯެޓއްއަދި ކައިރީަގއި އެއަ ،ހ ޅ ވ މ ެގ ހ އްދަދެވި 

ނ ލެޭވ ކަމަށް، ޯވޓ  އ ދެ! ޯވޓ  ؛ ޓ އަރިްސޓ ންނަށް އ ދެެވން ފަށ ނޭ. ޓ އަރިސްޓ ން ެގަނއ މަށްރ މިންަވރަކަށް މިހ 

މޭޒ ން އެކަމަށް ފިޔަަވޅެއް  ނ ފެންނަ ކަމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރައްަވމ ން އެބަ ެގންދަވ . އިދ ރީ

 އޮތީ. ތިބޭފ ޅ ންނަށް މިހ ރ  ޯވޓ ެގ ނިޒ މ  ރިޕޯޓް އެ ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްތަކ ެގ -5.1މިހ ރ  ން އެދެން. ދެްއވ އިްއވަ އަޅ 

ބޭފ ޅ ންނަށް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް މިހ ރ  ޯވޓ  ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.  . ޯވޓ  މިހ ރ  ފެންނ ނެ ތިވ ނެ

 ގައި ަވރަށް ތ އެްއހ  ދ ަވހ ެގ ތެރޭއެއް އެަބޭވ. މިދިޔަ ހަފ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އެދޭ ވ ހަކަ  ؛ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އިގ ޅ އްވަ  ން އަޅ ަގނޑ ަތްއ ހިންގ  ކ ންފ ނިތަކ ންނ ިއ އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ ން ޓެލެފޯނ ޓ ސޯިގނަ އަދަދެްއެގ ރި

އަދި ކައިީރަގިއ  ،ލިބި ތައް ހ ޅ ވ މ ެގ ހ އްދަޓ ސޯ ބޭފ ޅ ންެގ ބައެއް ރި ބޭފ ޅ ން އެބަ ފ ހަަގކ ރަްއވ  އެ ހައްދަވ . އެ

ބޭފ ޅ ންނަށް ޓ އަިރޒަމްެގ  ެވްސ އެބޭފ ޅ ން ދެކޭޮގތ ަގއި މިހ ރ  އެ އްޔ ެވ އެކަން ވެއްޖެ ރޕޯެޓއް އޮ ކޮށް އެއަޞަޚ އް

ޮބޑަށް މި  ިވޔަފ ިރ ފަށަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ އެ އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގއި ިވޔަފ ރި ފަށަިއަގެނިވދ ނެ ކަަމށް. 

 އ ެގ ިވޔަފ ރިތަކ ޓ ސޯރި ތ ްނެގ ވަޒީފ  އަދި އ އްމ  ދިރިއ ޅ ންއެތައް ބަިއަވރ  ރައްޔި ،ސަބަބަކީ  ދ  އެއްމ ންއަޅަބ ރ 

ފ ރަތަމަ ޯވޓ ެގ ނަތީޖ   ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭ ކަމެއް. ގ ޅިފަިއވ ތީ. އެހެންީވމ 

  .އަށްޖ ރެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  އިދ ރީ މޭޒ ގައި އެދެން ނަތީކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ  އިޢ ލ ން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 64    އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    64     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 33      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ތީޖ :ޯވޓ ެގ ނަ

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 ؛ހ ޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87 ؛ޯވޓ ެގ ނަތީޖ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދ ދެންމެ ނެގ ނ  

ކ  ނެތް. ބަރަނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެން. 64 ؛ދެއްިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ައދަދ ކަމަށް ޯވޓ  . ފެންނ72ަ

 ؛ނެތް. ޯވޓ ަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ކ  ެވސް ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންަބރަ ތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ްނނ ވ ޮގ ަވކި

 ފ ސްވެއްޖެ.މި ރިޯޕޓް  ،އެހެންީވމ . 33 ؛. ފ ްސވ މަށް ބޭނ ންވ  އަަދދ 64

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ިޅެގން އަޅ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ން ސަރ ކ ރ ން ގ  އ  19-ިވޑ ކޮ -6.1 .ަވނަ ޯވޓ  2އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމއަދ ެގ 

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ  ޮގތް ކަނޑަެއޅ މ  ކ ރ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭޒ ތަންފީ ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްޮރްގރ މ 

ހަވ ލ ިވ މަަސއްކަްތ  އ ރ ކ ރ ެގ މަސްއޫިލއްަޔތ  އަދ ކ ރ  މިންަވރ  ބަލ  ޮކމިޓީގ ިޅެގން ސަ އ ހ ށަހެޅިފައިވ  މައްސަލަ 

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނވ   ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ ސްކ ރެްއވ މ ކޮމިޓީ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87     ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ

 72    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 65    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    66     ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ 

 34      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

  ފ ސް       ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

؛ ހ ޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87 ؛ނަތީޖ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދ ޯވޓ ެގ ދެންމެ ނެގ ނ  

މެންބަރަކ  ނެތް.  ްއިވދެނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ . 65 ؛ކަމަށް ޯވޓ  ދެްއިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  . ފެންނ72ަ

އިްއޒަތްތެރި  66 ތީަވޑަިއަގޓ ަގއި ބަިއެވިރެވނެތް. ޯވެވސް މެންބަރަކ   ެވަވޑައިނ ަގންނަވ ދޭން ބޭނ ންަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓ 

 އްޖެ.ފ ސްެވ ޓްރިޕޯިމ ، ީވމ އެހެން. ޯވޓ  34 ނީަވށް ބޭނ ން ވ މަ. ފ ސްމެންބަރ ން

 

 މ ން ން ނި

 

 ވ ން:ްއކެ ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

 5:30މިައދ  މ ލޭ ަގޑިން ހަީވރ   ނަން،މިއަދ ެގ ޖަލްސ  ނިންމ ލ މ ެގ ކ ރީގައި ދަންނަަވއިލ ؛ ންތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

ްލ ނަތ ން ބ ްއވ  ޕެއިންެވސްޓްމެންޓް ަކއ ންިސލ ެގ ފަރ  ޓަރޕްަރއިޒް  އެންތ ކޮމަންެވލްއެަބއޮތް،  ޅ ަގނޑ  އަވ އިރ  

 ލޮްކޑައ ްނ، އަރިޒަްމ ޑިއ ރިންގ ދިޓ  ތ  ކޮމަންެވލް"ކީ، މި ޑިސްކަޝަނަފަ. ޖެހިސްކަޝަެނއްަގއި ބަިއެވިރވ މަށް ހަމަޑި

ނޑ މެންނ  . އަޅ ަގއްއި އޮތް މަޝްަވރ އެ " މި މައ ޟޫޢ ަގީޓޒްސް ެއންޑް ފިއ ޗަރ އޮޕޮޗ ނިމީޑިއަމް ރެސްޕޮންސަ

ސަނ އި، ތިޔަ ބޭފ ޅ ންނަށް ރޕ އަލް ކ ރޫޒްެގ ޗެ މް މިނިސްޓަރ އި، ކަރނިަވމޯލްޓ ެގ ޓ އަރިޒަިރަވނީ، އެކ ގައި ބަިއެވ

ޓަރ ޑޭިވޑް މިސް؛  ކްރޫޒް ލައިނަރެއްހޫރ ެއއީ ަވރަށް މަޝް ލް ކ ރޫޒްކަރނިަވަފއި ޮއެވދ ނެ، ންއެނިގަވަޑއިެގ

މި ތިން ބޭފ ޅ ންނ އި އަޅ ަގނޑ . މި  ޓް.ަވރބ ޗް ސްޓެރ އަރމަން، މިސްޓަ ޗެޑަލްސް ރިސޯޓ ެގ ސެ އަދި  ލް.ޑިންގ 

ކޮމަންެވލްތ   އަކީ،ޑް. އެނިަގަޑއިަގންަނވ ނެ، ލޯޑް މަރލަންްއަވނީ، ލޯޑް މަރލަންޑްށްދެބައްދަލ ވ ން ޗެއަރކޮ
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ނަވ ލަން ބޭނ ން،   ދަންއަރ. ެއއަށްފަހ ގައި ައދިޓް ކައ ންސިލ ެގ ޗެމެންއެންޓަރޕްރައިޒް އެންޑް ިއންެވސްޓް

ަގއި. ދެްނ 5:30މި އޮންނަނީ ހެން އަޅ ަގނޑ ެގ ބައްދަލ ވ ން މިދެންނެިވ؛ ފަހ ަގއި ދަލ ވ މަށްއަޅ ަގނޑ ެގ ަބއް

މް ހިރ އްޖޭެގ ޓ އަިރޒށްފަހ ަގއި އެބައޮތް އިތ ރ  ބައްދަލ ވ މެއް. ޭއަގިއ މި ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންނަަވީނ، ދިެވއައެ

މިސްޓަރ  ؛ޗެއަރޕ ސަްނ ލަލިތ  ްގރޫޕ  ،ރީސްނ  ސ ޓްޑރ. ޖޮ ؛ދ އިލް ޢަލީ ަވޙީބަ އީ އޮނަރައި، އެ މިނިސްޓަރ 

ިމސްޓަރ ޕީޓަރ ޕަރންހެޑް، ؛ ރެިޒެޑންޓް ދަ ހޮޓެލްސް އެސޯިސޭއޝަން އޮފް ސްރީލަންކ ޕް ެތ،ސަރަތ  އ ކ ވައް

ރޒް ެއއަރޭވްޒ، މި ންޓަ، ކ އަރަލް މެނޭޖަރ ޖެނެ، ރީޖަނަލް ޕިޗަރޑްމިސް އެނަ ؛ސް ސީ.އީ.ޯއ، އެފްރިކަން ޕ ކް

ގައި ިމ ހ ޅ ަވއިލ  ހ ޅ ަވއިލ މ އި، ތ  ޭވ ޮގިއެވރިެވަވޑަިއަގންނަވ . އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑަށް ލަފ ކ ރެބޭފ ޅ ން އެބަ ބަ

ރ އަކީ. ޝްަވަވރ ެއއް މި މަޝްބޭއްޭވ ބައިނަްލއަގ ވ މީ މަގ ޅޭ ޮގތ ން  އި، މި ކަންކަމ ޓ އަރިޒަްމެގ މަސައްކަތ  

 ދ ޢަލީ ަވޙީ އަރިޒމް މިނިސްޓަރ ނަޑށް ފަހ ގައި އެަބއޮތް ޓ  މ ަގއި ަބއިެވިރވ ނަން. އަދި އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް މިކަ

ޑ މެން މ ދަމ  އަޅ ަގނ ރި މެންބަރ ން. މިކަމ ަގިއ ބަިއެވރިވ ން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެސްެވ

ަގންނަވ ނެ. ށް ޖަލްސ ެގ އެޖެންޑ  ލިބިަވޑައި ނަރި މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެނަން. ޖަލްސ އެްއ ބ އްވ  އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ 

ހައިެގ ރޭތަކ ެގ ތެރެއިން ރެެއއް. ފަހ  ދިތެރި ކ ތްހ ެގ ބަރަދަ މަިވލޭރޭ. ރޯ 27އެނިގަވިއަގންނަވ ެނ، މި ރެއަކީ 

ިރ ިއއްޒަތްތެކ ން އަަރއިަގތ މަށް ހ ރިހ  ފ ތަށް މި ތަކ ލީނައަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން، ިމ ދަތި ަވގ ތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން

. ހައްަދވ ނެ ކަމަށް ންކޮށްރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރަްއޔިތ ން ެވސް މި ރޭ ދ ޢ ކޮށް، އަޅ ކަ ެވސް، އަދި މެންބަރ ން

އަޅ ަގނޑ ެގ ބ ން. މެންނަށް މިއަދަށް ވ ރެ މ  ފ ަގތި މ ދަމ އެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ލިއަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢ އަީކ، ައޅ ަގނޑ 

  ޔޭެގ ބ އްޖަެވިރކަން ލިބ ން.ދ ނި ދެައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދ ޢ އަކީ،

 

 . ސް ނިމ ނީލިމަޖި .ينماللعا ب  ر هلل مدحوال
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