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

 

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

 ދ ވަސް( ންގ ރައަ) 2020 މޭ 5

 

 

  :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:

ަވނަ ދ ަވސް. ބ ރ ނ  ަނކަތ ން  12ަވނަ އަހަރ ެގ ރޯދަ މަހ ން  1441ދ ަވސް. ީވ ައންގ ރަ  2020 މޭ 5މިއަދަކީ 

ަވނަ ޖަލްސ ަގއި. ިމ  33ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  2020 ،ދެ މިތިބީނަވނަ ދ ަވސް. ައޅ ަގނޑ މެން އިށީ 14

 34ބަިއެވރިެވަވަޑިއަގންނަަވނީ  ދަނީ ެވބް ކޮންފަރެންސްއިން. މަިވގ ތ  މި ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބައްދަލ ވ ން ހިނަގމ ން މި

ަވގ ތ   ތ ރ ފ ޅެއްަގއި ެވސް މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ސަލ މ ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. އަދި ރަސްމީ ދަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ަވަޑިއެގން ނެތް.

 

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

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/33/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ ައކީ -3.1

 

 ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން .  4

 

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

ގ ނޫނ   ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ފ ނަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖް  ،ރ ތ ންރ ކ ރ ެގ ފަސަ -4.1

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން. ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ިއޞްލ ޙ ށް ( އަތ ެގ ގ ނޫނ އައިޖ ރ  އީޖިނ ) 2016/12ނަންބަރ  

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ބިލ ެގނައ މ ެގ ށް ިއޞްލ ޙ (އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12

ިއ ށް ދިމ ވ  ބައެއް ދަތިތަކ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސިދިމ ެވެގން  އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ މި ބިލަކީ ޚ އްސަ ހ ލަތ 

އްލެއް ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން މަޖިލީހ ން ކ ރ  މަސައްކަތެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެަބއޮތް ޙަހ ރަސްތަކަށް ޝިފ އެއް ނ ަވަތ 

އެހީތެރިކަމ ެގ ބިލ ެގ ނަމ ގައި މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވން ފޮނ ވ ފައިވ   19-ޑ  ިވކޮ

ވ ހަަކއަކީ  ؛އަދި އިތ ރ ވ  ން އ ިނވ ބިލ ގައި ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީ އެ ،ންބަރަށް ދަންނަަވންޖެހެނީބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި މެ

ބިލ ެގ  ބިލ  ެވއޭ. އެ ގ ޅޭ ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއި ެއބަ އެ ބަެޖޓ  ،ބިލެްއެގ ޮގތ ަގއިގ ޅޭ  އ ބ ނ  ފައިސ  ަގވ އިދ  މި

ލައިފިން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އިއަޅ ަގނޑ  ބިލ  ބަލަ ؛އެއް މ އްދ ަތކ ެގ ސަބަބ ންއެިކއެކި ތަންތަނ ަގއި ހ ރި ބަ

 ،ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އެއް ވ ހަކަައކީވ ހަކަެއއް. މ  2އަރިހ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެެވން އޮންނ ނީ 

ޮގތްޮގތަށް ހ ރި މ އްދ ތައް ބަދަލ ކޮށްދެއްވ ށޭ.  ބިލ ން ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީއަށް އަަސރ ކ ރ ނޭ ބިލ  ބަލ ފައި އެ

އަޅ ަގނޑަކަެށއް  ،ހ ލަތަށް ބިލ  ޯގްސ ކަމަކަށް ކ ރެްއވ މަށްފަހ ގައި އަލ ން ައނބ ރ  ބިލ  ެގނެސްދެއްވ ށޭ. އެއީ މި

 ،އަކީ ބިލެްއެގ ރަނަގޅ  ކަމެއް، ޯގސްކަމެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ެވސް އިނޭގނެ. ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަވ  ވ ހަކައެްއެވސް 

ބިމ ެގ މިތައް ޕަސެންޓް ސަރ ކ ރ ން ެއައށް އެހީތެރިެވދިނ މަށް. އ ދެ! މިސ ލަކަށް ދަނޑ ެވރިކަން ކ ރ މަށް ދޫކ ރ  ބިން

އެކަމަކީ ސަރ ކ ރ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި  ، ެވސް ކ ރ މަށް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސްއެކަމަކީ ސަރ ކ ރ ން

ފައިވ  ިބލ ގައި މިދެންނެިވ ކަންކަމަށް ޅ ހ ށަހަ ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ނީ. އެހެންީވމ ބ ނަ  މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  މި

ތަނ ގައި ފ ރަތަކަ ކިޔ ން  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ބިލ  މި ،މަނަ ބައްލަވ ފައި އަލ ން އަނބ ރ  ބިލ  ެގނެސްދެއްަވއިފި

ށް އެއްެވްސ އ ނިއިތ ެރއް ެގންަނަވން ބިލަ ދ ނެ. ނޫންނަމަ އަޅ ަގނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިކީ

 އަޅ ަގނޑަށް ބިލ  ސަރ ކ ރ ން ފޮނ އްިވދ ނެ. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ އޮފީހަށް ،އެދިަވޑައިނ ަގންނަަވނީ ނަމަ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ  ،ވ ނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީނިގަވަޑއިަގންނައެ ،އަޅ ަގނޑަށް ބިލ  ފޮނ ިވދ ނެ. އެހެންނަމަެވސް

ތަނަށް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  މި ،ަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ނޫން. އެހެންީވމ ސިޔ ސީ ޕ ޓީ

ޖެހެނީ ސަރ ކ ރ  ރަމްޒ ވ  ސިޔ ސީ ޕ ީޓއެްއެގ ތަނަށް ހ ށަހަޅ  ބިލ  ހ ށަހަޅަން ކ ރ ން މިހ ށަހަޅ އްވ  ބިލ  ނ ަވތަ ސަރ 

ޓޭ. މިއަދ  ށްތ  ހ ށަހެޅ މ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ބިލ  ރި މެންބަރ ެގމެންބަރެއްެގ ފަރ ތ ން. އެކަމ ގައި އިްއޒަތްތެ
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ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  އެބައޮތް. މ ަވށ  ދ އޮތް އިތ ރ  ވ ަހކަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ތި

 ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ 

ވ މ ަގއި، ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ހ ށަހެޅ އް  ،ނެީގ އ ދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ މި

ފޯސް ހ ލަތަކީ  މި .ެގ ައސަރ  ކ ރ ނެ ވ ހަކަ ިވދ ޅ ެވފަިއވ ތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްިވދ ޅ ވ މ ަގިއ މ ލިއްޔަތަށް އޭ 

ތެއް. މިއީ އެއްެވސް ަވރަކަށް އެްއެވސް އިްނސ ނަކ  ިވސްނަިއެގން ހ ރި ހ ލަތެއް ނޫން ދ ނިޔޭގައި. އަދި ހ ލަ މޭޖަރ

، ދައ ލަތ ން ސީދ  ފައިސ އަށް އަސަެރއް ހ ލަތަކީ. އެހެންީވމ  ނ  ހ ލަތެއް ނޫން މި ބ  ކޮށް ަގވ އިދ ަގއި އެޞަޚ އް

އެ ަފއިސ ެގ  ،ހ ރި ފައިސ  ކ ރިން ރައްކ ކ ރެިވަފއި ތަކ ެގ ތެރެއަށްނ ކ ރ ހ  ހިނދ  ދައ ލަތ ެގ އެހެން ބ ރ 

ކަން ެވސް ދިމ ވ  ކަމެއް ނޫންއެްއޮގތަކަށް  ހ ބ ނ  ރޫަގވ އިދ ގައި  ޙައްޤ ެވރިންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ދެންނެވ މަކީ

 ގެ ކީ ދައ ލަތ ތްތެރި ރައީސައަދި އިްއޒަ  ،ށް ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންވ ތީިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން

ަވރަށް ރަނަގޅަށް ެއކަްނ  ،ވ ތީ  ފ ރ އްވ ފައި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކަށް މ ޤ  އެންމެ އިްސެވރިޔ ެގ މަ

ބޮޑަށް  ނ ކ ރެޭވ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އްސް ޝައްކެ ެވކަން ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް ެއއް ންަނވ ނެެވަވަޑއިަގހ މ ފަ

އެކ ަގއި ހ ރީ. އަދި ހަމަ އެއ  ގައި އެއެތައް ބަޔެއްެގ ފައިސ  ޕެންޝަން ފަންޑ  އެދެން ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ހަމަ

ސަރ ކ ރ ެގ ބަޖެޓ ން ސީދ  ހަމަ   ، ދައ ލަތ ންމިހެންޮގސް އެކި ސެްކޓަރތަކަށް ،މަސްެވރިންނ އި ދަނޑ ެވރިްނނ 

 އީްސެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ރަ، އެހެންީވމ  .ެގ ަނމ ގައ19ި-ިވޑ އަސަރެއް ނ ކޮށް ަފއިދ ތަކެްއ ވ ނެ ޮގތަށް ކޮ 

ބިލ  މަޖިލީހަށް  ގ ޅ ވ ފައި މި މި ހ ލަތ  ،ބޮޑަށް އެދެން ސަރ ކ ރ  ިހންގ  ޕ ޓީ ނޫން ކަމ ަގއި ިވޔަސް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ .  އެންމެ ކ ަޑމިނ ން މަޝްަވރ ކޮށްލަދެއްވ ްނ އިނޭގތޯ. ަވރަށް އި،ެގންދެްއވަ ބަލައި

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

ައޅ ަގނަޑކަށެއް ނ ދެންނެޭވެނ  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދެނީ ތިކަން. އެހެންނަމަެވސް 

އަޅ ަގނޑ  އަަރއިަގންނަން  ކ  ކ ރ ނޭ ކަންަތްއތައް ނެތް ކަމަކަށް. އެކަމަ ލިްއޔަތަށް އަސަރ ބިލ ގައި ަދއ ލަތ ެގ މ  އެ

އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވ   ،ޮބޑަށް އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ަވރަށްއެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެ

ެގ އެްއެވސް މީހެްއެގ ހިތ ަގއި މެންައޅ ަގނޑ  ،ތ ަގއި ދޭތެރެައކ  އަޅ ަގނޑ  ހި އް ކަމ  ހ ަލތެޞަމިއީ ޚ އް ،ށް ވ ހަކައަ
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ބޮޑަށް  ތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  އެންމެބޮޑަށް އިްއޒަ ައޅ ަގނޑ  އެންމެ ،ފެދޭ. އެހެންނަމެަވސްޝައްެކއް ނޫ

 ހ ރިހ  ތަކ ަގއޭ ގ ނޫީނ ދައ ލަތް ހިފަހައްޓ ންޖެހޭނީ. ހ ރިހ  ަގވ އިދަކ އި ހ ލަތްޞަޚ އް ،ބޫލ ކ ރ  އެްއ އަސ ަސކީަގ

.   ހ ލަތ ގައޭ އަޅ ަގނޑ މެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނީޞަފ ޅ މިން މި ޚ އް ގ ނޫނެްއެގ ހަމަތަކ އި މިންތަކ އި، ފ ންމިނ އި

ކޮށްދެޭވނެ ިވ ދައ ލަތަކީ ެއއީއޭ. ެއއީއޭ ަރއްިޔތ ންނަށް ޚިދ މަތްއެީއއޭ ޒިންމ ދ ރ  ދައ ލަަތީކ ެވސް. ދެމެހެއްޓެނި 

ނ ަވަތ   ހ ލަތެއް އައިމ  އަޅ ަގނޑ މެން ދ އްަވިއަގތީމ ޞަވ ނީ. ޚ އް  ަގދަ ދައ ލަތަކަށްދައ ލަތަކީ ެވސް. ެއީއއޭ ަވރ  

، ދިރ ބ ކޮޅ ަގއި ހ ރި މީހ  އެހެން މީހަކަށް އަޑ ނ ހ  އަދި އެހެން  އެހެންީވމ  ؛ނެބ  މިހެންވެއްޖެ ،އެހެންވެއްޖޭ 

 ،އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި  މ އިހަމ ންދިޔަހަން އޮތް ަފއްެޔއް ޖަެވްސ އޭނަ އަމިއްލައަްށ ޖަ ތަނެއްަގއި ހ ރި މީހ 

ދޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ރަނަގޅ  ަދއ ލަތެއް ނ ހޯ ފެނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ރ ކަ ަކމެއް ގ ތްަގނަޑކަށް ނެތް.  ،ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ؛ިވދ ޅ ަވނީ 

 ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ އަޅ ަގނޑަށް މިހެން ދަންނަަވންޖެހެނީ ެވސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަރިހ  ،އެހެންީވމ 

އެކ ަގއި އެކަންކަމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ޑަކޮށް  ފަތައް ހ ރ މ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބިލ ގައި މިދެންނެިވ ސި

ްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ބިލ  ެގނެސްދެްއވ ށޭ. އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ެއއީ ރ  އިއަނބ  ނަށްްއވ ފައި އަޅ ަގނޑ މެންއިލަބައްލަވަ 

 އަޅ ަގނޑަށް މި  ،ަވޑަިއަގންނަވ ނެއަދި އެނިގަވރަށް ރީޒަނަބަލް ވ ހަކަެއއްެހން. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

ތަކ ން ޓްމެންޓ ކިެއކި ޑިޕ މިތަނ ެގ އެއ އި އަދި ތަނ ެގ އިދ ރ  މި ،ޖެހެނީ ެވސްބ ަވތ ެގ ވ ަހކަ މިހެން ފ ހަގަކ ރަން

 . ފަނ ަވތަ ކޮމިޓީތަކ ން ެއކިެއކި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ގ ތ ަގިއ ިވދ ޅ ވ ނެ ވ ހަކަތަކ ެގ މަްއަޗށް ެވސް ބަލ 

 

 . ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން 5

 

 ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއީ  ،ން ބޭނ ންަގއި ދަންނަވ ލަެގންދިޔ މ ެގ ކ ރީ ށްއަނޑ  މިއަދ ެގ ޖަލްސ  ކ ރިއަޅ ަގ

ގ ިޅެގން  އ ރޯގ ، މި ރޯގ  19-ިވޑ ކޮ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިހ ރ  ެގންދަނީ ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް

ރ ން ހިންަގން އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކަށް އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި ސަރ ކ އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ން 

ކ ރ މ ގައި މި މަޖިލީހަށް ފެންނަ ޮގތ ެގ ލަފައެއް ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ޒ ތައް ތަންފީނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

ކޮމިީޓއެްއ  2 ،ހ ިރހ  ކޮމިޓީއެއް  . މިަވނީ މަަސއްކަތް ހަވ ލ ކ ރެިވފަ ކޮމިޓީއ  12ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  މި ،ބަހ ސްކޮށް

. މި ހ ރިހ  ކ ރެިވފަަވނީ މަސަްއކަތް ހަވ ލ  ކޮމިޓީއަކ  12 ؛ކޮމިޓީއަކަށް ތޭރަސ ދަ ނޫންއެއް  12 ؛ފިޔަަވއި 

ިއއްޒަތްތެރި  ން،. ބޭނ ންެވެގްނ މެންބަރ ަވނީ ނިމިފަ ކޮމިޓީެއއް ިފޔަަވއި މަަސއްކަތް މިހ ރ  މި  2ކޮމިޓީއެްއ، 



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

5 

 

ޮގތ ން  ގ ޅޭ ޮގތަކ  އެއް ދޭން. ެދން ހަދ ނެޮގތ ން ސަރ ކ ރަށް ލަފަ ގ ޅޭ އޮތް ހ ލަތ  މިހ ރ  މި ،މެންބަރ ން އ ޅ އްވީ 

 ،ަވގ ތ  ރ އްޖޭގައި ދިމ ެވފަިއވ  ިގނަ މ ލީ ތަކ ން މިމަޖިލީހަށް ފެންނަ ޮގތެއް ސަރ ކ ރ ަގއި ދެންނެވ ން. މި ރިޕޯޓ  މި

 ެވސް، މ ލީ ކަންތައްތައް އެބަހ ރި. ށް ސ ފ ކޮށް ފެންނ ންތިސ ދީ، އިޖ ތިމ ޢީ ކަންތައްތަކ ެގ ވ ހަކަަތއް ަވރައިޤް

އަދި އިްއޒަތްތެރި  ،ތަކ ން ތިބޭފ ޅ ންނަށްދީ ކަންތައްތައް ެވސް. މި ރިޕޯޓ ޞ ތި ކަންތައްތައް ެވްސ، އިޤްއިޖ ތިމ ޢީ

އ މްދަނީއަށް ަވރ އި ދައ ލަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ އ މްދަނީ ހ ރި ،މެންބަރ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސ ފ ކޮށްދެއްވ ަފއި އެބައޮތް 

ތަފ ތ  ޮގތްތަކ ެގ ވ ހަކަ. ަދއ ލަތ ެގ ހ ރިހ  ތ ެގ އ މްދަނީއަށް ެވެގންދ ެނ އެިކއެިކ އަންނ ނެ ބަދަލ އި، ަދއ ލަ

ތަކ ަގިއ ހިމެނިފައި އެބައޮޭވ. ވަޒީފ  ެގއްލޭ މިންަވރ ، ވަޒީފ  ފިލ ަވިއެގން މި ރިޕޯޓ ވ ޒ ރ އަކ ން މަޢ ލޫމ ތ  އޮޅ ން

ތަކ ގައި އެކީަގއި މި ރިޕޯޓ  އިތ ރ  މައްސަލަތަކ  މ ެވދ ނެއިން ދިއްެގ ކަމ އި، އެއެއްލެީނ ކޮންބަަވޒީފ  ެގ ،ެގއްލޭ އަދަދ 

ކަންކަން އޮތް މިންަވރ އި އަިދ  މި ،ަވންނ ނެ ަތނެއް ނެތޭ މީހ ން ،. ބޯހިޔ ަވހިކަން ގެއްލި ޭވބަޔ ންެވެގން އެބަ 

ަގނޑ  . އަޅ  ރަށް ރަނަގޅަށް އެބަހ ރި ބަޔ ންކޮށްފަތަކ ަގިއ ަވމި ރިޕޯޓ ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ޮގސްދ ނެ މިސްރ ބަކ 

ހ ލ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް  އޮތް ދަތި  ލ މ ަގއި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން މިއިތައް އެކ ލަވަ މިދަންނަވ ހެން މި ރިޕޯޓ 

 . އެ މ އައްސަސ އެއް ނެތް ،ހ ރި އިދ ރ ެއއްގ ޅ ން ؛ެވސް އިދ ރ ެއއް، މ ައއްސަސ އެއް ނ ދައްަކވ  ހަމަ ެއއްވ ހަކަ

ސަރ ކ ރ ެގ  ،މ ސްތަިގއްލ  މ ައއްސަސ ތަކ ން  ،ަބޭވ މިނިަވން މ އައްަސސ ތަކ ންބޭފ ޅ ން މަޢ ލޫމ ތ  ހޯއްދަވ ފައި އެ

ަވިކަވިކ  ،އަމިއްލަ ިވޔަފ ރިތަކ ން  ،ކ ރ  ޖަމ ޢަތްތަކ ންސ ބަހަށް މަސައްކަތްހިލޭ ،އަިމއްލަ ފަރ ތްތަކ ން ،އިދ ރ ތަކ ން

އެބަޭވ. އަދި ހ ރިހ   ލީމ ޓެއް އެއްކޮށްހ ރިހ  ރިޕޯ ފ ހ އަްށވ ރެ ިގނަ ސ1500ަ ލަމ ފަރ ދ ންެގ އަތ ން. މ ޅި ޖ  

ތިން  ؛އަްށވ ރެ ިގނަ ހޯދ ން ހ ރިހ  ރިޕޯޓެއްގައި އެަބޭވ. އެތައް ސަތޭކަ  300ތަކެއް އަޅ ަގނޑ  ިކޔަިއފިން. ރިޕޯޓ 

މަލ ކ ރ ންީވ ޮގތ ެގ ޢަށް ތަކ ން ސަރ ކ ރަ އަްށވ ރެ ިގނަ ހ ށަހެޅ ން މި ރިޕޯޓ ތަކ ގައި އެބަޭވ. މި ރިޕޯޓ ކަސަތޭ

ަވނަ  2020މަޖިލީހ ން ފ ސްކޮށްފައިވ   މިހ ރ  މި ،ނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެދެޭވ. އެމަޖިލީހަށް އެބަ ެރއް މިއްވ ތަސަ

އެ ބަޖެޓ ަގިއ ބ ނެފައިވ  ޮގތަކަށް އ މްދަީނއެއް ެވސް ނ ލިބޭނެ. އެ ބަޖެޓ ގައި ބ ނި ޮގތަކަށް ޚަރަދެްއ  ؛އަހަރ ެގ ބަޖެޓ 

ަވގ ތ  ހިްނޭގަކށެއް ނެތް. މިީއ ރިޕޯޓ ެގ  ރ ކ ރަކަެށއް އެކަމެްއ މިަގނޑ މެންނަކަށް ނ ކ ރެޭވނެ. ސަެވސް އަޅ  

ައޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް މިއަދ   ،އި އިރ ޝ ދ  ެއއީޔ ލަފަ ،ހ ށަހެޅ ންތަކ އި  ،ހޯދ ންތަކ އި

 އި އިރ ޝ ދ . އެ ޔ ަވކީލ ންެގ ލަފަންެގ ޓަަކއި ދިެވިހރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ވ  ޮބޑ  އ ނަދގ ލ ން އަރަިއަގތ މަށް ދިމ ެވފައި

ބަސްތަކ ން  ަގިއ ދެން ހަދަންީވ ޮގތަީކ ކޮބައިކަްނ ސ ފ ސަރ ކ ރ  ެގބ ނ ން ތިަޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންަވކީލ ން ބ ނ 

 އް މ ޭލަގއި އެރަށްރަށ ެގ އެތައް ބަ  ؟މ ލޭަގއި ބަންދ ެވފައި ތިބި މީހ ން ކިހިނެއްތޯ ހެދޭނީ ިވދ ޅ ވ ން.ިވދ ޅ ވ  

 މީހ ންނަށް އޮތް  ޮގތްޮގތަްށ ބަންދ ެވފައި އެބަތިބޭ. އެ މިތަނ ގައި އެކިންބަެއއް އެތަ އި އެބަތިބޭ. އަދި ެއތައްބަންދ ެވފަ

 ، މިންނ އަދި ވަޒީފ ތަްއ ެގްއލިދިޔަ މީހ ންނ އި، ބޯހިޔ ަވހިަކން ެގއްލިިދޔަ މީހ  ؟ވ ނެ ޮގަތކީ ކޮބައިތޯ ،ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ 



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

6 

 

ތަކ ަގއި އަލިފ ން ޔ އަށް ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަްއ މި ިރޕޯޓ ؟ އްތޯން އޮީތ ކޮން ޮގތްޮގތެ އެންމެނަށް ެވްސ ހެދެ

މިންަވރެއް، ކޮންމެ  ހ ރި ންބެލިފައި އެބަހ ރި. ކޮންމެ ކ ންފ ންޏެއްެގ ހ ރިހ  ޚަރަދެއް، ކޮންމެ ކ ންފ ންޏަކަށް ލިބެ 

 އެބައޮްތ. އަޅ ަގނޑ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ފ ެވފައިގައި ސ  ރި މިންަވރެއް މި ރިޕޯޓ ކ ންފ ންޏެއްެގ ފައިދ ހ 

ކޮށް މަޖިލީހ ެގ އިދ ރ އަށް ޞަދަންނަަވން އަދި ޚ އް  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ންނަށް ަވރަށް ؛ކިބައިން

ކޮށްދެއްިވ  ބޭފ ޅ ން ލ މ ަގިއ އެއިލަވަ ތައް މިޮގތަށް ެއކ މި ރިޕޯޓ  ،ދަްނނަަވން ބޭނ ން ށް ޝ ކ ރ ޑަބޮ ަވރަށް

ތައް ފ ސްވ މ ން އެ ރިޕޯޓ  ،ތައް ބަހ ސްކޮށްކ ރަނީ ތިބޭފ ޅ ންެގ ރިޕޯޓ ތ މަސައްކަތް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މިަގސް

ން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަްށ އަރ ވ އިރ ގައި ަވކިން އެަބ ތައް ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށް އަރ ވަ އަޅ ަގނޑ  އެ ރިޕޯޓ 

 ގ ޅޭ ތަކ ަގއި ހިމެނޭ ހޯދ ންތަކ އި ހ ށަހެޅ ންތައް. އެ ހޯދ ންތަކ އި ހ ށަހެޅ ންތަކ  ރިޕޯޓ ެލޭވނެ ތިބޭފ ޅ ންެގއިކ ަލަވއެ

، ކ ރަްއަވމ ން ެވސް ެގންަދވ ނެ. އެހެްނީވމ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ބަހ ސްތަނ ަގިއ ެވްސ  ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން މި

 ެވބްސައިޓ ަގއި މި  ތައް ިކޔ ްއވ ށޭ. ަމޖިލީހ ެގރިޕޯޓ  ،ށްރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަ ދަންނަަވން އެބައޮތް ފ ރ ޞަތ  

އިްނ އ  މީޑި ،ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަްނނަަވން ބޭނ ންއ  ހ ންނ ނެ. އަދި ޚ އްޞަކޮްށ މީޑި ލިބެންަވގ ތ  ހ ރިހ  ރިޕޯެޓއް 

 ެލއްވ ން. އިރިޕޯޓ ތައް ބައްލަވަ 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން 6

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

 ، ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން. 6އެޖެންޑ  ައއިޓަމ  

 އަރައިަގތ މަްށ ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ންރޯގ  ފެތ ރ ނަ  19-ކޮިވޑ  -6.1

ކ ރަނިިވ ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކ ރ މ ގައި ތިމ ެވށްޓަށ އި އިޔ ދަޒ ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮގ ރ މ  ތަންފީ

އ ސޫލ ަތކެްއެގ ލަފ  އެކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އެ ޕްރޮގ ރ މ ތައް ހިްނގ ނެ  އި،އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލަ

ޮގތ ެގ  އެންޑް ކްލައިމެންޓ  ޗޭންޖ  ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި  ޮގތ ން އެންަވޔަރަންމަންޓް ގ ޅޭ ސަރ ކ ރަށް ދިނ މ 

ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އްރިރ . ހޯރަފ ށީޤަދެްއވ ނީ ކޮމިީޓެގ މ އިހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީރިޕޯޓ . 

 ންބަރ .  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެ ހޯރަފ ށީ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހޯރަފ ށީ
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ގައި ތި ިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ިމ އީސް. ދެންމެ ތަޢ ރަފ އ ދެ، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަ

އިން ދިމ ެވދ ނެ ކ ެގ ސަބަބ ން އެނ ދިނ މަށް ސަރ ކ ރ ން އަޅަމ ންދ  ފިޔަަވޅ ތަޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ކޮިވޑ  ،ހ ށަހަޅަނީ

 އިްއޒަތްތެިރ ޓަކައި ކޮމިޓީެގގ ން ހޯދ މަށް ނއްލ  ތިމ ެވށްޓ  އިޔ ދަކ ރަނިިވ ހަކަތައިެގ ރޮޙަ ނ ރަނަގޅ  ކަންތައްތަެކއްެގ 

 ...ަވރަށް މެންބަރ ން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ނަންަގވ ފައި އޮތީމ  ،އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ެއކ ަގއި އެ ިނޒ މީ ނ ކ ތ އަށް  ކ ތ ެއއް އޮތ މ އަދި މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ެވްސ ނިޒ މީ ނ ށް ހައި

 އަރ ވ ނަން. މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ެތރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ިއއްޒަތް ިއ،އަރ ވ ފަފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

ެެތް. ެއއީ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ނެންެގިވ ނިޒ މީ  ނ ކ ތ ެއއް މިހ ރ  ބޭނ މެއްނއަސްލ  ިނޒ މީ  އ ދެ، އަޅ ަގނޑ 

 ެދއްަވއިިފ ސަޢީދަށް. އެހެންީވމ ، އެ ނ ކ ތ އ  ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ހ ރި ވ ހަަކ މަނިކ ފ ނ  ިވދ ޅ ެވ

 ހިސ ބ ން ނިމ ނީ.  ވ ހަކަ އެ

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

 ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ .  ކ ޝ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ަވށ 

 ،ވި ވ ހަކަފ ޅ ގައި ހަމަ ިވދ ޅ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް ނެީގ

ތިބި މެންބަރ ންގެ  އިކޮށްފަގ ޫނނ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ ބޮޑެތި ޒިންމ ތައް ރައްޔިތ ން އިންތިޚ ބ  ޚ އްޞަ ހ ލަތްތަކ ަގއި

ކ ރެްއިވކަން ެވސް ހަމަ  ދ ަވހ  ަވރަށް ހަމަ މަސައްކަތްކޮނޑ ަގއި އެިޅެގންދ ނީ. އެ ހ ލަތަށް މަނިކ ފ ނ  ދ ދި މިދ ކަށް
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އަކ ރެއް  ތިންދައ ލަތ ެގ މ ލިއްޔ އަށް ޒިންމ ވ މ ެގ ގ ނޫނ ެގ މ ހިންމ   ،ހ ންނ ނެޅ . ެއކަމަކ  ެވސް ހަނދ މަފ އެނޭގ

ކޮށް ފ ސްޓްރެކ   ހަމަ ހަށްަވނީ ަވރަށް އަަވ ސަސްޕެންޑ ކ ރ މަށްފަހ  މި މަޖިލީހ ން ކޮމިޓީއަކަށް ެވސް ނ ޮގސް ެއކަން

ހެން ދަންނަވ އިރ  ިވދ ޅ ވ ނެ ބަެއްއ ދެން މިހަމަ  ؛ތިޒ ރ ކ ިރންަވނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން އިންއިނިންމ ލެިވފަ

ވ ހަކަތަކެއް ނޫން ކަންނޭނެގ އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތޭ. ކ ރީެގ ސަރ ކ ރ ތަކޭ. މި ހަމަ ކ ރިން ކަންކ ރި ،މެންބަރ ން

ބޮޑެިތ  ށްަގިއ މ ލިއްޔަތ  ގ ނޫނަ 2013ެވސް ެގންނަންޖެހޭ  އިސްކ ރަްނީވ. އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ ހަނދ ނަށް

އޮތްއިރ ގައި އެ ގ ނޫނ  އެންމެ ނ ރަްއކ ތެރި ަވގ ތ  ިއޞްލ ޙ ކޮްށ  މިހެންހ ރިކަން އިނޭގތޯ.  ސަ ޙ ތަކެްއ ައއިއްއިޞްލ 

ކަން އެއީ ބިލިައން ރ ފިޔ  ނެރެފި 4.4ަފއިސ  ޕްރިްނޓ ކޮށް ބ ޒ ރަށް  ،އަކ ރެއް ަސސްޕެންޑ ކޮށް ތިންމ ހިންމ  

ޅޭ ވ ހަކަ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި ކަމ  ނ ގ ލަތ އި މިޙަޤީޤަތެއް އިނޭގތޯ. އެހެްނީވމ ، އެ ހ 

 ހިފީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ .  ރައީސް، މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ން ަވރަްށ ތަނ ގައި ބަހ ސްކ ރަ މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ބިލ  

ކ ޑަކޮށް އަިދ  !ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރޭ ،އެދެން. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވައިފިންބޮޑަށް 

އަޅ އްަވްނެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން  ލިއިޅ . ތައޭެގންަނަވްނީވ ނޫންތޯއޭ. އަދި ރަނަގޅަަކށް މި ނ ފެތެ އިފަ ލ އިމަށައި ކޮށަ

 ވ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ބިލ  ގ ޅޭ ފެއްތީމަ މިކަންއި ަގޅަށް ކަނޑަ މ ، ރަނއެހެންީވ އ ޅެނީ. މި

ޮގތ ން މަޝްަވރ ކ ރ މަށް ސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންނ  ބައްދަލ ކ ރ ނަން. އެހެންީވމ ، އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އިްއޒަތްތެރި 

ެވން ހ ރި ހ ރިހ  މަސައްކަތެއް އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެިރ ރެތަނަށް ެގނައ މަށް ކ  މި ،މެންބަރ ެގ ބިލ  ެގނައ މަށް

 މެންބަރަށް ކޮށްދޭނަން. އަޅ ަގނޑަށް ބިލ  ެގނެޭވނީ ަގވ ިއދ ެގ ތެރެއިން. އަޅ ަގނޑ  ސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންނ 

   ރ .ބަދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ޯހރަފ ށީެވސް މިކަމ  މަޝްަވރ ކ ރ ނަްނ މިއަދ  އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހޯރަފ ށީ

އައި ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދަންނަަވމ ން އ ދެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ންނަށް ދެއްިވ ކ ރ  ނޑ މެައޅ ަގ ،މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރެްއވި މެންބަރ ން ަވރަށް ފ ޅ  ދ އިރ އެްއގައި ަވރަށް ބ ރަ 

ންޑޭޝަންތަކެއް ހިމެނޭ. މެިގނަ ރެކޮ ލ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރިޕޯޓ ގައި ަވރަށްއިމ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި ރިޕޯޓ  ެއކ ލަވަ 

 ޮގެތއްަގއި ސ ލ ޚ ލ ަނން ަވރަށް އިންޭޑޝަންތައް ދަންނަވ ލ މ ެގ ކ ިރން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ މެއެހެންނަމަެވސް، ެރކޮ

ޮގތް. އ ދެ، މަޝްަވރ ތަކ ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގީވ  ރި މެންބަރ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅ  މިކަމ ަގިއ ހ ރިިއއްޒަތްތެކޮމިޓީެގ 
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ދިެވހިރ އްޖެ މިހ ރ  ަވރަށް ބޮޑަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދ ވ މ ެގ މަސައްކަތްަތކެއް  ،ކަމަކީ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް

ލަނޑ ދަނޑިތަކެްއެގ މަްއޗަށް  ެގރ ސްތ   ރ ސްތ  އަދި ދިގ  މެދ  ،ތ ރ ސް ރޮނގ ން ކ ރ  ން. މިކ ރަން އެބަޖެހޭކަ

ޮގތަށް ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީެގ ނ ރެސްކަމ ގައި ހެދ މ ެގ އ ސޫލ ަތކެއް  ބިނ ވ 

ދެންނެިވ އ ސޫލ ތައް ޓަންކ ރ މ ގައި މިެގ ތަރައްޤީ ަބއްލަންޖެހޭކަން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންއިަވރަށް ައަވހަށް އެބަ އެކ ަލވަ 

ކަމަކަށް  . ދެަވނައެންމެ އިސްދައ ރެއް އަދ ކ ރަންޖެހޭކަން މެންބަރ ންެގ މަޝްަވރ ތަކ ން އަޅ ަގނޑަްށ ފ ހަަގީވ

ތީެގ އަދި ކ ބޯަތކެ ިއ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފެނ އި ަހކަތައ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގީވ އެންމެ މ ހިންމ  ނ ކ ތ އަކީ

މ ގައި ިގަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން. މިފަދަ ހ ލަތަކީ ކ ރިމަތިނ ވ ނެ ހ ލަތެއް ކަމަށް ދެކިެގން ންކަން ހޯދ މިނިަވ

ވ ރެ ރަނަގޅަށް ސ ބިތ ނ ވ   އެއީ ރަނަގޅ  ިވސްނ ން ނޫންކަން މިއަދަށް ،ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ބެހެއްިޓ ިވސްނ ން

މ ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަަގށް ކަންކަން ރޭވ މ ގައި ަވރަްށ . އެހެންީވކ ރައްވ ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ހަަގ

ިގނަ ވަޒީފ ތަެކއް ެގއްލިެގްނ  ،ކަމަކީ  . ތިންަވނަބޮޑަށް ސަމ ލ ވ ންޖެހޭ ނ ކ ތ އެއް ކަމަށް މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެްއިވ

ޓަށް ށްއެކަމަކީ ތިމ ެވ ،ނަމަ ހިއްޖެކ ރަންޖެއް ހޭދައ މްދަނީ ލިބޭނެ މަގެއް ނެތި ިގނަ ދ ަވސްތަެކއް ިގނަ ރަްއޔިތ ންތަކެ

ހިނދ ގައި ދެނެަގންނަން   އޭެގ ސަބަބ ން ަވރަށް ބޮޑެިތ ނޭދެޭވ އަސަރ ތަކެއް ކ ރ ެނކަން އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި

 ކަން ފަީގރ   ،ދ ނިޔެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައްކ ވ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ޙަޤީޤަތަކީ .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ ކަމެއްަކން.  ލ މެހިފައި އޮންނަމިއީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ގ ޅި ،ތިމ ެވށި ހަލ ކ ވ މ  އިތ ރ ވ މ އި

ދިރިއ ޅ މ ެގ ހ ލަތ  ދަށްަވމ ންދ ން  ،ބޮޑަށް ސަމ ލ ކަން އެބަ ޭދންޖެހޭ ިގނަ އަދަދެއްެގ ަބެއއްެގ ވަޒީފ  ގެއްލި 

ރަށް ބޮެޑިތ ަވޓަށް ށްޮގތ ން ތިމ ެވ ސީދ  އިންއެ ،ނަމަ ލައިފި ކަމ ަގއި ަވނީ ށްއަޅ ަގނޑ މެން ދިގ  މ އްދަތަަކށް ދޫކޮ

ކަމަކަށް މި މަޝްަވރ ތަކ ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ެރވ ނ   ކަމެްއކަން. ހަތަރ ަވނަ ެގއްލ ންތަެކއް ވ މަކީ ެއކަށީެގންވ 

ރ  ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް އެންމެ ންނަށް މިހ އ ެދ، އަޅ ަގނޑ މެ ؛މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ިވްސނ ން އެންމެ ބައްޔަކަށް  ،ކަމަކީ

ފެތ ރ ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ނ ަވތަ  19-ކޮިވޑ  .ެނތްއް އެްއެވސް ޝަްއކެ ؛ނ ރައްކ ތެރި އެއް މަްއސަލަ 

 ،ދ ނަމަދ ަވސްތަކެއް ހޭަދެވެގން ކ ރ  ަމސައްކަތްތަކަްށ ިގނަ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ސަރ ކ ރ ން މިކޮންޓްރޯލް

 ،ެވސް ިމކަމ ގައި ިވސްނަންޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތައް. މިސ ލަކަށް ކ އްލި ޮގތަކަށްބަހ ރި ަވރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލީހ ގައި މ ހިންމ  މަޝްަވރ ަތކެްއ  ،މައްަސލަ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ނަން އ ދޭ ޮގނޑ ވ މ ެގރަށްތައް 

ެވސް  ިގނަ ސ ވ ލ ތައް  ން ަވަރށްސްޓަރ  އަޅ ަގނޑ މެކ ރެެވމ ންދިޔަ އަދި އިްއޒަްތތެރި ތިމ ެވށްޓ  ބެހޭ މިނި

ެވސް ަވރަްށ  ަސރ ކ ރ  އަިއއިރ  މި ،ެވސް އަހަރ  ފެށ ނިއިރ  މި ރ އްޖޭެގ ރަށްތައް ހ ރީ ،ކަެމއް ކ ރިމަތިކ ރ ިވ

ކަމ ެގ ބޮޑަށް ޮގނޑ ެވފަ. ަވރަށް ބޮޑަށް ހަޑިެވފައި ހ ރީ. އެ ރަށްތައް ސ ފ ކ ރ މ ެގ ޕްރޮގ ރ މ ތަކެއް ރޭެވމ ންދ 

ކަންތައް  އަޅ ަގނޑ މެން ަބލަމ ންދަނިކޮށް މި ޮގތް ަގމ ންދ ނޑ މެންނަށް ލިބޭ. އަދި އެކަން ހިނމަޢ ލޫމ ތ ތައް އަޅ ަގ
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  ، މަހެއްހ  ދ ަވސް ޮގސް މިއަދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލ އިރ  މި ފެންނަނީތިން ކ ރިމަތިީވ. މިއ އެކ ގައި މި ފ އިތ ެވދިޔަ 

 ންނަނީ ކަނޑ  ދަތ ރ ކ ރ ން އ ނދަޫގަވމ ން އަންނަތަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެ އޮތް ބޯމަތީަގއި ންިވއްސ ަރ މޫސ 

ޒަމ ނ އްސ ރެ ފެށިެގން އެބަ ތަޖ ރިބ ކ ެރޭވ  ގ ިޅެގން. ެއއ ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޯގސްވ މ   ންތަން. އެއީ މޫސ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ެވއްޓ ން އެއީ މައްޗަށް ފޮއި މޫސ މ  ގ ޅޭ ތަފ ތ  ބަލިމަޑ ކަން އަންނަކަން. އެހެންީވމ ، ރިހޭފައި

ރަށްތައް ސ ފ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަްށ ކ ެރެވްނ  ،ަދނޑިަވޅ ަގިއ ރަށްތަްއ ޮގނޑ ނ ވ ނެ ޮގތަކަށް ޮގެތއް ނޫން. މި އެނދޭނެ

 ޖެހޭ ދޭން ަވގ ތ  ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޚ އްޞަ ސަމ ލ ކަމެއް މި އި،ހ ރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަ

ފ ހަަގކ ރެްއިވ. އ ދެ، މިދެންނެިވ މަިއަގނޑ  ިވސްނ ންތަކ ެގ އަލީަގއި  ންޒަްތތެރި މެންބަރ ކަމަށް ެވސް ކޮމިޓީެގ ިއއް

ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ިމ  މަސްދ ަވސް ީމެގ ހަމަ ބަރ ބަރ  އެއް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލީއިކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް އެކ ަލވަ 

 25އިނޭގތޯ.  ނަކަށްންޑޭޝަމެެރކޮ 25 ،ވ ލަންރިޕޯޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެްނ އެބަ ޮގ . އެަވނީ މި އިމަސައްކަތް ކޮށްފަ 

އަޅ ަގނޑަްށ  .ލ ޞ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެޭވތޯ ބަލ ނަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްޚ ކަމެއް ަވރަށް  ކަމަކަށް. އެހ ރިހ 

ޓީން ސަރ ކ ރަށް ދޭން  ކަށް ކޮމިންޑޭޝަނަމެތަންކަން. އެންމެ މ ހިންމ  ރެކޮއެނޭގ ަވރަށް ަވގ ތ  ެވްސ ކ ޑަ

ކ ރަްނ ހަމަ ހަކަތައިެގ މިނަވންކަން ހޯދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ދިެވހިރ އްޖެ މަސައްކަތް ،ބޭނ ންަވނީ

ެވސް ހަމަ ބޭނ ންވ ނެ. ކޮންމެ ނ ރައްކ ތެިރ  ަވގ ތ  ހަކަަތ މި ަގއިއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދެވހިރ އްޖޭ އެބަޖެހޭކަން.

ން ބޮޑަށް މިކަމ ެގ ިވސްނ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެަބ އ ދޭ. ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ނަށް ގ ިޅެގން އަދި ަވކި  ލަތަކ ހ 

 .ފ ސްކ ރި ަގރ ރެއް  އިމޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ  ބެހޭ ކޮމިޓީން ކ ރިން މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ އިތިމ ެވށްޓ  ،އަންނަނީ

ނ ކ ތ ައކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ެގ މ ހިންމ  ދެަގރ ރ . އެ ަގރ ރ ެހޔޮކ ރ މ  ބެހޭ  އ ދެ، އެއީ ކަރަންޓ  ައގ 

ދަނޑިަވޅ ގައި ކޮމިޓީެގ ެމންބަރ ން ަވރަށް ފ ޅ  ދ ިއރ އެްއގައި މަްޝަވރ ކ ެރްއިވ  ލ ނަން މި އިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ

ރަންޓ  އ ެފއްދ މަށް ެގ ކަރ އްޖޭ ،ވ ނެ އިއެ ަގރ ރ ެގ ތިންަވނަ ނަންބަރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ބ ނެފަ .ނ ކ ތ އަކަށް ވ ތީ

ލަްއކަ  ފަސްަވނަ އަހަރ  އެކަނި ދިެވހިރ އްޖެއަށް  2018ކ ރ  ބޮޑ  ހޭދައަށް ބަލ އިރ    ަގތ މަށްސެލްބޭނ ންވ  ޑީ

ބިލިއަން  5.4މެޓްރިކް ޓަނ ެގ ޑީސެލް އެތެރެކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެން ހަ އަށް ފަސް ސަތޭކަ ނ ަވދިހ ސް އެކ ީވސް 

އެންމެ އަހަރަކަށް.  މޭދެއް އަޅ ަގނޑ މެްނ ކ ރީރިކ  ޑޮލަރ ެގ ބޮޑ  ޚަރަމިލިއަން އެމެ 439ނަމަ  ެއއީ ޑޮލަރ ން ،ރ ފިޔ 

މިހ ރ  ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިޤްތިޞ ދ ެގ ެއންމެ މ ހިންމ  ދ އިރ  ސ ިވޗް  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސ ވ ލަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިހ  ިގނަ އަދަދެއްެގ ؟ ރަމ ންދ ނީކ ދެން ދަ ބޮޑ  ޚަރަދެއް އޮފް ކޮށްލ މަށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކިހިނެއްތޯ މިފަ

ެއއ ެއކ ަގިއ ؟ ކ ރ ނީ ޚ އްަޞކޮށް ބޭރ  ފައިސ  ތެޔޮ ަގތ މަށް ޓަަކިއ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ،ފައިސ 

 ،ރަށ ަގއި 189މީހ ން ދިރިއ ޅޭ  އިރ އްޖޭގަ  ،ވ ނެއިަވނަ ނަންބަރ ގައި ބ ނެފަދިހައަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެ ަގރ ރ ެގ 

ޕީ.ީވ ސިސްޓަމ   ޓ ެގ ސޯލ ވޮ ކިލޯ  ތިންެގެއއްަގއި  ،ެގ ހ ރި ަކމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެިސއ މްކޮށް 160ރަށެއްަގއި 
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އޭެގ  .ޓ ެގ ކަރަންޓ  އ ފެއްދ މަށް މަގ ފަހިވ ނެ ކަމަށްމެަގޮވ 91އޭެގ ސަބަބ ން  ،ހަރ ކ ރެވ ނ  ކަމ ަގއި ިވަޔސް 

ެގ އ ނިެވެގންދ ނެ ަކމަށް. އަދި ޭއެގ ނަތީޖ ެއއް މިލިއަްނ ލީޓަރަށް 55 އަހަރަކ  ސަބަބ ން ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ ޑީސެލް

މިއީ  .މިލިއަނަށްވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔ  ދިެވހި ދައ ލަތަށް ސަލ މަތްކ ރެޭވނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 607ޮގތ ން 

ގެ ންކަމ  ބެހޭ ތަޖ ރިބ ކ ރ އީ ސ ބ . މިބެހޭ އިންޖިނިއަރ ންެގ ހި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެކަނި ހިސ ބެއް ނޫން. މިއީ ކަމ 

ޮބޑަށް ިމކަމަށް ިވސްނަްނީވ އެހެން ަވގ ތެްއ ނެތް ކަމަށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެްއިވ. މިއަށްވ ރެ  .ހިސ ބ 

މަކަށް ކ ރ މ ެގ ނިޒ މ  ދެމެހެއްޓެނިިވ ނިޒ އަދި ދެަވނަ ކަމަކަށް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދިެވހިރ އްޭޖެގ ދަތ ރ ފަތ ރ 

އެަބ  ށްލ ކ ރަން. ތެލަށް އެކަނި ަބރޯސ ވ ން ކ ޑަކ ރ މަށް އ ަޅނދ ފަހަރ ެގ ފަރ މ އަދައަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަ

 ،ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ. މި ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ މިހ ރ  ހ ރި ަގވ އިދ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢ ޔަތްކޮށް

މެންބަރ ން ަވނީ ފ ހަަގކ ަރއްވ ފަ. އ ދެ، ދެންމެ  ޓީެގބަދަލ ތަކަށް ިވސްނ މަށް ކޮމި ަގވ އިދ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ  ،އިޔ ދަކ ރަިނިވ ހަކަަތއިެގ ރޮގ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިދެންނެިވ ނ ކ ތ ތަކ ެގ އިތ ރ ން

 ،ރަފ ކޮށްޢ ަގއި ލ ިއ ލޯނ  ިލބޭނެ ސްކީމެއް ތަޕެނަލް ހަރ ކ ރަން ބޭނ ންވ  މީހ ންނަށް ރަށ  ފެންަވރ  ސޯލ  ،ިވދ ޅ ވޭ 

ންކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތްތަްއ ޤީ ހަކަތައިެގ މިނިަވންކަމ ިއ ހަަކތައިެގ ަރއްކ ތެިރކަން މިހ ރަށްވ ރެ ބޮޑަްށ ދިެވހިންނަށް ޔަ

ތަ ބޭނ ންވ  މިންަވރ  ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ަގިއ ހަކަ ،ކ ރ މަށް. ފަސްަވނަ ނ ކ ތ އަަކށް މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެއްވީ 

ކަށް ބަޖެޓ  ހަދ އިރ  އިޔ ދަކ ރަނިިވ ހަކަތައިެގ ކޮމްޕޯނަންޓެްއ އޭގައި ހިމެނ މަށް ބަޖެޓ   ތައެ މަޝްރޫޢ  އި،ބަލަ

 ،އެބަޖެހޭ ސަމ ލ ކަންދޭން. ހަަވނަ ކަމަކަށް މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެއްވީ  ަގއިތައްޔ ރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރ އިރ 

އަހަެރއްހ  ދ ަވަހށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް ތެޔޮ ތް އޮކ ޑަމިނ ން ކ ރިއަށް ސްެވރިކަަމށް އެންމެ ދަތ ރ ފަތ ރަށ އި މަ

 ހ ލަތ ގައި ެވސް ަމސްެވރިން އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ  ްނކ ރަން އެބަޖެހޭ. އ ދެ، މިހ ރ ެވސް މިޤީރައްކ ކ ެރޭވނެކަން ޔަ

 ންކަން އޮތ ން. މ ޅި ދ ނިޔެ ބަންދ ެވެގންޤީ ޔައަދި ތެޔޮ ލިޭބނެކަމ ެގ ،ޮގތެއް ައގ ހެޮޔކޮށް ތެޔޮ ލިބޭނެ ،ކަމަކީ

އަދި ދަތ ރ ެވރިންނަށް ޓަކައި ެއކަށީެގްނވ  ަވރެްއަގިއ  ،ްވ މަްސެވރިންނަށް ޓަަކއިއަންނައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޒ 

ސް، މެންބަރ ން  އެ ކެޕޭސިޓީ ރަނަގޅ ކ ރަން އެބަ ިވސްނަްނޖެހޭ. ހަތްަވނަ ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީހ ރ މަށް ޓަކައި 

އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އި،ތަކ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަްށ އެޅޭނެ ފިަޔަވޅ ަތކަކީ ކޮބަިއތޯ ބަލަނިޔ ޓިލިޓީ ކ ންފ  ،ފ ހަަގކ ރެްއީވ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ ބައެއް ހިސ ބ ތަކ ން ބަެއްއ  ،މިހެން މިދެންނެީވ .ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް

ަވރަްށ ބޮޑެތި ހިންގ މ ެގ ޚަރަދ   .އްަގނޑ މެން މި ފ ހަަގކ ރަނީ ހަކަތައ  ގ ޅޭ ކ ންފ ނިތަކ ންފ ނިތަކަކީ ސީދ  އަޅ  

ފެން ބިލަށް އެބަ އަސަރ ކ ރޭ.  ،ެވސް ކަރަންޓ  ބިލަށް އެ ަޚރަދ ެގ ސަބަބ ން އެކަނިއެކ ެލޭވ ކ ންފ ނިތައް. 

ވ ތީ، އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދެނީ  ކަށްހ ލަތަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ޚަރަދ  ކ ޑަކ ަރންޖެހޭނެ ަވގ ތަ އެހެންީވމ ، މި

 ކ ރަން. އަދި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ިހންގ ން މިހ ރަށްވ ރެ ބޮޑ ތަނ ން ރަނަގޅ ކ ރަން. އަްށަވނަޯއަވރހޯލް ކ ންފ ނިތައް އަލ ން
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ތަނ ެގ ެއ ތަން ،ސްޓެލްޯކއ  މަްޝަވރ ތައް ކޮށް  އި ެފނަކައ  ިއ،ކަރަންޓ  ބިލ ތައް ކ ަޑކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހޯދަ ،ކަމަކީ

 އިމަސްެވރިކަން ކ ރިއަރ ވަ  ،ކަމަކީ  ހެއްޓ ން. ނ ަވަވނަލެންގ މ ެގ ނިޒ މ  މިހ ރަށްވ ރެ ރަނަގޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެހި

ެއ  އި،ސަރ ކ ރ ން މަސްދޯނިތައް ހަދަ ،ކ ރ  ދޯނިފަހަރ  އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އަދި މަސްެވރިކަމ ެގ ބ ޒ ރ ަގިއ އެކަން

ށް ެއ ކަކ ރ  ފަރ ތްތަ ލޯނ ެގ ޮގތ ގައި މަްސެވރި ރަށްރަށަށް ނ ަވތަ މަސްެވރިކަންއިލ  ،ދޯނިފަހަރ  ބ ޒ ރަށް ނެރެ

ކެޕޭސިޓީ  ،މަސް ފިނިކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް ސްޓޯރޭޖ  ،ކަމަކީ ދޯނިފަހަރ  ދޫކ ރ މ ެގ އިންތިޒ މ  ހަމަޖެއްސ ން. ދިހަަވނަ

 ،ކަމަކީ  ބަިއެވިރވ ން އިތ ރ ކ ރ ން. އެގ ަރަވނަ ރަށްތަކ ގައި އިތ ރ ކ ރ ން. ައދި މިކަމ ގައި އަިމއްލަ ފަރ ތްތަކ ެގ

މަސް ކ ންފ ނިތަކަށް ދިމ ެވފައިވ  މައްސަލަތަކަީކ  ،ަވރ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައިންމަސްެވރިން ބ ނ  މަސް ަގންނަ މި

 އްލ ކ ރ ން. އ ދެ، މިހ ރ ެވސް އެކަމ  ބެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ ސަރ ކ ރ ން އެބަޙަެއކަންކަްނ  ިއ،ކޮބައިތޯ ބަލަ

ރ ވ މަށް ޓަކައި މި ދަނިޑަވަޅީކ އެމަްސެވރިކަން ކ ރި  ،ކަމަކީ ކ ރިއަްށެގންދަވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން. ބ ރަަވނަ

 އި، ފަށަ ކ ރ  އ ޅަނދ ތައް ބަންނަންމަސްެވިރކަން ،ކަމަށ އި ބޮޑ  ހޭދައެއް ކ ރަންީވ ދަނިޑަވޅ  މި ސިނ ޢަތަށް އެންމެ

އަަވހަށް އެ މަސައްކަްތ  ،ދީ ހ ރި އ ޅަނދ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނ ނިމި ަވަރކަށް ކޮށް އެކަން ކޮންމެެވސް

އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަނދެ މަސްެވރިކަމަށް އެ ދޯނިފަހަރ    ،ކަމަކީ ސަރ ކ ރ ން އެހީތެރިެވދިނ ން. ތޭރަަވނަ ފ ރިހަމަކ ރ މަށް

 ތިން ންވ  ސ މ ނ ެގ ޑިއ ޓީ ކ ިރއަށް އޮތް މި ސިނ ޢަތް ކ ރިއެރ ވ މަށް ޓަކައި އޯޑިދޯނިފަހަރ  ބަނ މަށް ބޭނ  ،ނެރެ

ރ ކ ރ ން ަގތ މަށް ސަދަނޑ ެވރިކަމ ެގ އ ފެދ ްނތައް  ،ަވނަ ކަމަކީ  14ފ ކޮށްދިނ ން. މ ެއކަށް ދ ަވހަށް އެކީއަހަރ 

ހިނދަށް ަގނެެވނޭ ޮގެތއް ކަނޑައެޅ ން.  ށ ަގއި ބ ނ  ފަރ މަސް ސަރ ކ ަރށް މި ހިނދ ންރަށްރަ ،މެިވ ފަދައިންނިން

ށ ން ދަނޑ ެވރިކަމަށް ދޫކ ރެޭވނެ ބިންަތްއ ށްރައްޖޭެގ ރަދިެވހިރ  ،ދަނޑ ެވރިަކން ފ ޅ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ،ނަ ކަމަކީ ަވ15

 ؛ކ ރަން ޝައ ޤ ެވިރވ  ފަރ ތްތަކަށް ، އެ ބިންތައް ދަނޑ ެވރިކަން އިނިންމަ އިތަކ ން އަަވހަށް ަކނޑައަޅަ ކައ ންސިލ 

ތަކ ަގިއ  އަންނަ އަހަރ މ ޅިން ހިލޭ ކަމަށް. އަދި ޖެހިެގންޖެހޭނީ ދޭން ،ޅ ވ ނީފ ރަތަމަ އަހަރ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ިވދ 

އަދި ފަންނީ  ލ އި ލޯނ އި ން ކ ރ މަށް ދަނޑ ެވރިކަ ،ކ ރ މ އިދޫކ ޑަ ކ އްެޔއް ކައ ންސިލ ްނ ނަގ  ޮގތަށް ބިން 

ދަނޑ ެވިރކަްނ  ،ކަމަކަށް ަވނަ 16. ރ ކ ރ ން ޯފރ ކޮށްދިނ މަށް މެންބަރ ން އެދިަވޑިއަގންނަވ ސައެހީތެރިކަން 

އްޭޖގައި އެަކށީެގންވ  ޮގތެްއަގއި ހެއްޭދ ޭބރ ން އެތެރެކ ރ  ބ ަވތްަތކ ެގ ތެރެއިން ދިެވހިރ  ކ ރ މ ގައި ިދެވހިރ އްޖެއިން

 އްޖޭގެ ، ދިެވހިރ  އިަލއިފަރެންސް ލިބޭނެ ޮގތެއް ހެދ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންވ  ިސޔ ސަތ ތައް އެކ ަލަވބ ަވތްތަކަށް މ ކެޓް ޕްރި

 ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ބ ވ ތްތަްއ ފަސޭހައިން ވިއްކޭނެ ޮގތެްއ އްދ ތަކ ަގއި ހ ރި އެސް.ޓީ.އޯ ފިހ ރަތަކަށް ހަކި ސަރައެިކއެ

  ތ ރ ން ފެށިެގން އެންމެ ދެކ ނަށް އެސް.ޓީ.އޯ ފިހ ރަތަްއ މިހ ރ  ރ އްޖޭގައި ހ ރ މ  ހަމަޖެއްސ ން. އ ދެ! އެންމެ އ 

.ޓީ.އޯެގ ފިހ ރައިްނ އްދެްއގައި ެއސްހަކ  ތަކެތި އެ ސަރަހިސ ބެްއގައި ިވއް  އެ ،ނީ އެކ ގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ިވދ ޅ ަވ

ަވރ ވ އަށް ދޫކޮށްފަިއވ   ،ބަރ ން ފ ހަަގކ ރެއްީވަވނަ ކަަމކަށް މެން 17ެދއްވ ށޭ. އިަގނެޭވނެ ޮގތް މިހ ރ  ހައްދަަވ
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ށްތަްއ ދޫކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް ންގ މަށް ރަމަަސއްކަތްތަްއ ހި ތަކ ަގިއ ދަނޑ ެވރިކަމ ިއ ކ ކ ޅ  ެގްނގ ޅ ން ފަދަރަށް

ަވނަ ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި  18ތްތަކ ން އެ ކަންކަން ކ ރ މ ގައި ސަރ ކ ރ ން އެހީތެރިެވދިނ ން. އެ ފަރ  ،އި ބ ރ އަޅަ

ޑ  ގައި ހިމެނިކަން އަޅ ަގނބަރ ންެގ މަޝްަވރ ތަކ ސެިކއ ރިީޓެއއްެގ ވ ހަކަ ަވރަށް ފ ޅ ކޮްށ މެން ރައީސް، ފ ޑ 

ަވހެއް އަތ ެވދ ނެ ކަމަށް ދިމ ެވދ ނެ ކަމަށް، މި ކަހަލަ ދ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ކަމެްއ  ،ން. މެންބަރ ން ިވދ ޅ ަވނީރަފ ހަަގކ 

ނެ ދ ގ ން ަވރަށް ަފސޭހައިން ހ ސިލ ކ ރެިވނސެކިއ ިރޓީ މިހ ރަށްވ ރެ ަވރ ަގަދކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެ ރޮ ފ ޑ 

އިލ ައކަށް ޢ   5މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ކޮންމެ  ،ދިޔައީ ިވެގން ފ ހަަގކ ރެ މި ކޮިމޓީއަށްނަތީޖ އެއްެގ ޮގތ ަގިއ 

އަހަރ ެގ ތެރޭގައި ފެށ މަށް. ިއއްޒަތްތެިރ  ސިލ ތަކ ން މިަގހެއް ނިސްބަތ ން ހެއްދ މ ެގ ޕްރޮްގރ މެއް ކައ ން ބަނބ ކެޔޮ

އިން ސޭހައިން ހެދޭ، ފަސޭހަސް ރ އްޖޭަގއި ފަ ކީ، މަްޝަވރ އަކީ ެވޔަ ތަޖ ރިބ ކ ރ ންެގ ވ ހަކފ ޅަކީ، ލަފަ .ރައީސް

ަގނޑ މެން މި  ޅ މިއަދ  އަ އ ލ ކ ރ ަމކީ އިނ ޖެހޭ ބަނބ ކެޔޮ ހައްދަައޅ ލަން ބޮޑ  އަޅ ލ މެއް އެކަަމކ  މ ؛ އ ލ ކ ެރޭވނެ

ޑަށް ބޮ ން މ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިފކ ރ ، ކަންބޮޑ ވ  ،ރި ދ ަވހެއް އަތ ވެއްޖެ ނަމަތެފަދަ ނ ޒ ކ ، ނ ރައްކ  ދެކޭ

، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ހެޅ މަކީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއިށަެރޭވނެ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންީވމ ، ކޮމިީޓެގ ހ ކ ެވސް 

ނ ލިބިދ ނެ.   ރަށް ފަށަން. މ ދަމ  ކެޔޮރ ން މިހ ަގހެއް އިންދ މ ެގ ޕްޮރްގރ މެއް މިހ އިލަައކަށް ބަނބ ކެޔޮ ޢ  5ކޮންމެ 

ެގ ޖޭން ތިބޭނީ ަވރަށް ބޮޑަްށ ތައްޔ ރ ެވ. ދިެވހިަރއްއަޅ ަގނޑ މެއޭރަށް ހ ލަތަކަށް  ންނަ މިފަދަދެން އަ މަެވސް،ނައެހެން

ވ  ރ ށްތަްއކަން އެބަ ދިރ ސ ތަކ ން ރަށްރަށ ގައި ހ ރި ިގނަ ރ ކަކީ އ މ ރ ން ދ ަވސްެވ، މ ސްކ ޅިެވފައި 

ަވރަށް  އެކަން އެނގ ނ  ަވރަށް ަގނޑ މެންނަށްސް އަޅ  ކ ްނ ެވތައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގޭވ. ތަޖ ރިބ ކ ރ ންެގ ވ ަހކަ

 އް ަލއްކަ ރ   2 ،އެކ ަގއި  ވ މ  ށްތައް ހ ރީ މ ސްކ ިޅެވފައި ކަމަށްރ ހ ރި އެހެްނީވމ ، މިހ ރ  ރަނަގޅަށް. 

 މެންބަރ ން  ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އިންދ މ ެގ ްޕރޮްގރ މެއް ކ ިރއަށް އޮތް އަަހރެއްހ  ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ފ ރިހަމަކ ރަން ކޮމިޓީެގ

ންެގ ަގނޑ މެކަށް އެކަށޭނެ މިންަވރަށް އަޅ  ޗައެ ޯގއް ދޫކ ރ މ ގައި ދިރިއ ޅ މަށް ޯގތި  ،ަވނަ ކަމަކީ  20ިވ. އްހ ށަހެޅ 

ޮގތ ަގިއ  ބައެްއެގެގ އަކީ ޭގެގ ޮކންސެޕްޓ ންޑ ެގންނަން. އެޮގތ ން ހޯމް ގ ތަކަށް ބަދަލ ެގ ކޮންެސޕްޓ މ ެގ އެޅ  އިެގތަކ ަގ

ކ ރ  ަގސްކ ނ އ އި ދަނޑ ެވރިކަމަްށ ބޭނ ން ،ަވނަ ކަމަކީ  21ތައް ެގަނއ ން. ބަދަލ ެގންނަންެޖހޭ ދަށް ހެދ މަށް ަގވ އި

އެ  ،އި ތަކެއް ފެށ މ ަގހަށް ޖަހ  އޯޭގނިކް ބޭސް ދިެވހިރ އްޖެއަށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް ރ އްޖޭގައި އ ފެއްދޭނެ ޕްރޮްގރ މ 

ރ މަށް ހިތްަވރ ދީ، މިކަމަށް  ފަޅ ޮގވ ން ކ   ،ނަ ކަމަކަށްވަ  22އަދި އެ ކ ރިއެރ ވ ން.  ،ކ ރ މ އިތަކެތި މ ކެޓ 

ރަށްރަށ ަގިއ ސަރ ކ ރ ެގ  ،ަވނަ ކަމަކީ 23ޝައ ޤ ެވިރވ  ފަރ ތްތަކަްށ ތަމްރީނ އި ަވސީލަތްަތއް ފަހިޮކށްދިނ ން. 

ނެ ހ ލަތަކަށް ކ ެރޭވރަްއކ  އިހ ލަތ  ދެނެަގނެ، ފެން ަނގަ  ކ ގެ އިމ ރ ތްތަކ ަގއި ބަހައްޓ ަފއި ހ ރި ވ ރޭފެން ނަގ  ތ ންިގތަ

ަގއި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދ ނިެޔއަށް ދިމ ވ  މިފަދަ ދަތި ދ ަވސްތަކ ަވނަ ކަމަކީ  24 ެގނައ ން. އެ ތަކެތި

، އިދ ނެ ކަމަށް ބަލަ ނ ޖ އިޒ  ޮގތ ަގއި ހިފ ން އިތ ރ ެވ ަތއް ކ ެރިވފައިވ  ތަންތަނ ިއ ބ ަވތްއްޖޭަގއި ހިމ ޔަތްރ ދިެވހި
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 ހ ރި ަމތީން ހިމ ޔަތްކ ރެިވފައި ެއއްޮގްތވ  ޮގތ ެގ ، އެ ަގއިޑްަލއިންތަކ އި ލައިއެކ ލަވަ ންަތކެްއ ސަރ ކ ރ ން ަގއިޑްލައި

ޮގތ ން ނަމަެވސް ހަވ ލ ކ ރ ން. ެއއީ  ަވގ ތީށް ކައެންމެ ގ ތަކ  ހ ރި ކައ ންސިލ ތަ ނ ތަންއެ ތަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓ ން

އޮންނަ  ސަމ ލ ކަން އެހެން ދިމ ލަކަށް ޮގއްސަްނމެންެގ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އެ ކ ރ  ރ ސްތ އަށް ބަލ އިރ ަގއި 

ފަހ  ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެިރ  . އ ދެ! އެންމެހެންަވގ ެތްއގައި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ނ ކ ތ އެއް

މ ެވށި ތި ،އިނ ކ ރ މ ކަރަންޓ  ިއސްރ ފ  ،ނ އިފެ ،ކ ބޯތަެކއްޗ އި ،ންޭޑޝަނަކަށް މި އޮތީ މެރައީސް، ކޮމިޓީެގ ރެކޮ

ތަކެއް މި ަދނޑިަވޅ ަގިއ ެވސް ޔ ޓިލިީޓ ެގ ޕްޮރްގރ މ ގ ޅޭ ޮގތ ްނ އ އްމ ން ހޭލ ންތެރިކ ރ މ   މ ޔަތްކ ރ މ ހި

ަވރަށް ޚ ލ ސ   ،ލީވައިއަޅ ަގނޑ  މި ަދންނަގ ިޅެގން ހިންަގންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ކ ންފ ނިތަކ އި އަދި ސަރ ކ ރ 

ިމ  .ަވރ ތަކެްއެގ މ ހިންމ  ނ ކ ތ ތައް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކ ރެވ ނ  މަޝް ޮގތެްއަގިއ، ަވރަށް ފ ޅ  ދ ިއރ އެްއގައި

ރިޕޯޓ  ަވރަށް ތަފްޞީލ ކޮށް ލިޔެިވ، މިހ ރ  ހ ރިހ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަދި އ އްމ ންނަށް ެވސް ފެންނ ނެ 

ންީވމ ، ދެން ަގއި. އެހެޓ އިެވްބސަ  ެގހ ލީއޮތް ޝ އިޢ ކ ެރިވފައި ހަމަ މަޖި، ަރއީސް ކ ރިން ިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް އެބަ ޮގތަށް

އެކ ަގިއ  ންނެިވ ހ ށަހެޅ ންތަކ ޮގތެއްަގއި މި ދެ ލަ ހ ރި އިތ ރ  ވ ހަކަތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދ ނަން. އެހެންީވމ ، ޖ މ 

މި ރިޕޯޓ  މި އޮތް ޮގތަށް  ،އިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖލީހަށް މި ހ ށަހަޅަނީ ،ޑ ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން އަޅ ަގނ

 ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔ .ވ މަށް. އްސްކޮށްދެފ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ސްެގ ަވގ ތ . މި ލަނީ މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ އިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ

ގަޑިއިރ ެގ  1ންނަނީ ށް މި އޮޓ ތަކަރިޕޯ !ފ ކ ރައްވ މ މިނެޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ .  30ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފަިއަވނީ 

މި ބަހ ސްަގއި  އިިވފަލެ އިިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް މި ަވނީ މިހ ރ  ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ. ެގ ަވގ ތ ބަހ ސް

އަރ ވ ނަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ފ ރ ޞަތ ޑ އަޅ ަގނ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެީވމ ބައިެވިރަވަޑއިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ފ 

ަވނަ އަހަރ  ޯވލްޑް  2011ަގއި ތ ގ ޅޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ންވ  ޮގ ން ރައްކ ކ ރ މ ެގ ނިޒ މ ރޭފެވ  ؛ންމެންބަރ 

 ޮގތ ން ެއކަން ކ ރިއަށް  ގ ޅޭ ކ ރ މ ރެއިން ޯވޓަރ ހ ެވސްޓިްނގ، ވ ރޭފެން ރައްކ   ،ބޭންކ ެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިްނގ ނ 

ފަހ ން އިހަަވންދޫއަށް ޮގސް އަިދ  ަގނޑ  ދ ދިވ ނ . އަޅ  ރަށެްއަގއި މި މަސައްކަތް ފަށައިަގނެ  10ެގންދަން. އ ދެ! 

 ،ދިމ ެވފައި އޮތް އެއް މައްސަަލއަކީ  ؛ބަރ ން ބެލިން. ިއއްޒަތްތެރި މެޑ ަގނތައް ައޅ އ ތ ރ ެގ ދެތިން ރަށެއްެގ ތ ންީގ

، ވ ރޭފެން ތ ންީގ .ސަލައެއް މި ަމއްސަލަައކީ އަަރންޖެހޭނެ މައްށްތަހި ކ ތަކަށް ެވްސ ނ ރ . އެކަމަ ަގނޑ މެން ހިއަޅ 

ލ ފައި ެގނެްސ، ެއ އިތައް ގ ޅަ ިވރަށ ގައި ހ ރި ހ ރިހ  ދިޔަދޮ ،ކޮށްފައި މި އޮތް ޮގތަކީ ފެން އެއްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް 

އެ ހޮޅިތަކ ަގއި ފެން ހަރ ލައިެގން މަދިރި އ ފެދޭ މައްސަލަ.  ،އަކީ ކ ރަނީ. ދެން ދިމ ވ  މައްސަލަފެން މި އެއް
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 ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫަގނޑ މެން ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމ ، އެއަްށ ައޅ 

 ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. މޫސ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މޫސ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫ

 ؛ހަމަ ަވރަށް ،ެގންދިޔަ ރިޕޯޓަކީޅިމެންނަށް ހ ށަހެއ ދެ! ދެންމެ އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ކ ރެިވެގން ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ރަނަގޅ  ދިރ ސ ތަކެއް 

، އެއަްށ އިވ  ކަންތައްތަަކކީ ހަމަ ފ ންކޮށް ިވސްނަމި ރިޕޯޓ ގައި  ،ހ ށަހެޅިފައިވ  ރިޕޯޓެއް. އެެހންކަމ ން

ކަންތައްތަކެއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ަވރަށް ޮބޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީަގިއ ޖެހޭނެ މަލ ކ ރަންޢަ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަންކަން ނ ކ ެރިވ ހ ރ ން އެއީ  ކަންކަން ކ ރަން އ ނދަޫގވ ެނ ބައިަވރ  ކަންތައްަތއް ހ ރީމ  

ޭވެނ ރެއެއީކީ މިއަދ  ކ  ؟ަގސް ހައްދ ނީޔޮބަނބ ކެ އި ކިހިނެއްތޯދ  ރަށްރަށ ެގ ޭގގަ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. މިއަބޫލ ަގ

ޖެހޭ ރަށްރަށ ަގއި ނ ހ ރޭ. އެހެްނީވމ ، ރަށްރަށ ަގއި އެބަތަނެއް ހައްދ ނެ ަގްސ ބ ީކ ބަނބ ކެޔޮ ކަމެއް ނޫން. ެގ އަޅ ަފއި

އްދެއް ބަހައްޓަން. އެ ހަހ ރި ބިން، ަވިކ ސަރަ ިވަފއިރެކ ޓަކަިއ ޚ ްއޞަށް ަވރިޒ   ފ ޑ ތިމ ެވށި ހިމ ޔަތްކ ރ މަށް ނ ަވތަ

ތަންތަން ބަހައްޓައިެގން ނޫން ޮގތެއްަގއި މިއަދ  އެ ަގސްތައް ހައްދަިއެގން ދިގ  މ އްދަތަކަށް އެ ަގސްތަކ ެގ 

ިކ ގައި އެެވސް ހ ރި ހ ރިހ  ަގހެއް ރ އްޖޭ މިހ ރ  ،މ ންްނކަބޭނ ންކ ރ ނެ ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތް. އެހެ

، މި ކަމ  އި ދަނީ. އެެހންީވމ ، މި ކަންކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަކެނޑެމ ން، މަދ ަވމ ން، ހ ްސަވމ ން ރަށްރަށ ގައި

 ެވސް އްެޖހޭ. ހަމައެއ ެއކ  ރ  ހެދޭނެ ޮގތްތަެކއް ޯހދަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަކަމަށް ކޮށް، މި ބެހޭ ޮގތ ން ދިރ ސ ެއއް

އްދެއް ކަނަޑއަޅ ފަިއ، ހަ ެވސް ަވކި ސަރައް. އެ ރ މި ހ ރީ. މިހ ރަކ  ރ ކެއް ނީންދ ބ ކީ  ރ  މިހ އްރ  ،އޭރ  އިންދި

ކ ެރިވެގްނ  ކަން، އެ ކަންއިތަކެއް ކަނަޑއަޅަ ްވެގ ޮގތ ގައި އެ ެއްއޗެހި ހައްދ  އ ސޫލ ރިޒ  އްދެްއގައި ފ ޑ ހައެ ސަރަ

ދެން މިއަދ   މ ްސކޮށް ދިޔައިޯގ ރައީސް. ކަންކަން ތެރިއެކަެމއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ނ ޭވ އިނޭގތޯ އިްއޒަތް  ނޫނިއްޔ 

ރި ަރއީސް. ހަނދ ނެއް ނ ހ ންނ ނެ އިއްޒަތްތެައޅ ަގނޑ މެން ަދއްކ ނެ. އެކަމަކ  މ ދަމ  މިކަމެއް ހަކަވ  އަޅ ަގނޑ މެން

ތަެކއް، ންތައްިގނަ ކަ އަިއއިރ ަގއި މ ށް ބަދިޔައީ. މިހ ހިސ ެގން ެވސް ަހމަ މިހެން ކަންކަން ެވެގންއިސ ނ މީ އަރަ

ެނތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންީވމ ، މިކަމ ން ެވސް  އްކަންކަމ ން ލިބ ނ  ތަޖ ރިބ ެގ އަލީަގއި ކ ރެިވަފއެ

 ...އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ށްނެ ޮގތަހ ރި ބަޔަކ  ެވސް ނ ހ ންނ ދެން މިކަން ދެނެ އަރަިއަގނެވ ނީމ 

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 
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ީވ އިންޓަރނެޓްެގ ބަހ ރ ވައިން ބ ނ  ނަމަ ސްޓަކްެވފަ. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރ ، މިހ ރ  ތި އިންނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ތ އަރ ވ ނަން. މި ދަންނަވ ހެން އިއްޒަތްތެރި ޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފ ރ 

އިއްޒަތްތެިރ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ، އަރ ަވނީތ ޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަހ އްޓިފަ. އަޅ ަގނ ހ ރީ މެންބަރ ެގ މަންޒަރ އި އަޑ 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފަ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

ޕޯޓެއް. ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ެވސް ފ ރިހަމަ ރި އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ލިބ ނ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މީެގކ ރިން ބަރ ބަރަށް ެއ  ،އަތޮަޅކީ ލ ނަން. ައއްޑޫއިޅ  ބެހޭ ޮގތ ން ެއއްެޗއް ދަންނަަވތޮއަ  އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  އައްޑޫ 

ބަެއއް. ެދަވަނ  ބޮއި ބަރ ަބރަށް އ ޅ ނ އިތަކެތިން ކަބަނބ ކޭލ އި މިފަދަ  ،އަތޮޅ ން އ ެފއްދޭ ފަލަމަޑީެގ ބ ަވތްތަކ ންނ އި 

ފަިއ ިވރެ އަތޮަޅކަށް ބަނޑ ހައިހޫނ ކަމ ެގ ެއްއެވސް މަްއސަލައެއް އިހ ސ ސްކ  ނގ ރ މަިއެގ ތެރޭަގއި ެވސް އަްއޑޫބޮޑ  ހަ

ޑަށް ބޮޑ ެވފައި މި ބިމ ެގ ދަތިކަްނ ަވރަށް ބޮ ،ން. އެހެންނަމަެވސް، މިހ ރ  އ ބ ދީ ބޮޑ ވެ ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަ 

ނ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަްތ ، ެގދޮރ  ބިއިތަކ އި ެއއްޗެހި ކަނޑަ އްަގހ އި ރ ތެރޭަގިއ ހ ރި ބަނބ ކެޔޮެގން ޭގއޮތީ. އެހެންވެ 

 ، މ ޅިން ެވސް ތަކ ަގއިއްދ ހަސަރަ ެވ ކ ރިން ނޫޅޭޅ ަގއި މީހ ން އ ބ ދ އަތޮ ޑޫތީ. އަދި އައްމި އޮ ކ ރިއަށް ޮގއްސަ

ެގ ަރއްޔިތ ންނަށް އެހެްނ އަޮތޅ  ައއްޑޫ ،ންކަމ ންބ ރ ަވފަ. އެހެެވސް ހ ރީ މ ޅިން ފ ރި އެ ތަން  .ޮގތ ގައި ެގޑ ދަނއްރ 

އިންދަން  ތަކ އްަގހ އި ރ  މަެވސް އަދި އެ ނޫން ޮގތަކަށް ެވްސ ބިން މި ދެންނެިވ ބަނބ ކެޔޮނަބިން ހިއްކަިއެގން 

 ކ ރ ނެ ބިން ނ ލިބޭންއްދަކ ން އެ މީހ ން ދަނޑ ޮގވ ހަ އެހެން ސަރަނ ލިބޭ ކަމަށް ަވނީ ިވއްޔ ، ނޫނިއްޔ  ރ އްެޖއިން

އަޅ ަގނޑ ެގ މި  އެ ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަން. މި ފ ރ ޞަތ ގައި ނޫންކަން އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ަވނީ ވިއްޔ  ެއއީ ކ ެރޭވން

ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އެދ ނީ. އެއީ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ވ ހަކަފ ޅެއް. މީގައި ފ ހަަގކ ރި ިގނަ ށްފ ރ ޞަތަ

ކީ ަވރަށް ޮބޑަށް ެދކެެވމ ން އަންނަ ވ ހަަކެއއް ހަކަަތއިެގ ވ ހަަކ އިނޭގތޯ. ހަކަަތިއެގ ވ ހަކައަ ތ އީދ ކ ރަން. ދެން އޮތީ 

ެވސް ދެމެހެއްޓެނިިވ ނޫންއި އަިދ މިސޯލ  ޕެނަލ  ،ކަށް ހެދ މަށ އިމައްޭޖގައި ކ ބަން ފްރީ ޤައ އަބަދ ެވސް. މި ރ 

 ސް ހިންަގމ ންދޭ. އެެހންީވމ ، ސަރ ކ ރ ްނ ެވެވސް ރ ަތއް ިމހ މަ ަވރަށް ިގނަ ޕްރޮްގރ މ ހަބ ަވތްަތއް ހަކަތައިެގ 

ކ ރިައރަމ ންދ  މިންަވރަށް ބަލ ފައި   ެޓކްނޮލިޖީ އިއް ހ ރި ޮގތ ންނ ިއ ދ ނިޔޭަގތަތްކ ރަްއަވންޖެހޭ ކަމަކީ ރ އްޖޭެގ ަވސީލަ

. ެއއީ އްކަތް ކ ރ ންމަސަ މ ެގ މަސައްކަތް ިއތ ރަށް ފ ޅ ކޮށް، އަަވްސކ ރ ކ ރަމ ންދ ްއތައް ރ ެވސް ހަކަތައިެގ ކަންތަ މިހ 

 އި އަތޮޅ  ފިަޔަވ އޮތް ައއްޑޫއަދި އެބަ .ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރަބޫލ ކ ަގމ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ންމ ހި

ދިެވހިރ އްޭޖެގ   ތަެނއް. މ ލޭަގއިޓް ޖަންގައްެޔއް އޮތްްކރީމ ލެ. އަދި މ  ހ ލ ގައި އޮްތ ތަނެއް. މ ލެ، މިއީ ކޮން

އ ޅެނީ. އެހެންީވމ ، މ ލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އޮތީ ދިރިމި ހ ން ްށވ ރެ ިގނަ މީޔަބަ އެއް ޅަބަިއކ   ތިންރައްޔިތ ންެގ
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މިއީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ؟ތޯތަެނއްަގއިކޮންކ ރ ނީ މ ޭލގައި މީހ ން ދަނޑ ޮގވ ން  ؟ކޮންޮގތެއްތޯ

ކ ރ  ޑ ޮގވ ންޖެހޭ. މ ލޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ތެޭރގައި ެވސް ތިބޭނެ ދަނބައެހެންީވމ ، މ ލެއަށް ޚ އްޞަ ޮގތްތަެކއް ހޯދަން އެ

ސެކިއ ރިީޓެގ ޮގތ ަގއި ކަންކަްނ ހިންަގން ބޭނ ންވ  މީހ ން. މިފަދަ ދަތި ހ ލެއްގައި ެވްސ  އެ މީހ ން ފ ޑ  ،މީހ ންނ އި

ންނ އި ދަތިވ ނީ. އެހެންީވމ ، މ ލެ މީހ މ ލެ މީހ ންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ،ކ ރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީބޫލ ަގމެން ޑ އަޅ ަގނ

މި ދެންނެިވ ކަންކަމ ެގ މަްއޗަްށ  ކަމ ން،ފަީގރ  މީހ ން. އެހެންމ ެގ ޮގތ ން އެންމެ މީހ ންނަކީ ބި  ތޮޅ ެގއަ އަްއޑޫ

ރ ން ެވސް އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކަންކަން ކ ރައްަވމ ންެގންަދވ އިރ  ކ ކ ރަްއަވިއެގން ސަރ  ޔަތްޢ ރި

މީދ ކ ރަނީ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ އްކަަމށް އަޅ ަގނޑ  އ ކަމަށް ހޯއްދަވ ނެ މިހަލ އި ޮގތްަތކެއް  ިއެގންިވސްނަވަ 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަނބ ރ  ދިެވހިރ އްެޖ  ަޑއިރެކްޝަަނކަށް. ައލ ންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މި ރިޕޯޓ ަގިއ ބ ރ  މި އަޅަނީ ރީ

މި ޒަމ ނ ެގ ދަނޑ ެވރިކަަމކީ ަވރޓިކަލް ދަނޑ ެވރިކަން މި ކިޔަނީ.  ،ަޑއިަގންަނވ ނެނިގަވނބ ރޭނެ ދިމ ލަކަށް. އެއެ

ނީ. އެންމެ ރަނަގޅ  ނަތީޖ  މި ލިބެނީ ެވސް މި ބ ަވތ ެގ ެގހިން އިން މި އެއީ މަތިމަްއޗަށް މި އަރަނީ. ހައިޑްރޯފޮނިކްސް

އެ ތްތެރި މެންބަރ  ްއޒައިމަރަދޫ ދ އިރ ެގ  ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ިމ ދަންނަަވނީދެން . ދަނޑ ެވރިކަމ ން

ެއއް. އެހެން ިނއ ޓްރިޝަނ އި އަދި އެހެން ދަނޑ ެވރިކަމަްށ ަގހެްއ ނ ޖެހޭނެ ބިމެއް ނެތިއްޔ ބަނބ ކެޔޮ  ،ިވދ ޅ ިވހެން

 ންޭގ. ނ ަވތަ ހައިޑްރޮފޯނިކްސްހިެވރިކަން އެބަ ބޭނ ންވ  ބިންތަކ ެގ ބަދަލ ަގއި މިހ ރ  ަވރޓިކަްލކޮށް ދަނޑ 

ބޭނ ންކޮށްެގން މަތިމައްޗަށް ެއކަން ކ ރެޭވ ޮގތަށް. ފަހ ެގ ބޭނ ން އެހ  ބޮޑަށް ނ ޖެހޭ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  

ްއޒަތްތެިރ މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ އި ށް. އ ދަމް ޝަރީފަމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ  މަޑ ްއަވރީ ، ނީއަރ ަވފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޝަރީފް އ ދަމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަޑ އްަވރީ

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްނަވޔަަރންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ހަމަ ަވރަށް 

ކ ރަން. މި ރިޕޯޓ ތައް ބޫލ ަގ ެވސް ޅ ަގނޑ މަށް އަކަ އެކަީށެގްނވ  މަސައްކަެތއް ކޮށްފަިއވ  ރަނގަޅ ، ަވރަށް 

އެހެންނަމަެވްސ، މި  .އ ފެދޭ ކަމެއްލ ސ ވ  ށްދޭތެރޭގައި އެއީ އަޅ ަގނޑަ ހިފ ނެކަމ ކަށް ީމެގ ބޭނ ންރަސަރ ކ ރ ން ކިހ ަވ

ގައި ކ ރަން. މި ރިޕޯޓ ބޫލ ަގ ެވސް ޑ އަޅ ަގނމަށް ހަމަ ކަ ެތއް މަސައްކަތަކީ ހަމަ ބޭނ ންތެރި، ރަނަގޅ  މަސައްކަ

ެވސް ރ އްޖޭެގ  ކަރަންޓ ެގ މަްއސަލަ މިއަދ  ،ައޅ ަގނޑަްށ ފ ހަަގކ ރެޭވ ކަންަތއްތަކަށް ބަލ އިރ ހ ރި  އިްއވ ފަފ ހަަގކ ރަ
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ްށ ކ އްލިއަކ އްލި .އޮންނަނީ މި  މިކަން ނިކަމެތިކޮށް، ދެރަަވރ ކޮށް ަކރަންޓ ެގ ހ ލަތ  ަވރަށް ަވރަށް ިގނަ ހިސ ބ ތަކ ގައި

އެކި އެކި ފަރ ދ ން ބޭނ ންކ ރ  މ އްއ  ަވރަށް ބޮޑ  ެގއްލ ންތަެކއްއޭެގ ސަބަބ ން އްސަލަ. ކަރަންޓ  ދިއ މ ެގ މަ

ކަށް ދިއ މ ެގ ޔަކ ރެިވެގންދ އިރ  ކަަރންޓ   ކ އްލިރަނަގޅ ، މި ނިޒ މ  ތަކަށް ެވސް ލިބެމ ންދޭ. އެހެންީވމ އިކ އިޕްމެންޓ 

ކަނޑައެޅ ަމކީ ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ޒިންމ ވ ނެ ފަރ ތެއް މ  ފަރ ދ އްސަބަބ ން ނ ަވތަ ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ސަބަބ ން އ  

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ.  އަދި ބޭނ ންތެރި ކަމެއްންމ  ހިމ ިއ ތަނ ަގ ކ ިރއަށް އޮތްއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގައި 

ކަންދޭންޖެހޭ ށް އިސްެވސް ަވރަ ހަމަ އެއ އެީކގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ މި މަސައްކަތަކީ އަޅ ަގނޑ 

 ށްމ  ފަރ ދ ންނައްަވރަކަށް އ  ދަނޑ ެވރިކަމ ން ލިބޭ ނަފ  ނ ަވތަ އޭެގ ފައިދ  ކިހ  ،މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަެވސް 

 ރ ިފޔ  10ަގކީ . ކަރ  ކިލޯއެްއެގ އަ ކަމެއް ނެތަނ ަގއި ިވސްނަންޖެހޭ ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް އޮތް ،ކ ރ ނެތޯ

  ހ ރިހ  ކަމެއް ނ ދައްކ  ރި ނ ަވތަ ދަނޑިެވރިއ އަށް ެއއި އަދި އަމ ދ ން ލ  އަށް ކ ރ  މީހ މަސައްކަތް ކަމަށް ީވމ ، އެ

ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތ ގައި ެއކަން ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ވ ނީ. ފައިދ އަަކށް ެއއީ ަވރަށް ކ ޑަކ ޑައެއްަޗކީ ކޮށްެގން އެ ލިބޭ 

 ،ފަދައިން ވ ނޭނަިގަވޑަިއަގންނހަމައެއ އެީކަގއި އެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ. ކ ރިމަތިވ ނެޮގންޖެހ ންތަކެއް  ،އ ނދަޫގތަެކއް

ކަންތައްތަެކއް ހަމަ އެކަމަްށ  ަވރަށް ިގނަބޮަޑށް ބަރޯސ ެވެގން  ރިޒަމަށް ަވރަށްދިޔައީ ޓ އަ ރަށް ބޮޑަށް މިރ އްޖޭެގ ަވ

ތަނަށް  ހ ދިޔައީ މި ރަށެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ބޮޑަްށ ހ ރިހ  ތިބެެގން. އަޅ ަގނޑ ެމން ރ އްޖޭގައި ަވރަށްހ ސްެވ

ޅެްއގައި ހ ރި ހ ރިހ  ހ ރިހ  އަތޮ ށްހަމައެކަނި ޓ އަރިޒަމަ ކ ރެެވމ ން. އެހެންީވމ ،ރ ބ ންޤ  ށްރިޒަމައަިއއިރ ަގއި ޓ އަ

ެވސް އި އްޞަ ރަށްތަެކއް ކޮންމެ އަތޮެޅއްގަ ޚ ކ ރ މަށް ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި ދަނޑ ެވރިކަން ެ ރ ބ ންފަޅ ރަށެއް 

ކޮންމެ  ެގ ޮގތ ަގިއ. އެއީންމ  ކަމެއްހިއެއީ މ  ،ތީ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަންނ ކަމަށް ފެން އްކަމެ ކަނޑައެޅ ަމކީ މ ހިންމ 

ަތކެްއ ޑެޑިޭކޓްކޮށްފައި އެކަމަްށ ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް ފަޅ ރަށްއަތޮޅެްއަގއި ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދަނޑ ެވިރކަން

. އެހެްނ އި ކަނަޑއަޅަންޖެހޭޑ  ދެޭކޮގތ ގަ ގައި އަޅ ަގނަކމ  ންމ  ކަމެއްހިއަޅ ަފއި ޭބއްވ ން އެީއ ަވރަށް މ ޑަކަނ

ކަމަކަށް ޮގްސ  އްޔ  ެއއްެވއްޖެ ކަމަށް ޤަތ ގައި ދަންނަވ ޤީޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަ އަ ކަންކަމ ގައި ބ ަވތ ެގ  މި ،މިދެންނެީވ

ހަމަ  ެވސް އެހ މެ ކ ޑަމެ.  ދަނޑ ެވރިކަމަށް ދެޭވ ހިތްަވރ   ެވސް ބޮޑ . އަދި ހ ސްވ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ ން

ެވސް އަޅ ަގނޑ   ރިކަންހޭލ ންތެ ަތކެތި އ ަފއްދ ނެ ޮގތ ެގ މި ،މަށް ބޭނ ންވ  ކ ނ އ އި ކަދަނޑ ެވރި  އެީކަގއި އެއ  

މިހ ރ   ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅަށް ޒ ތ ަގއި ގެ ކ ރ މަކީ އޭމެނޭޖ ކ ނި އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ.  އިދެކޭޮގތ ގައި ރ އްޖޭގަ 

ނ ކ ރެިވެގން ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ންޏަކީ ަގޅަށް މެނޭޖ ރަށްރަށ ގައި ކ ނި ރަނޤީޤަތަކީ ޙަމިއަދ ެގ  ކަމެއް.ކ ރަންޖެހޭ ދަސް

 ރަށްރަށ ގައި. އޮންނީ ޒ ތ ަގއި އަެނއްކ ެވްސ ބަލިމަޑ ކަމެއް ފެތ ރޭަވރ ެގ ނ ރައްކ ތެރިކަމަކަށް ެވަފިއ މިއޭެގ 

ނޑ މެން ތަކަށް ައޅ ަގޮގއ  އ މ  އެހެން އަޤަ ެވސް މި އި ތަނ ަގ އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ ކ ރިއަށް އޮތް

ތްކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ އ ދަތައް ޔަޢ ކަންކަމަށް ރި މި ،ދިރިއ ޅެން ދަސްކ ރަން ފަށ އިރ ަގއި
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ދ އިރ  މީެގ ސަބަބ ން ދެމެހެއްޓިނިިވ ނިޒ މ ަތއް ކަނަޑއެިޅެގންސަރ ކ ރ ެގ  އަދި އެއ ެއކީަގއި ،ބަދަލ ކ ރ މ އި

ބަދަލ   ެގނެޭވރައްޔިތ ންެގ ދިިރއ ޅ މ އި ަވއްޓަފ ޅިއަށް ޒ ތ ަގއި  ެގއޭ ، ތަރައްޤީއަށްދެމެހެއްޓެިނިވ ،ތަރައްޤީއަށް

 ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެީކގައި އިތ ރ  ހެޔޮ ޮގތްަތކެްއ ކ ރިމަތިވ ން. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް.  ،ނޑ  ފ ހަަގކޮށްލ ނަންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގ

 އ ސަރ ކ ރަށް އަ ،ަވނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭނ މަކީ ފ ފައި މިޓް އަމ ޒ  ހިރިޕޯ 12ކަަމކަށް  12އެބައޮތް. ޓް ރިޕޯ 12

. ންކަންކަ ކ ރ މަށް އެދޭ ޓ ގައި މިހިރަ ހ ށަހެޅ ން ެއއީދިނ ން. މި ރިޕޯއިސްޓްރޭޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭނެއް ހ ށަހަޅަ

  މަޖިލީހ ން މި ސަރ ކ ރ ން ރޭވ މަށް އެ ަހރަކ ތްތައް ހިންގ މަށް  .އެކަންކަން ކ ރ މަށްޓަަކއި ބޭނ ންވ ނެ ހަރަކ ތްތަކެއް

އިްނ ސަލ މަތްވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  ގ ރޯ  އެޮގތަށް ދެޭކއިރ ަގއި ؛ޓ ަތކެއް ނޫންއ  ގ ޅޭ ރިޕޯގ  ޓްތަކަކީ ރޯއެދެނީ. މި ރިޕޯ

ޭޅ ފަހ  ދިމ ވ ނެ ކަންތައްަތކ  ގ  ގ އަށްރޯ  ތަކަކީޓ ރިޕޯޓްތަކެްއ ނޫން. މި ރިޕޯ ޅޭ ބ ަވތ ެގ ަކންކަމ  ގ  އެ ކަންކަން އަދި 

އް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ކެތަޓ ގ ޅޭ ލަފ  ދޭ ިރޕޯ ަބޔ ންކޮްށދޭ ޮގތްތަކ  ،ދޭނެޅައިޮގތްތަްއ ކަނޑައަ  ންީވމަލ ކ ރަޢަޮގތ ން 

އިއްޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ   ށްތްެތރި މެންބަރައަރ ަވނީ ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަމި ފ ރ ޞަތ 

 ލެްއވ މަށް. އިނިންމަަވ

 

 ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ޓް މަންންނަޑށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ އެްނަވޔަރައަޅ ަގކ ޑަ ޓެކްނިކަލް މަްއސަލައެއް ދިމ ީވއޭ. ރައީސް 

ަވރަށް  ؛ތަފްސީލީ ،ަޓީކ ަވރަށް ބޮޑ  ދިރ ސ ތަެކްއ ކ ރެވި މި ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯ ޓީންކޮމި ޓް ޗޭންޖ ކްލައިމެން

ީމގައި މިހިރަ ކަންަތއްތަކަަކީކ  ،ެވސް ފ ހަަގކ ަރން އެކަން. އެހެންކަމ ން ކަމަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ޓެއްރިޕޯތަފްސީލީ 

ެގން އަޅ ަގޑ މެންނަށް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮށް  ކަންތައްަތއް . މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤްބަލ  ގ ޅިަފއިވ  ކަންތައްަތއް

ކ ރިއަްށ  ރ އްެޖއިން ރ ން.އޭ ރ ކ ެރޭވނީއިތ  ރ އްޖޭެގ އ ފެްއދ ންތެރިކަންކ ރެޭވނީ. ބޭނ ންވ  ލަނޑ ދަނޑިތައް ހ ސިލ 

ަގއި . މިހ ރ ެވސް ރ އްޖޭން އަޅ ަގނޑ މެން ޮގްސެގންއެ މަގ ެގ މަތީ ކ ރެޭވނީ ދިއ މަށްޓަކައި ބޭނ ްނވ  ކަންަތއްތައް

އްސަށްވ ރެ ބޭރ ން ެގންނަ ލިބޭ އެްއޗެ ކޮށްެގން ދަނޑ ެވރިކަން ،މަެވސްނަ. އެހެންކ ރޭ ެވސް ދަނޑ ެވރިކަން

ކ ރ މ ެގ ބޭރ ން އެްއޗެހި އެތެރެ  ،ކ ަޑ ިޑއ ޓީެއްއ ދައްކަންޖެހ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ފައިދ  ބޮޑ ވ ތީވެ  ސަށް އެްއޗެއް

ެއއްެޗއްސަށް ރަނަގޅ  މ ެކޓ   ނޑ މެން އެަބޖެހޭ ރ އްޖޭގައި އ ެފއްދޭން ެގންދަނީ. އަޅ ަގިވސްނ މެއް ެގންގ ޅެމ 

ދ  ެއއްޗެހި ބޭފ ޅ ން އ ަފއް ކެޓަށް އެޖޭެގ މ  ރ އް ،އެްއޗެހީެގ ޑިއ ޓީ އިންތިހ އަްށ ބޮޑ ކޮށް ހޯދ މަށްޓަކައި ބޭރ ން ެގެނޭވ
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ކަންތައްތައް ކަނޑައެިޅެގންދ ނީ. ޝ ކ ރިއްޔ   ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނެރެޭވނެ އ ސޫލީ ހަމަތަކެއް ކަނޑައަޅަން. އޭ

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.އްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ަވއިކަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ަވިއކަރަޫދ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށް. ޙ ސައިން ޒިޔ ދަ

 

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔ ދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ެގ ދޫ ދ އިރ ަވިއކަރަ

ދިޔައީ ަވރަށް ޢިލްމީ ަވރަށް ިގނަ ދިރ ސ ތަެކއް  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިިވެގން މި

ށް ެވސް މީގައި އަޅ ަގނޑަ ،ޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް ކަމަށް އަ ޓެއްރިޕޯ މީދީއްަވރަށް އ   ،ކ ރެިވ

 ެތރެއަށް އިތ ރަށް ސަމ ލ ކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހ ރިންމ  ކަންތައްތަެކއް އެބަހ ރި. ޭއެގހިަގކ ރެޭވ ަވރަށް މ ފ ހަ

ކ ރަން ބިން ދޫކ ރަމ ން.   ދަނީ ދަނޑ ެވރިކަން ންނޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ. އެޮގތ ން މިހ ރ ެވސް ރަށްރަށ ކަމަށް އަޅ ަގ

ލ އިރ ަގިއ ކ ރ  އ ސޫލަްށ ބަދަނޑ ެވިރކަން  ރ އްޭޖަގިއ ޒަމ ނ އްސ ރެ  ،ންނަމަެވސްބަހ ރި. އެހެއ ސޫލ ތަެކއް ހެދިފައި އެ

ކ ރ  ކަހަލަ ކަނަޑއިެގން ދަނޑ ެވރިކަންެއއްޗެހި  ބޮޑެތި ަގސްތަކ އި ،ރަށ ން ކޮންމެެވސް އެއް ސަރަހައްދެއް ހ ސްކޮށް

 އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މިމ  އްަނނީ އ އޮން ޮގތަކަށް ރ އްޭޖެގ ދަނޑިެވިރަކން ބައްޓަންެވފައި މި

ން އިތ ރ  ނ ރަްއކަލެްއ ަވގ ތެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ  މަަސއްކަތ މިފަދަ  ،ހިތަށްއަރަނީ މިކަހަލަ ހ ލަތެއްަގިއ މިކަހަލަ

ކ ރެޭވނެ ށް ހިމ ޔަތްރަ ،ށްޔަތްކޮމ ރަށ ގައި ހ ރި ބޮޑެތި ަގސްތައް ހި .ކ ރަން އެބަޖެހޭނ ންނ ނެ ޮގތަކަށް އެކަން ކަށަަވރ 

ެވސް ަވރަްށ  ނޑ އަޅ ަގ ،ފ ހަަގކ ރެއްިވެހން ދެން ތި  .ަގސްތަކަށް ކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ އެބައިތ ރ  ސަމ ލ  ށްޮގތަ

އްޓަފ ިޅއަށް ދަނޑ ެވރިކަން ަވކަމ ަގއި ަވއްޓަފ ޅި މިހ ރ  ބަދަލ ކ ރަންވެއްޖެ. އިންޑަސްޓްިރއަލް ރިދަނޑ ެވ ،ަގބޫލ ކ ރަން

ްވގައި އޮންނ ނެ ކޮންމެ  ރިޒ  ފ ޑ  ،ެވސް މީެގ ކ ރީަގއި ބަހ ސެއްަގއި އޮންނ ނެ ދަލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ ބަ

 ަވށް ޚ އްޞަ ރަށެއް އޮންނަންޖެހޭރިޒ  އްޞަ ރަށެއް. ނ ަވތަ ފ ޑ ޚ ދަނޑ ެވރިކަމަށް  އޭއަތޮޅެްއަގއި އޮންނަންޖެހެ

ފެނ ނީ މިކަން. މ ޅި ރ އްޖެ އެންމެ  ން އަޅ ގނޑ މެންނަށް މިރިކ ރަން. މިއަދ  ަވރަށް ަކއިކަމަށް ލ ޒިމ 

ޤަތަކ ަގއި ދަނޑ ެވިރކަމަށް ދޭ ޤީޙައަސްލ   ،މައްސަލަ ނ ކ ންނަ ދަކަށް ބަރޯަސެވފަިއ އޮތ މ ންޞ ތިޤްއި

މިފަދަ ކޮންމެ   ން،. މިއިމި ދިމ ީވ ޔަތ ކަން ެވސް ކ ޑަެވފައި އޮތް ދަނޑިަވެޅއްަގއި މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއަހައްމިއް 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލަނީ.  ަވގ ތ  ންނަށް ަވރަށް ިގނަ ފިލ ަވޅ ތަެކްއ ދަސްކޮށްދޭ. މިއީ އެމެކަމެއްަގއި ައޅ ަގނޑ 

 ،ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ނޑ ަގއަޅ   .ދަނޑ ެވރިކަމަށް ރަށްތަކެއް ޚ އްަޞކ ރަން ،ަވްއޓަފ ޅި ބަދަލ ކޮށްދަނޑ ެވރިކަމ ެގ 
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ރ  ޮގތަށް  ކ ހ ރެ ދަނޑ ެވރިކަން މިހ ރ   ެގ ދަތިކަމ އި ރަށް ެވސް އެބަހ ރި ޖ ަގމ ލެއެކޭ އެއްފަދައިން ރ އްޖެެތރޭެގ ރަށް

ރަށްރަށ  ޖެހިެގން ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަހ ރި  ،ކަިއރީަގއި  ށ އެފަދަ ރަށްރަ ،އެހެންނަމަެވސްކ ރެެވން ނެތް. 

ނެ  ބޭެވސް ބޮޑެތި ރަށްތަކެއް. އެ ރަށްރަށ ން އެ ރަށްރަށ ެގ މީހ ންނަށް ޖ ަގ ލި އަތޮޅ ަގއި ަގއިމ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ނޑ  ދެކެން. ދެން ކަމެއް އަޅ ަގ ންމ ހިެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ަވރަށް މ  މަގ ފަހިވ މަކީ  ކަށްކަހަލަ ޮގތަ

ދަނޑ ެވރިކަމަށް އޮތް ފ ރ ޞަތ .  ،ެގ މަސްެވިރކަމ އި ފަރ މަހ އި ލަނޑ  ،ޓ ގައި ފ ހަަގކ ރަްއަވއިފިމި ރިޕޯ ،އެހެންހަމަ 

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ެވސް އަޅ ަގއީ ކ ންފ ނިތަކ ން އެއަށް އެއްބ ރ ލ ން ދިނ މަށް. މި ނ ަވތަލ ން އެއަށް ެއއްބ ރ ސަރ ކ ރ ން 

ލ ކ ރަން ިވސްނ އިރ ަގިއ ަކއިރި މ ސްަތޤްބަލެއްަގއި ކ ރ ން ަވރަށް އްޙަަވގ ތ ގައި ަވގ ީތ ޮގތ ން މިކަން  ޮގތ ަގއި މި

ކ ރަން. ހަމައެކަިނ ދ އީނޑ  ތ ކަށް އަޅ ގަ މަޓ ަގިއ ހ ރި ހ ރިހ  ކަލަ ޮގތެއްަގއި މި ރިޕޯޮގތ ަގއި. ޖ މ  ެގރަނަގޅ  ކަމެއް 

 އަޅ ަގނޑ  ޚ ްއޞަ ސަމ ލ ކަމެއް ދިނ މަށް ފ ހަަގކޮށްލީ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .  ނ ކ ތ  މި ދެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިމ  ،ނޑަށް ަވރަށް ކަށަަވރ  ްއ ައޅ ގަ ތަޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ތި ފ ަހަގކ ަރއްވ  ނ ކ ތ 

ޕްރޮސެސިްނގ އެބަ ބޭނ ންޭވ. ފަރމިންގ ފ ަހަގެވެގންދ ނެ.  އިތ ރަށް ެވސް ދިއަ ޓ ގައި އިތ ރަށް ެވސްރިޕޯ

ނޑ މެން މި އަޅ ަގ އަދި ހަމަ އެކަނި ދަނޑ ެވރިަކމެއް ނޫން ކ ރަން އެބަ ބޭނ ންޭވ.ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ަވއްޓަފ ިޅއަްށ ބަދަލ 

ެވސް ހައްދ . އެކި  ަހއްދ . ކައްޓަލަ އެބަެވސް  ޮދންކެޔޮ ެވއްޖެނީ. އަލަ އެބަ ަހްއދ . ަވރަށް ޒަމ ންަވބޭނ ން

ނޑ މެން ައޅ ަގ އެ ށްއައަލަ، މެަކރޯނީ ،ދަނީ ހައްދަމ ން. އެހެންނަމަެވސް ބ ަވތްބަަވތ ެގ ެއއްޗެހި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

މ  ދިމ ލަކަށް އަމ ޒެއް ހެދ ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ޖޫސް  އްއަލައެއް ބަދަލެ ސްޕެެގީޓއަަކށް ބަދަލެއް ނ ކ ރޭ. 

މ ކޮށް އްނޑ މެން އ ކ ރ ން އެއީ ައޅ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނެއް ޖޭމ  ކެއްކ މަކ  ދިމ ލަށް އަމ ެޒއް ނ ހިފ . ޕްރޮސެސް .ނ ހިފ 

މް ޝަރީފަށް.  ބްރ ހީެމންބަރ  އި ިއއްޒަތްތެރިރ ަވނީ ކެލ  ދ އިރ ެގ އަނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ކަމެއް. އަޅ ަގ ކ ރަންޖެހޭ

 . ކެލ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

ޓެއް. އަިދ ިދޔަީއ ަވަރށް ތަފްސީލީ ރިޕޯ އިިވެގން މިޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެްނމެ 

ޓް އިތ ރަށް ެވްސ ަގބޫލ ކ ރަން. މި ރިޕޯ ނޑ ަކމަށް އަޅ ަގ ެޓއްިއވ  ރިޕޯލ ފައިކަށްފަހ  އެކ ަލަވަވރަށް ިގނަ ހޯދ ންތަ

 ްސ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެބަތިބި ކ ރީަގއި ބޭނ ންކ ރ  ަވލ ކ ނ  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއީދިޔަފ ރިހަމަެވެގން

އ މްދަނީ ލިބޭނެ ކަންތައް. މިސ ލަކަށް  ންހަލ ކ ނ ކޮށް އެއި އްސަކީ ތިމ ެވށިކިޔ  ެއއްޗެހި. ކަށިެކޔޮ ކަަހލަ އެއްޗެ 
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ޤީޤަތ ގައި ދ ނިޔޭަގިއ ޙަައކީ ޖޭމްސް ،ކައްޓަލަތްބިލެ ،ކަްއޓަލަކ ރ ކ ރ   ،ޓަލަ ކަހަލަ އެއްޗެިހ. ދެން އައިއްސައްކަ ކ ރ ކ ރ 

އެއްޗެހި. މިކަމ ެގ  ހިމެނޭ ބެބިލިިޓއެއް ޕްރޮ ަވރަށް ބޮޑ  ންެގަވރަށް ައގ ބޮޑ  އެްއޗެހި. އަިދ އޭެގ ސަބަބ ން އެންޓި އޭޖި

ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ފައިދ ތަެކއް ކ ރ ނެ އެްއޗެއް. ދެން  ދި މީހ ންެގ ދ ޅަހެޔޮކަމަށްެވސް އަ ތަށްޙައްޞިސަބަބ ން 

 އްަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ރ މަކީ އަސްލ  މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެ ޓް މެރިން އެކްސްޕޯ ،ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަނީ އަނެއް

މީަގިއ  ޝީޒްެގ އިތ ރ ން،ްސޕީޗިންގ ޓެ އެން ؛ދ ނެ ކަެމއް. މިސ ލަކަށް އެންދެރި ކަަހލަ އެްއޗެހިއިއިތ ރ ެވެގން ހިނަގ

ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ އީ ސަމ ލ ކަން ދީެގން މި  ެވސް ކަމަށްކަންރަތްގ  ކަހަލަ އެއްޗެހި. އެެހންީވމ ، މިކަހަލަ 

އެން ހިފ ން  .އެންެވރިކަން ،ކ ރ މަ އެއ ެއކ  މަސް ބ ނަން ބޭނ ންހަ . މަށްމ ލ ކަން ދިނ ކަމެއްހެން ސަ ންމ ހިަވރަށް މ 

. ތަފ ތ  ބ ަވތްތަކަކ އި ތަފ ތ  އ ސޫލ ތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެން ތ ަގިއ އ  ޮގތްތަެކއް ހޯދަންޖެހިފަަގޤީޙަ ަވނީ މިހ ރ  މި

ންެވރިކަމެްއ ހ ރި އެ ެގއްލ ން ޓަށްަވރަށް ތިމ ެވށް ،ޓިވް ކްރެސްޓްކ ރެވ ނީ ަވރަށް ރެ . މިހ ރ  މިފަޖެހިކ ރަންރަފ ޢ ތަ

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ.  އި ކަންތައްތަކ ގަ  ރ  މި ކ ރަމ ންދަނީ. މި ހ ނޑ މެން މިއަޅ ަގ

އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޓ ގައި ބ ރ އަޅ ިއރ ަގނޑ މެން މި ރިޕޯބ ކެޔޮ ހެއްދ މަށް އަޅ ނއެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ބަ

ބ ަވތްތައް ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ އެއ އެކ  ޮގވ މ ެގ ހި ހައްދަްނ.ރޭޓްސް ލިބޭ އެްއޗެަހއިޑް ްއަވރަށް ކ ބޯބ ކޭލ  އެނބަ

ްއސަީކ އެްއޗެ ކ ދިބަތް ކަހަަލ އެްއޗެހި. މި ،ކ ރަން. މިސ ލަކަށް ބިންބިއަޅ ަގނޑ މެން އެންކަރޭޖ  ހައްދަން އެބަޖެހޭ

މަސް ަވންދެން   ހަތް ،މަސް ހަ ،ދ ަވހ ން ިގނަ ދ ަވސްއްލަަވ ހަދަިއގެ ފަ. އެއްޗެހި ިގނަ ދ ަވހަށް ރައްކ ތެރިކ ެރޭވނެ

ބެހެއްޓޭނެ އެްއޗެހި.  ކަށްެވސް ިގނަ ދ ަވސްތަ ޮގތ ގައި ފަހ  އޮށ ެގ އޮށަށް ހެދ މަށް ޓޭނެ އެްއޗެހި.ރައްކ ކޮށްަފއި ބެހެއް

 ތެރެއިން  ަވންޏ  ތަފ ތ  ޕްރޮސެސްެގ ކަމަށް ެވއްޖެޅ ރަނަގ ،ްއސަކީ ޓ އަިރޒަމް ރަނަގޅ ވ މ ެގ ސަބަބ ންމި އެއްޗެ

ބަެއްއ  ؛ޕްރޮސެސް ެގތަކެތީ އެއ ެއކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިހަމަ .ހިޗެއެއް  ނެކ އެއްޗެހި ހަދަިއެގން ިވްއކިދ ތަފ ތ  

 ؛ބ ކެޔޮނކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަކ ރެޭވނެ ޮގަތކަށް ތަްއޔ ރ ކަހަލަ ތަކެތި ޕްރޮސެސް

ދ ަވހަށް ނަ ދ ަވސްކަނޑޫ ކަހަލަ އެއްޗެހި ހިއްަކއިެގން ިގ ،ބ ކެޔޮނކި ބައްަގއި ހިނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ަގއި ކ ރީއަޅ ަގ

އެރ މަީކ ދ ަވހަކަށް ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ޮގތްަތއް ައޅ ނޑ މެން ރ ަވން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެއ ެއކ  ރ އް ިގނަ  .ބޭނ ންކ ރެޭވ

މަަސއްކަތަީކ  ކަމަކީ،ތެރިކަތްމަސައް  ހ ރިހ  ންދ  މިެގކަމެއް. ރ އްޖޭގައި ނެތި ންމ ހިއަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ަވރަްށ މ 

މެން ޑ ނއްަސކީ އަޅ ަގއެްއޗެ ހަކ ރ  ކަހަލަ އެއްޗެހި. މިކަރ  ،ކ ރ ހަހަދ . ދިޔ   ތަފ ތ  ބ ަވތްތައް އެބައަރަިއެގންއް ރ 

ެކޓ ަގއި މ  ެގޒަމްދިއ މ ން ރަނަގޅ  ައެގއްަގއި ޓ އަރި ކެއ މ ެގ އިތ ރަށް މ ސްތަޤްަބލ ގައި ޓ އަރިޒް ރަނަގޅ ެވެގން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ  ޖެހޭ މިސ ލަކަށް އެބަ އިތ ރ ކ ރަންމެންނޑ އަޅ ަގ ،  އެއްޗެހި. އެހެންނަމަެވސްިވްއކިދ ނެ

ެވސް ހަމަ   ސަކީއްމ ރަނަގތޮޅި ކަހަލަ އެއްޗެ  ތެރޭގައި ެގެވސް. ތަރ ކ ރީ ތ  ވައްތަރ ެގ ތަރ ކ ރީ އެްއޗެހިތަފ 

 އެއްޗެހި. ެވސް ހެއްދިދ ނެ އި ކ ޑަ ތަންކޮޅ ގަ ޭގގައި އޮންނަ ނޑ މެން ތަށް ަވރަށް ފައިދ ހ ރި އެއްޗެހި. ައޅ ަގޙައްޞި
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ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެޭހ ބެކްޔ ޑް ަގރޑ އަޅ ަގނޑ މެން  އި،، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޭގދޮށ ަގއި ހައްދަ އެހެންީވމ 

ޅ  އ މްދަނީއެއް ލިބ މ ެގ އިތ ރަށް ހަމަ ރަނަގމޭވ  އ އި ތ ޒ  ތަރ ކ ރީ އެތަނ ންއްަސކީ އެއްޗެ މި ންކ ރަޓ ޕްރޮމޯ

ޓް އިތ ރަށް މި ރިޕޯ ،ކަމ ަގއި  ންމ  ކަމެއްހި މ ން މެނ ވ ހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  ހި މ ، މިއެހެްނވީ ކަމެއް.  ލިބިެގންދ ނެ

 ޝ ކ ރިއްޔ . ފ ރިހަމަެވދ ނެ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭތީެވ ދަންނަވ ލީ. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ހަރ  އަ މި ،ފަހަރ  ބ އްަވން ވ ން މިކޮޕްެގ ބައްދަލ   ،ިއއްޒަތްތެރިމެންބަރ . އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެޝ ކ ރިއްޔ  

ބޭފ ޅ ން ނ ބ އްަވވ ނެ ވ ަހކަެއއް.  ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ އިނިގޭރސިިވލ ތ ަގއި. އިނިގރޭސިްނ އަދި ނ ބ ނޭ އެ

ދަލ ވ މ ަގިއ ދިެވހިރ އްެޖއަށް ަވރަށް ރ  އެ ބައްފަހަ ނޑ  ެދކޭޮގތ ަގއި މިއަދި އަޅ ަގ .ކަމަށް  ލަފ ކ ރެެވނީ ބ ްއަވވ ނެ

ބަްއދަލ ވ މަށް އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ   ެވިވެގން އެޔ ރ ނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަށް ތައްއް އަދ ކ ރެިވދ ނެ. އަޅ ަގބޮޑ  ދައ ރެ

ޝްަވރ ކޮްށ މަ ައޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ަވހ  ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ  ؛ރިޖިއްޔ އިން ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ކ ރަްއަވމ ންޚ ދެޭވނެ. 

ެގންދިއ ން އެއީ ަވރަްށ  މަސައްކަތްތައް ބ ރަށް ކ ރިއަށް މިެވސް އ ހެދިން. މިނިސްޓަރ ެގ ނަޒަރ ަގ އިވ ހަކަދަްއކަ

ކަންތައްތަކ   މި ބޭނ ންތެރިކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ޮގތ ަގއި މިނިސްޓަރ  ެގންދަަވނީ އިނިގރޭިސ ސަރ ކ ރ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެގ ިދއްަގރ  ދ ިއރ އަރ ަވނީ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ަދއްަކަވމ ޮގތ ން ވ ހަކަ ގ ޅޭ

އަތ ަގިއ  ގެ ްޓ އަޅ ަގނޑ މެންރިޕޯ 12 ،. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ ން ަގބޫލ ފ ޅ ކ ަރއްވ ިތ އިނޭގތޯށްއިކްރ މް ޙަސަނަ

ގައި ިއއްޒަތްތެރި ޢ ޟޫޓ ެގ ސީދ  މައ ، މި ރިޕޯކަމަކަެށއް ނޫން. އެހެންީވމ  އެއް ކ ރަނީޓް އަމ ޒ  ރިޕޯ 12އެބައޮތް. 

ޮގތ ަގއި ަވރަށް ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ދިްއަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ނޑަށް ފެންނަހެއްޓ މަކީ އަޅ ަގހިފެ ންމެންބަރ 

 މެންބަރ .  

 

 ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއކްރ މް ޙަސަން ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:

ޗޭންޖ ން ެވސް އެްނަވޔަރަންމަންޓް ެއންޑް ކްލައިމެޓް  އީސް. އަޅ ަގނޑ އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަްތތެރި ރަ

ޓެއް މިއީ. ަވރަށް ިގނަ މ ހިންމ   ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯ ަވން.ނަޓަަކއި ޝ ކ ރ  ދަން ޓަށްފައިވ  ރިޕޯޅ ހ ށަހަ

ެގ ސަބަބ ން 19-ނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ޮކިވޑ ަގެޓއް. އ ދެ! އަޅ ކަންތައްތަެކއް މީަގއި ފ ހަަގކޮށްފައިވ  ރިޕޯ

އެންމެ ރަނަގޅަށް  ެވހި ރައްޔިތ ްނ ަވނީހ ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިމި ވ  ނޑ މެންނަށް ދިމ ެވފައި ަގއަޅ 

ކ ރ  މަސަްއކަތ ން ަވަރށް ރަނަގޅ  ކަންތައްތަެކްއ  ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި މަޖިލީހ ން މިއް ނޫން. ައޅ ތައްޔ ރ ެވފައެ 

ތަކެްއ ަވނީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަންތައް ެވސް މި މެްޓ ޗޭންޖ ންއިޓް ކްލަމަންންފ ހަަގކ ރެިވެގންދ ނެ. އެޮގތ ްނ އެންަވޔަރަ
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ތެރި އީޖ ދެއް ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  އ ފެއްދ ންިއއްެޔއަކީ  ،ލަން ބޭނ ން. އަދި ައޅ ަގނޑ  ފަހަަގކޮށްފ ހަަގކޮށްފަ

. އެކަމަށް ެވންޓިލޭަޓރެއް އ ަފއްދަވ ފައ  ގ ިޅެގން 19-ަވނީ ޮކިވޑ  ންދިޔަ ދ ަވެހއް. ެއމް.އެން.ޑީ.އެފ ކ ރެިވެގން

 މި ފ ހަަގކ ިރ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ައޅ ަގނޑ  އެކަންއަޅ ަގނޑ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

ަވގ ތ   . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތައް މިކަނީ އ ފެއްދ ްނތެރިކަމ ެގ ވ ހަކައްދަ އަޅ ަގނޑ  މި ޤީޤަތ ަގއިޙަ ،ސަބަބަކީ

ރަށްތަކ ެގ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި  ،ސް ޔަިވ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ގައި އަދި ޖ ަގ ނެތްަކމ ަގ ސ ލަކަށްމި

 . ިހޔ  ަގކ ރަންހަތ ަގއި ފ ެގ ޮގނެ މަގ ތަެކއްކެތި އ ފެއްދިދ ލަ ކ ބޯތަހަމަ މިކަހަެމންނަށް ަގނޑ ޅ  އަެވސް  މަގ ތަކަކީ

ެވްސ  ހިއެްއޗެ ފ ރ ޓް ކަހަލަމެްނނަށް މިސ ލަކަށް ފެޝަންޅ ަގނޑ ތަށް މަތީގައި ނެްޓ ދަމައިެގން އަ ޮގ ބޭލި

ތަކެތި އ ެފއްދ މަށް މަ ކ ބޯނަށް ހަޑ މެންޅ ަގނފަރ ތ ަގއި ެވސް އަ ދި ަމގ ތަކ ެގ ދެއަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފެއްދިދ ެނ.އަ

 ޓަަވރ ،ންޅ ިވ ފަދައިއީސް ެވްސ ިވދ ލ ކ ރަން. ައދި އިއްޒަތްތެރި ރަބޫަގޅ ަގނޑ  ށް އަކަމަ ދ ނެމަގ  ބޭނ ންކ ރެިވ

އެޮގތަްށ  .ޮގތެއް ންނައަ ންށް ކ ރަމ ަގޅަން ަވރަށް ރަނެވސް އެކަ ަގއިޅި ދ ނިޔޭމ މިއަދ  އަކީ ން ގ ޑ 

ޝަރީފް  ތްތެރި މެންބަރ  ޒަ ދެންމެ އިއް ެވސް  . ދެން މ ރަނަގައކީރެިވދ ނެކ ން ކަންކަަގނޑ މެންނަށް މިޅ އަ

 އްޙަތަށް މ ން ޞިދިްނނަށް ދިނ މެންެގ ކ ޑަކ ޅ ަގނޑ . އަހ ރި ކ ނ ެއއްަވރަށް ފައިދ ަވަރށް ،ހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން ފ 

 މިކަމަށްން އަދި ެއކިއެކި އިދ ރ ތަކ ން ކ ޒ ރ ތައެިކއެކި ވ  ތ ަގއި ޮގ ޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރ ން އަ ަވރަށް ރަނަގޅ . މިޮގތ 

ކެްއ  ސިފަތަޢަމަލީ އެއަށް މ ޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯޓެއް ހަދ ފައި ދޫކޮށްލީ. އަހިންމީމ  އި ރަން މީގަ ެކއް ކ ކަންތައްތަ

 މެންޅ ަގނޑ ެވސް އަ  އިންބ އިމ ެގ އ ދަކ ދަެގ ކެންމެަގނޑ ޅ  . އަދި އަބޫލ ކ ރަންަގ އަޅ ަގނޑ  ށްކަމަ ންޖެހޭނެއަންނަ

ހ ެގ މަ އިއ ޅެނީ ހަނޑ ލ  މި އިޅ ަގނޑ މެން ިގނައިން ަކއިބޮމިސ ލަކަށް އަ . މިހ ރ ދ ންބަދަލ ެވެގންބަޖެހޭ އެ

ދ  އްމެން އ ފަ ަގނޑ ޅ ސ ލަަކށް އަމި ،ބޫލ ކ ރަނީަގޅ ަގނޑ   އަަގއިެގ ބަދަލ އޭ . ށް ަގރ ދިޔަޚ އްަޞކޮ އީއެ  .ތްތަކ ބ ަވ

 ގ ޅޭ  ތ ން ެއކަމ ަމކީ ެވސް އެޮގދިއ ށް ބަދަލ ކ ރެިވެގންެވސް ަވރަކަ  ކޮންމެންބ އިންއިޅ ަގނޑ މެންެގ ކެ އްޗަށް އަތަކެ

މެ ން. އެންރަލ ކ ބޫަގަގނޑ  ޅ އަ ކަމަށް ޖެހޭނެެގން ދ ންތަެކއް ކ ެރވި މަސަްއކަތް ެގމ ހ ޅ ވ ލޯ ށްޅަރަނަގވ ޒ ރ ަތކ ން 

 ޓ ރިޕޯ މި ،ޮގތ ން . އެމެއްކަ ހިންމ ެވްސ މ ކޮށްލ މަކީ ެގ ިވސްނ ން ބަަދލ ތ ން ރައްޔި ށް އ މަތި ކެހ ރި ކ ބޯތަކެދ ފައި

ދިއ މަކީ ަވރަށް ޅަމ ންއި އަ ިއދ ރ ތަކަކ ން ރަނަގޅ  ޮގތ ގަ  ،ކ ން ަވޅ ަތއް ހ ރިހ  ވ ޒ ރ ތަކަޖެހޭ ފިޔަޅަންން އަ ެގގ ޅި 

 ތ ަގއިޮގ ބޫލ ކ ރ ަގ އަޅ ަގނޑ  ެވސްއި ތައިގަ ކަހަ ދައްކ އިރ ަގއި  ކަތައިެގ ވ ހަކަމެއް. ދެން ހަކަ  މ ހިންމ 

އްޔ  އެހެންނޫނި .ޖެހެނީ އްޔ  އިމްޕޯޓ ކ ރަން މި ސޯލ  ވެއްޖެ  ،ނޫން ސޯލ އެއް  ހަމައެކަނި ންނަށް ޅ ަގނޑ މެއަ

 އި ޔ ށް އޮ މެންނަޅ ަގނޑ ޮގަތށް އަ އްދިން އ ފެ.އެފ ެއމް.އެމް.ޑީ ށްލަކަމިސ  ،ިއެގންއްދައ ފަ މެން އ ެފއްދ ންތައްޅ ަގނޑ އަ

ގ ިޅެގން ެވސް  ޓީ ރިސަރޗ ސި ރއެކީަގއި އަދި ޔ ނިަވ އްބ ރ ލ މ ެވސް އެ ންެގބޭފ ޅ  ެވސް އެ  ަވޔ  ބޭނ ންކޮށްެގން
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ށް ޅ  ކަމަކަގަ  ރަނ ަވރަށްބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ަގ ޑ ޅ ަގނއ މަކީ އަދި ންކ ެރިވެގ އި އް ީމަގކެ ތަރަނަގޅ  މަަސއްކަތް

 ޒަތްތެރި ަރީއސް. ިރއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް އިއް. ޝ ކ ެވެގންދ ނެ

 

  ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

ޑަށް ޅ ަގނއަ ދެއްކެީވމ  ނަގފަތ ެގ ވ ހަކަ ދެންމެ މ ރަ ރި މެންބަރ ތްތެޒަމެންބަރ . އިއް ރި އްޒަތްތެރިއްޔ  އި ޝ ކ 

 .ޑީަގއިަގނ ވ ނެ މެންދ ރ ެގންަވދެ ތަށް ހި. އެހެންން ހިތަށްަވނީއްެގ މަތީބިސްަގނޑެ ށް މ ރަނަގފަތ ެގ ކަޔަ ކ އްލި

ްއ ލޭޓަރެ ން ެވންޓި.އެފ ން.ޑީއެމް.އެފ ހަަގކ ރެއްީވ  ންބަރ މެއްޒަތްތެރި އްޔ . އި ކ ރިޑަްށ ޝ ަވރަށް ބޮ ،އެހެންނަމަެވސް

ނަ އަކީ ަވރަށް ކ ޅަދ ސްޕްއަރިްނގ ކޯ ޖިނިެގ އިންްނ.ޑީ.އެފް ޤަތަކީ އެމް.އެ. އަސްލ  ޙަޤީޅ ން ހެއްދެިވ ވ ހަކަ ބޭފ  އެ

.  ހޯދައިދެޭވނެކަަމށް ޙައްލ ން ިގނަ ކަންޓ ޓްމަންޅ ންެގ އިންޖިނިއަރިްނގ ޑިޕ ބޭފ އެ ތޯ. ޭގނޓެއް އިޓްމަންޑިޕ 

. ޗީފަށް  ނަަވންދަންބ  ށް މަރ ޙަށް ަވރަށް ބޮޑައެފަން.ޑީ. އެމް.އެ ، އަޅ ަގނޑ އެއީ  އްދަންނަ ޑިޕ ޓްމަންޓެަގނޑ  ޅ އަ

.  ޅ ންނަށްފ ރިހ  ބޭހ ށ އި ފިސަރ ްނނަރޭންކިން އޮ ،އިއަދި އެހެން އޮފިސަރ ްނނަށ  ، ެވސްރަށްނިސްޓަސް އަދި މިެވ

 ޖެހެނީންނަަވންއި ދަަގރ  އަރިހ ޅ ަގނޑ  ޑިފެންސް މިނިސްޓައަ ؛ހެލްތ  މިނިސްޓަރ  .އަދި ދަންނަަވން އިނޭގތޯ

 5 އީ މި. މިއަދ މަށްކަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެޓަރ  އަލޭެވންޓި 18އަށް މޭ  1 ،ތީއޮިވދ ޅ ެވފަިއ  ސްޓަރ ހެލްތ  މިނި

ރ  އެ އޯޑަރ   މިނިސްޓަހެލްތ   ،ދިނ ން އެއީ ށްޑީ.އެފައެތީެގ އޯޑަރެއް އެމް.އެން. 18ތްނަމަ ، ނެމޭ

 15 ،ެވަފއި އޮތީދިެވރިކަެމްއ. ިވދ ޅ މިހ ރ  ބ އް ޮގތ ގައި ޅ ަގނޑަށް ފެންނަށް ދެއްވ ން އެއީ އަ މް.އެން.ޑީ.އެފައެ

ޫދ ަވނީ ކ ރެންއަރ ފ ރ ޞަތ  ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މިރެްއ. އަލޭޓަޓިެވން 18އި ގަ މޭ 01ލޭޓަރ ިއ ެވންޓި 10ގައި މޭ

 ޒަތްެތރި މެންބަރ . އްންދޫ ދ އިރ ެގ އި ށް. ކ ރެނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމަޣަރ  ޢަބްދ ލްމެންބައިްއޒަތްތެރި ެގ ދ އިރ 

 

 ދެއްކެވ ން: ވ ހަކަ ލްޙަކީމްޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ބަރ  މެންކ ރެންދޫ ދ އިރ ެގ 

 އ ފެއްދ މަށްއ ފެއްދި  ،ދ މ އިހޯދިހޯ ން އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ޅ ަގނޑ  ެވސް އެ އަ  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއްޔ  އިޝ ކ ރި

މިފަދަ   ޑަށް މަރ ޙަބ  ދަންނަަވން.ރަށް ބޮށް ަވޒަފ ންނަ  މ ވައްރަށ އި އަދިެގ މިނިސްޓަ .އެފް.ޑީއެންއެމް.

 ދ ންތެރިކަްނ އިތ ރަށް ކ ރިއަރައިދ ނެެގ އ ފެއްމެންމަކީ އަޅ ަގނޑ އް އ ފެއްދ ފެްއދ ންތައެފަދަ އ  ނޑިަވެޅއްަގއިދަ

ެގ ޓީކޮމި ންޓް އެންްޑ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖ މަޔަރަންއެންވަ  ސް.ތެރި ރައީ ޒަތްިއއް  އި ދެކެްނ. ކަމެއް ކަމ ގަ  ސްެވ

. ސަްއކަތަށްމަ ހ ރި އަގ ހ ރި އި ކޮށްފަބޭފ ޅ ން އެ ،ކ ަރންއަދ  ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ނޑ  ެވސް ަވރަޅ ަގއަ ށްރިޕޯޓަ

ޔަކ  ބަ ެވރިދަނޑ  ންއަކީ ޒަމ ނ އްސ ރެދޫކ ރެން ،ންަރށްއ ފަ ޅ ަގނޑ ެގަގނޑ  ނިސްބަތްވ  ދ އިރ  އަދި އަޅ އަ

 ...ޮގތެއްަގއި ދިރިއ ޅ ނ  ރަށެއް. ޚ ްއޞަ
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  ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ބަރަށް ްއޒަތްތެރި މެންބޭނ މީ އިޑ  ޅ ަގނއި އަ ެއކީގަ  ޮގވ މ  ގި ބަން ،އި ވ މ ޅ ިވދ ހެން ހަމަ ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ަވނަ ލިިބެގން، ކ ަޑކ ޑަ ،ލިބި  ނ މ އި ތޯައކީ ކ ރީެގ ަތދ ގައި އިނޭގދޫރެންީއ ކ ަވން. އެއެހެން ފ ރ ޞަތެއް އަރ 

 . ރަށެއްއީ. ކ ަޑކ ޑަ ެގނަން ދޫންރެިއ ކ ފިޔ  ހައްަދއިެގން ޙަޤީޤަތ ަގދިރ އްޖެއަށް ބޭނ ްނިވ ހ ރިހ  ކ  ؛ރަށެއް

 ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަންއަ  ،ންޭވދ ޅ ަގނޑ  ހަނ. އަދިޔަން ހޯދަމ ންދޫރިހ  އިނ މެއް ކ ރެންރ ެގ ހ އޭ ،މަެވސްއެހެންނަ

 އްޒަތްތެރި ޅ ަގނޑ  އި އަ ،މ ހެންީވ. އެންނަވ ނެަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގަވޑައި  ؛ކ ރެންދޫ ަވރަށް ިގނަ

މެންބަރ  ދައްކަވ  ޒަތްތެރި އް ހެންނޫނިއްޔ  އި ޑ ލަން. އެނކަމަށް މެދ ވ ފަހ  އެރ  ރަށްންދ  މެ ޞަތ ރ މެންބަރ ެގ ފ 

ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  އަ .ރ  މެންބައްޔ  ިއއްޒަތްތެރި . ޝ ކ ރިދ ނެިވ ހިނަގއިނީންނަށް އަޑ ވ ހަކަ ިގނަ މީހ 

 ަގނޑ މެން މިޅ  ޭގތޯ. އަތް އިނ އެބައޮމެންބަރ ެގ ފ ރ ޞަތ  ންދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރިދ ކަނޑ ލަނީ. ކ ރެމެ

   ޑ ލަނީ މެންދ ރަށް.ކަނމެދ 

 

 {އަށް 12:45 ން އި 12:08 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (هللاއީވ  ޢަްބދ  ސްއީރަނައިބ  ހ ގެ ޖިލީމަ ؛ވީނެންތ ގައި އިސަ)ރިޔ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ތ ންރިޔ ސަ

ހެނދ ނ  ަގީޑގައި ެވްސ  ޮއތީ، ފަށަިއަގންނަން ެވސް މަސައްކަތް ގައިޑީ  ަގއަޅ ަގނޑ މެން މިއައްސަލ މް ޢަލަިއކ މް. 

އަންނަ  ،ޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ނ ދިނ މަށް އަނަރ ެފތ ގ  ރޯ . އެއީ ކޮިވޑ  ރިޕޯޓަށްކ ރަމ ންދިޔަ ކޮމިޓީބަހ ސް

 ޓ ށްމ ެވތިމ ަގއި ކ ރ ޒ ތަންފީ ްގރ މ ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮމަށް އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ  ންޅ  ބަދަލ ތަކ ނ ރަނަގ

ކ ރ މަށް މަހަފ ރި އެކަންކަން އި،ބަލަން ކައަދި މިފަދަ ކަން ،ބޭނ ންކ ރ މަށްކ ރަިނިވ ހަކަތަ ދަޔ އި ރައްޓެހި

ޓް މެލައި ކްޑްއެންންޓް ަޔރަންމައެންަވޮގތ ން  ގ ޅޭ ތަކެއްެގ ލަފ  ސަރ ކ ރަށް ދިނ މ ޫސލ ހިންގ ނެ އ  ތައްރޮްގރ މ ޕް

ދައްަކވ ނީ ކ ރެންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި . ދެން ވ ހަކަެގ ބަހ ސްތ ެގ ރިޕޯޓ ޮގ މިން ދިރ ސ ކޮށް ނިންކޮމިޓީ ޖ ޗޭން

 .ބްދ ލްޙަކީމްޢަޣަނީ ޢަބްދ ލްބަރ  މެން

 

 ދެއްކެވ ން: ވ ހަކަ ޢަބްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމްބަރ  މެންކ ރެންދޫ ދ އިރ ެގ 
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 ެގރީ އޮފް ޑިފެންސްޓް. މިނިސްއްޓ ނަންބ ން ފަލި ހިސ ޅ ަގނޑ  ނަމ ދަށް ހ އްޓ ީއސް. އަތެރި ރަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް

އ ެފއްދި  އެ ންސަށ ިއ މިނިސްޓްރީޑިފެންފް ރ އޮޓަމިނިސް. ބ  ދަންނަަވންޙަރ އަޅ ަގނޑ  ެވސް މަ އ  އ ެފއްދ މަށް

ންނަަވން. ޙަބ  ދަދ ކ ރަްނ އަދި މަރ އަ ރ އި ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ އޮފިޝަލ ންނަށް އަދި އެންމެހަ ،މަށްއީޖ ދީ ޓީ

ެގ 80. ދަނޑ ެވރި ރަށެއް މ ނ އްސ ރެ ކީ ޒައަައދި ކ ރެންދޫ ،ދ އިރ ައކަށް އ ފަން ކ ރެންދޫ ދ އިރ  އެަގނޑ  އަޅ 

ކ  ބަޔަ  ރިެވޑ  އަކީ ދަނން ފިޔ . ކ ެރންދޫދޫކ ރަމ ންދިޔަ ކ ރެންރ އްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓ   ތަކ ެގ ކ ރީޮކޅ ަގއި މ ޅި ހަރ އަ

ށް ކ ޑަ ބިްނ ކީ ަވރަރަށަ .ން ކ ރަމ ން އ ދޭކަޑ ެވރިނިކް ދަނފޯިއޑްރޮރަށ ަގއި ހަމި ރ ެވްސ . މިހ ދިރިއ ޅ ނ  ރަށެއް

އަތޮޅ ަގއި  .ނ ޭވ. އެކަމަކ  ޅކ ރ މ ެގ ޖ ަގެއއް ލިބިެގންބޮޑ  މަސައްކަތް  މ އި ަގރަށ  ،އެހެންކަމ ން .އްނެތް ރަށެ

 .ަވގ ތަށް ޅ  ބ ކީ މިަފޅ ރަށް ަވަރކަށްތިން ޓ  ޮއެވފައިސޯ ަވަރކަށް ރި 10 ؛ޓ ތައްސޯ  ރިޮގތ ން ރިއް ހ ރަށްތަ

ކ ރ ން ަވރަށް ރިކަންއި ދަނޑ ެވގަ ލ އިރ  އިނަޅ ަގނޑ މެން މ ސްތަޤްބަލަށް ިވސްއަ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަތޮޅ ަގއި އޮތީ

 ،ހެންނަމަެވސްތަކަށް. އެތްފަރ   ެއކިައތޮޅ ގައި ެދިވފަިއޭވ .ރަށެއް ޅ 3ކ ރ  ކަންޑ ެވރިދަނަވގ ތ   . މި މ މ ހިން

ޚަބަެރްއ ަގނޑަށް ޅ  ކަށް އަމަކަ މ ންދ ން ކ ރަދަނޑ ެވރިކަެއކޮޅ ަގިއ  ފަ.ަމސައްކަތް ހ އްޓިަވނީ  ރަށް އެތަނ ން އެއް 

ބިްނ  އެހެން ރަށްތަކ ގައިށް ބިންކ ޑަ ރަށެއް. ަވރަ ،ކީއަ ރެންދޫކ ށް ބަލ އިރ  ޅ ެގ ރަށްތަކަތޮއަ .ޅ. ދެން ނ ލިބޭ

ދަނޑ ެވިރކަންކ ރ މ ެގ ޖ ަގ ެއްއެވސް  ،ން ބޮޑ ކ ރެެވން ނެތ މ ންބޮޑ ކ ރެެވން އެބައޮތް. އެހެންަނމަެވސް، ކ ރެންދޫެގ ބި

އަތޮޅ ަގިއ ބ ކީ އޮތް ބޮޑ  ދެ ފަޅ ރަށް   ޅ.. އަދިބިެގންނ ދ ކަން ފ ހަަގކ ރަންަވރަކަށް ކ ރެންޫދގައި މ ސްަތޤްބަލަށް ލި

އަޮތޅ ެގ  ން، ޅ.ރަން. އެހެންކަމ ކަމަށް ފ ހަަގކ  ަވގ ތ  ހ ސްޮކށް އޮތް އި ިދއްފ ށިމ ދޫ މިއަލަފ ށްޓ ޮޅސް ،ކަމަށްވ 

އަތޮޅ ެގ  ލިިބެގންދިއ މަކީ ޅ. އަޮތޅ ން މި ދެ ރަށް ދަނޑ ެވރިކަމަށް މ ސްތަޤްބަލ ގައި ރައްޔިތ ންނަށް ޅ.

ޯވޓަރ ރެއިން  ،ފ ހަަގކޮށްލ އިރ ަގއި ކަމ ގައި ދެކެން. ހަމަ އެހެން ކަމެއް އިތ ރަށް ފ ޅ ެވެގންދ ނެ ދަނޑ ެވރިކަން

ތަކ ަގއި ހ ންނަ ށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި އެހެން ެވސް މިފަދަ ސިސްޓަމ ޅިލައިން ސ ފ ކޮށްލ މަހ ެވސްޓިންަގއި ހޮ

 އ ފެދިފަިއވ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދިެވހިރ އްޖެ ދެކެން. ހޮޅިލައިން ސ ފ ކ ރެޭވެނކަމ ަގއި ންކޮށްެގންސިން ބޭނ ރެ

ކަމަށް ެވްސ  ބޭރަށްދ  އޮިއަވރ  ަގަދވ ނެ ،. އެހެންކަމ ންފަަވނީ ފަރ ބަދަތަކެްއެގ މަތީަގއި މޫދ ގައި އ ފެދި ޮގތ ން މި

 ދެކެން.  ށްކަމަ ކަރަންޓް އ ފެއްދިދ ނެން ަގނޑ މެންނަށް މި އޮއިަވރ ދެކެން. އެހެންީވމ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ 

  ށް މަތިކޮށް ހ ންނ ނެ މީަގއި ކަރަންޓް އ ފެދޭނެ މިންަވރ  ަވރަ ،ެވވ ތީ  ކަމަށް ަގދަވ ނެ  ދައ ރ ކ ރ  ޮއއިށްއެއީ ބޭރަ

 ކަމ ަގއި ެދކެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .

 

 ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ
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 ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޙްމޫދ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ހިންނަަވރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހ ން 

 . އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ .ކޮށްލ ނަންކ  ޗެކ އަޅ ަގނޑ މެން ފަހ ން އަނެއް

 

  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ މެން

 ޮގތ ން  ބެހޭ ލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ކ ރެޭވ މަސައްކަތްތަކ ހ ން މި ގ ޅިެގ އ 19-ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮިވޑ 

 ،އިންކ ެގ ތެރެސައްކަތްތަލ ކ ެރއްިވ މަަހވ  ެގ ލަފައެްއ ސަރ ކ ރަށް ދިނ މަށް ޓަކައި އެކި ކޮމިޓީތަކ ޮގތ ލީހ ން ދެކޭމަޖި

 ހ ށަހެޅ ްއވި  ަތއްހ ރި ކަންތައްަތކ ެގ ރިޕޯޓ  ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއިކޮމިޓީން   އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖ ޓްންއެންަވޔަރަންމަ

ދަންނަަވން.   ޝ ކ ރ ށްއްރިރ އި އަދި ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ްނނަޤަކޮމިީޓެގ މ   ެވސް އެއަޅ ަގނޑ  ކަމަށް ޓަކައި

ޞ ދީ އަދި އަދި އިޤްތި ،އޮތީ ިޞއްޙީ އަދި އިންސ ނީ ގ ިޅެގން ދ ނިޭޔަގިއ މި އ 19-ޑ ވި ކޮ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ނ ރައްކ ތެރި ބިރ ެވރި ށްަވރަ ،މަެވރި. ަވރަށް ބޮޑ  ަވރަށް ހިތ އިޖ ތިމ ޢީ ަވރަށް ބޮޑ  މ ސީބ ތަކަށް މިކަން ެވފަ

ަވެރއްެގ ރަނަގޅ   ކަންކަމ ން ކޮްނމެެވސްލަތ ގައި ެވސް ބައެއް ހ . އެހެންނަމަެވސް، މި ލަތަކަށް ބަދަލ ެވފަހ 

ދ ނިޔޭެގ  ،ގ ޅިެގން ތަޖ ރިބ ކ ރ ން އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  އ 19-އެބަފެނޭ. މިސ ލަކަށް ކޮިވޑ   ފައިދ އެއް ދ ނިެޔއަށް ކ ރ ކަން 

 ށްސ ޅީހަކަ ، ތިރީހަކަށްރި އިްނިޑއ ެގ އ ތ ރ ެގ ޕަންޖ ބ  ހިސ ބަށްޓެއް. ައވަ ޓަށް ކ ރަނީ ރަނަގޅ  އަސަރޭށްެވތިމ 

ޭގސް  . ިވހަފ ެވއްޖޭޮބޑަށް ސ  ވައި މ  ،ނަައކީފެނޭ. އޭެގ މ އަހަރ  ފަހ ން މިހ ރ  ހިމ ލިޔ  ފަރ ބަދަ ސ ފ ކޮށް އެބަ

ެވސް ސް އަޅ ަގނޑ މެން ލޮކްޑައ ްނގައި ދެތިްނ މަސް ނ ޭވ މިހ ރ ެވއ މ ތަކ ން މިހ ރ ޤަ . ދ ނިޔޭެގ ދ ވެއްޖޭމަ

އް ލ މ ތްތައަދިރ ްނ އިތ ރ ވ ކަމ ެގ  ެގކަމަށް. ދ ނިޔޭ ފަަށއިފި އިތ ރ ވ ންދ ނިޭޔެގ ފެހިކަން  ،ފިފަށައި ފ ހަަގކ ރަން

މަ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވްސ ކަމަށް ެވސް. އެހެްނީވމ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ މިހެން ހ އްޓި ތިބޭއިރ ަގިއ ހަ ފެންނަ

ަގނޑ މެންެގ މ ދަމ  . އެއީ އަޅ  މ  ޙ ލަތެއްންރަށް މ ހިދަްއކ އިރ ަގިއ މިީއ ަވ ްއެގ ވ ހަކައަޅ ަގނޑ މެން ނިއ  ނޯމަލެ

ހ ރި ބިންގ   ނޫން ޮގތްޮގތަށް އެޅިފައި ފިކ ރ  ހިންގ ލ ން. ރަނަގޅ  ،ދައްަކއިޮގތ ން ވ ހަކަ ބެހޭ ބައްޓަންކ ރ ނެ ޮގތ 

ޅ  ހިސ ބެއް. ބައެްއ ރި މަސައްކަތްަތއް ބަދަލ ކ ރަން މިއީ ރަނަގހ  ނޫން ޮގތްޮގތަށް ކ ެރިވފައި . ރަނަގޅ ބަދަލ ކ ރަން

 އަސްލ ަގއި މިއީ  ،ލ ނަންއި ވަ އި މަސްެވރިކަމ ެގ ވ ހަކަ ނަްނަގވ ތީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަންބަރ ން ދަނޑ ެވރިކަމ މެ

 ީމަގއި  އް. އެހެންީވމ ، މިސ ލަކަށްައރ ވ ފައި އޮތް ލަފައެ  ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމަށް ޓ އި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ށްތިމ ެވ

 ،މަސްެވރިކަމ ެގ ވ ަހކަިއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބޮޑަށް ފ ހަަގކ ރީ މިޓީންމި ކޮ ެގމެންއަޅ ަގނޑ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގަވނީ

 ،ޮގތެްއަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ބަދަލ ވ ން އެބަޖެހޭ. މ ފަރ  ެގއޭ  ،މ ަގއި ބޭނ ންކ ރ  އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ ިޑޒައިން މަސްެވރިކަ

އިލެކްޓްރިކް  އެބަހ ރި. ދޯނި ލ ސޯ ،ދ ނިޔޭގައި އެބަހ ރި މިސ ލަކަށް ތެޔޮ ނ ލިބ ނަސް ދ އްޭވނެ ޮގަތކަށް. މިހ ރ 

އަދި  ދެން ނދ  އެބަހ ރި. ޅަށްެގން އިލެކްްޓރިކް އިންޖީނ ން ދ އްވ  އ ކޮކަރަންޓ ން ޗ ޖ  ސޯލ  ،ކަރަންޓް ޗ ޖ 
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. ނޫން ޔަލ  ދޯނިފަހަރަކީ ެވސް މިހ ރ  ބޭނ ންކ ރެޭވ އެްއޗެއްަގނޑ ެމން ބޭނ ންކ ރި ރިޒަމ ނ އްސ ރެން އަޅ  

މ ދަން  .ތީ ބޮޑ  ރޯގ ެއއް ކ ރިމަތިެވފައޮ މި  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ؛ްއޔ ލަތެއް ދިމ ވެއްޖެހ ދަ އެހެންނަމަެވސް، މިފަ

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަންަކން ނ ހ އްޓި ،މ ިވޔަސްލަތެއް ދިހ ކ  ެވސް. އެފަދަ ޔައަނެއްކަ ދިމ ެވދ ނެ ބޮޑ  ހަނގ ރަމަ

ްއކ  އި ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަހަކަ. ދަނޑ ެވިރކަމ ގަ ތަެކއް ކ ރަންޖެހޭނެ ވ  ޓަކައި ކަންތައްބަނޑަށްނ ޖެހި ތިބ މަށް

މެން ރަށްރަށް އޮތީ ދަނޑ ެވިރަކމ ެގ އަޑ ަގަދެވފައި މި ދ ަވްސަވރ . ައޅ ަގނޑ  މިސ ލަކަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް މި ،ވ ހަކަައކީ

ީކ، ކ ރ  ކަމަން ފ ހަަގަދއްކ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެ ރަށްރަށް އިތ ރަށް ދޭންޖެހޭ ވ ހަކަ ިމ ދައްކަނީ.ދަނޑ ެވރިކަމަށް ފަޅ 

މ ޅިން  ،ަނގައި ބަދަލ ކޮށްފައި ށޭ ިކޔ ފައި އެްއކޮށް އެ ރަށ ަގއި ހ ރި ަގސްތަކ އި ރ އްަތކ ރަށެއް ދަނޑ ެވިރކަންކ ރ 

ޑ މެން އަޅ ަގނ ބޭރ ްނ އިމްޕޯޓްކ ރ  ަގސްތަެކއް ހެއްދ މަށްވ ރެއަނެްއކ  އެހެން ބ ަވތެްއެގ އެހެން ބ ަވތެްއެގ، 

 ނޭޓިކްސްމި ކިޔ   ،ަގސް ރ އްހ ންނަ  އި ހެދިފައިޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭގަ ކަށް ިވސްަނންޖެހޭނެ އަކޮންމެެވސް ަވރަ

. ަވރަށް ބޮޑަށް ވޭއިރ ަގއިކަންކަން ކ ރެ މި ހޭނެމ ޔަތްކ ރެޭވނެކަން ކަަށަވރ ކ ރަންޖެހިހި ެވސް އެ އެްއޗެ ،ޒްޝީޕީސް

 ޝ ކ ރިއްޔ .

 

 ެކވ ން:ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް ރި

އިއްޒަތްތެރި  ޖީހ ން މަޙްމޫދ . ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ ހިންނަަވރ  ދ އިރ ގެ ޒަތްތެރި ެމންބަރ . އްއި  ޝ ކ ރިއްޔ  

  އިބްރ ހީމް ނަޞީރ .ރި މެންބަރ ިއއްޒަްތތެ ނ ޭވ. މ ލަކ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ ެގ އަދިެވސް ޚަބަެރއް

 

 ދެއްކެވ ން:މ ލަކ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިްބރ ހީމް ނަޞީރ  ވ ހަކަ

މެދ  ައޅ ަގނޑ  ެވސް އެްއޗެްއ ދަންނަވ ލ މަށް  ތަކ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅިެގންދ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދ  މި  ޝ ކ ރިއްޔ  

  ލަފަެއއް ށްރޯގ އިން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރަ 19-ޮކިވޑ  ،ފަދައިން  އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ ލީ.އިފ ރ ޞަތ  ހޯދަ

އެރ ވ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީތަކ ެގ  މި ލަފ  ވ  މަސައްކަތްތަކ ަގއިެގ ކޮމިޓީތަކ ން ކ ރައް ދިނ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ  

ން. ނަަވދަން އެންމެހައި މެންބަރ ން ކ ަރމ ންދ  މަސައްކަތްތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް އެ ފަރ ތްަތކަށް ޝ ކ ރ 

 ،އްޒަތްތެިރ ރައީސް ޕޯޓަށް ބަަލިއލ އިރ  އި ކޮމިޓީން މި ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރި ންޓް އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖ ންމަަވޔަރަންއެ

ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ އްަވމ ން  ،ކަމެއް އެބައޮތް. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  ވ ހަކަފ ޅ ދައްކަަވމ ން ފ ހަަގކ ެރޭވ ދެތިންއަޅ ަގނޑަށް 

 .ރި ރައީސްޢ އިލ ައކަްށ ބަނބ ކެޔޮަގސް އިންދ  ވ ަހކަ. އިްއޒަތްތެ 5ޢ އިލ އަކަށް ނ ަވތަ   ތިންކޮންމެ ،ިވދ ޅ ވި 

ދ މަށް، އަޅ ަގނޑ މެން އްނެތި އެ ަގހެްއ ހެ ޮބޑ  އަޅ ލ މެއް މިއީ މ  ،އް ކަނޑޫ އަދި ދިެވހި ރ  ،ކަިށކެޔޮ  ،ބަނބ ކެޔޮ

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ   ެގންދ ނެ ަގސްަތއްތައްސް ހެދިނ ކ ރިޔަކަމެއް މ  ބޮޑަށް  މަސަްއކަތް ހައްދަން އްއެ ަގހެ
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އްޖޭެގ އެިކ ރ  ޅ ަގނޑ މެން ިމއަދ  ެވްސ މިސްަތއް ހެދޭކަމީ އަމީެގ ޒ ތ ަގއި މި ަގ .ސްފ ހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ބަނބ ކޭަލކީ  ،ރެޭވކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަްށ ފ ހަަގކ އްއެ ތަންތަނ ން ފެންނަމ ންދ  ޙަޤީޤަތެއް. ހަމަ އެއ 

 ަވނަ ބޮޑ  ހަނގ ރ މައިގެ  2 ،މަޑ  ދ ަވސްކޮޅ ަގއިރ އްޖޭަގއި އެންމެ ތަދ އ ދެ!  ؛ދިގ  މ އްދަތެްއގައި ރަްއކ ކ ެރޭވ

ކޭލ ެގ ޮގތ ަގއި ބަނބ ެކޔޮ ބޭނ ންކ ރަމ ންދިޔަ ދިގ  ހިކިތެރޭަގއި  ދިމ ިވ ތަދ މަޑ ކަމ ެގތެރޭގައި ރ އްޖެއަށް 

ދި ޓ އި އަށްިހއްަކއިެގްނ ބޭނ ންކ ރެވ ނ . އަދި ދިެވިހ ރ ކ ން ލިބ ނ  ކ  ށްެގން. ކަނޑޫަގއި ަރއްކ ކޮމ އްދަތެއް

 އިކަށިކޭލ  . ވ ނ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ެކއ މަށް ބޭނ ންކ ރެެގ ަތެކތިއެ ޒ ތ  ،ކ ރޮޅިއ އި

މ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ކަ ކ ެރޭވ ތަކެތިކޭލަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މޭވ ެއއްެގ ޮގތ ގައި ެވސް ރ ްއޖޭގައި ބޭނ ންބ ނބަ

ރެޓިކް ަރއީސް، ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑިޮމކްން. ރ އްޭޖެގ ފ ރަތަމަ ޑަކ ޑަ މިސ ެލްއ ދަންނަވ ނައަޅ ަގނޑ  ކ 

އަތޮޅ    .ަވނަ އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އޭރ  ހ ރީ މ 2ރައީސް ނަޝީދ ެގ ެވރިކަމ ެގ  ،ަވނަ އަހަރ ަގއި  2 ނަޝީދ ެގ

ަގއި ނ ލ ފ ށީ  ތެރެއިން މ. އަޅ ަގނޑ މެން ހިންިގ ޕްރޮްގރ މެއްެގ .ކަމ ަގިއ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރ  ކައ ންސިލަ މ ލަކ ެގ

އެ ަގސްތައް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ްނ އަޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ން އިސްނަަގއިެގން ހިންިގ  ،ަގސް މަދ ވެ ބ ކެޔޮބަނ

ޔ ކ ރ ން. ލ  މެދ ެވރިެވެގން ކައ ންސިލަށް ހަދިށީ ކައ ންސިަގސް ނ ލ ފ މ ލަކ ން ބަނބ ކެޔޮ ،ޕްރޮްގރ މެއް އެއީ 

ެއ  ،ދިއެރިއިރ ގައި އެ ަގސްަތއް ފޯ ަގނޑ މެން ނ ލ ފ ށްޓަށްއަހަރ  ފަހ ން އަޅ  8 ޭއެގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގައި ޕޯޓ ކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ރި މިއަދ  ބަނބ ކެޔޮ ލިބިެގންދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ  އ ފ ކ ރ ރައްޔިތ ންނަށް 

ކ ރ   ރ މަށްވ ރެތެްއަގއި އޭެގ ފައިދ ކ ދަދިގ  މ އް ،ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ އެއީ އަޅ   ަހކީަގބަނބ ެކޔޮ ،ފ ހަަގކ ރެްއިވ

ލަްއކަ ރ އް ރ އްޭޖަގިއ  2ޭއެގ މޭވ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިިބެގންދ ނެ ަގހެއް. ހަމަ ެއއ ެއއްޮކށް  ،މ އްދަތެއްަގއި އޭެގ ފައިދ 

 އިްއޒަތްތެރި އެ ،ަގނޑ  އެ ކަމަށް ެވްސ ތ އީދ ކޮށްއަޅ   ށް،މަހ ށަހަޅ ފައިވ  ހ ށަހެޅ  އޮތް ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ ފައި އިންދަން

ފަިއ ގައި ކަނަޑއެޅިދަންނަަވން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓ  ށް ޝ ކ ރ މެންބަރަ

އްޒަތްތެިރ ެވސް ކ ރަން ޭބނ ން ކަމެއް. އި  ަވގ ތ  މިންމެހެން ތެރެއިން ކޮ ކަްނތައްތަކ ެގ މި ފ ހަަގކ ރި އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ   ؛ައޅ ަގނޑ  މީެގކ ިރން ވ ހަކަދެްއކި އިމެދ ެވރިކޮށް ރ އްޖޭގަ  ވ ނެ ކައ ންސިލ ތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން .ރައީސް

ކޮންމެ އަތޮަޅކަށް  ،ެވސް ނިންމ ލަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  މީެގކ ރިން ވ ނެ ރ އްޭޖެގ ކޮންމެ ރަށަކަށް މި 

 ެގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ްނޖެހޭނެކ ރ ން ހަމަޖައްސައިދޭ ސަރ ށްރަ 2ނޑ ެވރިކަްނކ ރަން ޮގތ ގައި ދަ  ެގެވސް ފަޅ ރަށ 

ެއްގރިކަލްޗަރ އ ދެ!  ؛ންމިނިސްްޓރީ ޒްވ ހަކަިއަގއި ެގނެއްސަ. އެހެްނނަމަެވސް، އަދި އަދަށް ދ ންދެން ެވސް ފިޝަރީ 

 މިހ ރ   ބިޓީ މެދ ެވރިޮކށް ވ ނީ ސިޓީނ ދެއްވ . އަޅ ަގނޑ މެން އަތޮޅ  ކައ ންސިލ  ށް ޖަވ ބެއްމިނިސްޓްރީން އެކަމަ

 ަގއި . އެހެންނަމަެވސް، ެއކަމަށް އަދި އިޖ ބަނ ދޭކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަްނ. އަޅ ަގނޑ މެން އަތޮޅ  ވ ފައެތަނަށް ފޮނ 
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އެހެްނީވމ ، ހަވ ލ ކ ރެިވެގން.  ން އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ ަކންކ ރަދަނޑ ެވރި ޭވެވސް ދެ ރަށެއް ފަޅ ރަށެްއެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ން

 .ަވން. ޝ ކ ރިއްޔ ނަދަން  ބޮަޑށް ޝ ކ ރ ށްރަ ަވށްދެއްިވ ފ ރ ޞަތަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ޯވޓަށް އެހ ން އޮންނ ނީ  ،މިައދ  ހަމަ ިގނަ އެހެން ދ ަވސްތަކެކޭ ެވސް އެއްފަަދއިން ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެހ ން ގައި މިއަދ  ޯވޓަށް  1:30ލައިެގން  މިއަދ ެގ ނިމޭ މަސައްކަތ  އިގައި. އެހެްނީވމ ، އިްއެޔެގ މަސައްކަތ  1:30

 ދ . ަވރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހ ން މަޙްމޫއޮންނ ނެ. ހިންނަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޖީހ ން މަޙްމޫދ އިރ ެގ މެންބަރ  ދ ހިންނަަވރ  

 ޝ ކ ރ  ދި އަދަންނަވ ލައި  ެވސް މަރ ޙަބ   ކަމަކަށް  ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަޔ  ިއއްޒަތްެތރިއ ދެ! ޝ ކ ިރއް

އްރިރަށް ކޮމިޓީން ޤަކޮމިޓީެގ މ  ،ކޮމިޓީއަށ އި އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ  ންޓްރަންމައެންަވޔަ ، ބޭނ ންަވނީދަންނަވ ލަން

އެކ  ައއ  ނޯމަލ  ،ެވސް އެކ ިވެގން ނ ަވތަ ޮކިވޑ  ޑ ން އަރަިއަގނެކ ިރއަށް ޮކިވ ،ފ ރިހަމަ މަސައްކަތަށް ކ ރަްއވ ފަިއވ 

ޢ ލަތ ެގ ރިކަަވީރގައި ތިމ ެވީށެގ ން ދަފޯކަސްކ ރަންީވ ކަންކަ އަށްދ އިރ  ެވސް ބަޖެޓްއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި

ޒ މެްއ  ނިޓެހިއްރަ ޓ ށް ކަަށަވރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ިތމ ެވޤީޓެނިިވ ތަރައްރައްކ ތެރިކަމަށް ޓަަކއި ެދމެހެއް

އީ އަދި އެ .ބަލައިަގންނަން ޅ ަގނޑ  ހިތ ެގ ައޑިންއ ފައްދައިދިނ މަށް ޓަަކއި މި ހ ށަހަޅ ފައިވ  ހ ރިހ  ހ ށަހެޅ ންތަކެއް އަ 

 ،ހަމައަށް ކޮިމޓީން ދެން އޮތް މަރ ޙަލ އަށް އެކްޝަން ޕްލޭނ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ދ ންީވ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެިވ

ިމ  ،އެދެނީ ހަމައަށް ދ އިރ  އަޅ ަގނޑ  ސް ފ ހަަގކ ރެްއިވހެން އެކްޝަން ޕްލޭނ ތްތެރި ަރީއސް ެވމަޖިލީހ ެގ އިއްޒަ

ޮކިވޑ ން އަަރިއަގތ މަށް ޓަކަިއ  ،ތައް ކ ންފ ނިތަކަށް ދެިވެގންދ އިރ  ކަލް ރިކަަވރީ ޕެކޭޖ ގައި ފިސް ތެރޭ ތަކ ެގހ ށަހެޅ ން

ންޓަލް ތ ަގިއ ކްލައިމެްޓ ޕްރޮޓެްކޝަނަށް އެންަވޔަރަންމަޙަޤީޤަ ތަކަކީ ފިްސކަލް ރިކަަވރީ ެޕކޭޖ  ،ތައް ދެޭވ ޕެކޭޖ 

 ފިޔަަވޅ ތަކެްއ އަަޅއި ށްޅ ތަެކއް އަަޅއި ކ ންފ ިނތަކަލޮޕްމަންޓަށް ފިޔަަވތަ ސަްބސްޓޭނަބަލް ޑިެވޕްރޮޓެކްޝަނަށް ނ ަވ

އެފަދަ މަޝްރ ޢޫތަކަށް   ،އިޔ ދަކ ރ ަވނިިވ ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޕްރޮްގރ މ ތައް ެއފަދަ މަޝްރޫޢ ތައް ފައްޓައި 

މ ކ ރަން އިޕޮލިސީެއއް ގ   ،ެލއް ލ ޒިމ ކ ރ  ކަހަލަ އ ސޫ ތަަކކަށް ހެދ މަށްޚ އްޞަ ޕެކޭޖ  އިސްކަންދޭ ކ ންފ ނިތަކަށް

، އަިދ ލޭންތައް ހަދ އިރ ފެންނަ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންީވ. އެީއ ކޮމްޕެނީތަކ ެގ ރިަކަވރީ ޕް

ިދ ސްއަށް އަނ ަވތަ ބިޒްނަ ފ ނިތަކަށްމިފަދަ ކޮމްޕެނީތަކަށް ނ ަވތަ ކ ން ދަޢ ލަތ ން އްތަކޭޖ މިއ ލަސް ޕެސްޓި

 ތަކ ަގއި އިންސެންޓިްވސް ލ މަރ ކަޒީކޮްށ މި ހިންގ  ޕްރޮޖެްކޓ  ،އަދި ޑީސެންޓްރަލަިއޒްކޮށް ،ފަރ ތްތަކަށް ދޭއިރ 

ނިިވ ހަކަަތ މަށް އަދި ިއޔ ދަކ ރަށް، އ ެފއްދ ްށ ވ ސިލ ވ މައަދިމ  ނިިވ ހަކަަތއ އެީއ ިއޔ ދަކ ރަ .ސަރ ކ ރ ން ލ މަށް



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

32 

 

 ،އް ތަށް މިނިސްޓްރީން ެވސް ޕެކޭޖ  ނ ަވތަ ޕްރޮްގރ މ ތަކަެގްނގ ޅޭ ކ ންފ ނިތަކަށްރ މަށް ހަދ  ޕްރޮްގރ މ ތައް ބޭނ ންކ 

ަގނޑ  ކޮށްލަން އެ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހަޅ ލ މަށް މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން އަޅ  .ތައް އަމ ޒ ކ ރ މަށްފިސްކަލް ރިކަަވރީ ޕެކޭޖ 

 އީސް.ބޭނ ންީވ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަްތތެރި ރަ

 

 ެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

 ބަރ . މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރ ޢީ.ޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

 

 މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޢީ ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ތްތެރި ަރއީސް. އ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ ؟ސ ފ ކޮށް ލިބޭތޯ ޑ  ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ އަ ިއއްޒަތްތެިރ އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  

ޅ ފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. އަިދ ހ ރިހ  މެންބަރ ން ެވސް ޑ  ެވސް ކޮމިޓީން ހ ށަހައަޅ ަގނ

މީގައި ހ ރި  ،އިފިމީގައި އެކި މެންބަރ ން ފ ހަަގކޮށްދެްއވަ  ވ ހަކަތަކަށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. ދެއްކެިވ

މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ  ،ކޮށްލަްނ ބޭނ ންަވނީއެީއ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގ މ  ކަންތައްތައް.ންމ ހި

އިރ ެގ އްޖޭަގއި ެވސް އެންމެ ބޮޑ  ކަނޑޫފަލެއް އޮީތ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދ ވ ހަކަދަްއކަމ ންދ އިރ  މ ޅި ދިެވހިރ 

ަގިއ މ ޅި ތ ޮގ ން އެްނމެ ފ ރިހަމަަވގ ތަީކ އެ ކަނޑޫފ ެގ ބޭނ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިަގނޑ  ޅ   އައީނޭކ ރެންދޫގައި. މި

މ ެގ ޮގތަށް ބޭނ ންކ ިރ އ ދިެވހިން ހަމަ ކެ ސ ރެން. ކަނޑ ލަކީ އެންެމ ކ ރީަވގ ތ  ރ އްޖެއަށް ެވސް ބޭނ ންކ ރެޭވނެ

ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ައޅ  އަޅ ަގނޑަްށ އެނިގފަިއަވނީ. އެކަމަކ   ށްކަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ކ ނ ެގ ބ ަވތެއް

 ަވގ ތ  އެ ަކނޑޫފަލ ެގ ބޭނ ން ފ ރިހަމަ  ޮގތ ަގިއ މި ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  އޮތީ. ަގއިމ  ެވްސ އަޅ  ނ ެލިވފައި އިއަޅަ

ަވްތ ބ   އެ ރެއަށްައޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެ ެވސް ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެްއކ  ަވންޏ  ށްކަމަ ޮގތ ަގއި ކ ރެިވއްޖެ

އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް ނެެގންދ ތްޮގތަށް ބޭނ ންކ ރެވި ޒަމ ނަށް ފެތޭ ޮގ މި ،މީހ ންެގ ތެރެއަށް އެނގި  ، އިތ ރަށްއިތ ރަށް

 ން،ކ ރިން ެވސް ހަމަ އެއް ދ ަވހަކ  ވ ހަކަދަްއކަމ ން މަޖިލީހ ގައި ދެންނެިވ ަވރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ 

ކ އި އެްއޗެިހ ފ  ަވަރށް ބޮޑަށް ތަރައްީޤކ ރ ނެ ވ ހަކަ. ޕްލޭންތަކައެތަނ ން ެއ ކަނޑޫ ،ިވދ ޅ ިވއޭ އެއް މިނިސްޓަަރކ 

 ެގތަން ަރއްކ ތެރި ތަެނއް އެ ނިއްޔ  ނޫ ، އަދިެވސް ދެމެހެއްޓެިނިވ ތަނެއް ޮގތ ަގއިކަ. އެކަމަކ  ެވްސ ހަމައޮތް ވ ހަ

ދި އަޅ ަގނޑަްށ ެވސް އަދި ިދެވހިރ އްޭޖެގ ެގ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އަބޭއްވ މަްށވ ރެ ެއ ރަށ  ޮގތ ަގއި ބ އްވ ީނއޭ. އެޮގތަށް

ކަމ ަގިއ  ެގންދިޔަބޭނ ންކ ރެޭވނެ ޮގަތކަށް އެ ކަންަތއް ކ ރަމ ން ތަން އެ ،ފ ރިހަމަވ ނެ ސް މ ރައްޔިތ ންނަށް ެވ

ބަހައްޓ ފަިއ އެރި ށްލަފަޮގސް ަކނޑޫއެ ބ ނ  މިނިސްޓަރަކ  ވަޒީރ ކަން ލިބިެގން  ،. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށިންއްެޖއްޔ ެވ

ޞަތ ގައި ހަމަ  ، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ީވމ ކަމެއް ެވސް ެނތް. އެހެން ނެިގ. އެއަށްފަހ  ީވ ހަމަ އެއްފޮޓޯ
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އަދި ސަރ ކ ރަށް ެވްސ  ،ލަންމިނިސްޓަރަށް ެވސް ދަންނަވ  ޑ ެވރިކަންކ ރ  ބޭފ ޅ ންަނށް ެވސް އަދި ހަމަދަނ

މ ޔަތްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އެ ކ ޅިން ހިކ ޅި  ެގމެންެގ ދ އިރ ެގ ނޭކ ރެންދޫައޅ ަގނޑ މެންަނށް އަޅ ަގނޑ  ،ލަންދަންނަވ 

އެދ މެއް. ަވރަްށ ރ ަގިއ އެދޭ މަށް. ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑަށް ސަރ ކ  ހަދައިދިނ ަވގ ތަށް  ބޭނެ ޮގތް މިނަފ  ލި

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

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 މިރ .  ޢ މަދ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްޑަހ ަވދޫ ދ އިރ ެގ ިއއް މިރ . ކ ޢ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ްއޒަތްތެރި އި  ކ ޑަހ ަވދޫ ދ އިރ ެގ

 

 މިރ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޢ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކ ޑަހ ަވދޫ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! އެންަވޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ޑަކ ަޑ ހިނދ ކޮޅެއް. ޝ ކ ރިްއޔ  

ަގނޑ މެން މިއަދ  އެއްޗެއް ދަންނަަވއިލ ނަން. އަޅ ެވސް ހަމަ ދެތިން ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ   ގ ޅޭ ހ ށަހަޅ ފައި އޮތް ރިޕޯޓ 

ޖިލީހ ްނ އްޔިތ ންެގ މަގ ޭޅޮގތ ން ރަ ތިޞ ދަށް ކޮށްފ ނެ ނޭދެޭވ އަސަރ ތަކ  މި ހ ލަތ  ކ ރިމަތިީވމ  އަޅ ަގނޑ މެން އިޤް

މި ރިޕޯޓ ަގިއ  ،ށް ކ ެރިވއަ ފ ރިހަމަމަސައްކަތްތަެކއް ަވރަށްމި ކޮމިޓީތަކ ން  ،ދެކޭޮގތް ސަރ ކ ރަށް ދެންނެވ މަށް ޓަކައި

މ  ބައިތަކެއް ެއކ ލެިވފަިއވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން، ކޮމިޓީެގ ން މ ހިެވސް ަވރަށް

ންަނަވން. އެކ  ޝ ކ ރ  ދަށ އި، ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ  މ ޤައްރިރަ

ެވސް ތަފ ތ  ޮގްތޮގތަށް މިަކހަލަ ހ ލަތްތަކ ގައި ދެެކޭވ. ބ ަވތ ެގ ކޮންމެ ކަމެއް ވ ަހކަތަކެްއ  ންނަށް މިއަޅ ަގނޑ މެ

ފަހަރ  މި ކަންކަމެްއ ހަނދ ނެއް ނ ހ ރޭ. މިހެން   ންަނށް ިގނަނިމ މަށްފަހ  މި ހ ލަތ ން ބޭރ ީވމ  އަޅ ަގނޑ މެ އި ދައްކަ

 ލެެވލްަގއި މި ލެެވްލގައި ނ ަވަތ ސަރ ކ ރ ެގ  ނަށް އ ދޭ ދައ ލަތ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ހަނދ  ،މި ދަންނަަވއިލި ކަމަކީ

މިއަދ  ރިޕޯޓ ަގއި  ،ލަންތަކެއް ހިންިގަފއިވ ކަން. އޭެގތެޭރަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްބ ަވތ ެގ ތަފ ތ  އެަތއް ޕްޮރްގރ މ 

ޮގތަކަށް ވ ހަކަަދއްކ ފަިއ ޑ ވ  ަކހަލަ ފ ރ ޞަތ  ބޮ މަށްކ ރ ތް މަސައްކަފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ބަެއއް ކަހަަލ ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ 

މީެގ ދ ަވސްކޮެޅއް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީތަެކއް ހަދައިެގން  ،ރ ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވީއި

 ކަންަތއްތަެކއް ސޮަސއިީޓެގ ތެރެއިން ެވސް ދަނޑ ެވރިކަން އ ލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ރަށްރަށ ެގ ލެެވްލގައި ްވކޯޕަރޭޓި

 އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައި މީަގއި އެ ކަންކަމ   ؛ޤީ ރިޕޯޓަކީިދޔަ ޮގތ ެގ ަޙޤީއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ހިނަގނ . ކ ރެވ 

އްކޮްށ އެއ އެ ޮގސްަފއި ހ ރި ރަށްތައް ެވސް އެބަހ ރި. އަދި ހަމަެގންމ ލ ވެ ހ ހަވ ލ ެވފައި ތިބި ފަރ ތްތައް އެކަމ ަގއި އި

މިކަހަަލ ކ ރި ތަކ ން ކ ރެިވ، ކޯޕަރޭިޓްވ ޮސސައިޓީއް  ރަނަގޅަށް ކަންތައްތަން ކޮންމެެވްސ ަވރަކަށްބައެއް ރަށްރަށ 

އެކަން ެއ  ހިސ ބ ން ނިމ ނީމ  ފަހަރ . އެ އްތަކ ެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހޯދިފައެއް ނޯޭވ ިގނަކަންތަ
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ށް ެވސް ދެކެިވދ ނެ. އަދި ެމންނަށް މި ވ ހަކަ ކިތަންމެ ަވރަކަަގނޑ ޙަޤީޤަތ ގައި ައޅ  ؛، މި ކަންކަންދިޔައީ. އެހެންީވމ  

ރިޕޯޓ ގައި ދަނޑ ެވިރކަމ ެގ ބައިތަކަށް ނ ަވަތ ކ ބޯތަެކތި  މި  މިއަދ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ޞަކޮށްޚ އް

ހަކަތައިެގ ވ ހަކަަދއްކ ަފިއ  ނިވި ދަކ ރަޔ ދ އިރ އެއްަގއި ވ ހަކަަދއްަކވ ފައި އަދި އި  ތަކަށް ފ ޅ ބ ަވތް އްދ މަށް ހ ރިއ ފެ

ކަނޑ ެގ  ،ރަޭވ. ދިެވހިރ އްޖެައކީއަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ދެ ނެތީމ ެއކ އަރކަލްޗަރެގ ވ ހަކަދަްއކ ފައި ރިއިރ ،ހ 

 ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކ އަރކަލްޗަރެގ މަސަްއކަތް ފ ޅ ހެންކަމ ން، ިދެވހިރ އްޖޭ އޮތް ތަެންއ. އެ 99އްދ  %ހަސަރަ

މި ކޮިވޑ ެގ ރ ެއއްަގއި ކ ރެިވދ ނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ. ދެން އެިކއެިކ ކަންތައްތަކ ަގއި މި ހ ލަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ދ އި

ކ ެރެވންޖެހޭ. އަދި ެލެވލްަގއި ެވންޓިލޭޓަރ ތަެކއް ެއބަ ގ އިމ ދިނ މަށް ޓަކައި އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލްތަކ ެގ ފަރ ވ  ހ ލަތ ގައި

ރޖެންސީ ފަރ ވ ދޭނެ ނިޒ މަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެ އަތޮޅެއްަގއި މަދ ެވެގްނ މައި އެ ތަންތަނ ގައި ެވސް

ހަރ  މި ބަހައްޓ  ަވގ ތ ތަކ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަ މި ؛މަވ ނަ ފަސް ެވންޓިލޭޓަރ ަވރ  ބެހެއްޓިއްޖެ ކަމަށްހަތަރ 

ެވސް ހަމަ ެވންޓިލޭަޓރ ތަކެއް ބެހެއްޓ މަކީ މިއަދ  ަގއި ެވންޓިލޭޓަރ ަތއް ެގންނައިރ ގައި ކޮންމެ އަތޮެޅއް ،ޮގަވއިލަން

ން ަޖޒީރ  ރަށްތަަކކަްށ ށައިެގވަ  ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެ ،ކަމެއްކަން. އެހެން މި ދެންނެިވ ކަމަކީ  މ ހިއްމ 

ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ  ކަނޑ ކަނޑ  ދަތ ރ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން މި ކ ރަންޖެހެނީ.  ،ވ ތީވެ  ބެހިފައިވ  ޤައ މަކަށް

، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ފަހަރ  ދަތިެވފަ. އެހެންީވމ  ންނަނީ ބައެއްކަންތައްތައް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި އޮ

މަރޖެންސީ ހ ލަތ ގައި މަދ ެވެގން ޮކންމެ އަތޮޅެއްަގއި ެވސް މި އި ،ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން އްމެކަ މ ންމ ހި

މި  ، ގ އިމ ކ ެރިވފައި އޮތ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަަމ ަވރަށް އ އްމީދ ކ ރަންޒ މެއް ކަންކަން ކ ެރޭވނެ ނި

ށް ލިބިެގންދިއ މަކީ އެއީ ރައްޔިތ ން މިއަދ  އެންމެ  ނަރިޕޯޓ ތަކ ަގއި މި ދެކެޭވ ވ ހަކަތަކ ެގ ފޮނިމީރ ކަން ރައްޔިތ ން

 ނ ލިބިެގްނ މަހަށް ނ ޮގސް ތިބި އެތަްއ ބަަޔކ   ލ ރިބޮޑަށް އެދޭނެ ޮގތަކީ. ރަްއޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި މަްސކޮޅ  ކިރ ފައި

މަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމި ،، މި ކަންކަން ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލައިތިބިކަން ފ ހަަގކޮށްލ ނަން. އެހެންީވމ  އެބަ

  ކަެމއް. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލިބިެގންދިއ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ

       

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރިހ  ެދއްެކވ މަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ  ހ ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވ ހަކަފ ޅ 

 ނިމ ނީ.  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވ ހަކަދައްކަވަ 

-ަވނަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް. ކޮިވޑ  2ށް ހަމަޖެހިފައިވ  ރ މަ. އެއީ މިއަދ  ބަހ ސްކ 6.2މިހ ރ  މި ފަށަނީ އެޖެންޑ   -{ 6.2} 

ކ ރ ްނ ަގތ މަށް ސަރ ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިަޔަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ްނ އަރައި ޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19

 ،އ މްދަނީ މަދ ެވގައި ޮގތ ން ަރށްރަށ  ޮގތ ންނ އި ނ ސީދ  ކ ރ މ ގައި ސީދ ޒ ތަންފީ ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 
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ޕެިޓޝަން ކޮމިީޓން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  ،ެގއްލ ން ލިބިަފއިވ  ފަރ ތްތަްއ ދެނެަގނެ

މ ލަކ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ނަޞީރ . އިއްޒަތްތެރި  ،މިޓީެގ މ ޤައްރިރ ވައިެދްއވ ނީ ކޮހ ށަހަޅ އް

 .  މެންބަރ 

 

 މ ލަކ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިްބރ ހީމް ނަޞީރ  ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަންަނ ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ޮކިވޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ރ މ ގައި ސީދ  ކ ޒ ފީތަން ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

ިއވ  ދ އިރ ަތއް ދެނެަގތ މަްށ ޮގތ ން ރަށްރަށ ގައި އ މްދަނީ ދަށްެވ، މަދ ެވ، ެގއްލ ން ލިބިފަ ޮގތ ންނ އި ނ ސީދ 

ނ ދިނ މަށް ސަރ ކ ރ ން އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ރޯގ  ފެތ ރ ނަ 19-މި ރިޕޯޓަކީ ކޮިވޑ  ؛ފ  ރިޕޯޓް. ތަޢ ރ ތައްޔ ރ ކޮށްަފއިވ 

ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަންަނ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން  ތަކ އިސަބަބ ން ޢ އިލ 

ޮގތ ން ރައްޔިތ ްނެގ  ގ ޅޭ ޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅ މ  ކ ރ މަށް މަޒ ތަންފީ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ ހިންގ 

ގައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   2020މ ރިޗް  30 ،ޡިމްލީ ޢ މަޖިލީހ ެގ މެދ ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަ

 ދ އިރ ތަކ ެގ ލިސްޓ  ހ ންނ އިހަވ ލ ކޮށްަފއިވ  އ މްދަނީ ދަށްެވފައިވ  މީ  ކޮމިޓީއ ގ ިޅެގން މި  ހ ށަހަޅ ފައިވ  މައްސަލައ 

ރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ަލ ދިަގއި މި ކޮިމޓީއަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ  މައްސަ 2020ލް ޕްރީއެ 2ޮގތ ން  ގ ޅޭ އެކ ަލަވއިލ މ 

ެގންދިޔަ ޮގތް. ްއ. ކޮމިޓީން މަސަްއކަތް ކ ރިއަށް ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓ ގައި ހިމެނިފައިވ  ޖަދ ަވލަީކ، މި ރިޕޯޓ ެގ ބައެ

ަވަނ  179ގ ިޅެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ  ރޯގ އ  19-ކ  ފެތ ރެމ ންދ  ކޮިވޑ ގައި ހަލ ިވކަމ އެދ ނިޔޭ

 ހަޅ ފައިވ  ަމއްސަލައ  ދަށ ން މެދ ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢ ޡިމް މަޖިލީހަށް ހ ށަ ެގ)ހ(މ އްދ ެގ 

ެގއްލ ން ލިބޭ ފަރ ތްތައް  ،އ މްދަނީ މަދ ެވ ،ިވަފއިވ  މަަސްއކަތްތަކަކީގ ިޅެގން މި ކޮމިޓީން ކ ަރން ހަވ ލ ކ ރެ

މ ރިޗް  4އެކ  މި މައްސަލަ ކޮމިީޓއަށް ލިބ މ  ،ވ ތީ ކަމަށް ލ ން އަދި ޭއެގ ިލސްޓެއް ެއކ ލަަވއި ،ދެނެަގތ މ އި

ަފއިވ ނެ. މި ލިސްޓ  ަވނަ ބައްދަލ ވ ން ބ އްވ  4ޮސފްޓް ޓީމް މެދ ެވރިކޮށް ކޮމިޓީެގ ަވނަ ދ ަވހ  މަިއކްރ2020ޯ

ްޝަވރ ކ ެރވ ނ . އި މަދ އިރ އެްއަގ މެދ  ކޮމިޓީގައި ފ ޅ  ެގންދ ނެ ޮގތ  އެކ ަލަވއިލ މ ެގ މަަސއްކަތް ޮކމިޓީން ކ ރިއަށް

އަދި ޚ އްޞަކޮްށ  ،ދަނޑިަވޅަކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް މި ،އެޮގތ ން ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި މަޝްަވރ ކ ރ މަށްަފހ 

 މި ކޮމިީޓއ   ،ވ ތީ ޞ ީދ ޮގތ ން ހީނަރ ކަން ައިއސްފައިވ  ދ ަވްސަވރެއް ަކމަށްތިއަށް އިޤްދިެވހިރ އްޖެ

 ަވއިލ މ ަގިއ ދިެވހި ެއްއެވސް ރައްޔިަތކ  ބ ކީނ ކޮށް ިލސްޓ  އެކ ަލަވއިލެޭވނެ ޮގތަކ  ކ ލަހަވ ލ ކ ރެިވަފއިވ  ިލސްޓ  އެ 

ގ ިޅެގްނ  އ 19-ޓީގައި ކ ރެވ ނ  މަޝްަވރ ެގ ައލީގައި ކޮިވޑ ދ އިރ އެްއަގއި މަްޝަވރ ކ ެރވ ނ . ކޮމި މެދ  ކޮމިޓީަގއި ފ ޅ  

ެވހިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކަށ އި، ސިީޓ ްށ ދިއ މްދަނީ ދަށްެވފައިވ  މީހ ންނ އި ދ އިރ ތައް ދެނެަގތ މަ
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ްލ ޕްރީއެ 8އްދަތ ަގިއވ  މަށް ނިންމ ނ . އަދި އެ ސިޓީެގ ޖަވ ބ  ފޮނ ވ މަށް އެދިފަިއވ  މ ކައ ންސިލ ތަކަށް ސިޓީ ފޮނ ވ  

 16މ ެގ މ އްދަތ  ނ ވ ކައ ންސިލަކ ން ޖަވ ބ  ލިބިފައި ނ ވ ތީ ސިޓީެގ ޖަވ ބ  ފޮ 110 ،އަށް މ އްދަތ  ހަމަީވއިރ  2020

ަވނަ ަބއްދަލ ވ މ ން ަވނީ  5ބޭްއވ ނ  ކޮމިީޓެގ  ަވނަ ދ ަވހ  2020ލް ޕްރީއެ 14 ،އަށް އިތ ރ ކ ރ މަށް 2020ލް ޕްރީއެ

ރަށ   ،ގ ިޅެގން އ މްދަނީ ދަށްެވަފއިވ  މީހ ންނ އި، ދ އިރ ަތއް ކަނަޑެއޅ މ ގައި ބަލ ަފއިވ ނީ  އ  19-ޑ ނިންމ ފަ. ކޮިވ

 ލިސްޓ  ިއ، ސިީޓ ކައ ންސިލ ން ލިބިފައިވ  ޖަވ ބ ތަކ ަގިއވ  ދ އިރ ތަކަށް. ހަމައެހެންމެ މި ންނ ކައ ންސިލ ތަކ 

ހަމަޔަށް ލިބިފައިވ  ޖަވ ބ ތަކ ެގ މައްޗަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ަވނަ ދ ަވހ  2020ލް ްޕރީއެ 16އެކ ަލވައިެލިވފަިއަވނީ 

ސ ކ ރިއިރ  އަންނަނިިވ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޓީން ދިރ  ދަންނަަވން. ކޮމިޓީެގ ހޯދ ންތައް. މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން

 19-އަލީަގއި ކޮިވޑ  ސިލ ތަކ ންނ އި، ރަށ  ަކއ ންސިލ ތަކ ން ލިބިފައިވ  ޖަވ ބ ތަކ ެގސިީޓ ަކއ ން -1ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. 

ންނަ ނ ރަނަގޅ  ށް އަިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ ްމދަނީއަ ޢ އިލ ތަކ އި ،ނ ދިނ މަށް އަޅ ފައިވ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންފެތ ރ ނަ

ޮގތ ންނ ިއ  ކ ރ މ ގައި ސީދ ޒ ތަންފީ  ޕްރޮްގރ މ ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ 

ެގއްލ ން ލިބިފައިވ  ދ އިރ ތަކ ެގ ޮގތ ގައި ކޮމިީޓއަށް ފ ހަަގކ ެރިވފަިއވ  ދ އިރ ތަކަީކ،  ،އ މްދަނީ މަދ ެވނ ސީދ  ޮގތ ން 

ކަން، ފަރ މަސް ިރސޯޓ ތަކަށް ިވއްކ  ފަރ ތްތަްއ، ލަނޑ  ނަގ  ފަރ ތްތައް، ލަނޑ ެގ މަސްެވރި ން، މަސްެވރިކަ

ފަންތީގެ  ްލ ޓ އަރިޒަްމެގ ދ އިރ ތަްއ، ކ ދި އަދި މެދ ދަނޑ ެވރިކަންކ ރ  ފަރ ތްތަްއ، ޓ އަރިޒަމް ދ އިރ ، ލޯކަ

، ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ މަސައްކަްތކ ރ  ފަރ ތްތައް، ތައްިވޔަފ ރިކ ރ  ފަރ ތްތައް، ހޮޓ  އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިްނގ  ފަރ ތް

 ފަރ ތްތަްއ، ފަންިގ ތައް، ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ނި އަދި އޮފީސްތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރ ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަްތކ ރ  ފަރ ތް

ިވޔަފ ރިކ ރ   ޭއެގ ޖަހައިެގންލ ިވެޔެގން އ މްަދނީ ހޯދ  ފަރ ތްތައް، ލިޔެެގން އ މްދަނީ ހޯދ  ފަރ ތްތައް، ރޯނ ދެިވނ

އް، ިޓއ ޝަންދޭ ފަރ ތްތައް، ެޓކްސީކ ރ  ފަރ ތްތަްއ، ފަރ ތްތައް، ކ ލީ ކޮޓަރި ޫދކޮްށެގން ެއއިން އ މްދަނީ ހޯދ  ފަރ ތްތަ

 -2އަދި ލޯކަލް ަކއ ންސިލ  އިންތިޚ ބ ގައި ަބިއެވރިެވަފއިވ  ފަރ ތްަތއް.  ،ފަތ ރ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރ ތްތައްކަނޑ  ދަތ ރ 

ނީއަށް ނ ރަނަގޅ  ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަ ޢ އިލ ތަކ އި ،ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންރ ނަފެތ  19-ކޮިވޑ  

ޮގތ ންނ އި  ކ ރ މ ގައި ސީދ ޒ  ތައް ތަންފީގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިން

ލ ެމއް ލިބިފައިަވނީ ޓ އަިރޒަމްެގ ދ އިރ ގައި މަސަްއކަތްކ ރ  ގެއް އެންމެ ބޮޑ  ،ޮގތ ން އ މްދަނީ މަދ ެވ ނ ސީދ 

ޓ  އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަްއ ޓީން ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. ރިސޯޓ ަތކ އި، ެގސްޓްަހއ ސްތަކ އި، ހޮފަރ ތްތައްކަން މި ކޮމި

ން ފ ހަަގކ ެރޭވ. ވ ކަބިބަންދ ކ ރަންޖެހ މ ން ިގނަ މ ަވްއޒަފ ންތަކެއް ވަޒީފ އިން ަވިކެވ، ަވިކކ ރެިވ މ ސ ަރ ނ ލި

މިސ ލަކަށް،  ؛ގ ޅ ންހ ރި މަސައްކަތްަތއް އިރ ތަކ ރިސޯޓ ތަކ ިއ، ެގސްޓްހައ ސްަތއް ބަންދ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެ ދ 

އަދ މި ފަރ ތްތަކ ެގ މަސައްކަތް  ،ިވންނަ ފަރ ތްތައްނަގ  ފަރ ތްތައް، ފަންިގކ ރ  ފަރ ތްތައް، ލަނޑ  ންފަރ މަސްެވރިކަ

 އިސްފަިއވ  ބަދަލ ަތކ  ކަށް ލިބޭ އ މްދަނީ ހ އްޓިފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ެރޭވ. ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒ މަށް އަރ ތްތަެއ ފަ ،ހ އްޓި
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ފަދަ ތަކެތި ލިބ ން ދަތިެވފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ެރޭވ.  ތްތަކ އި އަދި ަގސްކ ނ ގ ިޅެގން ދަނޑ ެވރިކަމަށް ބޭނ ންކ ރ  އ ލ 

ނ ަވތަ މ ސ ރަ  ،އްކަްތކ ރ  ިގނަ މ ވައްޒަފ ން ަވޒީފ އިން ވަކިކ ެރވި މަސަ ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ނި އަދި އޮީފސްތަކ ަގއި

ން އެ ފަރ ތްަތކަށް ލިބޭ އ މްދަނީ ދެގ ނައަށް ެއޮގތ  .ށް ބަހައްޓ ފައިވ ަކން ފ ހަަގކ ރެޭވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ލިބޭ ޮގތަ

. ރަށްރަށ ގައި ދިރިއ ޅޭ މީހ ންެގ އ މްދަީނ ރެޭވކ ރ މަށް ދަތިެވފައިވ ކަން ފ ހަަގކ  ދިރިއ ޅ މ ެގ ޚަރަދ ބަރަދ  ،ދަށްެވ

އްެގ ިވޔަފ ރި ރަށ ަގއި ދިިރއ ޅޭ މީހ ންެގ އ މްދަނީ ދަްށވ މ ން ިގނަ ފިހ ރަތަކެ !ކ ަރއްވ ފ މ  ؛ިގަނވ މ ން ންދަށްވ 

ންނަށް ޒަފ ދަށްެވފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. އަދި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ިވޔަފ ރި ފިހ ރަތަކ ަގއި މަސައްކަތްކ ރ  މ ަވއް 

ރ  ފަރ ތްތައް. މިސ ލަކަށް، ކޮންޓްރެކްްޓ މ ސ ރަދިނ މ ގައި ދަތިތައް ހ ރިކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. އަމިއްަލ މަސައްކަތްކ 

ހޯދ ނެ އިތ ރ  ޮގތެއް ނެތި  އ މްދަނީ  ށްކަްއ، ިޓއ ޝަންދޭ ފަރ ތްތައް އަދި ެޓކްސީކ ރ  ފަރ ތްތަމަސައްކަތްކ ރ  ފަރ ތްތަ

ށް ވަޒީފ އިން ކ ރަން. ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚ ބ  ފަސްެވފަިއވ މ ްނ ވަޒީފ  ދޫކޮފ ހަަގތިބެންޖެހިފައިވ ކަން 

ެގ މ ލީ ހ ލަތ  ދަށްެވފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. ރަށ ަގިއ އިންތިޚ ބ ގައި ަބއިެވިރެވފަިއވ  ފަރ ތްތަކ  ،ކ ެރިވޑ ސަސްޕެން

ހޯދައިެގން ދިިރއ ޅޭ ފަރ ތްތަކަށް މަސައްކަތް ނ ލިިބ  ކަތްދިރިއ ޅޭ މީހ ންެގ އ މްދަނީ ދަށްވ މ ން ރަށ ތެރެއިން މަސައް 

ން އިމ ރ ތްކ ރ މަށް ބޭނ ންވ  ގ ިޅގެ  އ 19-ރޫރީ ބޭނ ން ފ އްދ މަށް ދަތިެވފަިއވ ކަން ފ ަހަގކ ރަން. ކޮިވޑ ޒަ ދިރިއ ޅ މ ެގ

ތްަތއް ަސއްކަމެޝިނަރީޒް ލިބ މ ގައި ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ސަބަބ ން ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ދ އިރ ެގ މަ ،ސ މ ނ 

ޅ ންހ ރި ފަރ ތްތަކ ން ކ ރަމ ންދ  މަސައްކަތްތަކ ން ލިބޭ އ މްދަނީ ގ  ހ އްޓިފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. އަދި އެ ފަރ ތްތަކ 

 ލަކޮށް ހ ރިހ  ރަށެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހ  ފަރ ތްތަކެްއެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހ ލަތ  ިއވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. ޖ މ މ ޅިން ހ އްޓިފަ

 ޮގތ ން ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި ފ ޅ   ގ ޅޭ މި މަްއސަލައ  ؛ފ ހަަގކ ރަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމ ންން ވ ކަދަށްެވފައި

އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ަތކ ން ފޮނ ވ ފަިއވ  ސިޓީން ލިބިފަިއވ   ކައ ންސިލ ަތކ އި  ރަށ  ،މަްޝަވރ ކ ރ ަމށްފަހ  ދ އިރ ެއއްަގއި

މެދ   ހޯދ ންތަކ  އެ ،އިވ  ހޯދ ންތަްއ ސަރ ކ ރަށް ހ ށަހެޅ މަށް ޓަކައިކޮށްފަ މަޢ ލޫމ ތ ެގ އަލީގައި ކޮމިޓީން ތައްޔ ރ 

ލް ޕްރީއެ 23ެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވ މަށް މި ރިޕޯޓ  ރައްޔިތ ން ،ދިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރިޢ ޔަތްކޮށްދެްއވ ން އެ

ިޒރ ިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފ ޤ ްނ ހ އަށް ަވަނ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީހަަގއި ޭބއްިވ ެޕޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މިއަހަރ ެގ 2020

ްތ  ނިސްބަޒިރ ިވހ މެންބަރ ން ސަލަ ދިރ ސ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލ ވ މަށް ނިންމ ފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. މައް

 .ސްެގ ޮގތ ގައި ހިމަނ ފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއ1ީޒިީރ ތަފްސީލ  ޖަދ ަވލް ހ  އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

ގ ެގ ސަބަބ ން އަސަރ ކޮށްފައިޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން ޕެޓިޝަން ޮގތެއްގައި މ ޅި ރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މި ރޯ ލަމ ޖ 

އި ރަށްރަށ ެގ ަކއ ންސިލ ންނ އި އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ދީފައިވ  މަޢ ލޫމ ތ ެގ އަލީަގއި  މި ދިރ ސ ކޮށް ހިންގ މ ަގކޮމިޓީން

މެންބަރ ންގެ   ޮކމިޓީގައި ދިގ  ަވގ ތ ތަކެއް ޭހދަކ ރ މަށްފަހ  މެންއަޅ ަގނޑ  ،ލީއިވަ ެއކ ލަ މެންމި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ 

ޑ މެންެގ ކޮމިީޓގައި ަބއިެވިރިވ އެންމެހަިއ ައޅ ަގނ ،ކޮމިޓީަގއި ން. މި ފ ރ ޞަތ ގައިމަތީ ލަފ ެގ އިމަޝްަވރ އ  
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ދެްއިވ ބ ރަ މަސައްކަތަށް ެވސް  ކޮށްފ ންއްޒަަވން. ހަމަ އެއ ެއއްކޮށް ިއދ ރީ މ ދަންނަަވ މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ 

 ދަންނަަވްނ. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 ދައްަކަވން އެިދަވަޑިއަގންނަވ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންފ ޅ ތްތެރި ެމންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވ ހަކަ ިއްއޒަޝ ކ ރިއްޔ  

ތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމް  މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިއްަޒތް )ަވގ ތ ކޮަޅކަްށފަހ (ެދްއވ ން އެދެން. އިެގންފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަ 

 ޝަރީފް. 

 

  ވ ހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް

ޔޭެގ އެހެން ނިން. ދ ނޫ ކަމެއް ބޮޑ  ދިރ ސ ތަކެއް ހަދަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން މ މިއީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އޮތީ ކ ރިމަތިެވފަ. އަދި  މި ހިރ އްޖެއަްށ ެވސް ލ  ދިެވހ ެވސް ދިމ ެވަފިއވ  އިޤްތިޞ ދީ ދަތި  ޤައ މ ތަކަށް

އަދި ރ އްޖެއިން ޓ އަރިސްޓ  އިންަޑސްޓްރީެގ މަްއޗަށް ބިނ ެވފަިއ  ،ޕޯޓަށް ބަރޯސ ެވމްދަކީ އިދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤްތިޞ 

ހެން ދެންނެީވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖެއަށް ދ ނިޭޔެގ އެމި ،ވ އިރ  ޤްތިޞ ދަކަށްއި ،ވ ިއރ  އިންަޑސްޓްރީައކަށް އޮތް

 .އްސަލަިއެގ ދަތިކަން ބޮޑ ެވެގންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޮބޑަށް ދ ނިޔެއަށް ދަތިެވަފއިވ  މަ ެވސް މ  ވ ރެ ޤައ މ ތަކަށް

ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ްނެގ ފ ރ ނަ  ލަތެއްގައިހ  ފަދަ މި ،ކަމަކީ ކަމެއް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އެއް އަޅ ަގނޑ މެން ދެ

 ، މަ އެހެންމެރ ަވއި ހިންގ ން. ހަ ،ނޑ މެންެގ ކަންތައްަތްއ އިންތިޒ މ ކޮށްސަލ މަތްކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގ

ލީ ވ  މ މީހ ންނަށް ކ ރިމަތިެވފައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ެގއްލެމ ންދ  ަވޒީފ ތަކ އި އަދި އެ 

ކ ރ ން.   މަސައްކަތްތ ން ކ ރަންޖެހޭރައިަގތ މަށް ޓަކައި ީވހ ެވސް ބޮޑަކަްށ ދައ ލަތ ެގ ފަރ ދަތިކަމ ން އަ

ކ ރަން އިތ ރ ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ެއިކ ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ބައެއް ިއއް

އަދި އެމް.އެމް.ޭއއިން  ،ފައިސ  އިތ ރ ކޮށްޖޭެގ ރ އްމ ލިްއަޔތަށް  ،ށްއަޅ ަގނޑ މެން ފައިސ  އިތ ރ ކޮ ،ބ ނަމ ންދ އިރ 

ދ ެނ  އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ންއެއި ،އަދަދ  އިތ ރ ކ ރ މަްށ ވ ހަކަދެެކވޭއިރ   ެގިއސ ރައްޔިތ ންނަށް ދޫކ ރ  ފަ

އިރ  ރަްއޔިތ ންެގ މ ންދ މިފަދަ ވ ހަކަތައް ަދއްކަ ،ދ ނެ ވ ހަަކއ އި  ަހއިޕަރ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ،ވ ހަކައ އި

މ  ކަންތައްތައް ކަމ ަގިއ ންދައ ލަތަކ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިމ ޔަތްކ ރ މަކީ ހިހ ޑ ސް އ އި އެ މީހ ންެގ ލަިއްވލިރ ނަފ 

އެްއެވސް ކަހަލަ  އިބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަިއެގްނނޭ ފ ރ ނީ، ނ ކައި ނ ފ ރ ނަމޭ ކިޔ ފަަގަގނޑ މެން އަޅ 

މެ ފ ރަތަމަ އިސްކަމެއް ެއން ެދްއކ ން ެއއްކޮށް ހ އްޓ ލަިއ،  ވ ހަކަަތއްދެކެވޭ  ަވަށއިެގްނ މިަވށަ ،ނެތި  ލެއްޙައް

އަދި ރ އްޖޭެގ އެިކއެކި ކ ދި  ،ވ މ އި  ފަރ ތ ން ކޮންމެެވސް އެހީެއއްއ ލަތ ެގ  ެގއްލޭ މީހ ންނަށް ދަވަޒީފ  ،ދޭންޖެހޭނީ
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އަދި އިންފްލޭޝަނ ިއ  ، ޮގެތއް ހޯދ މ އިަވޒީފ ތަްއ ހިމ ޔަތްކ ރެޭވނެ ،ޔަސް ިވ ންރ  ފަރ ތްތަކަށް އެހީތެރިެވެގިވޔަފ ރިކ 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަޒީފ  ެގއްލޭ މީހ ންނަށް ރަްއޔިތ ންެގ ފ ރ ނަ ސަލ މަތް އި،ލޭޝަންެގ ވ ހަަކ ނ ދައްކަހައިޕަރ އިން

 ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ކަމ އިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކަްނތައްތައް ކ ރ ންގ އ މްދަނީއެއް ލިބޭނެ ަވސީލަެތއް 

ކ ، ެއކަމަވ ހަކަ ދެްއކިދ ނެ.  ެގމިޒަމް ެއކްސްޓްރީއޭެގ އެންމެ  ،އިމ  ކެޕްޓަލިޒަ ،އިއަޅ ަގނޑ މެން ޯސޝަލިޒަމ  .ރައީސް

 ޔޭެގއަޅ ަގނޑ މެން ދ ނި .އެންމެ ސްޓްރީމަކަށް ނ ދެޭވނެ ެގއަދި ކެޕިޓަލިޒަމްސޯޝަލިޒަމް އެންމެ އެކްސްްޓރީމަކަށް 

ލަތަށް ހ  ަވގ ތ  މި މިކްސްޑް އިކޮނޮމީެގ ތެރެިއން މި އިކޮނޮމީ. ޑްސްިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި މި އޮްނނަނީ މިކް

ންމެ ފައިދ ހ ރި ޮގތެއްަގއި ަރއްޔިތ ންނަށް އެންމެ ބ ރަ ކ ަޑވ ނެ ޮގތަކަްށ ރިޢ ޔަތްކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެ

ޔ ސަތ ތައް ބައްޓަންކޮްށެގން ކަށް ިވސްަނއިެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޮގތަ ރޫރީ ބޭނ ންތައް ފ އްދޭނެޒަރައްޔިތ ންެގ 

ެނިވ ނ ކ ތ ތަކ ެގ މަްއޗަށް މިދެން ެވސް ތެރި މެންބަރ ން ސަރ ކ ރަށް ލަފ ދޭއިރ ގައިހިންަގންޖެހޭ. އިއްޒަތް

. ހަމަ  މެން ނ ހިފެހެއްޓޭނެަގނޑ ނ ބައި  އ ދަތަކެއް އަޅ ކެޕިޓަލިޒަމްެގ އެްނމެ  .ރިޢ ޔަތްކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ަގނޑ މެންނަށް ނ ހިފެހެއްޓޭނެ. މިއީ ސޯޝަލިޒަމްެގ އެްނމެ ނ ބައި އައިިޑއޮލޮޖީ ެވްސ އަޅ  އެހެންމެ،

 ނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ިވސް

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ތްތެރި މެންބަރަކ  ވ ހަަކފ ޅ ދައްަކަވން ފ ރ ޞަތަކަށް އެްއެވސް ިއއްޒައެހެން ތެރި ެމންބަރ . ޒަތްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

އިްއޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (ބީލ  ަޖއްސަަވއިދެްއވ ން އެދެން. އެދިަވޑަެއއްނ ަގންަނވ . އިދ ީރ މޭޒ ން ޯވޓ ެގ ރަނަގ

އެހޭނެ ވ ހަކަ ިމއަދ  ޯވޓަްށ ެވސް ށް އެ ރިޕޯޓަ ެއކ ،ރ މ  ސްކ ހ ޝަންެގ ރިޕޯޓަށް ބަދެންމެ ޕެޓި ؛މެންބަރ ން

 ދަންނަަވން. 

 

 އެހ ން ޓަށް  . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯ 7

 

 ން:ވ ހަކަދެްއެކވ  ރިޔ ސަތ ން

 ،އޮތް. ެއއީ އިްއޔެަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ އި، ޖ މްލަ ތިން ޯވޓ  މިއަދ  އެބައެހެންީވމ 

 ،ފަށ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަހ  މިއަދ  މި ނިންމ ނ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ . ޯވަޓށް އި،ޑީޝަރީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ޖ 

 އެޚ ރިޖީ ގ ޅ ްނތަކ ެގ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ . އޮތީ ަޤއ މީ ސަލ މަތ އި  ރ  ފ ރަތަމަ މިފަށ އި .ރިޕޯޓ ތަކ ން ބ ކީ ހ ރިދެން 

 ެގ ތެރޭަގއި ޯވޓަްށ އެހޭނެ ވ ަހކަ ދަންނަަވން.މިނެޓ  ަހތަރ ތް  ފަށ ނަން. އްކަހިސ ބ ން އަޅ ަގނޑ  ޯވޓަށްަފހ  މަސަ
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މޭޒ ން ޯވޓ ެގ ލިންކ  މިހ ރ    އެދެން. އިދ ރީ ންްއވ ލެެވއްޔ ރ ރ ން ޯވޓަށް ތަިއއްޒަތްެތރި މެންބަ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

  ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ()ނެރޭޓްކޮށްދެއްވ ްނ އެދެން.ލް ޖެޕޯ އިދ ރީ މޭޒ ން ޯވިޓންގ  އެ ކ ރަނީ. )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ރޭޓ ޖެނެ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ރޯގ  ފެތ ރ ނަ ނ ދިނ މަށް އަޅ   19-. ޮކިވޑ ފ ރަތަމަ ޯވޓ ، މިއަދ ެގ ފ ަރތަމަ ޯވޓ  ؛ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އަރަިއަގތ މަށް  ންރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ނަ ނ އިލ ތަކ ިއ ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ ްމދަނީއަށް އަންޢ   ،ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން

ތ ން ޮގ ގ ޅޭ  ކަނޑައެޅ މ ޮގތް ލީހ ން ދެކޭތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖި ސަރ ކ ރ ން ހިންަގމ ން ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮގ ރ މ 

 ންހަވ ލ ިވ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ ގ ޅިެގން ލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއ   މައްސަލައ ހ ށަހެޅިފައިވ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް

ންނަވ  ޮގތަކަށް މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑަިއަގ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ ސްކ ރެްއވ މ ދިރ 

ެއްއ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް ހަމަ  ލިންކ  ؛ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ (ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ) ދެްއވ ން އެދެން.ޯވޓ 

އަޅ ަގނޑަށް  ، ޓީމްސްެގ މައްސަލަެއއް ކަންނޭނެގ.. އެހެންީވމ ަވނީދިމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަކަށް މި މައްސަލަ 

މަ ތި ބޭފ ޅ ެގ މެސެޖ ެގ މަތީގައި ހަ ؛ފީފ ޢަ. ިވލ ފ ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އެބަފެނޭ ޗެޓ ން ލިންކ 

ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. ކ  ެޅ ޗެވ ނެ. އަޯޕލް ފެނިަވޑަިއަގންނަ ންނެީވމައިނޭގތޯ. އެ ލިންކަށް ަވަޑިއެގ ލިންކ  ވ  އެ

ޕޯލް  . ލިންކަށް ަވަޑިއެގންނެީވމަތީއެ އޮ ޗެޓ ަގއި ލިންކ  ،ސ ޢީޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކެނދިކ 

 ހ (ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ) ޗެޓ ަގިއ ލިޔ އްވ ްނ އެދެން. ،ނަމަ އަިދ މައްސަަލއެްއ ދިމ ވ ؟ . ފެނިަވަޑިއަގންނަވ ތޯޖެނެރޭޓްވ ނީ

ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ ަދއްކ . ކެނދިކ   ކަމަށް އެބަތްރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޯވޓ  ލަްއވ ފަިއ އޮ ދ އި ިވލ ފ ށީ

  މިހ ރ  ޯވޓް ލިންކ  ، ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ ޅ ދޫކެނދިކ ؟ މެންބަރ  މިހ ރ  ރަނަގޅ ތޯ

 ؟ރަނަގޅ ތޯ

 

 ޢީސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މަދ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްކެނދިކ 

 ލެވިއްޖެ.  ޯވޓ  ައޅ ަގނޑަށް  އ ދެ! އ ދެ!

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ްއެގ އިތ ރ  މައްސަލަެއއް ފ ހަަގއެްއ ނ ކ ރައްވ . އިދ ރީ ޭމޒ ން ޕޯލް ރެިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ، އެްއެވސްއ ދެ! އެހެްނީވމ 

 ކްލޯޒްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖ :ޯވ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    ދަދ :ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ންަބރ ންެގ އަދަދ : ިވ މެަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއް

   54     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 28      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރި

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވްޓ 54ދ  . ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓްދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދ61ަހ ޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

ށް ޯވޓް ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓް ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަ

 ؛މި ރިޕޯޓް ،. ފ ސްެވއްެޖ. އެހެންކަމ ނ28ް. ފ ްސވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ  54ޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ޯވ

 ކަޒީ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓް ފ ސްިވ ވ ހަކަ ދަންނަަވން.މަރ ލ 

 

  ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ،ރ ކ ރ ން އަޅ ްއވ ަފއިވ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ންސަ ނ ދިނ މަށް ރޯގ  ފެތ ރ ނަ 19-ިވޑ  މިއަދ ެގ ެދަވނަ ޯވޓް. ކޮ

ދ ކެނޑ މެއް ނެތި ކ ރިއަށްދ ކަްނ ތް މެެގ ެތރޭގައި ހިމެނޭ މ އައްސަސ ތަކ ެގ މަސަްއކަޞް ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞ 

ރި ތެމެދ  އިއްޒަތް ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ ސްކ ރެްއވ މ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ

  ޕޯލް އަދި ޯވޓް ިއ،ކ ރަްއަވޖެނެރޭޓ  ދެްއވ ން އެދެން. އިދ ރީ މޭޒ ން ލިންކ މެންބަރ ން ފެނިަވޑައިަގންނަވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 ޕޯލް ބަންދ ކޮށްދެއްވ ން އެދެން.ޯވޓް އިދ ީރ މޭޒ ން  ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ () ކޮށްދެްއވ ން އެެދން.ެވސް ޖެނެރޭޓ 
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

      ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 53    ންބަރ ންެގ އަދަދ :ން މެފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދި

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ން

   53     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 27      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޖ :ޯވޓ ެގ ނަތީ

 

 ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ 

ންނަ ކަމަށް ނ ފެ. 53؛ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ . 68؛ ހ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ންނ ވ  ބޭނ  ދޭންނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ  ؛ޯވޓް ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަަދދ 

. 27. ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ  53އަދަދ   ެމންބަރ ންެގ ކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވރިިވ

  ޓް ފ ސްވެއްޖެ.މި ރިޕޯ ،އެހެންކަމ ން

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ކ ެގ ަސބަބ ން އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ޅ ތަ ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ަވނަ ޯވޓް. ޮކިވޑ  3މިއަދ ެގ 

ޓ ިއ ށްތަންފީޒ ކ ރ މ ަގއި ތިމ ެވ ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަްށ ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮގ ރ މ 

ތައް ޕްރޮގ ރ މ  ކ ރ މަށްއެ ކަންކަން ފ ރިހަމަ އި،މަށް އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލަދަކ ރަިނިވ ހަކަތަ ބޭނ ންކ ރ ޔ އި

ން ކޮމިޓީ ޖ މަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭންންޮގތ ން އެންަވޔަރަ ގ ޅޭ  އ ސޫލ ތަކެްއެގ ލަފ  ސަރ ކ ރ ން ދިނ މ ންގ ނެހި

ެދއްވ ން ރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑަިއަގންނަވ  ޮގތަްށ ޯވޓ މެދ  ިއްއަޒތްތެ ސްކ ރެްއވ މ ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޯޕޓް ފ 
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ލް  ޕޯ މޭޒ ން އިދ ރީ ަވގ ތ ކޮޅަަކށްފަހ () ކޮށްދެއްވ ން އެދެން.ޕޯލް ޖެނެރޭޓ ކ އި އެދެން. އިދ ރީ މޭޒ ން ޯވޓ  ލިން

 ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.ޓ ޕޯސް

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

     ލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖި

 66    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 60     އަދަދ :ރ ންެގމެންބަ  ދިންފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ދިންނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ 

 00 : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ 

   60     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 31      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 60        ޖ މްލަ: 

  ފ ސް       ނަތީޖ :ޓ ެގ ޯވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .60؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 66؛ ހ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ ތް. ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެ

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (އެހެންކަމ ން، މި ރިޕޯޓ  ފ ސްވެއްޖެ. . 31؛ . ފ ްސވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ 60މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަ

 ،ޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންޔަަވނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިފެތ ރ ނަރޯގ   19-ޑ ިވަވނަ އަދި މިއަދ ެގ އެންމެ ފަހ  ޯވޓ . ކޮ 4މިއަދ ެގ 

ކ ރ މ ަގިއ ޒ ތަންފީ ބަދަލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ްނ ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ްޕރޮގ ރ މ  އަންނަ ނ ރަނަގޅ 

ޕެޓިޝަން  ،ެގއްލ ންެވަފިއވ  ދ އިރ ތައް ދެނެަގނެ ދަނީ މަދ ެވޮގތ ން ރަށްރަށ ގައި އ މް ނ އި ނ ސީދ ޮގތ ން ސީދ 
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މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑަިއަގންނަވ  ޮގތަކަްށ  މ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފ ސްކ ެރްއވ  މިންށް ނިކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮ

ދެއްވ ން އެދެން. ކޮށްލަލިންކ އި ޕޯލް ޖެނެރޭޓ  މޭޒ ން ޯވޓ  އިދ ރީން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެދެ ޯވޓ ދެްއވ ން

 އްވ ން އެދެން.ށްލަދެޭމޒ ން ޯވޓ  ޕޯލް ބަންދ ކޮ އިދ ރީ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

     މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިފެން

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ދިންނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ 

 00 ން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ޯވޓ ދޭަވކި ޮގތަކަށް 

   58     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 58        ޖ މްލަ: 

 ފ ސް       ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 67 ؛ދަދ ހ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަ

ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް

 ފ ސްވެއްޖެ. ެވސް މި ރިޕޯޓ  ، މ އެހެންީވ. 30؛ . ފ ްސވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ 58މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން 6

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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މިނެޓ ެގ މެދ ކެނޑ މެއް  2 ކޮށްލަން ކ ޑަ މަޝްަވރ ެއއް ޒ މޭ ދ ރީޖެހޭ އިޅ ަގނޑ  އެބައަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

އަްށ ދިއ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ   6.3 -ންޑ  ނަންބަރ ެއޖެ ދެން އޮތް ކޮމިީޓ ރިޕޯޓ  ފެށ މ ެގ ކ ރިން. ،ެގންނަން

 ތ ޮކޅަކަށްފަހ ()ަވގ ބ ރޭކެއް ނަަގން. ށް މިނެޓ ެގ ކަަވރަ 2ކ ޑަ މަޝްަވރ ެއއް ކޮށްލަން  މޭޒ  ޖެހޭ އިދ ރީއެބަ

-ިވޑ އީ ކޮ . އެަވނަ ރިޕޯޓ  3ފަށަނީ މިއަދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  މި މަސައްކަތް

އަށް އަންނަ ތަކ އި ިވޔަފ ިރތަކ ެގ އ މްދަނީލ ، ޢ އިއަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަަބބ ންނ ދިނ މަށް ރޯގ  ފެތ ރ ނަ 19

ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން  ޒ ަރއިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިްނގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ ްމ ތަންފީނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަ

 އ ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން ކޮމިޓީ  ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިހަށް ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ  މަްއސަލަޖިލީދެކޭޮގތް ކަނަޑއެޅ މަށް މަ

ެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިެވ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  ލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ އ މީ ސަޤަހަވ ލ ިވ މަސަްއކަތް 

ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް. މަރަ ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  

 ވ ން އެދެން. ރ  މައިކ  ޗެްކކޮށްލަދެއް )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ިއއްޒަތްތެރި މެންބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: އިބްރ ހީމް ޝަރީފްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ މަރަދޫ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ދިގ  ރިޕޯޓެއް. ިތޔަ  ތްތެރި ރައީސް.ްއޒައިޝ ކ ރިއްޔ  އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގ، 

ެރވ ނ  މ ހިންމ  ހެންނަމަެވސް، ފ ހަަގކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕޯޓަލްތަކ ން އެ ރިޕޯޓ  ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ. އެ

 ކ ރ މ ަގއިޓ  ތައްޔ ރ މި ރިޕޯލ ނަން. އިނަަވލ ސ  ޮގތެްއގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންޚ ބައެއް ނ ކ ތ ަތއް ަވރަށް ކ ރ ޮކށް ަވރަށް 

ެރއްހ  އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔ ރ ކޮށްަފިއ އޮތް ރިޕޯޓަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޭވތ ެވދިޔަ އަހަ

 ،ވ ނެ. އެއީ އަްނޑޮިކއ މަންޓެްޑ ލޭބަރސްެގ ސަބަބ ންނ އިދ ަވހ  އެްއކ ރި މަޢ ލޫމ ތ ެގ މައްޗަށް ެވސް ބަލ ފައި 

ބެހޭ ަދއ ލަތ ެގ  ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަމ ، ފ އެހެންީވމ  ްޑެގ ލޭބަރްސެގ ެތރެއިން ދިމ ވ  މަްއސަލަތަކަށް.ްގރޭޓެއިމި

ޓްމަންޓް، ރޭޝަން ޑިޕ ދަލ ކ ރިން. އޭެގތެޭރގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، އިމިްގމ އައްސަސ ަތކ އި ބައް އިއެންމެހަ

 ަގަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީ، ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެޖެންސީ އަިދ މިނިސްޓްރީ ކަލްްޒ، ލޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއ 

މިފަދަ  ،އ އިބަރ ިރލޭޝަން އޮތޯރިޓީއަދި ލޭ ،އ އި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީ ފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަްނޓް،އޮ

ްއސަލަެއއްަގއި ން މަފަރ ތްތަކ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ވ ނީ މަޢ ލޫމ ތ  ސ ފ ކޮށްފަ. ކ ރިން ައޅ ަގނޑ މެ

ތެރެއިން ަވރަށް ދަތި  ެގލޭބަރސް ރޭންޓްްތކ ރަމ ންދ  އިމިްގްއކަކޮށް މ ލޭގައި މަސަޞަޚ އް ،ރ އްޭޖަގއި  ،ނ ފ ހަަގކ ރެވ 

 ،އްޖެހި ބ ރ ެވފަިއ މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ން އަންނަކަން. މީެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ ލ ގައި ތޮހ 

ލަތެްއަގިއ ހ . ަވަރށް ނ ރައްކ ތެރި ަވރަށް ބޮޑަްށ މަގ ފަހިެވެގންދ ނެ ކަމެއްންދ  ބަލި ފެތ ރ މަށް ރެމ މިހ ރ  މި ފެތ 

ތަންތަން ބަލައި   ސްެގ މައްސަލަ ބަލައި،ލޭބަރ ޑްންޓެޑޮިކއ މެއެކަން އޮތްކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީގައި އަން
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ތެރެއިްނ ަވރަށް ނ ރައްކ ތެރި އަދި ޭއެގ ،ނ  އެއް ކަމަކީ ކ ެރވ ދިޔައިރ ަގއި ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގފ ސްކ ރަމ ން

އަލިފ ނ ެގ  ،ިއަގންނަވ ނެއ ދެ! މިދޭތެރެއިން ެވސް ތިބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑަ ؛އ މީ ސަލ މަތަށް ެވސް ނ ރައްކ ތެރިޤަ

ޑަށް  ށް ބޮތަންތަން ަވރަހ ރި ހިނިގކަން. އެކަހަލަ އެތައް ހ ދިސ އެއް ހިނގ މ ެގ ބިރ  ހ ދިސ އެއް ެވސް 

ލަތެއްަގއި ހ ރި ަވރަށް ިގނަ ތަންތަން ެވސް ހ ޮގތ ން ނ ރައްކ ތެިރ ބިރ ެވރި  ފ ހަަގކ ރެވ ނ . ަވރަށް ަވރަށް ސަލ މަތީ

ތަކ ގައި ދަންނަވ ފައި ީވހ ެވސް އަަވަހކަށް ބެހޭ އިދ ރ  ތ ެގ ަކމ ނ . އަޅ ަގނޑ މެން ވ ނީ ދައ ލަހ ރިކަން ފ ހަަގކ ރެވ 

ދަންނަަވން ފ ރަތަމަ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ   ބެހޭ ކ ެރްއވ މަށް. ެއއީ ބޭރ  މީހ ންނ ޙ ކަްނ އިސްލ އެ  ،އި މިކަންކަން ބައްަލަވ

 ެއކަން އޮތްބަ ެމން ކޮމިޓީގައި މަޢ ލޫމ ތ  ހިއްސ ކޮށްފައި އެަސރ ކ ރ ން މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ ، އެހެންީވމ . އޮތް ވ ހަކަ

ދެން ކަމަށް.  ެގންދަވ ށް ަވރަށް ބ ރ  ސްޕީޑ ގައި އަޅ ްއަވމ ންިވކޮެޖހިއްޖެ ފިޔަަވޅ ތައް ހަލ ޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅަން

މީހ ން އަދި ިގނަެވެގްނ  ހ ސް 63 އެންމެ މަދ ެވެގން ކ ރީގައި ޚ އްަޞކޮށް ؛ބޭރ ެގ މީހ ން ،ވ ނ  ެއއް ކަމަކީ ފ ހަަގކ ރެ

 ...ހ ސް މީހ ންނ   އެއްަލއްކަ ދިހަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ިރ މެންބަރ  މިހ ރ  ތި ހ ށަހަޅ އްަވއިއްޒަތްތެ ،އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ،ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ކޮމިޓީން ދެ ރިޕޯޓެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ރަދޫމަ

ފައި އޮތީ ބޭރ ެގ މީހ ންެގ ޅ ަގނޑ މެންނ  ހަވ ލ ވެ ރި އަހ  ފ ރަތަމަ ރިޕޯޓ ގައި ،އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީ 1އ ދެ

 ބެހޭ މައްސަލަތަކ ދިމ ެވދ ނެ  ަބބ ން އެ މީހ ންެގ ފަރ ތ ންެގ ސަޮކިވޑ   ،އިޤްތިޞ ދަށް ކޮށްފ ނެ އަސަރ އި ސަބަބ ން 

 ެގންދަނީ. މި  ބެހޭ ބައި އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ކ ރިއަށް މީހ ންނ  ފ ރަތަމަ ރިޕޯޓ ަގއި ހިމެނޭ ބޭރ  މ ،ޮގތ ން. އެހެންީވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟ަބއި ހިމެނޭތޯ ޕޯޓ ަގިއ ެވސް އެއ ދެ! ފަހ ން އަނެއް ރި

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

 ބައި މިހ ރ  ންހ ރިޑ  ގ ޅ މިއީ ހަމައެކަނި ކޮިވނ ނެ. ވ ހަކަެއއް ެދން ފަހ ން އަންނަ ރިޕޯޓ ގައި ނޯންެގ ޮކިވޑ  އެބައި 

 ދަނީ. މި ބައެއް ނޯންނ ނެ އަނެއް ރިޕޯޓ ަގެއއް.  މި
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ .

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް ބްރ ހީމްއި މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

 އި ެވސް އޭގަ ށް ސަލ މަތަަޤއ މީކ ރިމަތިެވދ ނެ މައްސަލަތަކ ެގ ވ ަހކަ މިދަންނަވ ލަނީ އަދި އްީޙ ޮގތ ން ޞިއ ދެ! 

އަށް ެދަވނަ ެވދ  ހ ލަތެްއަގިއ އެކަން އޮތް ވ ހަކަ ިމދަންނަަވނީ. ީވމ ، ެއކަްނ ޙައްލ ކ ރަންީވ.ނ ރައްކ ތެރި

 . ގައި އެބަތިބި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ލޭބަރސްދޭތެރޭ ހ ހ  ފަސް އްކަ ލަ  ަވރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ އެއް ،ނީފ ހަަގކ ރެވ 

ިބަކެވެގންދ  ދަނޑިަވެޅއްަގއި ޮބޑ   ،ނިކަމެިތެވ ،މީހ ން މަގ މަތިެވ ،ނެތި  ހ ންެގ ަމސައްކަތްމީމި އެހެންީވމ ، 

 ،ޒީފ ތައް ެގއްލިދ ނެ. ަވރަށް ަބިއަވރ  މީހ ންެގ ަވޒީފ  ނ ލިބިއެ މީހ ންެގ ަވ .އަކ  ކ ރިަމތިެވދ ނެސ  އިންސ ނީ ކ ރި

ދިއ މ ެގ ބިރ  އޮްތކަން ފަހިެވެގންކަން ޑ ވ  ޮގތަކަްށ މިރަ ބޮއ މްދަނީ ނ ލިބި އަދި ޤައ މ ެގ އިޤްތިޞ ދަށް ަވރަށް ބ 

ޭލ މީހ ން ީވހ ެވސް އަަވހަކަށް ވަޒީފ  ެގއް ،އެއ ެއކީަގއި ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރައްވ ަފއިޭވ. ހަމަ 

ކަ ެވސް ަގކޮށް އެ ވ ހަފ ހަ ން ވ  ޤައ މ ތަކަށް ފޮނ ވ ލ މ ެގ މ ހިންމ ކަން ކޮމިޓީނިސްބަތް ެގރ އްޖެއިން އެ މީހ ން

ޭއެގއިތ ރަށް ދެން ައޅ ަގނޑ   .ވ ނީ މިދެންނެިވ ދައ ލަތ ެގ އިދ ރ ތަކ  ވ ނީ ހިއްސ ކޮށްފަ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން

އެއީ ބޭރ ން  .ހަވ ލ ކ ރެވ ނ  ދެަވނަ ބައި ނ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ،ސ ބަށް ދަންނަވ ފައިހި އެނީ އެ ވ ހަކަ ލ އިދަންނަަވ

މިޮގތ ން ބަލ އިރ ަގިއ ؟ މަސައްކަތަކީ ޮކބައިތޯމިހ ރ  ކ ރަމ ންދ  ހޯދ މަށްއެހީ  ،ން އެހީއެއްތޯއ އިކޮންކޮ ހ ރީލިބެން 

އެހީެގ  ޮވޕްސް  މަނީން ޑޮަލރ ެގ އަމިލި 150ަދނިކޮށް ކ ރަމ ންއިންޑިއ  ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް

ެވހި ސަރ ކ ރަށް ދޫކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. ސ  ދިއެ ފައި  ،އިން ސޮިއކޮށްމެންޓެްއަގއި އެމް.އެމް.އޭއެްގރި

ސަޕޯޓ   ބަޖެޓ ން ޑޮލަރ ެގ އަ މިލި 20އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިެވލޮޕްމަންޓ ން  ފެކްޓް ފަްނޑް ފޯރހަމައެއ ެއކީ ޕަ

 50 އިން. ހަމައެއ އެކީ ޔ ަނއިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްފަްއގައި މިހ ރ  ދިެވހި ސަރ ކ ރ އެކ  ަވނީ ޮސއިޮކށްއެއްބަްސވ މެ

އެހެންނަމަެވްސ،  .ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން ަވނީ ސޮއިކޮށްފައެއިޑް އެްގރިމެންޓ ގައި ްގރ ންްޓ ން ޑޮލަރ ެގ އަމިލި

ޑޮލަރ ެގ ްގރ ންޓް އެިއްޑ މިލިޔަން  50އިން ެވސް ހަމަ މިއަދ  ޢަރަބިޔ  ދީސަޢޫށް ދިޔައިރ ަގއި ލޮކްޑައ ނަ

ދޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ަފއިސ  ދިނ މ ގައި ެވސް މިހ ރ  ިރއަށްންޓެްއަގއި ޮސއިކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ކ އެްގރިމެ

ޮގތ ން ދ ނިޭޔެގ  އިސ ެގލޮކްޑައ ން ހ ލަތ  އޮތީމ   ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވ ނޭކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. ތަެކްއޗ އި އަިދ ފަ

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ތައް އެކ ެވރި ަވރަށް ިގނަ ަޤއ މ ތަކ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދިނ މ ެގ މަޝްަވރ ތަކ އި ައދި އެހީ

 ؛ތަކ ަގއި ހ ރިކަން ފ ހަަގކ ެރޭވ. މިޮގތ ން ތަކެއްޗ އި އަދި ފައިސ ެގ ެއހީިވ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޖ އެިކއެކި ސްޓޭ
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ވ މީ މ ލީ އިދ ރ ތަކަށް ބަލ އިރ ަގިއ ގ އަން ހިމެނޭނެ. ބައިނަލްއަނިޔޫ އަންރަޕި އިނ ، ޔޫ.އެސް.އޭ ޔޫޑިއ ، ޗަ ޖަޕ ން، އިން

ން ެވސް ަވނީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ތަފ ތ  މިންަވރ ެގ އެއްބަްސވ ންތަކ ަގިއ ައއި.އެމް.އެފ  އިންކ  ޯވލްޑް ބޭ

އޭިޝއަން  ،ރަްށ މަޝްަވރ ކ ރެވ ނ  ކަންތައްަތކ ެގ ތެރޭަގއިއަދި ޭއެގއިތ  އެ އެހީ އައ މ ެގ މަގ މަތީގައި. ،ސޮއިކޮށް 

 ، އޭޝިއަން އިންޓަރނޭޝަަނލް އިންެވސްޓްމަންޓް ބޭންކ  ބޭންކ މަންޓްއިްސލ މިކް ޑެަވލޮޕް ،ލޮޕްމަންޓް ބޭންކ ެވޑި

ޕްމަންޓް އިކޮނޮމިްކ ިޑެވލޮ ފޯ ހިމެނޭ. ހަމައެއ އެީކ މަޝްަވރ ކ ރެެވމ ންދ  ކަންަތއްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކ ެވއިތ  ފަންޑ 

މ ެގ ޮގތ ން ދިނ  ސް ހިމެނޭނެ. އަދި އެ ރ އްޖޭެގ ިވޔަފ ރިތަަކށް ލޯނ ެވ ތައްފަދަ ބައެއް ފަންޑ  ޑ ފަން

މިލިޔަން ޑޮލަރ ެގ ލޯނ   50ބޭންކ  އޮްފ މޯލްޑިްވސް މެދ ެވރިކޮށް  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނ އި

ބެހޭ  ދ  ވ ހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައ ލަތ ެގ ކަމ ެގންރ މ ެގ މަސަްއކަތް ެވސް ކ ިރއަށްއެްގރިމަންޓެްއަގއި ޮސއިކ 

މ ލީ ވ މީ ގ  މިދެންނެިވ ބައިނަލްއަ  ،. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ގައި ދަންަނވ ފަިއވ ނެފަަގކޮށް ފަރ ތްތަކ ން ަވނީ ފ ހަ

 ގެ އެހީއ އި މ ލީ ެގފައިސ ޤައ މ ތަކ ން ެގ އެިކއެކި އެކ ެވރި ދައ ލަތްަތކ  އެކ ެވރިއަދި މިހ ރ  މިދެންނެިވ އިދ ރ ތަކ އި 

އޮންނ ނެ ދިެވިހ  ތަކ ެގ ތެރޭގައިންޑޭޝަންަގނޑ މެން ރެކޮމެ އަޅ  މިޮގތ ން .އެހީ ހޯދ މަށް އިތ ރ  މަސައްަކތްކޮށްދިނ މަށް

 ،ަވގ ތީ ޮގތ ން ނަމަެވސްިއން މ ަތކ ެގ މެދ ަގިއ ދިެވހި ަފއިސ ަޤއ ތިބި ށް ެއ ަކމަށް ތައްޔ ރަފައިސ  ބޭނ ންކޮްށެގން 

 .ޑޭޝަނެއް ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެން މެކޮރެ ހަހޯދ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެގ ދ ަވްސަވރ  މ ޢ މަލ ތްކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ކޮިވޑ  

ލ ނަން. އަޅ ަގނޑ މެްނ އިޚ ލ ސ  ޮގެތއްަގއި ދަންނަަވ ތެރެއަށް ނ ޮގސް ެގތަކ ެގ ތަފްސީލ ންޑޭޝަން އެ ރެކޮމެ ޑ އަޅ ަގނ

 އެކ ެވރި ދައ ލަތްތަކ ން ތަކެްއޗ ިއ ފައިސ ެގ ޮގތ ން ހޯދަންވ  މިދެންނެިވ ،ވ ނީންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް ދަންނަވ ފައި އެ

. ކ ރ ންއަަވސް ތައް ީވހ ެވސް އަަވހަކަްށ ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް އިތ ރަށް ހަރ ދަނ ކޮށް ފ ޅ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް އެހީ

ރ އްޖެ ިމ ހ ލަތ ން އިންސްޓިޓިއ ޝަންތަކ އެކ    އިދ ރ ތަކ ިއ ެއކިެއކި ފަިއނޭންޝަލްމ ލީވ މީ ގ  ަބއިނަލްއަ  ހަމައެއ ެއކީ،

ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން ީވހ ެވްސ ައަވހަކަށް މި ަކންކަން ކ ރ މަށް ެވެވން ޮއްތ  ންޑ ފަ ށްއަރަިއަގތ މަށް ކ ެރޭވ މަސަްއކަތަ

ދެންނެވ މަށް  ރ ެގ އިދ ރ ތައްސަރ ކ ންޑޭޝަންަގއި އެންމެ ބޮޑ  ބ ރެއް ލ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ރެކޮމެ

ޮލކްަޑއ ން ހ ލަތ ަގިއ  ،ތ އަކީ ނ ކ ައޅ ަގނޑ މެން ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  މ ހިންމ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ށަހަޅ ފައިވ ނެ.ހ 

 ޒްެވެގން ރ އްެޖއ  ރިޔަލައި ކަންކަން މ ޅިންމި  ،ހ ރި ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ގައިސްޓޭޖ މި ފައިސ ތައް އެކިެއކި  އޮތީމ 

ބައެއް ލިޔ ންތަކ ަގއި ސޮއިކ ރަންޖެހޭ  ެގެއއްޗެހީ ގ ނެ. އެއީ ަބއެއް ަވގ ތ ކޮެޅއް ނަ ށް އަންނަން ކ ޑަޔަހަމަ

ހ ރެ މި ކަންތައް މިހެން ލަސްަވނީ. އެންމެ އަަވހަށް މި ލިބ ނީ  މި ސަބަބ ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ އިނޭގތޯ. ތައް ޕްރޮސެސް

 ައއި.އެމް.އެފްެގ ލ ރިތައް ެވްސ  އިއެީކ، ޯވލްޑް ބޭންކ ހަމައެއ   .ޓްއެްގރިމަން ޮވޕްސް ން ޑޮލަރ  މަނީ އަމިލި 150

. އަދި  ެވްސ މިހ ރ  ަވނީ ލިބިފަން ޔޯރޯެގ އެހީއަމިލި ތިން ން ދޭއީ.ޔޫ .މިހ ރ  ަވނީ މ ޅިން ނިމ މަކަށް އައިސްފަ

.ޑީ.ޕީ ފަދަ ތަންތަނ ން ޫޔ.އެން، ން ިލބޭ. ޭއެގތެރޭަގއި ޔ ނިސެފްެވސް ަވރަްށ ިގަނގ ނަ އެހީތައް ތަފ ތ  ފަރ ތްތަކ މިނޫން
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ބެލިބެލ މ ން   ޅ ަގނޑ މެންއަ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ އެހީަވމ ންދ ކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. އަށް އެކި މިްނަވރ ންސް ރ އްޖެ ެވ

ން ރ އްޖެ ބޭނ ންވ  އެހީތެރިކަން އިރ ދަކ ެރްއިވއްޔ  މިކަމ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެ ،ފ ހަަގކ ރެެވނީ

އަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖެއިން ިމ  ،ކަމަށް ވ މީ މ ލީ އިދ ރ ތަކ ން ލިބޭނެގ  ދައ ލަތްތަކ އި އަިދ ބައިނަލްއަެވރި އެކ  

ފ ހަަގކ ރ  އަެންއ   ،ހަމަެއއ ެއކ  ޮބޑ  އަދަދ  ނޫން ކަމ ަގއި ިވަޔސް ގ ތްކ ރ  އަދަދެއް. އެންމެރަށް ަވރ  އ އްމީދ ކ 

ެވހި ފައިސ  ީދެގން ދިެވިހ ިވޔަފ ިރެވރިންނަށް ތަކެތި އ އިން ދި އިްނޑިއެކ ެވރި  ؛އިްނޑިއ  އެކ ެވރި  ،ކަމަކީ

. އެހެންީވމ ، އެ އަށް ެވސް ަވނީ ލިބިފަޑ މެން ކޮމިޓީޅ ަގނކަމ ެގ އިޝ ރ ެތއް އައެތެރެކ ެރޭވނެ ޮގތް ހަދައިޭދނެ

ސް މިފަދަ ެވނޫން ، އެދި އެއެހެންީވމ  .ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ވ ނީ ހިމަނ ފަ ތެޭރގައި އެ ވ ހަކަ ެގންޑޭޝަންރެކޮމެ

ން މި ެވއްޓިފަިއ ނޑ މެަވގ ތަށް ިވޔަފ ރިކ ރ މަކީ އަޅ ަގ ތަކެތިން އެހީ ލިބެންހ ރި ދައ ލަތްތަކ އެކ  ދިެވހި ފައިސ އިްނ މި

ިމ  ،ަވގ ތ  ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ޒަރޫރީ ކ ބޯތަކެްއޗ އި ބޭސްެވިރކަމ އި އޮތް ހ ލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި މި

ެއ  އެެހންީވމ ، އެީހެގ ޮގތ ަގއި .ދިެވހި ރ ފިޔ އިން ،ތްތައް ހޯދ މަށް މަގ ފަހިެވެގންދ ނެ ަކމެއްރޫރީ ބ ަވެވސް ޒަނޫން

ިދެވހި  އަޅ ަގނޑ ެމން ބޭނ ންހ  އެއްޗެއް ،ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދެނީ. އެހެންނަމަެވސް، އޭެގ މ ނަައކީފ މި  މީހ ން ެވސް

 ެވން އޮންނ ނީ ބޭހ އި  ރ ފިޔ  ދީފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގނެ ިދެވހި އިނޭގތޯ. ރ ފިޔ  ދީފައި ަގނެޭވ ވ ހަަކެއއް ނޫން

ީވމ ، އެހެން ަރށް މ ހިންމ  ސަރ ކ ރ ން ކަނޑައަޅ  ެއްއޗެއް. ށް ަވެވސް ަވރައަދި މިނޫން ،ޒަރޫރީ ކ ނ ެގ ބ ަވތްަތކ އި 

ނިންމެިވ ތެރި މެންބަރ ން ފަރ ތ ން ިގނަ އިްއޒަތް  ޓީެގމިޑޭޝަނަކީ ކޮ ންއޮތް ރެކޮމެ  ދޭންއަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރަށް

 ތަކ ެގ ތެރެއިންފަރ ތްގެއްޭލ ފަރ ތްތަކ އި ޑޮިކޔ މަންޓ  ނެތް ޚ އްޞަކޮށް ވަޒީފ   ؛ތްަތއް މި ބޭރ ެގ ފަރ  ،ޮގތަކީ

،  ހަލ ިވކޮށްސައްކަތްަގވ އިދ  ތެރެއަށް ެވއްދ މަށް ކ ރ  މަ އި ނޫނ އް ގ ން ބޭނ ންވ  ފަރ ތްތަކޮންމެހެ ޖެއަށްރ އް

 ވ މ ެގ މަސައްކަތްރ އްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނ ފަރ ތްތައް  ދ ންީވޒީފ  ެގއްލި ބޭރަށް ަވ ،އަަވސްކ ރ މ އެކ  އިހަރ ދަނ ކ ރ މ 

ބެލެހެއްޓ މަކީ  ންކ ންދީެގން ދައ ލަތ މެން ކޮމިޓީން ަގބޫލ ކ ރި ޮގތ ަގއި ބޭރ  މީހ ން ވަޒީފ  ނެތި ަގނޑ ކ ރ ން. އަޅ  

 ، ، މި ކަްނކަމަކީ ައަވސް ަޙއްލެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވ ތީކަށް ނ ވ ނެ. އެހެންީވމ  ޔަ ރަބ ަވރ ެގ އ ފ އްލޭ

ކޮށްފަިއވ ނެ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ށް އިޝ ރ ތްކަމަ މި ންޑޭޝަންތަކ ަގއިކޮމިީޓެގ ރެޮކމެ މެންެގޑ އަޅ ަގނ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ްށ ރި މެންބަރ . އަދި ކޮިމޓީން ތި ކ ރެްއިވ މަަސއްކަތަަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެ

ަދއްލަަވން އެިދަވަޑއިަގންަނވ  މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެވ ްނ ކަފ ޅ މި ރިޯޕޓަށް ވ ހަ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.

 . ޝަރީފް އ ދަމް ބަރ މެންިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މަޑ ްއަވރީތ ކޮަޅކަށްފަހ ( އެދެން. )ަވގ 
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޝަރީފް އ ދަމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަޑ އްަވރީ

އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ޓ  ބެހޭ ކޮިމޓީެގ ރިޕޯ ގ ޅ ންަތކ  ޚ ރިޖީއަިދ  ސަލ މަތ އި މީ ، ޤައ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ؟ ަނވ ތޯލިިބަވަޑއިަގން އަޑ  ؛ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ ޮގތ ންައޅ  .ކިޔ ލައިފިން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އ ދެ! ހަމަ ރަނަގޅ  އިނޭގޯތ.

 

 ދެއްެކވ ން:ވ ހަކަ ޝަރީފް އ ދަމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަޑ އްަވރީ

ކޮިމޓީެގ ފަރ ތ ން ަވރަށް ބޮޑަށް  ރިޕޯޓ ގައި ،އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނީ  .ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކިޔ ލައިފިންއެ 

ްސޕެސިފިކް ދެ ޓ ސްެކއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  އި އޮތް ަވރަށް ހަވ ލ ކ ރަްއވ ފަ ،ިއ އޮތީ ކ ރަްއވ ފަފޯކަސް

ޅި މަޖިލީހ ެގ ެވްސ މ  ކޮމިޓީައކީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބެހޭ އ މީ ަސލ މަތ އި އަދި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ން ޤަަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ 

 ކޮންމެޮގތ ން ބޮޑެތި ލޮޅ ން އަންނަ  ަގއި ޤައ މަކަށް އިޤްތިޞ ދީޚ އްޞަ ޮގތެއް އް މިހ ރ . ަވރަށް މ ހިންމ  ކޮމިޓިއެ

 ، ޮކންމެ ފަހަރަކީ އެ ަޤއ މެްއެގ ސަލ މަތ އި މިނިަވންކަމ އި އަންނަތައް ކ ރިމަިތެވެގން ސ  ކ ރި ޤައ މ ތަކަށް ، ފަހަރަކ 

އެހެންީވމ ، ތަެކއް. އް ނ ަވތަ ަވގ ތ ތ ތަކެސްތިޤ ލ ލަށް ނޭދެޭވ އަސަރ ކ ރ މަށް މަގ ފަހިެވެގންދ  ފ ރ ޞައެ ޤައ މެްއެގ އި

ނެއް ނ ަވތަ މަސައްކަތްަތްއ ޕްލޭ ރަންވ ނެ ޮގތ ެގކ  ކަން އިިވސްަނއިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދ ރ ލަކަމަކަށް އެކަހަލަ 

 ނ ަވތަ ބޭރ ެގ ފަރ ތްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެހީ ހޯދ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ން ،ރ ވ އިރ  

އަްށ ަގނޑ މެން ިވސްނ ން ެގްނގ ޅެންޖޭހެނެ ޮގތްތަކެއް ފ ހަަގކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދިެވހިރ އްޖެއަޅ 

ފ ރަތަމަ ޓަކިޖަހ ނީ  ރ ގައިދޮ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ސިޔ ދަތ ެގ ،ޓަކައި ކ ރ މަށްނ ރައްކ   ށްހިރ އްޭޖެގ ސިޔ ދަތަ ދިެވ ެވސް

ޮގތ ަގިއ އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ މަށް ވ ަމކީ ހަމަ ަވރަށް ެވދ ނެ ކަމެއް. ރ އްޖޭެގ ޚ ރިޖީ ިސޔ ސަތ ެގ ތެރެއިން ކަ

ޮގތ ްނ  ބަހައްޓ ގ ޅ ން  ޔ އި އަދި ބޭރ ެގ ފަރ ތްތަކ އްބޭރ ެގ އެހީ ހޯދ މ ަގ ގައިމިކަހަލަ ހ ލަތެއް ކ ރިމަތިެވެގންދ އިރ 

ެޖހޭނެ ކަމަށް މި ރިޕޯޓ ަގއި ން ެގންގ ޅެންރ އްޖޭެގ ސިޔ ދަަތއް ނ ރައްކ  ނ ވ ނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ 

 ޝ ކ ިރއްޔ . ށް ބޮޑައެ ވ ހަކަ ދަްނނަވ ލީ. ަވރަށް ،ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނ ތީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރ މް މެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި  ދ އިރ ެގ ދިއްަގރ އްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔ  އި 
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 ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ިއކްރ މް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ އްަގރ ދި

ޮބޑަްށ ތައްތަެކއް ފ ހަަގކ ެރިވފަިއވ  ރިޕޯޓެއް. ީމގައި  ކަންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! ަވރަށް މ ހިންމ 

ހީ ހޯދ މ ެގ ވ ހަކަތަްއ. ެއކި ދިމ ތަކ ްނ އެ ،މިހިރީ ތ ަގިއ މީަގިއ ބޮޑަށް ފ ހަަގކ ރެިވފައިއަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ޮގ

 ނޫނިއްޔ  ،އް ދޭންރަތައ ޅެނީ މ ސ  އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރ  ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެހީ ހޯދައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަޅ ަގނޑ މެްނ  އަރަނީއަޅ ަގނޑ  ހިތަށް އެޮގތަށް އެކަން ކ ރ އިރ ަގއިމަޖައްސަން. ން ހައިއެހެނިހެން ޚަރަދ ތައް މި

ބ އޭ.  މ  ހިންޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން ޤައ  ޒަފ ން ޭގަގއި ބައިތިއްބ ފައި މ ސ ރަ ހަމަެއަކނި ދިނީމ ހ ރިހ  މ ވައް

ހ ލަތ ގައި ކަމަށް ޤައ މ  ެގ ަވއިރަސް  ރޯނ ކޮ ނ ހިންޭގަވރަށް ޤައ މ  ެގ އިނޭގޯތ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ފެނޭއަޅ ަގނޑަކަށް 

ސް ެވސް މި ޤައ މ  ހިންަގންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ކަމ ގައި ިވޔައެހެން ،އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ .އޮތީ

ނީއެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި. މިސ ލަކަްށ ނިމ  އެ ހަމައެކަނި ޭގަގިއ ބައިިތއްބ ފައި މ ސ ރަ ދިނީމ 

 ދަރިަވރ ން ،ކ ދިން މިއަދ  އެކަންކޭޝަްނ ސެކްޓަރ. އެ ސެކްޓަރ ެވސް އެބަޖެހޭ ހިނަގން. ޔ ނޑ މެންެގ ެއޑިއަޅ ަގ

ކ ރެެވްނ  ،ަވނީހަމަ ސ ފ ކޮށް ކ ރެެވން އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަ .ޭގަގއި ބައިތިއްަބިއެގން ެވސް ކ ރެެވން އެަބއޮތް

 ؛އެބައޮތޭ އިނޭގތޯ. ޖ ޑިޝަރީ ެވސް އެަބއޮތް ހިންެގން. އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން އެހީތައް

ެވލަން. އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ސްޓްރެޗްއަ އް ދިމ ީވމ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެ

ތަްއޔ ރ ވ ން. މި  ނިސްޓަރ ންެގ ޒިންމ އެއް ެއއީމިައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ތައްޔ ރ ެވލަން.  ެވލަން.ސިޓީ އިތ ރ  ސްޓިއިލ 

 އަށްމިނިސްޓްރީ ނ މަށް، މިސ ލަކަށް ޓްރ ންސްޕޯޓްފޯރ ކޮށްދި އެ ޚިދ މަތްތައް ރައްޔިތ ންނަށް ،ހ ލަތަށް ތައްޔ ރ ެވ

ެވސް ކ ެރޭވނެ  ތަކެްއގައި ހ ރިހ  މިނިސްޓްރީ ޮގތ ންމި ިވޔަސް އެބަހ ރި ކ ރެޭވނެ ކަންތައްަތއް.ކަމ ގައި ބެލި

ަގނޑ  ހަކަ. ދެން އަޅ  ނ ލިބިެގން އ ޅޭ ވ  ޕޭމަންޓެއް ،ތައްތަެކއް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑަށް އިއްޔެ މީހަކ  ގ ޅ ަފއި ބ ނީކަން

 އޮތީ.  މިކަތް ވ ހަޮގްސފައި އޮމަސް ެވެގން ދޮޅ ނ ކ ރެިވ ންޓް ަތއްޔ ރ ކ ިރއިރ ގައި އޮފީހަށް ނ ދެިވެގން ޕޭމަޗެކ 

 ،އިނޭގތޯ ކ ރެެވންީވ އެްއެވސް ސަބަބެްއ ނެތް މިއަދަކ ނ  އޮފީހަށް ނ ދެިވެގން ޕޭމަންޓް ތައްޔ ރ  އެހެންީވމ ،

ހިންެގްނ  މ ، މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިސްޓްރީތަކ އި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚިދ މަތްތައްހެންވީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ

ަވރ ެގ ކަމެއް ޮގތ ގައި ޙަޤީަޤތ ގައި ކ ރަްނވ ރަ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭބައިތިއްބ ފައި މ ސ މިހެން ޭގަގއި  އިރ ގައިހ ރި

އެރީ މިކަން ހަމަ މޮިގތަށް ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ މޭ ަގނޑ  ހިތަށްއަޅ . އެހެންީވމ ، މި ޤައ މަށް ދެޭވ ދެރައެއް އެއީ  .ނޫން

 ީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައިނޭގތޯ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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 .ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ދ އިރ ެގ މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ރ ެގދ އި މަރަދޫ

ގ ޅ ންހ ރި ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ   ،ބެހޭ ލ މަތ ދ ީނ ޤައ މީ ސައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެ

 ،ހ  ޤައ މަކ ންރިވ ނެ ހ ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންެވެގން، ޚ ރިޖީ ސިޔ ސީ ގ ޅ މ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލ ފައި

 ންސެއް ބެލެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީދޭން ހ ރި ހ ރިހ  ފަރ ތްތަކ ން އެހީ ހޯދ މަށް އަދި ،އެކ ެވރި ޤައ މަކ ން

ކ ރެްއިވ ނަމަ، މަޑ ްއަވީރ ންޑޭޝަންެގ ެއއްަވަނ ނަންބަރަށް ރަނަގޅަށް ރިޢ ޔަތްރެކޮމެ ގެ އަޅ ަގނޑ މެން .ެގންގ ޅ މަށް

ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ނ ކ ތ  ފ ހަަގވ ަކން އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ. ރ  އ ދަމް ޝަރީފަރި މެންބަދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެ

  ބެހޭ މިއީ ޤައ މީ ސަލ މަތ  ،ައޅ ަގނޑ މެން އެ ވ ހަކަތައް ނ ލިޔ ނީ އެހ  ދިގ ކޮށް ،ސީލ ކޮށްން އެހ  ތަފްއަޅ ަގނޑ މެ

 ިވފަިއވ  ރިޕޯޓެއް ނޫން. މި ރިޕޯޓަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނ އްޔ ރ ކ ރެޮގތ ން ތަ ސީދ  ބެހޭ  ޮގތ ން ނ ަވތަ ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ 

އަޅ ަގނޑ މެންނ   ،މެންނ  އެކ ެވރި ދައ ލަތްތަކ ންއަޅ ަގނޑ ސްކެއް. އެއީ ޓ ޚ އްޞަ ދެ  ހަވ ލ ކ ރެވ ނ   ކޮިވޑ  ގ ިޅެގން

ިއަގތ މަށް ޓަަކއި ހޯދޭނެ މ ން އަރަމިކަ ،އިމ ކޮށްަފއި އޮތް ަދއ ލަތްތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ އެހީތަކ އި ގ ގ ޅ ން 

އްޞަކޮށް ލޭބަރ ޚ  ،އި މަސަްއކަތ  މީހ ންރ އްޖޭގަ  ،މީހ ންއަދި ރ އްޖެއިން ބޭރ  ،ހޯއްދެވ މ ެގ މައްޗަށ އި ފައިސ 

ބަލި ފެތ ރ މަށް ދިމ ެވދ ނެ  ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ރ އްޖޭަގއި މި  ،އިފޯސްގައި އ ޭޅ މީހ ންނަށް ދިމ ެވދ ނެ ދަތިތަކ 

 ،ެވސް މަނިކ ފ ނ  ތިިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް ކޮށްެގން ހަމަ ކ ރިންމި ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ފޯސްކަސް  ،ލަތަކ އި މައްސަ

ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން  .ދެ ޓ ސްެކއްެގ ަމއްޗަށް ިބނ ކޮށް ،ރީފް ފ ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށްރި މެންބަރ  އ ދަމް ޝައިްއޒަތްތެ

 ރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރިމަތިެވފައިވ  މ ީލ ތ ަވގ  މި .ައޅ ަގނޑ މެން އިްސކަންދިނީ ، އެކަމަށްދީފައި އިސްކަން

އެކީ އެއ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް. ހަމަބޭނ ންވ  އެހީ ހޯދ  އަދި މިއަދ  އިްޤތިޞ ދ  އަރަިއަގތ މަށް ދަތިތަކ ން

ަވހަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭަގއި ތިބި މަސައްކަތ  މީހ ންެގ ތެރެއިން ަވޒީފ  ެގއްލޭ ފަރ ތްތައް ީވހ ެވސް އަ

ްނެގ ެއކީ ައޅ ަގނޑ މެއެއ ކ ރ މަށ އި، ަހމަވި ލ މ ެގ މަސައްކަތް ހަލ އިމީހ ންެގ ރަށްރަށަށް ފޮނ ަވ ރ އްޖެއިން ބޭރަށް އެ

ކ ެރޭވނެ ޮގތ ިއ، ރ އްޖޭެގ ފައިސ ެގ ައގ  ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ބޭނ ްނވ  ބޭރ  ދައ ލަތަށް އޮތް މ ލީ ބ ރަތަްއ ކ ޑަ

 ނަގޅ ޮގތް ކޮބައިތޯ ބެލ މަށް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފައިސ  ހޯދޭނެ އެންމެ ރަ

 

 ތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަ

 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް. 
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 ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ވ ހަަކދެއްކެވ ން: 

 އިކ ަރއްވަ އްކަތްން މަސަބެހޭ ޮކމިޓީ ރިޖީ ކަންކަމ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އ ދެ! ަޤއ މީ ސަލ މަތ އި ޚ 

މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބ  އި އްރިރ  އަދި އެންމެހަޤަކޮމިޓީެގ މ  ގ ިޅެގން އެ ަރްއވ ފަިއވ  ރިޕޯޓ ތައްޔ ރ ކ 

 ؛މެންޓެޑްއ ެޭފ ޅ ންެގ ދިރ ސ ގައި ބައްލަވ ފަިއވ  ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން އަންޑޮކި  އެބ .ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކްއ ބިދޭސީން މަދ  ،މެންޓެްޑ ބިދޭސީން ދެނެަގނެއ އަންޑޮކި  ޅޭ ބިދޭސީންެގ ތެރެއިންދިެވހިރ އްޖޭަގއި އ  

ިގނަ މަސަްއކަްތތަކެއް ކ ރަްއވ ފައި އެަބޭވ.  ޮގތ ން ެވސް ަވރަށް ގ ޅޭ ކަނޑައެޅ ްނ ހިމެނިެގން އެބަޭދ. އަދި މިކަމ 

ގައި ހިމެނިފައިވ ނެ ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ކަްތތައް ެވސް މިކޮމިީޓން ކ ރައްވ ފަިއވ  މަސައް އަދި މީެގ ކ ރީގައި އެ

ހ ްސ  63ެގ ކޮންމެެވސް ހިސ ބެއްގައި އްރިރ  ިވދ ޅ ެވފައި އެަބޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓ ޤައިްއޒަތްތެރި މ 

 ައދި  ،ވ ނ  އްރިރ  ކޮންމެެވްސ ހިސ ބަކ ްނ ިވދ ޅ ިވ އަޑ އިޤަ މީހ ން ކަމ ގައި ިލޔެފަިއޭވ. ިއއްޒަތްތެރި މ 

ބެހޭ އިދ ރ ތަކ ން ެވސް، ކޮމިޓީތަކ ން ެވސް އަދި އެްއެވސް ދިމ ލަކ ން  ކ ރ ެގ ކަމ ސަރ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ 

ކިޔ   މި ،ކ ރެޭވ ސ ފ  އަދަދެއް އެބަ ލިބޭތޯއަންދ ޒ   ،ގައި ިވޔަސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސީދ  އަދި އަދަދ  ނޭނގ ނ  ކަމ 

ޚިލ ފަށް  ަގވ އިދ  ،ނަމަ ަވނީ  ބ ނ  ކަމ ގައިބަހ ން  މ  އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމެންޓެޑް ބިދޭސީން ނ ަވތައ އަންޑޮކި 

ކ ރ މ ެގ ރ އްޖޭަގއި މަސަްއކަތްރ އްޖޭަގއި އ ޅޭ ބިދޭސީން. ިވސ ެގ ކަްނކަން ހަމަނ ޖެހި ދިެވހިރ އްޖޭގައި އ ޅ މ ެގ، ިދެވހި

 ޚިލ ފަށް. ަގވ އިދ   ގ ނޫނ އެ އ ެޅނީ  ، ިވޔަސް އެއީ ކޮންމެ ޤައ މެއްެގ ބަަޔކ  ކަމ ގައި ،ހ އްދަ ނެތި ދިެވހިރ އްޖޭގައި

ގ ިޅެގން އެޅޭެނ  ކ ށްތަކ  ޚިލ ފަށް. އެއީ ދ ިނޔޭެގ ހ ރިހ  ތަނެއްަގއި ެވސް ބޮޑ ެވެގްނވ  ކ ށްތަކެްއ. އަިދ އެ 

 މި އިަގއަދި ރ އްޖޭ ؛ ިގނަ ަޤއ މ ތައް ހަމައެކަިނ ރ އްޖެއަށް ދިމ ެވަފއިވ  މައްަސލައެއް ނޫން. ަވރަށް ހ ރޭ. ަތއްފިޔަަވޅ 

ޚިލ ފަށް، އިީލަގްލ  ަގވ އިދ  ،ކަމ ގައި ިވޔަސް އޮތްހ  ބޮޑ މިނަށް އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ނެތް މިމައްސަލަ 

ޤައ މ ތަކަށް ަވންނަ މީހ ން  . އަދި އެަތއް ހ ލަކ ން އެ ެވސް އ ޅޭ އިމިްގރެންޓްސް ހަމަ ދ ނިޭޔެގ ހ ރިހ  ތަންތަނެއްަގއި

އްލ  ހޯދަން  ޙައަޅ ަގނޑ ެމން މިކަމ ެގ  ޑ ެވެގްނވ  ކ ެށއް.މަ ބޮއަކީ ެއއީ ހަެވސް އެަބއ ޅޭ. ހިއ މަން ްޓރެފިކިން

މޫސ   ޕްރިންސް،  ކަމަށްވ ްގލަދޭޝްެގ ަރއްޔިެތއް . ެއއީ ބަނއެއްއޯ ން ީވޑިދ ަވހ  ފެނ ނީ ޔޫޓިއ ބ ށްއަޅ ަގނޑަށް އިހަ

 ، އ ޭޅ ިއއްޒަތ ެގެގ ވ ހަކަ. އޭނަ ެއތައް ބިލިއަން ބިދޭސީންނެއް އެތަނ ން އެހެން ޤައ މ ތަކަށް ފޮނ ވ ފައިރ ހީޝަމް

ލަ މ . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅ ަގނޑ މެން ބިދޭސީްނެގ މައްސަލައަްށ ހަމަ ޖ އެއްއޯ ީވޑި ފައިސ ެވިރކަން ދަްއކައިދޭ

ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ިރޔ ސީ ކޮމިޝަނެްއ  ،އްަގއިސް ޓޯނެ މަށް ހަމަ ސީރިއަދަން އެބަޖެހޭ. ިމކައްލެއް ހޯޙަ

 ، ކޮމިޓީއެްއ އ ަފއްަދަވިއެގން ކަމ ަގިއ ިވޔަސްޞަިވޔަްސ، ނ ަވތަ ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ޚ އް އ ފައްދަިއެގން ކަމ ަގއި

ޮގތ ިއ،  ހޭ އިނޭގތޯ. މިކަން ފެށިެގން އައިށް ހޯދައިދޭން އެބަޖެނިމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަ މައްސަލައިެގ ފެށ މ އި މި

ން ރީަގއި ެވސް ނަަގމ ންދ  މީހ ންނ އި، ެއއް މިނިސްޓްރީެވސް ނަަގމ ންދ  މީހ ންނ އި، މީެގ ކ މިކަމ ެގ މަންފ  މިހ ރ 



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

54 

 

 ޮގތް ހިނގ  މިކަން މިއަނެއް މިނިސްޓްރީއަށް ނ ަވަތ އެއް އިދ ރ އިން އަެނއް ިއދ ރ އަށް މިކަން ބަދަލ ކޮށްެގން 

ދ  މި ސް މައްސަލައެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއައަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. މިއީ ސީރިއަ

 ިމ ބައްޔަށް ފައްސިެވެގން މި  ެވ،ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އެްނމެ ިގނަ މީހ ން ޕޮޒިޓިްވ ން ފެނިެގން މިވ މ ބަލިމަޑ ކަން އ އްމ 

 ކަށްދަންނަވ  ައޅ ަގނޑ  އޮީތއޭ މީހ ންެގ ެވސް ކ ެށއް ސީދ   އެ ؛ދަތިކޮށް  ،ހަމަ ިނކަމެތިކޮށް އިދަނީ ދިެވހިރ އްޖޭގަ 

ތަކ ަގއި ޭރަގނޑ  ނ ކަިއ ކ ހ ޅ މ ލޭ ޕ  ،ތްތެރި ރައީްސ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ. އެހެންނަމަެވސް ިއްއޒަނޫން

ލިބޭ އިނޭގތޯ. މ ތ  އެބަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫކަމަ ދ ްގލަދޭޝް މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ން އެތިޮކޅެއް ނ ލިިބެގން ބަނކ 

 ޔަކ  މި ބަ އެތައް ،ތައް ބަޔެްއެގ އިހ މ ލ ންއޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ހ ލ ގައި އ ެޅންޖެހިފައި މި ، މިއެހެންީވމ 

ލެ ކައިރި ފަހ ން މ  ދ ދި ؟އެނިގަވަޑިއަގންނަވ ތޯ .މީހ ންެގ ނ ޖ އިޒ  މަންފ  ނަަގމ ންދ ތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޑޮލަރ   12000ޑޮލަޭރ އިނޭގތޯ.  12000 ،އަޅ ަގނޑ  ކައިީރގައި ސީދ  މީހަކ  އައިއްސަ ބ ނީ؛ ރިސޯޓެއް ކަމ ަގއިވ  

، މި އަދަދ ތަކ ން އިނޭގތޯ ކ ޑަ އަދަދ ތަކ ންެނއް ނޫން، އްޔ  އިނޭގތޯ. އެހެންީވމ  ޖެބޭނޭ ރިސޯޓަކ ން ވަޒީފ  ިލބިއްލި

 ޖައްސ ފައި މި މީހ ން ހ ލ ގައި ތ ންތަކެއް ެގނެްސެގން އެއ މ ތަކެްއެގ ނިކަމެތި ރައްޔި ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ން ނިކަމެތި ޤަ

މިއީ ހަމަ  .މ ވ ންޖެހޭ ކޮންމެެވސް ަބޔަކ  ެވސް ތިބެންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޒިން އި، މިކަމ ގަ ަވނީ. އެހެންީވމ  

ން ެވްސ ެއއްެގ ޮގތ ަގއި ަމޖިލީހ ން ނަގައިެގައޅ ަގނޑ މެން ަވިކ މައްސަލަ ،ސް މަްއސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި ސީރިއަ

 ެވސް ވެއްޖެ. ބޭރ  ގ ންކޮެޅްއ ދިބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަ

 ަވޒީރ   ރިޖީކޮށް ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޚ ޞަަވކިން ޚ އް ،ޮގތ ން ސަރ ކ ރ ން ގ ޅޭ ޤައ މ ތަކ ން ރ އްޖެއަްށ ލިބޭ އެހީއ 

ރީފ ކ ރަން. އަދިެވސް ހަމަ މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެްއަގިއ ޢ ތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ  ބ ރަ މަސައްކަ

ެނޭގނެ މަގ  ފަހިވ ންޖެހޭ ކަމ ަގިއ ެވސް  ،އަދި ލޯނ ތަްއ ކަމ ަގއި ިވޔަސް ބޭރ ން  އ ިއ ރ އްެޖއިންއެހީ ބޭރ ެގ

 އަދ ކ ރަން.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް

 

 ންވ ހަކަެދއްެކވ ން:ރިޔ ސަތ 

ށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ިވދ ޅ ިވ ތި ދެއްކެިވ ވ ހަކައަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި 

އިން އަޅ ަގނޑަށް އަށް ިދެވހިރ އްޖޭަގއި ޕޮޒިިޓްވީވ މީހ ންެގ ތެރެ 19-ިވޑ އެްއޗެއް ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން. މިހ ރ  ކޮ

ޓިްވއިރ  ސަތޭަކ އެތައް ބަޔަކ  ޕޮޒި ސް ފަ ؛މީހ ންެގ 268ތެރެއިން އޭެގ ،ފެންނަނީ ސް ނޫހ ން މިެވ މަޢ ލޫމ ތ  މިއަދ 

 ލިއިރ  މަޢ ލޫމ ތ  ލިބެނީ. އެހ  ިގނަ އަދަދެއް އިްގލަދޭޝް މީހ ން ކަމަށް. އަޅ ަގނޑަށް ނޫސް ބަލަމީހ ންނަކީ ބަނ 268

ކޮންމެެވސް  ،ީވމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އެަބ ިވސްނެންޖެހޭވް ބަޔަކ  ޕޮޒިޓިކ ރ  ބޭރ ެގ ސައްކަތް ދިެވހިރ އްޖޭަގއި މަ

 މީހ ން އެހ   ދޭތެރޭގައި ނ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ކަން ކ ެރވ ނީމ ކަން އެ މީހ ންނ  ށް ެވސް އެޮގތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަ
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ތްތެރި މެންބަރ  ތި އެަވރަށް އެ ޕޮޒިިޓްވަވނީ. އިްއޒަްގލަދޭޝް މީހ ން ކ ރ  ބަނިގނައިން ރ އްޭޖގައި މަަސއްަކތް

އިތ ރ ްނ ހަމަ އޭގެ  ،ނޑ މެން ދެްއކ މ ެގ ބަދަލ ގައިކ ރަން ައއި މީހ ންެގ ވ ހަކަ އަޅ ަގމަސަްއކަތް، ފ ހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތ  

ެގ އް އެބަ  ހ މ ލ ިވ ިގނަެގނައ މ ަގިއ އި މި ިހސ ބަށް ދިެވހިރ އްޖެ ،މި ދަނޑިަވޅަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަދއްކަންެޖހޭ

 އެ  ،ން ެގނެއްސަ ކ ރަްގލަދޭޝް މީހ ންތަކެއް ދިެވހިރ އްޭޖގައި ަމސައްކަތްވ ހަކަ ެވސް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. ބޭރ ެގ ބަނ

މީހ ން  ކ ރ މަސައްކަތްތަކ ން ެވސް ައދި ނ ލ  ކ ީރެގ ސަރ ކ ރ އިމީހ ންެގ ލިޔެކިޔ ންތަކަށް ވ ންީވ ޮގެތއް ބަލަ

އަޅަންޖެހޭ. ތަކ ރ ރ ކޮްށ ފިޔަަވޅ  ރޭގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދިރ ސ ކޮށްދޭތެ ނައި ަބޔަކ  ދިެވހިރ އްޖެއަށް ެގ

ލީަގލްކޮށް ެވްސ  ،އަދި އިީލަގލްކޮްށ ެވސް ،ރ ަމށް ދިެވހިރ އްޖެއަށް ބަޔަކ  ެގނެސްކ އިލީަގލްކޮށް މަސަްއކަތް

މީހ ންެގ  އެކަށީެގންނ ވ  ޮގތަކަށް އެ ކަރ މ ތ އިްނސ ނީ  ،ކ ރަން ެގެނއްސަދިެވހިރ އްޖެއަށް ބަޔަކ  މަަސއްކަތް

 ؛ނ ެގންދ އެޮގތަށް ބަލަހައްޓަމ ން ،ެގންދ ކ ރ  ޮގތަށް މަސައްކަތްތެރިން ބަލަހައްޓަމ ންދަރަށް އަސަރ ޤައިންސ ނީ 

ވ ނެ ނ ކ ރ  ތަނ އި، މިކަްނކަން ެވްސ އިންސ ނ ން ބެެލހެއްޓ މަށް އެކަީށެގންބ އިމ އި، ނިދ މ ިއ، ަމސައްކަތްކެއިން

 ،އަޅަންޖެހޭފިޔަަވޅ  އި،އިހ މ ލ ވ  ބަޔަކ  ބަލަ ދޭތެރޭގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންދ  މީހ ންނ ތަކަށް ކަންކ ރަމ ން ޮގ

ިއކޮނޮމިކް  ،ނަށް ެވސް މަޢ ލޫމ ތ  އެބަލިބޭން. އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެނ ދިނ މަށްދެން މިޮގތަށް މިކަން ތަކ ރ ރ ިވޔަ

އިލީަގލްކޮށް އ ޅޭ މީހ ންެގ ަކންކަން ބެލ މަށް ެވސް އެބަ ރަނަގޅަށް ީވަވރަކ ން  ެވސް ަވރަށްން މިހ ރ މިނިސްޓްރީ

ރ  ރަށަށް ދެޭވނޭ ޮގެތއް ެވސް ހޯދަިއދިނ މަށް ެވސް ިއކޮނޮމިކް ީމހ ންނަށް އަނބ  ކ ރޭ. އަދި އެމަސައްކަތް

ހަމަ މިކަމ ަގިއ  ،ށް ެވސް ހީަވނީމީގެއިތ ރ ން ައޅ ަގނޑަ ކ ަރއްަވމ ންދޭ.ސަރ ކ ރ ން ެއބަ މަސައްކަތް ،ންމިނިސްޓްރީ

  މެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭހެން. ިމކަމ ަގިއ އިހ މ ލ ވ  ކ ންފ ނިތަކ އި ިވޔަފ ިރެވރިން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ؛އިހ މ ލ ވ  ބަެއއް

ލ އިރ  އެބަ އެނޭގ ކޮންެމެވސް ޮގަތކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިއަދަދ ތަކަށް ބަލަ  ،ލ އިރ  އި މީހ ންނަށް ބަލަބަލިިވ

ޖެހޭ އްތޮ ،ދިރިއ ޅ މަށް މަޖ ބޫރ ކ ރ ަވއިެގން މީހ ން ޖެހޭ ހ ލަތ ގައި އެއްތޮ  ންނ  ދޭތެރޭގައި ކަންކ ެރިވެގންމީހ 

ިވ ކޭސްަތކަްށ ޕޮޒިިޓްވ 19-ޮކިވޑ  ެގން މިކަން ައޅ ަގނޑ މެންނ  ހަމައަށް މަސަްއކަތްކ ރ މަށް މަޖ ބޫރ ކ ރ ަވއި ހ ލަތ ގައި 

ރިޖީ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓ ގައި ެވސް އެކަން ޚ އެބަ އެނޭގ. އެހެންީވމ ،  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިއިރ އިބަލަ

 ފ ހަަގކ ރެްއީވމަ، ންބަރ ންެގ ވ ހަކަފ ޅ ަގއި ެވްސ އެކަންއަދި އިއްޒަތްތެރި މެ ެވސް އޮތީމަ އިފ ހަަގކ ރަްއވ ފަ

 ކޮށް ބަލަން ބޭނ ންވ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ކޮންމެހެން ދިރ ސ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ދަންނަވ ލަން ބޭނ މީ

-ޮކިވޑ  ،އްޖެލިއިރ  ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިއިއަޅ ަގނޑ  ދެންމެ ނޫސް ބަލަ ،ކަމެއް. ދެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ަގއި ނިޔ ިވ ވ ަހކަ. އޭަނއަށް އަޅ ަގނޑ  ދ ޢ  ހޮސްޕިޓަލ  ްގލަދޭޝް މީހަކ  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްިވ ެއއް ބަނއަށް ޕޮޒިިޓވް 19

 ދ ރ ގައި ދިެވހިރ އްޖޭގައި ބަލިޖެހި ނިޔ ެވެގން އެ ެވސް ލޯބިވ  މީހ ންނ  އޭނ  ،ދ ރ ގައި އިލ އ ޢ އޭނ ެގ  ދަންނަަވން.

 އޭނ  ދެކެ  ؛އިލ އަށް ޢ ނޑ  ހަމަ ދ ޢ  ދަންނަަވން. އަދި އޭނ ެގ އިލ އަށް އަޅ ަގޢ މ ެގ ޙޫ މ ، އެ މަރްދިޔައީ. އެހެްނީވ
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މީހ ންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދ ޢ   ތިބޭނެ. އެ ލޯބިވ  ބަޔަކ  ކޮންމެެވސް ހިސ ބެއްަގއި  ެވސް

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެްނބަރ ރި ިއއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީދަންނަަވން. 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  ންޮގޅިމައްޗަ

ދެންމެއަކ   ،ވ ހަަކއަކީ  އޮތްދެ، މި ރިޕޯޓ  ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ 

ހަމަ މިދިޔަ  މަކީކަމެއް ޮގތ ގައި މިކަ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަސްލަމް ިވދ ޅ ިވ

 ޑް ޮޑކިޔ މަންޓެނޫނިއްޔ  އަންއެހެންޑް ޑޮކިޔ މަންޓެ ކަމެއް އިނޭގޯތ. އަން ފަށަިއެގން ބަލަމ ން އަންނައްސ ރެ އަހަރ 

ިގނަ  ދ ަވހ  ަވރަށް ށް ިގނަަވރަހަމަ ަވރަށް ދަތިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަކީ. ެދން އެކަމަކީ ްސެގ ކަންތައްތަ ރކ ޯވ

އްރިރ  ޤަދަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ބަލަމ ންައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެ ކަންަތއްތައް ކޮމިޓީތަކެއް ބ އްަވިއެގން 

ށް ައަވހަށް އޭެގ ރިޕޯޓ  ނިމިެގންދ ނެ. ދެން މިކަމ ަގިއ ޮގތ ަގއި ވެއްެޖއްޔ  ަވރަ އަޅ ަގނަޑށް ހީވ  ،ކ ރެްއިވހެންފ ހަަގ

މިކަމަކީ ހަމަ ދެންމެއަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ،ކަމެއް އެއީ ެވސް ފ ހަަގކ ރަމ ންދިޔަ ކ ރިން  މ ހަމަ ޑ މެން އަޅ ަގނ

 މައެކަނި ަވކި އޮތީ. ހަ ކަންތައް ެވފައި މި ބޮޑ  އިހ މ ލަކ ން މި މެންެގ ަވރަށްއަޅ ަގނޑ ހަމަ  ،ޮގތަށް ެވސް ިވދ ޅ ިވ 

ހަމަ އެންމެންެގ ހިއްސ  ކ  ނެތޭ. ޔަމެންނަށް މިޯގްސކ ރެޭވކަށް އަޅ ަގނޑ  ބަަޔކ  ބަޔަކަށް ޕްލޭންކޮށްެގން ނޫން. ަވކި

ޑ މެން ކ ރި ދިރ ސ ތަކ ން ވެއްޖެްއޔ  ބޮޑަްށ އޭގައި ކޮމިޓީން އަޅ ަގނމިކަން މިހެން ދިމ ވ ން. ދެން  މީގައި އެަބއޮތް

 ންތައްަތއް. ެއހެންީވމ ، ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ޯބޑަރ ކޮންޓްރޯލ ެގ ކަ ،ކަމަކީ އޮތް ެއއް އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެިވފަ

 އީ އެއްސޮފްޓ ެވއަރ ރަނަގޅ ކ ރަން. އެ ބޯަޑރ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަނީ މި އިއެދިފަ ކަންތައްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން 

މަތީން  ަޔކ  އޭިތ ރަނަގޅ ކ ރަން ބޭނ ްނީވ. އެހެންީވމ ، އެޮގތ ެގބަ ބަދަލ ކ ރަން ޭބނ ންީވ. އަެނއް ތިބަޔަކ  އޭ

އެ  އަށްސޮފްޓ ވެއަރ ބޯޑަރ ކޮްނޓްރޯލް ،ބަލައިފި ކަމ ގައި ެވއްޖެއްޔ  މަހަށް ކަށްއައިސް ހަމަ މިދިޔަ ހައެއްކަ ފަހަ

 އޮތް އްިވއްޔ  ކ ިރއަށްއޮތީ. އެހެްނީވމ ، އިރ ދަކ ރެ މި އިކަމެއް ކޮށްފަ ދީ ހ ރިހ އިލަބޭނ ންވ  ފީޗަރސްތަކ އި އެްއެޗހި 

 ؛އްލެއް ެގނެޭވެނކަމ ގައި. ދެން ރަނަގޅ ޙަރަނަގޅ  ފ ދޭަވރެއްެގ ކަމަށް އެފެންނަނީ މި ތ ނގައި ައޅ ަގނޑަށް 

ކ ރަން ތިއްބަވ  ޒ އޭިތ އެ ތަންފީ ެވސް މަކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ބައިަވރ  ކަންަތއްތަެކއް ފ ސްކ ރެިވދ ނެ. އެކަ

ދެން ފ ރިހަމަކޮށް ނ ދެކެން މިއީ  އްއަޅ ަގނޑެ  ވެއްެޖއްޔ ށް ޭވ ކަމަރަނަގޅަށް ނ ކ ރެކަންތައް އެމ އައްސަސ ަތކ ން 

ވ ަވރ  ނ ހ ްއޭޓ އިންސ ނ ން އ ޅެން އެބަ ،ވ ހަކަެއއް ެއއީ އްިވއްރިރ  ފ ހަަގކ ރެޤަކަމަކަށް. ދެންމެއަކ  ހަމަ މ  ދ ނެ

ފ ޅި ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއކަމަކީ ަވރަށް ބިރ ެވިރކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ޭގސްއަސްލ  މީހ ން ބައިތިއްބ ފަ. މި ތަންތ ނގައި 

އެބަހ ރޭ. އެކަަމކ  މި  އިބައިަވރ  ތަންތަނަކަށް ގ ޅ ފަ އެތައް  އިފައިލ އެއްފ ޅިން ޕައިޕް ގ ޅަ  ހ ރޭފައި އެބަގ ޅ 

ނޫްނ ހ ރީ އިނޭގތޯ އިއްޒަތްތެިރ  ފިޔަަވޅ  ެއޅިފައެއްރަނަގޅަށް  ށްމި ކަންތައްތަކަ ،ެވސް ންމ ކަންތައްތައް ފ ހަަގކ ރ 
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ބަލިމަޑ ކަމެއް  ،ވ ހަކަައކީ ދައްކަމ ންދިޔަ  ކަންތައްތައް ހ އްޓ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ރައީސް. އެހެްނީވމ ، މިކަހަލަ 

 ރިކަމެއް މިއީެވހަމަ ަވރަށް ހިތ މަލިމަޑ ކަމެއް އަޔަްސ، ބަ ެއއް އަދި އ ދަިއެގރޯގ ެއއީ ކަމ ގައި ެވއްޖެްއޔ  އަިއއްސި

ގ ތްަގނަޑކަށް ނ ަވ ހ ސް  ،ެވސް ކ ރިން ދެ ދ ަވސްއިނޭގތޯ. ަވރަށް ހިތ މަެވރިކަެމއް. އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން ީމެގ 

ކޮޅ ން މިކޮށްދީފި ެއއީ އެހ  މީހ ންނަށް ހަމައެކަނި މީލްސް ޕްރޮވައިޑ   ،އެއްަވރަށް  ްގލަދޭޝް މީހ ންނ ބަނ

 އި ބޮޑ  އަަދދެއް. ދެން އެހެނޭ ކިޔ ފަ ެވސް ަވރަށް އެއީއެހެންީވމ ،  ތަކ ން.ޓީމ  ބްރިހެހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވ 

 އިެވސް ނ ކޮްށލެޭވނެ. ބޯޓަކަށް އަރ ވ ފަ ެވސް ނ ލެޭވނެ. ދ ލެއް މީހ ން އެއްލަެއއް އެވ ހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ބަެއއް ބޭފ ޅ ން  ،ީވމ . އެހެންލްކ ެރޭވނެންޑ އ ސޫލ ތަެކއް އޮންނ ނެ ެއކަންތައް ހޭެވސް ނ ެލޭވނެ.  ފޮނ ވައެއް

ްއ ލ ށޭ. އެހެނެއިފޮނ ަވ އިކަށް ލ ފަ ލ ށޭ އެްއފަހަރ . ކޮންޓެއިނަރައިފޮނ ަވ އިބޯޓަށް ލ ފަ ،ިވދ ޅ ވޭ އެބަ މިސ ލަކަށް 

 ނޑ މެްނ ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހޭނީ ެވސް އަޅ ަގ ދޭތެރޭ މީހ ންނ   ެވސް ހަމަ އިންސ ނ ން. އެ . އެއީނ ވ ނެ

 ިވދ ޅ ެވއްޖެ  ރައީސްެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަން އޮންނަ އ ސޫލެްއެގ މަތީން. ދެން ހަމަ ދެންމެއަކ ކަންތައްތައް ކ 

މީހ އަކަށް ނ ދެޭވނެ  ށް އެނަަގން. އަމިއްލައަ ޖެހެނީ ޒިންމ  މީގައި މި .މިކަމ ގައި އިހ މ ލ ިވ މީހ ންނޭ ،އިނޭގތޯ

ޒިންމ ެވފަ. ެއހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ެދކެނީ  ގައި މީންނ ނެ ައޅ ަގނޑ މެން. ކޮންމެެވސް ިހސ ބަކ ން އޮއިޙަޤީޤަތ ަގ

 މި ކަމެއް އޮންނ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރިޕޯޓ  ނިމޭއިރ  އެހ ރިހ  މެމިކަމ ގައި ހަމަ އެން

އިހ މ ލ ވ ންޖެހޭ ބަޔަކ  ޭއަގިއ  އި،ޔަަވޅ ަތކެއް އަޅަ އަޅަންޖެހޭ ފި އި،ރަނަގޅަަކށް ބަލަ ބަލަނީ. އެންމެ

 .ން ބޭނ ންވ  ވ ހަކަެއއް އިނޭގތޯލަމަ ދަންނަވ ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ހަ ދެން އަދި މި  އެކަމ ަގއި. މ ލ ކ ރ ަވންޖެހޭއިހ 

ކަމެއް އެީއ.  ށް ދެރައެހެްނނޫނިއްޔ  ބޭރ މީހަކ  ނިޔ ެވއްޖެ. ަވރަ ،ްގލަދޭޝް މީހަކ ބަނ ިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް ދެންމެގައި ތިޔަ 

 ތެރި ރައީސް. އ މީން. ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތް !އްޔ  ސ ަވރ ޭގެގ ިނއ މަތް ދެއްވ ށިބޭފ ޅ އަށް އިރ ދަކ ެރއްވި  އޭަގއި އެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .މަޙްމޫދ  ޖީހ ން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ހިންނަަވރ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޖީހ ން މަޙްމޫދ ހިންނަަވރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ައޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ެވސް  ކަމަކަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފ ރަތަމަ

ްގލަދޭްޝ ބަނ ،އަށް ތެރިޔ މަސަްއކަތްެވެގން ދ ނިޔެ ދޫކ ރި ބިދޭސީ  ކަށްޔަބަލީެގ ޝިކ ރަ ެގ 19-ދ ޢ ގައި މިއަދ  ޮކިވޑ 

އަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި .ރަޙްމަތް ލެއްވ ން އެދި ދ ޢ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އިލ އަށް ހެޔޮޢ  މީހ އަށ އި އޭނ ެގ 

މި ދިެވހިރ އްޖެއިން ޤައ މެްއެގ  ،ދަނީ ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެމ ން މި އ 19-ކޮިވޑ  ،ދަނީ ދެކެމ ން މި



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

58 

 

ެއކަންކަމަށް  ،ނ ދެކިކަމެއް ކަމ ގައި  މ ހިންމ  ،ނ ލ ޅައިއޮތް ހ ރިހ  ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ މެން އަ  ން މިހައިސިއްޔަތ 

 އި ރިީޓެގ ބ ަގނޑ  ނެޓ ަގއ ނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސޯޝަލް ެސކިކަންދޭންޖެހޭ ސަމ ލ ކަމ އި އިސް 

ނޑ ތަކ ން ކަްއސ ލަިއެގން ޮގސްފަިއވ  އިންސ ނ ންނަށް އެ ބ ަގ .ަގނޑ ަތއްދ ަގނޑ ަގއި އެޅިަފއިވ  ބޮޑެތި ބ  ؛އެޅިފަިއވ 

ތަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގތެޭރަގިއ ހަމަ  ދ ނ ެދިވެގން ދައ ލަތަކ ން ތެޅެމ ންޮފޅެމ ންރައްކ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށް

ދެްއަވމ ން އިޅ އްަވރިޕޯޓ  ހ ށަހަ ެގޓީޤައ މީ ސަލ މަތ  ބެހޭ ކޮމި ،ަގއިދިޔަ ރިޕޯޓ މިއަދ  ައޑ އިިވެގން ެވސްން ކަށަަވރ 

ަވނަ  19 ،އްރިރ  އެ ފ ހަަގކ ެރއްިވ ކަންކަން ހިމެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ންޤަކޮމިޓީެގ މ 

 ން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި އެކ ހެން ޤައ މީ ސަލ މަތ  ބެހޭ ކޮމިޓީ ފ ރަތަމަ ދައ ރ  ފެށ މ   ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ 

ްޑ ޮޑކިޔ މަންޓެއަން އިޓަކައި މިކަން އޮތް މިންަވރ މި މައްސަލަ ދެނެަގތ މަށް ،ސް ފ ހަަގކ ރެްއިވހެންންބަރ  ޚައިތަމް ެވމެ

 ،ދ ެގންންކ ރަމ ން މަސައްކަތްގެ ކ ރަން މަޖ ބޫރ ެވދިެވހިރ އްޖޭގައި މަސައްކަތްނެތި  ނ ަވތަ ރަސްމީ ލިޔ ން

އިންސ ީނ  ތިޞ ދީ އަދިެވދ ނެ އެިކއެކި އިޖ ތިމ ޢީ، އިޤްގ ިޅެގން ދިމ  ކ ރަންޖެހިފަިއވ  ބިދޭސީންެގ ހ ލަތ އްކަތްމަސަ

އަޅ ަގނޑ  މި  .މި ދަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ެގންެވ އަހަރެއް  ތ ކ ރ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް

ރ  އަސްލަމް އެ ދެންމެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަ ،ބޭނ ންޭވ ހިތ ެގ އަޑިން ތ އީދ ކ ަރން ،ދަނޑިަވޅ ގައި ހަމަ ތ އީދ ކ ަރން

ދޭސީންެގ ބި  ަވކި މައސަަލއެްއެގ ޮގތ ަގއި، ަވކި ކޮމިީޓއެއް ނަމަެވްސ އ ފައްދަިއެގންހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް. އެއީ 

މަންފ  މި  ކޮްށެގން، އިންސ ނ ންެގ ނ ޖ އިޒ ޓްލިޔެކިޔ ން ނެތި އެްކސްޕްލޮއި ރަސްމީމައްސަލަިއަގިއ، ޚ އްަޞކޮށް 

 ؛ތ ލަހަމައަށް އައިސް މި ހ  މިއަދ  ،ޮގސްގ ޅެމ ން ނ ން ެގންގ ޅެން ނ ވ  ހ ލަތްތަކ ަގއި ެގންޮގތަށް ނަަގިއެގން އިންސ 

ނެ މީހ ންނަކީ ބިދޭސީ  ޅޭއެންމެ ބޮޑަށް ހ ަށހެލަށް ކަތ  ދިމ ިވއިރ  އެ ނ ަރއްލަރި ހ ތެެގ މި ނ ރަްއކ ކޮިވޑ  

އެކަމ ެގ ިޒންމ  އ ފ ލަންޖެހޭ، އެކަމ ެގ  .ނަންފަރ ތްތައް ދެނެަގންޒިންމ  އ ފ ލި މ ެގ ހެދ   ކަމަށް މަސައްކަތްތެރިން

ޮގސް ެވދިޔަ ސަރ ކ ރ ތަކ ން ފަށަިއެގންތ  މިދިޔަ ޭވ ؛ކޮންމެ ހިސ ބެއްއެއީ ސަރ ކ ރ ެގ،  ؛އިހ މ ލ ެވފަިއވ  ފަރ ތްތައް

-ކޮިވޑ  މިއަދ  އަދި ،މ ލ ެވފަިއވ  ހ ރިހ  ފަރ ތެއް ދެނެަގނެހ އި ށް ކޮންމެ ހިސ ބަކ ން މިކަމަހަމަ ހަމައަށް  ހަމަ މިއަދ 

ޤައ މެްއެގ  ، އެހެންިތޞ ދީ ނ ރައްކ ތެރިކަން ދިމ ީވމ  އަމިއްލަ ޖީބަށް ަވންނަ ެއތި ދަތިީވމ ެގ ހ ލަތ  ދިމ ެވ، އިޤ19ް

އެ ފަރ ތްަތއް  އި،ހޯދަަގނޑ މެްނ މ ލޭެގ މަގ މައްޗަށް ިބކަކޮށްިލ ފަރ ތްތައް އަޅ   ރައްޔިތ ން ނިކަމެތި

ބަރ  އަސްލަމް ހ ށަހެޅި ންން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހ  ކަމެއް ކ ރ މަށް އިްއޒަތްތެރި މެޒިންމ ދ ރ ކ ރ ވ މަށް މަޖިލީހ 

ދޭތެރޭގައި  އިންސ ނ ންނ  .ޭބނ ންީވ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފ ރ ޞަތ ަގއި  ތ އީދ ކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  މިށްހ ށަހެޅ މަ

ެގ ހައިސިްއޔަތ ން، މ ޖ ތަމަޢ ގެ އް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތެމެންނަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަކަށް ަގނޑ އަޅ 

މި  ަފއިލ ކ ރެިވމަޮގތެއްަގއި ޢަ ލަބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ިގނަ ފަހަރަށް، ޖ މ  ނަށްން އަޅ ަގނޑ މެން ހައިސިއްޔަތ 

 ޞަތ . އަޅ ަގނޑ  ދ ޢ ކ ރަން އަދި އަޅ ަގނޑ ނޑ މެންަނށް ލިބޭ ފ ރ ކ ރަން އަޅ ަގނީ. މިއަދ  މިއީ އެކަން ރަނަގޅ ަވ
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 މައްސަލަރަމ ން މި މީދ ކ އް ނ ހަނ  އ   .ކ ރ ނެ ކަމަށްމީދ  ެވސް ކ ރަން އަިދ މި މަޖިލީހ ން މަސައްކަތް އްއ 

މ ެއކ  މި  އިންސ ނ ންނަށް، އިންސ ނީ ދަރަޖައ އި ކަރ މ ތްތެރިކަށްއްލ ކޮޙަ ނަގޅ  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ރަ

ކ ރ މަށް. ޝ ކ ިރއްޔ  ށް ައޅ ަގނޑ މެން މަަސއްކަތްނެ ޮގތަކަެވެގންދ ހިޮގތް ފަ ކ ރެޭވނެމަސައްކަތް އްޖޭަގއި ެވހިރ ދި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔ ން. ޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތޮއްޑޫޝ ކ ރިއް

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ތޮއްޑޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔ ން

ތެރި މި އިްއޒަތްކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޤައ މީ ސަލ މަތ ިއ ޚ ިރޖީ ގ ޅ ންތަކ  ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން ޝ 

ަގނޑ ެމން ވ ހަކަދަްއކަމ ންދ އިރ ަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިީއ ޅ  އަ މިއަދ ށަހެޅި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހަށް ހ 

 ހޭ ިގނަ މައްަސލަތަކެއް ހ ރި ރިޕޯެޓއް ކަމ ަގއި ފ ހަަގކޮށްލަން. ޚ އްޞަ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވ ންޖެ

އެ ބޭފ ޅ ން މި   ،ދ  ބިދޭސީންއ ޅެމ ންޚިލ ފަށް  ަގވ ިއދ އްޖޭގައި ޮގތެްއގައި މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ދިެވހިރ 

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ  ؛ދިމ ިވ ސަބަބ ަތއް ައޅ ަގނޑ މެން ދެނެަގންނަންޖެހޭ. ތެދ ފ ޅެއް އްޖޭަގއި އ ޅެންރ ދިެވހި

ން. ރަޑަށް ތ އީދ ކ ކަަތކަށް ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮހަރި ވ ޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް ެވްސ އެ ފ ހަަގކ އް އި

މިީޓއެްއ ކޮއަދި ަވކިން  ،އިެގން ިވަޔސްޖެހޭ ަވކިްނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހ ށަހަޅަަގނޑ މެން އެބައަޅ 

ެގ މ ޖެހޭ. މިކަ، މިކަން އެބަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސަންއިސީިރއަސް މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ބަލަ އީމި ،ޔަސްނައިެގން ވި 

ރ  އިމ ޅި މައްސަލައަށް ބަލ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެ ނިމ ން އަޅ ަގނޑ މެންމިކަމ ެގ ފެށ މ އި 

. ރ ތަކ ން ހިނގ ފައި އޮްތ ކަމެްއކަންއީ މިދިޔަ ސަރ ކ މި  ،ންކ ެރޭވޤީޔައެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ޮބޑަށް 

ކ ރެިވފަ. ހަމަ ންޓްރޯލްންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ކޮފަހ ން މި ަވނީ މި ކަ ހަވ ލ ިވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ ން ެވރިކަމ 

، މީަގއި ކ ރެިވފަ. އެހެންނަމަެވސްކޮންޓްރޯލް މިހ ރ  ަވނީ ހެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކީއެކ އެގ ތްަގނޑަކަށް 

 ެވސް އިމިްގރޭޝަްނަގއި  ަގއިދަންނަވ ލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައދިެވސް މިދިޔަ ސަރ ކ ރ 

ކަތް ކ ރަން އިމިްގރޭޝަްނަގއި އެ ތިބީ. އޭރ ެވސް ހަމަ އްަވްއަޒފ ން އަދިެވސް ހަމަ އެ މަސަ މ  ކ ރަން ތިބި ތްމަސައްކަ

. އޭރ ަގިއ ކޯޓ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރަްނ ބީ ކ ދިން އަދިެވސް އެކަން ކ ރަން ތިބަލަހައްޓަން ތިބި ރޯލް ސިސްޓަމ ޓްކޮން

ިއްއޒަތްތެރި  ތިބީ އެ މަޤ މ ތަކ ގައި އިމިްގޭރޝަންގައިހަމަ ެވސް އޭރ ަގއި އިިމްގރޭޝަންަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ން އަދި

ކަްށ ކަނދ ރ އަ  މޫނަކަށްޅ ަގނޑ މެންެގ އަ ރައީސް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ފަރ ޖައްސ ލައިެގން ތިެބޭވނެ ަކމެއް ނޫން. މިއީ 
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 އި،ފަރ ދަކަށް ނ ބަލަ ައޅ ަގނޑ މެން ަވކި އްޔ ބެލ މެއް ނެތި، ކަމެއް ރަނަގޅ  ކ ރަން އެދޭކަމ ަގިއ ވެއްޖެ

އިްއޒަތްތެިރ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަަޅއިެގން ެވްސ ޙަްއލ އަޅަންޖެހޭ ޮގްތޮގތަށް ފިޔަަވޅ  ފިޔަަވޅ  

 2018ަވނަ ދ ަވހ ން ފެށިެގން  23ބަރ  ންަވނަ ައހަރ ެގ ސެޕްޓެ 2018 ށް ަޓކައި ަދންނަވ ލަން.ޑަރެކޯ .ރައީސް

ްގލަދޭޝް މީހ ން ބަނ އެބަ ތިްއބެިވތެރެެވަފއި ްއޖެއަށް އެށް ބިދޭސީންެގ ޮގތ ގައި ިދެވހިރ ހަމައަ އ 11ބަރ  ންނޮެވ

ކ ރީ މީހ ން އެތެރެ 6237ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދ ަވހ ެގ މަސް 2މީހ ން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ  6237

ކ ިރ  ންއެ ޓީމ  ެއ ތ ނގައިއެީކަގއި ދެން  ކަށް އަންަވރ  ހ ރެ، އަންަވރ އޭރ ަގއި އިމިްގރޭޝަްނެގ ޮކންޓްރޯލަރަ

ނޑ މެން ބައެއްތޯ އަޅ ަގ ގައި އެތެެރކ ރިމ އްދަތ ެގ ތެރޭ މަސައްކަތެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކީއްކ ރަން އެ

ށްފަހ ގައި ސިސްޓަމ ން ކ ރ މަބޭބޭފ ޅ ން އެތެރެކ ރި ެއތެރެޚިލ ފަށް  ަގވ އިދ  .ބަލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޅޭ ކޮށްލަނީ. ދެން މީގައި ކަންބޮޑ ވ ންޖެހޭ ކަމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިމިްގރޭަޝން ތެރޭގައި އެބަ ެގންގ  ޓ ލީޑި

މިީއ ކަށް ަވކި ިސސްޓަމެްއ ހަދައިެގން މި ެގންގ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، . ކޮންމެ ކަމަހަތަރ  ސިސްޓަމ ތިން

 .ޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްންރަކ ، ކޮންޓްރޯލްއިނޑ މެން ބަލަކަންކަން ކ ރ މަށް ނޫންތޯ. މިއީ ައޅ ަގ ންމަކަރ 

، މި ކަހަލަ ސް ޔައް ކަމަށް ިވޗަރއެ ފީއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ސެިކއ ރިޓީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ ެގ ތެރޭަގއި އި 

އިެގން ހަމަޖެއްސޭެނ ދައްކަ ކަންކަން އިތ ރ ކޮށްެގން ިމ ކަންކަން ކ ެރޭވނެ އިންިތޒ މ ތައް ސަރ ކ ރ ަތކ ން ވ ހަކަ

ްނ ކ ރެޭވނެ ހ ރިހ  ޮގތްތަކެްއ މި ކަްނކަ ،ވ ނަމަ ށްަރނަގޅަށް މިކަން ކ ރަން ބޭނ ންވ  ކަމަމިއީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ހިސ ބ ން އަދި  ކ ންފ ނިތަކ  ޮގތަށް.ދެންނެިވ އީދ ކ ތަން މި ތ  ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޑ އޮތް. އަޅ ަގނއެބަ

ން ެއއި އި،ޝަން ތެޭރަގިއ ކޯޓ  ިވއްކަ ރީތަކ އި އަދި އިިމްގރޭޓްސަރ ކ ރ ެގ ތެެރއިން އޭރ ަގއި މިނިސްޚ އްޞަކޮށް 

ފަށް އެތެރެިވ ޚިލ  ަގވ އިދ  އީ ހަމައެކަނިޖެހޭ. މިއެބަެއޅެން ަވޅ ދޭތެރޭ ފިޔަ ނ ޖ އިޒ  މަންފ  ހޯދަން ދިޔަ ފަރ ތްތަކ 

ދޭތެރޭ  ތެރެކ ރި ފަރ ތްތަކ  އެ އަށްން. މިީއ ެއ ބޭފ ޅ ން ދިެވހިރ އްޖެ ދޭތެރޭަގިއ ކ ރަްނޖެހޭ ކަމެއް ނޫ ފަރ ތްތަކ 

އިއްޒަތްެތިރ  ،ކޮްށލަން ބޭނ ންބަރ  އަދި ފ ހަަގންޑިސެ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފިޔަަވެޅއް ކަމ ަގިއ ދެކެން އެޅެންޖޭހޭ

ފަރެންސްަގިއ ންނަ ދ ަވހ  ނޫސް ކޮަވ 23ބަރ  ންހަވ ލ ެވ ޑިސެ މަޤ މ  އޭރ  ކޮންޓްރޯލަރެގ ރައީސް، މި ސަރ ކ ރ 

ފ ލ ހ ންނަށް   ގައި ހ ިރ މައްސަލަތައްވ ނީ އިމިްގރޭޝަްނެގ ތެރޭ މެން މިހ ރ އަޅ ަގނޑ  ؛ިވދ ޅ ެވަފއި އޮތް ެއއްެޗއް

މިހ ރ   ،ސ ވ ަލކީ މިއަދ  ސ ފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވ  މެންއަޅ ަގނޑ  ޓަކައި.މައްސަލަތަްއ ބެލ މަށް މިހ ށަހަޅ ފައި 

އެ  ؟ އެްއެވސް ަވރަކަށް ދެނެަގނެވިއްޖެތޯމިކަމ ގައި އިހ މ ލ ވ  ފަރ ތްތައް ؟ށް ތަޙ ޤީޤ  ހިނގައްެޖއްތޯކިހ ހިސ ބަކަ

ެވޭވަވރ ެވއްޖެތޯ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ސ ފ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ފަރ ތްތަކ އި، އެ ފަރ ތްތަކ ެގ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނ 

ކ ރަން އްކަތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ދެންނެިވ ދ ަވސްަވރ  އެ ތ ނގައި މަސަޖެހެނީ  އަިދެވސް މިހެން ދަންނަަވންއީއެ

 ތިއްބޭ ތް އަދިެވސް އެބަ ކ ރަން ތިބީ. އެަކމ ެގ އެންމެ އިްސކޮށް ހ ރި ފަރ  ކަންކަން ތިބި ބޭބޭފ ޅ ންނޭ އަދިެވސް އެ 
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ތ ނގައި މި އޮތީއޭ. ންމިއެތަ . އެ ފަރ ތްތަކ ެގ ިވޔަފ ރިތައް ެވސް މ ިޅ މ ލެއ އި މ ޅި ރ އްޖޭެގއިދ ނިޔޭަގ

މި  ،ފަރ ތްތަކ އި ެގނެސްދިން ތައްބޭރ ެގ ނަން މަޝްހޫރ  ބްރޭންޑ  ދިެވހިރ އްޖެއަށް ނަން މަޝްހޫރ  އި،ރ އްޖޭގަ ހިދިެވ

 އިނޭގ. އެހެންީވމ ، ީވއެބަ ފަރ ތްތަކަށް   ހ ރިހ ކ ރ ެވސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މަސަްއަކތްކަންކަން ސަރ ކ ރަށް 

އިްނސ ފ  ގ އިމ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ   އި،އަޅަ ޅ ދޭތެރޭ ފިޔަވަ  ، ެއ ފަރ ތްތަކ  އިކަށް މި ތަޙ ޤީޤ ތައް ނިންމައެންމެ ައަވހަ

އ ިއ ހިއ މަން ޓްރެފިކިން އްޖެއަީކ ހިއ މަން ، ިދެވހިރ ކަމެއް ކަމ ގައި ެދކެން. ައޅ ަގނޑ މެން ތ އަބަދ  މި ތަަނކީ

ތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ޞަނެތޭ. ެދްއިވ ފ ރ  ކަށްކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަމަޝްހޫރ  ަޤއ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ޭބއްވޭ  ްގލިންެގސްމަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް. ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް

 ރިޕޯޓަށްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މަ

ލޫމ ތ އި ޢ  އަޅ ަގނޑަްށ ލިބިފައި ހ ރި މަ އިމިކަމ ގަ  ،ީގފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ މި ނެންނެވ މ ެގ އެްއޗެއް ދެ

-މި ޮކިވޑ  ،ްގލަޭދޝްެގ ރަްއޔިތެއް މެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ނިޔ ިވ ބަންއޗެއް ދަންަނވ ލަން. އެންތަޖ ރިބ އިން އެ

 ކ ރަން.ޢ މަތިެވރި ނިޢ މަތްލެއްވ ން އެދި ދ ސ ަވރ ޭގެގ  ށްްގލަދޭޝް ރައްޔިތަދިޔަ ބަނަގއި ނިޔ ެވެގނ19ް

ބޭރ މީހ ން ކޮންޓެއިނަރ  ؛ކ ން ، ޓީީވތަކ ންނ އި ޚަބަރ ތަރިހ އެބަ ޮގއްސައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ ތަކ ން އިިވެގން

ސަ ރ ފިޔ  ކަތ ަރކ ން ކަނަޑއިެގން ެގެނއް އިންްގލަދޭޝްަބނ ެރއަސްެގ ތެތެރޭގައި ެގންނަ ޚަބަރ ތައް. އަޅ ަގނޑ މެން

 ޓ   ބޭރ  މީހ ން ބަލަހައްމީހ ން ބ ލައިެގން ެގނެސް މ ލޭގައި މި  ްއގައި އެތެެރޮކށްފައި ތިލަފ ށްޓަށްކޮންޓެއިންނަރެ

ނޑ މެން ހަމަ އެއ ެއކ  އަޅ ަގ. ަހމަަވނީ ނޫހ ން އަހ ފި ބަރ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންޚަ ،ތަންތަނަށް ެގންނަ ވ ހަކަ

. މިސ ލަކަށް  ންތައްތަްއ އަޅ ގނޑ މެންނަށް ަވނީ ނޫހ ން ފެނިފަތެރޭގައި ިހނގ ފައި ހ ރި ކަ ެގއިމިްގރޭޝަން 

  ފަހަރ   ދެޓ ފައި ހ އްޓ  އިމިްގރޭޝަނަށް ބަލަިއަގންނަ ފައިސ  ަވްއަގނޑ  ބަހައް ،ަގނެ ފައިސ  ބަލައި ގައިއިމިްގރޭޝަން 

ކަމަްށ  ވ ނގ ފައި ކ ރ މ ެގ ހ ދިސ ތައް ެވްސ އެތ  އެެތރޭގައި ހިން ަވްއަގނޑ  ފަޅ ަލއިެގން ދިޔަ ަވއްކަންމަތީ

ނ ރަސްމީކޮށް  ދިޔަ. ހަމަ އެއ އެކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ ތައް ލިބެމ ންދިޔައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ ތައް ލިބިެގން

ޖަހ އިރ  އަންނަ ފްލައިޓ ން މި  9، 8އޮންނަ އިރ އޮއްޭސއިރ   މ ކޮށް މިއްއ   ަގއި ފްލައިޓްޑީ ބަެއއް ަގނިޑަގ ،ނަމަެވސް

 ދ  ވ ހަކައެތެރެަވމ ންމީހ ން  ނަގ ލަިއެގން މި ންކޮްށެގން އެތެެރކޮށްެގްނ މި ލިސްޓ ޑައ   ސިސްޓަމ  މީހ ން ެގނެސްފައި
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ެއ މީހ ން  800، 700ންނަ ެގ ކަށްތަެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އަހ ފަިއަވނީ. ހަމަ ެއއ ެއއްކޮށް ޮބެޑތި ޕްރޮޖެކްޓ 

 ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ތެެރއަށް ދޫކޮށްލ  ވ ހަކައި މ ލެލ މ ެގ ބަދަލ ަގއިތައް ނިމ މަށްފަހ  އަނބބ ރ  ފޮނ ަވޖެކްޓ ޕްރޮ

އަިއސް އެއ އެކ  ފަހަކަށް އް. ެދން ހަމަވ ހަކަތަކެ ތަަކީކ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ަވރަށް ހިތ މަކ ރ . މި ވ ހަކަަވނީ އަހ ފަ

 .އަރ ފައި ހ ރީފަޅ  ން ތަަކކ ން ބޭރ ކ ރަްނ އ ެޅެގދ ފަހ ން ބޭރ  ފައިސ  ބޮޑެތި އަދަ މި ސަރ ކ ރ  އައި  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

  ެވސް ދޭތެރޭ ފަރ ތްތަކ އެ މީހ ން ެވސް ެވސް ބޭރ  ބޭފ ޅ ން ، އެކަސްޓަމ ން ައތ ލ ފައި މިސ ލަކަށް

ަގނޑ މެންެގ ޭވތ ެވދިަޔ ދިޔައިރ  އަޅ  ޖެހިެގންނޫސްތަކ ަގއި ކަމެއް ހ ރިހ  . މިނޭޅިފަނޑ މެންނަށް ަވނީ ފިޔަަވޅ އަޅ ަގ

ެވސް ހަމަ  ނޑ ، އަޅ ަގކަެމއް އެހެންީވމ  ނޑ މެން ހަމަ ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ އަޅ ަގ މީކައޮތް ޅ ނ ސަރ ކ ރ ތަކ ން ފިޔަަވޅ 

 މައްސަލަ ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއެގން ،އަޅ ަގނޑ މެްނ މަޖިލީހ ން ނަމަނަެވސް ،ދ ކޮށްއީއަސްލަމް ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް ތ 

ތ ގެ ޞަފ ރ  ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަަވންެވެގން މިދ އީމަ ތ ެވްސ ހަ ޮގތ ގައި ބަލަން އަޅ ަގނޑ  ެގެއއް ސީރިއަސް މައްސަލަ

 ބޭނ ންކޮށްލީ. ޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މް  ަޒތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިއް  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ނިޒ މ  ބެހޭ މައްސަލައެއް 

 ޝަރީފް. 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒ މީ

 

 މް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމަރަދޫ ދ 

ަގނޑަްށ ހީަވނީ ކ ޑަކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ންދ  މ ކ ރަމަސައްކަތްަގއި ވެއްޖެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ންތައް ނެތި ދިެވހިރ އްޖޭ އަރ ަވަޑިއަގންނަވ ހެން. އަޅ ަގނޑ މެންއޮޅ ން

ބޭފ ޅ ން އެ  . އެފަހ  ހ ށަހަޅަން ަތއްޔ ރ ެވފަ ދ ަވހ ެގ ަމސައްކަތަށްއަހަރ  1ޓެއް ބިދޭސީންެގ މައްސަަލއަށް ަވިކ ރިޕޯ

މައްސަލަތަކ އި ސިސްޓަމަށް ދިމ ިވ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ. އަދި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ެގކަމެްއ އޭބަހ ސްކ ރައްވ  ހ ރިހ  

ދަނީ މިހ ރ  މި އެހެންީވމ ، މިއަދ  މި ބަހ ސްކ ރެެވމ ން ވ  މިންަވރ ެގ މައްޗަށް.އިހ މ ލ ެވފައި  ދައ ލަތ ެގ އިދ ރ ަތއް

ކ ރ މ އި މީހ ން ހަވ ލ  ެގ ސަބަބ ން ބޭރ  މީހ ންެގ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ދިމ ވ ނެ މައްސަލަތައް. ދެން އ19ެ-ކޮިވޑ  

ދިމ ެވފައިވ   ންޓްރޯލަށްކޮރ ބޯޑަ ،އިކަމަކ  ހ ރިހ  މި  ،ކ ރ މ އިަގވ އިދ  ިޚލ ފަށް ިވޔަފ ރި،އ އި ޓްރެފިކިން

އަޅ ަގނޑަށް ީހަވީނ  ހ ށަހެޅ އްީވމ   .ޓްެއ ރިޕޯ އޮތީ  ހ ށަހެޅިފައި ޖެހިެގން ދެން ޓްމި ރިޕޯ ،ޓްއެ ރިޕޯ ،މައްސަލަތަކ އި 



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

63 

 

އޮތީ  މިމިހ ރ   ނެހެން.އި ވ ހަކަެދއްކޭދަްއކަވ  ަމއްސަލައަްށ ފ ޅ  ދ އިރ ެއއްގަ ހަކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިހ ރ  ވ 

 އޮތީ. ކޮށްަފއި ިމންަވރަށް އިނޭގތޯ ލިމިޓ  ޮގތ ން އެކަނި. އެ ބެހޭ ބޭރ  މީހ ންނ  ންގ ޅޭ ޮގތ ކޮިވޑ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ . ނިޒ މ  ބެހޭ މައްސަލަ ސ ފ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި 

ެވސް މި ނ ކ ތ  ފ ހަަގކ ރެްއީވމަހެން އެހެން އިއްޒަތްތެިރ  އިޓ ަގރ  ދެންމެ ހ ށަހެޅ އްިވ ރިޕޯއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ަވރަށް ރަނަގޅ   ހ ށަހެޅ އްީވ ރި މެންބަރ  ތި މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެ .ކ ރައްަވނީނ ކ ތ އަށް އެ ބަހ ސްއެ މެންބަރ ން 

ރަސްީމ ޓް. ެއއީ އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިިވދ ޅ ވ  ރިޕޯޤަތ ގަ ޤީޙަވ ހަކަފ ޅެއް. ދެން ދެން އެެޖންޑ ަގއި އޮީތ 

ތްތެރި ޮގތ ން އިްއޒަ ދޭތެރޭގައި އެ މައްސަަލއ  ބެހޭ ދ  ބިދޭސީންނ ލިޔެކިޔ މެްއ ނެތި ދިެވހިރ އްޭޖގައި ދިިރއ ޅެމ ން

މިހ ރ ެވސް  ،ެވސްެއހެންނަމަ .ގައި އޮތީދެން އެެޖންޑ  އައިޓަމ   ޓްމެންބަރ ެގ ކޮމިޓީން ތައްޔ ރ ކޮށްފައިވ  ރިޕޯ

ބަރ ެގ ސަބަބ ން ޚަލިބ ނ  ހިތ މަެވރި ދެންމެ ހަމަ  ،ނަށް މި ިލބ ނ ޓ ގައި އަދި ައޅ ަގނޑ މެންބަހ ސްކ ރަމ ންދ  ރިޕޯ

 ށްޓަނަންަގަވީނ ބަހ ސްގައި. މި ރިޕޯ އެ  ެވްސ މި ނ ކ ތ  ޒަތްތެރި މެންބަރ ންއަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ އެހެން އިއް 

 ެނތް.  ކ އެެހން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ދެން ްއކަަވންދަވ ހަކަފ ޅ 

ދެންމެ ރ  އްރިޤަމ  އިދެްއަވޓް ހ ށަހަޅ އްވައިެއއީ ދެންމެ ރިޕޯ، 6.4ފަށަނީ  އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  ،ީވމ ހެންއެ -{ 6.4} 

އްސަަލއ  ބެހޭ މަ ންެގތެރިތްމަަސއްކަ  ނެތި އ ޅޭ ރަސްމީ ިލޔެކިޔ ން ،ކިޔ ން ނެތިލިޔެ ރަސްމީ ،ވި ކ ެރއްރ ތްޝ އި

ޓް މަޖިލީހަށް  . މި ރިޕޯޓްރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމ ފައިވ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޚ ތ ން ޮގ

ޓް ޝަރީފް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޕޯމް އްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އިބްރ ހީއި  ެގރ ދ އި ެދްއވ ނީ މަރަދޫއިހ ށަހަޅ އްަވ

  ން އެދެން.ެދްއވ އިހ ށަހަޅ އްަވ

 

 މް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ހީބަރ  އިބްރ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެން

   ..ޓެއް.މިއީ ަވަރށް ދިގ  ރިޕޯ ،ނަށް އެިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

އޮްތ  އިގަ ޚީސ ރ  ،ަގއި ޑ ެއޖެންން ކޮށްލިއިޝ ރ ތްަވކިން  ،ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  އިޝ ރ ތްކޮށްލި

 ރިޕޯޓް.
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 މް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

ކޮށްލަދެްއވ ން ރަނަގޅ  .ޖެންޑ ގައި އެބައޮތް ކ ެށއްއިރ ގައި އެކ ެރިވފައި އޮތްއެޖެންޑ  ލ ަނން.އިވ ހަކަ ދަންނަވަ  އެ އ ދެ!

 ރަްސމީ ލިޔެކިޔ ންތައް ނެތި ،ަތކީފަރ ތ ން އެދެން. ސ ރ ޚީގައި އޮންނަންވ ެނ ރަނަގޅ  ޮގ އިދ ރ ެގ

އިދ ރ ެގ  ،ަލދެއްވ ން އެދެންށްކޮްނެގ މަްއސަލަ. ެއޮގތަށް އިސްލ ޙ މަސައްކަތްތެރި ކ ަރއްަވމ ންދ   ިބދޭސީމަސައްކަތް

 .. .ފަރ ތ ން. އ ދެ! އެއަށްފަހ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދ ރީ ކ ށެއް. އެހެންީވމ ،  އެއީ އިފިން.ނަވ ލަ އަޅ ަގނޑ  އިދ ރީ މޭޒަށް ދަން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދ ރީ ކ ށް ރަނަގޅ ކޮށްލ ަފއި ަގނޑ މެން އިެވސް އަޅ   އިޓ ގަ ެވސް އަދި ރިޕޯ ޚީގައިޓ ެގ ސ ރ ރިޕޯ ެގއަޅ ަގނޑ މެން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ިރްއޔ  .ެގްނދ ނީ ެވސް ެއޮގތަށްކ ރ ނެ ވ ހަކަ ދަންނަަވން. އަދި ކ ރިއަށް ޓް ޕަބްލިޝްރިޕޯ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ .އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީެގންދެވ ން ޮގތަށް  އ ދެ! ތިަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ން ހ ށަހެިޅ ކަންޮބޑ ެވެގ ެގޔިތ ންެގ ތެރެއިން ަވަރށް ިގނަ އަދަދެްއެގ މީހ ންން ފެށިެގން ރައްއަހަރ  ޖޫނ 

ގ ޅިެގން މައްސަލަތަކ  ހ ށަހެޅ އްިވ ތަފ ތ  ކޮމިޓީއަށް ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބައެއް ިއއްއަދި މި ކޮމިޓީެގ  ،އިމައްސަލައަކ  

އ ދެ!  މިދިޔަ އަހަރ  ޖޫން މަހ .  ފެށީ  ބަލަން މައްސަލަމަސައްކަތްކ ރ  ބިދޭސީންެގ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ މެއް ނެތި 

 .ންމ  ނ ކ ތ ތައް ފ ހަަގކޮށްލ ނަންހިތެެރއިން ބައެއް މ އ ދަޔ  ހިލ ފ  ކަންތައް ފ ހަަގޭވ. އޭެގ ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަ

ތަފ ތ  އިދ ރ ތަކ  ގ ިޅެގން ަވރަށް ިދގ  މ އްދަތަކަށް ަވރަށް ިގނަ  ެގސަރ ކ ރ ކ ރ ަމށް މަސައްކަތް  އީ މިމި

ެވސް  ބޭފ ޅ ން ކަންބޮޑ ވ  ހ ރިހ  މަސައްކަތެއް ޓެއް. އެކ ރެވ ނ  ިރޕޯެގން ތައްޔ ރ  ެވޖަލްސ ތަކ އި ލިޔެކިޔ ންަތއް ބަދަލ 

 .. ސައްކަތ  މީހ ން.ތެޭރަގއި ރ އްޖެއިން ބޭރ ން މަަގކ ރެޭވ. އޭެގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި  ޅީމަްއޗަންޮގ ،ބެޭހ މައްސަލައެއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒ މ 

 އިތަމް. ޚަމެންބަރ  އަޙްމަދ  

 

 މައްސަލަ( ޒ މީ)ނި
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 އިތަމް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޚަދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޅީ މައްޗަންގޮ 

ރިޖީ ޚ  ،ފަހަރަށް ރައީްސ ިވދ ޅ ީވ ދެ  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑަްށ ފ ހަަގކ ރެިވއްޖެ

ނ ވ ތީ ހައްތަހ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަ. އެހެންީވމ ، ޓީރިޖީ ކޮމި ޚ އ މީ ސަލ މަތ އި ޤަ ކޮމިޓީއޭ ހަމައެކަނި. އެއީ 

 ހިތަށްއެރީ ފ ހަަގކޮށްލ ނަމޭ. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ފ ިރހަމަ ނަން ކިޔޭތޯ ބަލ ނަން. ެގޓީކޮމިރަނަގޅަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ައޅ ަގނޑ  ދެން 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: މް ޝަރީފްއިބްރ ހީ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ 

އި ޓ ގަ ކެއް މި ރިޕޯަވރަށް ިގނަ ަކންތައްތަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ވ  ،ަތކެއްއ ދެ! ަވރަށް ިގނަ ކަންތައް

ެގނެސްފަިއ މީހ ންެގ ކޯޓ ަގއި  ަބއެްއ މީހ ން އެ ،އިމ ހ ން ދޫކޮށްލ  ެގންނަ މީތ ން ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޮގ .ހިމެނޭ

ތަށް ެއޮގެވސް  ންތަކ ސީއަދި އެެޖން ،ހަަގކ ރެވޭ ށް ފ  ަވރަށް ޮބޑަކަންކަމަކީ މި ،މަގ މައްޗަށް މީހ ން ދޫކޮށްލ މ އި

ެއިކ  އެކި ަދއ ލަތ ެގ ،ކީލައަސަ ދިމ ިވ މައްައކަށް މައްސަލަ ޑ ވ  އެންމެ ކަންބޮޅ ަގނޑ މެން ކަން. އަށްފައިވ ލ ކޮމަޢަ

އަނެްއ  ކަށްކަމަ ން ކ ރ ކ އް ނެތި އެއް އިދ ރ އަ ޭނޝަނެކޯޑިކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ތްދ ރ ތަކ ން ގ ިޅެގން މަސަްއކައި

ބަޮއޭވ ނ ން އެށް ގ ނޫ. މިސ ލަކަކ ެރޭވަގއަކީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ފ ހަނ ދިނ މ ެގ މައްސަލަރ ލ ންއިދ ރ އަކ ން އެއްބ 

ތަރެއް ދަފ  ބޭރ މީހ ންެގ ތިބޭ ޞްެގ ދަށ ަގއިތިޞ ޚްަކއ ންސިލެްއެގ އި އެއ ންސިލަކަްށ ެވސް ލް ކަކޮންމެ ލޯކަ

ންޓް އޮތޯރިީޓ ޯލކަލް ަގަވރމައަދި ެވސް  ެގންމެން ދަންނަަވއި ަގނޑ ޅ  ކަމަށް. ތަކ ރ ރ ކޮށް އަ ނެއްޓަންޖެހޭބަލަހަ

ެވްސ  ންސިލ  ކައ ސިޓީ މ ލޭ ތަކ ަގއި އަދި  ކައ ންސިލ ށް ިގނަ ެވސް އަދިެވސް ަވރަ ން ދަންނަަވިއެގމެދ ެވރިކޮށް

ނެތްކަްނ ެގންވ  ަވަރށް ތައްޔ ރ ކ ެރިވފައިއެކަށީތަރ  ދެންނެިވ ދަފ މި އަދިެވސް ،އިެގންއި ހިމަނަގަ ތެރޭމީެގ

 ަގއިސްޓަމ ޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިއެކ  ބޯ އެއ  . ހަމަކޮށްއެއް  ޑ ވ މ  ށް ބޮޑަށް ކަންބޮނީ ަވރަވެ ފ ހަަގކ ރެ ނަށްަގނޑ މެންޅ އަ

 އެ  ،ރިންޓ އިޕްރންަގ މީހ ންެގ ފިތިބި ތެރެެވފައިޖެއަށް އެރ އް  މަ މިނެތް. ފ ރަތަކޮންްޓރޯލެއް  ެވސްެއއްޮގަތކަށް ެވސް

 ެވރިކޮށް މެދ  ކަން އެަކށީެގންވ  ޮގެތއްަގއި ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ ންމިކަ ،އިބޭރ ިވ މީހ ންނ  ،މީހ ންެގ އަދަދ އި 

މެންބަރ  އަސްލަމް  ރިބެލެހެއްޓިފައި ނެތްަކން ެވސް ފ ހަަގކ ެރވ ނ . ިއްއޒަތްތެ ،ެވސް ނެތްކަމ އި އްޓޭނެ ޮގތެބެލެހެއް

 ޅ ަގނޑަށް އެ އަަގނޑ  ދެްނނެީވ. ެއއީޅ  އައޭ  105000އޭ ިކޔ ފައި  63000ްއެވެގންެހްއޔޭ ކީ  ،ްއިވފ ހަަގކ ރެ
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ހ ރި  މިހ ރ  ،ދ ޅ ީވމ ަގިއ އިިމްގޭރޝަނ ން ިވރ ްއކަތްކ ރި ކ ަގނޑ މެން މަސަޅ އަ ެދންނެީވ. އޮތީމަ  ލިބިފައި މަޢ ލޫމ ތ 

އ  ެގ ޔ ލިއަން ރ ފިމި 375. ގ ްތަގނަޑކަށް ބޭފ ޅ ންނަށް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރެއްޭވނޭ ތެރެއިން އެ ެގސިސްޓަމ 

 ޒ  އ ފޮރިން އެފެ  ފް އޮނިސްޓްރީމި ،ެވސްންނަމަކ ެރޭވނީ. ެއހެ މަސައްކަތްކ ެރިވެގްނނޭނ ންބޭ އްސްޓަމެސި

ކ  މެރިއެ ވ ހަކަދަްއކަިއެގން ެގ ސަރ ކ ރ  ެގން އެމެރިކ  އި ތަފ ތ  ފަހަރ  ވ ހަކަދަްއކަ ،ންަކއިގެ ަދއްޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކައަ

 ކޮށްފްޓް ެވއަރ ބަދަލ އި ސޮއ  ވެއަރތަނަށް ފޮނ އްވައި ހ ޑް  މި އްމެ ޓީގައި ޚ އްޞަތެރޭ މިދިޔަ އަހަރ ެގން ސަރ ކ ރ 

 އިބޭރ  މީހ ންެގ ނަންތަކ   ،ންތަކ އި ވ  މީހ ންެގ ނަެވފައި ރ އްޖެ އެެތރެ ،ތަކ އިޕްރިންޓ  ފިންަގރހ ރި އިފެނިފަކ ރިން ނ 

ންނަ ޮގތަކަށް މިހ ރ   ސަރ ކ ރަްށ ފެހިިދެވ އި،އްވަ ކ ރަ ްވހޯއްދެިވ ތ ކ ން ރިޓްރީ ން އަލ  ތައްޞީލްތަފް އެ

. މިކަމަކީ ެވްސ ކ ރަންސ އްހި  ލީހ އިއްޒަތްތެރި މަޖި ހަަކ މިވ  އެކ  ފ ހަަގކޮށް މިލ ޅ ަގނޑ  އ ފަހައްދަވ ފަިއވ ކަން އަ 

 ،އް. އެހެންނަމަެވސްއެރަ މަސައްކަތެއްެގ ނަތީޖ ން ކ ރެއްިވ ަވރަށް ބ ކޮމެޓީ. ނޫން މެއްކަ ކޮށް ކ ރެވ ނ ހަފަސޭ

ގ ނޫނ ަގިއވ   ،ންދީބ ރ ލ އެއް ންނެިވމިދެ ެވސް ތަކ ންލ ސިށް ބަިއަވރ  ަކއ ންަގނޑ މެންނަކަްށ ެވސް ަވރަޅ  އަދިެވސް އަ

ަވރަށް ިގަނ  .ސްޒަްތތެރި ރައީކ ރަން. ިއއްޅ ަގނޑ  ފ ހަަގއެކ  އަވ މ ޑ ބޮނެތްަކން ހަމަ ކަންތަރ  ތައްޔ ރ ކޮށްފައިދަފ 

 ރޭޝަން . އިމިްގޖެހޭަވރަްށ ިގނަ ަބޔަކ  ީމެގ ޒިންމ  އ ފ ލަން ،އްިވ ފަދައިންފ ހަަގކ ރެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންއި

 އި ރެކޮށްފަތެއަދި މީހ ން އެ ެގ ތަފ ތ  އިދ ރ ތައް ެވސް ސަރ ކ ރ  ،ޅ ން ެވސް ބޭފ  ިތއްބެިވ ރ ަގއިދައ ެއކި  ހިންަގަވން

ތިބިކަން ެވްސ  އި ިވފައްބެން ބޭްއތިމީހ  ިގނަ ތަންތަނ ގައި އެންނ ވ  ަވރަށް ެގެޅން އެކަށީ އިންސ ނ ން އ  ބަލަހައްޓަން

ޖެހޭ ޑ ވ ންހަމަ ކަންބޮސްމީހ ންެގ މައްސަލައަކީ މީ އެ ؛ތިބި މީހ ން އިށް މަގ މައްޗަށް ދޫކޮށްލ ފައްޞަކޮ. ޚ  ަގކ ރެޭވހަފ 

ކަ ވ ހައްެގ މީހެ 63000 .ރި ރަީއސް އްޒަތްތެ. އި ރެވ ނ ށް ފ ހަަގކ ެއއްކަން ެވސް ކޮމިީޓއަހިސ ބެއްަގއި އޮތް މައްސަލަ

ސްމީ ނ ރަނެްއ ކ ންޔަީއ މ ޅިއެ . ންެގ ވ ހަކަމީހ  ނެތް ހ ންެގ އަތ ަގއިމީ އް އެޑެކ  ައއި.ޑީ  ،ޕޯެޓއް ޕ ސްދައްކަނީ މި

ހަަކ އްކ  ތިބި މީހ ންެގ ވ އްޔ  އެނޫްނެވސް ިވސ  ފީ ނ ދަޫނނި ،ނެތި ޚިލ ފަށް ިވސ  އިދ ަގވ   ޖޭަގއިއްންތައް ރ  ލިޔެކިޔ 

މީހ ްނ  63000ރ އްޖޭަގއި ެވސް  ްއ ނެތިޑެއައި.ޑީ ކ   ،ނެތި މެއް ޔ ލިެޔކި ،. ޕ ސްޕޯޓެްއ ނެތިްއ ނޫންއެކަންޏެ

ތިބި ށް މެންނަޅ ަގނޑ އަ ަގއި ތިބިކަން ފ ަހަގކ ެރޭވ.އްޖޭތަށް ރ ޮގްތޮގ ންމީހ ން އެނޫ ިގނަ  މ ރެ ްށވ ެއއަ .އެބަތިބި

ޝަން މޭއޭެގ އިންފޮ އިރ ކ ރ ވ ލަ އަލ ން ޓަރ ސިސްޓަމ ކޮމްޕިއ އިސް މެިރކ  ސަރ ކ ރ ން އަ އެ ،ެރވ ނީއަދަދ  ފ ހަަގކ 

އިމިްގރޭޝަނ ން  ،ކޮށްދީއަލ ން ގ އިމ  ލް ސިސްޓަމ ޮކންޓްރޯ ރްނ ބޯޑައަދި އަލ  ،ކަށް ހަަދއިދީ ޮގތަކ ެރޭވނެޓްރީްވރި

ޮގތަކަށް ެއިވއ ަގ  ޭވނެކ ރެކ  ލޫމ ތ  އެއްކޮށް ރައްޢ މަ އެ  ،ންތަކ އިޓަބަ ،ސްތަކ އިއެދިަވޑަިއެގންނެިވ ހ ރިހ  ފީޗ 

 ،އ އި ލޭޝަން އޮތޯރިޓީލޭަބރ ރިއި އަދި ޝަނ  އިމިްގރޭ .ސް ރި ރައީ . ިއއްޒަތްތެންއެއްެގ ޮގތ ނަތީޖ ކޮށްދިނ މ ެގ މ ފަރ 

ކޮށްެގން ތް ގ ޅ ން ކޯޑިނޭޓ  މެ ގ  ނަންީވ އެންދޭތެޭރަގިއ ެވސް އޮން ންޓ ލޮޕްމަނޮމިްކ ޑިެވކޮމިނިސްޓްރީ އޮފް އި

މެން ޅ ަގނޑ . އަ ނެޭވކަށް ނެތްޑަށް ދެން ޅ ަގނކަމަކަށް އަ ަތކަށް ޮއތްެގްނވ  ޮގގ ޅ ން ެއންމެ އެކަށީ ެގކ ރ މ  މަސައްކަތް



 2020 މޭ 5                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  33 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

67 

 

ކަްނކަން ކ ރިއަްށ  މި ،ންނަވ ފަިއވ ނެދަ ަގނޑ މެންޅ  އަފަިއ ވ ށް ނިންމަން ދިރ ސ ކޮިމޓީކޮ މިއި ތަކ ަގހަރ ތަފ ތ  ފަ

ލޮޕްމަންްޓ ެވނޮމިކް ޑިށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮޚ އްޞަކޮ ،ދ ރ ތަކ ންއެއ ިއއެކީ މިހ ރ  ސަރ ކ ރ ެގ އި ހަމަ ށް.މަެގންދެވ 

ން ެވސް ެވލްތަކ ެގ ބޭބޭފ ޅ ކި ލެއެ ކިެގ އެމިނިސްޓްރީ އެ . އަދިއްިވ ދެލ ންބ ރ ަވަޑިއެގން އެއް ޑަށް ކޮމިޓީއަށްަވރަށް ބޮ

ެގން އަދި ަޑއިޮއތޯރިޓީ ެވސް ަވ. އަދި ލޭބަރ ރިލޭޝަން ަގކ ެރޭވކޮމިޓީައށް ދެއްވ ފަިއވ ކަން ފ ހަބ ރ ލ ން ެއއްމިކަމ ެގ 

ެގ ހޯދ ންތަްއ ޅ ންބޭފ  އެ އިސަލަތަކ އްރިހ  މަހ  ،ިވަޑިއެގން ިވދ ޅ  ަވން ެވސް ޓީ ަގަވރމެންޓް އޮތޯރިލް ލޯކަ

 ކޮމިީޓއ   ތަކ ން މިައއްސަސ ލަތ ެގ އެިކއެކި މ ަތކެއް ދައ . ތަފ ތ  އެތައް ރިޕޯޓ ކޮށްަފއިޭވސ އްހި މެންނ ަގނޑ ޅ އަ

 ،ީވަގފ ހަޅ ަގނޑ މެން ކޮމެޓީއަށް އަލީަގއި އަކަމ ެގ ަގކ ރަން. މިކަން ފ ހައެކ ލ  އ ފަޅ ަގނޑ ިއވ ކަން އަކޮށްފަސ އްހި

ސ  ފީ އެްއޮގތަށް ވި  ަވއިދ ށް ގަ ދި ރަސްމީކޮސް އަެވ މީހ ން ހ ރިންތައް ޔ ން ނ ރަސްމީ ލިޔެކިރ މީހ ަގއި ބޭރ އްޖޭ

ކަެއއް ހަެގ ވ އެންމެން ؛މީހ ން ެގންވ  ަވރަްށވ ރެ ިގނަލަތަކީ އެކަށީ ހ ބެިވ މީހ ންެގ ެވސް ދިިރއ ޅ މ ެގ އްކަިއެގން ތި ދައް

ްށ  އެބަޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަށް ދިރ ސ ކޮކަންހ  ކަންހ ރި . މިއޮތްކަެމއްކަން ލަތެއްގައިހ ިރ ނ ރައްކ ތެ ،ދައްކަނީނޫން މި

ޅ ަގނޑ މެްނ ސ ލަކަށް އަ. މިންކަން ކ ރަންކޮށްެގން އެކަެގން މަސަްއކަތްއް ގ ޅި އިދ ރ ތަކެ ހ ރިހ ބެހޭ  އ ލަތ ެގ ކަމ ދަ

 ރަށަށް  ރަށ ން އަނެއް އެއް ،ގައި އޮތްހެންނ ތަތަން ނިޔޭެގ އެހެން ދ  ،ވ ފައިވ ނެލ ހ ންނަށް ެވސް ދަންނަފ 

އް ޒ މެނެ އިންތި ޯބޓަށް ނ ލެޭވްއޔ  ކޮށްަފއި ނޫނިތޯ ޗެކ ކިޔ ންަތއް ހ ރި މީހ ންެގ ލިޔެ ސް އެއިރ ަގއި ެވދަތ ރ ކ ރ 

ން ތ ޮގ ބެހޭ ކަމ ންމިކަ ފަހަރ ކި އެވ ނީ ތަފ ތ   ަގނޑ ެމންޅ  އަެވސް  ހ ންެގ އިދ ރ ތަކ ހަމަޖައްސަން ފ ލ 

 ،ށްލ މ އިފަށް މީހ ން ެގނެސް ދޫކޮޚިލ  ދ އިމ އި ަގވ  ކ ރ ޓްރެފިކްން ން އިންސ ނ ކޮމިޓީ ،ީވމ  އެހެން .ކޮށްފަަވރ މަޝް

ނ ކ ރަން  ބޫެލއްަގޅ ަގނޑ  . އަ ފައި އޮތީބ ރަ މަސަްއކަްތތަކެއް ކ ރަންޖެހިްށ ތައްަތކ ަގިއ ަވރަނޫން ިގނަ ކަންއަދި މި

ދ ަވހ ެގ އަހަރ  1އެއީ  .ކަމަކަށް ޖެހޭނެސް ހަދަންީޓއެއް ެވރ ކަށް ކޮމެކ ދިރ ސ  މައްސަލަ  މިއަލ ން ކޮންމެހެން

ޅ ން  ފ ބޭ ތިފަިއވ ނެ.  ބޮޑަށް އެކ ލެިވތައް ަވރަށްއި މަޢ ލޫމ ތ ސައްކަތ ބ ރަ މަތ ން ަވރަށް ތަފ ތ  މަސައްކަ

 މި ،ތަކ އި ވ  ރިޕޯޓ  ެއކ ެއއ  ،އިތަކ  ންޑަމްތަކ އި އެޑެިއވ  މަޢ ލޫމ ތ މެނިފަގައި ހިޕޯޓ ެގ މި ިދގ  ރި ޅ ަގނޑ މެންއަ

 ،މަކަށްކަ . ހ ރިހ ށް ސ ފ ެވެގންދ ނެކޮރީތި ަވރަށް ންޒަރ  ބޮޑ  މަންޒަރ ެލްއީވމަ މ ޅި މައިަވބައްލަ އެއްޗެއް  ހ ހ ރި

ށް ޚ އްަޞކޮ ؛ލަތ ެގ އިދ ރ ތަކ ންދައ  ،ކަމަކީ ހ ރި ކަން ދެން ކ ރަން މެން ޅ ަގނޑ . އަވ ނެފައިކަށް ބެލިހ ރިހ  ދިމ ލަ

އަިދ  ،އ އިޝަންސް އޮތޯރިޓީލޭ، ލޭބަރ ރިންޓ އި ލޮޕްމަކޮނޮމިކް ޑިެވއި އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އިރޭޝަނ  ްގއިމި، ހ ންނ އިފ ލ 

ަގއި ެވސް ންޑޭޝަނ މެެގ ރެކޮަގނޑ މެން ޅ  އަ. ޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ެއޅ ންން އަކ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށްެގތަޙ ޤީޤީ އިދ ރ ތަ

ނ ވ ޭނ ން ތަކ ރ ރ ތަޤްބަލ ަގިއ މިކަންކަ އަދި މ ސްށ އިކ ރ މަލ އްޙަ  ކަންކަން. އެކަން ެއޅ މަށްވ ނީ މިދެންނެިވ ކަން

ގައި އިމިްގރޭޝަނ ން ެވްސ ހަމައެކަނި ކ ރީ .ކޮށްފަންޑ މެރެކޮ އެޅ މަށް ހ ރި ފިޔަަވޅ ތައް  ންޅަތެްއެގ މައްޗަށް އަޮގ

މީހ ންެގ  އެ  ،ްޕރިންޓެއް ނެތޭަގރންފި މީހ ންގެ  އެ ،ނެގއޭ ބަޔަކ  ނޭތިބި މަންމެންނަށް ތި ،ނަނީަވމ ން އަންދ ޅ ިވ
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 ެއއްބ ރ ލ ންށް ކަޮގތަ ށީެގންވ ންމެ އެކަކ ން އެއ ލަތްތައް ދަބޭރ ެގ ބައެ ،ކަމަކީ ނެއްތް އައޮ . ދެންލޫމ ތެއް ނެތޭމަޢ 

ވ  ން ެގ ެއކަށީހ ންެގ ޕ ސްޕޯޓ  ެވސް އެންމެވ ން އެދޭ މީ ބޭރ  އެްއެގ ތެރޭަގއިތ ހަކަ. ހަފ ލިބޭ ވ ށް ނ ލަތަދިެވހި ދައ 

ޓް ފޯ ފޮރިން ޓޭއިހަށްދ ަވހ  މިނިސްޓަރ އޮފް ސް ،ހެންނަމަެވސް. އެއޮތީ ނ ލިބޭ ވ ހަކަ ިވދ ޅ ެވފައިސްޕީޑ ަގއި 

 ެގްނވ  ހ ރ  އެކަށީ  މިިޒްގނޭޓްއިން ަވަޑއިެގންެނިވ އެމްބެެސޑަރ  ޑެ ޝްްގލަދޭ ބަނދ ޅ ިވ އަލަށްްޒ ަވޑަިއެގން ިވއ އެފެ

ެގ ަތއް ނެތް މީހ ންޕޯޓ އި ިލޔެކިޔ ންސްސްޕީޑ ަގއި ޕ ކ ރިއަްށވ ރެ ހަލ ިވ  ،އިމަށ  ކަ ެގންދަވ ދެްއަވމ ން ބ ރ ލ ން އެއް

 ކަމަށް އެ  ެގންދ ނެބިއް ލިފ ރ ޞަތެ  ލެޭވނެ ފަހިއިމީހ ން ފޮނ ަވ ންެގ ރަށަށް އެމީހ  ހޯދިެގން އެ ތައް ންޔެކިޔ ލި

 ންމިކަން އަަވސްކޮްށެގ ށްންޑޭަޝނަމެ ރެކޮެގޓީކޮމެ ަގނޑ މެންޅ  އަ ،. އެހެންީވމ ަކމަށް ކ ރަްއވ ޅ ލ ފ ބޫަގ ފ ޅ ންބޭ

ކ ރ މަށް. ކަންކަން ރަނަގޅ   ތަްއ ހަމަކޮށްެގން މި ހ ންެގ ލިޔެކިޔ ންމީ އަދި ލިޔެކިޔ ންތަްއ ނެތް ޕ ސްޕޯޓ އި ިވމިދެންނެ

 ކ ތަދި މިނޫންެވސް ފަރ ތްއަ  ،ބި ބޭފ ޅ ންނ އިްގރޭޝަން ހިންަގަވން ތި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކ ންފ ނިތަކ އި އިމި ދެން

 ަގނޑ މެންޅ  އައީ ނެ. އެކޮށްެގން ެއޅ އްޭވޤ ބެހޭ އިދ ރ ތަކ ން ތަޙ ޤީ އް އެކަމ ކެފިޔަަވޅ ތަ ހ ރި  ޅ ްއަވންރޭގައި އަދޭތެ

އަރ ަވން ސަރ ކ ރަށް. ން ލަފ ކޮމެޓީ  ަގނޑ މެންޅ  އަ ްއވ މަށްޅ ޔަަވޅ ަތއް އެ ފި އެ .ނޫން އްމެކަ ކ ެރޭވނެ ށްކޮމެޓީއަ

 ދ ަގއި މިކަމ ެގ އ އްމީކ ަރްއވ ނެކ ން މަސައްކަތްދ ރ ތަބެހޭ އި ރ ެގ ކަމ ސަރ ކ ތަށް ްއގޮ އެ ޔ ލަފަ އެ ،އެހެންީވމ 

 ،ީވމ . އެހެންއިރ  ނަގ ނެަގޑިދެޔ  ަގޑިިވއް ަވނީ މަށްކަ ޖެއްހ ށަހަޅަން. މ ޅި ރިޕޯޓ  ކިޔަންެވ ަގނޑ ޅ އަރިޕޯޓ  

ޑަްށ އޮތީ ަވރަށް ބޮ ްއސަލަ މިމަ  ތ ގައި މިޮގ ކ ރ ލ ބޫަގ ަގނޑ  ޅ  އަ.  މިދަންނަވ ލީގައިޮގތެއް  ލ ސ  ޚ ޅ ަގނޑ  ކ ރ  އަ

އެންމެ ބޮޑ  ށް ކ ރ މަށްޓަަކިއ ސަރ ކ ރަސަލަ ޙައްލ . އަދި މައްޅ  އެނިގފަމިކޮ އްސަލަިއެގ އެކޮޅ މަ ،ރ ސ ކ ރެިވދި

ޒް ފެއ އެ ފޮރިން ަގނޑ މެންޅ  އަ. އެމެރިކ  ސަރ ކ ރ ަގއި  ނެތ ން މ ތ ރޭޝަންގައި މަޢ ލޫއިމިގް  ،ށް ދިމ ީވއަކަމައްސަލަ

 ލޫމ ތ  އިމިްގރޭޝަނ ން މަޢ  ؛ލައެންމެ ބޮޑ  މައްސަްއޔ  ޭއެގ ްއިވޅ ކ ރެެގން އިރ ދަފ ށް ދަންނަަވއި މެދ ެވރިކޮ

އެމެރިކ   އޮތީނެ ނިޒ މެއް މިހ ރ  ެރޭވކ  ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްއްޭޖެގދިެވހިރ  ،ރ އްޖެއަށް ިދެވހި ،ރ މ ެގ މައްސަަލއ އި އެްއކ 

 ޒަށ އި އަދި ފެއ  އޮްފ ފޮރިން އެކ  ަސރ ކ ރަށ އި މިނިސްޓްރީއެހެންކަމ ން އެމެރި .ވ ފަކޮށްދެއް ގ އިމ  ސަރ ކ ރ ން

ޑަށް ޝ ކ ރ  ޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރަށް ެވސް އައި  އިއްިވ އިމިްގރޭޝަނ  ދެ  ންރ ލ ގައި އެއްބ ކަމ މި

 .ސްްއޒަތްތެރި ރައީ އްޔ  އި. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ޝ ކ ރިދަންނަަވން
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ަގނޑ  ޅ  އަ ،ކ  ށް ވ މ އެކަމަޓ  މިނެ 3ވ  ަވގ ތ ެގ ބ ކީ އޮތީ . މިއަދަށް ކަނޑައެޅިަފއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ  އި

 . އޮންނަ މަޖިލިސް ޖަލްސ އެއްގައި މަށް ަގސްތ ކ ރަނީ ދެންެގންދިއ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް  މި
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