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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ސައ ވީެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ރައަންގާ) 2022 މާރިޗ  29

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهلس  وا  الةالحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއީ ވަނަ ދ ވަސް.    26  ންމަހ    ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަވީ    2022  މާރިޗ   29  ދަކީ،މިއަ

 ވަނ24ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022ނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ަގއަޅ  ވަނަ ދ ަވސް.    4ނަކަތ ން  ރޭވަ  

ިއއްޒަތްތެރި    6ސަލާމ ަގއި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  27  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . ަގއި ފ ޅ ރަސްމީ ދަތ ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   5އަދި  ،ކ މެންބަރަ

 

   ންހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ  ވަ ދ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .24/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް މި، هللاއީވާ ޢަބްދ    މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ެގއިރާ ދާަގލޮޅ  އ ތ ރ    -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ކޮިމއ ނިޓީއެންޑް އަލްފާ   މަޚްލޫފާއެމްޕަވަރމަންޓް  އަޙްމަދ   ސ ވާލ ލި  ޟިލް  ކ ރަްއވާ  ހޯްއދެވ މަށް  ޖަވާބ   .  ޔ މ ން 

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ، މި  މިހާރ   އ ތ ރ     އަޅ ަގނޑ   އ ތ ރ   ށް.  މެންބަރަ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާދާަގލޮޅ     ގެ އިރާދާ ަގލޮޅ  

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاއީވާ ޢަބްދ  މެންބަރ  ެގދާއިރާ ަގލޮޅ  އ ތ ރ 

ިއ  ވަޒީރަށް ފޮނ ވި ސ ވާލެއް. މާލޭަގ  ިއއްޒަތްތެރިފެބ ރ ވަރީަގއި އަޅ ަގނޑ   22 މިއީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

  20  ދޫކ ރ މަށް  ެގ ފައިސާނޑ ެގ މަސައްކަތ ލެ ފްލެޓ  ކައިރި ފ ޓްސަލް ދަ، ަގލޮޅ  ސިނަމާކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާއްޤީތަރަ

ަގިއ ތިޔަ މިނިސްޓްރީއާއި މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލްެގ އިދާރާއާ ދެމެދ ަގިއ ވެވ ނ  ެއއްބަސްވ މ ަގިއ،    2021ބަރ   ޑިސެން

ށް މިނިސްޓްރީ   އެ ފައިސާ މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ޖަމާކ ރ މަަގއިދ ވަހ ެގ ތެރޭ  20އި ސޮއިކ ރާތާ  އެ އެއްބަސްވ މ ަގ

ެއވެ. މި ފައިސާ ދޫކ ރ މ ެގ ށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފަިއވެައޅ ަގނޑަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން  މަށްކަ  ނެ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނ އްވާ

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ؟ ކީ ކޮބައިތޯރ  ޮގސްފަިއާވ ހިސާބަމަސައްކަތް މިހާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . އަމީން ޢާންމ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : މޭޒ ން އިްއެވވ ންއިދާރީ 

 ނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ މި، هللاއީވާ ޢަބްދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގއިރާދާ ަގލޮޅ  އ ތ ރ   

މަޝްރޫޢ ެގ    . ެގ ޖަވާބ ސ ވާލ   ފަިއވާޔ މ ން ޖަވާބ  ހޯއްދެވ މަށް ކ ރަްއވާލި  ޟިލް ައޙްމަދ  މަޚްލޫފާއެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާ

ެއއް ލައްކަ ފަންސާސް  ؛ ަވނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ   2022  ރ ން.ނޑ  ާގއިމ ކ ަގލޮޅ  ފ ޓްސަލް ދަ  ،މާލެ؛ ނަން

މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ   ަގއި ފ ޓްސަލް ދަނޑ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގޅ  އަދި ތައިސޭ ކޮށީ ލޭ ަގލޮމާ ؛ސްހާސް ރ ފިޔާ. ސްޓޭޓަ

ށް ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އަގ  ކަމަ  ބޭނ ންވާ  ށްކ ރ މަތަރައްޤީފ ޓްސަލް ދަނޑ     ކައ ންސިލާ ހަވާލ ކޮށް، މި ދެ  

ރި މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް  ލާ   ންސާސްދެ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ދ އިސައްތަ ނ ވަދިހަ ތިން ރ ފިޔާ ފަ

އި ެއއްބަސްވ މ ގަ   ަގއި  2021ބަރ   ޑިސެން  20  މިނިސްޓްރީއާއި މާލޭ ސިޓީ ކައ ންސިލްެގ އިދާރާއާ ދެމެދ ޖަމާކ ރ މަށް  

ދަެއއްބަސްވ މ ެގމި  .  ވެރެވިފައެ ވަނީ ސޮއިކ  މަސައް  މި  ޖ މ ލަ  ށ ން  ޖަމާކ ރ މަށް  ކަތ ެގ  ކައ ންސިލަށް   30ފައިސާ 

ދިާމިވ  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  ަގއި  2021ބަރ   ޑިސެން ޕޯސްޓ ކ ރ މ ަގއި  ނަމަވެސް،  ޕޯސްޓ ކ ރެވިފައެވެ.  ވަނީ  އަށް 
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ވަނަ    2022ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ން ދެއްކޭ ޮގތް ނ ވެފަެއވެ. އަދި    2021ފައިސާ ވަނީ    އަކާ ގ ޅިެގން މިމައްސަލަ

 ފިނޭންސްަގއި ވަނީ  2022ރިޗ   މާ  10މި މަސައްކަތ ެގ ފައިސާ ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ޖަމާކ ރ މަށް  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ން  

 ޕޯސްޓ ކ ރެވިފައެވެ. އަށް މިނިސްޓްރީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އަމީން ޢާންމ ޝ ކ ރިއްޔާ  
 

 . މައްސަލަ 6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

މ ޙައްމަދ    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގމާވަށ     ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  179ދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއި  -6.1

 ށް.މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގށ  ވަމާތ އަރ ވަނީ ރ  މި ފ ރ ޞަމަްއސަލަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާ ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަށ މާ

ލ. މާވަށް، ކ ނަހަންދޫ، ހިތަދޫއާއި ލ. އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އްޔިތ ންނަށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކޮށް،  ނަލް ހޮސްޕިޓަލ ން ރަ ދ މަތް ހޯދަމ ންެގންދާ ަގމ  ރީޖަބަޔަކ  ޚި

ހަރ  މައްސަލަހިންގ ން  ހ ށަހަޅާ  ޮގވައިލައި  ސަރ ކާރަށް  ލ.  ދަނާކ ރ މަށް  ހޮސްޕިޓަލަ.  ރީޖަނަލް  ޓަރޝަރީ ަގމ   ކީ 

  ޢ  ކ ރިއަށްވަމ ން ެގންޮގސް، ެއ މަޝްރޫތަރައްޤީކ ރ މަށް ިމ ސަރ ކާރ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ކެނޑިނޭޅި ވައ ދ    ފެންވަރަށް

ބޯޑެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ބޯޑ ެގ  ހިންގ މަށް ޓަކައި ަވކި  ހޮސްޕިޓަލްއެ    ެގންދަން އިޢ ލާންކޮށްފަިއވާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވެފަިއ،

އަތޮޅ ެގ    ށްށަދަ ތަންތަނ ގައިރަށ ގައި  10ލ.  އެ  މަރ ކަޒ ތަކާއި  ހ ރި ޞިއްޙީ  މ ވަްއޒަފ ން ވެސް     މަސަްއކަތްކ ރާ 

ހޮސްޕިޓަލ ން    ،ހޯދަމ ންދާއިރ   އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރަށަކ ން ވެސް މި ހޮސްޕިޓަލ ން ޚިދ މަތް   ހިނދ ، ލ.  ބަދަލ ކޮށްފައިވާ

ދ  ފެންވަރ   ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ލިބެމ ންދާތީއާއިދެވޭ  ފަރާތ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދަށްވަމ ންދާކަމ ެގ ޝަކ ވާ  ދ ވަހަށް   ،ވަހ ން 

ޓަ ާގއިމ ނ ކ ރެވިރހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ވަސީލަތްތައް  ފެންވަރަށް  ނ ރައްކާވާ  ،ޝަރީ  ފ ރާނައަށް  ިގނަ    ބަލިމީހ ންެގ  ފަދަ 

މ ހިންމ     ،އި ހާދިސާތަކެއް ފަރ ވާކ ޑަވ ާމއި ހިންގ މ ެގ ދޯދިޔާކަމ ން ހިނާގފައިވާތީއާ ކޮންމެހެން ޑޮކްޓަރ ން ތިބެންޖެހޭ 

ހެދެން ޓެސްޓ ތައް  ނެތ މާއި،  ޑޮކްޓަރ ން  މަރާމާތ ނ ކ ރެވި  ބަލިތަކަށް  ވެސް  އިމާރާތް  ވަސީލަތްތަކާއި  ނެތ މާއި، 
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އްޓި ހޮސްޕިޓަލ ން ދެމ ންދާ  މ ވަްއޒަފ ންެގ ކަންކަން ވެސް ނ ބެލެހެ ބޯޑ ެގ ދަށަށް ބަދަލ ކ ރެވިފަިއވާ    ،ހަލާކ ވަމ ންދާތީއާއި 

ޚިދ މަތްތަކ ެގ ފެންވަރ  ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ދަށްވަމ ންދާތީއާއި، ަގމ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކ ރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަލަތަްއ  

ައވަހަކަށް ހިނގ ން ހަރ ދަނާކޮ  ،ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކޮށް   ،ދެނެަގނެ ށް، މި މައްސަލަތައް ވީހާވެސް 

ރައްޔިތ ންެގ  އްހަ ގޮވާލާ  ަގާވއިދ ެގ  ލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް  މައްސަލަ    179މަޖިލީހ ެގ  މި  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

  . ޝ ކ ރިއްޔާ. 2022 ާމރިޗ  27އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ޖައްސަވަޢާ  އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ  ރަނަގބީލ   ވޯޓ   އެދެން.  އިންމ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ދެއްވ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

މައްސަލަ ބަ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ގ ޅޭހ މަޖިލީހ ަގއި  ފެނިވަ  ސްކ ރ މާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޑައިަގންނަާވ  ޮގތ ން 

ޮގތް ވޯޓ ދެްއވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދެން.  ވޯޓ ދެްއވ ން   ؛ޮގތަކަށް 

ދާއިރާެގ   އާދެ! ސާފ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލ ފ ށީ  !އަތް ހިއްލާލަދެއްވާ  ،ނަމަ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ
 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 37    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 23    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 11    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    34     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގ  

 ؛ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީވޯޓ    ނެގ ނ ޮގތ ން ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ހ މަޖިލީހ ގައި ބަ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ނ ފެންނަ ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެްއވި.  23ފެންނަ ކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 37 ތިބީހާޒިރ ވެ . 87

  34  ޑަިއަގތީވަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވެ   ނ ދެްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  11

މެންބަރ ން. ބޭނ ންވަ  އިްއޒަތްތެރި  ބަ  18ނީ  ފާސްވ މަށް  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،   ފާސްެވއްޖެ.   ސްކ ރ މަށްހ ޯވޓ . 

 އަރ ވަނީ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންެގ، ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ    އަޅ ަގނޑ  ލ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދަންނަވަން.    ފަރާތ ން މި ވޯޓަށް، މި މ ހިންމ  މައްސަލައަށް ވޯޓ ދެްއވި ެއންމެހައި ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝ ކ ރެއް

މެންބަރ ން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ހިތްަވރ  ތި ދެއްކެވީ. ޭއެގތެރޭަގއި  ިއްއޒަތްތެރި    އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއްއޭެގތެރޭަގިއ  

އަތޮޅ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖ . އެ މަނިކ ފާނ  މިއަށް   އެއީ ލ. ؛ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

މ ޙައްމަދ  ިވޝާމް، ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވަޑައިނ ެގން ހ ންނެވިކަން   ވޯޓ ދެްއވިކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި

ލ. އަތޮޅ ެގ ިގނަ    ،ސ ރެ މި މަސައްކަތް ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީންއިފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އިްއޔެ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

އިއްޒަތްތެރި  މޫސާ ސިރާޖ ،  އެދެމ ންދާތީ.    އަދަދެްއެގ ރައްޔިތ ން މިކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ޝަކ ވާ އ ފ ލައި

ތަނަށް    ވެސް މި  މި މައްސަލަ ތިމަންނަމެން  ،މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖ  އަޅ ަގނޑ  ާގތ  ވަރަށް ިގނަ ފަހަރ  ވިދާޅ ވި

 ފެންވަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ. ދެން ޙީޞިއްެގ ފެންވަރ ،  އޮތީ. އެއީ ލ.  ޮގތަށޭ މި  އޮތީ، ލާ  ެގންނަ ޮގތަށޭ މި

ޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮނ ވަން ހ ށަހަޅާށޭ. ތިމަންނަ ތާއީދ ކ ރައްވާނަމޭ. އަ  ، ތްއެ މަނިކ ފާނ  އެދިވަޑަިއަގ

މި މަްއސަލަާއއިެގން    ،މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ލިބިަގނެފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހަމަ  ވެސް    އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ެއކަން 

ބަށް ޙީދެއްކިން. ރައީސް ދެއްިވ ތަރ   ވެސް މި ވާހަކަ  ދާނަން. ައޅ ަގނޑ  ވަކިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސާއަޅ ަގނޑ  ކ ރިއަށް

ދެ އަހަރ  ާގތްަގނޑަކަށް މި    ، މިއާއެކ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހަމަ  ވަގ ތ . ދެން  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކޮށްލަން ބޭނ ން މި

ދެން ފާހަަގކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓ ކ ރެވިފައިާވކަން  އަރާނެ  މައްސަލަ  އަތޮޅ  ކީްއވެ  ،ހިތްޕ ޅަށް  ލ.   ެގބާއޭ 

ހ ންނަ   އެތާނގައި ؛ޑެންޓަލް ޚިދ މަތްާގތްަގނޑަކަށް  ޕިޓަލްެގ ވާހަކަ މި ެގނަީއ ދެ އަހަރ  ބަޖެޓ ކޮށްފައި އޮއްވާ.  ހޮސް

ާގތްަގނޑަކަށް ޑެންޓަލް  ދ ވަސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކްސްރޭ ނ ނެޭގތާ ތިން މަސް.  މަސް   މެޝިން ހ ންނަތާ ތިން

ލާކ ވެފައި ހ ންނަތާ ތިން މަސް ދ ވަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކްސްރޭ ނ ނެޭގތާ ޚިދ މަތް އެތާ އެ ހ ންނަ ެމޝިން ހަ
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ާވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިތަށް ެގނެވެންވާނެ    މަސް  6ނެތްތާ    މީހަކ ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓެްއ ނ ވަތަ ސްކޭންކ ރާ  ތިން މަސް.  

ލ.    ނ ކ ރެވިދާ އެތައް ބަޔަކ  ސްކޭންެގންދ މ ންމާބަނޑ  އެތައް އަންހެނ ންނެްއ ނ ވަތަ އެކިއެކި ބަލިތަކ ަގއި ފަރ ވާ ހޯ

ެއ    އިހ ޅަނެގްއ، ަގދައެއް މޫސ މަށް ނ ބަލަލަތ ަގއި  ހާެގ  ޕެންޑަމިކ    .ޖެހ ންއަތޮޅ ން ފ ރައިެގން މާލެއަށް އަންނަންޖެހޭ

ހިތަދޫެގ ތ އްތ     އޮންނާނެވެސް ހ ޅ މާލެ ހޮސްޕިޓަލްަގއި    ވަގ ތ   ބޭފ ޅ ން އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށްެގން މި އަންނަންޖެހެނީ. މި

ިއްއޒަތްތެރި ކްސް  އެޕެންޑި  ެގއަހަރ ެގ ކ އްޖެއް. އޭނަ   10ކ އްޖެކޭ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވީ    ތ އްތ ؛ ރައީސް   ކ އްޖެއް. 

ން އޭނަެގ  ެގ ރަޙ މަތްފ ޅ هللاދެނީ ޕެއިން ކިލާއެއް. ދެން    ޑޮކްޓަރ  މި  މަދިޔައިފަޅައިެގންދިޔައީ. އެޕެންޑިކްސް ފަޅައިެގން

ޮގތް. އަޅ ަގނޑ  އޭނައަށް ވިޒިޓ  ؛ފ ރާނަ ލިބ ނ   މަޢ ލޫމާތ   އޭނަެގ   ހޮސްޕިޓަލަށް.  ވެސް ކ ރިން  މިއީ އަޅ ަގނޑަށް 

 ؛ެގ ރަޙ މަތްފ ޅ ން އޭނަ هللا  ، ކ ރީމަ އޭނަ ައޅ ަގނޑ  ާގތ  ބ ނީސިލ ެގ ވެސް ރައީސް. ވިޒިޓ ބައްޕައަކީ ެއ ރަށ ެގ ކައ ން

ހ ރި ވާހަކައޭ    ޮގސްފައިވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ޗާންސަކ ން ެއ ތ އްތ  އަންހެން ކ އްޖާ ސަލާމަތްވީއޭ. އެޕެންޑިކްސް ފަޅަިއެގން

 މިސާލަކަށް ސިސްޓެއް އ ފެދިފައި ބަނޑަށް ؛މީހ ން ބަލިހަމަ މިޮގތަށް ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ސީރިައސްޑޮކްޓަރ  ބ ނީ.  

ޖެހޭ ވާން  ދޭ. އެހެން މި ކިލާ އެބަ  ތަދ ވާ މީސްމީހ ން ސްކޭންކޮށްލާފައި މި ވަނީ ކީއްކަން ވެސް ބަލައިނ ލެވި ޕެއިން

ޮގސް ލަތ   ހާ  އްޞަ ޑޮކްޓަރ ން ނެތ ން. މިހެން މިވެފައި ހ ރ ން ނ ވަތަ ެއކަމަށް ޚާކ ސްކޭން މެޝިން ހަލާ  ،ސަބަބަކީ

ވެސް މި ވާހަކަ ދެްއކޭތޯ. ހެލްތ  މިނިސްޓަރ ެގ ޖަވާބަކަށް    ހެލްތ  މިނިސްޓަރާ   ،އަޅ ަގނޑ  ބެލީމޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޖަވާބަކަށް.  ބެހޭ ޮގތ ން  ވެސް ވާނީ އަޅ ަގނޑ ެގ ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނ ވާފައި ހިތަދޫއާ  ހެލްތ  މިނިސްޓަރަށް މިހާރ   ،ވަނީ

  ނ ޖެހޭނޭ ބޮޑ  ބަހެއް ކިޔާކަށް ވާލ ކޮށްފައޭ. އެހެންވީމާ، ހެލްތ  މިނިސްޓްރީެގ މާ ހަ ހ ންނާނީ ބޯޑަކާމިހާރ  ތިޔަ ތަން ވީ 

 ؟އަޅ ަގނޑ  މި ބެލީ. ދެން އެ ބޯޑަކީ ކޮން ބަެއއްތޯ  ދެންނެވޭތޯ  ތިޔަ ކަމަކަށް. ިމއީ ހަމަ ވިދާޅ ވި ޮގތް. ައކ ރ ން ައކ ރަށް

ވ ރެ އިތ ރަށް ޯގހޭވީ.    ކ ރިއަށް  ،މި އަތޮޅ ެގ މެންބަރ ން މި ބ ނަނީ  ، މަ ދާއިރާެގވާލ ކ ރީހައެ ބޯޑ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ކޭޓްކ ރާބަޖެޓ ަގިއ އެބަ ޮއވޭ. ބަޖެޓ ަގއި ފައިސާ އެލޮ  ،އްލެްއ ކަމަށް ވާތީހަ ފެން ދޭތެރޭަގިއ އޮތް  އެހެންވީމާ، ިމއީ ދެ

ހިތަދޫ   ،ކ ނަހަންދޫ  ،މާވަށް ؛ދާއިރާ  ެގޅ ަގނޑ  އަ  ،ބޫލ ކ ރީަގކަމަށް އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ   

ރައް ހިމެނޭތީ  އިންތިވެސް  ސަރ ކާރ ެގ    ބ ކޮށްފައިޚާޔިތ ން  ދެން  ެގނައީމައޭ  މިކަން  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހަށް  މިތިބަ 

އަޅ ަގނޑެއް އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  މިކަން  ނ ކ ރަން  ގަ   ސަމާލ ކަމަށް  ެއްއވެ  ދިވެއްސެްއގެ ބޫލެއް  ސް  ހައިސިއްޔަތ ން 

ރަތް ައއީމަ  މައްސަލަެއއް  މިފަދަ  މެންބަރަކ   އެއީއިްއޒަތްތެރި  ކަމަކަށް.  ދ ނިޔޭަގއި    ، ޖަހަންޖެހޭނެ  މިއީ ޞިއްޙަތަކީ 

  99ފަތ ރ ވެރިކަން ރިސޯޓ ތައް  ،  . މިކަމަށް ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މަހަށް ޮގސްއަޅ ަގނޑ މެން ތިބެމ ެގ ެއއް ނަސީބ 

ދީ މަހ ޖަނ ންނަށް  ެގންނަނީ  އެނދ   ، އަހަރަށް  ފަތ ރ ވެރިން  މިތަނަށް    ،އިކަމާބެޑޭިވޑް    ،މެޑޯނާއާއި   .ހަދައިެގން 

ނި  ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާއި މި  ދަވަނީ ކީއްކ ރަންތޯ ނަރ ދަމާއެއް ނެތިްއޔާ، ބޭސްގ ޅަެއއް ނެތިއްޔާ،  ންމީހ ން މިތާ 

ނެތިއްޔާ މެޝިނެއް  މި  ؟ސްކޭން  އަޅ ަގނޑ މެން  މިވަ  މިކަމަށޭ  ދެން  މައްސަލައެއްތިބީ.  މިއަށް  ރ   މި   ؛ލީމަ 



2220 މާރިޗ   92          ޖަލްސާ                               ވަނަ   42މަ ދައ ރ ގެ ގެ ފ ރަތަވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް    ކަށް ވިޔަސް.ބަލައިނ ަގންނަންޖެހޭނެ އެއްެވސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަ

އަށް ފޮނ ވަން  ލަދިނ ން. ކޮމިޓީހަމައަށް ފޮނ ވާ   ކޮމިޓީއާ، މި ަމްއސަލަ  މި ަމއްސަލަ  ،ބޮޑަށް އެދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައޅ ަގނޑެއް ނޭދެން ފަހ ން މި މައްސަލަ ލޮބީކޮށްެގން އަނެްއކާ މި މައްސަލަ ބޭރ ކޮށްލާކަށް.  އްހާއިރ .  މެންދ ރެ  ާގނެވޯޓ ނަ

އެ  މިބައެއް  ތަނަށް    މި ފަހަރެއްަގިއ  މެންބަރ ންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ެގ  ވަޑައިނ ަގންނަވާ  ަގޑިއަށް    ވަގ ތ  

 ،ދެންނެވީ. ތި ބޭފ ޅ ން ޝައްކެއް ވަސްވާހެއް މި  ބައިަގއި މި ވާހަކަ    އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ  ވަޑައިެގންނެވިދާނެ.

ކަމ ަގިއ ޮއެވއްޖެއްޔާ ލ. ައތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ގ ޅ އްާވށޭ. ގ ޅ ްއވާފައި ބަލާށޭ ާމވަށ     މި  އް ވަރެްއެގ އ ންސ ރެ  އެވެސް 

ތެދެއް ކަމަށް ވަންޏާ    !ތް ޖަްއސަވާއި މިއީ ދޮެގއް ކަމަށް ވަންޏާ ރަޗެއްތޯ. ބައްލަވާފައް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅީ ކޯ

ލ.    ،ތް. އަޅ ަގނޑ  ޝައްކެއް ނ ކ ރަން އެްއވެސް ރައްޔިތަކ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މިކަން ކ ރަންވާ ޮގ

އިތ ރަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ގެ ށް. އަދި މީކައަތޮޅ ެގ ެއއްެވސް ރަްއޔިތަކ  މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭަގއި ޚިލާފ ވާނެ ކަމަ

 ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް ޓަކައި. ޙީއެބަ ދޭ މި ޞިއްން   ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް ޓަކައި. ފަތ ރ ވެރިޙީޞިއް  ދޭ މިވެސް    ންއަތޮޅ ތ.  

  ، ސަކީ އިލްތިމާ،  އިޚްލާޞްތެރި އެދ މަކީއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ  ހ ރޭ.  އެބަ    ތައްބޯޓ ސަފާރީ  ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ  

،  ސާސް ތި ބޭފ ޅ ންެގ ހިތްޕ ޅަށް ެގނެސްއިހ ރައްޔިތ ންެގ    ، ވިސްނ މަކ ން ވިސްނައި  ންމިއަށް ތަންކޮޅެއް ހިއ މެނިޓޭރިއަ

 ކޮމިޓީަގއި މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.    ،މި މައްސަލަ ބަލައިަގނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  މައްސަލައާ  މި  ހ ޅ ވައިލަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.   ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ވަރަށް    މަރ ކަޒ ތަކާއި ހޮސްޕިޓަލ ތަކ ަގއި އެކަށީެގންވާޙީރާއްޖޭެގ ޞިއް  !ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދ ފ ޅެއް

ދަންނަވަންތޯ    އެކަމަކ   ނެތް.  ވެސް  އެމްބިއ ލާންސް  އްކ ރަންތޯކީ   ،ނަރ ހ ންނާއި އެޓެންޑެންޓ ންނާއި އަދި ޑޮކްޓަރ ންނާއި

އަވާހަ ސަރ ކާރ   މި   އެމްބިއ ލާންސްތަކާއިއިކަެއއް.  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ތިބި  ކ ރީަގއި  ސްޓަރ   ފަިއވް  ،އިރ ަގއި 

މިއަދ  މި ވާހަކަ   ،ނަމަ  ތަމ ރީނ ކޮށްފައި ތިބި  މަށްކަންކަ  މި  ،ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ޑޮކްޓަރ ންނާއި   ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

މިދައްކާކަށް އަިއސް  ސަރ ކާރ   މި  ތިން  ނ ޖެހޭނެ.  އަހަރ ހަތަވީ  ވެސް  ެގ  ރ   ޑޮކްޓަރ ން  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ތެރޭަގއި 

ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ނަރ ހ ން ވެސް ހޯދަންޖެހެނީ. ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އެންބިއ ލާންސް ވެސް    ،ނީހޯދަންޖެހެ

އެތާނަގއި    ،ޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލާއިރ އިކ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާެގ އެހެރަ އި ؛ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހޯދަން
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 ސަބް  ވެސް  . ވަރަށް ބޮޑަށް ދ ނިޔޭެގ އެތަންމިތަނ ން ޑޮކްޓަރ ން ހޯދައިެގންވެސް އެކަށީެގންާވވަރަށް ނަރ ހ ންނެއް ނެތް

ނެތް. ެއމްބިއ ލާންސްތައް  ވެސް އޮތީ   ނެއްާގތަކަށް ވެސް ޑޮކްޓަރ ން  ތަކަށާއި މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ފ ދޭވަރަކާސްޕެޝަލިޓީ

އެންބިއ ލާންސް  ތިން  އޮތް  ެގނެސްފަިއ  ކ ރީަގިއ  ތިން    ކަށްރަޙައްދަސަބޮޑ     ވަރ ެގއަތޮޅ   އަްއޑޫ  .ވަރަށް  އެ 

ޔަ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވޭ.  ވާވަރެްއ  އެބަީގއެންބިއ ލާންސްއިން  ދޭ  ންކަން 

އަތޮޅަށް ެވސް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އިތ ރ  ފަސް އެންބިއ ލާންސް އައްޑޫ

ބޮ ރައީސް ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ތެރެއިން  ؛ ޑަށް  ފައިސާެގ  ބޭނ ންވާ  ހޮސްޕިޓަލަށް  ިއކ އިޓޯރިއަލް 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ހިންޭގކަށް    ވެސް ހޮސްޕިޓަލް  އަހަރ   ފަންސާސް އެތައް މިލިއަން ރ ފިޔާއެއް ލިބިެގންނޫނީ މި

،  އެނިގވަޑައިނ ަގންނަވަނީ   ށްއޮތް. ާމވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  އެބަ  ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްަގއަޅ ަގނޑ މެން  

މީދ ކ ރަން. ންެވސް ކ ރެއްވި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހީވި. އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އ   ކަންއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ 

  ، ތިޞާދަށް ދިމާވެެގންދިޔަ މިންވަރާއިލަތ ަގއި އިޤ ހާ  އެނޭގ. ރާއްޖެއަށް މި ކޮވިޑ ެގ  ކަންނ ަގންނަވާއެކަމަކ ، އެނިގވަޑައި

ވަރާއި އަިއ  ފަތ ރ ވެރިން  ާއމްދަނީއާއި،  ރާއްޖެއަށް  ލިބޭ  ރައްޔިތ ން   ،ދައ ލަތަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  ކޮިވޑ ން  ސަރ ކާރ ން 

ތިޞާދީ ހ ރިހާ  ޤ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ އި  ، އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދާއި  ،މާޔަތްކ ރ މަށް ކ ރި މަސައްކަތާއިހި

ލަތ ަގއި ވެސް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  ހާމި    ތައް.ޮގންޖެހ ންހ ރި ބޮޑެތި  އަށް  ކ ރަން ހ ރި ފައިސާދާއިރާއަކަށް އިންވެސްޓ  

ބަންދ ނ ކޮށް  ، ބަނޑަށްނ ޖައްސައި ެއކަށީ  ،ހޮސްޕިޓަލްތައް  ފަރ ވާހޮސްޕިޓަލްތަކ ން  މިންވަރަކަށް    ތަކެއްެގންވާ  ލިބޭނެ 

 ؛ވާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގ  އް ހައެންމެ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ޝ ކ ރ     ،ރ ކާރަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންކަންކ ރ މަކީ ސަ

ހ އްޓަސް މެޝިނަރީ  ިގނަ  ޓެކްނީޝަނ ންނާއި  ،ކިތަންމެ  ވަނީ   ،ޑޮކްޓަރ ންނާއި   ،އެކަށީެގންވާ  ކަމަށް  ނެތް    ނަރ ހ ން 

ބަލ ން ފަށައިެގން މި ރާއްޖޭަގއި މި ހ ރިހާ ކަމެއް އަލ ން  ވޭނެ.ފެންވަރަކަށް ނ ދެ   ވިްއޔާ ރަްއޔިތ ން އެދޭ އެންމެ ރަނަގޅ 

ތިން    ގައިއަތޮޅ    އަްއޑޫ ؟ދީފިތޯއެމްބިއ ލާންސް ރާއްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކަށް    ކިތައްއިމ ކ ރަން.  ގާ   ސަރ ކާރަށް ޖެހ ނީ އަލ ން

ާގޑިޔަލ ަގއި މި   އެމްބިއ ލާންސެއް ނެތި ބަރޯސ ރެ ބާ އެމްބިއ ލާންސެއް އޮތީަމ. އެްއވެސް  އްއެމްބިއ ލާންސް އޮތީ ކ ރީ 

ހޮސްޕިޓަލްތަކަ ވެރިކަމ ަގއި  ިމ ޙީޞިއް  ށާއިބޭފ ޅ ންެގ  ރައިސް.  އިއްޒަތްތެރި  އ ފ ލަންޖެހ ނޭ  މީހ ން  މަރ ކަޒ ތަކަށް   

ސް  ވ ރެ ިގނަ އެންބިއ ލާން   އަށްތޭކަސަހޯދަން. މިދިޔަ އަހަރ   އެމްބިއ ލާނސް  ތަންތަނަށް ވެސް    ސަރ ކާރަށް ޖެހ ނީ އެ

މި މަޖިލީހ ން ބަޖެޓ  ފާސްކ ރާއިރ    ،ބޫލ ކ ރަންަގ. އަދިވެސް ފ ދޭވަރަކަށް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އެތެރެކ ރި  އަށްރާއްޖެ

އެންމެ  .  ނިންމާލަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައިސްމި  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ   ؛މަދޭނަވެސް މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ބަޖެޓ 

ެއކަށީެގންާވ  ެއބަ    މަސައްކަތް ބ ރަކޮށް  ސަރ ކާރ ން ަވރަށް    ،ނޑ ެގ ވާހަކަައކީއަޅ ަގ  !ސިކ ންތެއް ދެއްވާ ކ ރަްއވައޭ. 

ހ ރިހާ އެންމެން    ކަމެކޭ.  ންޖެހޭބޫލ ކ ރަަގނެތް ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން    ފައިސާާއއި ެއކަށީެގންވާވަރަށް ނަރ ހ ންނާ
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ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި    ޓަކައި   ތް މައްސަލައެކޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށްޤީޤަތަށް ހަދަންޖެހިފައި އޮމަސައްކަތްކޮށްެގން ޙަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި   ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ގައްދޫ  އަރ ވަނީ 

  މެންބަރ . ޒާހިރަށް. ގައްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި އަޙްމަދ 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާވަށ   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރިއްޔާ 

ވެސް ކ ރިން. ިއއްޒަތްތެރި    ތާއީދ    ،ވެސް ދިނިން  ވޯޓ ވެސް ެއއްޗެކޭ ބ ނެލަން ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަިއަގންނަން  

 ށްއެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލަ  50  އި ދ ތަކެްއވި. ގައްދޫަގއ ދަނީ މި ސަރ ކާރަށް. ވަ  އަހަރ  މި ހިނަގމ ން މި  4އާދެ!   ؛ރައީސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަ   . ައދި އެ ވީވޭ ދ ވި. ކޮންމެ އަހަރަކ  ބަޖެޓ ަގއި ވެސް އޮއ ވެސް ވަ   ގެ އްދޫތަނެްއ ނޭނޭގ 

  ޙީ ހިނަގމ ންދާއިރ . ވާދޫެގ ޞިއްހަތަރ  އަހަރ   މި    ، މަރ ކަޒަށް އެރި ކ ރިެއރ މެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޙީޞިއް

 މަރ ކަޒ ެގ ބޭފ ޅ ން  ޙީޭއެގ ބަދަލ ަގއި ެއ ޞިއް  .މަރ ކަޒަށް އެރި ކ ރިއެރ މެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައިސް

ލަިއެގން   ށްމަރާމާތެއް ކ ރަން ބޭނ ންވީމާ އެއަށް ހ އްދައަ  .ކަމެއް ނ ެވއޭ  ެއވެނި  ،މިވެނި ކަމެއް ނ ވޭ  ،އިއަޅ ަގނޑަށް ގ ޅަ 

ެއކަމެއް ހިނާގ  ާވއިރ   އަހަރެއް ރިޕްލޭސްެއއް ނ ކ ރެވޭ  ވެސް  ިއކ އިޕްމެންޓް  ނެތީކީ ނޫން   މީހ ން  .ތަނެއް ނ ފެނޭ. 

 ؛ކ ރެވެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޫން. މެނޭޖ ނ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީހ ން ނެތީކީ

އެތާނގެ ޙީމި ޞިއް   ،ނަމަ  މެނޭޖ ކ ރެވޭ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިނާގނެ  ރަނަގޅަށް  މަރ ކަޒ ތަްއ  ްއ  ބައެ   އަތޮޅ ގެ  ؛ 

ބަރ  ދަ  ނީއޮންނަ  އިއްޔާ މ ޅި ަގއިގަ . އިށީނދެއްޖެަގިއ ހ ރީ ދަބަރ ޖަހާފަރ  ނީޗައެތާނެގ ފަރ    މަރ ކަޒ ތަްއ ހ ރީޙީޞިއް

އިްއޒަތްތެރި   ހ ރި  ފޮޓޯ ވެސް. އަޅ ަގނޑަށް ދެްއކިދާނެ ފޮޓޯ ވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި އެބަ

އަޅ ަގނޑަ  ެއކަމަކ   ރައީސް. މިއަދ   ވާހަކަ  ެއބަ    ށްމި  ކައިރީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ރަްއޔިތ ން  މަޖ ބޫރ ވޭ.  އެބަ  ދަްއކަން 

ހޮސްޕިޓަ  ކޮންއިރަކ   ،ރޭ ސ ވާލ ކ  ަގއްދޫ  އަޅ ަގނ  ކޮންއިރަކ  ؟އަންނަނީ  ލްހެްއޔޭ  އެއް  މި ؛ޑ މެންހެްއޔޭ    ތަނ ން 

ކޮބައިހެްއޔޭ   ؟ޓެސްޓެއް ހަދާލަން ދާންނ ޖެހޭ ދ ވަހެއް އަންނާނީ ކޮން ދ ވަހަކ  ހެްއޔޭ  ަގޑިއިރ ެގ ލޯންޗ  ދަތ ރެްއ ކޮށްފައި

ގައްދޫ    ،އެބަ ކ ރޭ ިމއަދ   ެއ ސ ވާލ  ައޅ ަގނޑާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ހަނދާންނެތ ނީހެއްޔޭ ؟ކ ރި ހ ވާތައް  ،ދ  އ ވީ ވަ

މ ވަްއޒަފ ން އެބަ ތިބި   200  އިރައްޔިތ ންނާއި ވާދޫ ރަްއޔިތ ން އެ ސ ވާލ  އެބަ ކ ރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނަކައިގަ 

ދޭ. އެކަން އެބަ ކ ރޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މ ސާރަތަކެއް އެބަސް. ރަނަގޅ  ވާހަކަތަކެއް. ރައްޔިތ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީ
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ދަނީ މަގ  ހަދާތާ. ރިންްގރޯޑ ަގއި    ވަމ ން މި   އަހަރ   4ކަމެއް ނ ހިނާގ. އާރ .ޑީ.ސީަގއި ވެސް މ ވަްއޒަފ ން އެބަ ތިބި.  

މިކަން. އިއްޒަތްތެރި ރަ  އަދި ތާރަކޮޅެއް ނޭޅޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސްޕީޑ ަގިއ މި މިޮގތަށް ދަންޏާ  ؛އީސްދަނީ 

؛ ނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ހޮސްޕިޓަލް ވެސް މި ފަސް އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިން އެޅޭނެހެ   ހިެއއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް

މަސައްކަތް   ،ދ އ ދެއް ެވސް އަދިެއއް ނ ފ އްދޭ. އެއް ވަ އ އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ރަށަށް ވީ އެންމެ ވަ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށް 

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި  ދޭ. އެއީ ިމޮގތަށް ހިނަގމ ންހިނަގމ ން އެބަ  ދޭ. އެއީ ަމދ ހެދ ން ގައްދޫެގ. ެއކަންއެބަ  ހިނަގމ ން  

ދައްކާނަން. ދެން އަޅ ަގނޑަކީ އިދިކޮޅ  މެންބަރެކޭ ބ ންޏަސް އަޅ ަގނޑަށް    ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި  ވާހަކަ

 ހެޔޮ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 އަރ ވަނީ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .  އަށް.هللا އީވާ ޢަބްދ 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މާވަށ   ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވާ  ޕީ.އެން.ސީއަށް 

ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް  ހ ށަހެޅ އްިވ  ެއ  މެންބަރ   ފިތީ.   އަޅ ަގނޑ    ،އިްއޒަތްތެރި  ފެއްސަށް  ހަމަ  ވެސް 

އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ނ ވިސްނެނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ    ،ވެސް ދެންނެވިހެން  އިްއޔެައޅ ަގނޑ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އަމިއްލަ ދާއިރާެއއްެގ ތަރައްޤީއާ  ،އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެއް ވިޔަސް   އެއީ އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނާ

ހ ށަހެޅީމާ މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ކި،  މައްސަލަެއއް  އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވެޭއ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ހ ށަހެޅ ްއވީމާ  ޔާފައި 

އަޅ ަގނޑަށް ނ ވިސްނޭ. އިއްޒަތްތެރި    ،ނ ދޭންވީ ސަބަބެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރިޔައަޣްލަބިއްޔަތ  ބޭނ ން އެ ބަހ ސް

މައްސަލައެއް   ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ނ ހިނގައިެގން އެ ވާހަކަ. އިބާރާތ ަގއި ވެސްރޓަ ،ޮއތީ  މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އެ

ސަރ ކާރ  ނ ލަފާކަމ ން ނ ކ ރަނީއެކޭ.   ،ސަރ ކާރ ން ަގދަކަމ ން ނ ކ ރަނީކީއެކޭ  ނޫން  އޮތީކީ ނޫން. އިބާރާތ ަގއި ވެސް އޮތީކީ

ޕީ.ޕީ.އެމަ ވީމާސަރ ކާރ ން  ތަނެއް  ނިސްބަތްވާ  ޮއތީކީއެކޭނ ކ ރަނީކީ  ށް  ވާހަކަެއއް  އެކަހަލަ  ސްކޭން   ވެސް  .  ނޫން. 

މީހާ ވެސް މި ޖެހެނީ މާލެއަށް ދާންށޭ.  ކޮށްލަން މާބަނޑ ދ ވަހޭ. އީ.އެން.ޓީެއއް ނެތޭ. ސްކޭންމަސް  ނެތްތާ ތިން  ޑޮކްޓަރެއް 

ޚިދ މަތްކ ރާ  ށް ހާހަކަށް އާބާދީއަ ތިރީސް ފަސް ާގތްަގނޑަކަށް ،ޅަކަށް ޚިދ މަތްކ ރާ ތިން އަތޮއީ މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވާހަކަ ރައީސް ދާއިރާއަށް    ،ހޮސްޕިޓަލެއްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅީމާ  މަޖިލީހަށް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    ، ނިސްބަތްވާ 

ޮގ  ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގއަޅ ަގނޑ    މީހ ންެގ  އޮތް  މެޖޯރިޓީ  އަދި  ވެސް  ޮގތ ން  ޕާޓީެގ  ހިންާގ  ވެސްސަރ ކާރ   އަދި   ،ތ ން 
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ޅ ަގނޑ ެމންެގ އަޚ ލާޤީ ޒިންމާއަކީ އެ  އަ  ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ން ވެސް އަޅ ަގނޑަށް  

މީހ ންނަށް   ތަނ ން ރަތަށް ފިތިއްޔާ ލ. އަތޮޅ   މި؛ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ެގންޮގސްެގން ބަލައިދިނ މޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އްސަލަ  މަ  ،ލަތ . މިތަނ ން ރަތަށް ފިތީމާ ލ. އަތޮޅ  މީހ ންނަށް ހަމައެކަނި އެނޭގނެ ެއއްޗަކީ ހާނޭނޭގނީތޯ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  

؛ ތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެމް.ޑީ.ޕީން މީތި ބަލާކަށް ބޭނ މެއް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ މިހެންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔި

އޮތް ބޮޑ  އަޣްލަބިއްޔަތ ަގއި  އެ  ށް  ޕީ.ޕީ.އެމަ  ރަީއސް ޔާމީންެގ ؛އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ މިދިޔަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ތިބީމާއަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  މީހ ންކޮޅެއް  މަދ   ވަކާލާތ ކ ރާ    މިތާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް  އެއްެވސް  ން ހިލާ 

ފޯނ ތައް ހިފައިެގން ނ ކ މެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މޭޒ މައްޗަށް އަރަިއެގން ެވސް  ނ ލިބ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ޖެހ ނީ މެަގ

އަޑ   އެމް.ޑީ.ޕީއައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަީއސް   65ށް  އ ފ ލަން.  އިއްޒަތްތެރި  ލިބ ނީމާ  އަދި    ،ޮގނޑި  ވެސް  މަނިކ ފާނ  

ކަމަށް ކ ރިމަތިލަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދެންނެީވ އަޅ ަގނޑ ެވސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްކަމަށާއި ނައިބ  ރައީސް 

ޖަމާޢަތެއްެގ  ؛ ނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްދޭނަމޭ. އަޣްލަބިއްޔަތ  ބޭނ ންކ ރާނީކީ ނާޖާއިޒ  ޮގތަކ  ނޫމައިނޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޓ 

ޕާލަމެންޓަ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ  ނ ވަތަ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ްގރޫޕ ޮގތ ަގއި  ިއތ ބާރ   ރީ  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  ކޮންއިރަކ ތޯ  މިހާ  ެގއްލ ނީ 

މިއީ ސިޔާސީ    އ ފެދެނީ. މިއަށްވ ރެ ތަޞައްރ ފ  ފ ދެންޖެހޭ އެބަ. މި މަޖިލީހ ގައިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ 

އެބަ ފ ރ ޞަތ     ންެގންދަން އެމް.ޑީ.ޕީނާރެސް. ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގ  ރާްއޖޭެގ ސިޔާސީ ބަހ ސް   އީކަންކަމ ެގ ނާރެސް. މި

ނ ވާ މައްސަލަތައް  ހިނަގމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅ ނަސް   ދޭންޖެހޭ.  މިތާނަގއި  ހަދަން    ދާއިރާތަކ ގެ   ،ކަމަށް 

ަގލޮޅ     ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަތޮޅ ެގ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތ ންނަކަށް ނޯޅޭނެ. މާަވށ  ދާއިރާެގ މައްސަލަ ނ ވަތަ ލ.

ިއއްޒަތްތެރި    ،އެހެން ތާކ ން ވެސް ނޭދޭނެ  ،މައްސަލަ ބަލާކަށް ަވކި ހއ.އަކ ން ހދ.އަކ ން  ެގއ ތ ރަށް ނ ކެރެންޏާ މާލޭ

މައްސަލަތައް ރަނަގޅަށް ބަލައިދިނ ން ނޫން   ،. ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މިއްޔާރައީސް

ށް ެއއީ ސަރ ކާރާ ޖަްއސާލަނިއްޔޭ ބ ނާ ކަމަށް ވަންޏާ ނަކަށް ނޯންނާނެ. ކިރިޔާ މައްސަލައޭ ބ ނާއިރަންޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެ

 ވަރަށް އ ނދަޫގވާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   2023އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ   އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ސިރާޖަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖ 
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މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިއަދަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،   ވޭ.އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް މާވަށ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން ބޭނ ން

އެއް ހ ށަހެޅީމަ އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ  މިފަދަ މައްސަލަ  ންހަމަ ވަރަށް ލަދ ވެތި ދ ވަހެއް. އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ

އަތޮޅ ެގ    ަގއި ފިތ ަމކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ލަދ ވެތި ކަމެއް. ލ.އިޕާޓީަގއި ތިބި ފަރާތްތަކ ން ރަތަށް މި މައްސަލަ

. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ެގ ހާލަތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް. އެކްސްރޭއެްއ ނ ނެޭގތާ މިހާރ  ތިން މަސް  މ ަގ ؛ހ ރި ހޮސްޕިޓަލް

މަސްވީ.    6ދ ވަސްވީ. ސްކޭން ޑޮކްޓަރެއް ެއއްޮގތަކަށް ނެތްތާ    ިގނަ  ވ ރެ   ދަތ ެގ ފަރ ާވއެއް ނ ލިބޭތާ މިހާރ  އެއް އަހަރަށް

ބަިއވަރ  ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އިދާރާތަކ ެގ    ބެހޭ  ށް ސާރ ކާރ ެގ ކަމާފާހަަގކޮ  ިމ ކަންކަން  .މިހެން ކިޔަން 

ން އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީ ެގނެއްސަ. މި މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ   އެތައް ފަހަރެްއެގ މަތީސަމާލ ކަމަށް މީެގ ކ ރިން ެވސް

މައްސަލަ  ،ހ ށަހެޅީމާ މި  މެންބަރ ން  ނިސްބަތްވާ  އެއްޮގތައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ހަމަ  ފިތ މަކީ  ރަތަށް  ވެސް  ަގއި  ކަށް 

ކަެމއްނެބަލައިަގނެވޭ އަޅ ަގނޑ މެން    ެއކަންނޫން.  އަބަދ ވެސް  ޕާޓީައކީ  ަގބޫލ ކޮށް  ެގ  ޮގތް  ކަންކަން    ، އޮންނަ 

ވެސް ހޮސްޕިޓަލެއް ނ ހިންޭގ. ހޮސްޕިޓަލަށް . އެްއޮގތަކަށް ސްރަނަގޅ ކ ރ މަށް ަވކާލާތ ކ ރާ ބައެއް. ހޮސްޕިޓަލ ެގ ހާލަތ  ގޯ 

ސަރ ކާރ  މައިަގނޑ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކ ރި.  ެގންނަން  ބަދަލ ތަކެއް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް   އައިސްެގން 

ލ   ޓަލ ން. އެ ބޯޑަށް ހޮސްޕިއި ބޯޑެއް އެކ ލަވަ  ތަކެއް ދިނ ން.ހިންތަކަކަށް ަވޒީފާޓެއްެއކީަގއި އ ޅޭ ރަ  ،ބަދަލަކަށް ެގނެވ ނީ

. ހޮސްޕިޓަލ  މިހާ ބޮޑަށް ހަލާކ ެވެގންދިޔަީއ  ޓަލ  ހަލާކ ކޮށްލ ންބިލ ނޫން ފަރާތްތަކެއް ލައިެގން މ ޅި ހޮސްޕިޤާފަދަ    ނ ހިންޭގ

ލި ހިސާބ ން. މި އިނަަގިއެގން ބޯޑެްއ އެކ ލަވަ   އްމި ދެންނެވި ޮގތަށް އެްއވެސް ޮގތަކަށް ހިންގ ންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކެ

އެހެންނަމަވެސް،  މީހ ން ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަމ ންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެއް.    400ރެޖ ކޮށް ދ ވާލަކ   ހޮސްޕިޓަލަކީ މީެގ ކ ރިން އެވް 

ނ ދާކަން. ލަށް ދައްކަމ ންޓަމީހ ން ވެސް މި ހޮސްޕި  100މިހާރ  ދ ވާލެްއެގ ަމއްޗަށް    ،ނީއެކ  ފާހަަގކ ރަންޖެހެޔާ  ހިތާމަ

މ.    ،އަތޮޅ    އަތޮޅ ެގ އިތ ރ ން ތ.   އެއީ ފަރ ވާެއއް ނ ލިބޭތީ. މީެގ ކ ރިން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފަރ ވާލިބޭތީެވ ލ.

އާދޭ. ފަރ ވާހޯ  އަތޮޅ ން އެންމެ  ދަން  ައޅ ަގނޑ މެން  އޮބިނޯެވެގން  ބަންދ ތަކ ަގއި  ހަފ ތާ  އޭރ    ބައެްއ  ަގިއ  ފަހ ން 

ފަހ ން   ފެރީ ބާއްވާ ހިސާބަށް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  މި ބޯޑެއް އެކ ލަވާލި  ވާހަކަދައްކަިއެގން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ

އެކީަގއި އ ޅ ނ     ،އެތާނަގއި ހިންގ ނ  ކަމަކީ  ،ރެވ ނ  ކަމަކީހޮސްޕިޓަލެއް ނ ހިނާގ. ފަރ ާވއެއް ނ ލިބޭ. އެތާނަގއި ކ 

މަސަްއކަތެއް   އެްއވެސް  ރަނަގޅ ކ ރާކަށް  ހޮސްޕިޓަލ   ކަމެއް  އެއްވެސް  އެނޫން  ބަހާލ ން.  ވަޒީފާތަކެއް  ބަޔަކަށް  ާގތް 

ރ ވާލިބ ން. އީ.އެން.ޓީ  ހޮސްޕިޓަލ ން ރަނަގޅ  ފަރ ވާެއއް ލިބ ން. ދަތ ެގ ފަ  ، ކ ރެވިފަެއއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ ެގ އ ންމީދަކީ

ޑޮކްޓަރ  ލިބ ން.  ލިބިންޑޮކްޓަރެއް  ފަސޭހަކަމާެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،  ޚިދ މަތް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޮގތަކަށް އެކީަގއި  ލިބޭނެ 

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޔ އެކަންކަން ބަދަލ ެވެގންދި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ކ ޅ ދ އްފ ށީ  އަރ ވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  

  މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފް ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ޔަީގނ ން ވެސް މިފަދަ    ހަމަ  ،ހަމަ ްގރީންޖެހީ   އާދެ! މި މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ވެސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް   ،މައްސަލަތަކަކީ  އެންމެ  މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  މި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

މައްސަލަތަ އެހެންނަމަވެމަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ  ދެކޭތީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ހަމަ    ސްއް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން    ،އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ފާހަަގވެފައި އޮތީ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަށްއަރަނީ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

އަހަ  ނ ދޭވަރ ެގ  ސަރ ކާރަކ ން  އެއްެވސް  އެހެން  ޚިދ މަތަށް  ޞިއްޙީ  އެބައޮއްއަތޮޅ ތެރޭެގ  ދީފައި  ތް.  މިްއޔަތ ކަމެއް 

ޔަީގނ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ހަމަ ؟އަތޮޅަށް މިއަދ  މިހެން ދިމާވެެގން މި އ ޅެނީ  އެހެންނަމަވެސް، ކީެވއްެގންތޯ ލ.

. އަޅ ަގނޑަށް އެހެންނަމަވެސް، މަންޒަރ  ހ ށަހަޅ އްވާނީ ކަންތައްތަކެއް ހ ރީމާަގބޫލ ކ ރަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް  

ޮގތަކަށް. ެއކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ޞި  ،މިހާހިސާބަށް އާދެވ ނ އިރ ަގއި  ފެންނަނީ އެހެން  އްޙީ  ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޚިދ މަތް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފަިއާވކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް  

  ،ރަފ ކ ރެވި ޢާއެތަކެއް އައ  ޚިދ މަތްތަކެއް ތަ  ،ންނައިރ ަގއި ފެލ   ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަ  ހަމަ އެންމެ ކައިރިން ކ ޅ ދ ްއފ ށީ

ހެދ މަށްފަހ ަގިއ ވެސް  އްޞަކޮށް ަވކި ބޮޑީއަކަށްފެނޭ. އަދި ޚާ ތަން ައޅ ަގނޑަށް އެބަ އެތަކެްއ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކ ރެވޭ

  އެއްބާރ ލ ން ވެސް އެބަ ރ ެގ  ޓަމިނިސް  ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހެލްތ    ތަން އެބަ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭ

ލިބޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   . އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ރައީސް އޮފީހ ެގ މިނިސްޓަރ ޢަލީ ޝިޔާމްެގ ެއއްބާރ ލ ން ވެސް އެބަލިބޭ

ރަފ ކ ރެވިއްޖެ.  ޢާއެމް.އާރް.ައއި ތަ  ިގނަ މީހ ންނަށް މިހާރ ވެސް ސީޓީ ހެދިއްޖެ.  ވ ރެ  އަށް  1800ފ ކ ރެވިއްޖެ.  ސީ.ޓީ ތަޢާރަ

މ ވަްއޒަފ ންބް ކ ރެވޭ.  އެބަ  މަސަްއކަތް  ބޭންކ ެގ  މ ަވއްޒަ  ވ ރެ  އަށް 160 ؛ލަޑް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިތ ރ   ފ ން 

ކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ ކ ރެވިއްޖެ. އަދި ޑޮކްޓަރ ން ހޯދިއިރ ަގިއ  ކަެއތަކެއް އަދަދ ތަ  ހަޔަރކ ރެިވއްޖެ. ޑޮކްޓަރ ން

އަޅ ަގނޑ މެ ނެތ މ ން  ކޮޓަރި  މިހާރ   ބަލާނެ  ކ ރިއަށްދޭ.    24ންނަށް  އެބަ  މަސައްކަތް  ހެދ މ ެގ  ރޫމް  އޯ.ޕީ.ޑީ  ހަމަ 

ހ ރެފައި ދަންނަވާލަން މި ކަންތައްތައް ހަނދާންީވ ކަމ ަގިއ    ކަށް މިހެންޔަކ އްލި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ރަނަގޅ ކ ރެވިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން   ،ވިޔަސް 

ރ ން ހޯދ މ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ކޮށް ޑޮކްޓަހ ރި. ޚާއްޞަ  ބައިވަރ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކ ރަން އެބަ

 ؟އްދ ތަކ ން ރަނަގޅ  ޑޮކްޓަރ ން ލިބޭތޯ މި މ ސާރައަށްޙަކައިރި ސަރަ ޮގތ ން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ނިޒާމ  އޮތް
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ހ ރީ ކޮން    މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން ބޭނ ންވާ ސ ވާލެއް. މިއަދ  ފިލިޕީންސްެގ ޑޮކްޓަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދަން 

މި ؟ދަތިތަކެއްތޯ ލިބެނީ  މި  ެގންނަން  އާންމ ކޮށް  މިއަދ   ކީއްެވެގންތޯ  ޞްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއއީ  ޑޮކްޓަރ ން.  ރ ެގ 

އަތޮޅ ެގ    ލ.  ،މިހިރީ ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ؟ އަންނަނީ

  ން. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭޔ  ބޮޑަށް ހިނަގމ ންދި  ވީހާވެސް ފ ރިހަމައަށް ކ ރިއަށްވ ރެ  ،ހޮސްޕިޓަލ  ވީހާވެސް ރަނަގޅަކަށް

 ނަށް އެބަ މި މަސައްކަތްކ ރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ންޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގ މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މެންބަރ     އަރ ވަނީނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ވެލިދޫ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝަފީޤަށް. هللا ދ މ ޙައްމަދ  ޢަބް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންެގ އިތ ރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ    މާވަށް، ކ ނަހަންދޫ، ހިތަދޫއާއި ލ.  .ލޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހޯދަމ ންެގންދާ ަގމ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ން ރައްޔިތ ންނަށް ދެޭވ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކޮށް  ޚިދ މަތް  ބަޔަކ   

ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޮގވަ   ހިންގ ން  ތާއީދ ކ ރީއިސަރ ކާރަށް  ައޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ިމ  މައްސަލަ.  ހ ށަހަޅާ    ، ލަިއ 

ރަށްތަކ ެގ މި  ނ ހާ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އަޅ ަގނޑ  އެލަތެއް  ެއނޭގ  ައޅ ަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އެނޭގ.   ،ދާއިރާގެ   ެގއް 

އަތޮޅ ެގ ޞިއްޙީ    ރަށް ދަށްކަން. އަދި ނ.ލަތ ެގ ފެންވަރ  ވަހާއަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ ދާއިރާެގ ތިން ރަށ ެގ ޞިއްޙީ  

  ލަތ ެގ ފެންވަރ  ވަރަށް ދަށްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިފަދަ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް އައ މ ން އެއާ ހާ

 ށް ވަނީނޫން. ެއޮގތަށް އެކަން ކ ރަނީ ކަމަ  ކ ރަން ހެޔޮާވވަރ  ކަެމއް  ދޫކޮށްލ މަކީ  އިމެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަނ ދައްކަ 

  ދެއްކ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް. މި  ތަނަށް އަިއސް ެއ ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން މަންދޫބ ންނޭ ކިޔައިެގން މި  ،ނަމަ

ނ ަގއި ބަހ ސްތަކެއް ހިންގ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި  ތަ  ތަނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ކިޔަިއެގން މި

ކަން  ކަންބޮޑ ވާ  ވާހަކަރައްޔިތ ން  ވާހަކަތަްއ  ދެކެވެންޖެހޭ  ކަމ ެގ  އެ  އަޑ އަހަންޖެހޭނެ.  ޝަކ ވާތައް  ރައްޔިތ ންެގ  ނެ. 

ޮގތެއްަގއި މި   މި ސަރ ކާރ ން އަދި ޚާއްޞަ  ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން؛ އަޑ އ ފ ލެންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަކެްއ ދެއްކި. ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާ  ސަރ ކާރ  ވެރިކަމަށް ައއ މަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރ މަށް

އެބަދޭ.    ރީ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ވާހަކަ. އެ މަސައްކަތް ފެށިެގން ކ ރިއަށްޝަރތަކ ރާރ ކޮށް ވިދާޅ ވަމ ން ެގންދަވާ ފަސް ޓަ

އަތޮޅ  ވެލިދޫައކީ. އަޅ ަގނޑ     .ން އެއް ރަށް ނއެކި ރަށްރަށ ަގިއ ހޮސްޕިޓަލ ތައް ާގއިމ ކ ރާ ވާހަކަ ދެކެވެމ ންދޭ. އޭެގތެރެއި

  . ކ ރެިވއްޖެ. އިޢ ލާންކަމަށް ޓަކައި ެއކި ޮގތްޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭތާވެއްޖެ އެ  ނިސްބަތްވާ ރަށް. ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް
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ކ ރަހާފަ ނިމިެގން  .ދަްއކައިފި   އިކ ރެހ ން  އަހަރ   ތިން  އެހެންނަމަވެސް،  ދައްކައިފި.  ވެސް  ވެސް  ދިޔައިރ   ބީ.އޯ.ކިއޫ 

ފަހ ން ހެލްތ  މިނިސްޓަރ     ވަނީ ނ ވެފަ. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގިއ އެންމެ   ޮގތް މި  އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށޭ 

މާރިޗ  މަސް    ،ފެބ ރ ވަރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި ސ ވާލަށް ޖަވާބ ދެްއަވމ ން ވިދާޅ ވީ  22ެއއީ   ؛ވަޑައިެގންނެވި ދ ވަސް 

ރިޗ  މަސް ނިމިެގން މި  ލާނެ ވާހަކަ. މީެގ ދެ ދ ވަސް ފަހ ން މާއިލ  ޓެންޑަރަށް ހ ޅ ވަނިމ މ ެގ ކ ރިން ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަ

ރީލް މަހ  އެކަން ކ ރިއަށްދާނެ ާވހަކަ. ކ ރިއަށް އޮތީ އެޕްރީލް  ޕްނ ވޭ. މިހާރ  އަޑ އިވެނީ އެ  ދަނީ. އަދިއެްއ ޭއެގ ޚަބަރެއް

ހ ރި. އެހެންވެެގން    ޅ ަގނޑ މެންެގ އ ންމީދ ތަކެއް އެބަެމދ  އަ  ރާކ ރަން. މި ސަރ ކާ  މަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އ ންމީދ  އެބަ

ރައްޔިތ ންެގ   ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  އަދި  ވާހަކަދައްކަނީ.  ެވސް  ދިފާޢ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

  ، ތް މައްސަލައަކީ އޮ  ޑ ވ ންތަކ ެގ ވާހަކަދައްކަނީ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަން ބޭނ ންވާތީވެ. ިމއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މިކަންބޮ

 ނޫން. މިއީ ފެށ ނީއްސ ރެ އ ޅޭ ކަމެއް  ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައި ޮއތް މައްސަލައަކީ ހަމަެއކަނި މިއަދ  ކ ރިމަތިެވެގން

ކަމ ަގިއ    ޮގތް. މިކަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރި  މިކަން ރާއްޖޭަގއި އޮތް

ާގތަށް    އެކަން އަދިެވސް އެކަށީެގންވާ މިންވަރާ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ވާހަކަތަކ ން ިއވެމ ން އެ ދަނީއިއް   ،ވީނަމަވެސް 

ނ ވާ ވާހަކަ. ރަށ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ނޫންނަމަ ރަށ  ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ަގއި ހ ންނަ ޑޮކްޓަރަށް ފަރ ވާދޭން ވެސް ރަނަގޅ ވެފައި

އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކ މަށް ޓަކަިއ    އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށް. މާލެއަށް ައއިމާފ ރައިެގން މި    އިއެްއކަލަ މީހާ އަރަ  ނޭގ ނީމާ

ހޮޓަލ ންނާއި  ޖެހެނީ  މި  ކާން  ހިފައިެގން.  ކ ްއޔަށް  ތަނެއް  ކޮންމެވެސް  ޖެހެނީ  މި  ހ ންނަން  ދިގ .  އެހާ  ކިއޫ 

 ޖީބ ންދާ ޚަރަދ  މާ...  ، ދާއިރ ، ބޭސްފަރ ާވެގ ޚަރަދ  އާސަންދައިން ރަދ ތަކެއްޚަރެސްޓޯރެންޓ ންނާ. އަތ ން އިތ ރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: އިގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ހޮވާފައި   ހަމަގައިމ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންެގ    ވެސް  ަގިއ  ގ  އް ހަހ ރީ 

އެއްެގ ސިފަިއަގއި ޮއެވ ން ޕާޓީމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  ނަށް ދަތިވާ ކަންކަންވާހަކަދަްއކާނެ ކަމަށް. އަދި ރައްޔިތ ން

ދޭތެރެއަކ ން އެބަ ވަދެލަން. ބިތ ަގއި ޖަހާފައި  ފޮތް ވިްއކާ ެއކަން ކ ރާނެ ކަަމށް. އަޅ ަގނޑ  ހެލްތ  މިނިސްޓްރީއަށް ދޭތެރެ

އިން ހެލްތ  މިނިސްޓްރީަގއި އެބަ  ކަންނޭނެގ ވިްއސަކަށް ފޮޓޯފ ޅ   25ރ ަގއި ާގތްަގނޑަކަށް  ހ ރި ޕޮޓޯފ ޅ ތައް ގ ނާލިއި

ާގތްަގނޑަކަށް ދައ ރަކީ ފަސް    ،ދެން އެއިން ކޮންމެ ފޮޓޯފ ޅެއްެގ މ އްދަތަކީ  ެގ.ށްފައި ތިބި ބޭފ ޅ ންމިނިސްޓަރ ކަން ކޮ
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ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި އޮތް ހާލަތަކީ    ިއރ ަގއި އެ ނިޒާމ  މިއަދ އިލާއަހަރ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ބެލީ. ބަލާފައި ހިސާބ  ހަދަ

މެނިފެސްޓޯެއްއ    ،އްޔޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ ޮގތ ަގއި ނ ކ މެ ރައްޔިތ ންނަށް ފޮތެއްެގ ސިފައިަގއިއި އެ

ދެއްކިއިރ ަގއި ޭއަގއި އޮންނާނެ ލިޔެފައި ކަންކަން، ކަންތަްއތަކެއް. މި ސަރ ކާރ  އައިސް    ، ހިފައިެގން ނ ކ މެ ބެލިއިރ ަގއި

އެބަދޭ. އަދި އެ  ޮގތް ބަދަލ ކ ރ މަށް ވަރަށް ިގނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރައްވަމ ން   ތްނިޒާމ  އޮ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ

ެގންދޭ ވަސީލަތްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ     ވެސް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އެބަ  ލްފަސް ހޮސްޕިޓަ

ބޭނ ން މިނިސް  ،ސާފ ކޮށްލަން  ހެލްތ   ހިންީގކ ރީަގއި  ދަށ ން  ރަނަގޅ މިއަ  .ޓްރީެގ  އެހެން    !ދ   ނ ހިނަގިއެގން 

ހަމަ ވަކިން އެްއެވސް އެހެން ހަތަރ  ފަރާތެއް   ލްހިނާގ ޮގތް ހަދައިެގން ހޮސްޕިޓަ  ލްބޯޑަކ ން ހޮސްޕިޓަ،  ޕޮލިސީއަކ ން

ހޮސްޕިޓަ އެ  ހިންގޭ ލް  ޒިންމާނ ވެ  ބަދަލ ކ ރައްަވިއެގން  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ  ޕޮލިސީ  ހިންަގން.  މަތީ  ޮގތ ެގޮގތަށް  ން 

ިމކަހަލަ ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ައޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ ނ ފޫޒެްއ ފޯރ ވަިއެގން އެ ކަންކަމަށް   ،މި ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ 

ޤާބިލ ކަން   ތަޢ ލީމާއިމި ކަންކަމަށް ލާންޖެހޭނީ    ކީ.ލިބޭނީ ދެރަކަމެއް. ޙަޤީޤަތަ  އިންމި  މީހ ން ލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ

ތިބި ކަމެއް  ހިންޭގވަރ ެގ  ،ހާސިލ ކޮށްފައި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޕޮލިސީެއްއ   މީހ ން.  އެދިަވޑަިއެގން  ކ ރ މަށް 

އެ އަްއޔަންކ ރާ މީހ ންެގ    ، ރަްއޔިތ ންނަށް ރަނަގޅަށް ޚިދ މަތްދޭން މީހ ން އަްއޔަންކޮށްފަިއ ތިބޭއިރ ،  ކ ރަންޛ ތަންފީ

ހަރ ދާނާ ކޮންމެވެސް  ަގބޫލ ކ ރަވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ރައީސްކަމެއް  ިއްއޒަތްތެރި  އަތޮޅ    ރ. ؛ނީ. 

އެނދ  އޮތް ައތޮޅެއް. އެ ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ކަންކަން ރަނަގޅ ވަމ ން އެބަދޭ.    4000މީހ ންެގ އާބާދީއެއް.    24ހޮސްޕިޓަލަކީ  

ކ  މާބަނޑ  އަންހެނަ  އިނގ ރައިދޫަގިއ ހ އްޓާ  ، ދ ވަހ  ދާއިރާއަށް ޮގއްސަިއ އ ނޫގފާރ ށްއެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް ިއހަ

މީހާ ފޮނ ވާލަންޖެހ ނީ    ވަގ ތ  ނެތީމާ އެ މާބަނޑ  އަންހެން  ބިލ  މީހާ އެޤާކަމަށް    ދެްއކޭވަރ ެގ  އިބަލިވެެގން އ ނޫގފާރ ގަ 

ދިޔައީ ރ.ރަނައިފަ ޅ.  ށް. މި ދޭތެރެއިން އެ  އަތޮޅ  ނ ވަތަ މާލެއަށް   އަތޮޅ ަގއި ވަރަށް ިގނަ މާބަނޑ  އަންހެނ ން 

އިރ  އެނެގންވާނެ މިއީ ދައ ލަތ ން ތިބެ ވާހަކަދައްކާ  މެ ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ. މާލެއަށް މި ެގންނަ ކޮންިވެގންެގނެ

ރ ފިޔާައށް ނޫނީ މާލޭ އެއަރޕޯޓަކަށް   100000  ށްރ ފިޔާއަ  150000ދާ ކިހާ ބޮޑ  ހޭދައެއްތޯ. ފްލަިއޓެއް ޗަރޓަރ ކޮށްެގން  

ހަދައިެގން    ލްފަސް ހޮސްޕިޓަ،  ލްރީ ހޮސްޕިޓަޝަރ. އެ ވަސީލަތް ބަދަލ ކ ރ މަށް މިއަދ  ޓަެއއްއެ ފ ރަިއެގން ޮގއްސަ   ،ނާދޭ

ތް. ޞިއްޙީ މަރ ކަޒަކ  ވިހާ ީމހަކ  ވެސް މިއަދަކ  ނެ  ،ވެސް ހޮސްޕިޓަލ ަގއި   ހަމަގައިމ  ؛އަދި ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތައް

 ..އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ    ފ ށީ ދާއިރާެގވިލ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ފ ށީވިލ 

  ލ.  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްވާފައި މައްސަލައަކީ  އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެ ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ    ،އަތޮޅ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ަގިއ ހ ރި މައްސަލަތަކެްއ ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސް

އަޅ ަގނޑ މެން   ،އިވާ ަމއްސަލަެއއް. އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭވިސްނ ންފ ޅ ަގއި ހ ށަހަޅ ްއވާފަ 

އިންސާނާ ރަނަގޅ  ޞިއްޙަތެްއަގއި ހ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ޞިއްޙަތެއްަގއި    ،އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވާ އެއް ކަމަކީ

ކ ރަން  ،ނެތި ދެން  ނ ކ ރެވޭނެ.    އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްތަކެްއ  ރަނަގޅ ވ ން، ހ ރި  ނިޒާމ   ޞިއްޙީ  އެހެންވީމާ، 

ަވކާލާތ ކ ރ ން  ،ރަނަގޅ ކޮށްދިނ ން ރަނަގޅ ކޮށްދިނ މަށް  މިތާނަގިއ    ،ނޫނީ  ވެސް  ެއންމެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ 

ރައްޔިތ ންެގ    ،ތަނަށް އިންތިޚާބ ވެެގން ައއިސް   ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަންދޫބ ންެގ ޮގތ ަގއި މި

ތަްމސީލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނާ   އަދި އެ ދާއިރާ  ،ެއއީ ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ،މިފަދަ ކަންތައްތަކ ަގއި 

ޖެހޭ ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ިމ ކަންތައްތަކ ަގއި ބަހ ސްކޮށް    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ،އަކ ން ކަމ ަގއި ވިޔަސް ވާދަވެރި ޕާޓީ 

  ޝަކ ވާމައްސަލަ،  ކަންތައްތަކެއް ހ ރީމާ   ؛ބައިތޯ ބަލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްްއލަކީ ކޮހަމި ކަމަށް ެގނެވެން އޮތް  

  އްސ ރެނޫން. ކ ރީ   އ ޅޭ ކަންތައްތަކެއް   މި ކަންތައްތަކަކީ މިއަދ  ައއިސްެގން  ،އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން

ރ ން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ހ ރި ކަންތަްއތައް. މި ސަރ ކާ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާރ ތަވަމ ން އަިއއްސަ

ކ ރޭ. ނަމަވެސް، މި ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން މި ކަންތައްތަްއ ވަކި ބައެްއެގ މ ށ ތެރޭަގިއ    ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް އެބަ 

އ ފެއްދ މ ެގ ޖެހޭ. ވަކި ބޯޑ ތަކެއް    ކ ރޭ. މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަން އެބަ  ބާއްވަން ވެސް މަސަްއކަތް އެބަ 

  އްޞަކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ޚާ  ، ބަެއްއެގމީހ ން، ަވކި  ނޫން. ވަކި    ބޭނ މަކީ އެީއ ކޮންމެހެން ެއ ތަންތަން ރަނަގޅ ކ ރ މެއް 

ތައް ހެލްތ  މި ހޮސްޕިޓަލް ؛ނ ބެހޭ ބައެއްެގ ވަކިތަކ ެގ ތެރޭަގއި މި ކަންތައްތައް ބޭްއވ ން. ކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ ެމން

ހިނަގމ ންދިޔަ. މިހާރ  ވަކި ބޯޑެއް ހަދައިެގން ަވކި މިނިސްޓަރަކ     ރ ަގއި މާ ރަނަގޅަށްރީެގ ދަށ ން ހިނިގއި މިނިސްޓް

އޭނަެގ ބާރ  އެ ތަނަށް ދެއްކ ން.   ނ ވަތަެގ ޖާހަތާއި  ެއއީ އޭނާ ؟ކަންތައްތައް ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކޮބައިތޯ  ބ ނާ ޮގތަށް

ނޫން. މި ކަންތައްތަްއ   ނަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއްންނޑ މެވަޒީފާދިނ ން. މީކީ އަޅ ަގ  ނ ންތަ   ޔަކަށް އެއޭނަ ބޭނ ންވާ ބަ 

މި  ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  ކަންތައްތައް  ތަންތަނ ެގ  އެ  ބޭނ މަކީ  ބޮޑ   އެންމެ  އ ފެއްދ މ ެގ  ބޯޑެްއ  އިޞްލާޙ ކ ރެވެންވާނެ. 

އަޅ ަގނޑަށް ޚަބަރ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގިއ  ތަނ ަގއި ވެސް ބޯޑެއް ޮއވޭ.  ، އެ  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ؛މައި ހޮސްޕިޓަލް  މާލޭެގފ ރަ

މަތީ ބޯޑެއް   ވ ރެ  އެ ބޯޑަށް ؛ންނަހ ނ ވޭ. އެތާނަގއި    މި ރިޔާސީ ދައ ރ ަގއި އެ ބޯޑ  ބައްދަލެއް  ،އަދި މި ދައ ރ ަގއި

އް މި  އޮވޭ އަދި. އެންމެ މީހަކ  އިންނަ ބޯޑެއް. ެއއީ ރައީސް ޮއފީހ ެގ މިނިސްޓަރ . އޭނަެގ ބާރ ަގއި މި ހ ރިހާ ތަނެ  އެބަ

އޭނައާ ނޫން މި ކަންތައް   ގ ޅޭ އެހެން މިނިސްޓަރ ންތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ޮގތަކަށް  ހިނަގންޖެހެނީ. ނޫނިއްޔާ ދެން 

ބޯޑާ މި  ބޭނ ން  ެއއްކޮށް  ެގންދަންވިްއޔަކީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ކ ރަންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތަްއ   ،މި 
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ސަރ ކާރ ން ވައެ  30ހޮސްޕިޓަލެއް،    އިފ ށީގަ ވިލ  އޮތް. އަޅ ަގނޑަށް    ދ ވެފައި އެބައ ނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން މި 

ހ ޅ ވާލ މަށް މިހާރ    ކ ރ މަށް، ބިޑ ޕާޓީއެއް ހޯދ މަށް ބިޑ   އިމާރާތްކ ރ މަށް  ލްޚަބަރ ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި ހޮސްޕިޓަ

. ފޮނ ވިތާ ކިތަންމެ ދ ވަހެއް. ެއކަމަކ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭތީ  ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވާފަ

އިކޮނޮމިކް   ،މައްސަލަައކީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއިނ ކޮށް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވާ  ވެސް  ެއކަންތައް  އަދި  

މައްސަލަތައް މި     މިމީހ ންެގ ބާރ ަގއި މި ހ ރިހާ ކަމެްއ ކ ރަންވީމާ  މި  ،ރަީއސް އޮފީހ ެގ މިނިސްޓަރާއި   ،މިނިސްޓަރާއި

ވާ ހ ރިހާ  ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާ  ގެ ނިކ ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން

 .. .ކަންތައްތައް ކ ރާ ާވހަކަ ދައްކާނަން. މި މައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ށް. ޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا  މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން    ،އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންެވއްޖެ. ކ ޑަކޮށް ނޫން

އް އިނޮޭވޓިްވ  އަންތަރީސް ވެސް ވެއްޖެ. ރާްއޖޭެގ މިދިޔަ ދިގ  ތާރީޚ ަގއި ކީއްެވެގންބާއޭ ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަންކޮޅެ

ނިސްބަތްވި މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމިކް    ށްއަިއޑިާއއެްއެގ ޮގތ ަގއި ލ. އަތޮޅަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ؛ ނަންބަރ  ޓޫނަންބަރ  ވަން.   ؟ށް ނައިސް އޮތީހަމައަ  މިނިސްޓަރަކަށް ހ ރެެގން އެފަދަ ނަތީޖާއެއް ލ. އަތޮޅާ

ތޭ ކިޔާފައި ހަތަނަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިފިއްޔާ އެއީ އާންމ  މަސްލަ  ރަށަކަށް، ވަކި މީހަކަށް ފައިދާވާ ޮގތަށް މި  ވަކި

ވާހަކަވާހަކަ މެންބަރ  ވީމާ  ނ ދެއްކޭ  ކާށިދޫ  ބ ނެފައި އޮތީ.  ހ ރި   ވެސް  މެންބަރ  ވީމަ މިޮގތަށް. މި   އެޮގތަށް. ދެން 

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން    ޖެހޭ. ގަވާއިދ ތައް އޮޕަރޭޓްވާން އެބަ   ރޭޓްވާން އެބަމަޖިލީހ ަގއި ޔ ނިފޯމް ސިސްޓަމަކަށް އޮޕަ

ކ ރ މަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިާމވި އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި މިހާރ  ސަރ ކާރ ން ކޮރޯނާ ވައިރަސް މެނޭޖ 

ދ ވަހ .  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިއއްޔެ ނޫން އިހަށްމ ސީބާތް. އެ މ ސީބާތ ން ޖެނެރަލް އެމެޖެންސީ ދޫކޮށްލީ  ،ނ ރައްކާބޮޑ   

ސް ބޭނ ންކ ރަން އަޅ ގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގިއ ވަރަށް ކ އްލި ޮގތަކަށް ދޫކޮށްލައިފި. ދެން ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ރިސޯސަ

ޔާތީ  އިންޑިއާ އައ ޓް ކި  ،އިންޑިއާއިން ކަމަށް ވާތީ  އެންމެ ހިޔ މަން ރިސޯސް މ ހިންމީ   ަގއި ، ދިވެހިރާއްޖޭ ަގއިބަލާއިރ 

ކަމެްއ ކޮށްފިްއޔާ    އެތަނ ން ވެސް މީހ ން ެގނެޭވ ޮގތެއް ނ ވި. ސަރ ކާރަށް ތ ރާކޮށް ބަހައްޓާފައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހެޔޮ 

ލ.   ކީއްެވެގންތޯ ؛ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ހެވޭ. ނ ބައި ކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ ނ ބައި. ލ. އަތޮޅ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 
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އެހެރަ އިޤ ތި ހ ރި ހޮސްޕިޓަލްއަތޮޅ ަގއި  ބޭނ ންކޮށްެގން ލ. އަތޮޅ ަގިއ  އަތޮޅ  ތައް ލ. އަތޮޅ ޞާދ  ވަސީލަތްތަްއ   ،  

ސިންާގ  ބޮޑ ؟ ލ. އަތޮޅ ން ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެއް ނ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ހަދައިެގންތޯ ތިބެންވީ؟ ންވީކައ ންސިލ ން ނ ހިންާގ

އޮތޭ. އެހާ ބ އްދިވެރި   އޮންނަ ވަރ ެގ ރިސޯސް އެބަ  ލ. އަތޮޅ ެގ ފ ދ ންތެރިކަން  އޮތީ. ލ. އަތޮޅ ން  މާސިންާގ ކަނޑ  އެ

ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ   މިނިސްޓަރަކަށް  ތިބީމަތާ  އިކޮނޮމިކް    ،ބޭފ ޅ ން  ރާއްޖޭެގ  ހ ރީ  ެއ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ  

އަތޮޅ  ހިތާމައޭ ލ.    ެގމިއަދ  އެކަމ ؟ ތަރައްޤީ ނ ފެނ ނީ ލ. އަތޮޅ ންއެ  މިނިސްޓަރަކަށް. އެހެންވީމާ، ކީްއވެެގންތޯ  

ކީ، ލ. އަތޮޅަށް ލިބެންވާ  ޔަދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަރައްޔިތ ން އެ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތ 

މިހާރ   ؛ފްލޯޓިންގ؟ ކަމަކާތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ހާސްވާންވީހ ންނެވީ. ކޮންއެ  ތަރައްޤީ ވެސް ޔާމީން ފަރިއްކ ޅ އްަވިއެގންނޭ  

ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްޮގވާލަނީ  ަވގ ތ ން    ، ްއޖޭެގ  ހޮސްޕިޓަލެއް    އިލާށޭ ވައްޓަ ެގނެސް  ފްލޯޓިންގ 

ޓެކްނޮލޮޖީއާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަށެއްގައި  ރާއްޖެއަށް.  ކޮންމެ  ދާންވީ.  ހޮސްޕިޓަލެްއ    ،އެްއވަރަށޭ  ޭގބިސީެއްއަގއި  ކޮންމެ 

ހަމަ މިހާރ ން   !ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ހަވާލ ކ ރާށޭ  ތަކާއ ންސިލ ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ކަ   !ކ ރާށޭ. ޕްރަިއވަޓަިއޒްނ ބެހެއްޓޭނޭ

އެދޭށޭ އެހީއަށް  އެމެރިކާެގ  އެދޭށޭ  !މިހާރަށް  އެހީއަށް  ެއދޭށޭޔޫރަޕ   !އިންޑިއާެގ  އެހީއަށް  ވަގ ތ ން    !ެގ  އަތޮޅަށް  ލ. 

 އި އެމި ސަރ ކާރ ަގ  !ކޮށްދޭށޭ  ވަރ ވަގ ތަށް މަނަވަރެއް ެގނެސް ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ލ. އަތޮޅ  ރައްޔިތ ން ސެޓިސްފަިއވާ

ންޖެހޭ ފަރާތ ން  އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ައޅ ަގނޑ  އަހާ؟ . ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގއި އެ ހަކަތަ ނެތީ ކީއްެވެގންތޯހަކަތަ ހ ންނާނޭ

ހ ށަހެޅީތީ މައްސަލަ  ކަންކަން    ވެ،މި  ރާއްޖޭެގ  ވެސް.  އަހާނީ  ައޅ ަގނޑ   ތާރީޚެއްަގއި  އެހެން  ޖަވާބ   ސ ވާލ ެގ  ެއ 

ދޭނަން. އެކަމަކ ، ކާށިދޫ އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ެއއްބާރ ލ ން  ށްށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން ކ ރާ މަސައްކަތަކ ރ މަރަނަގޅ 

 ...ހ ށަހެޅި ަގއި އަޅ ަގނޑ  ގ  އް ހަ ދާއިރާެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ޢަލީ ރިޟާއަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ާމވަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ މައްސަލައާ

މާވަށ     ،ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ވާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތާ  އަދި ކ ރީެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

ހޮސްޕިޓަލް ހިންގ މ ެގ ފެންވަރ  ނ ވަތަ ޚިދ މަތ ެގ ފެންަވރ  ދަށްވާ ކަމަށް ހ ށަހަޅާފައި    ެގޅ  ދާއިރާ ހިމެނޭ ޮގތަށް ލ. އަތޮ

ޖެހޭ   ކަދައްކާލަން ރަނަގޅ  މައްސަލަެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަން އެބަހައޮތް މައްސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވާ
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ރައީސްނކަންނޭ އަހަރާ  2018  ،ެގ  ޞިއްޙީ  ވަނަ  އައިިއރ ،  އޮތް  ހިސާބަށް  ރަށްތަކ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންކަން   

ތިން    ،ހިސާބާއި މިދިޔަ  ކަންނޭ  ގެ ދ ވަހ އަހަރ އަދި  އަޅާކިޔާލީމަ  ކ ޑަކޮށް  ވެސް  ބަދަލ ތައް  ެގނެވ ނ   ގެ ނ ތެރޭަގއި 

އިތ ިވ ފާ  ،ހިސާބެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެނެަގނެވޭނީ. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއިސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ތަފާ 

އަހަރ  ދަތި  ެގތިން  ކޮވިޑ ެގ  ދިމާވި  ދ ނިޔެއަށް  އަހަރ   ދެ  ހާލަތާތެރެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އ ނދަޫގ  ވެސް  އެކީަގއި 

ކ ރ މަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ރަށްތަކ ަގިއ ޞިއްޙީ ފަރ ވާ ނ ވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ނ ަވތަ ޢ މްރާނީ ތަރައްޤީ އިތ ރ 

މަސައްކަތްތަ  ިގނަގ ނަ  ރާއްޖޭ ވަރަށް  ކ ރި.  އެތަކެއް  މިހާރ  އްެއތައް ެގ  ތަރައްޤީ  ޢ މްރާނީ  މަރ ކަޒ ތަކެްއެގ  ޞިއްޙީ   

އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޞިއްޙީ  ހ ޅ ވަމ ން ބިޑ ކ ރެވެމ ން    ކ ރެވެމ ން އެބަދޭ. އަދި ހަމަ ނިމެމ ން އެބަދޭ އަލަށް ބިޑަށް

ޚިދ މަތް ނ ވަތަ  ވާހަކަ  އ ނދަޫގތަކެްއެގ  އޮތް  މަރ ކަޒ ން  ޞިއްޙީ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގފަރ ވާއަށް  ހ ރި   އި  ލިބެން 

ެގ ފަރާތ ން ެވސް އަދި  އިންކ ރަްއވާފައިތިބި ޕީ.އޭ ްއޔަންއަ  އ ނދަޫގތަކެއްެގ ވާހަކަ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައީސް ދަތި

ސް  ބަހ ސް ވެ   ެއކަމާ  ،ައޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަމ ން  ޞިއްޙީ ފަރ ވާދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ވެސް އެބަ ލިބޭ. ެއކަމާ

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ   ؛ކ ރެވެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ. ދޭތޯ މަސައްކަތްއްލެއް ހޯދަމ ންހައެކަމަށް    ،ކ ރެވެމ ން

ޮގތ ަގއި ކ ދި އާބާދީތަކ ަގއި ހ ންނަ ކ ދި ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތަކަށް ހިންގ މަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  އ ނދަގ ލެއް، ވަރަށް ބޮޑ   

ހޮސްޕި މައި  ބަޖެޓ  ؛ޓަލްދައްޗެއް  ދަށ ަގިއ  ހޮސްޕިޓަލްެގ  އިހާ   އަތޮޅ   ޮގތަށް   ބައިންދާފައި  މަރ ކަޒ ތަކެއް  ޞިއްޙީ 

ވެސް ަމއި    އ ރަެއްއ ަގންނަން ވީމާޗެއް، ބެޑްޝީޓްަގނޑެްއ، ބާލީހ ތް، އިލޮށިފައްކަހާ މޮޕެކ ނިެއއްކަލަ  ބޭއްވ މަކީ  ބާއްވާ

ެއއްޗެހި ލިބޭ ކަމަށް ެވސް    ފަހަރަށް ބާ  އްކައިެގން ިގނަ ދަ  ހަކަ ވާ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި އާދޭސްކޮށްެގން ވަރަށް ިގނަ ދ ވަހ  އެ 

 ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވޭ. އެީއ ހޮސްޕިޓަލްަގއި ބޭނ ންކޮށްފައި ހ ންނަ އެތިކޮޅ ކޮޅ  ބައެްއ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތަކަށް ދޭ

މ ހިންމ  އެންމެ ބޮޑ    މިހާރ ން މިހާރަށް ވެސް ެގންނަންޖެހޭ އެންމެ  ، ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  .އޮތ ންޮގތަށް އޮންނަ 

ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    މައި ހޮސްޕިޓަލްތަކ ެގ ދަށ ން މި ދެންނެވި މަރ ކަޒ ތައް އެބަ  ،ބަދަލެކޭ މިއީ

ޞިއްޙީ ަމރ ކަޒ ތަކަށް ވެސް ބޭނ ންާވ  އޭރަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެެވނީ މިހާރަށް ވ ރެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއްެގ ތެރެއިން  

ވާނެ ކަމަށް. އާދެ! މިތާނަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި    ތްތައް ހޯދ މ ަގއި ފަސޭހަތަކެއްވަސީލަ

ވިދާޅ ވެއްޖެ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަަވމ ން  ނ ލިބެއޭ.    ،މެންބަރ ން  ކ ރިއެރ މެއް  ދާއިރާައށް  ޞިއްޙީ 

އެކީަގއި ރާއްޖެއަށް އިތ ރ    މި ސަރ ކާރ ެގ ޞިއްޙީ ދާއިރާެގ ސިޔާސަތާ  ،ނީއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެ

ކ ރިއަށް އެބަދޭ.   ހަމަފަސް ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ފަސް ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލައިެގން ެގނެޭވކަން. އަދި އެ މަސައްކަތް  

އްކަތް މި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ތެރޭަގިއ  އެކީަގއި ކޮންމެ އަތޮޅެްއެގ އިތ ރ  ހޮސްޕިޓަލެއް ާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައެއާ 

ޓަރޝަރީ    އ ެގ ބަދަލ ަގއި އަ އެކީަގިއ މ ޅި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް ބާެވފައި އޮތް އެމްބިއ ލާންސްތަކ  އެބައޮތް. ހަމަ އެއާ 

 ... އެމްބިއ ލާންސް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މާފަންނ   އަރ ވަނީ 

 މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއަށް. މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ވާހަކަދެއްކެ 

ރާއްޖޭ  ާއޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރެވިފައި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަނަގޅަށް  ދަތ ރ ކ ރާއިރ   ކަންކޮޅ ތަކަށް  ެގ 

އެކ ަގއި ހަމަ ރައްޔިތ ން އެއާ   ސަރ ކާރަށް ކ ރެވިފައި ހ ންނަ ކަންތަްއތައް ެވސް ވަރަށް ިގނަ. ހަމަ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކަންކަ ފެންވަރަށް  އަރާ  ކަންކަމާރަތަށް  ބަެއްއ  ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ހ ރިކަން  އެބަ  ގ ޅިެގން    ން 

  ހ ރި ޞިއްޙީ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. ބައެއް ރަށްރަށ ން ހަމަ ކ ޑަ ވެސް ފަރ ވާެއއް ނ ލިބޭ މިންވަރ ަގއި އެބަ

ހޮސްޕިޓަލް ރަތަކ  މަރ ކަޒ ތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ފެންވަރ .  ައވަހަށް ގަ ނެގ  އެންމެ  ޅ ކ ރަން 

މިކަމާ ވާތީވެ  ކަމ ަގއި  ކަންކަން  ޒާތ ެގ  އެބަ  އެޓެންޑްވާންޖެހޭނެ  ސަމާލ ވާން  މިހާރ     އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ. 

ދެން   ،ދަނީ. ދާއިރ  މިވަރ ެގ ކަންކަން ނ ނިމ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ަވގ ތެއް ނެތް ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ރ  ނިމިެގން މި

އަރާ.  ރަްއޔިތ ން ކީކޭބާއޭ ވިދާޅ ވާނީ ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހިތަށް  ަގއިދާއިރ    ހަމައަށް ވޯޓަކަށް  ޔިތ ންނާއަޅ ަގނޑ މެން ރައް 

ޕެންޑަ މި  ކަމަކާ  ެގމިކ މިސާލަކަށް  މިކަމ ެގ   ތެރޭަގއި ޞިއްޙީ  ހިންާގފަިއވަނީ  ޚިޔާނާތް ވެސް  ބޮޑ   ގ ޅިެގން އެންމެ 

.  ވަނީ ެގއްލިފަ  ްއ މިހާރ  ެވސް ދައ ލަތ ން ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާއިން އެ މިލިއަނެއް ވެންޓިލޭޓަރ ެގ ޚިޔާނާތް. އެތަ  ،ތެރޭަގއި 

މިކަމ ެގ ޝަ ނަމަެވސް،  ޚިޔާނާތެއް.  ހަމަ  ެއްއޮގތަކަށް  ؛ޤ ވެރިކަެމއްއ އެއީ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ހަމަ  މައްސަލަތައް  ިމ  ވެސް 

ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ހަމަ އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ  އަދި މާ   އެއީ  ޤ ވެރިކަމެއް ނ ހ ންނާތީއ ރަނަގޅަށް ބެލ މ ެގ ެއއްވެސް ޝަ

  ެއއްވެސް ފަރާތަކ ން ެއއްެވސް ބޭފ ޅަކ  މިއިން ވާހަކަފ ޅެއް  ،ެއްއވެސް ދިމާލަކ ންސަރ ކާރ ެގ    ،ދިމާލަކ ން އިނޭގތޯ

ނޫން.   ވެސް  ނ ބެލިދައްކަވަނީކީ  މައްސަލަ  ޚިޔާނާތ ެގ  މި  ކަންބޮޑ ވޭ  އަޅ ަގނޑ   ރަްއޔިތ ންެގ    ،ަވރަށް  ރާއްޖޭެގ 

ހީވަނީ ބައިތ ލްމާލ  އަޅ ަގނޑަށް  ނަތީޖާހެން  ކަންކަމ ެގ  މިކަހަލަ  ެގއްލިދިޔަީއތީވެ.  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  އެހާ  ން 

  އި . ކ ރެންދޫ ދާއިރާގަ ނީނާކާމިޔާބ ވަމ ންދަމިހެން ބާއްވާ އިންތިޚާބ ތަކ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަެމއް    ،ދިޔައީ. މި ހ ންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އް ެއ ެގއްލިދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮގނޑިއެލިެގންދ ވަހ  ެގން  ކ ރީ

ނ ކ ރާނެ. ކ ރަންޖެހޭނީ. ކޮށްފައި ދަްއކަންޖެހޭނީ. މާލެ ސިޓީ ވަގ ތ  ބ ނ މަކ ން މިހާރ  ރައްޔިތ ން ަގބޫލެއް   ކޮށްދޭނަމޭ މި

ންެވފައިވާ އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ހ ރެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާލެ ސިޓީއަށް ބޭނ   މި ސަބަބާހަމަ  ގެއްލިދިޔައީ  އެ  ކައ ންސިލް  

ހަމަ އ ންމީދެއް   .ދ އ އެންމެ މައިަގނޑ  ެއއް ވަ  .ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ؛ބޭނ ންވެފައިާވ ބޯހިޔާވަހިކަންވެސް  ރަށްރަށަށް  
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މި އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  ދެރަ  ަވރަށް  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް ސަމާ  ނެތީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެ ލ ކަންކަމަށް 

ފަށައެޓެންޑ   މަސަްއކަތް  ދައްކަިއެގންއިވެެގން   މިކަމ ެގ  ،  ދެކޭތީ  ކަމަށް  ނެތް  ިމއަދ   ވޯޓެއް  ކަންބޮޑ ވ ން    ހޯދޭނެ 

 ކޮށްލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޅ ފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ަގއި މި މަްއސަލަ މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްވި ކަމަށް  ގ  އްހަރި ރަީއސް. ލ. އަތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

އެކ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.   ޓަކައި މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް ވަރަށް އިޚ ލާސްތެރިކަމާ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.   މ ަގ ؛ވައ ދެއް  ވީ  ބަދަލ ކ ރަން މި ސަރ ކާރ ންމިއީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދިވެސް ހ ވަފެނެއް   ،ދިޔައިރ  ވެސް އެ ހ ވަފެންއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަތަރ  އަހަރ  ވެެގން

އޮތް ރައީސް  ޮގތ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ފަރ ؛ ތަން.  ދަތ ެގ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ރީޖަނަލް  މަސް. ަގމ   ތިން  ނ ދެވޭތާ  ވާެއއް 

. އެހާ ބަިއވަރ  ރި ރައީސްިއއްޒަތްތެ  ދ ވަސް. މި ހ ރީ ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ވާހަކަތަކެއްސްކޭނެއް ނ ކ ރެވޭތާ ެއއް ައހަރ 

މިއީ އަނެއްކާ  ،ވިސްނޭ އެބަ މާ އަޅ ަގނޑ މެންމަށް ހޯދާ ތަނެއްެގ ހާލަތ  މި ފެންވަރަށް ދިޔައިރައްއޔިތ ންތަކެއް ޚިދ މަތް

އަތޮޅެއް. މި އަތޮޅ  މި ހާލަތ ަގއި    ،ަގދަ ވަޒީރ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ސަމާލ ކަމެއް އޮންނަ ދާއިރާެއއްމި ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ ބާރ 

އަޅ ަގނޑ   ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   އޮތީމަ ދެން އެހެން އަތޮޅ ތަްއ ހ ންނާނެ ހާލަތ  އަލ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އަންދާޒާކ ރެވޭ.  

މެންބައީތާ އިއްޒަތްތރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   ެއ  ދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ފޮނ ވަން.  ކޮމިޓީައށް  މައްސަލަ  މި  ހ ށަހެޅ އްވީ  ރ  

 ވާނޭ ތަފާތ    އީމި  ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް  19މި   ؛ދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއީތާ  ށްހ ށަހެޅ މަ

ގ ޅ ން    ނަށް ހ ށަހެޅޭ ރައްޔިތ ންނާތަ  ކޮޅ ަގއި މި  އެމް.ޑީ.ޕީން ެގނައި މަޖިލީހެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ  ކ ރީ  އި ކިޔަ

ށް ބަހ ސްކ ރޭ. ތިމަންނަމެންެގ ތަސައްވ ރަކީ މިީއއޭ. ތިމަންނަމެން ހ ރި މައްސަލަތައް ބަލައިަގނެ، ލައްކައޭ ހީކޮށް ވަރަ

ެގ  ބ ރި އަޅާށޭ. ލައްކަ ދަޅަ ދެއްކި އޭރ    25ތަނ ަގއި    ކ ރާށޭ. ތިމަންނަމެން އޮންނާނީ މިތަން ޓަރޝަރީ  އޮންނާނީ މި

ަގިއ  ގ  އް ހަބަހ ސްތަކ ަގިއ. މިހާރ  އެބަ އެނޭގ ތިމަންނަމެންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނ ވާކަން. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންެގ  

ޑް ޖަހަން ވިޕްނެރެނީ. މިއީ ދެރަވަރ  ރެ  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެހާރ  ވިޕްނެރެނީ  މައްސަލަތަކަށް މި  ހ ށަހެޅޭ މިކަހަލަ ހ ރިހާ

ތިރާމ ކ ރާނަޭމ ހ ިއނޯރިޓީއަށް އިމަ  ރި ރައީސް.ިއއްޒަތްތެލީހަށް ވެސް ހ ތ ރ  ކަމެއް  ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖި  19ކަމެއް. މިއީ  
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އިރޭ  މަޖިލިސް ފެށ ނ   ހިން.ައޑ އެ  ޑ މެންއަޅ ަގނ  ަގއިމި މަޖިލިސް ފެށ ނ އިރ ން  އަޅ ަގނޑ މެވިދާޅ ވި އަޑ  ީމެގ ކ ރިން  

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިވ ނ .  އަޑ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންފަތަ  ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ފެށ ނ އިރ  އެ  19  ،މި ދެންނެވީ

އިރަށް ރެޑް ވިޕްލައިން މި ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ  ރައްޔިތ ންނާ؟ ވަނީ  ތޯ މިއެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ކިހިނެއް

 ހ ރެެގން ްގރީން ޖަހާ މީހާ ކ ށްވެރިވަނީ  ވެސް ރަޙ މެއް  ަގއި ކިރިޔާ ގ  އިދިކޮޅަށް ރައްޔިތ ންެގ ހައް   ނެރެނީ. ދެން އެއާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމީހާ ހ ންނަނީ ޕާޓީން ބޭރ ކޮށް ސަރ ކާރ ން ބޭރ ކ ރާ ހިސާބ ަގއި. ސަރ ކާރ ން އެްއވެސް ކަމެްއ  

ެގއްލ ނީ ހަމަ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރެންދޫ ދާއިރާމިއަދ  އޮތް ޮގތަކީ  ހާލަތ     ެގނ ކޮށްދޭ ހިސާބ ަގއި. މިއީ އެްމ.ޑީ.ޕީ

ވިދާޅ ވިހެން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން ކ ރެންދޫ މެންބަރ   ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  މިތާ  މި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކަިއ.  

ޮގނޑި    ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  ،ށް. އަދި މަރ ޙަބާ ދަންނަވަންކ ރެއްވި އިސްާމޢީލް މަދީޙަދާއިރާ ކާމިޔާބ 

 ޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ރަށް ވެސް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮ ޞީޔާ ނަ ނިއް ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ލ. ަގމ  ހޮސްޕިޓަލްެގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

  12. އާދެ! މި ސަރ ކާރ  އަިއިއރ  މި ހޮސްޕިޓަލްަގއި  ވޭމައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން 

ބޯޑެއް    ިއ،. ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ދަރަޖަ ދީފަރެވިފަކ  އަށް އިތ ރ 22ވަނީ    މި ައދަދ  މިސްޕެޝަލިސްޓ ން ތިބި.  

އެކ ލަވަ  އެކ ލަވަ ފައިލާވަކިން  ބޯޑެްއ  މެނޭޖ އި.  ާގތ ން  ހޮސްޕިޓަލް  ވެސް  ބޭނ މަކީ  މަިއަގނޑ   ކަންކަން ލ މ ެގ  ކޮށް 

ިމއަދ  އާދެ!  ސައިކޭޓްރިސްޓ ން   3 ؛ސަރޖަނ ން  ހައްލ ކ ރ ން.  ތިބި.  އެބަ  އެބަ  2ސަރޖަނ ން  ތިބި.    މީހ ން 

ވަގ ތަކ  ނެތް.    . ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް އެ ވިދާޅ ވާހެން މ1ި  ، . އޯރތޯ 1  ، . ފިޒީޝަނ2ް  ،. ގައިނީ 1  ،ޓިސްޓިކް އެނެސްތެ

ަވގ ތަކ     ތިބި. އީ.އެން.ޓީ މި  މީހ ން އެބަ  2ދޭ. ޕީޑިއެޓްރިޝަން  އެބަ  ކ ރެވެމ ން  ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓެއް ހޯދ މ ެގ ަމސައްކަތް

ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް   ވަގ ތ  އެބަ  ކަލް މައްސަލައެއް މިތިބި. އެހެންނަމަވެސް، ޓެކްނި  އެބަ  3ނެތް. ޑެންޓިސްޓ ން  

ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ވެސް ޚަބަރ  ލިބެނީ. ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ބޭނ ން. އާދެ! މި

؟ ސައްކަތެއް ކޮށްފަިއވޭތޯއެކ ަގއި ެއއްެވސް މަ  މި ބޯޑާ  ގައިއެކ   ތެރިކަމާޞްމިހާހިސާބަށް މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިޚ ލާ

މަ ސިޔާސީ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަ  ފެންނަނީ  ވާހަކަ  ސަދެްއެގގ އަޅ ަގނޑަށް  މި  އިނޭގތޯ.    ރަނަގޅ ؛ ބޭނ މ ަގއި 
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ރަނަގޅ ކ ރަން  ކަންކަން  މަސަްއކަތްައޅ ަގ ؛އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ވެސް  އަދި    .ކ ރަންނޑ  

ބާރ އަޅަމ ން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  މަސައްކަތްކޮށްެގން  ާގތ ން  ަވރަށް  ސަރ ކާރާ    ެގންދަނީ   އަޅ ަގނޑ މެން 

އެކ ލަވަ މިހެން  މަސަްއކަތްމިނިސްޓަރ ންނާއި،  ެއކ ަގއި  ބޯޑ ތަކާ  ތަންތަނަށް އިލާ  ވެސް  ޑޮކްޓަރ ން  ކޮށްެގން. 

ިމއީ ހ ރިހާ އެންމެން އެކ ަގއި މަސަްއކަތްކޮށްެގން،  ކަތްކ ރަންމަސައްހަމަކޮށްދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން   ތެރި  ޞްއިޚ ލާ. 

އްލ  ެގނެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިރާަގއި ވެސް އިރާދަކ ރެްއވީތީ މިއަދ   ހަމަސައްކަތްކޮށްެގން މި  އެކ ަގއި  ނިޔަތެއްަގއި  

  ަވގ ތ  އެބަ  މި ޓެއްއެނެސްތެޓިސްއްތީ  އަހަރ  ނެތް. އިރާދަކ ރެްއވީ 30. ވޭތ ވެދިޔަ ވަނީ އިތ ރ ކ ރެވިފަ ފިޒީޝަނެއް މި

ހ ރި. ހޮސްޕިޓަލްެގ ކަންކަމ ަގިއ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ހަމަ ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން. ދ ވަސްަގނޑެްއ ނަަގއިފި. 

  ހަމަ ވަރ ބަލިކަމެއް ނެތި އަޅ ަގނޑ މެން ެއކ ަގއި ކ ރި މަސައްކަތ ން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ނަތީޖާތަކެއް   ،އެހެންނަމަވެސް

ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކ  މަސައްކަތްކ ރީމާ ހަމަ  ނެރެވެމ ންދަނީ. އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

  

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނީ ކަނޑިފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ށް. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރ މެންބަރ . ހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމަޝަهللا ޢަބްދ 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ރަނަގޅެކޭ   ޯގހެްއ،  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ިމ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަދ   ޯގހަކަށް.  ވާނީ  ޯގހެްއ  ނ ބ ނެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑަކަށް 

ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ   ބެހޭ  ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ  ެގދަނީ ލ. އަތޮޅ   ކ ރެވެމ ން މިމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސް

ޞިްއޙީ    ގެ އަޅ ަގނޑ މެން  މ ޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރ  ވެސް   ،ހ ރި. ލ. އަތޮޅ  އެކަންޏެއް ނޫން  ބައިވަރ  ކަންކަން އެބަ

ފާހަަގކޮށްލަން   އިޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން މީަގރަނަގޅ ކ ރަންހަމަ  ކަންކަން އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން  

އަދި   .ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިންތިހާއަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް  ޙީއްޞި  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  ޖެހޭ  އެބަ

  ސ ރެ އްވެސް ނޫން. މިއީ ޒަމާނ   ހާލަތެއްމިއަދ  މި ހާލަތަކީ ހަމައެކަނި މިއަދ  މި ސަރ ކާރ  އައިސްެގން ދިމާވެެގން އ ޅޭ  

މާލެްއެގ ސަބަބ ން މިއަދ  މި ހާލަތަށް އައިސްެގން  ހ މާލ ، ެވވިފައިވާ އިހ ކަންކަަމށް ދެވިފައިވާ އިޞިއްޙީ  މި ރާއްޖޭަގއި  

ކަމ ަގއި   މާލެއަށް ބެލިިމ ފ ރަ  ،މި އ ޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ލ. އަތޮޅ  އެކަންޏެއް ނޫން

މި ހ ރިހާ   ؛ ޮގތްލިސްޓ ންެގ ހާލަތ  ހ ރިއައައި.ޖީ.އެމް.ެއޗ ަގއި މި ވަގ ތ  ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަން ތިބި ސްޕެޝި  ،ވިޔަސް 

ެއއީ    ،ހ ރި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭކަމެއް ވެސް މިހެން ހ ރިއިރ ަގއި، އަޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކ ރަން  
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ދައްކާ ކޮންމެ މީހަކީ ސަރ ކާރާ ދެކޮޅ  މީހެއް ކަމަކަށް ވެސް ެވެގން ވެސް ނ ވާނެ.   . އަދި ވާހަކަވަރަށް ބޮޑ  ޙަޤީޤަތެއް

ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގިއ  އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ވެސް  ޮގތެްއ  އޮންނާނެ  ވެސް  އެކަން  އަދި  ކީ 

ެއވެސް މީަގއި އޮންނަ ކަމެއް. ިއއްޔެ ނ ކ ރި ކަމެއް މިއަދ  ނ ކ ރީމާ މީހ ންެގ  ؛ދެްއކޭ ޮގތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާހަކަ

ދެ ިއއްޔެ  އެހެންވީމާ،  އަޅަިއަގންނާނެ.  ދައްކަންލޮލ ަގއި  ޮގތަކަށް  އެހެން  މިއަދ   ވާހަކަ  އެ ްއކި  މީހ ން ވީާމ،  ވެސް 

ހަމަ ކަމެއް  ކ ރާ  އިންސާފ ން  ޔާއަޅަިއަގންނާނެ.  ެގންދިޔައިއި  ކ ރަމ ން  ޮގތަށް  ފެންނަ  ވަކި  ދެފ ށް  ރަނަގޅ ވާނެ.  މާ 

 ަވކިން މީހ ން އަޅައިަގންނާނެ  މާ ެއއީ އަދިޮގތަކަށް ވަކި ކަެމއް ދިމާވީމާ، ވަކި ޮގތަކަށް ވާހަކަ އެނބ ރިެގން ދިޔައި

ރަްއޔިތ ން ެއ    ،މާދަްއކަމ ންދިޔައި  ަގއި ވާހަކަގ އް ހަކަމެއް. މި ކަންކަމަށް ވިސްނ ން ބަހައްޓަިއެގން ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ  

ނިންމާނެ.  ރައްޔިތ ން  ކަނޑަައޅާނެ،  ރައްޔިތ ން  ވެސް  ވާހަކަކަން  ޯގސް  އަދި  ވެސް  ވާހަކަކަން  ރަނަގޅ   ދައްކަނީ 

އްލެްއ  ހަ އްލެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. މި ކަމަށް ައވަސް  ހަވީމާ، މިކަމަށް ައވަސް  އެހެން

ދިން މީހެއް. އަޅ ަގނޑ   ވޯޓ   އިއަޅަން ބޭނ ންވާތީވެ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިއަށް ފެހިޖަހާފަެގނައ މަށް މި މަޖިލީހ ން ބާރ 

ޯގހެކޭ އަޅ ަގނޑެއް    ށްެވސް އަޅ ަގނޑ  ިމ މަޖިލީހ ަގއި އިނދެެގން ރަނަގޅަ  މ ކަންކަމަކީ ހަމަގައި  ދިނީ ެވސް މިވޯޓ 

ޯގހޭ ބ ނާނަން. އެޮގތ ން މިއަދ  ވެސް ޯގސް ބައިވަރ  ކަންކަން ،  ވެސް ނ ބ ނާނަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޯގސް  ހަމަގައިމ 

ފަސްޖެހ މެއް ނެތި ދައްކަމ ންދާނަން.   ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  .އެބަ ހ ރި

އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ވެސް މިހިރީ މި ސަރ ކާރާ އެކ ަގއި ވަރަށް ސާބިތ ކޮށް، މި ސަރ ކާރަށް ތާއީދ ކޮށްެގން. 

މި  މެއް  މި ސަރ ކާރ  ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ކ ރެވޭ ހ ރިހާ ކަ  ،އަދި  މި ސަރ ކާރ  ޕްރޮމޯޓ ކ ރ މަށް ޓަކައި

 މަޖިލީހ ަގއި ކ ރަމ ންދާނެކަން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ރަޝީދަށް. ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ބަރަކ  ހ ށަހެޅ އްވި ަމއްސަލަައކަށް  ވެރި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންއަޅ ަގނޑ މެންނާ ވާދަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތާއީދ ކ ރީ ގ ޅ ން   ،އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނާ  ލޮބ ވެތި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވީމަ.   މިއީ  މައްސަލައަކަށް  ހ ރި 

ށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް އައިއްސަ މި ތިބީ ރައްޔިތ ންނާ ގ ޅ ން ހ ރި ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކޮށްދިނ މަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަ

އަޅ ަގނޑ  މިައއީ ދާއިރާައށް  ؛ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްައޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައަށް ވޯޓ ދިނީ  ،އެހެންކަމ ންވައ ދ ވެެގން.  
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މ ވަްއޒަ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  ލިބ ނ   އިރާދަކ ރެްއވީތީ  އަޅ ަގނޑަށް  ފ ރ ޞަތ . ޮގއްސަ.  ބައްދަލ ކޮށްލާނެ  ވެސް  ފ ންނާ 

ދަވާ ކަންކަން ކޮްއދެއްވަމ ން ެގން  އިކަމާމިްއޔަތ އްދޭ އަހަ  ކަންކަަމށްޞިއްޙީ  މި ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެން

ައޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް  ؛ވެސް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އަްއޑޫ ސިޓީަގއި

ބޮޑަށް. ރާއްޖޭެގ   އަްއޑޫ ސިޓީެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ އަޅ ަގނޑަށް އެނެގނީ ެއތާނެގ ކަންތައްތައް އެހެން ރަށްރަށަށް ވ ރެ

އެބަ ޖެހޭ   ށްހޮސްޕިޓަލްތައް ވެސް ރަނަގޅ ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަްއޑޫ ސިޓީެގ ހޮސްޕިޓަލަ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ

ިގނަ މީހ ން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކިއ  ލިސްޓ ަގިއ އެބަ ތިބި. އެއީ އެ ތަނ ަގއި   ކ ރިއަރ ވަން އަންނަން. ތިން ހާހަށް ވ ރެ

އެކިއ ޕްމަންޓްސްތައް ވެސް ހ ރި ވާހަކަ. ދިން  ެގ ފަރާތ ން ވެސް މަޢ ލޫމާތ  ހ ރި ވަރަށް ރީތި ހޮސްޕިޓަލެއް. ހޮސްޕިޓަލ 

އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ޓޫލެއް ނެތިެގން އެ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ން މީހާއަށް އެ މެޝިން ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ދެވޭ 

އޮތީ އެންމެ ތިން އެމްބިއ ލާންސް   ަގއިޑ  ސިޓީއެ އޮތް ބޮއަދި އެމްބިއ ލާންސް ނެތް ވާހަކަ.    ،ބަޖެޓ ެގ ދަތި ވާހަކަ  ،ވާހަކަ

ކ ރ މަށްފަހ  އެ މީހާ ވަޅ ލާން ެގންދަން   . މީހަކ  ނިޔާެވެގން ކަށ ކަމާކެމީެގ ކަންތައްކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވީ

ލިމީހާ  ާއސަންދައިެގ ދަށ ން ބަ  ސް، އަނެއް އެމްބިއ ލާންފަހ ދިނ މަށް  ސްއެމްބިއ ލާން  އް، އެފަހ ވެހިކަލް ދިނ މަށް  އްއެ

ފ ން މަދ  ދެން އޮތް އެމްބިއ ލަންސް ދ އްވާނެ ޑްރަިއވަރަކ  ނ ހ ންނަ ވާހަކަ، މ ވަްއޒަ  ރޕޯޓަށް ފޮނ ާވފައިމަށް އެއަވ ފ ރ 

ހޮސްޕިޓަލ ަގިއ ޖަހާ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި މަޖިލީހ ން ކ ޑަކޮށް، ެއ  ، ވާހަކަ، ހޮސްޕިޓަލ ަގއި ޑޮކްޓަރ ން މަދ  ވާހަކަ

އަ ހިންޭގވަރ ެގ  ކަންތައްތައްތަން  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ  މިހިރީ  ވާހަކަ.  ނ ދެއްވާ  އަޅ ަގނޑ މެން   .ދަދެްއ  އަދި 

ންނަ ބޯޑަކ ން ނ ވަތަ މާލޭަގއި  އޮޖެހޭ ލާމަރ ކަޒ ވާން. މާލޭަގއި  އެބަ  ކ ރާއިރ ، ައއްޑޫ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ  ވެސް  ލާމަރ ކަޒ 

  ކ  އެ މީހ ންނަށް އެކަންކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަންކަންކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ރަށ ން ފަސޭހަކަމާ އެ  ހ ންނަ ތަނަކ ން އެ

ދާއިރަށް ނ ހެޖޭ އާސަންދަިއެގ ދަށ ން ެއ މީހާ ަވގ ތ ން ފ ރ ވައިލާކަށް. ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ    ވާން އެބަ ޖެހޭ. މީހަކ  ބަލިެވެގން

އި ހ ންނަ ބޯޑަކަށް  އާސަންދަ ދިނ މަށް ޓަކައި މާލޭގަ   އަށްބަލިވެެގންދާ މީހާ  .އެބަ ޖެހޭ  ންދޭ  އެ ހޮސްޕިޓަލ ން އެ ޚިދ މަތް

ހޮސްޕިޓަލެއް ފޮނ ވާކަށް ެއއީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ކަހަލަ  ،ނ ޖެހޭ.  ހ ރި    ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ވަކިކ ރެވިފައި  ބަޖެޓ  

  ށްވ ރެޖެހޭ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަ  ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗ ން ދެވެން ހ ރި ޚިދ މަތްތައް އެތަނ ން ދެވެން އެބަހޮސްޕިޓަލެއް. އެހެންވީމާ،  

  ފ ން މަދ ވީމާ އެކަންމާ ރަނަގޅ  މެޝިނަރީ ހ ރި ވާހަކަ އެބަ ވިދާޅ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެކްނީޝަނ ންނާއި މ ވަްއޒަ

ވާހަކަ  ސަތޭކަ    ،ނ ކ ރެވޭ  ޖެހޭ  އެބަ  ނަރ ހ ން  ވާހަކަ.  ތިބި  ނަރ ހ ން  ިވއްސަކަށްަވރ   ސަތޭކަ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  މ ޅި 

ވާން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކަންކަންނ ވެެގން ބަޖެޓ  ހޯދަން   ންކަންއަށްޑިހަ، ދ އިސައްތައަށް ބަދަލ ވާން. މި ކަ

. ޕްރޮސެސްާވއިރ  އޮންނަނީ އެހެން ހާލަތަކަށް ކަންކަން ބަދަލ ވެފަ  ށް ފޮނ ވައިެގންމާލެކޮޅަށް ގ ޅީމާ، އެ ތަނ ން ފިނޭންސަ

މިްއޔަތ ކަން.  އްން ހެލްތ  ދާއިރާއަށް މި ދެއްވާ އަހަސަރ ކާރ   ،އެހެންވީމާ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ައއްޑޫ ސިޓީއަށް   ؛އައްޑޫ ސިޓީއާ ެއއްޮގތަށް އެހެން ރަށްރަށް ވެސް  ،ނިޞްބަތްވާ ދާއިރާއެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން  
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ތ ންނަށް މި ކ ރެވޭނެ މަގ  ހާސިލ ކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެ މި ތަނަށް އައީ ރައްޔި  ވެސް ރަްއޔިތ ންނަށް މިކަން

ރަނަގޅ ކޮށްދޭނަމޭ މިކަން  ، ކަންކަން  ސަރ ކާރ ން  ކ ރީ  ނ ނިމޭނެ.  މިކަމެއް  ބ ނ މަކ ން  ސަރ ކާރޭ  ނ ކ ރީމާ   ކ ރީ 

މިކަން ތިބީ  މި  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންީވމާ،  އަިއސް.  ކަންކަން    ކ ރަން  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  ޮގތަކަށް  ވާނެ 

 .... އަޅ ަގނޑ މެންޖެހޭފަހިކޮށްދޭން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     އަރ ވަނީ ަމޑ ްއވަރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އާދަމް ޝަރީފަށް. މަޑ އްވަރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ޚިދ މަތ ެގ ފެންވަރ   ޞިއްޙީ  ެގ  އްޞަކޮށް ަގމ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ޚާ   ،ތެރި ރަީއސް. ލ. އަތޮޅ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ވަރަށް ސީރިއަސް    ،ދަށްވެެގން މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލަ މިއީ

ބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން  ޙަމައްސަލަެއއް. އެ ަމއްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވީ އަޅ ަގނޑ  އެ މަނިކ ފާނަށް މަރ 

؛ ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އްލެއްހަސަލަ ކޮމިޓީައކަށް ެގންޮގސްެގން މިކަމ ަގއި  މި މައް

މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި ސްކޭންކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ ނެތ ން، ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެްއ ނެތ ން، ބޭސްފިހާރަތަކ ަގިއ  ޞިއްޙީ  ރަށްރަށ ަގއި  

ރައްޔިތ ން ތަކ ރާރ ކޮށް އެތައް ފަހަރަކ  ކ ރަމ ންދާ ޝަކ ވާތަކެއް. ރައްޔިތ ންނަށް    ބޭސް ނެތ މ ެގ މައްސަލަތަކަކީ މިއަދ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ވޭންތަކާިއ ތަކ ލީފ ތައް އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މިހެން މާލޭަގއި ތިބޭއިރ 

 އެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްރ  ކ ޑަވ މަކީ ބަވަެގ ިއހ ސާސްކ ރެވޭ ކަންކަމ   ފަހަރެއްަގއި މި

މީހ ން އ ޅެނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލ ަގއި. މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވާއިރ  އަދި    ރަށްރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޭނަެގ އަންހެނ ން  ؛ފ ޅެއްބޮޑ . ރ. އަތޮޅ  މީދޫެގ ބޭފ ޅަކ ، މ ޙައްމަދ  ކިޔާ ބޭ  ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ޮގންޖެހ ންތައް މާ

ތަނ ަގއި ނ ހ ރޭ ސްކޭންކ ރާ ޑޮކްޓަރެއް. ދެން މި ޖެހެނީ ބ.   ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކ މަށް އ ނޫގފާރަށް ދާން ބަލާއިރ ަގއި އެ 

ސަތޭކަ ރ ފިޔާ އެބަ ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި   ތަނަށް ދާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެ ހާސް ފަސް  ބަލަން، އެ   އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް

ނެތީމާ ދެން ފ ރައިެގންދާން މި ޖެހެނީ ނައިފަރަށް.  އެ ޚިދ މަތް ވެސް ލިބެން  ،ޮގސް ސްކޭންކ ރެވޭތޯ ބަލާއިރ   އެވަރ ން

ހ ންނަ   ،ނައިފަރަށް ދާން ބަލާއިރ ަގއި އެއީ ތިން ހާސް ރ ފިޔާ ހަމަެއކަނި ލޯންޗ  ޚަރަދަށް. ޮގސް މަޑ ކޮށްލަންޖެހޭއިރ 

މިކަހަލަ ދަތިތައް ކ ރިމަތިވީމާ ރައްޔިތ ންނަށް  ޑ ެވެގންދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތަކ ލީފ ތަކާއި އ ނދަޫގތައް އިންތިހާއަށް ބޮ

ކަމަކަށެއް  ހެޔޮވެރިކަމެއް  ފައިދާ  ،އެއީ  ކަމަކަށެއް   ، ހ ރިރަްއޔިތ ންނަށް  ކ ރާ  ވެރިކަެމއް  ކަހަލަ  ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ން 
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ސަރ ކާރ ެގ ކަންކަން ހ ރި ޮގތ ން   ،ޚިދ މަތްތަކާއި  ދޭ   މި  ންރައްޔިތ ންނެއް ަގބޫލެއްނ ކ ރޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ސަރ ކާރ 

ހަމަެއކަނި އެްއ  ؛ މި ސަރ ކާރ  ބަދަލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަމަކަށްރައްޔިތ ން މިއަދ  ބޭނ ންވަނީ އެހެން ވެރި

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ޚަރަދ ކ ރީމާ  މިލިއަން  ފަންސާސް  ދ އިސައްތަ  ސަރ ކާރ ން   ،ދާއިރާއަކަށް 

އ ނދަޫގތައް ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ޚަރަދ ތަކަށް  ސަރ ކާރެްއ    ، އެހެން  މިއީ  ކ ރިމަތިވެެގންދާނެކަން.  ޮގންޖެހ ންތައް 

ބިލ  ބަޔަކ  ވެރިކަމަށް ޤާ ،ްއލ ކ ރެވޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމެނޭޖ ނ ކ ރެވިެގން ދިމާވާ މައްސަލަތައް. މި ކަންތައްތައް 

 ށް ރައްޔިތ ން މިއަދ  އިންތިޒާރ ކ ރަމ ންދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އައިސްެގން. އެ ދ ވަހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. މާފަނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .އިބްރާހީމް ރަޝީދަ

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް މި ަމއްސަލަ ބަލައިލީމާ ސިފަވަނީ މެޑިކަލް މާފިޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

ާއ ގ ޅިެގން ެވސް ނެރ ނ  ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި އެބަ ހ ރި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެއކި ފަރާތްތަކ ން  19-ޑ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮވި

މި ހ ރިހާ އެްއޗެްއ ވީނ ވީ    އި ހަދިޔާކޮށްފައިާވ މެޝިނަރީޒްތައް. އޭެގތެރޭަގިއ ސްކޭނަރ، ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސްޓ  މެޝިނާ

ން ވެސް ނެތް ކަމަށް ޭއެގ. ނ ބަލަހައްޓާ ކަމަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ  ތަނެއް ނެތް ކަމަށް. އިންވެންޓްރީ

އަޅ ަގނޑަށް   ،ރާއްޖެއަށް ދިމާވެެގން މި އ ޅޭ މައްސަލައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ،. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ފާހަަގކޮށްފަ

ސަރަޙައްދެ ކ ޑަކ ޑަ  ރަށްރަށް  ބަެއއް  މި މި  މެންައޅ ަގނޑ   ކޭ ސިފަވަނީ  މެނިފެސްޓޯަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  ބ ނަނީ.   

 ށް މިކަންއޮންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ނ ަވދިހަ ހާސް އަކަކިލޯމީޓަރ  ރޭޑިއަސްެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ޅި ސަރަޙައްދަ

ޓަ ހެލްތ  ރކ ރަން.  ޕްރައިމަރީ  ދޭން.  ޚިދ މަތްތައް  ސިސްޓަމ ޝަރީ  މަސައްކަތްކ ރި  ؛ކެއަރ  ވަރަށް    މަނިކ ފާނ  

ައޅ ަގނޑަ  އިޓެލަމެޑިސިންެގ ޚިދ މަތާ އަންނަ  ށް  ިމ ހ ރިހާ ޚިދ މަތްތައް ދޭން. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ސިފަވަނީ ނ ވަތަ 

ތިމަންނަމެން ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ބޭނ މޭ، އޮންލައިންކޮށް ތިމަންނަމެންނަށް އެ ޚިދ މަތް ވެސް   ،ޝަކ ާވއަކީ 

ތިއޭލިބެ ތަނ ަގިއ  މި  ެއކަމަކ   ބޭނ މެއް.  ޑޮކްޓަރ ން  މާފިޔާ  މި   ބި މެޑިކަލް  މީހަކަށް ފ ރ ޞަތ ދޭކަށް.  ނޫނޭ އެހެން 

ވަ ގ ޅިފަރ ޒަމާނ ަގިއ  ދ ނިޔެ  މ ޅި  އޮ  އިޗ އަލީ  މިހާރ   ވަރަށް ސިކ ނޑި  ފޯއްކިބަެއއް  ރައީސް.  ންނަނީ،  އިްއޒަތްތެރި 

މިހާ ތަހ ޒީބ ެވެގން  ،ށް ކ ޑަވެެގން އަިއއިރ އެކަމަކ  ފޯއްކިބައެއް ވަރަށް ދ ނި ކ ޑަވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދ ނިޔެ މިހާ ވަރަ

މި   އިޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސްޓ  މެޝިންތަކާ  އޮތީ ެއޮގތަށް. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ   އަދިވެސް މި  ، އަިއއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 
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ވެފަިއ ކ ރަން ހަވާލ   މާލެއަށް ޖަމާކޮށްެގން އެްއވެސް ރަށަކަށް ނ ެގންޮގސް މިކަން  ،ހ ރިހާ އެއްޗެއް އެ މީހ ން ފޮރ ވައި 

ކޮބައިތޯ ޗީފް އޮފް  ؟ މިކަން ހިނާގތޯ ބަލަން ؟މީެގ މީސްމީހ ންހ ންނާނެ ރައީސް އޮފީހ ަގއި މީހަކ . ކޮބައިތޯ ޕޮލިސީ  

އަށް ގޮވ ން. މިއީ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ، މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  "ޑނރ"އޭނަެގ ކަމަކީ ޓްވީޓ ކ ރ ން، މީހ ންނަށް ބެވ ން،  ؟ ސްޓާފް

ޓްވީޓ ކ ރ ން. ކިހިނެއްތޯ މިކަން   ފައިއަށް ޮގވާ"ޑނރ"ަގިއ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އޮފީހ  

ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތް އެބަ ކ ރޭ ޕްރައިމަރީ    ،މި ރައްޖޭަގއި މިހާރ  ެވސް އެބަ އޮތް  ،ނޫންތޯއޭނަ ދާންވީ؟ ރަނަގޅ ވާނީ

 ދާއިރާެގ މާކެޓ  ފ ޅާކ ރ މ ެގ  ޙީއްޞިނ ވަތަ  ،   ދަށްކަމ ންން. ކ ރީ ސަރ ކާރ ން އެއީ މާކެޓ ނަ ެގން  ކެއަރ ސިސްޓަމ ހެލްތ 

މަނިކ ފާނ  ވާހަކަދަްއކަވަމ ންދިޔައީ ފޫޅ މައިންެގ    ،ކެއަރ ސިސްޓަމ  އ ަވއިލީ. އަޅ ަގނޑ  ދ ށިންޮގތ ން ޕްރައިމަރީ ހެލްތ 

. މި މީހ ން ޖޯކަށް ހެދީ އެ ވާހަކަތައް.  ވޯކަރ ންެގ ވާހަކަހެލްތ   ،ފ ރަތަމަ ބަލިޖެހ މ ެގ ކ ރިން ފަރ ވާދޭންޖެހޭ ވާހަކަ  ،ވާހަކަ

ސަރ ކާރ ެގ  ހ ރިހާ މެޝިންތަކެއް ހިފަހައްޓައިެގން މެޑިކަލް މާފިޔާ އޮތީ.  ؟ އޮތީ ކޮންތާކ ތޯިމ  މިހާރ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބ ނަންޖެހޭ މިހެން. ސަރ ކާރ "ޑނރ"ކަމަކީ   ގޮވާފަިއ ޓްވީޓ ކ ރ ން   ން، އަށް 

ޖެހޭ. ބަޣާވާތްކޮށްފައި ތިބި ބަެއއް ތިބީ. މިހާ ންތަްއ ބޭރ ކ ރަން އެބަ"ޑނރ"ތި    .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ ހިންަގންޖެހޭ

 ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވޭނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.    ދެން  ،ބ ނެވޭނީ  ، ސާފ ކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ވާހަކަފ  މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޑަ ރާޅ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ެއ ބޭނ ންކ ރައްވަިއެގން    ޔަނިވިާއއި 

ޖަ  ތިކި  ދެ  ޮގތަށް ޮގތ ގަ   ެގވިޔަނީ، ޑަބަސް ރާހާފައި ޔައ މިްއޔާަގއި އެ  ބޭނ ންކ ރި ބަސްތައް އަޅ ަގނޑ   ފެންނަ  އި 

 .  ށްއަރ ވަނީ ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރަބަހައްޓާނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ 

ންބޮޑ ވ ންތަކަކާ ގ ޅިެގން މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ެގ ކަ

ަމއްސަލަައކީ ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  މަޖިލީހަށް  މި  ބަލަިއަގންނަން.    ،މެންބަރ   ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   ޤައ މީ މައްސަލަެއްއެގ 

ރައްޔިތ ން އެންެމ   އާންމ   ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރިޔަސް ނ ކ ރިޔަސް  ،އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ

އަދި މި    .ނ ލައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ޅެން ދަތިޚިދ ަމތް. އެއާޞިއްޙީ    ،ބޮޑަށް އެ ޚިދ މަތަކަށް ބަރޯސާވާ ޚިދ މަތަކީ

ޞިއްޙަތ .  ތަޢ ލީމާއި    ،ވަނީ  އާ ދިމާލަށް ވެސް ރަށްރަށ ން މީހ ން އަމާޒ ކ ރ މ ަގިއ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކަށްމާލެފ ރަ

އަދިވެސް   އެހެންނަމަވެސް،  ދެކެވޭ.  އެބަ  ވާހަކަތައް  ބާވަތ ެގ  މި  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އަރަމ ންދަނީކީ ެވސް  ހާލަތ  ޮއތީ ރައްޔިތ ން އެންމެ އެދޭ ިމންވަރަކަށެްއ ނޫން. އަދި އެކަން ކ ރިޞިއްޙީ  ރާއްޖެތެރޭެގ  
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ސިޔާސީ    ،މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށް ޮގަވއިލަން  އް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށްރައްޔިތ ން އެންމެ އެދޭ މިންަވރަކަށެ

އެކްޓިވިސްޓ ން ސިޔާސީ  ޓަކައި  ތަންތަނަށް  ބޭނ މަށް  ހިންާގ  ހެދީމާޞިއްޙީ  ލަިއެގން  ތަންތަނެްއ    ،ދާިއރާ  އެ 

ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބިލ  މީހ ންޤާ  އެކަން ހިންޭގނެ  އިނ ދާނެ. ެއ ތަންތަނ ަގއި ތިބެންޖެހޭނީ ެއކަން ކ ރިއަރ ވަ ކ ރިޔަކަށް

  ކެރޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި އެކަން އޮތީކީ އެހެންނެއްލަންވެސް އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވާ  ހަމަަގިއމ   .ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ބައެ

  ޮއތީ   އެކަަމކ  އެ  .ޮގތ ން ެއ ތަންތަނަށް މީހ ން ލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ   ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ސިޔާސީ 

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    ެވެގން ސިޔާސީ ބާރ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިން އެކަން   ރަށް މާއެނބޫދޫަގިއ ހަތް އަހަރ އަމިއްލަ އ ފަން

ނ ލިބ ނީތީ މީހަކ   އެކަށީެގންވާ  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ނޯންނާނެ އެކަން   އެ  ،ލިބިފައި އޮތްއިރ ަގއި ވެސް    ތަނަކަށް 

ަގބޫލ ކ ރާ  އް. އެކޮށްފަ ެއކަން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  މިދެންނެވީ  ހާލ ަގއި  ކ ޑަހ ވަދޫެގ  މިހެން  މިއަދ   އެހެންވީމާ،   .

ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޮޑ  ފޮޓޯއެއް ކިތަންމެ ހޮސްޕިޓަލ ެގ ވާހަކަ ވެސް ީމެގތެރެއިން ދައްކާ

ެއކަ ދޭވަރަކަށް ވެސް ދެއްކިދާނެ.  އޮފީހ ން  ރަށެްއެގ ރަށ  އޮފީސް ވެސް، ރަށ   ފަންޖިފ   މަކ   ަގނޑެއްެގ  ޓިޚިދ މަތް 

ތަސައްލީ އޭެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދެވެނީ  ރަނަގޅަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް  އެ  ވެސް  ލިބޭ.    ތެރޭަގއި 

ކީ ެއތާނަގއި ހ ރި ޑޮކްޓަރެްއެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކަމ ން މާލެއިން ކ ޑަހ ވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަ  ،އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި ދަންނަވަނީ

  ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސްޓ   ،މީހ ން ޮގސް އެ ތަނ ަގއި އޮޕްރޭޝަނ ެގ މަސައްކަތްކ ރި ތަނެއް. މިއަދ  އެ ތަނ ެގ ހާލަތަކީބަލި

އެ ޓެސްޓ ެގ ނަތީޖާ މިކޮޅ ން ލިބޭނެ   ންޖެހޭހެދޭނެ ފެންވަރ  ނެތިެގން ެވސް އެތައް ދ ވަހެއް ވަންދެކަށް ރައްޔިތ ން ތިބެ

ނޫ މިއަކީ  އިންތިޒާރ ކޮށްެގން.  ޮގތަދ ވަހަކަށް  ދާންޖެހޭނެ  މިކަން  މަންޒަރ   ކީން  ފޮޓޯެގ  އެ  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ    .

ފައިބާ މީހ ންނަށް ޑ މެންެގ ލޯމަތީން އިހަށް މި ވަގ ތަށް ެގއްލ ަވއިލާފަިއ ނަމަވެސް، ފަސޭހަކަމާ އެކ  ރަށަށް އަރައިނ އަޅ ަގ

އޮ ޮގތަށް  ރަނަގޅ ޞިއްޙީ  ޕޮއިންޓ ަގއި    ތް އެކްސެސްެވވޭނެ  އެޚިދ މަތް  ޓަކައި  ޚިދ މަތް ތަނ  ކޮށްދިނ މަށް  ެގ 

ވ ރެ   ވެސް ބޮޑ  ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅ މަށް  ހަށް މި ވަގ ތަށް. އެހެންވީމާ، ސަރ ކާރަށް ހަމަގައިމ އި  ްއވާށޭދެރަނަގޅ ކޮށްލަ

ވެސް   އޭރ ން ހަމަގައިމ   !ެގ ޚިދ މަތް ރަނަގޅ ކޮށްލަދެއްވާށޭ ލ ވައިލާފައި އެ ތަނ ފިނ ެގ އިމަރާތް އާބާތ ރަތަފަސޭހަވާނެ އަ

މެން ަގނޑ ޅ  ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑ ވ ން އަ ލީ އެތައް ބަޔަކަށް ެއކަމ ެގ ތަސައް  ދާހޯން ޅިދ މަތްއެ ކ ޑަހ ވަދޫ

ށް މިކަމ ަގއި  ކައްލ ކ ރަންޖެހޭގ މައްސަލަެއއް. މިީއ ކިތަންމެ ވަރަހަހަމަ ޤައ މީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަހ ސްކޮށްެގން  

 ން އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ... ބައެއް ބޭފ ޅ 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ސިން ޙަމީދަޢަބްދ ލްމ ޙް
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 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ސިން ޙަމީދ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!   ހޮޝ ކ ރިއްޔާ  ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ަގމ  ރީޖަނަލް  ޚިދ މަތ ެގ  ސްޕިޓަލ ެގ ޞިއްޙީ 

ދާއިރާެގ   މާވަށ   ގ ޅޭިއއްޒަތްތެރި  ޓަކައި  ަމއްސަލައާ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ދަން  މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ   ލަން  ވާނަޮގތ ން 

އ ލަތ ން  ދަ  ،އޮވޭ   ފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަސާދާެގ )ނ( ަގިއ ވަރަށް  އްވަނަ މާ  23ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ނ ންވަނީބޭ

ޚިދ ފެރަނަގޅ    ޞިއްޙީ  ފޯންވަރ ެގ  ރައްޔިޔތ ންނަށް  ިގރ މަތްތައް  ވަރަށް  ކަމަށް.  ހ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ހަމަ   ؛ރިހާނަ، 

 ،ންވޭނ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ  ،ފަދައިން  ްއވިހަަގކ ރެވާހަކަދެްއކެވި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް އެ ފާ

ހޭ ޖެރ ކޮށްދޭންފޯ  ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރި މިންވަރަކ ން  ށް ޚިދ މަތްތަކަކީ ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް ދައ ލަތަ އަސާސީ

މިފަދަ    ،ނަށް މި ފެންނަނީންނެ ޚިދ މަތްތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެ ހޭ ޖެގާއިމ ކޮށްދޭން  ،މަތެއްދ ޚި

ާގިއމ ކޮށްޚިދ މަތްތައް   ކަހަލަތަންތަނ ަގއި  ެއހެން  ވެސް  ތަރައްޤީ  ނ ދެވޭއިރ ަގއި  އެހެން  އަށް  މަސައްކަތްތަްއ،  ކ ރެވޭ 

  ފ.   ،ތަން. ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  މަސައްކަތްތައް އެކި ރަށްރަށ ަގއި ެއކި ދާއިރާތަކ ަގއި ކ ރަމ ންދާ

ދ ަވސްެވއްޖެ. ެއތަކެއް އަހަރ ތަކެްއ ެވއްޖެ.  ހަލާކ ވެފަިއ އޮންނަތާ ވަރަށް    ނަރ ދަމާ ނިޒާމ   ަގއި ޙޤީޤަތ ަގއިނިލަންދޫ

އިން ފެށިެގން    2008ޭއެގ ވެސް ކ ރިން ހަލާކ ވެފަ. އެހެންނަމަެވސް،   ؛ން ފެށިެގންނަ އަހަރ ވަ  2008މަނިކ ފާނ ެގ  

ނެތް. ނެތި    ކ އަނިލަންދޫ  ރިމަތިަވމ ން. ހަމަ އެޮގތަށް ފެނ ެގ ނިޒާމ މީެގ ދަތިތައް ކ   ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދަނީ

ޮގތ ން  ޞި ބެހޭ  ޚިދ މަތާ  ދައްކައިލާނަން. ޞިއްޙީ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ޚިދ މަތ ެގ  ފ.   2018އްޙީ  އަހަރ    ވަނަ 

.  ނ ތަނ ަގއި ާގއިމ ކ ރެވ   ެގންދަން އެސްތަކަށް ބަހައިެގން ކ ރިއަށް ފޭސްޕިޓަލް  އަތޮޅ  ހޮ  ، ފ. ހޮސްޕިޓަލްނިލަންދޫަގއި  

ޮގތަށް އޮތީ. ާގތްަގނޑަކަށް މި ފާއިތ ވެދިޔަ   އް އެޅިފައި އެ އޮތްނިންމ މަށްފަހ  މަތީަގއި ޝީޓެ  ލޯއެހެންނަމަވެސް، ެއއް ފް

ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި ވެސް  .  ޖެޓ ަގއި ެވސް ެއކަން އެބަ އޮތް ބަޔާންކ ރެވިފަމި އަހަރ ެގ ެވސް ބަ ؛ރޭަގއިއަހަރ ެގ ތެ  4

އެހެންނަމަ  އެބަ ހޮސްވެއޮތް.  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފޯރ ކޮށްދެވެމ ންދާއިރ    ޓަލްޕިސް،  ޚިދ މަތް  ތަނ ެގ  އެ  އެޮގތަށް 

ެއއް ނެތް. ފަންކާ ނ ަގއި އޭސީފ ން ތިބޭ ތަޒަނަށް އެ ތަނ ެގ މ ވައް ންއެ ތަނ ެގ މ ވަްއޒަފ  ؛ނަރސިންގ ސްޓޭޝަން

ފައި ހ ރި ވޯޑ ތަކ ެގ ދޭން ހަދާހ ންނަށް ޚިދ މަތް އަދި ބަލިމީންކާ ބަހައްޓައިެގން.  ފަ  ވެސް ބޭނ ންކ ރަންޖެހެނީ ސްޓޭންޑ 

ވ ޒާރާތަކަށް   ެއކިެއކި  ސަރ ކާރ ެގ  ކަންތައްތައް  މި  އެހެންވީާމ،  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރިނ  މިއީ  ހާލަތަކީ  ހަމަ 

ތަކެްއ  ވެސް މި ވާހަކަތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ޞަކޮށް ހެލްތ  ިމނިސްޓްރީއާއްފަ. ޚާ ކ ރެވިހަގަ ފާ  ނޑ މެންނަށް ވަނީއަޅ ަގ

ަގމ  ރީޖަނަލް ހިސް  ތަކ ެގ ވާހަކަތްއްޙީ ޚިދ މަރާއްޖޭެގ ޞި  މި ތަނ ގައިއްޖެ.   ދެއްކިރ ފަހަ ޓަލަކީ މާލެ ޕިދަްއކާއިރ  

ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ    5ޮގތ ަގިއ،    ެގތަނެއްންޔަނ ެގ ތެރެއިން  ތަރި ރަނަގޅ   ހ ތް ލިބެން ދ މަޚިޙީ  އްޞިެގ  ފިޔަވައި ރާއްޖޭ 

ޮގތަކީ    ަގބޫލ ކ ރާސްން ވެރަްއޔިތ . އަދި ރާއްޖޭެގ  ަގކޮށްފަހަސަރ ކާރ ން ވެސް އަދި ދައ ލަތ ން ވެސް ފާ   ނީނަމި އޮން
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ރަށ ެގ ރަްއޔިތ ން ވެސް ކަމެްއ   ދެ   ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންންޑަިމކ ެގ ހާލަތ ަގއި ޕެކޮވިޑ ެގ  ހ ން މި ދިމާވި  ފައެއީ. އެީއ މި

ލ.މާވެދި ދާންޖެހެނީ  މި  އޮތީ   އްޖެްއޔާ  މި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ހާލަތ   ތަނ ެގ  މި  އެހެންނަމަެވސް،  އަތޮޅަށް. 

އަންބަޔާ އޮންނަ  ދެން  ވާނަމަ،  ކަމަށް  އޮތް  މިޮގތަށް  ހާލަތ   ތަނ ެގ  މި  ހާލަތަކީކޮށްދެްއވާފަ.   ކަންކޮބައި   ތޮޅ ތަކ ެގ 

ެއ    ،ތަށް ޮގ  ދެއްކިއެ  ސް  ވެއަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ މެންބަރ ން    އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ،

ފާހަފާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ބޭނ ންވަނީ ހަަގކ ރި  ރަށ އަޅ ަގނޑ   ަގކ ރަން    އަތޮޅ   ވެސް، ފ.  ސްޕިޓަލްހޮެގ  މެންެގ 

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސް މި   ،ކަންކަން ބައްލަވައިމި  މާ،  އެހެންވީ .  ޮގތަކީ މިއޭ   ހާލަތ  ހަމަ އޮތްހޮސްޕިޓަލ ެގ ވެސް

 ގެ ހޮސްޕިޓަލ އޮތް  ށް  ދިއ މައަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް ފޭސްތަކަށް ބަހައިެގން ކ ރިއަށް ެގން  ފ.  ކާރ ންސަރ   ،ކަންކަން ބައްލަަވއި

ހަަގކ ރަމ ން،  އްަގއި ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް ފާލެބަތަނ ަގިއ ހަމަ އަަވސް މ ސްތަޤ   ށް އޮތްއް ކ ރިއަތަނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް

 ޞަތ ަގއި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރއްޔާ.  ހަމަ މި ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 ށް.  އިނަސަޙ 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ އިންސަކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ 

 ވާހަކަ މިހެން ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ މާއްދާއެްއ  ގެ އް އާދެ! ަވކި ހޮސްޕިޓަލެޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގިއ  ނ މިތާންއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް   ރެވ ނ ކ   ޮގތަކަށް މާނަކޮށްެގން މިކަން  ހަނި

ސްޕިޓަލަށް ދިމާވެެގން އ ޅޭ ކަމެްއ އަތޮޅ  ހޮ  . މި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ލ.ކަނީ މ ޅި ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ެގ ވާހަދައްކަންޖެހޭ

ރާ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް މި އޮތީ ވަރަށް  ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ެގ ދާއިއްޖޭަގއި ެވސް  ރާމ ޅި    އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫން  

ެގ ކޮންމެ ދިމާލެއްެގ ޖޭންނެއް ނޫން. ރާއްކ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލަ  .ހަމައެކަނި ލ  ބޮޑަށް ބޮއްސ ންލާފަ. އެކަން ފެންނަނީ

  ، ކަމ ަގއި ވިޔަސް   އަދި ރަށެްއަގއި ހ ންނަ ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒަކަށް ބެލި  ،ަގއި ވިޔަސް ކަމ    ސްޕިޓަލަކަށް ބެލިކޮންމެ ހޮ

މިއީ.   އަވާކ  ޝަހާލަތަކީ  ދާއިރ ަގއި   ޑޮކްޓަރަކ   އެްއ  ވާހަކަ.  ނ ތިބޭ  ޑޮކްޓަރ ން  ލިބެނީ  މި  ޕެންޑަމިކ ެގ   ؛ބަދ ވެސް 

ބަދޭ އެތަކެއް ދ ވަސް. މި ތަނ ަގއި ސަރ ކާރަށް  ޑޮކްޓަރަކ  ދާއިރ ަގއި ދެން ޑޮކްޓަރަކ  ނެތި އެ  ލަތ ަގއި ެވސް ެއއްހާ

އިޢ ތިރާފ ވެވަޑަިއެގންނެވީނިސް ހަމަ  އެ  ވެސް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް    ލ.  ބަތްވާ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ައތޮޅ  

ހަލަ ފައިދާ ރަށްރަށ ެގ ބިން ހިއްކ ން ކަ  ،ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓަކ  ެގނައ މަކީ ެއއީ ؛ތްތެރި ރައީސްޒަ ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓަކ  ނެތޭ. ިއއް 

 ަގއި ތިބޭނެ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަނ  ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓ ން ތަން  ، އް ކަމަށް ވާނަަމ، ބަރާބަރަށް ތިބޭނެ އިނޭގތޯޢެރޫބޮޑ  މަޝް
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މި އ ޅޭ މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެްއކޮޅ ން މިއީ ދައ ލަތ ން އާސަންދައިން އިންތިހާއަށް ބޮޑ    ދިމާވެެގން  ،ނެގނީމި އެ

އަނެއްކޮޅ ން ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް މިއަދ  ބަދަލ ވެފައިވަނީ މާސިންާގ ބޮޑ  ވިޔަފާރިޔަކަށް.    ،ވާއިރ    އް ކަމަށްޚަރަދ ކ ރާ ކަމެ

 ؛ޒަތްތެރި ރައީސް ދިފަ. އިއް ޅެނ ކ    ލ މަށްެގ ައގ  ކަނޑަައޅާމި ސަރ ކާރ ން މި ވަނީ ޕެނަޑޯލް  ،ކީ ރަީވ މިންވަ  ވިޔަފާރިޔަކަށް

ރ ވާ ފަރާތްތަކ ެގ  ފޯޒ   ނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރަށް ނ ފޫެގންވެނ ބޭއެއީ ކޮންމެހެން ސަރ ކާރަކ ން ކ ރަން  

އްޞަކޮށް ދެންމެ އެހެން އިއްޒަތްތެރި ނ ފޫޒާއި ބާރ  މާ ަގދައީ. ވިޔަފާރިވެރިންެގ ނ ފޫޒާއި ބާރ  މާ ަގދައީ. ވަކިން ޚާ

ންެގ ނ ފޫޒ ެގ ހ ކަލް ވިޔަފާރީަގއި އ ޅޭ މީމެޑިނ ވަތަ މާސިންާގ    ޔާހަަގކ ރެއްވި ޮގތަށް މެޑިކަލް މާފިމެންބަރަކ  އެ ފާ

ިމެއއް ނޫން. ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗ ެގ    ނިކަޒަތްތެރި ރަީއސް، މި އ ޅެނީ. ހަމައެއްއި   ލެިވެގންނ އިކަނޑަައޅަ   ސަބަބ ން ބޭހ ެގ ައގ 

ކަމަކަށް، ވޭން ހ ރި ކަމަކަށް  ކަހަލަ އ ނދަޫގ    ދަރ  ކޮށ ންން ހިކި ފ ނަ ކ ޔަ މަކީ ެއއީ ކޮށި ކަތިވަޅިކ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއް

ރ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހާމި  ،ން އެބަ ގ ޅާ. ގ ޅާފަިއ ބ ނޭޗ މަރ ވާ ފަހ ން ައއި.ޖީ.އެމް.އެ   ވަނީ. ބަލިވެެގން ބަލިމީހާ އި ފަވެ

އެބަ    މަސްވާ ފަހ ން  3ޑިާއއަށް ޮގސް ައއިސް  ން. ބަލިމީހާ އެއްކަލަ ބ ނާހެން ބަލި އެނދ ަގއި ޮއވެ އޭނަ އިހަމަޖެހިއްޖޭ

ައއި.ޖީ.އެމް.އެ ލިޗ ގ ޅާ  އެބަ  ހަފ ތާަގއި  އަންނަ  މި  އެޕޮއިންޓްމަންޓް  އެމް.އާރ .ައއިެގ  ރައީސް ބެއޭ.  ން   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

 ނޫނިްއޔާ މިނޫން ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރާނީ ނ ވަތަ ކ ރާނީ  ކީ މިންވަރަވާގ އް ހަމިއީތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ައޅ ަގނ ޮގތަކަށްކޮން އެހެންވީމާ،ޑަތޯ  ކަމެއްހެން.  ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ  ހީވަނީ  ހަ  ށް  މައްސަލަައކީ  ލ.މަމި   އެކަނި 

މ ޅި ޞިއްޙީ    ،ތަކަށްމ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލ   އެއް ނޫން. މި މައްސަލައަކީލަ އަތޮޅަށް އޮތް މައްސަ

ދި އެހެންވީމާދާއިރާއަކަށް  މަްއސަލައެއް.  އަޅ ހަސަލަ  މައް  މި  މާ،ވެފައިވާ  ޓަކަިއ  އެންމެންއްލ ކ ރ މަށް   ަގނޑ މެން 

ންެގ ޞިއްޙީ  ތ ރަްއޔި،  ކަތް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީނ ކޮށްމަސައް

އަޅ ަގނޑ  ސިޔާމެޚިދ މަތަކީ  ެއއްސީން  އެންމެން  އިޞްލާ  ައޑަކ ންނ ކޮށް  ޓަކަޙ  މިކަން  ނ ކ ންނަންޖެހޭ ކ ރ މަށް  އި 

ކަމެއް  ެގމައްސަލަެއއް ބަލައިަގންނަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފާ  ެގޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް  ކ ަގހަޮގތ ަގއި  ވަރަށް  ރަން. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ 

 ށް. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  މެންިއއްޒަތްތެރި    މާވަށ   ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަކީ  ބަރ  މި 

ތަކެއްެގ، ހ ރިހާ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތަކެްއެގ  އިނޭގތޯ. ހ ރިހާ ދާއިރާެއއްެގ ހ ރިހާ ހޮސްޕިޓަލް  ލަެއއް ސަހ ރިހާ އެންމެންެގ މައް

ަގއި. މި މަްއސަލަ ކ ރަންވީ ކަމެްއ ނޫން ޙަޤީޤަތ ސީލަައކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސަމައްމި  ެއއް.  ލަމައްސަ

މިތާ  ލ އްހަބަލައި   ނ ކ ރަން  ތާއީދެއް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންެވެގން  މަސައްކަތްކ ރަންވީ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރެވޭތޯ 

އަޅ ަގނ އެހެންނަމަވެސް،  އޮތްޑަބަހ ސްކ ރ މަކަށެއް.  މައްސަލަ  މި  އެޮގ  ށް  އަޅ ަގނޑަށް  ައޅ ަގނޑ   ތް  ޮގތަށް  ނޭގ 

ިއއް   24ޒ ތަކެއް  ދ ވަސްވަރ  ހ ރިހާ ޞިއްޙީ މަރ ކަ  ެގޚާބ  ިއންތިސީވޭތ ވެދިޔަ ރިޔާ ؛ސްތްތެރި ރައީޒަކިޔައިދޭނަން. 

ބަދަލ ކ ރި.   ތަންތަން   ؛ަގޑިއިރަށް  18ަގޑިއިރަށް  ހ ރި  ނެތް  ރަަގޑިއި  18ދެން  ރަށެްއަގއި  އެްއވެސް  ބަދަލ ކ ރި.  ށް 

ހޮސް ބަދަލ ނ ކ ރާ  މަރ ޕިޓަމިޮގތަށް  މި ސަލެއް، ޞިއްޙީ  އެހެންވީމާ،  ޖެހ ނީރ ކަޒެއް.  ފ ރަތަމަ  ައއިއްސަ  މި    ،ކާރ  

ބަލަން.  ތޯއްލ ކ ރެވޭހަކަންތައްތައް   މ ވައް   24  އެތާ  ވެއްޖެްއޔާ  ކަމަށް  ހިންާގ  އެބަޒަފ ަގޑިއިރ   ތިބެން  ޖެހޭ.    ން 

ޖެހޭ. މި    ބަބަދަލ ކ ރަން އެތަން ެއޮގތަށް    އެ  ،ެގ އިކ އިޕްމަންޓްސްއާއި ނއެތާ،  އެތާނެގ މެޝިނަރީއާއި ؛މ ވަްއޒަފ ން

ައިއއްސަ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަސަރ ކާރ  ތަނާ    ފ ރަތަމަ އައިސް ެއ ކަންތައް ކ ރަން ފެށީ. އެ ކަންތައް ކ ރަމ ން 

ޓ   އައިސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބަޖެޓ  ތާށިވީ. ބަޖެ   އައީ.ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަތ ކޮވިޑ ެގ ހާލަނަށް ވީ ޮގތަކީ،  ންއަޅ ަގނޑ މެ

ކަންތައްތައް އެ  ސަބަބ ން  އެންމެ  ެއޮގ  ތާށިވ މ ެގ  އ ޅޭ  ދިމާވެެގން  މިހާރ   އަނެއްކާ  ދެން  ނ ކ ރެވ ނ .  ޑ   ބޮތަކަށް 

  ާވވަރ ން ފަސްޖެހޭ އިންޑިާއ ައއ ޓް ޮގ  ތަނަށް އައ މަށް އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރ ން މި  ،މައްސަލައަކީ 

އިދިކޮޅ  ފަރާތްތައް ިމ    ،ބޭފ ޅ ން މި ކ ރާ ކަމަކީހ ރިހާ    ، ެއ ބޭފ ޅ ންެގ އެހެން މީޑިއާތަކަށާއި  ،ތަކާއި އިނޭގތޯ. ޓ ވީޓ 

ެގ އެންމެ ބޮޑ   ންއަޅ ަގނޑ މެ ؟ކިހިނެއްތޯ  ތަށް އެ ކަންތަްއ ކ ރަން ފެށީމާޮގހ ން. އެޖެއިންޑިއާ އައ ޓް   ،ކ ރާ ކަމަކީ

ެއ  ރ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަތްކ ރާއިބަޔަކ  ރަނަގޅ ކ ރަން މަސައް  ން. ދެން އަނެްއކާޑިާއއިމެޑިކަލް މީހ ން މި އަންނަނީ އިން

މީހަކ  ކަނޑާލައިފިްއޔާ    ކ ރާފަރ ާވކ ޑަމިސާލަކަށް، އެތާ  ޯގސް މީހަކ  ނ ވަތަ    ޔާރަނަގޅ ކ ރަންވެެގން މީހަކ  ކަނޑާލައިފިއް

ބަ  މިތާ  ެގނެްއސަ  ެގނޭ.  އެބަ  ކަނޑަހ މަޖިލީހަށް  މީނަ  އެބަ  ކީްއވެެގންސްކ ރޭ  މި  ހެ  އިލީ  ހާސް   އެއް  ޔަނީކިްއޔޭ. 

ތަނަށް    މި  މާވަކިކ ރީ މީހ ންެގ ތެރެއިން އެކަކ  ައޅ ަގނޑ މެން ަވކިކ ރީ.  ސީހާސް ސިޔާ  ތެރެއިން، އެއްޒަފ ންެގ  މ ވައް 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއަކީ. ދެން   ޤަތ ގައިޤީމި ހ ންނަނީ ވަރަށް އ ނދަޫގ ކަންތައްތައް ޙަ  . އެހެންވީމާ،އައިސް އެބަ ބަހ ސްކ ރޭ

ބައެއް   ބަލައިލާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ އަނެއްކާ  ވެސް ލައަ  ންމެރަށްރަށް  އެމްބިއ ލާންސްތައް  ހޯދައިދިން  ށް 

  ސީ ނ ވަތަ ސިޔާމ ން  ަމސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހަލާކ ކޮށްލާ އެތާ ތިބޭ ބަެއްއެގ ފަރ ވާކ ޑަކަ  7މަސް،    6އަޅ ަގނޑ މެން  

ފައި ހި ދިނ މަކީ ހަމަ ހ ރިހާ ތަނަކަށް ޖެދ މަތްޚިޞިއްޙީ    ،އް މިހެން ހ ރިއިރ ތައްމި ކަންތަ  ނ ފޫޒ ެގ ތެރެއިން. އެހެންވީާމ، 

ންެގ މައްސަލަެއއް އެއީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ އެންމެހާ  ތް ޮގންޖެހ މެއް. އެއީ ަމއްސަލައެއް އެއީ. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިއޮ

އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ   ެއއްކޮށްރާ  ްއޔާ ސަރ ކާއްލ ކ ރަން މަސަައކަތްކޮށްެގން ނޫނިހަ އްލ ކޮށްެގން،  ހަ އެންމެން މި ކަންތައް  
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އްލ ވާން  ހައްލ ކ ރަން މަސައްކަތްކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ މި ަމއްސަލަ  ހަ ބަރ ންނާއި ސިޔާސީ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން މައްސަލަ  މެން

 ރި ރައީސް.  ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެނެތް މައްސަލައެއް މިއީ. ޝ ކ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ށް. އިބްރާހީމް ނާޒިލަ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ފައި މި އޮތް އްވާބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ މެންއިްއޒަތްތެރި  މާވަށ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ ރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ެވސް ހަމަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ހ ރި މައްސަލައެއް.    އިމައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވސް ރާއްޖޭގަ 

އައްޑޫ ސިޓީަގއި ހ ރި ހޮސްޕިޓަލ ގެ  އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ދަތ ރެއް ކޮށްފައި މި އައީ.  އަޅ ަގނޑ  ވެސް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއް ވ ންތަކެއް  ކަންބޮޑ  ިއއްޒަތްތެރިޖޭވެސް  އަޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ެގ  އެކީަގިއ،  އެ  ރިއާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް  ހ ަގއި 

ޓަލަށް ހޮސްޕި  ،ޓަލ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކަށް އޮތީޕިލަން. ހޮސްެގ އަޑ އަހާބ ނ  އެ ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ލި  ފ ރ ޞަތ 

ވަމ ން ބަތްވާ ޕާޓީން އިންޑިއާ ައއ ޓް ގޮ ރ  ނިސްބަންމެ  ހ ން ނ ލިބޭ ވާހަކަ. މި އިއްޒަތްތެރިރ ބޭނ ންވާ ޑޮކްޓަރ ންނާއި ނަ

ިގނައިން ރާއްޖެއަށް މި ެގނެވެނީ   ޑޮކްޓަރ ންނާއި ނަރ ހ ން އެންމެމެން މި ބ ނާ  ައޅ ަގނޑ   ،ަގިއ ހިނާގއިރ  ތީމަގ މަ

ޕާޓީތަކ ން އަދި    ،ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭއިރ ރާއިއްޙީ ދާ މީެގތެރޭަގއި ޞި  ން. އިންޑިާއެގ އެފަދަ މ ހިންމ  ބަޔަކ ޑިާއއިއިން

ރާއްޖޭެގ  ޕާސިޔާސީ   އިންނ ތަތަންމިއެޓީތަކ ން  ައއ ޓް  ޑި ަގއި  އ ޅޭޮގއާ  މި  ނ ކ މެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއ ވަމ ން   ޅ މ ން 

 ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ށްރައީސަ  ރިތެތްޑޮކްޓަރ ންނާއި ނަރ ހ ން ލިބ މ ަގއި ދަތިތަކެއް ހ ރިކަން އިްއޒަ 

ބައް ؛ރައީސް ބޭއްވި  އެކީަގިއ  މެނޭޖްމަންޓާ  ހޮސްޕިޓަލ ެގ  ޑޮކްޓަރ ން  ދައަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކައާއިނ ލ ވ މ ަގއި    ، ލިބޭ 

 ރި ތެޑ މެންެގ އިްއޒަތްނ މި ސަރ ކާރ ެގ އަޅ ަގ  ައކަށް ައއީ. ައޅ ަގނޑ މެންެގލަންމެ ބޮޑ  މައްސަބޭ ވާހަކަ އެލިނ ނަރ ހ ން  

  ތް ހ ރިހާ ކަމެއް އަްއޑޫގެ އޮ  ސަރ ކާރ ން ކޮށްދެވެން   ، ހޮސްޕިޓަލ ެގ މެނޭޖްމަންޓަށްވިޔަީގންކަންދެއް  ޔާއްރިރައީސ ލްޖ މްހޫ

ކަމ ަގިއ   ނަރ ހ ން،  ވިޔަސް    ބަޖެޓ ކަމ ަގއިއީދެްއވާނެ ކަމަށް. އެ ވެަގއި  ސްޕިޓަލ ެގ ކަންތަކ ރީ ހޮ ގައި، ޓަރޝަސްޕިޓަލްހޮ

 އް އެތާ ބަހައްޓަންޖެހ ނ  ކެއަދި ާއސަންދަ ޑެސް  ،އްތަކަމ ަގިއ ިވޔަސް ވެސް އެ ކަންތައް  ވިޔަސް ވެސް އަދި ޑޮކްޓަރ ން 

ނެކަމ ެގ ޔަީގންކަން އަްއޑޫ ސިޓީެގ ހ ރިހާ ވާަގއި ިވޔަސް ެވސް އެ ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި ސަރ ކާރ ން އެކަން ކޮށްދެއްކަމ 

އަތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި   ރީަގއި އޮތް ފ ަވްއމ ލަކާއި ހ ވަދޫ އިޓީެގ ކަރައްޔިތ ންނަށް އަދި ައއްޑޫ ސި

ންނާއި  ަގއި ނޭޕާލ ތެރޭ  ެގނަށް ޕެންޑަމިކ ންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ން ޮއތީލަައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވާއައީ ދެއްވާފަ.  އެ  ރައީސް  
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ަގއި ހ ރިހާ އެންމެން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  ތަކ ން ެވސް ޑޮކްޓަރ ން ނ ލިބި ލަސްވެެގންދިޔަކަން ޙަޤީޤަތ އ މ ޤައަދި އެހެނިހެން  

ހ ރިހާ ކަމަކާ އެކީަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގިއ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް އެންމެ    މި  ،ޓ ެގ ދަތިކަމާއިޖެހޭ. ބަޖެ  އެބަ

މި އަންނަނީ    އެންމެ އެކަށީެގންވާ މިނެްއަގއި ހިފެހެއްޓެމ ން   ވެއްޓިެގނެްއ ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްދަށް މިންވަރަކަށް

ސަރ  ވިސްހަމަ  ދަންނަވާ  މާނ ކާރ ެގ  މިއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރ  ބޭލައެކީަގއި    ،ނ ންން 

ދަތ ރ ފ ޅ ގަ ޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ކ ރެްއވި  ައއްޑޫައށް  ވަރަށް    ހަމަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ައއްޑޫެގ  ހިތްަގއިމ   އ އި  ފާވެރި، 

ރައީސ ލްޖ  ރާއްޖޭެގ  ވާހަކަތަކެއް  އަދި  އެނިގެގންދިޔަ،  މަންޒަރ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތ ން  ްމހޫރިއްޔާެގ 

 .ރަީއސް ރަްއޔިތ ން ތިބީ ހަމަ އ ފަލ ަގއި. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިއަްއޑޫެގ އަޑ އިިވެގންދިޔަ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،މި މައްސަލައާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ބަހ ސްކ ރަން އޮތް ވަގ ތ  ނިމި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

ހ ށަހެޅި ތާއީދ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތަށް   މި ދަންފަޅީެގ ވަގ ތ  ވެސް ހަމަވެއްޖެ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ޯވޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި

 މައްސަލައާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވޯޓަށް އެހޭނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. މި މިއަދ  

 

 { އަށް 10:59އިން  10:30 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا(ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ މަޖިލީހ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ  ރ  ސަރ ކާ  -7.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،`. މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ

ރި މެންބަރ  އިސްާމޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ެގ އިްއޒަތްތެރާ ދ ވާފަރ  ދާއި  ،ފަރާތ ން

  މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  ރިން. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެޔ ކ ރިއަށް ެގންދި 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބިލަށް ރައްޔިތ ންެގ  ހަޅާފައިވާ މި  ހ ށަ  ސަރ ކާރ ން  ،ކ ންފ ނީެގ ބިލ  ؛ފ ނީެގ ބިލ ކ ންރަީއސް.    ރިތެތްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ށް  ޑައޮތް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނ  މަޖިލީހ ެގ ލައިބްރަރީ އެންޑް ާއކަިއވް ސެކްޝަނ ން ވަރަށް ރަނަގޅ  ދިރާސާެއއް ކޮށްފައި އެބަ 
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ލައިބްރަރީ ސެކްޝަނ ެގ ޒިދ ނާ މ ޙައްމަދ ، ސީނިއަރ ރިސަރޗް    ،ސާ އެއީރާފެނ ނ  އެންމެ ރަނަގޅ  ެއއް ދި  މިހާތަނަށް

ހޭ މިހާރ  މި ޖެ  ބަން އެލަންނައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާއަކ ންފ ނީެގ ާގނޫނ    ؛ރި ރަީއސްތްތެޒައޮފިސަރ. ިއއް

ކ ންފ ނިތަކެްއ    ރޭަގއި ޕަބްލިކ ެގ ކ ންފ ނިތައް އޮތް ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ. ޚާއްޞަކޮށް ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތައް. ޭއެގތެޖޭރާއް

؛ ތްތައްދ ރަތީ ވަސީލަގ ށް ހިއްސާ ލިބޭތޯ، ފައިދާ ލިބޭތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފ ނިތަކ ން ރައްޔިތ ންނަންއެބަ ހިމެނޭ. އެ ކ 

 މިންވަރ   ގ އްހަ ވަސީލަތ ެގ ތެރޭަގއި ޓޫރިޒަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގ ޅިފައިވާ މި ބޮޑ  ސިނާޢަތ ން ދިވެހިންނަށް އޭެގ  ތީރަދ ގ 

މިހާ ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ކިހާލިބޭތޯ  އައިއިރ ަގއި  ދިވެހިަގއިހިސާބެއްހިސާބަށް  އިއްޒަތްތެރިތޯ  ތިބީ.   ؛ރައީސް   ން 

ފަހ ން އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ވި    ތަކ ން. ދާދި މިންވަރެއް ނ ލިބެއޭ ކ ންފ ނިގ އްހަދިެވހިންނަށް    ،އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ

ހަފ  ދެތިން  ކ ރީަގއި ސީ.އެމް.ޑީ. ސީމީެގ  ޮއތޯރިޓީ)  އެމް.ޑީ. ތާ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ބާޒާރ     (ެގކެޕިޓަލް  ހިއްސާެގ 

ިމ   ހަރަކާތެއް  ެއްއވެސް  ފާހަަގކ ރެްއވީ  ަވޑަިއެގން  މިކޮޅަށް  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ބޭފ ޅ ން  ތިްއބެވި  ހަވާލ ވެފަިއ  ބެލެހެއްޓ މާ 

ައހަރާއި މިދިޔަ އަހަރާ ވެސް ެއއްވެސް ހަރަކާތެްއ ހިއްސާެގ ބާޒާރ ަގއި ހިނާގފައި އެންެމ    ދައ ރ ަގއި ނެތް ކަމަށް. މި 

މިކް މިނިސްޓްރީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމިކް  ެގ އިކޮނޮޖޭކަމަށް. ދިވެހިރާއް  ހަރަކާތެއް އޮތް

 ތަނ ވަ  ،ނީނަތަކ ން މި އޮންޅޭ. ކ ރީަގއި ެވއްޖެއްޔާ އެ ކ ންފ ނިއ   ބަކ ންފ ނިތަކެއް ހަދައިެގން އެތެރޭަގއި    މިނިސްޓްރީެގ

ސް ތަނަކަށް ޖަމާކޮށްެގން ވެއޮފް މޯލްޑިްވސް ނ ވަތަ ކޮންމެ  އިސާެއއް ވެއްޖެއްޔާ ބޭންކ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފަ  ،ފަންޑެއް

ތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ެގ    ެގއެ ފައިސާ ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެނީ. މިހާރ  ފަންޑ  މެނޭޖްމަންޓ ެގ ނަމ ަގއި މިނިސްޓްރީ

ްއޒަތްތެރި  ތާރ  ކަމެއް އިދެނީ. މިއީ ވަރަށް ޚ ދ މ ޚްޅ ވާ ފަރާތްތަކަކަށް ލޯނ ފ ންނ  ބޭރ ތަކެއް ހަދައިެގން ވަޒީ ނިކ ންފ 

  މި ޒަމާނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަނޑިއާއި ބަޑިން ވެރިކަންކ ރާ ޒަމާނެއް ؛ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ބާރ ވެރިކަން

ިވޔަފާރީެގ އ ސޫލ ން އަދި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ  ެވސް    ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ ނޫން. މި ޒަމާނަކީ އި 

ކ ރިއިރ ަގއި ފ ރަތަމަ ފަށައިަގތީ ކިއްލާ ބަޑިބ ރ ޒ ތައް ބަހަްއޓަިއެގން.  ރ ނ ން ފެށިެގން މި ސަރަޙައްދ ެގ ވެރިކަންަގވަނަ  15

ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ދައްކާލ މެއް ދާދި ފަހ ން  ދ  އެންމެ ފަހ ން ކ ރެހ މ ެގ  ބަޑިކިއްލާތައް ބަހައްޓަިއެގން. ރައީސް ނަޝީ

ބޭއްވި ވެސް  ޑ ބާއީަގއި  ކިޔަނީ  .ހާމަކ ރި.  ެއއަށް  ކޮބައިތޯ  ، ކިއްލާ  ކިއްލާއަކީ  ރަީއސް.  ެގ  ޗ ީގޒ ންޕޯ؟ އިއްޒަތްތެރި 

ންޑ  މީހ ންެގ ޒަމާނ ަގއި ވެސް ިމ  ދަރލެނެހޮލެންޑ  މީހ ން،    ،ލަންދޭސީން ؛ޒަމާނ ަގިއ ެވސް އަދި ލަންދޭސީން މިތާ

ިއސްތިއ ތިމާރީންެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޕޯޗ ގީޒ ންނާއި އިނިގރޭސިންނާ މި ހ ރިހާ ޒަމާނެއްަގިއ   ރިސަރަޙައްދ ެގ ވިޔަފާރިކ 

ކޮންޓްރޯލް މި ސަރަޙައްދ   މ ޅި  ފ ރަތަވެސް  ޕޯޗ ީގޒ ން  ތެރެއިން.  ވިޔަފާރީެގ  އިސްތިއ މާރ ކޮށްެގން  އޮތީ  މަ. ކޮށްފައި 

ރައްޔިތ ން   ބަހައްޓައިެގން  ބަޑިބ ރ ޒ ތައް  ޒަމާނަކީ  މި  ބަހައްޓައިެގން.  ނޫންކޮންޓްރޯލްބަޑިބ ރ ޒ ތައް  ޒަމާނެއް   .ކ ރާ 

ސިފަވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  މިހާރ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނ ންކ ރަނީ.  ހަތިޔާރ   ނިއ ކްލިއަރ  ބާރ ތަކ ން  ދ ނިޔޭެގ 

 ؛ ކ ންފ ނި އާދިވެހި ރައްޔިތ ން އޭރ ަގއި އީސްޓ  އިންޑި ؛ކޮށް ިއކޮނޮމިކް ަވޒީރ ޞައްޚާއިސްތިއ މާރ ކ ރަމ ންދާ ތަން.  
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ވާހަކަ ިމ    ެގނެދަރލެންޑް   ،އާލަސްދޭސީންެގ ީއސްޓް އިންޑި   ،އާއިންޑި ސްޓ   ޕޯޗ ީގޒ  އީ  ، އާއިންޑި   އީސްޓް އިނިގރޭސި  

އިންޑި މ ޅި  ވެސް  ކ ންފ ނިތަކ ން  ހ ރިހާ  މި  ސަރަޙައާ ދެންނެވީ.  މި  ކޮންޓްރޯލްާއއި  ދެންނެވި އްދ   މި  އޮތީ  ކޮށްފައި 

ރީެގ ތެރެއިން  ވިޔަފާ؟ ރައްޔިތ ން  ކިހިނެއްތޯ ިއސްތިއ މާރ ކ ރަނީ  އިސްތިއ މާރ  ވިޔަފާރީެގ ތެރެިއން. ވިޔަފާރީެގ ތެރެއިން 

ޮއތީ ިއސްތިއ މާރ ކޮށްފައި  ޒަމާން  ،އޭރ   ފޮތިފޭރާމ ެގ  ޒަމާނަކީ  އެ  ފޮތިފޭރާން  ، އޭރ   ޒަާމން.  ތަންތަނާ ކަފަިއެގ  ވިޔާ 

އޭތިކޮޅ   ދިޔަ.  ތަކެތި އ ފައްދަމ ން  ،ދިޔަވިޔަމ ންފޭލި   ގައިއެްއޗެހި ބަންދ ކޮށް ހިފެހެއްޓީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ ނ ވަތަ ޭއރ 

ިވްއކަމ ން ދިވެހިން  ނައ ފަހަރަށް  ބޭރ ެގ  އެކި  އަންނަ  ބައެއް.  ދިހިފައިެގން  ޤަދީމީ  ބަެއއް.  ތަހ ޒީބ   ދިވެހިންނަކީ  ޔަ. 

ވިޔަފާރީަގއި   ދ ނިޔޭެގ  ހ ރި  2،000ދިވެހިރާއްޖެ  އެބަ  ވިޔަފާރިކޮށްފައި  ރޯމަނ ންނާ  ކ ރިން  ރޯމަނ ންނާ.   ،އަހަރ  

. ދިވެހި އީމި  ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ތާރީޚ ން ފެންނަން ހ ރި އެްއޗެހިހ ރި  ިއ އެބައޮަގސްޓަސްާއ ިވޔަފާރިކޮށްފަ

ހ ރި. ޮއަގސްޓ  ަމސް ނިސްބަތްވަނީ ޮއަގސްޓަސްއަށް ރޯމަންެގ. ޮއަގސްޓަސްާއ  އާ ެއކ  ކޮށްފައި އެބަޑިއާ ތާރީޚ  ހެކިދޭ. އިން

ރާއްޖޭެގ   ؟ބަެއްއ މިހާރ  ކިހިނެއްތޯ މި މީހ ން މި ެގންގ ޅެނީ  . އެ ވަރ ެގ ޤަދީމީއެބަ ހ ރި ވިޔަފާރިކޮށްފައެްއކޮށް  

އޭރ ެގ ދިވެހި ތާރީޚ  ރައްކާކ ރަން   އަހަރ  ތެރޭަގއި މ ޙައްމަދ  އަމީން ދައ ރ ެގ 70ފާއިތ ވި  ؛އަހަރ  70ާގތްަގނޑަކަށް 

އަޅިއަށް    އިށް އަންދަ ްއޗެއް ރޯކޮފެށ ނ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާރ ލްއާސާރެއް ހެދ ނ . ދެން ހ ރި މީހާ އައިސް ހ ރިހާ އެ 

ދޭއިރ  އެކޮޅ ކޮޅ ން  އިކިޔަވަ   ަގއިެއ ސިލްސިލާ މި ދަނީ މިހާރ  ވެސް. ސްކޫލ  މަދަރ ސާތަކ   .ބަޣާވާތްކޮށްފަ  ހަދަން ފެށީ

ދިޔައި ހިފައިެގން  ޕްރޮޖެކްޓެއް  މީހަކ   ފަށަން  ވިޔަފާރިެއއް  ދާން  މާކިޔަވައިދެނީ.  އޮފީހަށްފ ރަތަމަ  ރައީސް   ،ޖެހެނީ 

ކަށް ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  ޔައިކޮނޮމިކް ކައ ންސިލަށް. އެ ކައ ންސިލ ަގއި އިންނަނީ ަވޒީރ . ވަޒީރ  ހިތްޕ ޅާނ ެވއްޖެޔާ އޭނަ

އެ ޕްރޮޖެކްޓ  ބަލައިެގން ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކަށް    ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަދައިފިއްޔާ އެ ޕްރޮޖެކްޓ  ެގންޮގސްޮގތެއް ނޯވޭ.  

ކ ރަމ ން ޮގސް ވަކި ވަރަކަށް  ދ ނިޔޭެގ އެހެނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވޔަފާރިކ ރަމ ން  ދީެގން ިވޔަފާރިކ ރަން ފަށާ.

ިއއްޒަތްތެރި    !އާދެ ؛ދެއްވައިފިއްޔާ ކ ޑަކ ޑަކޮށް ކ ންފ ންޏަކަށް ވޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތ   ޕަބްލިކ    އީއެ  ވިޔަފާރި ބޮޑ ވީމާ

ފެންނަން    ،މިހާރ  މިސާލެއް ދަންނަވާ ނަމަ  ވަނަ ަގރ ނ ެގ  18މިސާލެއް ދަންނަވާނަން.  ެގ  ވަނަ ަގރ ނ   18  ،ރައީސް

ވަނަ  18ކަށް ވެއްޖެ. އެ ކ ންފ ނި  ކ ންފ ންޏަ  ޕަބްލިކ   ،އްވަރަށް ބޮޑ  ކ ންފ ންޏެ ؛ހ ރި ދިރިހ ރި މިސާލެއް. ޓާޓާ ކ ންފ ނި

ވަނަ 17ެގ ިއސްލާމ ން އެީއ.  ގ ޖ ރާތ    ،އޭރ ަގއި ތިބި ވޯރާވިޔަފާރިވެރިންނޭ ކިޔާ ބަެއއް  އިަގރ ނ ަގއި ފެށ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގ

ދިވެހިންނާ   .ވިޔަފާރީެގ ކަންކަމ ަގއި  ދޭަގރ ނ ަގއި ވެސް އިސްލާމ ން. ޕޯޗ ީގޒ  ޒަމާނ ަގއި ވެސް އިސްލާމ ން. މި ކޮޅަށް އާ

މަޝްހޫރ  ޓާޓާ ކ ންފ ނީެގ ފައ ންޑަރ ޖަމްޝީދ   ؛ިވޔަފާރިކ ރޭ. ޖަމްޝީދ  ޓާޓާ  އެްއކޮށް  ކ ރޭ. މ ޅި ދ ނިޔެއާ  ްއކޮށްއެ

މ ނިކާފަެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އޭނައަށް   ؛ޓާޓާެގ އެ ހ ރިހާ އެންމެންެގ ކާފަެގ ކާފަ  އާއިރަތަން ޓާޓާ،  މިހާރ ެގ ޓާޓާ  ،ޓާޓާ

  ެގދަތ ރ ފަތ ރ އެއްޗެއް  ރޭސިން އޭރ  ރޭލ ވޭތަކާއި ހ ރިހާ  އިނިގ  ކ ންދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމައިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ފެނ ން  

ެގ ިއންޑަސްޓްރީ އ ފެއްދީ. މިހާރ  މ ފޮތިފޭރާކޮޓަން އިންޑަސްޓްރީ އ ފެއްދީ. ފޭރާމާއި    ،ދެން ވިޔަފާރިކ ރެވޭ ޮގތް  ،ނިޒާމ 
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ބްރިޖ ތަކާިއ   ؛ރި ރައީސްިއއްޒަތްތެ؟ އޭނަެގ ނަމ ން އެ ތަނަށް. މިހާރ  ކޮބައިތޯ ޓާޓާ ކ ންފ ނި  ޖަމްޝީދ  ޕޫރ  ކިޔަނީ

ހ ރިހާ އެްއޗެއް ކ ރަނީ އެ ކ ންފ ނިން. ކ ންފ ންޏެއް ބޮޑ ވީ. ކޮބައިތޯ    ،ެގ ހ ރިހާ އ މްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއިއާ އިންޑި

ނެތޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ންފ ންނެއް  ؟އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ންފ ންޏެއް ބޮޑ ެވެގން ައއި ކ ންފ ންޏެއް

ނާ ؛ޒަމްޓޫރި ތަޞިއިބްރާހީމް  ޓޫރިޒަމް  ޒަމާނ ަގއި  ދެމިލި   .ރަފ ކ ރެވ ނީޢާރ   ެވސް  ކިރިޔާ  ހިންދެމިލައިެގން  ދެން 

ޕްރޮޖެކްޓެއް    ،ނީ. ެއ ދެމ ނ  ކ ންފ ންޏަކީ ވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަދަިއެގނެއް ނޫން. ޕްރޮޕޯސަލެއްންނަކ ންފ ންޏެއް މި އޮ

މީހަ އެ  ެގންޮގސް  މިނިސްޓްރީއަށް  މިހަދާފައި  ނަޓ ައޅ ވާނެ.  ވިޔަފާރިވެރިންނަށްކ   އެންމެ   ؛ދެންނެވިހެން  ދ ނިޔޭެގ 

ހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިސްތިއ މާރ ކ ރ ން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި .ވިޔަފާރިކ ރަން އ ނދަޫގ ޤައ މަކަށް ހަދައިފި

ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  ،ފެނޭ އަ ؛މިސާލަކަށް  ވެސް  ކަމަނާއަކީ  އަދި  ވެސް  ނަޝީދ   ވަރަށް  ރައީސް  ކ ރިއަރ ވަން  ންހެނ ން 

. ެއކަމަކ  ވެސް އެ  އި އެބައޮތްށްފަ ަވރ ަގދަ އެްއޗެއް ާގއިމ ކޮވަރަށް    ،މަސައްކަތްކ ރާ ބޭފ ޅެއް. ވަރަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ

  ން ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  .ެއކިއެކި ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ ޮގތްތަްއ އެބަ ހ ރި  އީމީހ ންނަށް ހިންދެމިލާނެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭ. އިޖ ތިމާ

މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ތެރޭަގއި ވެސް ނ ވަތަ ބަީގޗާ    އި،ތަންތަން ހެދ މާ،ސާފ ކ ރ މާއި  އިވީމާ މާލޭަގއި ފޮޅަން ބޭނ ންއެ މީހ 

ދިއްޔާ. ފ ލ ހ ން އެބަ އޮތް އްއ ފެ   ސްކޯޕަރޭޓިވް  ންމި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރެވޭނެ ޑަބްލިއ .ޑީ.ސީ  އި،ަގސްހެއްދ މާ  ،ހެއްދ މާއި

ޮގތަށް ކ ރެވޭނެ. މި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެއި  އިޓީެއއް އ ފައްދާފަސޮސަ ވް  އ ފައްދާފަ. ކޯޕަރޭޓި  އްއެސް ކޯޕަރޭޓިވް

ކަށް  ޔަ ަމސްތ ވާތަކެތީެގ ޝިކާރަ  ،ބޮޑ  މައްސަލަައކީއޮތް    ނަށްައޅ ަގނޑ މެން ؛އ ޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްތ ވާތަކެތީެގ

. އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ  އްފަރާތްތަކެ   ކަން ކޮށްދެވޭނެ ދޭނެ ޮގތެްއ ނެތިެގން. އެދައިހޯ  ޢާއިލާތަކަށް ފަރ ވާ  ވެފައި ތިބި 

ކަން ކ ރެވޭނެ.  އެ   ދިނީމައި އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ވެސް އ ފެއްދޭނެ. އަންހެނ ން ބާރ ވެރިކ ރ މ ަގއި ވިޔަފާރީެގ ތެރެއިން

އަޅ ަގނޑަށް    ، ހ ރިތެރޭަގިއ އެބަ  ެގމި ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑ  ދިރާސާއެްއ. މި ދިރާސާ  ؛ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

އެބަ މީެގފެނިެގން  އޮސްޓްރޭލި ދޭ  ޮގތް  އިގަ އާތެރޭަގިއ  ވިޔަފާރިއާމެލޭޝި   ،ވިޔަފާރިކ ރާ  މެލޭޝި  ނެކ ރާަގއި  ެގ އާ ޮގތް. 

ން އަހ ރި. މި އިންޑިވިލާތ ެގ ވެސް އެބައިތ ރ ން އިނިގރޭސި ާގނޫނ  ވެސް އެބަ ހިމެނޭ ދިރާސާ ކަރ ދާހ ަގއި. އަދި އޭގެ 

ޮގތ ެގ ތާރީޚެއް އޮޭވ ވަރަށް     ސަރަޙައްދ ަގއި ވިޔަފާރިކޮށްފަިއ އޮތްއާމ ޅި އޭޝި   ،މި ސަރަޙައްދ ަގއި ؛ސަބް ކޮންޓިނެންޓ 

އިސްތިއ މާރ ކ ރަމ ން މި ދަނީ މި    ސާފ ކޮށް ފެންނަން. މި ތާރީޚ ެގ ތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރ  މި ރާއްޖެ

  ،ތ ން ައޅ ވެތިކ ރ މާއިތައް ބޭނ ންކޮށްެގން ރައްޔިެގ ތެރެއިން ކ ންފ ނިރާއްޖޭަގއި ހ ރި އިކޮނޮމިކް ަވޒީރ . އިސްތިއ މާރީ

ހިންިގ ޮގތަށް ހިންަގން މި ރާއްޖޭަގއި މި އ ޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި    ަގއިއާިއސްތިއ މާރ  އިންޑި   ަގއިއޭރ    ،ނިކަމެތިކ ރ މާއި

ބަހައްޓަިއެގނެ ؛ރައީސް ބަޑިބ ރ ޒ   ކިއްލާ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ވެތިކ ރާނީ  އްއަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ން  މިހާރ  ކީނޫނޭ   .

 ؛އިސްތިއ މާރީން އަޅ ވެތިކ ރި ޮގތަށް ވިޔަފާރީެގ ތެރެއިން އަޅ ވެތިކޮށްެގން ވޯޓ  ހޯދަން  ަގއި އެ ޒަމާނ    ،އަޅ ވެތިކ ރަނީ

ާއއި  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ިއތ ރ ން ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީެގ ރިސަރޗެއް އަދި މީގެ   ،މި ކ ންފ ނީެގ ބިލ  އަންނައިރ  އަޅ ަގނޑ  އެދެން
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 ، މިހާރ  އޮތް ހާލަތ  ؛އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތް  ،ވިޔަފާރިތައް އިވޯލްވްވަމ ން ައއިއްސަ ހ ރި ޮގތް   ސަރަޙައްދ ެގއާއޭޝި

ާއއި  އަދި އެތެރެވަރި  ، މި ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތައް މިހެން ައއިްއސަ އޮތް  ،ހިްއސާ ިވއްކާ ކ ންފ ނިތަކާއި   ،ލިސްޓެޑް ކ ންފ ނިތައް 

ޮގތް ހ ރި  ވިޔަފާރި ކ ންފ ނިތަްއ  ދ ަވސްވަރާއި  ދިވެހިރާްއޖެ ވިޔަފާރިކ ރަމ ންއަދި  ،ބޭރ ަގއި  ފަށާފައި   ،ދިޔަ  ިވޔަފާރި 

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމ ެވެގން    .އަހަރ  ކ ރިއޭ މި ދަންނަވަނީދެ ހާސް  ހ އްޓޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،    ދިވެހިރާއްޖެ އެބަ

ިއ. އެ ޒަމާނ ަގއި ވެސް އެބަ ހ އްޓޭ   ޚިލާފަތ ަގއި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އިސްލާމ ންެގ ރަން ޒަމާނ ަގސީއްބާޢަ އައީ  

ދިވެހި ތާރީޚ ން އެބަ ފެނޭ ރީއްޗަށް މާވަހަރާ   ފ ޅަށްމްޙަރަ  ،މައްކާެގ ޒިޔާރަތްފ ޅަށްދިވެހިރާއްޖޭން މާވަހަރާ އެްއޗެހި  

ށް ޔަރައަދި މި ސަރަޙައްދަކީ އެންމެ އަގ ބޮޑ  ތަކެތި ޢަރަބިކަ  .ދިޔަ ތަން. މާވަހަރ  ަގންނަން އާދޭއެްއޗެހި ފޮނ ވަމ ން

ދ ނިޔޭެގ    ،ޮގތަށް   ެގ. އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަންނަން މިސާލެއްއަދި ޢަރަބިކަރަ މެދ ވެރިކޮށް ޔޫރަޕަށް ެގންދިޔަ ހިސާބ   އި،ފޮނ ވަ

ވަރ ެގ ޤައ މެއް ނިކަމެތިކޮށްލަން ހެޔޮނ ވާނެ. ައޅ ަގނޑ  އެދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކ ންފ ނީެގ ބިލ   ނަމޫނާއެއް. އެ 

ވެފަ. އެ   ދިރާސާއެްއ، މިހާރ  ދިރާސާއެއް ނ ކ ރޭ. މި ޕަރލިމަންޓަރީ ސްކްރ ޓިނީ އޮތީ ހަކ ރަށްއަންނައިރ ަގއި އިތ ރ 

ކަެމއް ެވސް ނޭނޭގ ކޯއްޗެއް  ތިއްބަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިރާސާއެއް ނ ެވސް ކ ރޭ. ކޮމި  ސްކްރ ޓިނީއަކީ  ޓީަގިއ 

ކޮމި ލިޔެފައިބޭފ ޅ ންނަށް  ވަޒީރ   ވެސް  ފޮނ ވަނީ  މި ޓީއަށް  ކަލޭމެން ސްޓޭމްޕ   ފޮނ ވާށޭޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި   !ޖަހާފައި 

ޓީ ތެރެއަށް ވެސް ވަޒީރ  ފޮނ ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ޓީެގ ވެސް ބާރެްއ ނޯވޭ. ކޮމިއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމި؟ ރައީސް، ކީއްތޯ ކ ރާނީ

ޔ ނިވަރސިޓީ ޤައ މީ  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ބިލ   ބެހޭ  ނިންމަން.    ެގކ ންފ ންޏާ  ޤައ މީ  19- ކޮވިޑ ދިރާސާައކ ން  ަގއި 

ހިފައިެގން މިހާރ  މި  ޔ ނިވަރސިޓީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޮނ ވި ދިރާސާތަކ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޭއެގ ބޭނ ން

 . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ނީރާއްޖެ ހަމަމަަގށް އަޅ ވަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ެގންދެވެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 . ައޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

އަރާ މި  ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްބަހ ސްކ ރެވެމ ންކ ންފ ނިތަކާ ބެހޭ ބިލަށް މިއަދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޮގތ ަގއި. ެއއްވެސް މީހަކަށް ބަރޯސާނ ެވ    ެގލެވިފަިއވާ ޤައ ެމއްއިވިޔަފާރިއަށް ހ ޅ ވަ   ،އަބަދ ވެސް ކިޔަމ ން އާދޭ  އިރާއްޖޭގަ 

ޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  މި  ވިޔަފާރީެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކަމާ އެކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ވިފަިއވާ ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަ

އްޔާެއއް ވެސް މި ތަނ ަގއި އޮތް. ރާއްޖޭެގ އެންމެ ައގ ބޮޑ  ޢިއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ކޮންމެވެސް ޖަމ 

މެދ  ފަންތީެގ އަދި ބޮޑެތި  ،  ކ ދި  ؟ސިޓީން ބޮޑ  ބިމެއް ެވސް ދީފައި އެބަ އޮތް. އެ ބިން ދޫކ ރިތާ ވީ ކިތައް އަހަރ ތޯ
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އެބަވިޔަފާރިއަ ބަލައިލަން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހީތެރިކަމެއްތޯ  ކޮން  ފައިދާެއއްތޯ،  ކޮން  ވީ  ދިވެހި ށް  އަދި  ޖެހޭ. 

  ، ޖެހޭ. އެ ކ ންފ ނިތަކ ގައި ތިބި މ ވަްއޒަފ ންނާއިއެބަ ދައ ލަތ ަގއި އ ފައްދާފައި ހ ރީ ކިތައް ކ ންފ ނިތޯ ވެސް ބަލަިއލަން

ޚަރަދ ވ ން ެއ ކ ންފ ނިން ދިވެހި ދައ ލަތަށް ކިހާ އާމްދަނީެއްއ  ެއ ޚަރަދ ވާ  ،ރަދ ވާ ވަރާއި އެ ކ ންފ ނިތަކަށް އަހަރަކަށް ޚަ 

ދިޔ މަށް  މި ހ ރިހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ޤައ މިއްޔަތެއް ވެސް އަދި ޤައ ެމއް ވެސް ކ ރިއަރައި  އި،އާ ވަދޭތޯ

ޖެހޭ. ތ  ހޯދައިދޭން އެބަޞައ މ ަގއި ކިޔަަވއިެގން ނ ކ ންނަ ޖީލަށް ފ ރ ވައ ދ ތަކެއް ބޭނ ންވޭ. މަސައްކަތްތަކެއް ބޭނ ންވޭ. ޤަ

ކަން ވާކަށް ނެތް. މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ކޮށްފައި އޮތް ޯގސް  ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދާފައި ނަެމއްަގއި ހ އްޓަކަސް އަދި މި

ބަލަ ނޫސް  އިހަށްދ ވަހ   އައީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  އޮތްލިއިއިކަންތައްތައް  އެމް.އާރ .ައއި.ޑީ.ސީތޯ   ،ރ  

 ،ޔޭ. އެއީ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި އެމް.ޑީންތޯކޮންމެވެސް ކިޔާ ކ ންފ ންޏެްއެގ އެމް.ޑީެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓައިފި

އެ  ވެސް  ެއމް.ޑީންތޯ  ތިބި  ސަރ ކާރ ަގއި  ފާހަަގެއއްޔައޭރ ެގ  އިްއޒަތްތެރި ކ ން  ވާހަކައަކީ  އ ޅޭ  މި  ދަންނަވަން    ނ ވޭ. 

ބިނާވެ ކަންކަން  ކ ރިއަރައި  ،ރައީސް،  އިޚ ލާޤައ މ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭނ ންވެ ޞްދިޔ މަށް  އެބަ  ވެސް  .  އޭތެރިކަެމއް 

ހިންާގިއރ    ޮގތ ަގއި  އާމްދަނީއެ  ޤައ މެްއެގ  ލިބޭ  ކ   ،އާއި ކ ންފ ނިތަކަށް  ޓެކްސާއިއެ  ދައްކާ  އެ    ،ންފ ނިތަކ ން 

މ ވައްޒަފ ން  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ހައްގ ތަކާއި ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  އިންވެސްޓްމަންޓ    ،ެގ  އެ  ފަރާތްތަކ ެގ  އަދި  ތިބޭ  ކޮށްެގން 

ނ ލިބޭ.   އެއްކޮށްފަިއ އެ ދޫކޮށްލ މަކ ން އަދި ޭއެގ ލާބަ ގ މި ހ ރިހާ އެްއޗެއް އަދި ާގނޫނެްއ ހަދާފައި ތަސްދީ  ، ހައްގ ތަކާއި

މި   ނ ލިބޭ.  ވެސް  މަންފާއެއް  ދިވެހިރާ  19އޭެގ  ެވބްސައިޓ   މަޖިލީހ ެގ  އެންމެހަވަނަ  ލޮބ ވެތި  ރަްއޔިތ ން   އިއްޖޭެގ 

އަދި ާގނޫނ ތަކަށް ެގނެވިފައި ހ ރި   ،މި ވީ މ އްދަތ ަގއި މި ތަނ ން ފާސްކޮށްފައި ފޮނ ވިހާ ާގނޫނާއި  !ްއވާއިލަބައްލަވަ 

ފޮނިމި   ިއ،އިޞްލާޙ ތަކާ ާގނޫނެްއެގ  ެއްއވެސް  ރައްޔިތ ންނަމެ މީރ ކައިން  ދިވެހި  މިއަދ   ލިބެންވާ  ކައް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ށް 

ންވަރަށް އެ ާގނޫނ ތަކ ން ލިބިެގނެއް ނ ދޭ. ާގނޫނ  މި ހަދަނީ ވަކި މީހަކަށް ނޫން. ާގނޫނ  މި ހަދަނީ މ ޅި ޤައ މަށް، މި

ކޮމި މަޖިލީހ ން  މި  ހޯދައިެގން  ލަފާ  އޭެގ  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ   އެންެމ  އޭެގ  މ ޖ ތަމަޢަށް  ފޮނ ަވއިެގން ޓީމ ޅި    ،ތަކަށް 

ެގ  ގަޑިއިރ    24ޓާއެކ  މި ާގނޫނ ތައް މިއަދ  ފާސްވެެގން މި ދަނީ. ހަމަ ތިބެފައި  ޕަބްލިޝްކޮށްެގން ރައްޔިތ ންެގ ކޮމެން

އިން ެއްއެވސް ާގނޫނެްއެގ ފޮނިމީރ ކަން  ެވސް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، މި  ތެރޭަގއި ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފަިއ ފޮނ ވާލަނީކީ

ކ ރަން ތިބޭ ޛ  ނ ބ ނޭ. އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނ ތައް ތަންފީރަްއޔިތަކ ެގ ދ ލަކ ން އަދި އެ  މަ ލިބޭ ކަމެއް ރަށްރަށަށް ދިޔައި

އެންމެހަ ލިބިދޭ  ާގނޫނ ތަކ ން  މި  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ޖެހޭ  އެބަ  ހޯދައިދިނ މަށް އި  ފަރާތްތަކ ން  ހައްގ ތައް 

ތަޞްއިޚ ލާ މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މަސަްއކަތްކޮށްދޭން،  އެކީ  ާގނޫނ   ތެރިކަމާ  ނ ން 

ދެއްކ މ ެގ ބޭނ މެއް ވެސް ނެތް. މި ތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހެދ މ ެގ ބޭނ މެއް ވެސް ނެތް. މި ތަނަށް އައިސް މި ވާހަކަ

މި ތަނ ން ހަދާ ާގނޫނ ތަކ ެގ ފޮނިމީރ ކަން ނ ލިބޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭ މަސަްއކަތާއި  ،ދައ ލަތ ން ކ ރާ ޚަރަދާއި

. މިއަދ   ޔަކ ންައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އެްއވެސް ބޭނ މެއް މި؟ މި ހަދާފައި ދޫކޮށްލ މ ެގ ކޮބާތޯ ބޭނ މެއްކަމަށް ވަންޏާ  
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ކަން ވެސް  އަނބ ރާ އެބަ އާދޭ އަނެްއކާ އިޞްލާޙެއް. މި  ހަފ ތާެއއް ނ ވެ  ،ތަސްދީގ ކޮށް  ފައި ާގނޫނ  މި ތަނ ން ދޫކޮށްލާ

އ ފައްދާފަިއ    ންކ ރީެގ ނޫ ޤާނޫނ އަސާސީިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.    ،ކ ރަން  ޖެހޭ މި މަސައްކަތްމި ޮގތަށް ނ ވާނެ ޮގތަކަށް އެބަ 

ެވެގންދާއިރ   ަގާވއިދ ތަްއ މިއަދ ެގ ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ޮގސް އެތައް އަހަރެްއ  އަދިެވސް ޢަމަލ ކ ރަން މި    ، ހ ރި 

މި ކަންކަން   ިއ،ދޭ. މި ވެސް ތަނެއްަގއި ތިބެ އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަ. އޮޅ ންބޮޅ ން އަރަިއެގން އެބައެއަށް  ޖެހެނީ

ޖެހޭ މިއަދ .   ވ ޒާރާތަކަށް   މެއްމި ކަ  ނިއްޔާެއހެންނޫކ ރަން އެބަ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ  ވާކަށް ނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތަކ  

ޖެހޭ ލިބެން.  ން އެ އޮންނަ މ އްދަތެއްަގއި އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބ  އެބަަގވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ާގނޫނ ަގއި   ،ލީމާ  ސިޓީއެއް

އެ  ހިނަގިއެގން  ވ ޒާރާތަކަށް  ހަމަ  ނ ލިބޭ.  ާވއިރ އަދިވެސް  މަސް  ދެ  ަމސް،  ނ ލިބި  ެވސް    އް  ހ ރިޖަވާބ    . އެބަ 

ރައްޔިތ ންނަށް ؟ ބަލަނީ ކޮން ފަރާތަކ ންތޯކަން  ނޫން އެ ދަނީ. މި    އިއެއީ އަދި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެްއގަ   ،މިހެންވީމާ

  ، އި ނ ކ ރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާ ތަކ ލީފ  ބަލަނީ ކޮން ފަރާތަކ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ކ ރެވޭ ކަންތައްތަކާ

ެއއަށް މަޝްވަރާކ ރެވިެގން ދެން އެ ރައްޔިތ ންެގ ތަކ ލީފ ތަކަށް ދެން ލިބެނީ    ،ދެން ހ ރި ކަންކަން ވެސް ބަލައިެގން

ކޮން   ،ކޮން އ ނދަގ ލެއްތޯ  ލާބައެއް،  ކޮން  ކޮން ފައިދާއެއް،  ލިބެނީ  މަސައްކަތްކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއްތޯ  ދެން 

އެ    ކ ންފ ނިތައް އ ވާލ މ ަގއި ވެސް ،މި ދަންނަވަނީ  މެން އެބަ ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަލަން. އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ 

އޮފް ކޮމްޕެނީސްއަށް   ރާޖިސްޓްއަދި ރަކ ންފ ނިތަކަށް ނޭނިގ އ ވާލެިވެގންވާނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން.  

މަސައްކަތްކ ރަން އޮންނަ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ދިވެހި ރައްޔިތަކ     ،ބާރ ތަކެއް އަދި ާގނޫނ ން ކަނޑައަޅާފައި އޮތަސް 

ނޫން ޮގތަކަށް  ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެ  ެވސް  އެ ކ ންފ ނިތަކަށް އަންަގން  ލާއިރ ަގއިއިކ ންފ ންޏެއް އ ވަ 

ތައް ެގއްލިެގން،  ގ އްހަ އެ   ؟ދަރާފައި އޮތީ ކާކަށްތޯން  އަށް އެ ކ ންފ ނިކިހިނެއްތޯ އެނެގނީ އެތާ އިންނަ ރަޖިސްޓްރާ

ވަނީ. ދެން ކޯޓަށް   ލާފައި އޮންނަ ކަމަށް މިއިލާއިރ  ކ ންފ ނި އ ވައިބަލަ   ،ތައް ެގްއލިެގންދާއިރ ގ އްހަެގ  އެހެން މީހާ

އް ނ ލިބޭ. ައދި ދައ ލަތަށް ދައްކަން ހ ރި  ގެ އް ހަާވއިރ  އަދި އަނެއް މީހާެގ    ޮގސް އެ މައްސަލަ ލައިެގން ެއތައް އަހަރެއް

ޅ ަގނޑ މެން އެބަ އަޑ އަހަމ . އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަން ވެސް ކަމަށް އަންނަ  ފައިސާ ހ ރި ކ ންފ ނިތައް ެވސް ހ 

ސަދައެއް އޮެވެގންނ ވާނެ. މިއީ ދައ ލަތް. މި ދައ ލަތ ން  ހަދާއިރ ަގއި އެްއވެސް ކަމެއްަގއި، ެއއްވެސް މީހަކާ ޒާތީ  ތަރ ތީބ ވެ

އެކީ.    ، ޢަދ ލ ވެރިކަމާަގއި އެކީ   ފ ވެރިކަމާއިންސާ  ަގއި،އެކީ  ކަށް ެވސް ހަމަހަމަކަމާދޭންޖެހޭނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަޚިދ މަތް

ދައ ލަތަށް، ރައްޔިތ ންނަށް  ހ ންެގ އިޚ ލާޞްތެރިކަެމްއ  ރަނަގޅ ކ ރަން އެބަ ހ ރި. ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން ތިބޭ މީކަންކަން  

ންނ ދާނެ. އަދި އެ ކ ރާ ކަމެްއެގ ފައިދާއެއް ެވސް ފެނިެގ  ،ާގނޫނ ެގ ފައިދާެއއް ވެސް ؛ކަންކަެމއް  ނޫނިއްޔާ  އޮެވެގން

މަސްވެރިންެގ    ،މިއަދ  މަސްވެރިކަން ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި   ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ަގއި  މެދ   ،ކ ދި

. އެހެންވީާމ،  އްފަންތީެގ ވިޔަފާރި ހ ރި އަދަދ  އަދި ނެތް އެނޭގކަށެ މެދ  ،ކ ދި  ،ދަނޑ ވެރިންެގ ކަންކަމާއި ، ކަންކަމާއި

ކ ރާ   ފާސްެވެގންދާއިރ ަގއި މ ޅި ޖ މ ލަ އެްއކޮށް ޤައ މ  އާރާސްތ ކޮށް، ޤައ މ ަގއި ވިޔަފާރިނޫން ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ މި
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ާއދޭސްނ ކޮށް، މީހެއްެގ ފައިބ ޑަށް ނ ވެއްޓި ކަެމއް ކ ރެވޭނެ  އެކީަގއި އަޅ ވެތިނ ވެ، މީހަކަށް    މީހ ންނަށް ލ އިފަސޭހަކަމާ

ތަނަވަސްވެެގން ފާ  ،ާގނޫނ ތައް  ވާންާވނެ  މަގ   ާގނޫނަކަށްބިލ ތައް    ، އެހެންނޫނިްއޔާެވެގންދާއިރ ަގއި.    ސްެވެގން 

ވާހަކައަކާ އަޅ ަގނޑ  ދައްކާ  މި  ކ ރާ    ، އިމެން  މި  އެހެން   ކަމަކާއިއަޅ ަގނޑ މެން  ދ ނިޔޭެގ  ދިމަެއއްނ ވާނެ.  ޢަމަލަކާ 

ކަން ކ ރޭ.  އެތަންތާނަގއި ބޭރ  އިންވެސްޓްމަންޓް ެގންނަން ވަރަށް މަސައްކަތްކ ރޭ. އަދި މ އްސަނދި ޤައ މ ތަކ ން ވެސް  

ރެއްހާ އަހަ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ދެ  އްޔަކީއެއީ ކޮންމެހެން މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖެއަކ ން ނ ވަތަ އެހެން ޤައ މަކ ން ކ ރަނި

ވީ   ބ ރަތް އަޅ ަގނޑ މެން ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ. މިޢި  ދ ވަހ  މ ޅި ދ ނިޔެ ކޮވިޑެްއެގ ހާލަތ ަގއި ދިޔައިރ ަގއި މި ކަންކަމ ން

ދެ ދެނެަގންނަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އާރާސްދަތިތައް  ޤައ މ   ކޮންން  މަންޒިލަކަށްތޯ ޮގތަކަށް،  ތ ކ ރާނީ  ކޮން 

އަށް ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ނޭދެން ލަންކާ  އެއް އަާމޒަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ދަތ ރ ކ ރަން އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެިވ،

އް ނ ލިބޭ. ކާއެތިކޮޅެއް ނ ލިބޭ.  ޅެ ކޮންފަދަ ހާލެއް ޭގސްކޮ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤައ މ  ދާކަށެއް.   ެވެގން  ޮގތް  ވީ

ދަނީ ދަރަނި އަދާކ ރަމ ން   މިއަދ  އެން  . އެ ސައިފަތް ޕެކެޓ ސައިފަތްކޮޅެއް ނ ލިބޭ. މިއީ ސައިފަތް ހައްދާ ޤައ މެއް މިއަދ 

  ދިތަނަވަސް، މ އްސަނ  އީނ ވޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  މި  ދ ނިޔޭެގ ތަންތަނަށް. މިހެންާވކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް

ތީވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ކ ރެވޭބޮޑެތި ކަންކަން ރަނަގޅ   ،ޤައ މެއް. އަދިވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަން ހ ރި މައިަގނޑ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ނ ެގނެސް  މި  ޖެހެނީ. ކިހިނެއްތޯމި ދަތީަގއި އ ޅެން ައޅ ަގނޑ މެން ލިބޭ ބަޖެޓ ން    ،ތަނަށް ފޮރިން 

ނ ދޭ. ޤައ މ   އް  ރެިވެގނެކ އަދި އާރާސްތ   ، ޤައ މެއް ިމކަމެއް  ނެއްޒަމ ން ލިބޭ ފައިސާއަކ ންރިމެންނަށް މިތާ ޓޫޑ އަޅ ަގނ 

  ދ ތަކެއް އ ކ ރ މަށް މޯލްޑިިވއަން ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަ ދިޔައިރ  ވެސް މިކަން ރަނަގޅ ރަށް ހާލަތ ަގިއ. ފެށިެގންއޮތީ ވަ

މި ރާއްޖޭެގ    ، ެވެގން އަންނައިރ ަގއި މި ޕާޓީއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ލޯތްބާއި  ވެެގން އަންނަނީ.

އި ރާހ ރައްޔިތ ންެގ  މި  ޓަކަ ތިރާމާއި  ޕާޓީއަކަށް  އެ  ރައްޔިތ ން  ނޫނިއްޔާ  އްޖޭެގ  ދެމެހެއްޓިެގން  އިތ ބާރ   ކ ރާ  އި 

ަގނޑ މެން ޅ ިމކް މިނިސްޓްރީން ފޮނ ވާފައި މި އޮތް ބިލ  އައިކޮނޮ   މި ކަންކަން ކާމިޔާބެއް ނ ވާނެ.އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް

ދި ބަިއވެރިވ   ، ސާކ ރެވިރާރަނަގޅަށް  ފަންނ ެގ  ވާހަކަދެކެވި   ަގއި ކޮިމޓީ  ންމި  ޮގތ ަގއި   ، ެގނެވި،  ރަނަގޅ   އެންމެ 

ދިޔ ން  ެވެގން  އަދި ެއ ކަންކަން ކ ރެވޭނެ މަަގށް މި ބިލ   ،  ޮގތ ަގއި އިންވެސްޓްމަންޓް ެގނެވިގ އް ހަކ ންފ ނިތަކަށް ޭއެގ  

ނިޔޭަގއި އެބަ  ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކ ރާނެ ފަރާތްތައް ދ   ،އެއީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ލާއިރ ަގއި ެއ  އިއެހެން ކަންކަން ބަލަ  ަގއި،ލާއިރ  އިތިބި. އެބަ އ ޅޭ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން ނޫސްތައް ބަލަ

ދ ވަސް ވަންދެން އެކްސްޕޯއެއް  މަސް  6ަގއި  (ޔ ނަިއޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް)  ބާއީ ޑ ެގނައ މަށް މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އެބަދޭ.  

ދ  ޤައ މ ތަކ ން  ބާއްަވއިެގން  ނޫސްތަކ ަގއި    ވ ރެ  މިލިއަނަށް  200ނިޔޭެގ  ކަމަށް  ޒިޔާރަތްކ ރި  އެތަނަށް  މީހ ން  ިގނަ 

ެއއީ ގައިމ  އެ ޤައ މަށް ވަންނަ ކިހާ ބޮޑ  އާމްދަނީއެއްތޯ އަ ތަނަށް   ލަން އެބަޖެހޭ. އެ އިަގނޑ މެން ބަލަޅ  އެބަހ ރޭ. 

މިއީ ތަނަވަސް ޤައ ެމއް.  .  ވީލަންއިކަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަދ ނިޔޭެގ ބިލިއަނަރ ންނާއި މިލިއަނަރ ން ހާޒިރ ވީ ކިހާވަރަ
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ދ ރަތީ ޮގތ ން އެތައް އެތައް ވަސީލަތެއް ލިބިފައި އޮތް ޤައ މެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހ ންެގ ވިސްނ ން އެބަ ހ އްޓޭ ގ 

ފާ އެ ޤައ މަށް ެގނައ މ ެގ  ށްފައި ެއ ޤައ މަށް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ން ކ ރާ ިވޔަފާރީެގ ނަ އެ ޤައ މ  ތަރައްޤީކޮ

އަ  ވިސްނ ން.  އ ފައްދާލަ  ކަށްަގނޑ މެންނަޅ ފިކ ރާއި  ކ ންފ ންޏެއް  މީހަކ   އަލަށް  ނެތް.  ވެސް  ލާއިރ   އިބަލަ  ންެއއެއް 

ވަރަކަށް ހާސް ހަހަތްދިތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޫސްތަކ ން ފެންނަނީ.    ލާއިެގންނަ ޑޮލަރ ކޮޅ  ވެސް އަނބ ރާ ފޮނ ވަ

ެއއީ އެކަން ދިާމވެފަިއ  ލާ. އިތެރޭަގއި އެބަ ފޮނ ވަ  ެގތާެގންނައިރ  ވެސް އަނެްއ ހަފ  ޅ ވާލަިއެގންހ ޑޮލަރ  ކ ންފ ންޏެއް 

ކަމެއް ލޯންޑްރިން  އޮތީ  ަމނީ  ސަރ ކާރ ަގއި  މިދިޔަ  އެއީ  ނޫން.  ބޭންކ    ،ރަޕްޝަނާއިކޮ  ،އާއިނ ެވއެއް  ެގ  ފަސާދައާއި 

ޅެނީ. އޭރ ެވސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވެ، ިމ  މިއަދ  ދިމާވެެގން މި އ   ތެރެއިން އ ފައްދާފައި އޮތީމަ ެއ އ ނދަޫގ

އެްއއިރެްއަގއި ވެސް ދާއިމަށް އޮންނަ ެއއްޗެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ   ބާރާއި ނ ފޫޒަކީ ެއއީ   ،ބ ނަނީ

ްއޗަށް ކަންކަން ކޮށްެގން  ނޫންކަން. ިމީއ ރައްޔިތ ން ލާ ޯވޓެްއކަން. ޭއެގ މަ  ކަށްތިބީ މިތާ ދާއިމަ  މި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން

ތާއީދާއި ލޯތްބާއި   ،ރައްޔިތ ންެގ  އިޙ ތިރާމާ  ،ރަްއޔިތ ންެގ  ލިބިެގން   ރައްޔިތ ންެގ  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން 

ަގނޑ މެންެގ ަގިއަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޅ  މ ެގ ފިކ ރ  އަޔ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެކީ މިކަމ ަގއި ދި

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ވަޙީދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ބިލެއް  .` ބެހޭ  ކ ންފ ންޏާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށް   ޝ ކ ރިއްޔާ 

މާ ދިގ   ؛ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާތީވެ، ދ ވާފަރ  ދާއިހ ށަހަޅ އްވާފައި 

އެންމެ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން. ައޅ ަގނޑ މެން މި ހިނަގމ ންދާ  ވާހަކަެއއް ދައްކާކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  

ވެރިކަމަށް އަންނަންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ކެމްޕެއިންަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހާރ    އެމް.ޑީ.ޕީ ހިްއސާވާ ސަރ ކާރ  

ބާރ ަގދަ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލެއް،    ،އް އެއީ ދެ އ ވަޑައިެގންނެިވ ވަރަށް ބޮޑ  ވަވެ   ޑިޑޭޓްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަދި ރިޔާސީ ކެން

ކޯލިޝަން މެނިފެސްޓޯއެްއ   އަދި ފަހ ން  އިލައިެގންނާނެ ކަމަށް. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެކ ލަވަ   އަށްނިޒާމެއް ރާއްޖެ 

އާިއ  ބިމ ެގ ވިޔަފާރި   ބ ނޭ،އި ެއބަ  ގަ ހެއްދެވި ކަމަށް ެއ ވިދާޅ ވާ މެނިފެސްޓޯަގއި ވެސް ރަީއސް އޮފީސް ވެބްސައިޓްކަމަށް  

އެކ  ހެދޭ ކ ންފ ނިތަކަކ ން   ކައ ންސިލ ތަކާ  .އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ހިންގ މ ެގ ހ ރިހާ ބާރެއް ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދެވޭނޭ

 ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ރަށަށް ބާނާ މަސް ަގނެ، ތަފާތ  ބާވަތްތަްއ ތަްއޔާރ ކޮށް، ބަންދ ކޮށް ރަށ ން ބޭރ ކ ރަން ފެއްޓޭނޭ



2220 މާރިޗ   92          ޖަލްސާ                               ވަނަ   42މަ ދައ ރ ގެ ގެ ފ ރަތަވަނަ އަހަރ   2202  

 

45 

 

ވަރަކަށް އަހަރ  ފާއިތ ވާންދިޔަ ފަހ ން އަދި ކިރިޔާ ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލެއް އައ ން ީމ  ހަތަރ ތްަގނޑަކަށް  ވެރިކަމ ެގ ާގ

 ވެރިކަެމއް ގާއިމ ވެ  ެގަގނޑ މެންޅ  އަދި އަ  ،ކައ ންސިލ ތައް އ ފެދި ؛ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަގނޑ ޅ އަ

އަދި ރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ކައ ންސިލަކަށް    ، އެކީ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ކަންބޮޑ ވ މާ  4މިދިޔަ  

މިހެން  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނީތިއްބަވަ  ލަިއެގން އެކ ރިޔަނ ދީ ހިފަހައްޓާޖިސްޓްރީކ ންފ ންޏެްއ ރަ  ،ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ

ދާއިރ ަގއި އި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެްއޒަތްތެރި ރައީރަށްރަށަށް  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް   ،ސަށް ވެސް  ކ ރާ  އަންހެނ ން 

ކ ރ މ ެގ    އެބަ އ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި ވަރަށް ެއކްޓިވްކޮށް، ަވރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އ ޅޭ ކޮމިޓީތައް. ިވޔަފާރިެއއް  ،ކޮމިޓީތަކ ން

ހިފަހައްޓާޖާަގ ތެރޭނ ދީ  ސަރ ކާރެްއެގ  އެހެންވީމާ،  ެއއީހިފެހެއްޓ ން.  ހިންގ ން  ސަރ ކާރ   ވަކިަވކި  އެހެން   ،ަގއި 

  ވަރ ަގދަ، ބާރ ަގދަ   ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ެގ ފ ރިހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަމެްއ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ސިޔާސަތަކީ

ނެތ ން އިފަ އައިސް  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ފައްކާކ ރ ން. އަދި މިހާތަނަށް މި ާގނޫނ   ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  ރާއްޖޭަގއި ހިންގ ން

ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއީކީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ރާްއޖޭެގ އެްއވެސް ކައ ންސިލަކަށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  

ވަނަ  59  ސީެގޤާނޫނ އަސާ. ކަނޑައެޅިެގން މި  މިކް މިނިސްޓަރަށް ހ ންނެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން އެއީކީބަންދ ކޮށްެގން އިކޮނޮ

 ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް  ގ އްހަާގނޫނަކ ން ކ ށެއް ކަމަށް ކަނޑަެއޅިފައިނ ވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ    ، އެބަ ބަޔާންކ ރޭ މާއްދާގައި

ފާސްކ ރިން މަޖިލީހ ން  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮްއވާ  އެހެން  އަދި  ކަމަށް.  ފާސްކ ރި  2019  ،ލިބިެގންވާ  އަހަރ     ވަނަ 

އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އ ސޫލ ން  އިޞްލާޙ ތަކ ން   ލާމަރ ކަޒީ  ބޮޑެތި  ެގނައި  ާގނޫނަށް  ހިންގ މ ެގ    ދާއިރާތަްއ 

، ވިޔަފާރި  ރާ ކޮމިޓީތަކަށް ވަރަށް ފ ޅާކޮށް ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ބާރ ކ އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް   ،ކައ ންސިލ ތަކަށް 

ޖާަގ   އޮތީ  ހިންގ މ ެގ  މެނޭޖ އެ  ކ ނި  ކަމެ   އީއެ ؛ކ ރ ން ފަހިކޮށްދީފަ.  ލިބޭ  ކަންކަން އާމްދަނީ  އެ  ޮގތ ަގއި  އްެގ 

އަދި    ،ދަކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ކައ ންސިލިތަކަށް ވަނ މ ެގ ޖާގަ ޢާއި،  ހިންގ މ ެގ ޖާަގ  ތަކ ންކައ ންސިލ 

ެގ  ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ އާމްދަނީ މަތިކ ރ މަށް ޓަކައި ތަރައްޤީ ،ނޫން ވެސް ފ ޅާކޮށް ރަށްރަށ ެގ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައިމި

ވަރަށް ބޮޑ   ވީ    ަގނޑ މެންޅ ޓަކައި ކައ ންސިލ ތަކަށް ޖާަގ ހޯދައިދިނ މަށް ވިޔަފާރީެގ ޖާަގައކީ އަ   ކަންކަން ހިންގ މަށް

ައޅ ްއަވއިެގން.  ދ ަގއި އަތްއ ދިޔަިއރ ަގއި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ  އެ ހ ންނަވަނީ އަދިވެސް އެ ވަ ވާން  އަހަރ   4ދެއް.  އ ވަ

ކ ށްވެރިކ   އެކަން  ރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓްރީ  ހިންާގލަްއވަންޏާ  ކަންބޮޑ ވަން.  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރަން. 

. ެއއިން އެްއވެސް  ންވީހިންާގލައްވަންވީ. ހިންާގލަްއަވންޏާ ސަރ ކާރ ެގ ނޫ އިޤ ތިޞާދ ަގއި ހ ރި ކަންކަން ކ ރެްއޭވތޯ އ ޅެ

ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަން. ިއއްޒަތްތެރި  ޅ  އ ޅ އްވ ން އަވާ ކަމެއް ނ ކޮށް ދެން ހ ރިްއޔާ ހ ރި ކަމެއްެގ ތެރޭަގިއ ބ ރަކޮށް އ ޅ އް 

މ ޅި ދ ނިޔޭެގ   ؛ނިޔޭަގއި ދ ައއިސްފައި އޮތް ހީނަރ ކަން މ ޅި    ގ ޅިެގން މި  އ19ާ- ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކޮވިޑ  ؛ރައީސް

ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ސިންަގޕޫރ  ފަދަ ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ، މިކް މިނިސްޓަރ ން ކޮންެމ ދ ވަހަކ އިޤ ތިޞާދާ ބެހޭ މާހިރ ން، ިއކޮނޮ

  ،ގ ޅިެގން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އިޤ ތިޞާދަށް އަންނާނެ އަސަރާއި   ކަންކަމާފަދަ  އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޔ ކްރެއިން ހަނގ ރާމަ  
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ކޮންމެ ، ސައްލާ  ޮގތާއި މި ކަންކަމ ެގ ބަހ ސް  ވާ  ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި ތެލަށް މި،  އަަގށް އަންނާނެ ބަދަލ ތަކާއިތަކެތީެގ  

ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އެބަ ކ ރެވޭ. ކަންބޮޑ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއިން ކަމަކާ ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދާ ބެހޭ ޮގތ ން   ،ދ ވަހަކ 

. އަިމއްލަ ކެމްޕެއިންަގއި. އެހެންވީާމ، މިކަން އިވެ އ ޅ އްވަނީ އަމިއްލަ ކެމްޕެއިންގަ ވިދާޅ ނ އިޤ ތިޞާދާ ބެހޭ ވަޒީރ  ޗ އްޕ  

  ،ތަނަށް އައީތީ. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  އަހަރ  ފަހ ން ވެސް ިމ ބިލ  މި  4  ، ކ ށްވެރިކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދެން އ ފާކ ރަން

މި ބިލ  ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި    ،ބަރ  ވިދާޅ ވި ފަދައިންންމެދެންމެަގއި މާފަންނ  މެދ  ދާިއރާެގ   ؛ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލ 

އަދި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވޔަފާރިތަކާއި  ،ޮގސްދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ގައި މި ބިލ ެގ ފައިދާ އަވަހަށް ލިބިެގން

ޮގސް އޭެގ ފަހިވެެގންޚާއްޞަކޮށް އިނޭގތޯ، ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކައ ންސިލ ތަކަށް މި ވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ ޖާަގ  

 ލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަ  ދިޔ ން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ންމަންފާކ ރަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ިއްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އަރާ ހަމަ  ށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ންފ ނީެގ ބިލެއް މި އޮތީ ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަ

ދައ ރ     .މަވީއަހަރ    5ވެރިކަމަށް    ދަޅައެއް ދައްކަންބާަވއޭ މި އ ޅެނީކޮންޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ކީއްކ ރަންބާވައޭ މި އ ޅެނީ.  

ރި ރަީއސް. ާގނޫނ ތަކ ަގއި ހ ރި ކަންތައްތައް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްނ ދެވޭ. ކ ންފ ންޏާ ބެހޭ ބިލެއް  ހަމަވަނީ އިއްޒަތްތެ

ކ ވަނ  އ ޅެނީާގ  ެގންފ ނީތަ  މި  ނޫނެއްނޫންތޯ  ނެތިެގނެއް  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެ ؟ނޫނެއް  ޚާއްޞަކޮށް  ަވކިން  ހިރާއްޖޭަގއި 

ޖަހައިެގން ކާނަމޭ ކ ރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ރިހާކ ރާ  މި  އި ަވއްކަން ހެސްކިޔާފަ  ކ ންކ ންފ ނިތަ

ވަޑައިނ ަގތީ  ދެންމެަގއި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކެރި ؟ކިޔަިއެގން ައއި ބަެއއް މިއީ. ކީއްތޯ ކ ރަނީ

ކޮށްދެވ ނީ ހީަވނީ ރަނަގޅަށް ވާހަކަދަްއކާލަން އެކަމަށް. ކޮންކަމެއްތޯ ކައ ންސިލ ތަކަށް  މި  ؟ކަންނޭނެގ އަޅ ަގނޑަށް 

. ބިލ ަގއި އެބަ އޮތް ކައ ންސިލ ތަކ ން ކ ންފ ނިތައް ހިންާގ ާވހަކަ. އެީއކީ މި ބިލަށް ެގނެސްެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ

،  ވެސް މަނަލެއް ނ ކ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް   ކ ރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ   ވެސް  އެއީ މިހާރ 

އި ކައ ންސިލ ެގ  އެ  ކައ ންސިލަކަށް  އ ޅެނީ.  މި  ހިފަހައްޓަިއެގން  ބާރ ތަކެއް  ހ ރިހާ    ެގޞް ޞާތިޚްމައި ސަރ ކާރ ަގއި 

ނޫން. މިސްކިތެްއަގއި އޭސީއެއް  ކީ  ދެވެނީ  އެއްން. ީމހަކަށް މ ސާރަވެސް ނޫ  ކީކ ރެވެނީހިމެނޭ ބިންކޮޅ ެގ ބޭނ ން  ތެރޭގައި

ނޫން. ދެން ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ ެއމް.ޑީ.ޕީން ނ ދެއްކިއްޔާ މާ ތާހިރ ވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ކީހަރ ކޮށްލެވެނީ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކޮއްކޯފ ޅ    ؛އިގަ އައީ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީަގއި އިނދެފަ. އިްއޔެ  މިއަދ  ދާދި ދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑ  މި
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ތޮޅ  ކައ ންސިލ ން ލާމަރ ކަޒީ  އަ  މ ޤައްރިރ ކަން ކ ރައްވާ ކޮމިޓީއެއް. އެ ކޮމިޓީަގއި އިނދެފަިއ އަޅ ަގނޑ  މި ައއީ. ބ.

އ ންސިލަށް  އެ އަތޮޅ ން އެ އަތޮޅ ަގއި ހ ރި ރަށްތަކ ެގ ނަފާ އެ ކަ  ؟ބައްދަލ ކ ރަން އެދިފައި އޮތީ ކޮންކަމަކާތޯ  ކޮމިޓީއާ

ބަެއއް ރަށްތައް ހަލާކ ކ ރާ ވާހަކަ. ބަެއއް ރަށްތަްއ    ،ހަވާލ ނ ވާ ރަށްތައް  ނ ލިބޭތީ. އެއްވެސް މީހަކ  ނ ބަލާ ރަށްރަށް،

ލާނެ އިކ ރާ ވާހަކަ. ބަލަ ރިސޯޓެއް ހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ޖެހިެގން އޮންނަ ރަށް ހަލާކ ރަށެއްަގއި  ންނަ  ަގއި އޮރީ ކައި

ސަރ  ނެތް.  ލާމަރ ކަޒީ ފަރާތެއް  ނެތް.  ވެސް  ގޮތެއް  ބެލޭނެ  ރަށްތައް  އެ  ކ ރަނީ.  އެ  އެ ޝަކ ވާތައް  ނެތް.  ކާރެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ   ާގނޫނ ަގއި އެންމެ  ޞްޞާތިޚްއި  ،ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އޮންނަނީއިރ  އިެގނަ ފަހ ން 

ށ ެގ އ ރަފަށ ން ފެށިެގން ކިހާވަރެއްތޯ އެބަ ޮއވޭ ރަ  ،ވަނީ ކިހާަވރެއްތޯ  އަށްޞްޞާތިޚްކަނޑައެޅިފައި މި އޮންނަނީ. އި

ާގނޫނ ަގއި.  ލާމަރ ކަޒީ  ބަޔާންކޮށްފައި  ރަނަގޅަށް  އި  ވަރަށް  މިޞްޞާ ތިޚްއެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑަ  އަޅަނީ    

ނ ވަތަ އެ ރަށ ެގ   ންންސިލ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. ކަނޑަައޅާއިރ ަގއި އެ ރަށަކަށް ނަފާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ރަށ ެގ ކައ  

މި އިރަ ރަށަށް  ތިބޭ ހިސާބ  ވަކިކޮށްލާފައި އެ  ަގބޫލ ކޮށްެގން  މި ކަނޑައަޅަ ޞާޞްތިޚްއްޔިތ ން  ިއއްޒަތްތެރި    އިދެނީ 

ިއއްޒަތްތެރި   ؟ރައީސް. މިއީތޯ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ފައިދާވާ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަން ައއި ސަރ ކާރަކީ

ހަ ބިލ   ިމޮގތަށް  ދެރަވަރ .  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް،  ެގނެވިދާނެ.  ވާހަކަ ދައިެގން   އިދައްކާއިރ ަގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ 

ަވކިން    .ރައްޔިތ ން ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައްދައ ލަތް ހިއްސާވާ ކ ންފ ނި،  ކަންޖެހޭނީ  އްއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ ދަ

ބަންޑަތެޖެހޭ އިއްޒަތް  ދައްކަން އެބަޚާއްޞަކޮށް ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ވާހަކަ   ކޮރަޕްޝަންެގޖަހާފައިލްރި ރައީސް. 

ކ ރާ  ، ެއ ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ މަސައްކަތް އި ރީ. ެއ މ އައްސަސާތަކ ަގހެޖަހާފައި ކޮރަޕްޝަންެގ ކޭސްތައް އެކޭސްތައް. ބަންޑަލް

ވެސް މަދެއް ނޫނޭ    ކެއްއަށް ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި މަްއސަލަތަފައި ހ ރި މައްސަލަތަކެއް ވެސް، ޭއ.ސީ.ސީމ ވަްއޒަފ ން ހ ށަހަޅާ

ިމތާ އޮތް  އެބަ  އަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  ކޮމިޓީއަށް   ނެގއިްއޒަތްތެރި   21  އޮތް  ހ ށަހަޅަން  ވެސް   ެއސް.އޯ.އީ 

  އި އަށް ހ ށަހަޅަކޯޕަރޭޝަންެގ މ ަވއްޒަފ ން އޭ.ސީ.ސީ  މައްސަލައަކީ ފެނަކަ  21މައްސަލަެއއް. އެ    21މައްސަލަެއއް.  

ިގނަ.   ނ ބެލި ހ ރި މައްސަލަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ބެލި ހ ރި މައްސަލަ ެއއީ. އެމް.އާރ .ޑީ.ސީަގިއ އެހާ ަމއްސަލަ

ކަލްތައް އެބަ  ވެހި ؛އާރ .ޑީ.ސީ ކަންނޭނެގ މިހާރ  ކިޔަނީ. އާރ .ޑީ.ސީަގއި އެހާ މައްސަލަ ިގނަ. ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާ

ތަނެއް ނ ފެނޭ. އެ ވެހިކަލް   ޕޭމަންޓްދޭ. އެ ވެހިކަލް ދ ވާ އެބަ  ހ ރޭ ކ އްޔަށް ނަާގފަ. ބަރާބަރަށް އެ ވެހިކަލްތަކަށް  

 އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ތަކަށް ފައިސާ ހޯދ މަށް ޓަކައި މިބޭނ ންކ ރާ ތަނެއް ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަަމކ  ހަމަ  

ކ އްޔަ ކަ  ށްވެހިކަލްތައް  ހ ރި  މަޖާކަމެއްތޯއެބަ  މަށް  ދީފައި  ކިހާ  ދައްކާ.  މިމިއީ  ހިސާބ ތަކ ން  ކޮންބައެއްެގ  އީ  . 

 ރި ރަީއސް، މި ފައިސާއަކީ. ަވއްކަަމށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ދޭންތެރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއޭ އިްއޒަތް  އީމި ؟ފައިސާެއއްތޯ

ޒީރޯ މަދ ވަނީހެން. ޒީރޯ ިގނަިވވަރެްއ    އިއަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބޭބޭފ ޅ ން ކ ރަްއވާ ވަްއކަންތަކ ގަ   ން،އައި ސަރ ކާރ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  ؛ކަންނޭނެގ ރަީއސް އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ރަނަގޅ ަވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ދަނީ. ދައ ލަތަށް ހޯދިހާ އާމްދަނީއެއް އެންމެ ފ ރަތަމަ ކައިރީަގއި ތިބި ބަޔަކަށް    މި  ށްބަމިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭ އިންތިޚާ

، ޑިޑޭޓް ހ ރީތީވެ ކެން  އްއެ   އިސަރ ކާރ ގަ   ، މިހާރ  އެތެރޭެގ އިންތިޚާބެއް އޮތީތީވެ.  މ ބެހީ. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީ

ބަދަ ސްޓްރަކްޗަރ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ޮގތަށް  ފަހިވާ  ކެނޑިޑޭޓަށް  ކެންއެ  އެ  އާމްދަނީ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ޑިޑޭޓ ެގ  ލ ވަނީ، 

މި މިއީނޫންތޯ  ރައީސް  ކެމްޕެއިނަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ.  ކަންކޮޅ ތަކަށް  ؛ވާ  އެކި  ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ނޑ މެން  ހ ރި. އަޅ ަގ  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ހިސާބެއްަގއި އެބަ  ،ދަތ ރ ކޮށްލާއިރ ަގއި

ވަޒީފާއެއް ކަންބޮޑ ވަނީ  ރައްޔިތަކަށް  ަވޒީފާ  ކީދީެގން  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަ  ނޫން.  އ ސޫލ ތަކެއް  ހ ރޭ.   ދިނ މ ަގިއ 

 ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީފާ  އެއްހަމަހަމަކަން ެގންގ ޅެން އެބަ ޖެހޭ. ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާީއދ ކ ރާ މީހަކަށް ވީމަ

މީހ ންނަށް   ތަނ ަގއި އަޑ ަގދަކޮށް ވާހަކަދަްއކާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ޢާއިލާ  މި  ،ދޭންޖެހެނީ. ވަކި ބާރ ަގދަ 

ލަނީކީ ނޫން މިހާރ . އިދޭންޖެހެނީ. ވަޒީފާއަށް ހ ޅ ވަ  ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީފާ  އެއްޢާއިލާ މީހ ންނަށް ވީމަ ؛ނޫން

ދަނީ އެ މީހ ން ެގ ބޭނ މ ގައި ހ ރިހާ ހިސާބެްއެގ ވަޒީފާތައް ދެމ ންމި ކެމްޕެއިނަށް ކެމްޕެއިންކ ރ މ    ،ހަމަ މިދެންނެވިހެން

ބޭނ ންވާ ޮގތަށް. މި ކަންތައްތައް ބަލާނެ ބަޔަކ  ނެތް. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ ތަފާތ ވާނެ ކަމަށް.  

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ންދާއަޅަމ ދައްކާ މީހ ންެގ އަނަގމަތީަގއި ޓޭޕ   އެ ވާހަކަވެސް  ތަނ ަގއި    އެހެންނަމަވެސް، މި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަން މި ފެންނަނީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އަޅަމ ންދާޓޭޕ ދަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ފެންނަމ ން މި

މި ބިލ ަގއި އެބަ އޮތް ފޮރިން  ؛ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ މިއަދ  އޮތް ކޮރަޕްޝަންެގ ވާހަކަ މި ދެކެވ ނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓްމަންޓ ެގ ވާހަކަ. ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓަކީ މި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން އިންވެސް

ރާއްޖެއަށް ބޭރ ެގ    ،އިންތިހާއަށް ބޭނ ންވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

ތަން. އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި މަޖިލީހ ަގއި ެއ     ދޮރެއް ބަންދ ަވމ ންދާހ ރި ހ ރިހާ  އިންވެސްޓްމަންޓ ތައް އަންނަން 

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ.    ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ  އިންޑިާއެގ އަތްމައްޗަށް ދޭ

ޑިާއެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އިްއޔެަގއި ވެސް ޭއެގ މަންޒަރެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެ. އިން 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ސޮިއކ ރެްއވި އެްގރީމަންޓ   ،ވަޑައިެގން ކ ރެއްވި ެއްގރީމަންޓ ތަކ ަގއި، ހެއްދެވި ެއްގރީމަންޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި

ނިޒާމ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަނެއްކާވެސް މާލީ ނިޒާމ  ިއތ ރަށް އަޅ ވެތިކ ރާނެ ެއްގރީަމންޓެއްަގއި ސޮއިކ ރެވިެގންދިޔަ. މާލީ  

ސަރ ކާރ ގެ  ނެތްހާ  ،މި  ބާރ ވެރިކަމ ަގިއ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  މި  މި  އިންވެސްޓްމަންޓ ތަކެްއ    ހިނދަކ   ބޭރ ެގ  ތަނަށް 

މި  ޤައ މަށް  މި  އިންވެސްޓްމަންޓ ތައް  ސްކޭލެއްެގ  ރަނަގޅ   ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނާންނާނެ، 

ރޭަގިއ ނާންނަ މައިަގނޑ  ސަބަބަކަށް ވަނީ މި ޤައ މ ެގ މާލީ ނިޒާމ ެގ މިނިވަންކަން ނެތްނެތ ން.  ފަސް އަހަރެއްެގ ތެހަތަރ 

މި  ނިޒާމ   މާލީ  ހި  މ ޅި  ހިސޯއޮތީ  ނިޒާމ   މާލީ  މ ޅި  އިންޑިާއއިން.  މިސޯރ ކޮށްފައި  އިންޑިއާއިން.    ރ ކޮށްފައި  އޮތީ 

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ތިންހަތަރ  އަހަރ    ންވެސްޓްމަންޓްޤައ މެްއެގ އިއިތ ރ     އި އެހެންވީމާ، މި ޤައ މަށް އިންޑިއާ ފިޔަވަ
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ާމލީ ނިޒާމ  މިނިވަންކ ރަން.   ،ދ ވަސް ތެރޭަގއި ނ ެގނެިވެގން މި އ ޅެނީ. މިއީ މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން

ބޭނ ން ތަރައްޤީކ ރަން  ވަންޏާ  ދިވެހިރާއްޖެ  މ އްސަނދި  ،ކަމަށް  ދިރިއ ޅ ންތައް  ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ  ިއންޑިާއެގ އަތްދަށ ން މިނިވަންާވންޖެހޭ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް   ،ބޭނ ންކ ރަން ކަމަށް ވަންޏާ

  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ވާހަ ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!  

ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ކ ޑަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އެބަ އ ޅޭ އިނޭގތޯ.   މިއަށް ޖ މ ލަ  ؛ކޮމްޕެނީެގ ބިލ 

މާ، އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ރަނަގޅ ކޮށްލަިއެގންހެން ހ ޅ ވޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީސިސްޓަމަކ ން މިއެއް ނ ެއއް  އަޅ ަގނޑ ެގ

   ެގންދެވޭނީ.  އަޅ ަގނޑަށް ކ ރިއަށްއަޅ ަގނޑަށް ވާހަކަ  

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ ތާ ވެސް މިހާރ  މަސްދ ވަސް  . ައދި މަޖިލީހަށް  ތްމި ބިލ  ސިސްޓަމ ަގއި އެބަ އޮ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކަށަވަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ސްކ ރެވޭތާ މިއީ ދެވަނަ ހަފ ތާ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް ޔަީގންހ ވެސް ވެއްޖެ. އަދި ބަ

ބޭނ ންފ ޅ  ބިލ   ވިދާޅ ވާން  އެ ސިސްޓަމ   އަތ ޖެހޭ  ނަމަ  އޮންނާނީ.  ވަޑައިެގންލައިބަ  ހިސާބ ަގިއކަން  އެ  ނެވީ.  ލަން 

   . ެގންޮގސްދެްއވ ން އެދެން ކ ރިއަށް )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ވާހަ ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން

 ފެންނަން   ޮގތެްއަގއި ޑޮކިއ މަންޓްސްތައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސިސްޓަމ ން  އާންމ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން    ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް   ވަރަކަށް ކިޔާލައިެގން އަދި ައއި  ކޮންމެވެސްހ ރޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބިލ   

މި   އާންމ  މަޢ ލޫމާތ ތަކާ  ންއިޮގތެއްަގއި  ފަސޭހަވަނީ.    ފެންނަ  ވާހަކަދަްއކާލަން  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކ ަގިއ 
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އާދެ! މި ބިލ ަގއި  ؛ ހާރ  އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑަށް އެބަނ ލެވޭ ވާހަކަ. ެއކަމަކ  މިއިހ ޅ ވަ   ،އެހެންވެެގން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ

އިޤ ތިޞާދީ އަދި    ،ވަނީ  ޮގތެްއަގއި ައޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރަން. މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ޖ މ ލަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިހެން

އިޤ ތިޞާދ    ،ކޮށްޓ  ސ ލްމާލ  އިންވެސްނަފާ ހޯދ މަށް ޓަކައި އިޤ ތިޞާދީ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ ބޭނ ންތަކަށް ރައ   އިޖ ތިމާޢީ

ިވޔަފާރީ ފ ރ ޞަތ ތަކެްއ    ިއ،ނަަގ  ރިސްކ   ެގއަދި  ފަހި  ހަރަކާތްތެރިވ މަށް  ިވޔަފާރިތައް  އިޤ ތިޞާދ ަގއި  ޤައ މ ެގ 

ކ ންފ ނި   ،ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި  އި ްއެގ ޮގތ ަގއި ކ ންފ ނި އ ފައްދަޚްޞެޝަ  ެގވިޔަފާރީ  ހޯދައިދިނ މ ެގ ބޭނ މ ގައި

އ ވާ ކ ންފ ނި  އިޖ ރާހިންގ މާއި،  އ ސޫލ ތައް،  ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  ކަންކަމ ަގއި  އެ  ހަމަތަކާއި  ކ ންފ ނި  ލ މ ެގ  ތްތައް، 

މަިއަގނޑ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ    ،ޝަރ ތ  ކަނޑައެޅ ން އެއީ ،  ލްތިޒާމ ތައް އި  ހިންގ މ ަގިއ ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބާރ ތަކާއި

  ،ދީ މީަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ެއއް ކަންތައް އެއީ ދެްއެގ ޮގތ ަގއި. ދެން ީމަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހޯގ ސަމަ

ވަރެްއެގ   ހަރަކާތްތެރިވ މަށް ކޮންމެވެސް  އިކ ންފ ނި އ ފައްދަ  ކަށްކައ ންސިލ ތަލޯކަލް  ެވސް    ރ ަގއިއިއިމިހާހިސާބަށް އަ

ލ ކ ރަން. ދެން ލޯކަލް އްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫހަހ ރި. އެކަން މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން    ހ ރަސްތަކެއް އެބަ

ާގނޫނީ ޮގތ ން  ؛ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކަށް ައޅ ަގނޑ ެމން މި ެގނައި  ،ރީކ ރެވިކ ންފ ނި މީެގތެރެިއން ރަޖިސްޓަ  ެގއޮތޯރިޓީ

ވާ ތަންތަން ަގއި ޞްތިޞާޚްއި  ގެ އަދި ކައ ންސިލ ތަކ    އި،ކ ން ކ ންފ ނި އ ފައްދަތަކައ ންސިލ   ،މި ދެވޭ ބާރ  ބޭނ ންކ ރެވި

ކައ ންސިލ ތަކަށް މި ލިބިދޭ ން އާމްދަނީ ހޯދ މ ެގ މަގ ފަހިެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި  ބޭނ ންކޮށްެގ

ބާރ ެގ ތެރެއިން ކައ ންސިލ ތަކ ން އެހެން ފަރާތްތަކާ އެކ ަގއި ވެސް ވިޔަފާރިކ ރ މަށް މީެގތެރެއިން ބާރ ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ 

އިރ ަގއި ެއކަން މި ވަނީ ނ ވެފަ. އޭެގ ސަބަބ ން ވަރަށް ބޮޑެތި އ ނދަޫގތަކެއް  އިއަ  ކަމަށް. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާހިސާބަށް

ކޮމިޓީން މީެގ މަސައްކަތް    ، ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލ  އަވަހަށް ކޮމިޓީއަށް ެގންޮގސް  ކައ ންސިލ ތަކަށް ކ ރިމަތިވެފައި 

މ ން ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ންތަކެްއ ކައ ންސިލ ން ޔ ދިއިން މި ފާސްކ ރެިވެގންފްލޯ  ، އަށް ެގނެވިމި މަސައްކަތް ފްލޯ  އި،ނިންމާލަ

ދެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ެއއާެއކ ަގއި  ހަމަ  އާދެ!  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ލިބިެގންދާނެ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރާ  މި 

އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ވާހަކައަށް  ވިދާޅ ވި  އެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   މެންބަރ ،  ެއްއޗެްއ    އިްއޒަތްތެރި 

  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތ ހ މަތ ތަކެއް އެ ކ ރެްއވީ. ެއއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް، ެއއްވެސް އަސާސެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މަޖިލީހ ަގއި  އަދި  ައޅ ަގނޑ މެން  އެއީ  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެއްވިކަން  ތ ހ މަތ ތަކެއް  ނެތް 

އްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބޭ. އަދި މިތާަގއި މި ދައްކާ ވާހަކައަކ ން ެއްއވެސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ެއ  ބޭނ ން ވާހަކަެއއް ދެ

 ކަމަށް ވެސް އެބަ ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ކޮންމެވެސް ޒިންމާދާރ ކަމާ   މެންބަރަކާ ދޭތެރޭަގއި އެޅިެގންނ ދާނެ

ކަމެއް. އަދި ތެދ  ބަހ ން ވާހަކަދެއްކ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް   އެކ ަގއި ދައްކާ ވާހަކަތައް ދެްއކ މަކީ މ ހިންމ 

ދެންމެ ހަމަ އެ ދެއްކި ާވހަކަތަކަކީ ެއްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް އޭަގއި ެއކ ލެވޭ ވާހަކަތަކެްއ    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ނަމަެވސް

ންކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ   ނޫން. އެހެންވީމާ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެޮގތަށް ކަ
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ދޮގ ހަދަ އަބަދ މެ  ވެސް  އޮތ މަކީ  ޮގތ ަގއި  ޕާޓީއެއްެގ  އިދިކޮޅ   އަދި  ނޫން.  ނޫން. އިއޮޅ ވަ   އިކަމެއް  ެވސް  ލ މެއް 

ޅ ަގނޑ މެން ، ޙަޤީޤަތަށް ާވހަކަދެއްކ މަކީ އައި ތެދ  ބަހ ން ވާހަކަދަްއކައެކ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެން ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރ ކަމާ

ކަމ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. އަދި   ަގއި މި ކ ރާ ސިޔާސީ މަސަްއކަތަށް މ ހިންމ  ކަމެއްގ  އްހަ ރައްޔިތ ންެގ  

ކަމ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ    ކ ރ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް  ބިނާކ ރ ވަނިިވ ސިޔާސީ މަސަްއކަތެއް

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ޙަސަން ޢަފީފ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ

ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް މި   އާދެ! ކ ންފ ންޏާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބާބ ތަކަ ިގނަ  ވަރަށް  ބިލެއް.  ދިގ   ވަރަށް  ރައީސް  ކަށްބިލަކީ.  ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެއް.  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އެކ ލެވިފަިއވާ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ބޮޑަށް ވިސްނަންވީ އެއް ނ ކ ތާއަކީ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގންނައިރ  ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ    ކ ންފ ންޏާ

  އެ މަަގށް ކަންތައްތައް ކ ރެވެމ ން ެގންދެވޭ   ،އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ސެންޓަރ ރަިއޓް ޕޮލިސީއަކަށް ތާއީދ ކ ރާ ބަޔަކަށް ވާތީ

މަވެސް، ާގނޫނ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގނޫނ  ހެދިދާނެ. އެހެންނަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ޮގތަށް ާގނޫނ ތައް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.

އެބަ ދޭ ގަވާއިދ ތަކެއް ހަދަން އިޚ ތިޔާރ ތަކެއް. ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި މި އިޚ ތިޔާރ ތަކަކީ   ން ހެދ މަށްފަހ  ދެން އެ ާގނޫނ 

މަފ  މަިއަގނޑ   އިދާރީހޫާގނޫނ ެގ  ެއީއ  ނޫން.  އިޚ ތިޔާރ ތަކެއް  ދެޭވ  ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  ކ ރަންޖެހޭ   މަށް  ޮގތ ން 

ފަހަރ  ފެނިެގން    ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ިގނަަގާވއިދ ތައް ހަދަން،  ންގ މަށް ދޭ ިއޚ ތިޔާރ ތަކެއް ކަންތައްތަކެއް ހި

ހެދިެގންދާއިރ   ،ދަނީ  މި ަގާވއިދ ތަްއ  ރައްޔިތ ންނަށް    ،މިފަދަ  ާގނޫނ ން  ސަބަބ ން  ަގާވއިދ ތަކ ެގ  ފަސޭހައެ   ؛ދޭ 

މި ާގނޫނ ތަކ ެގ މ ހިންމ ކަން   ، މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައް ކ ރ މ ންބަދޭ.  ކަށް ހަނިވަމ ން އެޔަފަސޭހަ އެތަްއ ގ ނަ ލ އި

ލިބިެގނެއް ރަނަގޅަކަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭނ ން  މީޭގ  ނަމަވެސް  ނ ވަތަ  ޤައ މެްއަގއި  ކޮންމެ  ެއ    ،ނ ދޭ. 

ކ ދި އަދި މެދ    ،ންޖެހޭ އެއް ކަމަކީޤައ މެްއެގ މ އްސަނދިކަން ިއތ ރ ކ ރ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބާރ އަޅަ

ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކ ރެވޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. އަދި މިޮގތ ން މިފަދަ 

އަންނައިރ  އ ފެދިެގން  މަސައްކަތް  ،ކ ންފ ނިތައް  ކ ރާ  ކ ންފ ނިތަކ ން  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ަގ؛ އެ  ކ ންފ ނި  އި  ފ ރަތަމަ 

ން. ައދި އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ެވސް  ޔ ދިކ  ކ ރެިވެގންއެ  ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާ

އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަށް  ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔ ދިސޭހަކަމާއެކ  އެ ކަންތައްތަކަށް ވެސް މަގ ފަހިެވެގންފަ
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ކަމަށް މީަގއި އެބަ ދަްއކާ. ދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ެގ ާގނޫނ ތަްއ     ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި އޮތްލާއިރ ަގއި ވަރަށް ިގނައިބަލަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ޭއަގއި ބ ނާ ެއއްޗެއް ެވސް ބަލާފައި އޮތް ކަމަށް މީަގއި އެބަ ބ ނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ދިރާސާކޮށް

 ސް ައދި އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ ާގނޫނ ތައް ވެސް ބަލަން ވެސް އެބައެމެރިކާެގ ާގނޫނ  ވެސް، ޮއސްޓްރޭލިއާެގ ާގނޫނ  ވެ

އެ   އެދިޖެހޭ.  ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   އެ  އެބަޖެހޭ.  ކ ރަން  ވެސް  މަޢ ލޫމާތ    ންއިރާސާ  ލިބޭ 

ން.  ޓަށް ފެތޭ ޮގތަށް އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރަށްވެއަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސަރަޙަްއދަށް ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި  

ރައީސް އެބަ   ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައ ސްމާލެއް  ފ ރަތަމަ  އ ފައްދާއިރ ަގއި  ކ ންފ ނިތަކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން 

އޮންނަނީކަނޑައަޅާ  މި  ރައ ސްމާލ ަގއި  އެ  ކެޕިޓަލަ  ،.  ކެޕިޓަލެނޮމިނަލް  ޕެިއޑްައޕް  އަދި  ައޅ ަގނޑ މެން އް.  ކާއި 

ޕެިއޑްއަޕް ކެޕިޓަލް ެއއީ ދައްކާފައި  ކ ންފ ންޏެއް އ ފައްދާއިރ     ނޫނިއްޔާ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަނީ  ،ކިހާވަރަކަށްތޯ ޔަީގންކ ރަނީ 

މިއީ މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ  ؟މި ކަންތައްތައް ކަށަވަރ ކ ރޭތޯ  ޖިސްޓްރާބެހޭ ރަ   ކ ންފ ންޏާ  .އޮތް ފައިސާެއއްތޯ

ހަމަ އެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ންފ ނިތަކެއް މި އ ފައްދަނީ އިޤ ތިޞާދީ މަންފާތަކެއް  ؛ލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސ ވާ

  ، އެ ކ ންފ ނިތަކަށް އެބަ ލިބެންޖެހޭ ފ ރ ޞަތ   ،ހޯދ މަށް. އިޤ ތިޞާދީ މަންފާތަކެއް ހޯދ މަށް ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދާއިރ ަގއި 

ން.  ޔ ދިއާދެ! ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރެވިެގން  . ނެތި  މަށް އެއްވެސް ހ ރަހެއްއިޤ ތިޞާދީ ކަންތައްތައް ކ ރ  

 މާ، މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައިމިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ މަށް ޓަކަިއ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ އެއް ޝަކ ާވއަކީ

ން.  ޔ ދިދިގ ދެިމެގންކަށް   ޖަވާބ  ލިބެން އެތަްއ ދ ވަހަން. ައދި އެޔ މިނިސްޓްރީން އެކަމ ަގއި ލިބޭ ޖަވާބ  ލަސްވެެގންދި

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ފ ޅާކ ރ މަށް  ވިޔަފާރި  ފަންތީެގ  މެދ   އަދި  ކ ދި  ކ ންފ ންޏެއް   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެން  އޮތީ 

ތަކަށް އެހީތެރިެވވެނީ  އެ ކ ންފ ނިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މެދ  ފަންތި ނ ވަތަ ކ ދި ވިޔަފާރި  . އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއ ފައްދާފަިއ،  

އަޅ ަގނޑ މެން ؟ކިހާވަރަކަށްތޯ ހާލެއްަގއި  ޕޭ  ެގއެްއވެސް  ރައްޔިތ ން    ރ ންޔަޓެކްސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓެކްސް  ނ ވަތަ 

އެ ކަންތައްތަްއ    ، ވަކި ބަޔަކަށް އެހީތެރިާވކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ހ ށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލަށް ބަލާފައިދެނީ  ފައިސާ މި

ދާންވާނެ. ނަމަވެސް،    އެއީ ފީސިބަލް އޮތް ެއއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިެގން  ،އިދިރާސާކޮށްފަ

އެ ކަންތައް ެއޮގތަށް ހިނަގމ ންނ ދާކަން. އާދެ! ާގނޫނެއް ހެދ މަކީ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އެއް ޝަކ ވާައކީ

ރާ ކަމެްއ ނޫން. އެީއ ރަްއޔިތ ންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް، ރައްޔިތ ންެގ  ލާން ކ   ކޮންމެހެން ހ ރިހާ ބާރ ތަކެއް މ ށ ތެރެއަށް

ރަްއޔިތ ންނަށް   އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް،  ާގނޫނ ކަންތައްތަކ ަގިއ  ކަންތައްތަްއ  ކަމެއް  ކ ރާ  މިފަދަ އެހީތެރިވ މަށް  ހެދ މަކީ. 

ވެސް މި ާގނޫނ ތަކަށް   ކިހާވަރަކަށްތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީހ ން   ،ާގނޫނ ތައް ހެދ މާއެކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ

ތަނ ަގިއ ނ ވަތަ    ދެން ދާން އޮތް  ޖެހ ނީމާވެނީ. އަދި ހަމަ އެާއއެކ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ މައްސަލަކ ރެ އަހ ލ ވެރި

މި ކަންތައްތައް   ،ވަނީއިމ ކ ރ މ ަގއި ތިއްބަވާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް މި ާގނޫނ ތައް ކިހާވަރަކަށްތޯ ފަހ މ ާގލ އިންޞާފ   ޢަދ 

ބޭރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް  ؛ ންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމއީ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަ  ،ކޮށްދެވޭތޯ
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އިންވެސްޓަރ ން ެގނައ ން ެއީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ އިންވެސްޓަރ ން ެގނެސްެގން  

އިޤ  ނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮތީ.   ފ ޅާކ ރެވެން  އިންވެ  ،ތިޞާދ   މިބޭރ ެގ  ވިޔަފާރި  ސްޓަރ ން    އަށް ތަނަށް 

އަދި  ދެވެންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޢ ލޫމާތ   ފ ރިހަމަ  ބޭނ ންވާ  މީހ ން  އެ  އަންނައިރ ަގއި  އިންވެސްޓ ކ ރަން 

ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ކަންތައްތައް ކ ރެވެން އޮންނަ ާގނޫނ ތަކަށް  އެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ފަންކ ރާ ާގނޫނ ތަކަކީ 

އިންވެސްޓަރ ންނެްއ    އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ފޮރިން  ނޫނީ. އާދެ! މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްެގންނެދާންޖެހޭވެެގން

އިންެވސްޓަރ ން ބޭނ ންވާ ފ ރިހަމަ    ފޮރިން  ،ތަކަކީ ފަހަރ  މި ދިމާވާ ކަންތައް  ނ ނެެގނެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް

  އިންވެސްޓަރ ން މި   މިނިސްޓްރީއަކ ން ލިބޭކަށް ނ ހ ރޭ. އަދި ފޮރިން  ،އިދާރާއަކ ން   ،މަޢ ލޫމާތ  އެއްވެސް އޮފީހަކ ން

މި ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  އަންނައިރ ަގއި  މިނިސްޓްރީއަ  ތަނަށް  އިކޮނޮމިކް  ކަންތައްތައް    އެ  ށް.ދަނީ  އެ  ދެން  ތަނ ން 

އިންވެސްޓަރ ން   ވެސް ހަމަ އެހާ ިގނަ ދ ވަސް އެބަ ނަާގ. ފޮރިން   ދެން އެ މީހ ންނަށް ޖަވާބެއް ދޭންދިރާސާކޮށްފައި

ކ ރާކަށް. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ތަނ ަގިއ އެ މީހ ންެގ ކެޕިޓަލް އިންެވސްޓ   ތަނަށް އައިސް މި  ނ ތިބޭނެ ބަލާކަށް ކޮންމެހެން މި

އޮތް  އެބަ  މީ  ޤައ މ ތައް  އެ  ކަންތައްތަްއ  ޮގތަމިފަދަ  ފަސޭހަވާ  ީމހ ންނަށް  އެ  ކ ރެވެން.  ފަސޭހަކަމާއެކ     ށް ހ ންނަށް 

ކ ރެވެން.  ކަންތައް ކަންތައްތައް   އެހެންވީމާ،ތައް  މި  ؛މި  ިއޞްލާޙ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި  ާގނޫނ   މި  ައޅ ަގނޑ މެން 

ާގނޫނ  އ ފަންކ ރ މ ަގއި    މި؛ ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި    ،ނ ވަތަ މި ބިލ  އ ފަންކ ރ މ ަގއި ދިރާސާކޮށްފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކ ެގ އިތ ރަށް

ޖެހޭ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިދާޅ ވިހެން  ކަންތަކ ަގިއ    ،މެންބަރ   މި  ޔ ނިވަރސިޓީން  ޤައ މީ  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ؛އަދި އެ ބޭފ ޅ ން މިކަމ ަގއި ޝާމިލ ކ ރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކ ، މި ާގނޫނ   ،ފައި އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލައިދިރާސާކޮށް

ބިލ    ފޮރިން މި  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރާސާކ ރަމ ންދާއިރ   ވާހަކަދައްކަން.    އިންވެސްޓަރ ންނާ  އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ ތިބި  މިތާނަގއި  ޖެހޭ  އެބަ  ިވޔަފާރިެވރިންނާއަޅ ަގނޑ މެން  މި  ހެން  މިހާރ   ބިލ   މި  ވާހަކަދަްއކަން.  އޮތީ   ވެސް 

ޮގތަށްތޯ  ރަނަގޅ   އެންމެ  ޮގތަށްތޯ  ނޫނީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަސޭހަވާ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވިޔަފާވެރިންނަށް  މިއީ 

ސްެގން މި ބިލ  ދިރާސާކ ރާއިރ   ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ގޮ މި ބިލ  އިޤ   ،މީދ ކ ރަންންބަލައިލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ައޅ ަގނޑ  އ 

ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާާއއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް   ؛ކަންތައް  ޮގތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި  ޚާއްޞަ  ،މިއަށްވ ރެ  ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި 

ތަނަށް    އެ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ،ބޭރ ެގ ވިޔަފާރި، ބޭރ ެގ އިންވެސްޓަރ ންެގ ވިސްނ ން ހ ރި ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

މި ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް  ،  ޮގތަކަށްތޯ ނެވެން އޮތީ ކޮންެގ

ބޭނ ންޔ ެގންދި އަޅ ަގނޑ މެން  އެާއއެކ ،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ން.  ެއއީ  ދިރާސާތައް  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ިމ    ،ޤައ މީ 

މިފަދަ ދިރާސާކ   މަޖިލީހ ަގއި  ރައީސް ބިލ ތައް  އިއްޒަތްތެރި  ހެދ ން.  ދިރާސާތަކަކަށް  ބޭނ ންކ ރާ   ؛ރަމ ންދާއިރ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ    ،އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނީ
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އިޤ  މިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަދަލ ތައްތިޞާދަށް  ެގނެވޭނެ  ބަދަލ ތަ  ، އިން  ބިލ  ފަސޭހަވެެގންހެޔޮ  މި  ެއއާެއކ ޔ ދިކަށް    ،ން. 

ލިބިެގންދި ލ އިތަކެއް  މިކަމ ަގއި  އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ބޭރ ން  ހަމަޔ އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  އެާއއެކ   ން. 

ކެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ިވޔަފާރިއަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތްތަ   ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

  ކ ދި އަދި މެދ    ،އެބަ އޮތް  އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގިއ ދެންނެވިހެން އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ؛ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޔ ދިހަމަޖެހިެގން

ތަނަށް    ވަރަށް ިގނަ ފައިސާ އެ  ންބަޖެޓ   .ދާފައްފަންތީެގ ވިޔަފާރިއަށް އެހީވ މަށޭ ކިޔާފައި ފައިސާ ދޭނެ ކ ންފ ންޏެއް އ ފަ

މި ކ ންފ ނިން މި ކަންތައްތައް މިހާރ  ކ ރަމ ންދަނީ ނޫނީ ކ ރިއަށް   ،ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އޮޑިޓެއް ހަދަންދެވިއްޖެ. އަޅ  

ފަންތީެގ ވިޔަފާރި އިތ ރ ކޮށް، ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ފ ދ ންތެރިކަން    ކ ދި އަދި މެދ މިދެންނެވި ޮގތަށް    ،ކޮށްފައި އޮތީ

؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތޯ.  ށްމައިތ ރ ކ ރ މަށްތޯ، ނޫނީ ވަކި ބައެްއެގ ނ ފޫޒ ަގއި ވަކި ބަޔަކަށް ކަންތައްތައް ފަސޭހަކޮށްދިނ 

ޖެހޭ. މި ލޯނ ތަކަކީ ބަލަން  މި ކ ންފ ނިން ދީފައި ހ ރި ލޯނ ތައް ދީފައި ހ ރީ ކޮން އ ސޫލަކ ންތޯ ވެސް ައޅ ަގނޑ ެމން

 ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ކަށަވަރ ކ ރަން. މި ލޯނ ތަްއ ލިބިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނބ ރާ ލިބޭނެ ެއއްޗެއްތޯ

ދެވަނަ ފަހަރަށް އެހެން ބަޔަކަށް އިތ ރ  ލޯނެއް ދެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ  ބަޖެޓ ން މި ކ ންފ ންޏަށް ކޮންމެ އަހަރަކ  

އެހެން   ކާޖެހޭ ވިސްނައިެގން ެއއީ އިތ ރަށް އަނެއް   އެ މީހ ންނަށް އެބަން ދޭ ކެޕިޓަލ   ނ ެގންދެވޭނެ.  ނެއްންފައިސާ ދެމ 

މީހ ން އެ  ޮގތަކަށްތޯ  ދެވިދާނެ  ބިލ  މި  ،ދެމ ންދަނީ  ލޯނ ތައް  ފަރާތަކަކަށް  މި  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް 

ިވސްނާފައި މި ބިލ ެގ  ޮގތްޮގތަށް   މި ހ ރިހާ  ތިޞާދީ ކޮމިޓީންމީދ ކ ރަން އިޤ ންއަޅ ަގނޑ  އ .  ދިރާސާކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި

 ކަންތައްތައް ނިންމަވާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ .  ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

މި ދިރާސާ  ،  އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅ  ދިރާސާއެްއ އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ؛ބެހޭ ބިލ   ކ ންފ ންޏާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރަޙައްދ ަގއި  ސަފ ރިހަމަވާނީ އަދިވެސް ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީން ދަރިވަރ ން ާގތްަގނޑަކަށް ތިންހަތަރ  ސަތޭކަ އަހަރ  މި  

 .މަޖިލީހަށް ފޮނ ވީމަ  ،ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕޯޓ  މިކޮޅަށް  އަދި ކ ންފ ންޏާ   ،ވިޔަފާރިކޮށްފައި ހ ރި ޮގތް

ކ ންފ ނީެގ   ،ބެހޭ ބިލ ގައި އެބަ ހިމެނޭ  ކ ންފ ނިތަކާ؛ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ަގދީމީ ރާއްޖެއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޭއެގ  ބާވަތްތައް ލޯކަލް    ،ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކާއި  ،ކ ންފ ނިތަކާއި  ޕަބްލިކ   ،ތެރޭަގިއ ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނިތަކާއިވެސް. 

ކ ންފ ނީ  ،އިންވެސްޓްމެންޓް ކ ންފ ނި  ފޮރިން  ،ކ ންފ ނި މެންބަރ ން  ސިފަތައް،  ެގޕްރައިވެޓް   ،ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ނީެގ 
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ދާ ސަރ ކާރ   އްރާރަކ ން އ ފަަގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ،ންފ ނީެގ މެންބަރ ންކ   ޕަބްލިކ   ސިފަތަްއ،   ކ ންފ ނީެގ  ޕަބްލިކ 

އ ފަ  ،ކ ންފ ނި ސަރ ކާރ އް ާގނޫނަކ ން  ކ ންފ ނި،  ދާ  ޒިންމާވ ން   ދަރަންޏަށް  ޮގތަކަށް    .ސަރ ކާރ   ވަކި  ާގނޫނަކ ން 

ަވގ  ކ ންފ ނި.   ާގތެރޭަގއި ހިންެގ  ސްޓްރީހިންގ ން. މިއީ މިނިއ ސޫލ     ެގޕްރައިވެޓް ކ ންފ ނީ  ލަތ ަގއިހާ  ނ ވާކަނޑައަޅާފައި

ިވޔަފާރީެގ ތާރީޚަށް ބަލަ ؛ފަންޑ  މެނޭޖ ކ ރ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާއިރ ަގއި އިމި ރާއްޖޭެގ 

ތެރޭަގއި ެއއީ  އަށްޑިހަިއެގ  އޭރ   މައި  އިނޭގތޯ،  ޅިޔަނ   އޭނާެގ  ޒަމާން.  އިބްރާހީމްެގ  މައްސަލަެއއް  އ ލްޔާސް  މޫނ ެގ 

 ލްޔާސް އިބްރާހީމް ޭގަގއި ބަންދ ކ ރީ. ދެންއިހަދައިެގން  ސިހ ރ   ،ދެމި މައްސަލަިއަގއި ޭގަގއި ބަންދ ކ ރަނީ ތެޔޮ  ،ޖެހިެގން

ރ ނ  ޒަމާން. ކެނެރީގެއަށް ބީ.ބީ.ސީ ަގޑ ދަހަނާ ނެނ ދަ،  ވާލ ވަނީ. އެއީ ސަންގ ހަރައީސް ޔާމީން    ،އެހާހިސާބ ން އައީ 

ހައްޔަރ ކ ރަން ފޮނ ވި ޒަމާން. އެ   ،ހައްޔަރ ކ ރަން ފޮނ ވިމީހ ން  މޫން  އ ރ ން އަންނަނީއޭ ކިޔާފައި މަރިޕޯޓަ   ފ ލ ހ ން 

މ ަގއި . ޔާމީންެގ ވަޒީރ ކަދެން އައީ ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް  ،ލްޔާސް އިބްރާހީްމ ޭގަގއި ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ އިޒަމާނ ަގިއ  

ެއންމެން އަޅާލައިފި. އޭ .  ވެސްމާރ ކޮށްފި އަނެއްކާ އ އިސްތި  އިލާފަ  ތައް ލައިފި.ީމހ ން  ނަެގއެްއކަލަ ބޯޑ ތަކަށް ހ ރިހާ 

މި ވިޔަފާރިކ ރަން  މަޝްހޫރ   އެދ ވަސްވަރ   އޮންނާނެ   ؛ދަނީ  ޔާމީންއަޅ ަގނޑ   ެއއީ  ކ ޑަކޮށް.    ޓްރޭޑް  ،ލިޔެލާފައި 

 ،އަދި އިސްމާޢީލް މ ޙައްމަދ   ،ކ ޑަހ އްތ   ބޮއްބެ،  ސާފ ޅ ޢީެގ ކ ރީކޮޅ  ކޮލިޭގ އިބްރާހީމް  1980ދ ވަސްވަރޭ.  މިނިސްޓަރ ެގ  

ދިމާެވެގން    އްދަތިތަކެ  މަށްހިންގ    ފާމްރީޕޯލްޓްމި ހަތަރ  މީހ ން އެކ ވެެގން އ ފެއްދި    ، އިބްރާހީމް  ވަލަކ ޑި ިވއްކާ ހޯ 

ރީ ލްޓްިގރި ޕޯތް އޮމެއް. ކަނޑ ރީ ފާލްޓްވިއްކާލަނީ. މިއީ ޕޯ  އިންވެސްޓްމެންޓް  އި ޔ ނިޓީ ނަޞީރަށް މިއަޙްމަދ  ޚާލިދާ

އޭރ ަގއި މާލޭ ރައްޔިތ ން   ،ރީ ފާމް ަގނެެގންއި އަޙްމަދ  ޚާލިދ  މި ޕޯލްޓްޙ ސައިން ޚާލިދާ  އީ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އި  މްފާ

ެއ  އަސ ރ މާޭގ ކ ރިމަތީަގއި ހ ންނާނެ ؛ ފަރމްރީ ލްޓްޕޯ ިގރިތް ކަނޑ އޮ މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ،ހ ންނާނެހަނދާން

ފާޕޯލްޓް މީހ ން ކިއ ޖެހިފަމްރީ  ޕޯލްޓް. އީދެއް އައިސްފިއްޔާ އޮންނާނީ  ދިހަ ހާސް. އެ  ފާމްަގއި އޭރ ަގއި  ވަރަކަށް ރީ 

އޭރ .    އޮތް ބަކަރި 50ކަންފަތްަގނޑ  ދިގ  ބަކަރީެގ  ،ބަކަރި 50ކަންފަތް ދިގ  ބަކަރީެގ    ،ފިޔޮކާއި އަދި ކ ކ ޅ  ،ކ ކ ޅާއި

މިހާރ     ،ޖެހ ނީ. އެހިސާބ ން ބ ނީސަލަމައް  .ނ ވީށް ހިންަގމ ންދިޔައިރ  ޔާމީން ހިތްޕ ޅާޔަވަރަށް ަގދަމް  ފާރީ  އޭރ  ޕޯލްޓް

އާދެ އެބަ  ިގނަ ޝަކ ވާ.  އޭ  ތިމަންނައަށް  ކ ކ ޅ ގ އިތްކަނޑ އޮ ަވރަށް  ދޯނިފަހަރަށް  ދަތ ރ ކ ރާ  ކައިރިން  ވަސް   ިގރީ 

މް ބަންދ ކ ރަން އޮތް ބޮޑ  ފާ  އެ  .ވަރަށް ޯގސްާވނެތާ، ވަރަށް ހާސްވާނެތާ ؛މީހ ން ޝަކ ވާ  އި މިރާޞީދ ވަނީއޭ. ދެން ނަ

ނަޞީރ  އާދޭސްކޮށް ޮގސް  ފަހ ން  ދ ފަހަރަށް. އެންމެޅަނވަސް ދ ވާތީވެ ކަނޑ ން ދަތ ރ ކ ރާ އ  މި އަންަގނީ ކ ކ ޅ ގ އި

  .ދެން ހެވޭ ،ބ ނީ ދެއްކިޔަސް ޑްތަކާފިކެޓްތަކާިއ ެއވޯނަޞީރަށް ލިބިފައި ހ ރި ސެޓް، ނޫނޭ ؛ވެސް ބ ނަނީ  ހޭރިެގންރޮއި

ކިޔާފައި ނޯޓިސް ފޮނ ވާފައި ބަންދ ކ ރީ. އެއީ  ޔާމީންެގ ވެރިކަން.    އެހެންނަމަވެސް ؛. ނޯޓިސްއޭތަން ބަންދ ކ ރީ  ތި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  އެއަށްފަހ   ފެނިެގންދިޔައީ    ،ދެން،  ކޮލިޭގ    ދޭތެރޭގައި  އ2000ާާއއި  2008ައޅ ަގނޑަށް  އޭރ ެގ 

ޔ ނިަވރސަލް،  އިނޭގތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،މަޝްހޫރ   ތަނެއް  ހ ރިހާ  މި  ޗެއިންތަކާއި  ހޮޓެލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
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މިހާރ  އެއީ ޑަބްލިޔ    ؛ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގންނަންެވެގން ފެސްދޫ ރިސޯޓ   ވ ޑް ްގރޫޕ ރސްޓަ  ،އަދި ހިލްޓަން  ،ފ ކޮށްތަޢާރަ

ައޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ފެސްދޫެގ ؛ދޫކ ރަންވެެގން އ ޅ ނ އިރ  ރަށެްއެގ  ށްތައް. އެ ޒަމާނ ަގއި ހޮޓެލް ޗެއިންތަކަށް ރަރިސޯޓ 

އަހަރ  ބާކީ އޮތީ. މޮނާޒާ ނަޢީމްގެ    ހަތްެގ ރަށ ަގއި  އާދަމް މަނިކ   ސަރަނގ   .ބާކީ އޮތީ  އަހަރ  ކަންނޭނެގހަތް  ހީވަނީ  

ރަ  ހަތް އޮތީ.  ބާކީ  ރޮއިއޫ އަހަރ   އިނީ  ރައޮރި ފ   ިގރާވަރ   ފަ އޫ،  ވަރަށް  އޭރ ަގއި  އެންމެނަކީ  ހ ރިހާ  މި  ރ ން. ީގފ . 

  ނޫންތޯ އަޅ ަގނޑ ވީމަރ ީގ. ފަދިނީމޭށް އަޅ ަގނޑ  ލޯނ ގ  އާދަމް މަނިކަނސަރަ  ،ރ ންނޭ މި ބ ނީީގފަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލޯނ  އަޅ ަގނޑަށް  މަނިކަށް  އާދަމް  އަްއސަވަސަރަނގ   އޭނަ އިދެވޭނީ.  ނަޢީމްއަށްބައްލަވާ  މޮނާޒާ  ވަޑައިަގންނަާވ    . 

ރ ންނޭ. އަޅ ަގނޑ   ީގ. ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ އޭރ ަގއި މިއީ ހާދަ ފަވެއޭއޮފީހަށް. ބ ނަނީ ކާެއއްޗެހި ނ ަގނެ ެގ  އަޅ ަގނޑ 

މީހ ންނަށް. ސަރަނގ     ދެނީ މިއިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  އޭރ  ލޯނ   2003  ްއ،ެގ އަހަރ ތ2000ަ  ހާދަ މ އްސަންޖޭ. މިއީ

މަނިކ  އަްއސަވަ  އާދަމް  އޭނަ   ! ބައްލަވާއިކ ރެން  ައޅ ަގނޑ   ބ ނާކަށް.  ނޫނެކޭ  މިހާރ    ނ ކ ރޭނެ  ނ ނަަގން.  އަތަކ ން 

ލަތ ަގިއ  ހާ  އޭނައަށް ދިނިން ލޯނ . އެހެންވީމާ، އެ  ައޅ ަގނޑ އޭނަ ފޮނިވެެގން އެ އ ޅެނީ.    ، ނޭގނީ ޕާލަމެންޓ ަގއި ބ ނީމަ އެ

ހަރަށް އަ  49މަޖިލީހަށް ަވދެފައި ފ ރަތަމަ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މަޖިލީހަށް ވަދެފައި  މެންައޅ ަގނޑ   އޮތީ.  މި ރާއްޖެ

ކޮށްެގން   ކަތްރައީސް ނަޝީދ  އެ މަސައް  .ރޮއިޖެހ ނީ މި ސަބަބާ ހެދި. ކޮލިޭގ މީހ ން ތިބީ ރޮއިރަށްތައް ބަދަލ ކ ރަން

ހާސް،    ޑޮލަރަށް ައކަ މީޓަރެްއެގ ރޭޓ ން ރަށްތައް ބަދަލ ކ ރިއިރ ަގއި ހ ރިހާ އެންމެން ތިބީ ރަށްތައް ނަަގއިެގން ވިހިއަށް  

. ހ ރިހާ ރިސޯޓ  އޯނަރ ން ބީ ދަރަނިވެރިެވފައެކަން ކޮށްެގން ތި  ެގންފަންސަވީސް ހާސް ޑޮލަރަށް ެއނދަކަށް ދޭނަމޭ ބ ނެ

ހ ރިހާ އެންމެން ދަރަނިވެފައި ތިއްބާ   ނެތް.  ޤާސިމް ކިޔާނެ ކަމެއް،  . ޔ ނިވަރސަލް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތްދަރަނިވެރިވެފަ

ައޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ން    ،މިކޮޅ ން ކޮމިޓީއެްއަގއި  އިންނަވާ  ޞާލިޙް  އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިހާރ ެގ  ނިންމީ 

 ވިްއކާ  ސާއްހިރައްޔިތ ންނަށް    ،ފްލޯޓްކ ރާ ޮގތަށް  ށްޕަބްލިކަ  މަތިވެއްޖެއްޔާ  ށްވ ރެއަ  51. އެހެންނަމަވެސް، %ހ ށަހެޅީ

  ، ރައީސް ވަނަ ައހަރ  އިްއޒަތްތެރި    2022.  ވަނަ އަހަރ   2022މިއީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތަށް އޭރ  އެކަން ކ ރީ.  

ކ ޅޭ މީހ ންެގ ކ ޅިވަރ  އް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީއަކީ  ޑިމޮކްރަސީއަކީ ބަލަން ތިބޭ މީހ ންެގ ކ ޅިވަރެ.  ންޖެހޭއަޅ ަގނޑ  ވިސްނާލަ

ތާރ  ވެރިކަމ ަގއި ތިބޭނެ ބަލަން. އަޅ ަގނޑ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތާރ  ވެރިކަމ ަގއި ތިބެވިދާނެ ބަލަން. ޚ ދ މ ޚްކ ޅިވަރެއް. ޚ ދ މ ޚް

ވެ ޔ ނިވަރަސަލަ  ؛ކ ންފ ނިތަކަށް ވިލާއަށް  އަދި  ވެސް  ހިންާގ    ،ސްށް  އެދެން   ށްކ ންފ ނިތަކަ  ހ ރިހާދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނ ކ މެެގންދާއިރ ަގއި މިއަށް ބަހެއް ބ ނަން. އެހެންވެ އަޅ ަގނޑ  މި   މި ކ ންފ ންޏާ   ،ވެރިންނަށް ބެހޭ ބިލ  މިތަނ ން 

ވަރޭ. ައޅ ަގނޑ  މި ކ ޅެނީ  ކ ޅޭ މީހ ންެގ ކ ޅިޑިމޮކްރަސީއަކީ ބަލަން ތިބޭ މީހ ންެގ ކ ޅިވަރެއް ނޫނޭ. ކ ޅިވަރ   ،ދަންނަވަނީ

 މެއްސޭ ެވސް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ،ޅިވަރ . ިމއީ ކ ޅިވަރެއް މި ކ ޅެނީ. އެހެންވެ އަޅ ަގނޑ  ިމ ދަންނަވަނީކ 

 

 ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން .  8
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ    79އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ  ދަށ ން މާވަށ  ދާ

މަޖިލީހ ެގ ކަމާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީައށް ފޮނ ވ މަށް އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަިއ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

ވި ހ ށަހެޅ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ތާއީދ ކ ރެއް

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ    ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 34    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 18    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 16    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    34     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 18؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 34؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  . 16؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 
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އަދަދ   މެންބަރ ންެގ  އަދަދ . 34؛ ބައިވެރިވި  ބޭނ ންާވ  މައްސަލަ . 18؛ ފާސްވ މަށް  މި  އެހެންކަމ ން،  ފާސްވެއްޖެ. 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ދިރާސާކ ރ މަށް އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ    ،ޖެހިއިރ   10ނަވައިލާނަން.  ދަންމިއަދ ެގ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް  

 . ންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީމަންއެންަވޔަރަ  ،ޖެހިިއރ   10އަދި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ޖޮިއންޓް ސަބް ކޮމިޓީ.  

 ކޮމިޓީ. މިއަދ ެގ ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށް  ޤައ މީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ  ޖެހިއިރ   11ލާމަރ ކަޒީ ކޮިމޓީ، އަދި    ،ޖެހިއިރ    10

  ބ ދަވާ    2022މާރިޗ     30ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ނިމ ނީ.  ހިސާބަށް މި  މަސައްކަތް މިފައިވާ  ހަމަޖެހި

 ޖަހާއިރ .  9 ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 
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Overall  Voting  Result  3/29/2022 9:14:32AM 

Voting Mode: Open 

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage 
dhashun, MP Mohamed Saeed hushahalhuvvaafaiva massala 
ah bahuskurumah 

 
 

 
 

 
Vote 

 
Results 

   
 
 

Present: 40 

Eligible to   vote: 39 

Yes: 23 

No: 11 

Abstain: 0 

Voted: 34 

Not Voted:  6 
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   ID           Name     Organisation        Result   
 

 

 

01 Speaker  No voting right 
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not voted 

10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes 

14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes 

15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes 

19 Imthiyaz Fahumy (MDP) Maafannu Uthuru Yes 

22 Mohamed Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No 

24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes 

26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No 

28 Ibrahim Shareef (MDP)  Kelaa No 

29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No 

31 Hussain Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not voted 

32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes 

33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No 

35 Abdulla  Shaheem   Abdul  Hakeem (MDP) Kanditheemu Yes 

36 Ali Riza (MDP) Milandhoo Yes 

37 Mohamed Rashid (MDP) Komandoo No 

38 Mohamed Shahid (MDP) Funadhoo No 

41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes 

42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No 

44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes 

46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes 

47 Adam Shareef (PNC) Maduvvari Yes 

52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes 

53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MDP) Kurendhoo No 

54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No 

58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes 
64 Ikram Hassan (MDP) Dhiggaru No 
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes 
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes 
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes 
73 Mohamed Ghassan Maumoon (PPM) Th. Guraidhoo Not voted 
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes 
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes 
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes 
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes 
91 Ibrahim Shareef (MDP) Maradhoo Yes 
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes 



Overall Voting Result 3/29/2022 12:00:35 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun
hushahalhuvvaafaiva massala_MP Mohamed Saeed ge hushahelhuvvun
faaskurumah

Results

Present: 56
Eligible to vote: 55

Yes: 18
No: 16

Abstain: 0
Voted: 34

Not Voted: 21

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/29/2022 12:01:23 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Not Voted
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
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ID Name Organisation Result

76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/29/2022 12:01:23 PM]




