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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ބ ދަ) 2021  މޭ 26

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآى  عل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތްތެރި  އިްއޒަ  2  ތިއްބެވީ  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    46ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި  

ކަށް ވާތީވެ،  ޖަލްސާ އޮންލައިން ޖަލްސާއަ .ކ  ނެތްތްތެރި މެންބަރައިްއޒައެްއވެސް  ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި  ސްމީ ރަ ން.މެންބަރ 

 އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވާނަން. ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ތިއްބެވި ނ ގައިކޮރަންޓީ

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/6/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ން އްޔާ ފާސްކ ރ  ޔައ މި.  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ބޭްއވ ނ     ދައ ރ ން ބޭރ ަގއި  ވަނަ އަހަރ    2021ޔާ. އެީއ  ޖަލްސާެގ ޔައ ިމއް، ެއއް  4/ޚޞ/2021ޔައ މިްއޔާ ނަންބަރ   

ޖަލްސާގެ   4 ޚާއްޞަ  ޔައ މި ޔާޔައ މިއް   ވަނަ  މި  ވެބްހ މަޖިލީ  އްޔާ .  ޝާއިޢ ކ ރ އިޓ  ސަެގ  އެްއވެސް  ަގއި  މަށްފަހ  

ިއާވ  ވަނަ މާއްދާަގ  218  ލީހ ެގ ަގވާިއދ ެގމަޖި  ެގޔިތ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅ އްވާފައިނ ވާތީ، ރައް

  .ންއިޢ ލާންކ ރައް ކަމ ަގއި  އެ ކީ ރިޔާސަތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޔައ މިއްޔާއަ ޔައ މިއްޔާ މި ތީން، ެގ މަޮގތ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 . 5ބަރ  ންއެޖެންޑާ ނަ

ފަރާތ ސަރ ކާރ ެގ  -5.1 މަތިވެރި  އި  ން،    ދާއިރާެގ 

 މަ ކިޔ ން.ެގ ފ ރަތަނައ މ ެގ ބިލ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގ 13/ 2010ނަންބަރ  

ފަރާތ ސަރ ކާރ ެގ  -5.2 އި  ފޭދޫން،    މެންބަރ ތެތްޒައް ދާއިރާެގ  ނިހާދ    ރި  ާގނޫނ     މ ޙައްމަދ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، 

އިމްތިޔާޒ ތަ )  2013/5ނަންބަރ    މަޖިލީހ ެގ  ބާރ ތަކ ެގރައްޔިތ ންެގ  އިޞްލާޙ ެގ  ކާއި  ބިލ ާގނޫނ (އަށް  ެގ  ނައ މ ެގ 

 . ވ ންއިއް  މަ ކިޔ ންފ ރަތަ

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

މެންބަރ ން ކ ރިއަށް ؛ އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ޖަލްމަސައްކަތް  އޮންލައިން  މި  އަދި  ކ ރިއަށް ،  މަސައްކަތް  ސާތަކ ަގއި 

ދ ވަހެއްެގ   ބ ދަ  ކޮންމެ  ވިސްނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް    12ެގންދަން  އަރޖެންޓ   ކަމަށް.  އަހަން  ވޯޓަށް  ޖަހާއިރ  

ދ ވަހަކ ނ ވަ އެ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ހޯތަ  އަޅ ަގނޑ   ވާނަމަ،  ކަމެއް  ފާސްކ ރަންޖެހޭ  ދ ވަހަކަށް  އެ  ވިޔަސް،  ން  މަ 

 12ބ ދަ ދ ވަހ ެގ  އަންާގރަ ިވޔަސް، ބ ދަ ިވޔަސް، ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ެއހެންނޫނިއްޔާ، އާންމ  އ ސޫލެއްެގ ޮގތ ން  

 އްކަތ ަގއި ހ ރި ކަންކަމަށް. ޖަހާއިރ  ވޯޓަށް އަހާނަން ކަަމށް ހަފ ތާެގ މަސަ

 

 . މައްސަލަ 7

 

މެންބަރ ތެތްޒައް  ާގނޫނ   ޙަސަން ޒަރީރުރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، 
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ލަ.މައްސަ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   179އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ރި މެންބަރ ތެތްޒައް ދާއިރާެގ އިނައިފަރ     -7.1

މި މައްސަ މަްއސަލަ.  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ މަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އިނައިފަރ   ލަ  މެންބަރ ތެތްޒައް ދާއިރާެގ  އަޙްމަދ    ރި 

 ށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. ޝިޔާމަ

 

 :އްކެވ ން ވާހަކަދެައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ 

ހ އަޅ   ީއސް.ރަ  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   މައްސަަގނޑ   ކޮވިޑ   ލަށަހަޅާ  ނިޔާާވ    19-ކިޔާލަދޭނަން.  ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި 

މެ ހ ޅ މާލެ  ބަޔަކ   ިގނަ  ތެރެއިން  ފެސިލިޓީގަ މީހ ންެގ  މެޑިކަލް  ހ ޅ މާލެ  ނިޔާވާތީ،  ފެސިލިޓީަގއި  ިއ  ޑިކަލް 

  19-ރ ކާރަށް ޮގަވއިލައި ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ކޮވިޑ ފަރ ވާދިނ މަށް ހ ރި ދަތިތައް ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މަށް ސަ

 ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދ ވަހ ެގ  ތ ރ ވެފައިާވއިރ ، ފާއިތ ވި މީހ ންެގ އަދަދ  ވަރަށް ބޮޑަށް އިބަލި ޖެހިެގން ރާއްޖެއިން ނިޔާވާ

ނިޔާވި ތެރޭަގއި ތެރޭަގއި  މީހ ންެގ  ހ ށަހެޅި   ؛   މައްސަލަ  ދ ވަހ   24އަޅ ަގނޑ   މީހ ންގެ    .ހެނދ ނ   ވަނަ  ނިޔާވި 

ދެމ ން ދަނިކޮށް ނިޔާވި މީހ ން ކަމ ަގއި  ތެރެއިން ިގނަ މީހ ންނަކީ ހ ޅ މާލޭަގއި ހ ންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީަގއި ފަރ ވާ

ަގއި މި ބަލީަގއި ފަންސާހަށް ވ ރެ ިގނަ މީހ ން ރާއްޖެއިން ނިޔާވެފަިއވާތީާއއި،  ދ ވަހ ެގ ތެރޭ  22ފާއިތ ވި  ނދ ،  ވީހި

ތެރޭގައިކ ރި މީހ ންެގ  ނިޔާވާ  މިހާރ   ޚިލާފަށް  އ މ ރ ން    ޔާ  ހިމެނޭތީއާއި،  މީހ ން  ހަގ   އ މ ރ ން    50ނިސްބަތ ން 

މިންވަރަ  35އަހަރާއި   މިންވަރ  ކަންބޮޑ ވާ  މަރ ވާ  ދެމެދ  މީހ ން  ބަލީަގއި  އަހަރާ  މި  އިތ ރ ެވ،  މީހ ންެގ   ނިޔާވާށް 

މީހ ންނަކީތެރެއިން   އަދަދެްއެގ  ފަރ ވާދެމ ން  ިގނަ  ފެސިލިޓީަގއި  މެޑިކަލް  ހ ންނަ  މީހ ންކަ  ހ ޅ މާލޭަގއި  ން  ދާ 

މީހ ން   27އެއިން  މީހ ން ނިޔާވެފައިާވއިރ ،    41ތަނަށް  ން ފެށިެގން ިމހާވަނަ ދ ވަހ   1ފާހަަގކ ރެވޭތީއާިއ، މި މަހ ެގ  

ައއި.ޖީމެޑިކަލް ފެސިލިޓީަގިއ    ހ ޅ މާލޭ  ވީނިޔާ ވެފައި،  ީއ.އާރ  ކަމަށް  އޭ.ޑީ.ކޭެގ މީހ   7ަގިއ  .އެމް.ެއޗްެގ  ން ނިޔާެވ، 

ނިޔާވެފަިއވާ ެއކަކ   ނިޔާވީ  އީ.އާރ ަގިއ  ތެރެއިން  މީހ ންެގ  ފަރ ވާދިން  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ދަރ މަވަންތަ  މީހ ން   6އިރ ، 

 ފަރާތްތަކ ން  ރާަގިއ މަސައްކަތްކ ސަފ  އި، އަދި އިސް  ކަމަށް ވާތީ، މަދ  ވަސީލަތްތަކާއި، ޑޮކްޓަރ ންނާއި، ނަރ ހ ންނާ

ކ ރަ  ެއކ އެ  ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ  މަސަްއކަތް  ހ ޅ މާލެ    އްާވ  ފަބަލަިއަގނެ،  ފެސިލިޓީަގިއ  ަގއި  ރ ވާދިނ މ މެޑިކަލް 

ފިޔަަވޅ ތަްއ  އެޅޭނެ  ސަރ ކާރަށް  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ދަތިތައް  އެ  ބަލައި،  ހ ރިތޯ  ދަތިތަކެއް  ނ ވަތަ  މައްސަލަެއއް 

ކޮމިޓީ ގ ޅ ންހ ރި  ކަާމ  މަޖިލީހ ެގ  ައވަސްރައްޔިތ ންެގ  ގ ޅިެގން  މިކަމާ  ދިރާސާކޮށް،  އެޅ މަށް   ން  ފިޔަވަޅ ތަކެއް 

ަގވާއި މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ޮގަވއިލަިއ،  އަޅ ަގނޑ     179ދ ެގ  ސަރ ކާރަށް  މައްސަލަ  މި  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 ، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. އީސް ރަ އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

ރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ މި މައްސަލައަށް ބަހ ސްކ ރ މާމެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ 

މޭޒ ން   އިދާރީ  އަހަންޖެހޭ.  ވޯޓަށް  އަރ ވާނެ  5ޮގތަކަށް  ލިންކ  މިނެޓ   ޖެނެރޭޓ ކ ރައްވާނެ.  ލިންކ   އަދި   ،

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ   ޗެޓްލޮގ ން.  ޗެޓްލޮގ ން ؛ ންމެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރިންެގ 

ފެނި ލިންކ   ވޯޓިން  ބަލައިަގތ މާ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  މިހާރ   މައްސަލަ  މި  ންނަށް 

ޮގ )ވޯތަކަށް  ދޭތެރޭފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ފިއްތަވާނީ.  ަވޑަިއެގން  ލިންކަން  އެދެން.  ބައެްއ  ޓ ދެްއވ ން  ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

މޭމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި އިދާރީ  ކަމަށް.  މަސައްކަތްނ ކ ރާ  ލިންކ   ވިދާޅ ވޭ  އެބަ  ބައްލަވާން  އެބަ  ލިންކ ެގ  ޒ ން   

)ވަގ ތ   ޗެޓްލޮމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި؛ ންމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރިކޮޅަކަށްފަހ (  މައްސަލަ  ލިންކ   ންެގ  އަނެއްކާވެސް  ގ ން 

މޭޒ ން    10:25ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ.   އިދާރީ  އެދެ  ހެދިަގއި  ބައްލަވައިދެއްވ ން  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ން.ލިންކ  

ިވދާޅ ވާ  ވޯ؛ ންމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި އަދިވެސް  ކަމަށް  މިއަޅ ަގނ ؛ ންމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިޓ ނ ލެއްވޭ  މި  ޑ   ހާރ  

ނ ފެނޭ ނ ވަތަ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ   ފެނޭ،  ލިޔ ްއވ މަށް.  ޮގތް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ޗެޓްލޮގ ަގއި  ން 

ޔެސް ނ ވަތަ  ބަންދ ކ ރަނީ.  އެބްސްޓެއިން،  މި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ   ވޯޓ ލ ން  ލިންކ ެގ  އެބްސްޓެއިން.  ނ ވަތަ  ނޯ   ،

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 58    ންބަރ ންެގ ައދަދ :މެބި ހާޒިރ ވެ ތި

 35    : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ 

 05    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    40     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 
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  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 3523؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 58؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 .8؛ ދަދ ންެގ އަވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން .5؛ ންެގ އަދަދ ްއވި މެންބަރ ވޯޓ ދެ

ބައިވެ މެންބަރ ންވޯޓ ަގއި  އަދަދ ރިވި  އަދަދ . 40؛ ެގ  ބޭނ ންވާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ފާސްވެއްޖެ.. 21؛ ފާސްވ މަށް 

ފ ރަތަމައަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްކ ރ މަށް  މިހާރ   ހ ށަހެޅ ްއވި      ަމއްސަލަ  މި އަރ ވަނީ،  ށް. މެންބަރަ  ިއއްޒަތްތެރިފ ރ ޞަތ  

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙްމަދ  ޝިޔާމްެގ މެންބަރ  އަ ނައިފަރ  ދާއިރާ

  ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   މި ހ ށަހެޅީ،  އްމައްސަލައެކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ   ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ  ދެއާ

  މި   ންމ ަވކިވަ  ނާންއަޅ ަގނޑ މެ  ންިގނަ އަދަދެްއެގ ރައްޔިތ   ވަރަށްއަިއސް  ކަށްފަހަ  ލިޓީަގިއ މިކަލް ފެސި މެޑިޅ މާލޭހ 

އޮތީ    ނަށް މި ކަންތައްތައް މިދިވެހި ރަްއޔިތ ން  ،ވީމިދެންނެންނޭ  ަގނޑ މެއަޅ  ؛ނަށްަގނޑ މެންއަޅ  ކޮށް.  ނީ ދ ނިޔެ ދޫދަ

އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް  ކަެމއްެގރިރ ވެބި  ބޮޑަށް    ވަރަށް ރައީސްފާހަަގކ ރެވެނީ  ރާ ލ ކ ބޫަގމެން  އަޅ ަގނޑ މީަގިއ  .   

ައޅ ޮގތ ަގއި އަ  އަޅ ަގނޑ  ؛ބޫލ ކ ރާަގަގނޑ   ،  މިކަމ ަގއި  މި ދެކޭޮގތ ަގއި  ކ ރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކެއް   ޅ ަގނޑ މެން 

ކޮންމެޮގތެއް ޙަ  މައްސަލަ ޓަކައި.  އެތަނ ަގއި  އްލ ކ ރ މަށް  އެބަ ވިޔަސް  ހ ހ   މައްސަލަތަކެއް  މެޑިކަލް ރި.  ޅ މާލޭ 

ެގން ފަރާތްތަފެސިލިޓީއަށް  ބަ ދެވޭ  ޮގތްތަކ ެގ  ޢަމަލ ކ ރެޭވ  ދޭތެރޭަގއި  ވާހަކަ  އެއް ކާ  އަޅ ަގނޑ މެކަހަލަ  ނަށް  ންތަްއ 

ފަރާތްތައް    .ެއބަ އިވޭ  ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ވެސް ތިބެެގން އައެ  އަދި ބައެއް  ހަމަޅ ފެސިލިޓީަގއި  ން  ީގ ޔަަގނޑަށް 

ތަްއ  ގ ޅ ްއވައި އެ ވާހަކަހަމަ  ވެސް    އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާ ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް  

ެގ ރައްޔިތ ން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ދ ނިޔެ  ަވރަށް ިގނަ އަދަދެއް   ،ޤަތަކީ މީަގއި ޙަޤީ  ،ން ެގންދަވާނެ. ދެންވަމ ކ ރައް ސާއްހި

މިޔ ން  ދިޔަންދިމ ދޫކ ރަ މިދަންނަ  ވެފައި  ކަމަކަށް.  އޮތީ  ކަންބޮޑ ވާ  ވަރަށް  ހަމަ  މީހ ން   15  މީހ ން،  12ވާހެން 

  15މީހ ން،    12ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން    މ ންދާފަރ ވާ ހޯދަ ؛ދ މަތް ހޯދަމ ންދާދ ވާލެްއެގ މަްއޗަށް މި ފެސިލިޓީަގއި ޚި

ދ ަވސްތަ  ދޫކ ރި  ދ ނިޔެ  ަމއްޗަށް  ދ ވާލެއްެގ  އަ މީހ ން  ެވސް  ދެކެޅ އް  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  ފިން.  ަގނޑ މެން 

ކ އް  ،ފާހަަގކ ރެވެނީ ވެސްއަޅ ަގނޑ   މައްސަލަިއަގއި  ތެރޭަގިއ  ދ   22  ،ާވނެ  ލި  ދޫ  މީހ ން  50ވަހެއްެގ  ކ ރި ދ ނިޔެ 

ރޭ  ބޫލ ކ ަގ  ރައްޔިތ ން އެބަ  ، ިގނަ ދިވެހިީމހެއް. އެހެންވީމާ  50ަގއި ތިބި  ފެސިލީޓީމި  ،  ލިމަޑ ަގއިޑ ެގ ބަވާހަކަ ކޮވި



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

6 

 

ކަންތައްމި ފެސިލިޓީަގއި  ހ ރި  ޙައްލ ކ ރަން  ދެންތަކެއް  އަޅ ަގނޑ ކަން.  ބަ،  މިޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި  އިލަމެން  ލާއިރ ަގއި 

ފާހަަގކ ރެއެ  ރައީސް ނެވަސީ  ަގއި ފެސިލީޓީ  ،ވޭ ބަ  ވަސީ،  ކަމާއިތްލަތް  ހިއިންސާނީ  މީެގތެރޭަގިއ  ވެސް   .މެނޭލަތް 

ކޮންމެ ބަލި   .މީހަކަށް ޑޮކްޓަރެއް  20. ކޮންމެ ބަލި  ފަޅާާއއި ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަ ޗް.ޕީ.އޭއެ  ރޭހ   ލ ތަކެއް އެބައ ސޫ

ނަރ ހެއް  10 އެތަނ ގަ ެގ  މީހަކަށް  ަމސައްކަތްތަރޭޝިއޯއިން  ވެސް  މަސައްކަތްތެރިން  ޞިއްޙީ  ކ ރައްާވ. ކެ އި  އެބަ  އް 

ހ ށަހެޅ މަކީ މައްސަލަ  މި  ހާލެއްަގއި   ،އަޅ ަގނޑ   ނަމީހަކަ  ެއއްެވސް  ރޭށް  އެޝިރ ހެއްެގ  ޙީ  އްޞި   ތަނ ަގއި  ޯއއިން 

އެބަ މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް  ައޅ ަގކ   މަސައްކަތްތެރިން  މި  ނރަްއވާ.  ހ ށަހެޅ މަކީމަޑ   ހާލެއެްއވެ  އްސަލަ    އްަގއި ސް 

ދާޞި ދާޞިއިރާަގއި  އްޙީ  ވަކިން  ލައިން ންޓްފްރޮއި  އިރާަގއްޙީ  މަސައްޚާްއޞަކޮަގއި   ބޭފ ޅ ންނާ  ވާއް ކަތްކ ރަ ށް 

ނ ތަނަަވސް  އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެ  ކަމެއްދޭތެރޭަގއި  މިނޫން.  ކަންތައްތަކެްއ    ން  ޓަކައި.  މައްލ ކ ރ ޙައ ޅެނީ  ށް 

ވައޭ ؛ސީލަތްވަ  ،ވާނެއެނިގވަޑައިަގންނަ  ެވސް  ޒާތ ަގއި  ބައެއް ސީލަތ ެގ  ހ ރި  ޚި  ަގއި  ހޯދަން ކަހަލަ  ދ މަތްތައް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ ބަލާއި ފާހަަގކ ރެވޭ   ަގއި  ބައެއް    ،އެބަ  ބޭސްއާދައިެގ  އެތަނ   ކަހަލަ  ނެތްކަން. ވެސް  ލިބެން    ން 

 ސް ވެސް ބޭ  ޑޯލް ކަހަލަ ބޭސް. އެކަހަލަނެޕެ  ލްމޯސެޓްރެޕެ  ފަހަރަށް ހަމަ   ނީ ިގނަ ބޭނ ންކ ރެވެެގ މި ބަލީަގއި މިކޮވިޑ  

ފަރާތްތަލިނ  ބައެްއ  ވާހަކަ  ހަމަ  ކ ން ބިެގން  ކަފަ.  އްކާދަ އެބަހ ރި  ވެސްމި  ަގބޫލެއް  ިމއީ  ންތައްތަކަކީ    ައޅ ަގނޑ މެން 

މަ ނ ކ ރަން އެތަނ ަގއި  މީކީ  ފްރޮއްކަތްކ ރައް ސަ  އިންޓްވާ  ބައެްއެގ  މަސައްކަތްކ ރަްއވާ  ކަމަކަށް  މާލ ން  ހ ލަިއންަގއި 

ަގބޫލެއް ކަންތަްއ    މި އޮތީ  އަދ ވެން އެބަޖެހޭ. ސަރ ކާރެްއ މިށްދެޓްކޮ ފެސިލިޓޭނ ކ ރަން. އެާއއެކީަގއި    އަޅ ަގނޑ މެން 

ތް  ަގއި ވަސީލަތަނ   މާ، އެއެހެންވީ.  ރަށްސަރ ކާއޮތީ    މި  ން ދައ ރެއް އަދާކ ރެވެ  ންމ އެންމެ މ ހި  ށް ޓަކައި.އްލ ކ ރ މަޙަ

މިންވަރަ އެހ ރި  ފަރާތްތަކަށްމަސަްއކަތްކ ރައް   އްަގއިތަނެ  ކ ން  ފޯރ ކޮވަސީލަތް  ާވ  އެށްތަްއ  ެގ ތަނ   ދެވޭނީ 

މި ކަންތައްތަކަށް . ސަރ ކާރ ން  މީހިންސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ ން މީެގ އެންމެ މ ހެންވީމާ،  މީހ ންނަށް. އެބަލި

 ކޮންފަރެންސްަގއި ވެސް އެ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެްއވި ޕްރެސްށް ރައީ އެބަޖެހޭ. ރޭަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ  އަޅާލަން

ހިލޭ   ތ ގައިެގ މި ހާލަމިލިއަން ޑޮލަރ  ކޮވިޑ    772  އިނޭގތޯ.  ރ މިލިއަން ޑޮލަ  772  އްޔާވި    ޮގތ ންމަނިކ ރާނ  ވިދާޅ ވި

ދެޭވ    ންޓީތަކ ސިލިމި ފެ  ،ނަވާހެންހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދަން. އެ ސަރ ކާރަށް ލިބިއްޖެއެހީެގ ޮގތ ަގއި

ސާކ ރީމާ އެ  ހިއްރައްޔިތ ން  ހިސާބަށް މެންނާޓީތަކ ން އަޅ ަގނޑ ވާހަކަ ފެސިލި ނ ވާތަްއ ހަމަވަސީލަތް ޚިދ މަތްތައް އަދި

އަޅ ަގނޑ މެންދޭ  ކާއްތަކަންތަ ރަީއސް  .ކަންބޮޑ ވޭއިންތިހާއަށް    ތެރޭަގއި   400ނޑަކަށް  ާގތްަގ ؛އިްއޒަތްތެރި 

ވަނީ ހިލޭ އެހީެގ   މިލިއަން ޑޮލަރ  މި  772އަދި މި ދަންނަވާހެން    .އިވަނީ ލޯނ  އެހީެގ ޮގތ ަގ  މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރ  މި

ަގިއ  ޮގތ    ެގއާމްދަނީ  ޔަ އަހަރ އިތ ރ ން މިދިގެ އޭ  ޔާ.ރ ފި  ދިވެހިއަނެއްހާ  ބިލި  18ނޑަކަށް  މިއީ ާގތްަގ  .ބިފަލި  އިޮގތ ގަ 

އެބައޮތް   އާންމ   14ވެސް  ރ ފިޔާ.  ދަ  ބިލިއަން  އާއ ޮގތެއްަގއި  ނ ވައްދާލަތަށް  އެހެންވެއްޖެވަރަށް  މްދަނީ   ކަމަށް   

ރަްއޔިތ ން    އަދ  ދިވެހި. މިރ ފިޔާ ން  ބިލިއަ  32ޑަކަށް  ތްަގނތީ އަމްދަނީ ވަދެފަ. ާގއޮ  އަހަރ  މި  ވަނަ  20ވަންޏާ އަދި  
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ސ ވާލަކީ ފެކ ރާ  މި  ހަަމނ ވެެގންސި،  ަވސީލަތްތައް  ރަްއޔިތ ން ނ ދެިވެގ  ޚިދ މަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ، ލިތީތަކ ަގއި  ން 

ވަކިެވެގންދާންއަޅ ަގނ  ގ ޅ ވަޑ މެންނާ  ދަންނަވާހެން  މި  އެބަ  ސަބަބ   ވަލެޭވ  އިޖެހޭ  ތަންތަނަށް  ސީލަތް އެ 

އްދާ.  ވެހި ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ސ ވާލ އ ފަންތޯ ދި ވެެގނ ކޮށްދެވެންވީ ކީއް . ވަސީލަތް ފ ރިހަމަނ ކޮށްދެވ މާކޮށްދެވޭފ ރިހަމަނ 

ރައީސް  ސަރަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އޮތް ޙަމާލެ  ކަންކަން  ދެން  އްދ ަގއި  މި  ކޮ ޮގތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހާލަތ ވިޑ  ނެވީ.  މި    ެގ 

ބަ ބައެއް ސީނިއަެއއް ޑޮ މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި  ކޮ  ،ޑޮކްޓަރ ން  ރކްޓަރ ން،  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަންތަ ވިޑ  ވަކިން  ކ ަގިއ  އްތަެގ 

ޑޮ ފ ަގއި ސައިސް   ބަެއއް  މަސައްކަތްކ ރެއްިވ  ވިދާޅ ވޭ  ެއބަ  މި،  ކްޓަރ ން  ނެއް  ިމއަދ   ކޮންޓްރޯލ ން  .  ޓިފައޭަވނީ 

ނޑ   އިނޭގތޯ. ައޅ ަގ  ކައިޓަ  ކ ރ މަށްޖ މެނޭ  ޑ ވި ކޮވަނީ    ސަރ ކާރ ެގ ކޮންޓްރޯލެްއ ނ ަވތަ ސަރ ކާރ  ނ ކ ޅެދިފައޭ މި 

 ެގ މައްސަލަެއއް. މިންޓ މައ ޅެނީ މެނޭޖ   މި ؛ކ ރަންނޭޖ މެންތައްތައް  މި ކަ ؛ށް ޮގވާލަން ކޮދ  ވެސް ތަކ ރާރ މިއަހަމަ  

ނިގެގން މި އް ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ކ ރަން ނޭތްތަހ ރި ވަސީލަ  އެއް. ނޫނީލަ ތް ފޯރ ކޮށްނ ދެވ މ ެގ މައްސަލަސީ މި ވައ ޅެނީ

އެ ފަިއސާ   ،ކަމަށް ވަންޏާ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ ވިދާޅ ވޭ. އެހެންެވއްޖެކަމަށް ރައީސ   ފައިސާ ހ ރި   އިނޭގތޯ.  ނީއ ޅެ

ޮގޮގތ ަގއި މެނޭޖ ރަނަގޅ  ހަމަ  ޮގތ ން ކ ފޫ  ސިޔާ  ،ވާލަންނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ   ހަމަނ ާވ  ނޭގތޯ  އިސީ 

ކ ރ މ ެގ  މެނޭޖ   ެއ ބޭބޭފ ޅ ންެގ އަތ ން  ، ންޏާވަ  ކަމަށް   ތިއްބެވި  ށްޝަން ނެންެގވ މަސިފަތާތްތައް މި ކަންކަމ ަގިއ ޑި 

ދިފާންކަންތައްތައް ނަންގަވަ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގބޫލ ކ ރާ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ބާރާޢީ. ނަންގަވާފައި  މި ކަންކަން     

އެކީަގއި  އެއާ ތްތައް. އަދި ހަމަ  ނެ ފަރާކ ރެއްވޭތައްތައް މެނޭޖ  ތިއްބަވާނެ މި ކަން ބަރ ގައިޢީ. ދިފާލ ކ ރަން އެބަޖެހޭހަވާ

ގ  ތަތްޚިދ މަސަލާމަތީ   އެކީަގއި  ކަންތައްޅިއް  މި  ކ ރަްއވައިފިނަމަ  ެގން  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ     ،ެމނޭޖ ކ ރަން 

ޮގތ ަގ މިަގބޫލ ކ ރާ  މެރަނަގޅަ  އަށްވ ރެ އި  މި ކަންތައް  ބަލައިލާއިއަތޮޅަށް އަ   ކ ރެވޭނެ. ޅ.ނޭޖ ށް  ރ ަގއި ޅ ަގނޑ މެން 

. ވަކިން  އިގަ ޅ އަތޮ  ރަްއޔިތ ން ތިބީ ޅ.  ތ ަގއި މި ަވގ ދަގ ލެއްފިޔަވައި، މާލެ އޭރިއާ ފިޔަަވއި އެންމެ ބޮޑ  އ ނމާލެ  

އަޅ ަގ ދެ  ނޚާއްޞަކޮށް  ދާއިރާ  ވެއްޖެ  ޑ   ރައީސް މަސްދ ވަސް  މޮނިޓަރިންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެ  މަސްދ ވަސް  ދެ   ،

ރަހާލަތ  އޮންަގއި  މަހ ެގ    ،މޭ  23ނަތާ.  ށް  މަސް  23މި  ދެ  ދ ވަހަށް  ރަ  ވަނަ  ދިޔައިރ ަގއި  ހ ރިހާށ ވެެގން   ެގ 

އިޖ ތިމާޢީޞާތިޤ އި ހ ްއޓިފަ.  ހަރަކާތްތަްއ  މައްސަލަތަކެއްދީ  ބޮޑެތި  އެތަްއ  ޭގބިސީެއއް ށްެއޮގތަ ؛  އެހާ    ތެރޭަގއި  ެގ 

ިގނަ އެހާ  މީހ ން  ސަބަބެންޖެހޭތިދ ވަހ     ބައިވަރ   ޮގތ ން  ބ ޖެހ މ ެގ  އިޖ ތިމާޢީ  މަްއސަލަތަން  އެތައް    ،ކެއް ެވސް 

ވާ،  ކަތްކ ރައް ޅ ަގއި މަސައްހަމަ )ޅ( އަތޮ  ،ނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންނ ވަދޭ. އެހެން  އްއެ ޢާއިލާތަކަށް ފައިސާ

ބ ފަރާތްތަ  ސަފ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަްއވާސް  އި  ހަމަ ހަމަ ވަރަށް  ވަކިން    .ްއވާރަކ   ރަކޮށް މަސައްކަތް އެބަން ވެސް 

ހޮސްޕިއަތޮ  ޅ.  އްޞަކޮށްޚާ އެޅ   ފަރާތްތައް  މަސަްއކަތްކ ރަްއވާ  ިމއަދ   ވަރ ބަލިފަތިބީ  ޓަލ ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި   އި 

ަމސައްކަތްސް  އި،  ރައީސް ދާއިރާެގ  . ފަރާތްތައްްއވާ  ކ ރަ ސަފ ަގއި  އިދާރީއިތ ރ   ޞިއްޙީ  އަދި  ހަމަ    ން  ޮގތ ން 

ފަރާތްތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް   އިސް ސަފ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަްއވާ  ،ތްކ ރައްވާ މަސައްކަ  ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ވެސް



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

8 

 

އަޅ ަގވަރ ބަލި ފާނޑ  ެވއްޖެކަން  ތަންތަނަށްމެން  އެ  އެހެން  ވަސީލަ އިންސާނީ    ހަަގކ ރަން.  ބޭނ ންވޭ.  ތްތައް 

ޯގޑ  ކޮވި  ،ަގއި ހިސާބ ތަކ  ހާލަތ   ހަމަ ޞިއްޙީ    އެހިސާބ ތަކ ން  ނޫން  ސްެގ  މަދާިއރާތަނަށް  ނެ ސައްކަތްކ ރަްއވޭަގއި 

ެގ  . ކޮވިޑ  ކަމެއްމ ހިންމ   ރަށް  ވަން ވިސްނ ން އެއީ  ރ ކޮށްދެވޭނެ ޮގތެއް ސަރ ކާރ ތަނަށް ހަމަ ފޯ  ފަރާތްތައް ވެސް އެ

ދިވެހި ގޯ ރާއްޖޭަގހާލަތ   ބޮޑ ިއ  އެންމެ  އަތޮަވކި ؛ސްވ މ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް  އެއް    ޯގސްވ މ ެގތެރޭަގއި  ޅ ން  ބޮޑ   އެންމެ 

ޮގސަ އަޅ  ތ  ބަބެއްެގ  ކޮ  ،ފާހަަގކ ރެވެނީ  ނޑ މެންނަށްަގަގއި  ތަންތަނ ން  ސާ ޑ ވި އެ  ނަާގފަމްެގ  ޕަލްެގ  މްސާ  އި،ޕަލް 

ލަސް ލިބ ން  އަޅ ަގންދާވެެގނަތީޖާ  ދާއިރާދިއ ން.  ރަށްއަޅ ަގ ؛ނޑ މެން  އެހެން  ހީވަނީ  ވެސް  ނޑަށް  މި  ތަކަށް  ހަމަ 

ތަޖ ކަމ  ކ ރަންޖެހޭެގ  މަސައްކަތްތަކެއް  އަލީަގއި  އަޅ ަގ  ރިބާެގ  ަގބޫލ ކ ރަނީކަމަށް    މިއަދ  ފަރ   ނައި  .ޅ.  ނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެން ދެވަނަ އަހަރ  މި ގ ނަނީ   ؛ޕަލްމްެގ ސާޑ  ވިށް އ ނދަޫގ ދ ަވސްތަކެއް. ކޮ ދަނީ ވަރަ   އްމަލ ކ ރަން އެޙަތަ

ހާލަތ ގަ ޑ  ކޮވި މި  ތައިެގ  ފ ރިހަމައަށް  ބ ނަނީ  މި  ތިމަން. ސަރ ކާރ ން  މިއްޔާރ ވެފައޭ  ދެރ  އިތްއޮތީ. އޮ  ނަމެން   ަގއި 

ޕަލް  މްއެ ރަށ ން ސާ  ،އޮތީ  މެ ބޮޑ  އެއް މައްސަލައަކަށް ވެފައި މިެގ އެންށ އެ ރަ  .އިރިންަގޓަނިމޮ  ދ ވަސް ރަށެއްމަސް

ޓެސްޓ  ޓެސްޓ ނ  ނަަގިއެގން  އަދި  މައްސަލަ.  ނަ  ، ށް ކޮކ ރެވޭ  އެ  ލިބ މަށް  ދ ވަސްތަްއ ދ ާގ  ނަތީޖާ  ެއ  ވަސްތައް. 

ކޮވިނެގ މ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސަބަބ ން  ބޮޑ   ފެތ ރެން  ޑ ެގ  މަގެއްވަރަށް  އަނެްއ    އެފަހިވެެގން      އަނެއްކާ  ދަނީ. 

ކޮވިޑ  ފަރާތްމައްސަލައަކީ  ޕޮޒިޓިްވވާ  ތެރޭަގއިޢާިއލާއެ  އިނޭގތޯ،  ތެރޭަގިއ    ގެ ންއާންމ   ޖެހިެގން  ތަކ ެގ ސީބިޭގ  ، ެގ 

މައްސަލައަޓީންކ ރަންޖެހޭ ންކަރަ  ތެރޭގައި ބޮޑ   ވަރަށް  މިއީ  ދަނީެވެގން    ކަށްޖެހ ން  ކީއްވެެގންތޯމި   ؛އޭ . 

ސ ވާލ އ ފައްދާ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަ  ކޮ   ،ރައްޔިތ ން  އެސިފެ  ވިޑ ކީްއވެެގންތޯއޭ  ބައިވަރ   ؛ތަނ ަގއި  ލިޓީއެްއ    މިހާ 

ދަ ދިވެހި  އެއ ފައިސާ  ހޭދަކ ރިއިރ   ކޮވި ތަ  ލަތ ން  އެ   ޑ  ނ ަގއި  ބެޑ ެގ    100ނޫނީ    ބެޑ   50ސްޓް  ޓްލީފެސިލިޓީއެއް 

ާގއިގަ ނ ތަ  އެ  ލިޓީއެއްސިފެ ކީ ންވީމ ނ ކ ރެވެއި  އެއް  ސ ވާލ އ ފައްދާެވެގންތޯ  ރައީސް  ބަ  މިހިރަ މިހިރަ  .އިްއޒަތްތެރި 

  ، އަޅ ަގނޑ  ދިފަ. އަޅ ަގނޑ މެންނިސްޓްރީ ވަނީ ނ ކ ޅެމި  ލްތ އަދި ހެ  ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ އްލ ކ ޙަ އް  މައްސަލަތަ

ަގއި އިސްކޮށް  ޓަލްތަކ ހޮސްޕި  ،ރޓަކްސެ  ްއވާ ހެލްތ ތްކ ރައިނޭގތޯ އެ ތަންތަނ ަގއި މަސަްއކަ އަދާކ ރަން  ޝ ކ ރ ހަމަ  

ފަރާ ބޭ  ،ކަށްތްތަމަސައްކަތްކ ރައްވާ  މަސައްކަތްކ ރަފ ޅ ންނާއެ  އެކީަގިއ  ޓީމަށްއް   ކައ ންސިލ ތަކ    ، ވާ    ަގއި އަދި 

މ ޅިޅ ބޭފ   ކަތްކ ރައްވާމަސައް މި  އަތޮ  ޅ.  ން.  އަޅ ަގނޑ   އަދިނީބަތްކ ރަސްނިޅަށް  ދާއިރާ.  ވެ  އެ ހަމަ  ސް  ތަކ ން 

މިދާއިރާތަކ  ވެސް  މެންބަރ ން  ކ ރައްވާެގ  މަސައްކަތްތަކެްއ  ބޮޑ   ވަރަށް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،   .ކަމ ަގއި 

  . އިރޭަގނަށް މި ލިބ ނީ  އްދަލ ކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ މެއެކީަގއި ބަ   އާ ސީ.އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ދ ަވސްކޮށްފައި ެއޗް.އޯ

 ... އިރ ގަ ބައްދަލ ކޮށްލެވ ނ އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ޔާރި
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ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިސްޓަމ ެގ    އްވ ންައވަސްކޮށްލަދެ   ކަކޮޅ ވާހަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އެދެން. 

  6ނީ. މިހާރ  އެހެންނަމަވެސް،  ވަންނަިވވަޑައިނ ަގލ  އި މިނެޓ ެގ ރަނަގބީ  5ންބަރަށް  މެއިްއޒަތްތެރި  ހ ރެ    ކާމައްސަލައަ

 ތ އަރ ވާނަން. ޞަފ ރ  މާލަންނިން ނެޓ  ވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙްމަދ  ޝިޔާމްެގ މެންބަރ  އަ ނައިފަރ  ދާއިރާ

ހަކަ މި ދެއްކެނީ. އެީއ ެގ ވާޅ ެގ ހާލަތ އަތޮ   ހަމަ ޅ.އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޑަށް އާދެ! ވަރަށް ބޮ 

ެގން  ދެްއވައި އް  އިސްކަމެ  ްއޞަޚާ  ،ށްވާލަން ސަރ ކާރަޮގނޑ   އަޅ ަގ.  ވާތީ  ށްނަތަ  ސްންމެ ހާލަތ  ޯގލެ ފިޔަވައި އެމާ

ށް ޓަކައި ރަނަގޅ   ކ ރ މަރަނަގޅ   ތ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ހާލަ  ، ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށްެގތޮޅ އަ  ޅ.

ކޮށްދެްއވ  އޭ މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮިވޑ ެގމަށް.  ހަމަ  ކޮ ރެވިފަިއ  ާގއިމ ކ ހ ލ މާލޭަގއި   ؛ފެސިލިޓީ  އިތ ރ ން    ިވޑ  ހ ރި 

ޚިދ މަ  ޓީެގސިލިފެ ޓަކައިރަތްތައް  ދެވޭ  މަސައްކަތްކ ރައްވާ ތަނ   އެ  ، ނަގޅ ކ ރ މަށް  ދާއިރާަގިއ    ތ ހެލް  ،ަގއި 

އެތަނަށް އިންސާނީ   އި،ދެއްވަ ތަނަށް ވަސީލަތްތައް ފ ރިހަމަކޮށް   ޮގތަކަށް އެބޭފ ޅ ން ބަދ ނާމ ނ ވާނޭ  މަސައްކަތްކ ރައްވާ

ތަނަށް   ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރައްވާނެ ބޭފ ޅ ން އެ  ލްތ ހެ  ،ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީއަޅ ތަށް  ޮގތްތައް ހިމެނޭ  ވަސީލަ

ޚި  ،ތ ރ ކ ރަްއަވއިއި ދެވޭ  ތަނ ަގިއ  ރަނަގޅ  ދ މައެ  ކާކ ރަންޖެހޭނެތްތައް  ފެށިެގންއެ.  އޮންޮގތިކޮޅ ން  އެ  ނަނީ  ސް 

ޑެތި މައްސަލަތަްއ  ބޮ  ެގތަނ ަގއި ހަިއޖީންތަން  ފެނޭ. އެއެބަތައް  ފޮޓޯއަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ދެންދަން  ކަށްޚާނާތައެތަނ ެގ ފާ

މި މައްސަލަ   ،އެދެނީހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެމން  އްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަން.  ޙައ ޅޭ. އެ ކަންތައްތައް ެވސް  އެބަ

 އެ ފެސިލިޓީަގއި ހ ރި   ޮގތ ން  ބެހޭ  ކަމާނ ވިހެން މިށް ފޮޓީއަ ގ ޅ ންހ ރި ކޮމިމި މައްސަލަ   ؛ޓީައކަށް، ކޮމިނެބަލައިަގ

ކޮބައި ދެމައްސަލަތަކަކީ  މައްސަލަތައް    ،ނެަގނެކަން  ކޮމިޓީރ މައްލ ކ ޙަ އެ  ޓަކައި  މަރ ށް  ކަމ   މި  ެވސް  ަގިއ ޙަލާަގއި 

އެހީތެރިމެންބަރ ންއިއްޒަތްތެރި  ރިހާ  ހ  ކޮިމޓީއެްއެގ    ،ކަންެގ  އެހީތެރިކަން ބަރ ންންމެއިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އެ  ެގ 

ލިބޭއަޅ ަގނޑ މެ އ   ނެންނަށް  ދެއްކަމަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ފ މީދ ކ ރަމ ން  ޓަކައްވި  ޝ ކ ރ ރ ޞަތަށް  މ ން ދަންނަވައި 

 . ޝ ކ ރިްއޔާ ބޮޑަށް ވަރަށް. ނަންލާ މައިކަ ނިންަގނޑ ެގ ވާހައަޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރަނަގޅ   އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިޞި  !ވާހަކަފ ޅެއްމެންބަރ .  މަސައްކަތްއްޙީ  ހ ރިރަކ ރާަގއި  ހާ މ ންދާ 

އެންމެންެގ   މެން ނޑ އަޅ ަގ  ސައްކަތަށް ެގންދަވާ މަ އޮތް ބ ރަ ހާލަތ ަގއި އެ ކ ރަްއވަމ ން  ފަރާތްތަކ ން މިހާރ  މި

މިންނެތް   މިހާރ   ޝ ކ ރ ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ހ ޅ ވައަޅ  ؛ދަންނަވަން.  މި  މިހާރ   ބަހ ސްކ ރެްއވ މ ެގ އިަގނޑ   ލަނީ 

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( . ލޮްގަގއި ވިދާޅ ވެދެްއވ ން އެދެންޗެޓް ، ޑައިަގންނަވާނަމަމެންބަރ ން އެދިވައިއްޒަތްތެރި . ށްތަފ ރ ޞަ
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ފާހަަގކ ރަްއވާތިއިްއޒަތްތެރި   ފ ރ   !މެންބަރ ން  އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ  ށްޞަތަބަހ ސްެގ  ކ ރިން  ހ ޅ ވާލ މ ެގ   

ކާށިދޫ   އެދެން.   ނޯޓެއް ނ ކ ރެވޭނެ. މިހާރ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ ންށްިއެގންނެވ ން ައޅ ަގނޑ މެނަކައެދިަވޑަ

ޢަބްދ   އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ   ސަމާލ ކަންށްތަ ގ ވަ ؛މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި    ޖާބިރ .هللا މެންބަރ     ! ދެއްވާތި   

ދާއިރާެގ    ޅަކަށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮ ޢަބްދ މެއިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޖާهللا ންބަރ   ދާއިރާެގ    ބިރ .  ކާށިދޫ 

 ރަނަގޅ .އާދެ! މިހާރ   ބިރ .ޖާهللا ޢަބްދ  ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ބިޖާ هللاމެންބަރ  ޢަބްދ  ދޫ ދާއިރާެގކާށި

އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ތާީއދ ކ ރަންރަީއސް.  ދާއިރާގެ ނައިފަ  ،ވަރަށް  ެއ  ންބަރ   މެއިްއޒަތްތެރި    ރ  

. ދެން ރާއްޖޭެގ މެޑިކަލް  ހ ށަހެޅ އްވީއެ    ެއއްަމއްސަލަ  ަވގ ތެްއގައި  ބ ސަރަށް މ ނާ. ދެން ވަމަްއސަލައަށް  ވިހެޅ އްށަހ 

ހ ރިފެސިލީޓީ ބަލާއިރ ގަ ށްތަޮގ  ތައް  ކޭ  އި  ޓަކައިށްކ ރ މަމެނޭޖ   ސް.އޯމި  ބ ނާންޖެހޭ  ބަ  އެއަޅ ަގނޑ މެން    ، 

ހ ށަހަތަމައްސަލަ ޑިބޭޓ އް  އެބަތެރޭަގއި    ކ ރ މ ެގޅައިެގން  ނެރެން   މިއީ   .ނެވާހަކަދެއްކިދާ  ޖެހޭ.ސޮލިއ ޝަންތަކެއް 

ދެންނެ  އްލ ކ ރެވޭނެޙަ  ށްެގންޢަމަލ ކޮ  މިއީ ؛ވޭނެއްލ ކ ރެ ޙަްއކަިއެގން  ވާހަކަދަ މި  މައްސަލަ   ،ވީކަމެއް.  މި 

މަރ ވަމ ންދާއްލ ޙަ ކޮިވޑ ކ ރ މ ަގއި  ބަލާއިރ ަގއި  އަދަދަށް  މީހ ންެގ  ބޮޑ     ބަލާކަމަ  ފެތ ރެމ ންދާލެއް    އިރ ަގއި ށް 

ތަކ ަގިއ  ލްހޮސްޕިޓަ  ވެޓްޕްރައިއި އަދި  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާ   .ކޮށްފަލާންއިމަޖެންސީ އިޢ   ވަގ ތ  މި އޮތީ   މި  އިޤައ މ ގަ 

  ޚާއްޞަ  ؛ންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅ ތައް ކ ރ މަށް އަޅަތިބި ފެސިލިޓީތައް ބޭނ ންކޮށެްގން ވެސް މިކަހަލަ އިމަޖެންސީއެއް މެނޭޖ 

މިހާރ ޮގތެއް  ސްޓަ  ަގއި  ފައިއިރތްރީ  ސްވްން  ވެސް  ރޓަ  ބަދަލ ވާން  ފެ   ޖެހޭއަށް  މާ  އްލިޓީތަސިމި    ،ނައަކީ ވެސް. 

  ، ސް ގ ޅާފައިވެފެސިލިޓީއަކަށް އޮކްސިޖަން  ހ ރި    ،އްޔާ އް ެވއްޖެޑެވަގ ތ  ހ ރި ބެ  ތައް ެވސް މިޓްޓަރ ރިސޯފައިވް ސް

އ ޕެންސީ  އޮކި   ޓްތަކ ެގސޯަވގ ތ  ރި  މި  ،މާނައަކީ ވީ.  ފަސޭހައިން އ ޅެވޭނެ މާޙައ ލ ތަކަށް މީހ ން ބަދަލ ކ ރަންމީހ ނަށް  

ތިބީކީއެއް މީހ   އިހައ ސްތަކ ގަ ެގސްޓް  ނޫން.  އޮތީކީެއއް އަންނޫ  ން  ޓޫން.  މިކަހަލަ   ކީއެއްހ ރީ  ކ ރިސްޓަނާނެ  ނޫން. 

ބޫލ ކ ރަނީ  ޑ  ަގނ. ދެން ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޅ ަގނެތައް ބޭނ ންކ ރެވޭލިޓީލަތަށް އެ ފިސިއ ދަހާލަތެއްަގިއ  

މަސައް ސަ  ްއވާރަކަތްކ ވަރަށް  ވަރަށްކަމަށް.  މަސައްކަތްކ ރަްއވާރ ކާރ ން  ަގބޫލ ކ ރަނީ    ައޅ ަގނޑ   ިމ   އަދި.  ކަމަށް 

އަދި ފައިސާ ހ އްޓަސް  ން ދަނީ.  މ ނެރެ  ސޮލިއ ޝަން  ނެރެވެންޖެހޭއަދި    އިވަކ ރައް ޅ ފާ  ށް ހިތާމަގ ޅިެގން ވަރަ  ކަމާ

 ތައް ސީޖެންއިމެ  ފަދަޮގތެްއަގއި މި  ންވީމާ، އާންމ އެހެ  .އި ވަޅެއްގަ މިކަހަލަ ދަނޑި  ނެނާނެ ކަންތައްތަކެއް ހ ން ނ ކ ރެވޭ

ޗައިނާެގ  ޑ މެން  މިހާރ  ކީްއވެެގންތޯ އަޅ ަގނއަމ ދ ން    ދ ނިޔޭަގއި  ،ރ  ބަލާއިށްރަމ ންދާ ޮގތަކ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ މެނޭޖ 

ނޭދެންވީ ބަނ ؟އެހީއަށް  އިންޑިއާއި  އެހީއަށް  ޝް ދޭްގލަކީްއވެެގންތޯ  އެހީއަށް   ؟ނީޖެހެއެދެންެގ  ރަފާތްތަކަށް  ހ ރިހާ 

އިމެަވގ   މި  ،މެދ ވެރިކޮށް  އްޔާޚާރިޖި   ންވީއެދެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެނޭޖ ތ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެންސީ  ކ ރެވެންވާނެ. 
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މި ވަސީލަތްތަ  ޤައ މ ަގއި  ހ ރި  ސަރ ކާރ ަގަވގ ތ   ވަސީލަތްކ ަގިއ  ވަ  ޖެށްވެއްދަ  އި   ެވޓްއިޕްރަ   ،ންޏާކަމ ަގިއ 

ހ ރިވިޔަފާރިވެރިން އަތ ަގއި  އަދި  ވަސީލަތްތަ  ެގ  ހޮޓާ  މި ކާއި  ބަިއވަރ   ހ   ކާއިތަރާއްޖޭަގއި  މި  ރީ.  ކަންތައްތައް 

ަގބޫލ ކ ރާއެހެންވީ އަޅ ަގނޑ   ެގންގޮ މާ،  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީައކަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި    ، ވެސްނަމަ ސްެގން   

ހ ށަހެޅިމަ އަޅ ަގނއޮތީ  މި  އި ފައްސަލަެއއްތާ  އަނެއް.  މަޖިލީހ ންޑ މެން    ންވާނީ ދޭ  ސޮލިއ ޝަންތަކެއް  ހެން 

ޭވސްޓަކަ  ްއޔާދައްކަންެވއްޖެވާހަކަ  ަގއިިގއ މަންޓްސްއާ އެހެޓައިމް  ވަނީ.  ރާއްޖޭެގ  ށޭ  އަޅ ަގނޑ   ންީވމާ، 

ކ ރާ   ޙްލިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާރާއްޖޭެގ ރައީޔާއަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަމޭ. އަދި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

ބަ ދ ރަކާތްލެމަސައްކަތ ަގއި  އެދި  ރާއް  ޢާ ްއވ ން  އަދި  ހ ރިދަންނަވަމޭ.  ވި  ޖޭެގ  އަދި ހ ރިހާ  ޔަފާރިވެރިންނަށާއި 

ބޭ  ،ފ ލ ހ ންނަށާއި  ،އިންނަށާއިސިފަ ދާންވީ  .ޓްރީކޮށްންލަވޮކ ންނާށޭ  ނ ފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ވެސް    ހޭ ނޫން މެންބަރ ން 

ކަންތައްތައް  ޝަންަގިއ ވެސް  އެޓެން ންެގ  މެންބަރ   ،ޏާވަން  ކަމަށް  ސިޮގއް  ކ މެންބަރަ  ށް އިރާކަދާ   ންމެރާތަކަށް. ކޮއިދާ

އެހެންވީމާހިނަގމ ންދާނޭ ރަ.  މިއަދ   ހި،  މި  މަޖިލިސް  މަޖިނއްޔިތ ންެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ފްލޯަގނީ  ނޫން.    ކ އަލީހ ެގ 

 .. ނެޓް މެދ ވެރިކޮށް.ރއިންޓަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؟ތޯަގބީލ  އިިވވަޑަިއަގންނަވާރަނއެދެން. އްވ ން ނިންމަވާލަދެ ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ބިޖާ هللاމެންބަރ  ޢަބްދ  ދޫ ދާއިރާެގކާށި

 . ކަށް ރަނަގބީލެއް ނީވޭއަޅ ަގނޑަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މައްސަލަ!  ތިފ ކ ރައްވާމާއާދެ!   ޓެކްނިކަލް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަ  ،މާ އެހެންވީ  އެއް.އެީއ    ދަލ ަގއި ރަނަގބީލ ެގ 

 .ބާކީ ެއއް މިނެޓ  ؛ތްތެރި މެންބަރ ިއއްޒަ. ޑ ޑަިއަގންނަވާނީ ައޅ ަގނޑ ެގ އަ އިިވވަ

 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ބިޖާ هللاމެންބަރ  ޢަބްދ  ދޫ ދާއިރާެގކާށި

އަޅ ަގނޑ މެން   .ކ ރައްާވ މަސައްކަތަށް  ޔަ ތި  ސްރައީތްތެރި  އިްއޒަ  ،ނޭގތޯ ދަންނަވަން އި  ރ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

އަ ާގތ ން  އަޑ އަހަދ ރާއި  ވާހަކަ  ދައްކާ  މި  ރާޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ަގއި  އްމ ންދާނީ.  ވެސްޖޭެގ  ބޭފ ޅ ން    ، ތިއްބެވި 

ކ ަގއި  ތަލްހޮސްޕިޓަ  ވެޓް އިއަދި ޕްރަބޭފ ޅ ންނަށް.  ރަގއި ތިއްބެިވ ހ ރިހާ  ޓަސެކް  ހެލްތ   ، އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން
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ސަރ ކާރ ެގ އަދި  ވެސް.  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބޭފ   ންތ ފަރާ  މަސައްކަތްކ ރާ  އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްކ ރާ  ވެސް.  ޅ ންނަށް 

ދަންނަވަނީ މި  ަވގ ތަ  ތ ންވަގ   މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން   . ށޭނެރޭ  ލ ހ ންފ ޗަށް.  ގ މައްމަ  ނެރޭށޭ  ސިފައިން  ށްމި 

މިންޓްވޮލަ ެވސް  ބަރީކޮށް  ތިބި  ނ ކ ންނާން  އަޔަކަމަށް  ނެރޭށޭ.  ވޮލަކ   މީނ ކ   ށް ކޮންޓްރީދި   ސް ވެ  ށްނަހ ންންނަ 

މެ ހ ރިހާ  މި  ދެއްވާށޭ.  އެއްޗެއް  ވެކްސިން  މަންޓެނޭޖ ދޭންޖެހޭ  ެގންނަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައް  އް  ެގނައ މ ެގ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ރާވަން އެބަޖެހޭ   ވެސްހިނާގނެ ޮގތެއްއެއްކޮށް  ދި މިއާ. ސަރ ކާރ  އަެގންދަން އެބަޖެހޭ  ބާރަށް ކ ރިއަށް

 ހިނަގން އެބަޖެހޭ. މި ބަރާބަރަށް  ންސްތަކެއް  ަގއޯ  ހ ރިހާ  އޯަގންތައް ހިނަގިއަގނެ،  ރިހ   ނ ހިނގާ ަގިއ  ރ ެގ ތެރޭ ސަރ ކާ

މި އިމަޖެންސީގައޭ  އޮތީ  ވަގ ތ   ހިންާގފަކާ  .ޤައ މ   ނެޝަނަލް  އެހެން  އޭފިއ   އޮތީ.  ނެތް    ޒްފެސިލިޓީ  ،ވިޔަސް މި 

ނެއެނދެއް ؛އްތަނެ ލައިެގން  މީހަކ   ތަނަކަށް  ެއވަރ ެގ  ނ ވާނެތް  ހ ންނާނެ.  ރާއްޖޭަގިއ  ބެޑްގައިއެނދ ތައް  މީހަކ     . 

ނެތޭ.  ދާނެނި ދިވެހިހ ރި   ކަމެއް  ލާސޯރި  ހާ  ވެސް  ރިޓްތަކަށް  ލާފައި  އަންާގށޭ ސޯށޭ.  ވެރިންނަށް  ،  ޓްތަކ ެގ 

ަވގ ސަސްޕެން މި  ޔަީގޑްިވއްޔޭ  ހަމަ  ފެށިެގން.  ދިވެހިތ ން  ވެސް  ރައް ރާއްޖޭނ ން  ޕްރަިއވެޓް    އްޤ ަގއިޙަޔިތ ންެގ  ެގ 

އެޮގކްސެ އޮޕަރޭޓްކ ރާނީ. ވެ  ސްޓްރީއިންޑް ،  ކ ރަނީއޮޕަރޭޓ   ތަށްޓަރ  އެޮގތަށް  ފ ރ ށްނޑައަޅ ަގ  ސް  ދެއްިވ  ޞަތަށް  

 . الم عليكم س  الوވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ ިއްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ   ބާރަށ ތްތެރި  މެންބަރ އިްއޒަ ދާއިރާެގ    .  ޢަބްދ އަޙްމަ  ތްތެރި  ތްތެރި  ިއއްޒަހ ރިހާ  هللا. ދ  

ވެސް  މެންބަރ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނީ.  މިނެޓ   3  !ތި ވާސްނަ ވިން  ބަހ ސްކ ރ މަށް    ވ މ ން  މިނެޓ   3  މައްސަލަައކަށް 

 . هللاޙްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އަިއއްޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން. 

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ންމެ  ގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކޮ  ރާރާަގ  ކ ރެވެމ ންދާކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހ ށަހެޅި ބަހ ސް އާދެ، ޝ 

ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ރާއްޖެ ަގނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ. މިހާރ   ވެސް ވަރަކަށް އަޅ  

އަިއއިރ ަގިއ  ހިސާބަށް  މިހާ ؛ވަނަ މަސް ފެށ މަކަށް މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަރާއި ދެ މަސްވެ، ތިންއޮންނަތާ އަ

ޞިއްޙީ   ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތްދާއިރާަގއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފައި  އެ ކ ރަްއވާ  ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ފ ރަތަމަ  ރާތްތައް 

މަސައްކަތް ބ ރަ  ެގންދެވި  މިހާރ   ،ކ ރަްއވަމ ން  ެއީއ އަދި  މަސައްކަތް  ބ ރަ  ެގންދަވާ  ކ ރަްއވަމ ން  ެއ  ވެސް 

ހަމަ ފަރާތްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން   ޝ ކ ރ  އަދާކ ރ ން ޙައްޤ  މަސައްކަތްތަކެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން.  އެ 

ދިނ މާއި އަދި ެއ  ސަޕޯޓ   ،ދިނ މާއިނޑ މެން އެކި ެއކި ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރ މި ހާލަތ ަގއި ައޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ޓަކައި   ވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށްއަދި ސަިއކޯ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ބޭނ ން  އި،ފަރާތްތަކ ެގ ހ ރި ދަތިތައް ބަލަ 

ެގ ރާއްޖެއަށް  މީހ ން  އިންތިޒާމ ބޭނ ންވާ  ޮގތްތައް  އަޅ ަގނޑ ނެވޭނެ  ބޭނ ންތެރި ަގ  ކ ރ މަކީ  ެއއީ  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

ކަމަށް އެ  ،ދެންނެވި ޚިދ މަތް ބޭނ ންވެ ބަޔަކ  މި ދަނީ މިވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ  ކަމެއް. މި

ދ ވަހަކައޫކި ލިބޭނެ  ޚިދ މަތް  އެ  އިންތިޒާރ  ހަދަިއެގން  ޮގވާލަންށް  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ދެންނެިވ    ،ކ ރަމ ން.  މި 

ހ އްދަތަކަށްފަ ހ ރި  ނަާގފައި  ބަލަ   ރާތްތަކ ން  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެްއަގއި  ދެންނެ  އިލައި، ޚާއްޞަ  މި  ސައިކޯ  އަދި  ވި 

އި ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ  އެހީތެރިކަމާ   ދޭން ބޭނ ންވެފައި ތިބިބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދ މަތް    ސަޕޯޓ 

ފަރާތް  ،ދީއެއްބާރ ލ ން މިއެފަދަ  ބޭނ ންވެފަ  ތަކ ން  ެގންނަން  ރާއްޖެ  ޮގތެްއ ަވގ ތ   ެގނެވޭނެ  މީހ ން  ތިބި  އި 

މ ހިންމ  ެއއީ  ދެކެ   ،ހައްދަވައިދެއްވ ަމކީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  އިބޭނ ންތެރި  ރައީސްއްޒަތްތެން.   ؛ރި 

އެއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ންމެން  މީަގމެން  ދާއިރާެގ  ޞިއްޙީ  އެބަޖެހޭ  ބޮޑ ވެއްޖެކަން. ހ ންބޫލ ކ ރަން  ވަރ ބަލިކަން  ެގ 

ރިސޯސް    ، އަޅ ަގނޑ މެންެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގއި ހިއ މަން ރިސޯސް ވަރަށް މަދ  އަދަދަކަށް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ 

ެގ ކޮވިޑ   ތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތެރިން މި ރާއްޖޭނ ންކޮށްެގން ފ ރިހަމަ ޚިދ މަހ ރި މިންވަރެއްެގ ބޭ

ދީފި.  ނޭޖ މެ ނަތީކ ރ މ ަގއި  ެގންދެވ މ ެގ  މެނޭޖ ކޮށްެގން  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ސަރ ކާރ ން  ޖާ އަދި 

އައިމިހާ ރާއްޖޭގެ ހިސާބަށް  ހާލަތ ަގއި  މި  ެވސް  ކަންއިރ ަގއި  ިއއް  ތައްތައް  އޮތީ.  ރައީސްހިފެހެއްޓިފަިއ   ؛ޒަތްތެރި 

މަދ ަގަގނޑ މެން  އަޅ  ވަސީލަތްތައް  ރާއްޖެައކީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެބަޖެހޭ  އިންސާނީ   ،ބޫލ ކ ރަން  ޚާއްޞަކޮށް 

މަދ ކޮށް    އަދި ވަސީލަތްތައް  ،ަގއި ވެސް އެކ   ވަސީލަތްތައް ވަރަށް މަދ  ޤައ މެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވަސީލަތްތައް މަދ ކަމާ

  ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ކީ  ނޭޖ ކޮށްެގން ެގންދިއ މ ެގ ނަތީޖާއަ، ރަނަގޅަށް މެަގޅ  ޚިދ މަތްތަކެއް ދީއޮތްއިރ  ެވސް ރަނ

ތ ން އެްއކޮށް ދަށްކ ރެވިފައި އޮ  މަތާޙ ސް ރަތަނަވަهللا ެވސް ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ރާއްޖޭަގއި    ޓ ހިސާބަށް މަރ ވާ ރޭމިހާ

އެހެންނަމަވެސް ދިމި  މއެއީ.  ހާލަތަށް  ނާޒ ކ   މި  އައެ  މާޔ ައދ   މިކ   ިވސްނ ންތަކެއް ވަ  ޅ ަގނޑ   އެހެން  ނީ 

ބޭނ ންެގންގ ޅެން ވިސްނ ންތަކެއް  އެހެން  އަދި  ދަންނަވާނީޖެހިފަ.  ވެސް  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ     ، ކ ރަންޖެހިފަ. 

ށްދެވޭ މިކަމ ަގއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ފޯރ ކޮވެސް އެއް ޤައ މ ން ައނެއް ޤައ މަށް  މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި  

ޮގތަކަށް  ހިސާ ދަތި  ވ ރެން  އޮތްބަށް  އަވަ   ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  ފެންނަނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ޓެރި  އްކަމ ަގިއ 

ަގއި  ނޫނީ އެ މީހ ންނަން އެ އޮތް ހާލަތ   ،އިއެ މީހ ންެގ ހާލަތ  އިސްތިސްނާކޮށްފަ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް މިއަދ  ޮއތީކީ

އ ނދަޫގ ޮގތަކަށޭ.  ތަންކޮޅެއް ދަތި   ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވ ރެއެހެން ލާފައި އިހަރަކާތްތެރިވ ން ހ އްޓަ 

ެގންދާ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގަގނޑ   އަޅ    ،އެހެންނަމަވެސް ކ ރަމ ން  މި  މެނޭޖ ކ ރ މަށް  ކޮިވޑ   މި  ރާއްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގ ފަރާތްތަކ ެގ  މަސައްކަތްތަކ ަގިއ  އެކިއެކި  މަދަދ ނޑ މެންނަން  ލިބޭނެއެހީތެރިކަާމއި  އަދި    ވެރިކަން  ކަމަށް. 

އެ ވެސް  ޤައ މ ތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ވެސް  ޮގތ ން  ވަސީލަތ ެގ  އެހީތެރިކަން   އިންސާނީ  ދާއިރ   ހާލަތަށް 
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ރައީސްފޯރ ކޮށް އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް.  ކ ރި ؛ދެއްވާނެ  ނިންމާލ މ ެގ  ދަންނަވާނީއަޅ ަގނޑ   ވެސް  މި   ،ން  ކޮިވޑ ެގ 

އެއްކޮށް ެއއްބާރ ލ ން   ތްތެރިކަމާއ ނދަޫގ ހާލަތެކޭ. އަދި މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ކެލަތަކީ ދަތިހާ

މިހާރ  ދެން އަދި ރައްޔިތ ން    ،ނަމަވެސް ކ ރަްއވަމ ން ެއބަ ެގންދޭ. އެހެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ، އްކެ ކަންތައްތަ  އި،ދެއްވަ 

ތަހައްމަލ ޑަކ  ދަތިކަމެއް  ިވޔަސްކޮށްލަންކ ޑަ  ކަމ ަގއި  ކ ޑަ އަދި  ،ޖެހ ނ   ދ ވަސްކޮޅަކ     އ ނދަޫގތަކެްއަގއި  ކ ޑަ 

މެން ހިނާގށޭ އެ ންަގނޑ މެން އެޓަކައި އަޅ    މި ވަގ ތ ެގ މި ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް  ،ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސްލަންއ ޅެ

ކ ރެއްިވއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން އިރާދަ  !ކޮށްލަމާނޫނީ ތަހައްމަލ   އިހ ސާސްކޮށްލަން.  ދަތިކަން ދ ވަސްކޮޅަކަށް  ތަކ ލީފާއި

  ...މިކަމ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ނިންމަވާލަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ކަންކަމަ އަދިއްލެޙަ  ށްމި  ލިބިެގންދާނެ.  ޮގވައް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  އަދިވެސް  އެާއެއއްކޮށް   ، ނީލާއި 

ސަޕޯ ސޯޝަލް  ތިޚާއްޞަކޮށް  ބޭނ ންވެފައި  ސަޕޯޓް  ސޯޝަލް  ސައިކޯ  އަދި  ބޭނ ންވާ  ފަރާތްތަކ ންޓް  އެ   ،ބި 

ޚާއްޞަ    ކްނިކަލް މީހ ން ެގނައ މ ެގއެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭން ތިބި ޓެ  ،ތަކ ން ރާއްޖެ ެގންނަން ބޭނ ންވެފައި ތިބިފަރާތް

މި ެވސް  ދެްއވަިއެގން  އޮތްވަގ ތ     ހ އްދައެއް  ހ އްޓަހިފަހެއްޓިފައި  ހިފެހެއްޓ ން  ކ ރ މަށް އި  މިކަން  ލާފައި 

 الم عليكمالس  وަގންނަމާ ހިނާގށޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އަވަސްވެ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަ ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ހ ޅ މާލޭ ކޮވިޑ  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  !އާދެ

ކަންބޮޑ ވ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ     ންތަކާފެސިލިޓީަގިއ  މައްސަލައަށް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި  ގ ޅިެގން 

ެވސް   އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރަން.  ވީހާވެސް  ަގފ ރިހަމައަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަ  މި  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

ބައްލަވަ ކައަވަހަ ދޭންއެކަމަ  އި،ށް  ސަރ ކާރަށް  އިއްޒަށް  މި  އެއްބާރ ލ ން  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ  ދިނ މަށް  މަޖިލީހ ން  ތްތެރި 
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ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން ކ ރިމަތިވެފައިވާ މި ބޮޑ  ޮގންޖެހ މ   ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގައޅ ަގނޑ މެން  ޮގވާލަން.  

ނ ކ ޅެދިފައިާވކަން  އަރަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  މިއީ  ިމއީ.  ޙަޤީޤަތެބޫލ ކ ރާ  ގަ .  އް 

ރައީސް  ކޭސް   ންދިވެހިރާއްޖެއި ؛އިްއޒަތްތެރި  ކޮިވޑ   ފ ރަތަމަ  ކ އެންމެ  މާ  ފެނ މ ެގ  ދ ނިޔޭެގ އެއް  މ ޅި  ރިން 

ައއީ ދ ވަހ ންސަމާލ ކަމަށް ޑަބްލިއ .އެޗް.އޯ ާވހަކަ  ަވިއރަސްެގ ހ ރި ނ ރަްއކަލ ެގ  ދ ވަހަށް   ިއން އަދި ޗައިނާއިން މި 

ދ ނިޔެއާހިއްސާ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ މ ޅި  އެހެންކަމ ންހިއްސާ   ކ ރަމ ން.  ބޭނ ން  ،ކ ރަމ ން.  ރާއްޖޭަގއޭެގ    އިހިފައި 

ޤައ މެއްކަން   މަދ   ތިބެދެނެވަސީލަތްތައް  ވެސް    ،ެގން  ދައ ލަތ ން  ދިވެހި  އިސް   ،ބޫލ ކޮށްަގއެކަން  އެންމެ 

އަިއކަމ ަގއި ހިއްސާކ ރަމ ން     ވާހަކަ ރައްޔިތ ންނާބެވި ވަޒީރ ން ެވސް އެތިއްއި  ދިވެހި ސަރ ކާރ ގަ   ،ކަމ ަގިއވާފަރާތް

ސާފ ވެެގ  މިއަދާ  ،ވީނަމަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އެކަމާންހަމައަށް  ރާއްޖެ  ެއއްޗަކީ  އެކަށީެގންާވ   ދިޔަ  އެންމެ 

ތައްޔާރ ެވފައި ވެސް  ރާއްޖޭެގމިންވަރަށް  އެއީ  ރޭަގނެތްކަން.  ފާހަހޫރިއް ލްޖ މްރައީސ   އި،  ވިދާޅ ވި    ،ަގކ ރެްއވިޔާ 

ހިންަގ ނަޒަރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ާވނަމައިބަސްތަކަށް  ކަމ ަގއި  ރާއްޖޭގައި  ،ލާ  ރާއްޖޭ   ،މި  ވިދާޅ ވި  މަނިކ ފާނ     ަގއި އެ 

ޮއކްސިޖަން އެއީ އެ މަނިކ ފާނ    ،އެކީ ދަންނަވަންޔާލިބެން ހ ރި ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަ  އެކަށީެގންވާ ވަރަށް 

. މި ރާއްޖޭަގއި ދަރ މަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް އޮކްސިޖަން ގާއިމ ކ ރެިވފައި އެބަހ ރި. މި ރާއްޖޭަގިއ  އިތ ރ ފ ޅެއް  ހެއްދެވި

އެީއ   އެބަހ ރި.  ާގިއމ ކ ރެވިފައި  ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި  ެއބަހ ރި.  ގާއިމ ކ ރެވިފައި  އޮކްސިޖަން  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  އަްއޑޫ 

އެދ އެްއޮގތަކަށް  ހެޔޮ  މި ސަރ ކާރ ެގ  ނޫނީވެސް  ޔާމީންެގ    މަކ ން  އެއީ ރައީސް  ނޫން.  ކަމެއް  ކޮށްދެވ ނ   އިތ ރަކަށް 

ރައްޔިތ ންނަން މަނިކ ފާނ   އެ  މަސައްކަތް  ވެރިކަމ ަގއި  އަގ ހ ރި  ހ ރި  ކޮށްދެއްވާފައި  އެހެންނަމަވެސްޓަކައި  ެއ    ، . 

އި ނ ދެވޭކަން  ަގޅ  ޮގތ ަގަގއި ޮއކްސިޖަން ރަނ  11އަދިވެސް ޑީ.ެއޗް  ، ބޭނ ން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ނ ހިފިތަކ ެގޚިދ މަތް

ކަމެއް.   ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ ކ ރެއްވީއިރާދަهللا އެއީ  މިއަށްވ ރެތީ  ހާލަތ    މެންެގ 

 ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހެޔޮ ދ ޢާ.ދ ވަހެއް ރަނަގޅ  ެވެގން   ހާލަތ  ދ ވަހަކަށް ވ ރެ ެގއިތ ރަށް ޯގސްނ ވެ އަޅ ަގނޑ މެން

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއްކަލަ ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ހިފަިއެގން އޮކްސިޖަން  ަގ  ،ނަމަވެސްއެހެން

ނޫ ރިސިލިންޑަރ ތަކާއި  ރާއްޖޭަގއި  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  އޮކްސިޖަން  ގާއިމ ކޮށްފިލްނީ  ނިޒާމ     ، ދެްއވ މާއި ކ ރެވޭނެ 

ެއކަށީެގ އެންމެ  ވަރަވެންޓިލޭޓަރ ތައް  ފޯރ  ންވާ  ދިވެހީ  ދެވ މ ެގކޮށްށް  ދިޔައޭފ ރ ޞަތެއް  ހ ޅ ވިެގން  .  ންނަން 

ވެރިކަން  ،އެހެންނަމަވެސް ނާރާއްޖޭަގިއ  ބައެއްެގ  ތިއްބެިވ  އޮތްޤާކ ރަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަން ބިލ ކަން  ވަރ  

ރަނަގޅ ސާފ ވެެގން ވީ  ! ދިޔައީ.  ބަޔަކަށް  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާއަޅ ަގ  މާމިއަދ   ަގއި މ ދެްއކ ހަކަނޑ މެންެގ 

ވަރަށް ބޭނ ން އަގ   ޚިދ މަތްތެރިންެގ  ޞިއްޙީ  ދިވެހި  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ތަފާތ ވެދާނެ.  ބަސްތައް  ކ ރާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަން އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި   ،ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ މެން އިންސާނ ން ކަމ ަގއި ވާތީވެފ ރިހަމައަށް ވަޒަން

އަ  ނޑ މެންއަޅ ަގ ަވރަކަށް  ކަމ ަގކިތަންމެ  ބޭނ ންވި  އަޅާލަން  ރަްއޔިތ ންނަން  ވީނަަމވެސްޅ ަގނޑ މެން    ،ިއ 
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އްަގއި ޕްރެސް ކ ރިން ދ ވަހެ  ،މ ަގއި ވާނަމަމިސާލަކަށް ދަންނަވާކަ ؛އަޅ ަގނޑ މެން އަޅާލަންޖެހޭ ވަރަށް ވ ރެން އެތަނ ެގ

ނދ  އެ  274ފެސިލީޓިަގިއ    ، ން ހ ންނަވާ ިއސް ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ވި ބަލަހައްޓަވަފެސިލިޓީ  ލޭކޮންފަރެންސެއްަގއި ހ ޅ މާ

އިރ ،  ބަލާ، ައޅާތަން ބަލަހައްޓަން ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ  ނަރ ހ ން ކަމަށް އެ   116ކަމަށް. ނަރ ހ ންެގ ތެރަޭގއި    ހ ރި

  ، ވާނަމަށްހެންކަމަފާހަަގކ ރެްއވި. އެ  ކަމަނާ  އެއީ ވަރަށް މަދ  އަދަދެއް ކަމަށް އެ  ،ރޭޝިއޯައކަށް ބަލާކަމ ަގއި ާވނަމަ

   އެ ފެސިލިޓީގައި...  ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެއްވ ން އެދެން.ލަނިންމާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ވަގ ތ  

 

 : ންވާހަކަދެްއކެވ  ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ިއއްޒަތް   !އާދެ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ބޭނ ންވަނީތެރި  ދަންނަވާލަން  ވެސް  ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ    . ، 

ހަރ ދަނާ އިތ ރަށް  މަސައްކަތް  ކ ރާ  މި  ދޫކޮށްލަ  ރ މަށްކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސިޔާސަތ   ދޯހަޅި  ސަރ ކާރ ން   އި، ޓަކައި 

ދިވެސް މި  އަ  ިއ،ން ހ އްޓާލަްއވައެޗް.ޕީ.ޭއެގ މަްއޗަށް ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ   !ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތެއް ާގއިމ ކޮށްދެއްވާށޭ

ބޭނ ން ރަނަގޅ ފ ރ ޞަތ ެގ  ނިޒާމ   ޞިްއޙީ  މި  ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތް ހިއްޕަަވިއެގން    !ކޮށްދެްއވާށޭކ ރ މަށް 

 ،ހަދާ ނިސްބަތް މަދ ވެޓެސްޓ ކޮިވޑ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ެގ ރައްޔިތ ން ތިބީ ވަރަށް ހާލ ަގޭއ. އެ ރަށްތަކ ަގއި  

ގ މ ެގ ތެރޭަގިއ  ނވާނ ވާ ނޭ  ،ކ ރެވި އެތައް ދ ވަހެއްެގ އިންތިޒާރ    އި ވަނީނަމަ ރިޒަލްޓްސް ނ ލިބި ޓެސްޓ  ހަދައިފި ކަމ ަގ

އ  އެބަ  އެހެންވީމާޅެރައްޔިތ ން  ކަންކަން  ންޖެހޭ.  މި  ސަރ ކާރ   ްއލ ކ ރ މަށްޙަ ،  ިއސް   ކަމާ  ންޓަކައި  ހ ރި  ގ ޅ ން 

ބަސްމާހިރ ން ެގންދިއ މަ ެގ  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ޮގވާލަންއަހައިެގން  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން  .  ށް  ރައްޔިތ ންެގ  އަދި 

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ަމއްސައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ބަލަރ   ައވަހަށް  ވީހާވެސް    ިއ،ލަ 

ކަމާ މާހިރ ންނާ  މިކަމ ަގއި  އަަވސް  ވާހަކަ  ގ ޅޭ  އަޅ ަގޙަދައްކައިެގން  ހޯދައިދިނ މަށް  ޮގވާލަންއްލ ތަކެއް    . ނޑ  

 ޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.ޝ ކ ރިއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .  ޙ ސައިން ސަޢ ދ  ބަރ މެންިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ސަޢ ދ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ
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އި  !އާދެ ހ ޅ މާލޭްއޒަތްތެ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ޮގންޖެހ ންތަކާ  ރި  ދަތި  ދިާމވާ  ފެސިލިޓީަގއި  ޮގތ ން   ކޮވިޑ   ބެހޭ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ަވރަށްަގނައިފަރ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރަން.    ރާރަށް  ބޮޑަށް 

ފަދައިން ހަފްތާ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ފާއިތ ވެދިޔަ  އަަގމި  ކޮވިޑ ެގާއއި  ރާތިން  ދި  މި ަވނަ  ރާއްޖޭަގއި  ޅ ަގއި 

ދާ  ވަކިވެ  ހިތްދަތި ދ ވަސްތަކެއް. ދިވެހި އެތަކެއް ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ކ ރަމ ން މި ދަނީ ވަރަށް ދަތިތަހައްމަލ 

ދ ވަ ކޮންމެ  މިމަންޒަރ   ފެންނަމ ން  ހިތްދަތިކަމާ  ދަނީ  ހަކ   ހިތާމައިގަ އެކީގަ   ވަރަށް  މި  ެވސް  އި.  އަޅ ަގނޑ މެން  އި 

އެ ހިތްދަތިކަމ ަގިއ    ،އ. އަތޮޅ ެގ ވެސް ތިން ރަށެއް ކޮވިޑ  ބަލީަގއި މިއަދ  ގ ؛ލިނިގލިވަން. ޚާއްޞަކޮށް ވިބައިވެރި 

ތަހައްމަލ  ރައީސް މިހާރ   އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ.  މި  ެއބަޖެހޭބޫލ ކ ަގއަޅ ަގނޑ މެން   ؛ކ ރަމ ން  މިކަން  ރާއްޖޭަގ  ،ރަން  އި 

އަށް މި ައއި އިންޑިއާ ވޭރިއެންޓ ެގ ސަބަބ ން އާވާކަން. ސައ ތ  އޭޝި ކީަގއި މީެގ ކ ރީަގއި މެނޭޖ ކޮށްފައި އެ   ކަމާކާމިޔާބ 

ހިތްވަރަކާ އިތ ރ   ގ ޅިެގން  ައޅ ަގނޑ މެން  އަސަރ ަގއި  ކ ރަމ ންދާ  މި  ރާއްޖެއަށް  ކ ރީަގިއ  އެ  މިހާރ   ކީަގިއ 

ިމ ން ގ ޅިެގން މަސަްއކަތްމެންޓަކައި އެ   ނަތީޖާ ނެރ މަށްދެއްކިއަޅ ަގނޑ މެން   ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަން 

 ، ޓަކައި ވެސް އަޅަން ޖެހޭ މ ހިންމ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެބަހ ރި. ރާއްޖޭަގއި  ނ ދިނ މަށްދިމާވި މައްސަލަ ދެން ތަކ ރާރ ވިޔަ

ބޮޑ    ؛ވެސް   ލޭގައިމާ އާބާދީެގ  ރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ޚާއްޞަކޮށް  މާލެ  ރަށަކީ  ދިރިއ ޅޭ  ދިމާވާ   ،ވެފައިބަެއްއ  މާލެއަށް 

ދިމާވ  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ރާއްޖޭެގ  ހާލަތަކީ  ފ ރ ޞަކޮންމެ  އެބަޖެހޭ  ތ   މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ހާލަތެއް  އޮތް 

ްއެގ  ބީ ލޮކްޑައ ނެތި  ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން ވިލިނިގލީެގ ރައްޔިތ ން ެވސް މި  މި ؛ކަނޑައަޅަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންނަ  ފެ  ތެރެއިންރަށ   ،ދެއްވާ ތަރ ހީބާއި   މިކަމަށްތ ންރައްޔި  ،ރިކަމާއިރައްޔިތ ންެގ ކެތްތެ  ،މަވެސް ންނަތެރޭަގއި. އެހެ

މިއަމާން ނަމޫކަމާއި  މަސްވެރިންނާ އިްއޒަތްތެ  އް ނާއެއީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް.  ވިލިނިގލީގެ ޚާއް  ައދި  އި،ރި    ޞަކޮށް 

ރަށ  މަޑ ކޮށްމަސްވެރިން  ދޯނީަގއި  ނާރާ  އިތެރެއަށް  ރާއްޖޭެގ  ތިބެ  މި   ބައިވެރިވ މަށް  އި ދ ގަ ޞާތިޤ ެގން  ޓަކައި 

މި ހަމަ  މަސައްކަތެއް.  ނަމޫނާ  ެވސް  މަސައްކަތަކީ  ވަގ ތ ަގއި  ކ ރަމ ންދާ  ދަތި  މި  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް 

ފެސިލިޓީެގ    ށްފަ. ހ ޅ މާލޭބައްދަލ ކޮ  ިވޔަސް ައޅ ަގނޑ މެންނާޮގތެއް ކ ރަން. މި ހާލަތ  މި އޮތީ ކޮންމެސްކެތްތެރިކަން އި 

ކޮމްޕްލެ ކ ޑަވ މ ެގ  ައޅާލ ން  ފަރ ާވއާއި  ދަށްވެ،  ރައްޔިތ ން  ކޮލިޓީ  ދާއިރާެގ  އާދޭ.  އެބަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑަށް  އިންތައް 

އެތައް ހޯއްދަވަމ ންދާ  ފަރ ާވ  އާދޭސްކޮށްފައިއެތަނ ަގއި  ރައްޔިތ ން  ވާހަކަ  ،   ދަށް  ފެންވަރ   ޚިދ ަމތ ެގ   އެތަނ ެގ 

 ޅ ަގނޑ މެންނޑ މެންނަން ވެސް އެބަ އަޑ ިއވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. އަ އަޅ ަގ

މިކަމަށް ހ ރީ  މަޖިލީހ ން  ކ ރެވެން  ބަލަޓަކައި  ކަމެއްތޯ  ކޮން  ފިއި،    މ ހިޔަވަޅ ތަައވަސް  ވަރަށް  އެޅ ން  ންމ . ކެްއ 

ދިމާވާ ޓަކައި އަދި ސަރ ކާރ ެގ    ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމ ަގއި ފާރަވެރިވ މަށްޤައ މަށް    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މިހެން 

ކަންކަން    ންތެރޭ މަޖިލި  ކ ރ މަށްއްލ  ޙައެ  ޤައ މ ަގއިޓަކައި  ފެނޭ  އެބަ  މަސަްއކަތ ން  ކ ރާ  މި  ގ ޅިެގން  ދިމާާވ    ސް 

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ؛ތްތެރި ރައީސްތަން ވެސް. ެއއީ ކާިމޔާބ  މަސައްކަތެއް. ިއއްޒަ  އްލ  އަންނަޙަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް  
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ފާހަަގކޮށްލަ ފ ރ ޞަތ ަގއި  ބޭނ ންމި  ބަ  ،ން  މިފަދަ  ލެވަލްަގއި  ައވަލިސަރަޙައްދީ  ތެރޭަގއި  ޓެރި  އްމަޑ ކަމެއްެގ 

ވަ ކަންކަން  މޮނިޓަރޤައ މ ތަކ ަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް  ހާލަތަކީ މ ންދާ  މި  އެބަޖެހޭ.  ކ ރަން 

   އިންޑިާއއަށް... ންމިހާރ  މި ފެތ ރެމ ންދާ ކޮވިޑ  ވޭރިއެންޓ ެގ ސަބަބ  އިންޑިާއަގއި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެއްވ ން އެދެން. ލަނިންމާވާހަކަކޮޅ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙ ސައިން ސަޢ ދ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ނިންމައާދެ،   ހަމަ  އަޅ ަގއިއަޅ ަގނޑ   ކ ރީލާނަން.  ނިންމާލ މ ެގ  ހަަމ  ދަންނަވާެވސް    ަގއިނޑ   ލަން އަޅ ަގނޑ  

ނ ޖެހި  ،ބޭނ ންވަނީ އަތަކަށް  ަވކި  އެބަ  ،ދިވެހިރާއްޖެ  ރާއްޖެ  ޮގތަށް  ބަރޯސާވާ  ޤައ މަކަށް  ޚާރި  ހ ރިހާ  ޖީ ޖެހޭ 

ަވކި ބަޔަކަށް    ،ންވާން. ޭއެގ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ދޮރ  ބަންދ ކޮށްެގތ  ބައްޓަން ސިޔާސަ

ެވެގންލަިއެގން ތިބޭ ބަޔަކަށްއިދޮރ  ހ ޅ ވަ  އ މ ތަކާއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ޓެރި ޤައްނ ވާނެ. މި ހާލަތަކީ އަވަ ވެސް 

ވަގ ތ  އެދެންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހީތެރިކަމަށް  ޤައ މެއްެގ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   ކަ  ގ ޅ ންހ ރި  އަދި  ބޫލ ކ ރަންަގމަށް   .

މި   އެންޚާއްޞަކޮށް  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ކަަމކީހާލަތ ަގއި  އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ   ،މެ  ައޅ ަގނޑ މެން 

އ ސޫލ ން ޖަހަިއެގންދާ  ައއިސް  ބާޒ ތަްއ  ބޮޑެތި  ޖަނަވާރ ތަްއ  ކ ދި  ދ ވަހ   ޤައ މ   ،ނިކަމެތިވާ  ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ވާން. މިފަދަ ކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ފާރަވެރިޓަކައި ކ ރެޭވ މަސަްއކަތްތަ  ލ މަށްމައްޗަށް ޤައ މ  އަތްދަށ 

ވެސް    ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްވާ ަވގ ތ ތަކ ަގއި އެފަދަ ބޮޑެތި ބާރ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަން އަތްަގދަދަޫގ ނިކަމެތިއ ނދަތި

 ކޮށްފާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ ން  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ހަމަވެއްޖެ ؛އިއްޒަތްތެރި  ވަގ ތ   ދެންނެވ މ ން   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް 

ދެއްވ މަށް. އެހެންނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ މިކޮޅ ން މައިކ  ކަނޑާލަން.  ކޮޅ  ކ ރ ކޮށްލައަޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ ވާހަކަ 

މެންބަރ ޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮ  .ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ  ޗެކްކޮއިއްޒަތްތެރި  މައިކ   ށްލަދެްއވ ން ، 

 ނެގ. ، މައިކ  މިއ ޓ ަގއި ކަންނޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އެދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 
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ންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އްވި ަމއްސަލަިއަގިއ އެ  ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއް  !އާދެ

ލަން  އަދާކ ރަން. ދެވަނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް  ރަތަމައިނ ން ޝ ކ ރ އެންމެ ފ   ،މަނިކ ފާނަން ފ ރަތަމަ

ރޭގަ   ބޭނ ންވަނީ ރަީއސް،  ޤައ މާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  އިއިްއޒަތްތެރި  ދެއްކެވިޚާޠަމ   ޔާ  އެ  ވާހަކަފ ޅ ަގއި،    ބ ކޮށް 

. ހަމަ އެއާއެކ  ރަްއޔިތ ން ދިނީމަ ކަމަށް ޯގސްވީސަރ ކާރ ން ދޫ  ،ވިދާޅ ވިަގއި  ކޮންފަރެންސް  ޕްރެސް  އިންޓަރިވއ ަގއި،

ރީ.  މިހި  އިޒާނާެއއް ދީފަޚަޅި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ  ކ ރ މަށް ކަމަށް މ ސަރ ކާރ  މި ހާލަތ  މެނޭޖ   ، ލެއްއެބަ އ ފައްދާ ސ ވާ

  އް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެކަ  ހަތް ސަތޭވިދާޅ ވ މ ަގިއ  އަދަދ ތައް ވިދާޅ ވި   ޔާރީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްފައިސާ ދީފައި މިހި

 ؛ ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރިބިލިއަން ރ ފިޔާ  އެާގރައީ ާގތްަގނޑަކަށް ދިވެހި ރ ފިޔާއިން  އިރ  އެލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ލިބ ނ ހި

ހ ރިހަމަ ޚަރަދ ކޮށްފައި  އެކަނި  ކޮވިޑަށް  ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ  މިހާރ     އެއާެއކ   ދައްކާ ކަމަށް  ހިސާބ ތައް  އެބަ 

ރާ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ބިލިއަން ރ ފިޔާ އެބަ އަ  ފަނަރަމި ދެ އަދަދ  އެއްކޮށްލީމަ    ވަރަކަށް ބިލިއަން ރ ފިޔާ. ޖ މ ލަހަތަރ 

ޯގސްވާނަމަ އާދޭހާއެކ   ައޅ ަގނޑަށް ސަ  ،އަދަދ ތައް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ދެއްވ ން  ޖަވާބ   އެއަށް  ހަމަ  ރ ކާރ ން 

މެނޭޖ   ފަނަރަދަންނަވަން.   ރައީސް  ރިކ ބިލިއަން ރ ފިޔާ  ިއްއޒަތްތެރި  ހިނަްގވާ  ބަލަޮގތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން    !ލަމާއި 

މި ކަންބޮޑ ވެެގން  ވަންޏާ  މިއަދ   ކަމަށް  މައްސަލަ  ވެންޓިލޭޓަރ ެގ  އާބާދީެގ  ؛ކޮންމެމ ޅި،    ާގތްަގނޑަކަށް  ، އ ޅެނީ 

އަދި ަގނެފައި  ވެންޓިލޭޓަރެއް  ރަށަކަށް  ހ އްޓަސް  ސާފަން ބާކީ    ކޮންމެ  ވެންޓިލޭޓަރ   ފަންހަކަށް    ސާސް ދ އިސައްތަ 

ފިޔާ. ދެން އެހެރީ ިމލިއަން ރ   160ކަށް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ . ެއއީ  ވަރަދިހަވަނީ  ޚަރަދ   ން މިވެންޓިލޭޓަރ  ަގންނަ

އި   މީެގ ރައީއްޒަތްތެ ވަސީލަތްތަްއ.  ޔާ؛ ސްރި  ދަރ ރަީއސް  ހޮސްމީން  ޮގތ ަގއިެގޕިޓަލ މަވަންތަ  އެ      25  ހެރަައޅާފައި 

ތ ަގއި ހޮހޮޅަ.  ރަްއވާ ޮގކ ސިފަ  ިގނަ ބޭފ ޅ ންއްބެވި  ތި ަގއި  ރ  ކާކޮށް މި ސަރ ޞަޚާއް،  ންޅ  ިގނަ ބޭފ  ؛ބ ރީެގ އިމާރާތް

ައއި  ދިވެހިރާ   ޑ މާ، ކޮވިލަރ . އެހެންވީިމލިއަން ޑޮ  150ފިޔާ.  ން ރ ބިލިއަ  2.3ވަނީ  މި    ޚަރަދ   އަށްހޮހޮޅަ އްޖެއަށް 

އް ައޅަން ވެސް  ތެ އިމާރާެގރީބ   25އަދި    ިއ،ވެންޓިލޭޓަރާ  50މާލެއަށް    ،އިށް ވެންޓިލޭޓަރަކާކަހިސާބ ން ކޮންމެ ރަށަ

  11  އޮތްފައި  ބިލިަގއި  ދ  ކަނޑާލީމާ އަދި ބާކީ ހިލޭ އެހީމި އަދަ  މާ،ފިޔާ. އެހެންވީން ރ ބިލިއަ  2.4މި ޚަރަދ ވަނީ  

އ ބިލިއަނ  އަދި  ހަޅޭނެން  ލާރިކޮޅެ މަތާ  ފ ދޭވަރެއްެގ  އަށް އް    ބިލިއަބާކީ.  އ  ވަރަކަށް  ދައ ން  ޚަރަދ ކ ރި ލަތ ޅޭނެ  ން 

 ލަން މި ދަންނަވާ  ޑ ނ ަގޅ އަލަމ ން  މާހަމަ ނިންމެން  ޑ ނގަ ޅ  އަން  ދެ.  ރި ރައީސްތެބާކީ ިއްއޒަތްއެްއޗެއްސާ އެްއކޮށް  

ވާހަކަދަމިނެޓ   3ބޭނ ންވަނީ   ތެރޭަގއި  ކ ރި  ކާިމޔާބ ކޮ  ؛ްއކާތީެގ  މިކަން    ރެޔާކޮ  ސާލަކަށް، ސައ ތ މި ؛މ ތައްއ ޤަށް 

ޤަ ނ   މާ  ދެން  ،އްތައ މ ފަދަ  މިސާލ ތައް  ހިންދެިގނަ  ކ ރީއްަގވާ. ކީ މާ  މީހ ން؟ ތޯ  ކޮށްފައި  އެ  މާކީހ ރީ  ބޮޑެތި     

ނައިފަރ ެގ    ،ޅ ވީ ރ  އެ ވިދާބަ ެގ މެންންގ ފެސިލިޓީ ާގއިމ ކ ރީ. ދެންމެ ނައިފަރ  ދާއިރާން. ޓެސްޓިމަސައްކަތްތަކެއް ނޫ

ފައި  ޒިޓިވް. އެތާނަގއި ވެސް ިމ އ ޅެނީ ސާމްޕަލް ނަާގށް ޕޮވިޑަހ ން ކޮއްހާ މީހެސްދޮޅަސަތޭކަ ފަ ތ . މާވަށ ަގިއ  ލަހާ

ރައީސްޒަިއއް  ނ ކ ރެިވެގންސްޓ ޓެ ރަށެއްަގއި  މެކޮން  .ތްތެރި  ފެސިލިޓެސް  ގާއިމ ކޮށްޓިންގ  ބޭނ މިއްޔާ   ،ޓީެއްއ  އަދި 
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އައި.ޖަރީ ެވކްސިން  ގާ ސީ.ޔޫތަކެއް  ނަލް  މެހޯއިމ ކޮށް،  ބޯޑަރ  ބަރާބަރ   ވެސް  ނޭޖ ދައި،  ރ ފި  8ކ ރ މަށް  ޔާ ބިލިއަން 

އެހެނ ޚަރަދ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ކޮވި  ރ އިތ ެގ  ރީ ބ   25ވީމާ،  ންވޭ  އެކަޑަ އިމާރާތެއް  އެޅިޔަސް  ށް  ދާނެ ނި 

މެކޭ.  ސ ކީ، ނަތީޖާ  ލަފި. އެކަމަކ  ރަްއޔިތ ން އ ފައްދާ ސ ވާކޮށްރަދ ސަރ ކާރ ން ޚަ  އަދ  ފައިސާ މި ދަށްވ ރެ ިގނަރަޚަ

.   އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްސ މެ  ނަތީޖާމަވެސް،  ނައަޅަިއފި. އެހެން  ސްނަތީޖާ ސ މެކޭ. ކެތްކޮށްފި. އަތްދޮވެފި. މާސްކ  ވެ

 ... ންމެޑ ނަގޅ  އަތަށް މިައދ  ރިޔާސަ ތ ންރައްޔިކޮށް މިއީ ދައ ލަތަކ ން މި މަޖިލިސް މެދ ވެރި

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 .ބަރ ންމެތްތެރި މެންބަރ  ޒަިއއް ،ވަގ ތ  

 

 ޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މ ޙައްމަދ  ސަރާެގ މެންބަރ  ށ  ދާއިވަމާ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކ ރ ކޮށް  މި ދަންނަވައިލީ ވީހާ  ޑ ނ ަގޅ އަެގ ަވގ ތ ަގއި ހަމަ  ޑ ނ ަގޅ އަ  ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

. މިައށްވ ރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތ ންނަށް  ދާރ ވާންން މިއަށްވ ރެ ޒިންމާއެދެނީ ސަރ ކާރ   ޑ ނަގޅ އަ .   ޝ ކ ރިްއޔާޑަށްވަރަށް ބޮ

 އްޔާ.  ކ ރި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ މަށްޖަވާބ ދާރީވ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތް  ްއވަރީޑ މަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަދާއިރާެގ  އާރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ޝަރީފް.ދަމް  ރ  

 މައިކ .  ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް 

 

 :ދެއްކެވ ންވާހަކަ ޝަރީފްދަމް ރ  އާންބަމެދާއިރާެގ  އްވަރީޑ މަ

ފ އަ އިްއޒަތްތެދާނައިފަރ   ރަތަމަ  ޅ ަގނޑ  އެންމެ  ހ ށަހެޅ އިރާެގ  މެންބަރ  އެ  ަމއްސަރި  އަދި  ސީލަައކީ  އްވި  ރިޔަސް 

މަޖިލީއަޅ ަގނޑ  ދޭންޖެހޭ އްމާލ ކަމެސަވިޔަސް  ހ ން  މެން  ކޮމިޓީަގިއ މައްސަލައެ    އަދި  ފާހަަގކ ރަން.  ހަމަ  ކަމަށް  އް 

ވިޑ ަގިއ މަރ ާވ  ކޮ   ،ނަވާނެ ފަދައިންން. އެނިގވަޑަިއަގންދ ކ ރަޅ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިެގންދާނެ ކަމަށް އ އްމީނަގރަ

ތަޙަންހ މީ އެ  ޢާއިލާތަކ ން  އަޅ ަގނމައްެގ  އެއްޮގޑ ލ ކ ރަނީ  ތްދަތި ހިނ ކ ރެޭވވަރ ެގ  ސާސްހ އި  ވެސްތަކަށްމެންނަށް 

ޢާތަކެއްސާސްހ އި އޮ  އިލާއާ.  މޫދާއިރ  އެންމެ ކ ޑަމިފަހ  ވަކިެވެގން  ތ މަށްދ ރ ަގއި    އަދި  ،ނ ލައިނ  ވެސް ދެކިނ ން 

ބައިެވރިވެކަށ  ެވސް  ބަޔަކ   ލެނ ނަމާދ ަގއި  އެތައް  ކ ރަމ ންދާހިތާމަ  ފ ންވޭކަމީ  އެހެން  ތަކެއް  މާ،  ވީކަމެއް. 

 ދަދާއި މަރ ވާ އަ  ންޖެހިެގން މީހ ޑ ވިއި ކޮ ގަ އްޖޭރާ  ،ކާރ ންހި ސަރ ވެދި  ޖެހޭންމިއަދ  އެބަ މަސައްކަތްކ ރަ  ނޑ މެންއަޅ ަގ
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ތ ަގއި  ދެކޭޮގ  ޑ އަޅ ަގނ އް ކ ރ މަށް.  ކެ ރެވޭނެ ހ ރިހާ މަސައްކަތްތަމަށް ޓަކަިއ ކ ްއވ ކ ރެކޮންޓްރޯލް  އަދި ބަލިޖެހޭ އަދަދ 

ސްޓ  އަވަހަށް ކ ރެވޭނެ ޓެަގިއ  ތަކ  އަތޮޅ   ،ންއްވި ފަދައިރ  ވެސް ފާހަަގކ ރެމެންބަ  ތެރިތްޒަ ދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއް 

ޮގ  ނަތީޖާ،  ޮގތާއި  ލިބޭނެ  ވަ  ތެއްއަވަހަށް  މީަގިއ  މިއީ  މ ހިންމ ވ ން  ކަމ ަގއި    ރަށް  ދެކެން.   ޑ ައޅ ަގނ ކަމެއް 

  ،ދިޔަ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިެގންންސްފަރެނިއ ސް ކޮންެގ  މަދ  ޞާލިޙްޙައްމ ަގއި ރައީސް އިބްރާހީމް  ރޭ ؛ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

  ޑ  ައޅ ަގނ ދިޔަކަން.  ހަނދ މަފ ޅ ން ނެތިެގންފާނ ެގ  ކ މަނި  ްއެގ ނަން އެ ވިޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި މ ހިންމ  ތިން ވަޒީރެކޮ

އެއީ ދެކޭޮގ ހާތ ަގއި  މިކަހަލަ  މަސައްކަތެލަ  މ ހިންމ   ވިޔަ ތްއްަގިއ  ކަމަށް  ބޭފ ޅ ން  ކ ރަްއވަންޖެހޭ    އެ  ،ސްތަކެއް 

ނެތިެގންނ ނިކ ފާމަ ނަންތައް  އެ  ހަނދ މަފ ޅ ން  ސީދެކޭޮގތ ގަ   ޑ އަޅ ަގނދިއ ަމކީ  ެގ  ެއއީ  ަމއްސަލަެއއް.  އި  ރިޔަސް 

  ދާޅެއް ނ ެގ ނަންފ ޅެއް ވިމްރާޢިނ ވޭ. ހޯމް މިނިސްޓަރ    އްޅެއް ވިދާޅެ ފ ންެގ ނަހިދ ޝާهللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދ ގ  ފޮރިން

އަދި   މާނ ވޭ.  ވަޒީރ   ނަރިޔާެގދިފާޢީ  ނ ވޭ.  ޅެއްފ ން  ވިދާޅެއް  މި   ބޮޑަށް  އެންމެ  ހާލަތ ަގއި   މިއީ 

ބޭފ ޅ ން.  ޖެހިަވޑަިއަގންނަމަސައްކަތްކ ރައްވަން ޢަބްދ ދެކޭގ   ޑ އަޅ ަގނވާ  މި ވަގ ތ ޝާ هللاތ ަގއި  ބޮހިދ   ޑަށް   އެންމެ 

މަސައްކަތަކީޖެހިވަޑައިަގންނަވާކ ރަްއވަން ހ ރި،  ނެ  އެހީތެރިކަން  ދ ނިޔޭެގ  ހިސާބަކ ން  ޓަކަިއ ހޯއްދެވ ހާ  މަށް 

ށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ޑައަޅ ަގނމަ ކަމަށް  ހ ރީ  ފައިވަރަށް ައސަރ ކ ރަްއވާރައީސް  ޖެހިވަޑައިަގންނަވާ މަސައްކަތް.  ކ ރަްއވަން

އަދ  ބޭނ ންވާނެ ޮގތް ކަމަކަށެއް މި  ންދިވެހި  ،ކ ރެވޭ ކަށް ަގބޫލެްއ ނ ޑައަޅ ަގނ.  ނ ވީވިދާޅ ޝާހިދ ެގ ނަން  هللا ޢަބްދ 

ހާލަ ރައްޔިމިހާ  ރާއްޖޭެގ  ތިބިއިރ ތ ަގއި  ރައްޔި. އދ  ،ތ ން  ޓަކައި  ހޯއްދެވ މަށް  ޮގނޑިެއއް  ފައިސާެގ   ތ ންެގ 

ންވާނެ  ނ ބޭވެސް  ަގއި އެްއޮގތަކަށް ކޭޮގތ  ދެ  ޑ ައޅ ަގނ އެއީ  ،  ޝާހިދ  އެކޮޅ ަގއި ހ ންނެވ މަކީهللا ދ ޚަރަދ ކޮށްެގން ޢަބް

ަގއި ތިބި  ރ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ަވސީލަތެއް، ސަރ ކާމަތްންނަށް ޚިދ ރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތ . މި ވަގ ތަކީ  ންކަމެއް ނޫ

އެހ ރި ވަގ ތ   މި  ަވގ ތ .  މަސައްކަތްކ ރައްވަންވީ  ވެރިން  މަހެހާ  ފެނިެގންރ ތަކެޒަންން  ވަރަދިއް  ކަންބޮޑ ވާ  ށްއ މަކީ   

ވެސް  މާނިން  ޑ ައޅ ަގނ މެއް.  ކަ އިއްލަމ ން  ބޭނ ން  މެންނަށް ޑ އަޅ ަގނއި  މިކަމ ަގރައީސް،  ރި  ތެޒަތްދަންނަވައިލަން 

 ...ިގވާ ދެއްވާ ހީ ފޯރ ކޮށްތްމަޚިދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންބަރ . މެ އްޒަތްތެރިއި  ،ވަގ ތ  

 

 :ދެއްކެވ ންވާހަކަ ޝަރީފްދަމް ރ  އާންބަމެދާއިރާެގ  އްވަރީޑ މަ



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

22 

 

ގެ  ޑ  އަޅ ަގނލ ަގއި  ހާދާކ ރާ  އަ މެން ޝ ކ ރ   ޑ ަގނއަޅ  ށް  ނަ . އެ ބޭފ ޅ ންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭތްޕ ޅ ކަމަސައް

ނިންމަކަކޮޅ ވާހަ އެއްވެދިއަ   .ންއިލާނަ  ދަންނަވާ  ޑ އަޅ ަގނ ރ   ހަފަ  ސް  ބޭނ ން ހަމަ  އިތ ރަށް  ވަ  ،ލަން  ސީލަތްތައް 

 .   ރައީސްރި ތްތެޒަފ ރިހަމަކޮށްދެއްވ މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ  ވަޙީދ . ރި މެންބަރ  މ ޙައްމަތެތްޒަފާރ  ދާއިރާެގ ިއއް އ ނޫގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ  ކ ޝ 

 

 :ްއކެވ ންވާހަކަދެ ދ  ވަޙީދ މެންބަރ  މ ޙައްމަފާރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގ

ަގިއ  ސަލައި އްމަޅ އްިވ ކ އްލި  ބަރ  ހ ށަހެމެން  އިްއޒަތްތެރިރާެގ  ނައިފަރ  ދާއިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ދެ!އާ

އަޅ ަގނޑ   ވެ  ރަތަމަފ  ބޭނ ންނަވާދަންސް  ނާޒ ކ   އާދޭ  ަގއި  ތ ޔާހައ ެމއްެގ  ޤަ  ،ރައީސް  ތްތެރިޒަ އިއް  ؛ލަން 

  ެގ ކަންކަންޒާތ     ނ ކަތާކަމާރިފޯރ ންތެރި ޤައ މ ެގ ކެދިމާވޭ.    ންދިމާވޭ. ބޮޑެތި ކަންކަ  ޒ ކ  ކަންކަން ނާ  .ދ ވަސްތަކެއް

 ؛ހަަގކޮށްލަން ފާޑ އަޅ ަގންއސަ މި އޮތީ.   ައއިށްމ ޅި ދ ނިޔެއަ  ،އަށް އެކަންޏެްއ ނޫންްއޖެއް ރާތެލަ. މިކަހަލަ ހާދިމާވޭ

ފެތ ރެ ަގިއ  ދ ނިޔޭ ކޮހަލ ވިކޮށް  މިހާތަނަށް  ވިޑ   މ ންދާ  މީ  3.47ބަލީަގިއ  ދ މިލިއަން  ދޫހ ން  ގޮ ނިޔެ  ސި.  އްކޮށް 

  140އްޖޭަގއި ވެސް  ން ރާމެ ޑ އަޅ ަގނޖެހިއްޖެ.  ބަލި  ވަރަކަށް މިލިއަނާ ާގތަށް މިހާރ  މީހ ންނަށް  170ޑަކަށް  ނ ާގތްަގ

ފ ިގރެ  ވ   އަށް ެގްއލިެގންނަ  ފ ރ   ޑ އަޅ ަގނޮގއްސި.  ރާނަ  މި  އެ  ޞަެވސް  ފަރާތްތަތ ަގއި  ފ ރާނައެންމެ  ށް  އަކ ެގ 

ލައްވައިރަޙ  ސ ވަ އަދި  މަތް  ނިޢ   މިރ ޭގެގ  ޢާއިލާތަކަށް    ،ންވަރ ކޮށްދެއްަވއިމަތް  ދެއްވ ތްތެރިކަކެއަދި  އެދި ންން   

ިއ ދ ވާލ  މަސައްކަތްކ ރަްއާވ  ޔާދ ވާލ ، ރެ  އިޔާ ލްކ ރެއްވ މަށް ޓަކައި ރެކޮންޓްރޯއެއާއެކީަގއި މި ބަލި    ދ ޢާކ ރަން. ހަމަ

ޚިދ މަ ފްރޮ  އި،ތްތެރިންނާޞިއްޙީ  ޝ ކ ރ     ޑ އަޅ ަގނނަށް  ންޅ ބޭފ   އިހަ މެންއެން  ންޓްލައިއަދި  ފަށްފަށ ން  ހަމަ 

ފ  ބަލި  މި  ކ ރިމަތިޑ ނ އަޅ ަގރަތަމަ  ދަންނަވަން.  ތަީވއިރ މެންނާ  ވެސް  އަދިވެސް  އަން  ތ ފާަގއި  ކ ރެވ ނ .  ދާޒާތަކެއް 

ދަންނަވާޑ އަޅ ަގނ  ހަމަ  ބޭނ ން  އެ   ،ލަން  އަކިއަދިވެސް  ރޭއެކި  އ ޅެނީ.  މި  އިްއޒަތްންދާޒާަގއި  ރި  ތެަގއި 

ނަށް ހެދޭ ޯގސް  ންމެަގނޑ ޅ އަ   އަދި  ،މ ަގއޭން ދަސްކ ރ ސް ކަންކަމެން އަދިވެޑ އަޅ ަގނ ، ވި ޅ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާ

ޖެހެމ ންދިޔަ ރާއްޖޭގެ ބ ޒާތަކ ަގިއ ހިސާދާރަތަމަ ހެދ ނ  އަންމި ދަނީ. އެންމެ ފ  ކަތްކ ރަމ ންދޭ  އްރަނަގޅ ކ ރ މަށް މަސަ

  ތަކ ެގ ސަބަބ ން ޖެހ ން ޅ ވައަޅާ ފިޔައަކަށް މި ބަލި ޖެހިދާނެ ކަމަށް.  އާބާދީރެ ބޮޑ   ވ   އަށް   70%   ، އާބާދީއަކަށްޑ ބޮ

ށް  ސް، އަދިއަދަނަމަވެ. އެހެންނެ ކަމަށްން މަދ ކ ރެވޭއ ދިދާއިެގންނ ކަތަ ރާއަށް  ޙީ ދާއި ޞިއް. އެއީމަދ ވެެގންދާނެ ކަމަށް

މ ން ތ ރެންޓ ތަްއ މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ފެރ  ވޭރިއެތ އްކާ އިނެއަ  .ތްނެއް  ށެ ނާކަންޅެއް ފެެގ ކޮ މެންނަކަށް މީ ޑ އަޅ ަގނވެސް  

ދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް ޤައ މެއް ނެތް ރަނަގޅަކަށް މި ބަލިން  ؛މަދ  ޤައ މެއް  ؛ސް ޤައ މެއްޔޭަގއި އެްއވެނިމި ދަނީ. ދ 
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 ހަލަްއ ރާޅ  އަންނާނެ. އެކަކާ އަނެއަނެއް  ށްއ މަޤަކ ރާ  މެނޭޖ  ައކ ން އެންމެ ރަނަގޅަށް   އޮތް. ދޭތެރެއަރަިއަގނެވިފައި

ށް މެން ރާއްޖެއަޑ އަޅ ަގނޖެހޭ    ބަރަން އެކ ަގބޫލ މެން  ޑ އަޅ ަގނއިރ ަގއި  މ ޅި ދ ނިޔެ ވެސް މި ދަނީ. ދާ  ްއގައިޮގތެ

މެން ސިޔާސީ ޑ އަޅ ަގނމިއީކީ   ؛ލަން ބޭނ ންމަ ދަންނަވާހަމެން  ޑ ައޅ ަގނ.  މަތިވާނެކަންރި ކ ކާ  ތަޮގންޖެހ ންވެސް މި  

 ވެސް ކީ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ންވަޅެއް ނޫން މީންޖެހޭ ދަނޑިން އ ޅެކަށް ހަދައިެގދައީސީ ބޮޑ   ، ސިޔާސ މަކަށްބޮޑ  މޫ

އެކީަގއި ކޮޅެންތަ ޒިންމާދާރ ކަމާ  ދައް  ވާހަކަ  މި  އެބަ  ސަޖެ  ްއކަން  ކަމެއް  ކޮންމެ  ބޮލަށް،  ހޭ.  ރ ކާރ ެގ 

އް ބަޔަކ  މި ތަހަކ  އެވަތ ަގއި ކޮންމެ ދ ލަހާ  ެގން މި އ ޅޭވެ ދިމާ  ،އިރ ަގއި ކަނޑާށްފ ޅަށިސްތަ އި އްޔާެގ  މްހޫރިޖ ރައީސ ލް

ހ ށަހެ އެެގޅިބައްޔަށް  ދަނީ.  އެ  ފ ރާނަތަން  ބައެްއެގ  މިއީ  އައް  ދަނީ.  މި  ނ ރައްކާވަމ ން  ހިތ ން ޑ   އަޅ ަގނށް 

ވަޑ އަޅ ަގނ  ހ ރި  ރާއްޖޭަގއި  ދަރ  ؛ލަތްސީމެން  އިރ އިރ ކޮޅ ން  ދައްކާ  ވާހަކަހޮމަވަންތަ  އެބަ  އެތާކ  ސްޕިޓަލެއްެގ   .

ގާއިމ ކޮށްފައެއް  ލަވަސީ ދިގ ނެތެއް  ނިއަހަރ   7  ތް.  ދައ ރެއް  އިންއިންމަެގ  ދިޔައިރ   ވަސީލަތް  ސާނީ  ލާފައި 

ފެންނަނީ.  އްގާއިމ ކޮށްފައެ މި  ނަތީޖާ  ޭއެގ  ނެތް.  ވާޑ އަޅ ަގނ  ެވސް  ދަތިމެންނަށް  މި  އ ނދަޫގ ހަކަދެއްކިދާނެ. 

ަގބޫލ ޑ  ައޅ ަގނ ވެސް  ތ ަގއި  ހާލަ މެނޭޖ   މިކަން  ރަނަގޅަކަށް  އެންމެ  ވީ  ސަރ ކާރަށް  ޮގތ ަގއި   ކ ރެއްވޭތޯ ކ ރާ 

ވަރ ަގިއ  މެންނަށް މިހާޑ އަޅ ަގނވަންދެން ވެސް މި ބަލި    މަސް  2އަހަރާއި    1މ ެގ ނަތީޖާ  ޔ ކ ރައްވަމ ން ދިމަސައްކަތް

، ންެގ އެޗް.ޕީ.ޭއއިމެންޑ ައޅ ަގނ  ،ރ ންމެންެގ ސަރ ކާޑ އަޅ ަގނ   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއިޑ އަޅ ަގނދި  އަރ ން.  ލްކ ކޮންޓްރޯ

ޚިދ މަތްތެ  ންެގމެޑ އަޅ ަގނ  އިރާޞިއްޙީ  މިރިން  އަނެއްދަކ ރެއްިވއްޔާ  ވެއްޓިހާރ   ބިރ ކާ  އޮތް  މި  ތ ން ލަހާ  ވެރިފަިއ 

  ޑ  އަޅ ަގނކަމާ ދޭތެރޭަގއި  ރެ ލ އިފަސޭހަ ހިސާބަކަށް ެގންޮގސްދެްއވާނެ މިއަށްވ   ،ޅ ރަނަގ  ،ރައްަވއިލްކ ޓްރޯވެސް ކޮން

ވެސް  އް ވާން. މިއީ އެށް އެހީތެރި ާވިގދޭން، ސަރ ކާރަށްމެން ޖެހޭނެ ސަރ ކާރަޑ އަޅ ަގނކ ރަން. ެއކަމ ަގިއ  ކެއް ނ އްޝަ

ސިލެހާ ބޮޑ   އްަގއި  ހަދައިެގން  ދަ އީޔާސީ  ވާޑ އަޅ ަގނ ކަށް  ނޫން.  ންޖެހޭދައްކަކެއް  ތަހަކަމެން  ދަނޑިވަޅެއް  ވާދަވެރި   

ތަކ ރާއަޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅ ންނަށް   ހަމަ  ދަންނަވާ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ބަލި ކ ރީ ؛ލަންރ ކޮށް  ޔާމީން  ރަީއސް   ެގ 

ބޭ   ،ވާނޭކ ރައް ރޯލްކޮންޓް ކޮންޓްރޯ ؛ންހީތެރިކައެ  ފ ޅާެގއެ  ބޭފ ޅާ  މަލްއެ  ދިނ ން.  މަޢ ލޫމާތ   މާތ   ލޫ ޢ ކ ރެއްވީ 

 ... ަގއިވަންވަން އެން ޗް ްއ އެއީ އެކެ ފ  ހެއްހާމަކ ރ ން. އޭެގ ސާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

 ަވގ ތ .  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 :ްއކެވ ންވާހަކަދެ ދ  ވަޙީދ މެންބަރ  މ ޙައްމަފާރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގ
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ެގއްލިރާނަ ފ   ބާރަ ހައްޔަރ ކ ދިޔައިެގން  ވެސް  ކ އްޖަކ   ޓ ވީޓްކޮށްލި  ެއކަން  ވެސް  މާލޭަގއި ރީރ ަގއި   .  

 މި  . އިނޭގތޯ  ެގންދިޔަ ހާލަތ ެވއްޓި  ދިޔައިމަފެން ކެނޑިެގން  ޅިެގންދިސާއަކާ ގ ކ ޑަކ ޑަ ހާިއ  މް.ޑަބްލިޔ .އެސް.ސީަގއެ

ބާރ މެންޑ އަޅ ަގނވަނީ  ނަދަން ކަންތަްއތަ  ނަށް  ކަހަލަ  ވާހަފޯރާ  ކޮ ކ ެގ  ެއއީ  ހާކަ.  ދ ނިިވޑ   މ ޅި  އަށް ޔެ ލަތަކީ 

ހާލަތ ަގއި   މި  އެހެންވީމާ،  ހާލަތެއް.  އ ޅޭ  ހިތާމައެ  މެންނަށްޑ އަޅ ަގނއައިސްެގން  ކޮންމެ  ކޮންމެދިމާވާ   އް، 

ބޭފ ދަތިކަމަކީ  ހިތް ހައްދަަވިއެގންއީސީ  ސިޔާޅ ން  ތި  ސިޔާސީދަކަށް  ޮގތ ،  މަން  ބޮޑ   ނަަގަގފާން  އޮތް  ނޑެއް  ން 

  ެއއްެވސް  ލަން. އޭރ  އިޤ ތިޞާދީ ދަންނަވާޑ އަޅ ަގނވ ން ދޫކޮށްލ މަށް  އް ޅ އ  ޅ ްއވާދަވަިއެގން ތި އ ފ ރ ޞަތަކަށް ހައް

 .. ދަތިކަމެއް

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ތ ންރިޔާސަ

އިއް ބަރ މެން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  އެދެއްވާލަނިންމަ  ،ޒަތްތެރި  އިއް މާފަ  .ދެންވ ން  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ޒަތްތެރި  ންނ  

 މައިކ .  ،ތްތެރި މެންބަރ އިއްޒަ .ފަހ މީ ތިޔާޒްމްބަރ  އިމެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މީފަހ  ޔާޒްބަރ  އިމްތިނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންންމާފަ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަ  ވާޅިފައި މި  މަ  ،ލަ ކ އްލި  ގ ޅިެގން   ސަލައާއް ނޫނިއްޔާ 

ވަރަޑ އަޅ ަގނ ވޭއިރ   ކެ ވާހަކަދެ ވެސް  އެންމެން  ކަންބޮމެން  އިންތިހާއަށް  ވާހަކަށް  މައްސަލައެްއެގ  ދައް  ޑ ވާ  ކަނީ.  މި 

ރައް މެންޑ އަޅ ަގނ  ފ ރާެގ  މަމެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ އެބަދޭ.  ެވސް    ެގންއްލިެގތައް  ނަޔިތ ންެގ  ާވ  ފައި ދ ވެވަސީލަތްތައް 

މިއަ  ،ދަނޑިވަޅެއްަގއި އިންޑ ައޅ ަގނމަތިވެފައިވާތީވެ  ކ ރިލަތ   ހާ  ދި  ކަމެން  ެއބަ  ިއއްޒަތްތެންތިހާއަށް  ރި  ބޮޑ ވޭ. 

ން  ކ ކިޓ ތަކަތަ ޓޫލްފޮތްތަކަކ ން ނ ވަތަ މެނ އަލްތަކ ން ނ ވަ  ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތަކީ ިމއީކީ   ، ިމ މައްސަލަައކީ ؛ރައީސް

ޙައްލ ކ ރެވެން ޓަކައި    އަދި  މިކަމަށް  ނޫން.  ކަންކަމެއް  ސީކަމ މި  ނެތްހ ރި  ޙައްެގ  މި  ލ ދާ  ކަހަލަ  ދެންނެލިބޭ  ވި 

ޓޫލް ހަމަ    ލިޔެފަ.  އަލްތަކެއްނ މެްއ،  ކިޓ ތަކެފޮތްތަކެއް،  މިއްރިބާތަކެޖ ތަމިީއ  ޤަ  ކ ރަނީ      .އްަގއިތަކެއ މ ހ ރިހާ 

 ކެއް... ޅި ދ ނިޔެ މި ކ ރަމ ންދަނީ ހަމަ ތަޖ ރިބާތަމ  ،ނޫންެއއް ރާއްޖެދިވެހި

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ.  ،ރ ބަޒަތްތެރި މެންނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ތިމާފ ކ ރައްވާ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މަދ  ޝިޔާމްެގ މެންބަރ  ައޙްނައިފަރ  ދާއިރާ

ތެރި  ތްޒައިއް  ،ޖެހ ނީމައްސަލައެްއ ނަަގން  ޅ ަގނޑަށް ނިޒާމީއަޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް    !އާދެ

އަ  އަޅ ަގނޑ   ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އ ނޫގޑ އަހަރައީސް،  އިންދާ  ިއއްން  ދާއިރާެގ  މެންބަޒަފާރ   ރ ެގ  ތްތެރި 

 ރަްއވައި... މ ޚާޠަބ ކ  ނާމީރައީސް ޔާ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރަީއސ ޅ ގައި ކ ރީެގ ވާހަކަފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރި  ތެޒަތްއް ށް އ ނދަގޫވާނެ އިއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ވަރަ ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަން  ނި ؛މެންބަރ ްއޒަތްތެރި  އި

އަޅ ަގނޑ   ަގއި  މައްސަލައި ބެހޭ މައްސަލަ ނޫން މައްސަލަ  ެގން ނިޒާމާ އެޅިޑަހެން ދާއިރ  ކަނމެންބަރ  އޮންލައިންކޮށް މި

އް  ށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެ މެންބަރަތެރި  ، އެވަރ  ިއއްޒަތްކ ރަން. އެހެންވީމާޖ މި ވަގ ތ  މެނޭ

ނ   ންފާހަަގކ ރަްއވަނީ. މާފައް ތި  އެ ކަވާހަ   ބެހޭކަފ ޅާރައްވަނީކީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެއްކެިވ ވާހަހަަގކ ތި ފާ  ނޫން

  . ފަހ މީ ޔާޒްރ  އިމްތިްއޒަތްތެރި މެންބަެގ އި ދާއިރާއ ތ ރ 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ފަހ މީ ޔާޒްރ  އިމްތިމެންބަެގ  ދާއިރާނ  އ ތ ރ ންމާފަ

ރައީސް.  !  ދެއާ އިްއޒަތްތެރި  ދަންޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަައކީައޅ ަގނޑ   ލިޔެ،    އީކީމި  ، ނަވަމ ންދިޔަ  ފޮތްތަކެއް 

ފެންނަން ޙައްލ   ށް  ތ ން އަރައިަގތ މަލަވިޑ ެގ ހާކޮ  ؛ ޙައްލ ެގން ސީދާ މިކަމ  ކ ތަކަލްނީ މެނ އަތަކެްއ ލިޔެ ނޫކިޓ ޓޫލް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކޭ. އަދި  ހަކަ ެއއްެގ ވާލައްސަމަޑ   ރިބާކ ރަމ ންދާ ބޮޖ ޔެ އަލަށް ތަޅި ދ ނިމ .  އޮތް ކަންކަމެއް ނޫނޭ

ޤަ ކ  މި  ތަޖ ޑަކ ޑައ މަކީ  ޤައ މ ތަކ ެގ  އެހެން  ޤައ ެމއް.  ކަން  ބަލައިެގން  ޤަ ކ ރަ  ރިބާތަކަށް  އޮތް  އެ  ން  އ މެއް. 

ވެ ޤައ މ  ވަތަކަށް  މި  ތަޖ ރިސް  އެ  ބަލާއިރ  ބާނީ  ޤަ   ،ަގއި ތަކަށް  ނ ހޯދިފަ. އ މ ތައެ  ޮގތްތަކެއް  ވަކި  ވެސް  ކަށް 

މެނ އަޅ ަގނޑ  އެބަދޭކްމެން  ސަރ ކާރ ން  ރެއް އިރާދަކ   .ކ ރަމ ން  ފިޔަވަހަރ   ރަނަގޅ ވީތީވެ  މީެގދަނާ  ަގއި  ކ ރީ ޅ ތަކެއް 

ައޅަ ނަތީ  ވޭ.އިފަ އިދީވެސް  ވެސް  އަޅައިދިނ މ ެގ  ރަނަގޖާ  ވެސް  ކ ރީަގއި   ވެސް  ޅ ވެފައިކިތަންމެހާ  އެންމެ  ވޭ. 

ޮގދާއަން ކަމަށް  ލަކަށް މިސާ  ،ަގއި ބަލާއިރ  ތަށް  ޒާކ ރި  ދިމާނ ވެދާނެ  ކަންތައް  ކޮވިޑ ެގ  މި  ެވސް މާލެއަށް   

އަންއަޅ ަގނޑ  އޭރ ަގއި  މިއީދާޒާކ ރެވ މެންނަށް  ވެެގންދަނީ.  ނޫން  ެއޮގތަކަށް  އެހެންނަމަެވސް،  ހަނ .  ދ ނި  ޔޭެގ މަ 

. ހ ރި ވަސީލަތްތަކަށް ރަންޖެހޭމެން އެބަ ަގބޫލ ކ  އަޅ ަގނޑ ށް  ކަމަ  ން ވެެގންދިޔަ ޮގތްކަންކަ  މި  އްަގއިހ ރިހާ ޤައ މ ތަކެ

މިހާރ   އަޅ ަގނޑ ބަލާއިރ ަގއި   ކަންތައްތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް  އަމިމެން  ޙައްލ ކޮއިހާހިސާބަށް  ވެސް    ށްދެއްވާފައިއިރ  

ދަމަދ ވަސީލަތްތައް    .ރިއެބަހ  ޙައް   ނޑިވަޅެްއަގއިެވފައިވާ  ކަންތައްތައް  އެ  ޓަކައިލ ކ ސަރ ކާރ ން  ެވސް    ރެްއވ މަށް 

ކ ރަްއވާފަިއވާކަން   މަސަްއކަތްތަކެްއ  ަގބޫލ ކ އަޅ ަގނޑ ބޮޑެތިބޮޑެތި  ހަމަ  ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭބައެ   ރަންމެން    .  
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 ކަެމއް  ދިމާވި  ހަމަސް  ވެކާ . އަނެއްޔައީން މި ދިޯގސްވެެގ  ތ ރަށް މެންެގ ހާލަތ  އިައޅ ަގނޑ ން މިކަން އޮއްވާ ވެސް  މިހެ

އަނެއްކާ ނއި މިކަަމށް  އެހެންވީމާ،  މ އަޅ ަގނޑ ވެސް  ޭގތޯ.  ހަމަ  މިކަމަށް ޅިމެން  ބައިވެރިެވެގން  އެކ ަގއި  ދައ ލަތް   

ށް ބޮޑަށް ސަރ ކާރ ން  ތީ މި މަސައްކަތް މިހާރ  ެވސް ފަށަިއެގން ވަރަރެްއވީކަތްކ ރަންވީ. އިރާދަކ  މަސައްޙައްލ  ހޯދޭތޯ

ެގންދަވާ. އަދި   މިކަމަސްޔިތ ން ވެއްރަ  ހ ރިހާ މެން  އަޅ ަގނޑ އެބަ  ސިންޖެހޭށް އެއްބާރ ލ ން އެބަ ދޭ  ހ ރިހާ  ސީ ޔާ. 

.  ކ ރަންލ ، ަގބޫދެކެން   އަޅ ަގނޑ ރަންޖެހޭ ކަމަށް  ކަތްކ އްބަ ަމސަެގން އެދީ   ންބާރ ލ އްފަރާތްތަކ ން ވެސް މިކަމަށް އެ

ރަރިއިްއޒަތްތެ ހިސާބެއްންދޫދޭ  ހަމަ ؛އީސް  ދޫަގޖެހޭ  ދޭންޖެހޭ.    އި  އެބަ  ޤައ މ  މ ޅި  މެންނަކަށް  އަޅ ަގނޑ ވެސް 

ތަޅ ލަ ވެެގއި އެްއކޮށް  ނޯވެޭވކަން  އެސްން  ަގބޫލ ކ   އެބަ  އެނިގަވޑައި ރޭންމެންނަށް  ބޮޑަށް   ،ަގންނަވާނެ.  ތަންކޮޅެއް 

ށް ެވެގންދިޔަ  ތަމ ެގ ހާލަމެންެގ ދިރިއ ޅ އަޅ ަގނޑ ތަކާއި،  ދިޔަ ޮގތް ންެވެގ  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް  ނީމާބަންދ ކޮށްެގން އ ޅ 

ބަލާޑ ތަކައަ   އެ  އި،ތަކާ ޮގތް ވެސް  ގަ ރ އިށް  ދޫމެައޅ ަގނޑ އި  ވަން  ޖެހޭދޭންޖެހޭ  ވެސް  ދޫދޭން  ދި އަ  ނެ.ގ ތެްއަގއި 

ތަމެއަޅ ަގނޑ އާެއކ ަގއި  ހަމައެ ހަރ ދަނާކޮޅެންން  ފި  އް  އަޅަވަޅ ތަކެ ޔަހަރ ކަށި  ވަގ ތެއްންއް  އެ ޖެހޭ  ވެސް  ަގއި  ކަން 

ަގބޫއަޅ ަގނޑ  މަށް  ކަރަންޖެހޭނެ  ކ  ރައް ކެތަޖ ރިބާތަ  ލ ކ ރަން.  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަނީ  މި  އެހެސްއީ  އެކ ަގިއ    ޔާވީމަ ން. 

ސަރ ކާސްވެއަނެއްކާ  އެ  މި  ފިޔަވަޅަށް  ރ ން  މަރ ައޅ ަގނޑ ޅ ްއވި  ހަމަ  ދަންނަވަޙަ  އިްއޒަބާ  ރަތްތެން.  ިމ   ؛ސްއީރި 

ަގންނަ ސް ބަލައި ވެއ މ ތަކ ން   ޤަ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ  ،ންވަމ ންދާ ފަދައިނަސް ދަންވެން އަބަދ މެމަ ައޅ ަގނޑ އަކީ ހަލަމައްސަ

ހޭ ކަމެްއ  ޅެންޖެޗެއް ެގންގ  އެޕްރޯރީޓްފް ކަންފް ނޭޝަން ނޫނިއްޔާ ހޯލް އޮލް އޮމިއީ ހޯ  ،މަކަމަށް ވަނީނަތަށް ބަލާ  ޮގ

ރިހާ ެގ އެހެން ހ ލަތ ޑިވަޅަކީ ދައ ހައްޓަންޖެހޭ. މި ދަނމަބަ ދައެ  ން ވެސް ރައީސް. ާގނޫނ ެގ ބާރ ވެރިކައިްއޒަތްތެރި

ހ އްޓިފަިއ  ތަކެމ އައްސަސާ އޮންނަންޖެހޭވެްއ  ނޫން.ަވގ  ނެ  ސް  ރައްޔި  ތެއް  ެވސް ތ މިސާލަކަށް،  މަޖިލިސް  ންެގ 

ށް ކަަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތަރައިއަށް  ހ ންެގ ޙައްޤ ތަކަމީ   .ންޖެހޭނެެވެގނެއް ނ ވާނެ. ާގނޫނ ެގ ވެރިކަން ހިނަގފައި އޮހ އްޓި

ވެެގން ސްވެ ހަމައަޅ ަގނޑ   މަށްކަ  ނ ވާނެންޮގސްެގ  އަދި  ބަލަންޖެހޭ.  ޮގތަކަށް  ޖަ  އެާއއެކ ަގއި   މެން  ވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި 

، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  ވެސް  ނެ. އެހެންވީމާ ވެސް ޖެހޭންތ ަގިއ ވެސް އޮންނަހިނަގންޖެހޭ ދައ ލަތެއްެގ ޮގ

ެވސް  މިވެ  ކ ރަމ ންދާތީދާއަ ރައްޔިައޅ ަގނޑ ދަނޑިވަޅ ަގިއ  ހަަމ  މަޖިތ ން   ރައީސަެގ  ވަގ ތ ަގއި ލީހ ެގ  މި  އަދި  ށް 

ހަވާލ ެވވަ  މަޖިހ   ިއެގން ޑަރައީސްކަމާ  މަރ ޙަބ  ރައީސަހ ެގ ނައިލީ ންނެވި  މި    ،ބާ ދަންނަވަންށް ވެސް  އޮންލައިންކޮށް 

ކ  ެގންދިއ މ ެގރިއަކަންކަން  ފ ރ ޞަތ ށް  ދެއްވިންމެއަޅ ަގނޑ     ޓަ  ނަށް  ިއއްކަމަށް  ރަީއސްރިތްތެޒަކައި.   ؛ 

ސަރ ކާރ އަޅ ަގނޑ  ތެރެއިމަެގ  ރީކ ރ މ ޖަވާބ ދާ  މެން  އެނިގވަޑަ ންސައްކަތ ެގ  ވެންޓިލޭޓަރ ެގ    ،ވާނެނައިަގން 

ހަލަމައްސަ ވެސް  ކ ރެްއވި ސަރ ކާސީދާ    މައަކީ  ރައްޔިތ ންެގ  ސީ ؛ރ ން  ކ މަ ދާ  ކަމެއްރެޖިލީހ ން  .  އްވި 

މަޖިލީހ ން ތ ޔިއްރަމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ  ފާރަ  ންެގ  ކަންކަމަށް  ތެރެއިންމި  ޮގސް  ވެރިވ މ ެގ  ހޯދ އަޅ ަގނޑ   ނ  މެންނަށް 

މައްސަ މި  ޙައްައކީލަ މައްސަލަެއއް  މިކަމަށް  ހޯދ .  މަޖިލީލ   ރަްއޔިތ ންެގ  ވެސް  މަސަްއކަތް   .ކ ރެވޭ  ންހ މ ެގ 
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ދެންނެވީ މި  ހޯލް  ހޯ ؛އެހެންވީމާ،  ކަންޓްރީ،  އޮފް  ނޭޝަންލް  ގަވައޮފް  އޮފް  ހޯލް  މި،  އެޕްރޯޗެކޭ    ރމަންޓް 

މައްސަލަެގންގ ޅެންޖެ މި  ޓަކައިތަހެނީ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ކޮވިޑ    ،އް  އިްއޒަތްތެރި  މި  ޓަކައި.  އަރައިަގތ މަށް  ހާލަތ ން  ެގ 

 ކ ރާ...ބޫލ ގަ އަޅ ަގނޑ     ،އިގަ ތ ޮގކ ރާ ބޫލ ަގ އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ރައީސް،

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތ . ަވގ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ހާ އެމަރޖެންސީ  ހާލަދެ  ެއއް  ވަނީ.  މި  ައއިއްސަ  މެދ ވެރި  ،ލަތަކީތެއް  ހާލަތެްއ  ވަނީ.ޞިއްޙީ  މި  އަނެއް    ވެފައި 

މަޖިލީހަ  ،ހާލަތަކީ ޓެރައްޔތ ންެގ  ދީފައިވާ  ހަރަށް  މި  ވެސް  ލާއެއްެގމަރިޒަްމެގ  އެއީ  ހާލަތެއް.  މަރޖެންސީ ވެސް 

މި   މަޖިލީހ ެގ ރައީސް  އޮންނެ  ވަގ ތ ހާލަތެއް. ރައްޔިތ ންެގ  މަލާއެްއަގިއ  ހަ  ނ ރައްކާތެރި  ައވަހާރަކޮށްލަންދިން  ،ވީއެ 

މެން ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ   ހާލަތެއް ސީދާ ދެ އެމަރޖެންސީ  އީ. އެހެންވީާމ، މިޓަކައިމަށް  ވ ބޭސްފަރ ވާ ހޯއްދެ  ސްމިހާރ ވެ

ދެ މި  މަސައްކަތް   ބަލައިަގނެެގން،  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭޮގތަށް  ކަމަށް  ނޭޝަން  ދެކެން.ނެ  އޮފް  އެޕްރޯޗެްއ    ހޯލް 

އެޑްރެސް މި    ޅެންޖެހޭނެ.ެގންގ  ކަމަކަށް  އަޅ ަގނޑ ކ ރެވެހ ރިހާ  ކަމަށް  ބޮޑަށް    ން.ކ ރަބޫލ ަގ  ންޖެހޭނެ  ވަރަށް 

 ތަށް.ރ ޞަފ  ވިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މެންބަރ  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ނ ކ ތާ  ރ .  ފާހަަގކ ރެއްވި  ތ ންެގ  ރަްއޔި  ،ތި 

މިމަ މަސައްކަތް  ކ ހާލަތ ގައި  ޖިލީހ ެގ  ވެސް  ެގންދި  ވެސް   ؛ޔ ންރިއަށް  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި 

އަހަރ   ،ވާނެވަޑައިަގންނަ އެނގި  ފ ރަތަމަ    މިދިޔަ  ރަްއޔިލޮކްޑައ ވެސް  ވެސް  މަނާެއކ   ފ ރަތަމަ ތ ންެގ  ޖިލީހަކީ 

ނޑ މެން ވަގ ތ ން ހަމަ ފެށިެގން ވެސް ައޅ ަގ  ސ ރެދ ވަހ ން  ރަތަމަ. އަދި ފ އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތް ފެށި މަޖިލިސް

ފަށައިފިންއިންކޮއޮންލަ މަސަްއކަތް  ވެސް    .ށް  ދ ވަހަކަށް  މަސައްކަތެއް ރައެންމެ  މަޖިލީހ ެގ  ްއޔިތ ންެގ 

ތަކ ަގިއ  ޔާ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެއކ  ވެސް އިރާދަކ ރެްއވިއް   ލޮކްޑައ ނާ  އަދި މި ަވގ ތ  ވެސް، މި  މެދ ކަނޑައެއްނ ލާ.

ފ  މަވެސް  ެގސަ ރިހަމައަށް  ކ ރިއަށް  ޚާއްޞަކޮށް  އްކަތް  އަދި  ނަރަންދާނެ.  ހަމަލާމޭ   6ޝީދަށް  ރީސް  ދިން    އާަގިއ 

ކ ޑަ  241ޅިެގން  ގ  މަސަްއކަތަށް  އިންކ އަރީެގ  ޕާލިމެންޓްރީ  ހިނަގމ ންދާ  ނާންނާނެ    ކޮމިޓީން  ފަސްޖެހ މެއް  ެވސް 

މެންބަރ ންނަށް  ކަވާހަ އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ންޮގޅީޗަމައްދަންނަވަން.  ހަމަ   
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  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   މައްޗަންޮގޅީ.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، މައިކ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ޚައިތަމް ދ އަޙްމަ މެންބަރ 

ޚައިތަމްއަޙްމަ މައިކ    އިްއޒަތްތެރި  . ަމއިކ   ،ދ   ެއދެން.  އަންމިއ ޓް   މެންބަރ   ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ކޮށްލަދެްއވ ން 

މެންބަރ ،  އި އެދެން.  ޗެކ   މައިކ  ްއޒަތްތެރި  ޗެކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ ކޮށްލައްވަކ  އިްއޒަތްތެރި  ،  ންދެން 

 ށް ފ ރ ޞަތ އަރ ާވނަން.ޢަބްދ އްލަޠީފަޔާސިރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޠީފްެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ޝ ކ ރިއްއްޝ ކ ރި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފައިޔާ  މިއަދ   އާދެ!  ކ އްލި    މި  ސް.  ވާ 

ބަ ހ ރި. ފ ރަތަމަ ވެސް  ތާތަކެްއ އެހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ބައެއް ނ ކ ފާ ހަމަ  ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ސަލައާ ބެހޭ ޮގތ މައް

ވަނަ އަހަރ  މ ޅި ދ ނިޔެއަށް، މ ޅި   2021އާދެ!   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދ ނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭއަޅ ަގ

އަޅ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ތާރީޚ ަގއި  ަގނޑ މެން  ދިވެހިރާއްޖެ  ފަހ ެގ  މި  ދަނީ  ފަދަ ވެމި  ނ ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސް 

ތެރެއަހާއަ. އިންތިއަށްދ ވަސްތަކެއްެގ ތެރެ  ެއކިެއކި ވަރ ަގދަ އިކޮނޮށް. ދ ނިށް ދަތި ދ ވަސްތަކެްއެގ  ެވސް  އް  މީތަޔޭެގ 

މެންެގ  ތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ޒައިއް ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ސްން. އެހެންނަމަވެވަމ ޝްލޭދަނީ ކް މި މިއަދ 

  ންދެވޭނެ ެއއްޗެއް ނޫން. މި ދެ ން ެގިމއީ ަވކި  އިކޮނަމީއާ  ޅ ަގނޑ މެންެގއަ  އި،ހެލްތާ  ންމ  ޞިއްޙަތ  ނ ވަތަ ޕަބްލިކ އާ

ދެ ެގންދެވޭނެ  އެކ ަގއި  ެގންދަންޖެ  ކަމަކީ  އަދި  ދެހޭ ކަންތައް.  ފާހަަގކޮށްލަންކަމެ  ނެ  ހަމަ  މި ޅ އަ ؛އް.  ަގނޑ މެން 

ދިވެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަދާ  ހިމަސައްކަތ ަގއި  އައިއިރ   ސަރ ކާރ ން  ފިޔަވަޅ ތަ   ހިސާބަށް  ކ ރެ އަޅާފަިއވާ  ވ ނ   ކާއި 

އ ފަލާ ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ބަލައިަގންމަސައްކަތްތަކަކީ  ރަީއސް  ނަކީ  ިއްއޒަތްތެރި  މި   ؛ަމސައްކަތެއް.  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކެއް ހ ރި. ތަރ  ލޯނ ތަކާއި ެއތަކެއް މައްސަލަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތައް ދަތިތަކެްއ ހ ރި. ބައިވަވެރިކަން ލިބ ނ އިރ ަގއި އަ

ދަ  އެހެންނަމަވެސް، ދ ވައެ  ކޮންމެ ސްތި  ކ ރަންޖެހ ނ   ޓަކައި  އަރައިަގތ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ތަކ ެގ 

ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހި ދި ޚާއްޞަކޮށް މި ޕެންޑަމިކ މަސައްކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ކ ރެވެމ ންދާ ތަން ފެނޭ. އަ

ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްން  އެތަކެއް  ލ އިތަޓަކައި  ހޯއްދަވައިދެއްކަތްތަކެއް،  ޓަކަިއ  ވ ކެއް  މަށް 

ކ ރަްއވާފަިއވާމަސައްކަ ފާހަަގކޮށްލަންތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   އެކަން  އަޅ ަގ.    އެތަކެއް   ،ރަންފާހަަގކ ހަމަ  ނޑ   ޮގތ ން 

ތަކެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި އެތަކެއް މަސަްއކަތްހަމަ ހަލ އި  ޞާދ އިމ ކ ރެވިއްޖެ. އިޤ ތި ާގ  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ސިލިޓީތަކެއް  ފެ

ހަމައެާއއެކީ  ޚިދ މަތްކ ރެިވއްޖެ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަބްަގއި  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ޓަކަިއ  ޒްސިޑައި ތަކ ން  ކ ރ މަށް 

މަސައް ކެތައެ އަޅ  ްއ  ކ ރެވިއްޖެ.  ވެކަތްތަކެއް  ރޭަގއި  ދިޔަަގނޑ މެންނަށް  މި  އިިވެގން  ެގ އަޅ ަގނޑ މެން   ، އީސް 

ދެ ޚިދ އަނެއްކާވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ހަމަ  ސަބް  މަތަކ ން  ވާހަކަ.  ިއޒްޑަސި ޓަކައި  މިީއ  ކ ރެވިެގންދާނެ 

ަމސައްކަތްއަޅ  ެއކ ަގއި  ަވގ ތ ަގނޑ މެން  ަވގ ތ ތަކ ރަންޖެހޭނެ  ދަތި  އަޅ ަގނޑ މެތަކެއް.  އެންމެންެގ  ކެްއ.  ންެގ 



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

29 

 

ަވގ ތ  ހ ރި  ފާހަަގކޮށްލަންތަ ކަންބޮޑ ވ ން  ައޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ައއިއިރ ަގއި    ިމައދާ  ،ކެއް.  ހިސާބަށް 

މެޅ އަ މަސައްކަތް  މި  ފ ރ ޞަތ ނޭޖ ަގނޑ މެންނަށް  ފަހި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފިޔަވަޅ ތަކެ ކ ރ މ ަގއި  ފަހި  އް ތަކެއް، 

ކަމަށް  އެޅި ރައީސް ންރަ ބޫލ ކ ަގފަިއވާ  އިއްޒަތްތެރި  އިންތިހާއަށް ން ަގނޑ މެއަޅ މިއަދި   ؛.  ބަލި  މި  ތެރޭަގއި  ެގ 

  ، ފާހަަގކޮށްލަންެވސް ހަމަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެޮގތ ން    ެގބޮޑ ެވެގންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

ތެރޭގަ  މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސްހާއި  ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ސަރަޙައްދ ތަކ ގައި  ،ރ   ެއކި  ބަލި ރާއްޖޭެގ  މި   

އަށް  ފެސިލިޓީެއއް ނެތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އިންތިހާ  ކ ޅ ދ އްފ ށީގައި  ލްކ ރ މަށް ޓަކައިފެތ ރެމ ންދާއިރ ަގއި މި ބަލި ކޮންޓްރޯ

ތ ރ ަގިއ  ެގ އ ރާއްޖޭ  ސ ން ޯގސް ދ ވަސްަވރެއްަގއިކަނޑ ަގދަ، މޫ  ޞަކޮށްކަންބޮޑ ާވ ކަމެްއ ކަމ ަގއި ދަންނަވާލަން. ޚާއް

ޑ  ހާލަތ ަގިއ ިވޔަސް  ނަގިއ ނޫން ކަމަށް ވިޔަސް އަދި މާބަކޮވިޑ   ؛ތިބި އެންމެހައި ރައްޔިތ ން ެއކިއެކި ޚިދ މަތްތައް

  ހި ވެބ ން އިންތިހާއަށް ދިޓަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަނ ަގއި ފެސިލިޓީއެްއ ނެތ މ ެގ ސަބަށްދ އްފ ޖެހެނީ ކ ޅ ކ ރަންދަތ ރ 

އަތ ންނަރައްޔި ޚާއްޞަ ށް  އ ތ ދި  ރައް ކޮށް  ދަތިތަކާރ ެގ  އެބަ  ފާހަަގކ ރަންކ ރިމަ  ޔިތ ންނަށް  . ޖެހޭތިލާންޖެހޭކަން 

ރައީސް މިއާއެކީ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ޚިދ މަތްތެރިން   ،ަގއި  ޞިއްޙީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ބ އިންތި އަދިހާއަށް  ކ ރަްއވާ.  އެބަ  މަސައްކަތްތައް  ފްރޮއެ އާހަމައެ  ރަ  އެލަވަންސްެގންޓްކީަގއި  ޮގތ ަގއި  ލައިން  ެއ   

ފާހަަގދެމ ންދޭެއބަ  އެލަވަންސެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް   އަޅ ަގނޑ   ބޭ.  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކޮށްލަން  ިއ އަތޮޅ ތެރޭގަ   ، ރައީސްންޭވ 

ފެށ ނީ ހަމަ  މަސައްކަތް  މި  ކ ރަމ ންވެސް  ރައްޔިތ ންތައްސ ރެ  ޚާްއޞަކޮށް  ،ކެއްދާ  ކްޓަރެގ  ސެ  ހެލްތ   އަދި 

އި  ން އަ ކ ރަމ ފ ށީަގއި މަސަްއކަތްއްކ ޅ ދ   ެގއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންހިސާބަށް ައއި  އެބަ ތިބި. މިއަދާ  ންތަކެއްފ މ ވަްއޒަ

  ، ނ ވާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީންސް ލިބިފައިވަކަށް މި އެލަޔައެްއވެސް ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތެރި

ންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ރަްއޔިތ   ހަމަ އެ ބޭފ ޅ ން ެވސް އެ ެގންދަވަނީ ދިވެހި ؛މި އެލަވަންސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް

ރައްޔިތ ން ރެއ ތ ރ ެގ  ޚިދ މަތްކ ރ މ ަގއި  ދ  ޔާ ނަށް  މަސައްކަތްއި  މި ވާލ   ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ކ ރަްއވަމ ން. 

އިންތި ލިބޭނެ  ހަމައެލަވަންސް  އެދޭހ ޖެ ޒާމ   ނ ހަނ   އަޅ ަގނޑ   އަކަ  މަކީ  އެން.އީ.ޯއ.ސީން ވެސް  މެއް.  މިކަމ ަގއި  ދި 

އެކ  އެދެން. ހަމަ ދެން އޮތް ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ     ލާޞްތެރިކަމާޚ ނ ހަނ  އިހަމަ  މަށް އަޅ ަގނޑ   ވ ދެއް   ރ ލ ންއެއްބާ

 ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން... ހަމަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ، ތ  ވަގ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޠީފްެމންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 
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އެންމެޔާރިއް ކ ޝ އާދެ!   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން    އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ދަތި  ،ފަހ   ަގިއ  ތ ވަގ   މި 

ދޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި  ދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އެހާވެސް ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ެވެގންނަަގންޖެހޭ ހ އްދަތައް ނެގ މ ަގއި ވީ

 ރި ރަީއސް.ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  އަޙްމަދ  މައްޗަންޮގޅީވަރަށް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ    

ޗެކްކޮށްލަދެއް)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ޚައިތަމް އަދިެވސް  މެންބަރ ،  ވާހަކަފ ޅ ވ އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ކޮންެމ  ން  ދައްކަވާ 

މެންބަރަކަށް އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދ   މަްއޗަންޮގޅީ،  ފަހ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ޚައިތަމްެގ   

 ހީމް ޝަރީފް.ރ  އިބްރާކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ .ލާނަންއި ކ ރޭތޯ ބަލަމަސަްއކަތް ކ އިމަ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްލާކެ

އަޅ ަގނޑ  ެވސް   އްލި މަްއސަލައަށްއަޅ ަގނޑ  ވެސް ިމއަދ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ކ   އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވެސް   އަޅ ަގނޑ   އެދ ނީ  ެއއްޗެ ދެފ ރ ޞަތަކަށް  ދަންނަވާތިން  ދެކޭ   މަށްލ އް  ައޅ ަގނޑ   ބައިވެރިވީ.  ބަހ ސްަގއި  މި 

އަޅ ަގނޑ ޮގތ ގަ  މިއި  ރާއްޖެއަށް  ކ ރިމަތިވެފައވާ    މެންެގ  އަލަހާމި  ވަގ ތ   ހާލަތެއް.  ހިތާމަވެރި  ވަރަށް  ދި ތަކީ 

ފ ރާ ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތެރެއިން  ރަްއޔިތ ންެގ  ޅ ންނަށް ބޭފ ހ ރިހާ  ޢ ކީ  އަލްވަދާ  ނާނަތައް، 

ސ  ނިޢ މަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިމީ  އެވަރ ޭގެގ  އެ  ލެއްވ ން  އަދި  ދ ޢާކ ރަން.  ކެތްތެރިކަން ޢާދި   އިލާތަކަށް 

ބަލީަގއި ތަޙައްމަލ ކ   ން އެދި ދ ޢާްއވ މިންވަރ ކޮށްދެ  ވަރަށް  ބޭފ ޅ ންނަށްހާ  ރަމ ންދާ ހ ރިދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ މެން 

 ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ކ ރާދާއިރާަގއި މަސައްކަތް  ވަޅ ަގއި ޞިއްޙީނޑިދަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. އަދި ހަމައެއާެއކ  މި  ވައަ

އަޅ ކ ރަ މަސައްކަތަށް  ބ ރަ  ފާހަަގކޮްއވާ  އެކަން  ހަމަ  އި  ،ށްަގނޑ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ބޭފ ޅ ންނަށް  ްއޒަތްތެރި  އެ 

ދަ ؛ރައީސް ހަމައެވަޅަނޑިމި  ައއިސްެގން  ކަކީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނޫން.    އ ޅޭނި  ހަމައެކަނި ދަނޑިވަޅެްއ  މިކަމަކީ 

ތަޙަޖެދިވެހިރާއް މ ޅިއްމަލ އިން  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  ބަލި  ކ ރާ  މި  އ   ދ ނިޔޭގއި  ފެތ ރިފަ.  ދެކ ނަށް،  ވަނީ  ތ ރ ން 

ޞާދީ ޮގތ ން ރެ މާ އިޤ ތިވ   ވަނީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ފެތ ރިފަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގށް ވަނީ މި ބަލިއިރ މަތީން ހ ޅަނ

ޤައ  އަޅަމ   ،މ ތަކ ންރަނަގޅ   ފިޔަވަޅ ތައް  އެކި  ބޭފ ޅ ން  ރަނަގޅ އެ  ޗައި  !ންެގންދޭ.  ކަހަލަ  ިމސާލަކަށް  ނާ 

ންދޭ ޗައިނާ ކަހަލަ ޤައ މ ތަކ ން. އެކަމަކ   އް އަޅަމ ންެގކެތަވަޅ ން ވަރަށް ހަރ ދަނާ ފިޔަެގކޮށްޑަރ  ބަންދ ޤައ މ ތަކ ން ބޯ

ތިޞާދ . އިޤ ދެ  އިޒެްއެގ  މިއީ ހަމަ ވަރަށް ތަފާތ  ދެ ސަ  ޞާދާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދާއެ ބޭފ ޅ ންެގ އިޤ ތި

ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ދާއިއަނެއްކާ  މަސައް ޞިއްޙި  ބޭފ ތް ކަރާެގ  ތަންތާކ ރާ  އެ  ދާއިރާ  ންެގޅ ންނާއި  އި  ގަ ޞީއްޙީ 
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ބޭފ ޅ ންނާމަސައްކަތް ދަންނަވަނީ  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ތަފާތ .  ވަރަށް  ޞިއްޙީ   ،ެވސް  މިހާތަނަށް   އަޅ ަގނޑ މެން 

މަސަްއކަތްދާއިތާ ިގހައި  ބޭފ ޅ ންކ ރާ  ރާއްނަނަ  ެގނެސް،  ޖެކީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޭރ ން  އްޖޭަގިއ ރާއިން 

ބޭފ ޅ ންނޭކ ރަމ ންސައްކަތްމަ ޕެންޑަމިކ ނަ  ދިޔަ  މި  ވިޔަސް.  ކަމަށް  ޑޮކްޓަރ ން  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ތެރޭަގއި ރ ހ ން  ެގ 

ކ  ނަރ ހ ން ވެސް  އެއާ ހަމައެއާއަދި  ކްޓަރ ން އެނބ ރި ޤައ މަށް ޮގއްސި.  ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ވަރަށް ިގނަ ޑޮބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   

ބޭފ ޅ ން އެ ދެއްވާ    އި މަސައްކަތްކ ރާދާއިރާަގެގ ތިބި މަދ  ޞިއްޙީ  ވަޅެއްެގ ައޅ ަގނޑ މެންމިފަދަ ދަނޑިޮގސްފަިއވަނީ.  

ދަންނަވަން.   ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ އެއްފަހަރ  އަޅ ފ ރިހަމަ އެއްބާރ ލ މަށާއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބ ރަ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް  

އަޅ ަގނޑ  ދާއި  ،ދެން  މެންބަރ ރާމާވަށ   ިއއްޒަތޔްތެރި  ވިެގ  އެއްޗަ ދާ  އޮތީޅ ބި  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ   އެ   ،ކަށް 

އިނޭގހި  ެގޅ ންބޭފ  ކޮށްޓޭ  ވަރަށް  އެސާބ ޖެހ ންތައް  ބޭފ ޅ ން  އެ  މިސާލަކަށް  ރަށަކަށް   ތޯ.  ކޮންމެ   ވިދާޅ ވަނީ 

ެގނެ ވެންޓިލޭޓަރެްއ  ހަމައެކަނި  ވާހަކަ.  ެގންނަ  ބެހެއްޓ މަކ ،  ސްވެންޓިލޭޓަރެއް  އެތާ  ެގނެސް   ންފޮނށިަގނޑެއް 

 ... ށް ހިެއއްނ ވޭކައަޅ ަގނޑަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ބަރ . ން، ިއއްޒަތްތެރި މެވަގ ތ  

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްލާކެ

ހިޔާކ ރަފ ދޭނެހެނެ އެއީ  އެޖެ  ވެސް  ން އް.  ރީޖަނަ  ހިންަގން   ހޭ.  އެ  ޖެހޭ.  ކޮންމެ ވެސް  ހަމަ  ބޭނ ންވާނެ.  ެވސް  ށް 

ދަތިތަކާފެސިލިޓީެއއް ހެ  ަގއިރަށެއް ތައް ދިމާވާނެ. އ ނދަޫގ  ،އިތ ރ  ޚަރަދ ތަކާއި  ،އިދ މ ަގއި ވެސް ހަމަ މިހާ ބޮޑެތި 

 ބެނީ. ލި  އެހާ އ ނދަގ ލ ންހަމަ  ޓެކްނިކަލް ބޭފ ޅ ން ވެސް    ނ ވަތަ މިކަމަށް ބޭނ ންވާ  ސް ވެމިކަމ ެގ ތަޖ ރިބާކާރ ން  

ދަންނަވާނީ ައޅ ަގނޑ   ވާވަރަކަށް   ،އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ ން  ކަންތައްތަްއ ހަމަ  މި  ރަނަގޅަށް  އެންމެ   ،

ެގ އަބަދ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެދެއޭކ ރަމ ންދެމެނޭޖ 

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން  ކ ރަންވީ ދ ވަހޭ ސައްކަތް މަމެން ެއކީަގއި  ސަރ ކާރަށް ެއއްބާރ ލ ންދީ، ިމ ަވގ ތަކީ އަޅ ަގނޑ 

  ން ބޭފ ޅ ން ެއކަދޭތެރޭަގއި އެ    ކަންތައްތަކާ  އެ؛ ތައްބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ހެދޭ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް، މިސްޓޭކ 

މަސައްކަތް  މާއެއީ   ެއކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ހަދާ  ކަމަކަށް  ދ  ކ ރަން ބޮޑ   އެ  ހޭވަވީ  ައއިސް .  ބޭފ ޅ ން 

ކީ.  އަދަމި  ހޭކ ރަންވީ ދ ވަ، އަތ ގ ޅާލައިެގން މަސަްއކަތްކޮށްެގންވޮލެންޓިއަރއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއްބާރ ލ ންދީ، އެކީަގއި  

 ... އާދައިެގ އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތްތެރ  ރަީއސް.ރިއްޔާ ިއއްޒަ. ޝ ކ ދެއްވ ން އެދެންމާލަކޮޅ  ނިންވާހަކަ  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްލާކެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  ޚައިތަމް ދ މައަޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީޝ ކ ރިއްޔާ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ .  ނަސީމް މްރާހީއިބް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

 .މެންބަރ 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ތާއީދ ކ ރަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  މި  ނައިފަރ ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި    ން.  ދާއިރާެގ 

ހަމައަށް   ފަހ ން މިއަދާ   ކޭސް ފެނ ނ ެގ ފ ރަތަމަކޮިވޑ   އިޅ އްވާފައިވާ ަމއްސަލައަށް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގހ ށަހަންބަރ   މެ

އަހަރަ ދ ަވސްއެއް  ިގނަ  ދ ވަސް    ށްވ ރެ  އަހަރެއްހާ  ސަރ ކާރ ވެފައިާވއިރ ،  މިކަން ވަންދެން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ން 

އެހެންނަމަމެނޭޖ  ފާހަަގކ ރަން.  ވެސް  މެނޭޖ ކ ރިކަން  މިކަން  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވަނީ  މި  ވަގ ތ   މި  ކ ރަން  ވެސް، 

މި ވަގ ތަކީ ދިވެހި    ،ވާލަންޤައ މ  ކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ޮގ  ކާ ހިތްދަތި ހާލަތަ، ވަރަށްއ ނދަޫގވެ

ސަ ހޯދ މަށް  އެހީ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެންމެހައި  މ ސާރަދޭ  މަސައްކަރ ދައ ލަތ ން  ަވގ ތ ކަން.ތް ކާރ ން  މި   ކ ރަންވީ  މިހެން 

ބޭނ ންވަ  ،ފާހަަގކ ރަނީ ޑޮހަމައެކަނި  އެ  ނަރ ހ ންނާ  ކްޓަރ ންނާއިނީ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ޅ މާލޭ ނޫންކަން   ނޭގ. 

ވަންޏާ  ކަމަށްއެހީތެރކަން. އެހެން  ، އެބަ ބޭނ ންވޭތަނަށް    ނީ ޚިދ މަތް އެންސާއި  ،ލިކަމ ަގިއ ވިޔަސް އިސިލިޓީއަށް ބަލަފެ

  ، ވަންޏާށްކަމަ މި ަވގ ތ  އެބަ ތިބި ބަިއތިއްބާފަ. އެހެންކ  ިގނަ ބަޔަ ށްދީފައި ވަރަރަމ ސާއ ލަތ ން  ދަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

އަޅ ަގނޑ    ކަމަށް  ހިފަންޖެހޭ  ވަގ ތ   މި  ބޭނ ން  ފަރާތްތަކ ެގ  އަދިރަކ ބޫލ ަގއެ  ބަލިމަޑ   ހަމަ  ން.  މި  ކަން އެހެންމެ 

ދިވެހިރާމެނޭޖ  ނ ވެއިޤ ތި  އްޖޭެގކ ރަންވާނީ  އަނދަވަޅަކަށް  ވިސްނ ންތެރިކަމާ  ނޭޓޭއްޞާދ   ދި  ކ ދިކ   ،ކ އެ  ޮގތަށް 

އިނދަޖެހިވިޔަފާރިތަ ވެސް  ކަމަކ ން  އް  ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާހަަގކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   ޮގތަށްކަން  ެގންނ ދާނެ 

ނަމަ  ކަމަށް ވަނީ  ކ ރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ  ކާކަމަޑ  ދަތިފާރިތައް ބަނގ ރޫޓ ެވ، ިއޤ ތިޞާދީ ޮގތ ން ރައްޔިތ ން ވަރަށް ބޮވިޔަ

އޮއަޅ ަގނޑ  އަންނަން  ދެން  ޯގމެންނަށް  މާ  ދ ވަސްތައް  އެ ެގންދާސްވެތް  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ތ ން ޮގނެ 
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އެބަ    ފަހ މަށްދ ވަސް ހަމަވ ސާދަ  ޔިތ ން ބައިތިއްބާއިރ   ކަރަންޓީނ ަގިއ ރައް  ،ޮގވާލަންައށް  .އޭ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ެއޗް.ޕީ

ނ ކ އަނެއްކާވެސް   އިތ ރ   މަސަްއކަތަށް  ލިބެން  ހ އްދަ  އެ   ދ ވަސް  ނަރަފަދ ވަސް،    ދިހަތ މ ެގ  އެކަން  ތަށް  ޮގނަާގ. 

ނެ ފަދަ  ކ މެވޭލަށް ނިހަށް އެ މީސްމީހ ންނަށް މަސައްކަތ ެގ މާޙައ ވަވ މ ން އަދ ވަސް ހަމަސާދަ  ދަލ ަގއި  ވ މ ެގ ބައް ކ ރެ

މެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ގ ތަށް އެންވ މަކީ އެއީ މި ވައް ޮގތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކ ރެ

ލެއްވ ން އެދި   އިމީ ނިޢ މަތްއިރ  މި ބަލީަގއި ދ ނިޔެ ދޫކ ރަްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ސ ވަރ ޭގެގ ދާ ހަމައަށް ައއި  މިއަދާ

ހަމަ އަދ  އެ    ދ ޢާކ ރަން.  ކެތްޢާއެހެންމެ  ބަަވއިދެއް  ތެރިކަންއިލާތަކަށް  މި  ަވގ ތ   މި  ދ ވަސްތައް  ލީ،  ަގއި 

ޝިފާެއއް  ލ ތަޙައްމަ އަަވސް  ފަރާތްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ދެ ކ ރަމ ންދާ  ެވސް  އެދި  ޚާއްއްވ ން  އަދި  ކޮށް  ޞަދ ޢާކ ރަން. 

  . ކ  ޓާއިށްހިންމަފ   ކ.  ،އް ކަމ ަގިއވާށެއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ދެ ރަ  ،ތ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭއަޅ ަގނޑ  މި ވަގ 

އިން  ކަމ ެގ ތެރެއިން އިްއޔެމި ބަލިމަޑ   ،ންމެއެހެ  ފަށާފަ. އަދި ހަމަ  ފެތ ރެންަވރަށް ބޮޑަށް    ވަނީލި  އި މި ބަފ ށީަގދިއް

، މާ އެހެން ކަހަލަ ކަމެއް.  ދަނީ އަދި މާ ނ ރައްކާތެރި  ށީެގ ރައްޔިތ ން ތަޙައްމަލ ކ ރަމ ން އެ ފެށިެގން މިހާރ  ދިއްފ 

  މި ބަލިން   ،ހެދިޓަށް ފެންތެރޭަގއި ތިން ފޫ ރަށ ަގނޑަކަށް، ދިއްފ ށީެގ ާގތް އިޓަށް އަރަށްފ ދިއްމ ޅި    ޓަށް އ ދަށްދިއްފ 

ބަލީަގމިންޖ ނ ވެ،   ތިއްބާ  އިމި  ޭގަގއި  ހިތާމަކ   ެއކަމާ  އެންމެން  އަޅ ަގނޑ   އެހެންމަވެސް،  އެކީ  ޔާރިމަތިލާންޖެހ ނީ. 

ށް ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑަކަ  ،ކ ރި ކަމ ަގއި ިވޔަސް ލާމަރ ކަޒ މެ ވަރަކަށް  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަން  ،ފާހަަގކޮށްލަން

 ... ކަންތައްތައް ރަށްރަށ ގައި ،ވެސް މި ފެންނަނީ  ޑައިރ ންމެ ކ ނޑ ެމން އެއ ސޫލެއް ނ ފެނޭ. އަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މެންބަރ ތ  ވަގ 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ރައް  !އާނ ދިމާވީމާ  ކަމެއް  ރަށްރަށ ަގއި  އިނޭގތޯ.  ނިންމާލަނީ  ޙަޔިތ ންމި  އެކަމެއް  ނިކ މެ  ޖެހެނީ.   މި  އްލ ކ ރަން 

ކައ ންސިލ އެ ނ ކޮށް  އެޮގތަށް  އެކަން  މި ޚިދ މަތްކ ރާޓެކްނިކަލް    ތަކަށް ހެންވީމާ،  ފޯރ ކޮށްދީެގން  ބަޔަކ   ނެ 

 ޔާ. ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ޞަތަށް ދެއްވި ފ ރ ޑަ ައޅ ަގނންވޭ. ކަންތައްތަކ ަގއި އ ޅޭނެ ދ ވަހެއް ދެކެން ބޭނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޚައިތަމް.ރާެގ ިއއްޒަތްދެކ ނ  ދާއި  މައްޗަންޮގޅީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅ ތޯ  މިހާރ   ،ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް ؟އަޑ   އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ޝ ކ ރިްއޔާ   .

ނަވާލަން  ެއއްޗެއް ދަން  ޑ ައޅ ަގނއާ ދޭތެރޭަގިއ   މައްސަލަާވ ކ އްލި   ވާފަިއ މިހ ށަހަޅ އްމެންބަރ   ރި  އިރާެގ އިްއޒަތްތެދާ

ފ ރަތަމަ   އެޮގތ ން  އެއީ  ެވއްޖެއް  ލާއިބަލަބޭނ ންވޭ.  ދޫކ ރި   ،ވަނީންބޭނ   ޑ ައޅ ަގނ   ޔާކަމ ަގއި  ދ ނިޔެ  ބަލީަގއި  މި 

ދެއްވ މަށް  ފަރާތް ނިޢ މަތް  ސ ވަރ ޭގެގ  ދެ ޙަ  ެގهللاދ ޢާކ ރަން  އެދި  ތަކަށް    ން ފާހަަގކޮށްލަ  ޑ އަޅ ަގނ  ންޟްރަތ ން. 

  ންޅ އްވަހ ށަހަމީތި  ޝިޔާމް  ނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ށް ހީވަޑައަޅ ަގނއަސްލ     ،އީސްބޭނ ންވާ ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެއީ  ތަންކޮ މިހާރ .  ކަންނޭނެގ  ލަސްވެއްޖެ  ކޮންފަރެންސެއްަގއި  ޅެއް  ޕްރެސް  އޮތް    މެންެގޑ އަޅ ަގނރޭަގއި 

ޞާލި  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީ މ ޙައްމަދ   އެހެރީވިދާޅ ވެ  ޙްއިބްރާހީމް  ކިހިނެއް  ފައި  އެހެރީ.  ކަކަންތައްތައް  ގޮއްސަ  ން 

ކިހިނެއް   .ކިހިނެއްކަން  ދެން ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ  އަދިކަކަންތައްތައް  ޯގސްތަކަކީ  މެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނ  ން.  ހ ރި  ހެދިފައި 

ވެސް ވަ  ކޮބައިކަން  އޮ  ޅަށްރަނަގ  ރަށް ހަމަ  މީަގއި    ތީ.އެ  ބޭނ ންފާހަަގކޮށްލަ  ޑ އަޅ ަގނދެން،  އިްއޒަތްތެރި    ވޭން 

ވޯކަ ރޮފް  ،ރައީސް އެބަރސްންޓްލައިން  ތެރޭަގއި  އެލަވަލ   އަސްއ ޅ އްވާ    ެގ  ެއއްޗެހި  އަދި  ކަންތައްތަކާ  ންސްެގ 

ށް  ޑައަޅ ަގނ.  ދަނީޅ ކ ރަމ ންރ ހ ން ވެސް ފާ ކަމ ެގ ނ އެ  ، އެ ބޭފ ޅ ން ހޭ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވެސް. އެހެންވީމާމަނ ޖެހަ

ދެން  ބޭފ ޅަކ ދެތިން   މީަގއި  ދެން،  ވާހަކައަކީ އިނަވަދަން  ޑ އަޅ ަގނ  ގ ޅާލި.  ވޮލަންޓިއައަ   ،ލާނެ  މީަގއި    ރސްސްލ  

ބޮޑަ ބޭނ ންވަރަށް  ބަެއްއެގއޭ ވެށް  ބައިވަރ   ަވރަށް  ރައްޔިތ ންެގ  އެތަކެއް،   .  ދިވެހި  ބަިއވަރ     އެއްބާރ ލ މާ   ވަރަށް 

ނޫނިއްޔާ  ކަންތަ  އެްއކޮށް  މެން.  ނ ދާނޭކ ރިއަށް  ކެއްމި  އިްއޒަތްތެރި  ހ ބަރ ދެން،  މީތި  ޝިޔާމް  ށަހެޅ އްިވއިރ    

ކ މެ ކ  ިމ ބޭފ ޅ ން މަގ މައްޗަށް ނ  ދ ވަހަހަކަށްއި  ރަީއސް. ެއއީ  ރިއިްއޒަތްތެ އިނޭގތޯ  ކ ޑަކޮށް ހައިރާންވޭ   ޑ އަޅ ަގނ 

މ ޒާހަރާ މައްސަލައެއް   ހާހ ން  ،ދިޔައީކ ރަމ ންހަމަ  ޕޮޒިޓިވް  ހާހ ން  މ ޒާހަރާޑ އަޅ ަގނވިޔަސް،  ނެތޭ  ނަމޭ ރާކ މެން 

އެ   މިއަދ  މިހެން ދިޔައިމާ  ދެން  ،ކ ރަްއވާފައި   އް ކަންތައްތަވެސް ޮގތްދޫނ ކޮށް އެކަހަލަޮގތަކަށް، ހަމަ އެއް ކިޔާފަ. ދެން

ވިދާޅ ވަނީ މި  ބޮ   ، ބޭފ ޅ ން  ކަންތައްތައް  އޭލީއޭންއްސ  ކޮވިޑ ެގ  ރަީއސް،   ؛މެންެގޑ އަޅ ަގނރ   .  އިްއޒަތްތެރި 

ސަޑ އަޅ ަގނ  އޭރ   މެންެގ  އަންަގވަމ ން  އެރ ކާރ ން  އެބަމިހެންމިހެ  ، ދަނީ  ިގނަވެޭއ.    ން  އެބަ  ީމތި   މިހެން ވެއޭ. 

އެކަމަކ   ނ ހަދާށޭ.   ކ ރެްއވީރިއިއްޒަތްތެއެއްނ ވާށޭ.  ކަންތައް  ބޭފ ޅ ން  އެ  ނޫން  އެހެނެއް  ރައީސް  ބޭފ ޅ ން ކީ  އެ   .

އެްއވީ ިގނަވީތަންތަނަށް  މީހ ން  ނަަގއިެގންެއއްޗެ  މާސްކާ   ،،  ނޭނގެ ޑަ އަޅ ަގނ.  ހި  ކިހާވަރަކަށް    ކަށް  ބޭފ ޅ ން  އެ 

ޖޫރި ކަންތަމަނާކޮށްފައި  ކަމެއް  މި  ވެސް  އެޗް.އްތަކ ގަ އޮތީ  އެހެންވީމާޕީއި  ރައީސް.އޭއިން.  ިއއްޒަތްތެރި  ީމަގިއ    ،، 

ެއއްވެސް ވަރަކަށް އެކަހަލަ  ބޭ  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަސްލ  ކ އްލި  އިކަންކަމަކާ ވިސްނަ ފ ޅ ން ވެސް  މި ކަހަލަ  ނ ލަްއވާ 

؛ ސްކަމާ ދޭތެރޭަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީމިންބޮޑ ވޭ  ކައަސްލ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް    ޑ އަޅ ަގނ   ތައް ެގނައިމާމައްސަލަ

ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލައަޅ ަގނޑ   ަގއި  މީ  ޑ އަޅ ަގނދެން،   އެބަހ ރި.ން  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  އެހެން  ކޮިވޑަކީ    އަދި 
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ނގޭ ބަ އެކަން އެމެންނަށް އެޑ  އަޅ ަގނޗެއް ނޫން.  އެއްންނަ  އެހެން ެއއްޗެއް އޮ  ،އްރެީގފަ  ކ ޑަެއއް، މ އްސަންޖެއްބޮޑެއް

ދ ނިޔެމިހާރ  ތިބިވެސް  ދޫކޮށްފަިއ  ހާލ ަގއި  ނޫނީ  އެހެން  ،  ބަލީަގއި  މީތިކޮވިޑ   ބަލަބި  ކަމ ަގއި ލައިހ ންނަށް    އިފި 

ރައީސް ވެއް ިއްއޒަތްތެރި  ދެން،  ވެސް.  ޮގވީމާއެހެން؛ ޖެއްޔާ  ވިދާޅ ާވ  އެ  ހަމަ  ކަމަކީ  ބޮޑ   އެންމެ  މީަގިއ  ތަށް  ، 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރާ ކަމެއް މި    ޑ ައޅ ަގނ އަދި   ،ބަހައްޓަިއެގން ންގސޯޝަލް ޑިސްޓެންސި ،ދ ރ ކޮށް ަގއި ، އަތްދޮވެ

 ...ންނަނީއޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ،ވަގ ތ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ވިދާޅ ވޭ އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ޒި  ، އެކި  ބ ނީމާފަރ ދީ  ކަޒިރ ދީ  ފަ   ންމާއޭ  ބޮޑ   ވަރަށް  ވާހަކަ  ހަދަިއެގންމާެގ  ެއ  މަކަށް  ން 

މެން ެވސް މި ޑ އަޅ ަގނހޭ.  ޅޭ. ެއއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ަގއިދ ރ ކ ރަންޖެއެބައ    އިޖޯކ ޖަހަ

ޮގތް ހަދަިއެގން.  ރ ކ ރެވޭތިބީ މިހާރ  ގައިދ  ީމަގިއ    ތިބީ. ދެންެމން ވެސް ހަމަ އޮންލައިންކޮށްެގން މި  ޑ އަޅ ަގނނެ 

އެހެން ތަންތަނަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ   އިށާފެސިލިޓީއަ  ލޭމާމިހާރ  ހ ޅ   ،ބޭނ ންވޭ  ޑ  ައޅ ަގނ ދި ފާހަަގކޮށްލަން  އަ

މިނިސްޓޫ  ،ންނާއިފަރާތ  އޭގެ ރިޒަމް  އަދި  ފަރާތ ންނާއި  ޓްރޭނިންގ ޓްރީެގ  ވެނަރ  އިތ ރ ން  ނެިގފަ.  ސްތައް  ވަނީ  ސް 

  ހަަގކ ރެވޭ. ދެންމަ ފާށް ހަޑައަޅ ަގނ ރެ ރަނަގޅ ވާނެ ކަމަށް  ވ ށްމިހާރަ  ތް ތާނަގއިއަދި އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކ ރިައށް އޮ

 ވަގ ތ  ވެސް ކ ޑަީވމަ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ލާނަންއިކ ރ ކޮށްލާފައި ނިންމަ ޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެހޯރަފ   .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  އިއްޒަތްތެރި ންމެ  ރިށީ  ސަލީމް.  އަޙްމަދ   ބަރ  

މައ ޟޫ ؛މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތ   ޢަމި  ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ޙަޤީޑ އަޅ ަގނށް  ބަންދ ކޮށްފިން.  މިހާރ   ޤަތ ަގއި މެން 

އެހެންނަމަ ހަމަވެއްޖެ.  އެްއަގޑިއިރ   އެންމެ    ،ވެސްކަނޑައެޅިފަިއވާ  ތިއިއްޒަތްތެ  5ބާކީ  މެންބަރ ން  މާއެކ  ބ ރި 

  އިތ ރ ކ ރާނަން. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް.ނެޓ މި 15 ޑ އަޅ ަގނ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

36 

 

ޮގތ ން    އާ ގ ޅޭހެޅ އްވި މަްއސަލަހ ށަ  ތެރި މެންބަރ ރާެގ އިްއޒަތްއިފަރ  ދާއިނަޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ދަންނަވާލ އެއް  ކ ރިން  ޗެއް  ނިޔާވި    ޑ އަޅ ަގނމ ެގ  ބަލީަގއި  ކޮވިޑ   ލޮޑ  އަޅ ަގނވެސް  އަބ ވެމެންެގ  ންނާިއ  ޚ ތި 

އަިމއްލަ ނަމ ަގއި އަދި ދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ންެގ  ެގ  ޑ  ައޅ ަގނން އެދި  ލެއްވ   ިއމީ ނިޢ މަތްވަރ ޭގެގ ދާ ތ ންނަށް ސ ޚްއ 

ދިނ މ ަގއި  ބަލީެގ ފަރ ވާ  ،ންވޭބޭނ   ޑ އަޅ ަގނ ޞަތ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށްލަން  ދި ހަމަ މި ފ ރ ދަންނަވަން. އަ   ނަމ ަގއި ދ ޢާ

ދި އަވަދި ވަރަށް  މ ްއދަތަކަނެތި  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  ގ   ޝ ކ ރ  އްޙީ  ޞިށް  މަސަްއކަތަށް  ކ ރާ  ެއ    ޚިދ މަތްތެރިން 

ބަލީެގ ހާލަތ  އޮތް     ކަންނޭނެގ ތަކ ރާރ ކޮށް ކިޔާކަށް ށް ނ ޖެހޭމެންނަކަޑ އަޅ ަގނ ؛ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވަ

މެން  ޑ އަޅ ަގނ  ޮގތް. ދ ނިޔޭަގއި މި ކަން އޮތް ޮގތްަގިއ އޮތް  މެންެގ ސަރަޙައްދ  ޑ ައޅ ަގނޮގތް. ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ޮގތް.  

މެންނަށް މި ކ ރެވޭ ޑ އަޅ ަގނ  . އަދި މި ބަލީގައިއެންމެންނަށް ސާފ . މަޢ ލޫމާތ  ލިބ މ ަގއި އެއްެވސް ދައްޗެްއ ނެތް

ޤައ މ ތަކ   ،ބާތަކާއިތަޖ ރި ތަޖ   ގައިދ ނިޔޭެގ  ވެސް  ކ ރެވޭ  އެބަ ޑ އަޅ ަގނރިބާތަްއ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  މެންނަށް 

އެޑ ައޅ ަގނ ނޭގ.  އެ އެބަ  ބަލީގަ މެންނަށް  ދ ވަހެއްނޭގ  އަދަދ   މީހ ންެގ  ނިޔާވަމ ންދާ  ރާއްޖެއިން  ދ ވަހަކަށް   އި 

ޮގތެއް ނޫން. އަމެޑ  އަޅ ަގނ.  ންކައިތ ރ ވަމ ންދާ މ ހިންމީދަން އެދޭ  ެގއްލޭކަށް  . އެންމެ ފ ރާދެއް ނޫން  ނައެއް ވެސް 

ބަލީ  ،މެންނެއް ނޭދެންޑ ައޅ ަގނއް ނޭދެން.  މެންނެޑ އަޅ ަގނ  ދަތިތައްަގިމ  ބަލީެގ   ؛އި އެ  ެއްއވެތަކ މި  ސް  ލީފ ތައް 

ެވސް    ިމއަދ   ،ވަހ  ވެސް ރ ން އެ ދ ވާހަކަ ދިވެހި ސަރ ކާ  މެން އެދޭ ޮގތެއް ނޫން. އެޑ  އަޅ ަގނމީހަކަށް އ ފ ލާކަށް.  

ދިވެހި ރައްޔިތ ން ސަލާ އެ ކަމަށް   ،މަށާއިރިޓީ ކައޮރ ެގ ޕްރި ސަރ ކާ  ،ރ ން އެއީމަތްކ ބ ނަމ ން އެ ެގންދަނީ. ބަލިން 

ސަރ ކާދިވެ ފޯކަސްހި  ހ ރިހާ  ހ ރިރ ެގ  ރައީސް  ކަން.ެއއް  ހާލަތ ބަލީ ؛ ިއްއޒަތްތެރި  މިެގ  އައިހިސާ      މާބަށް 

ކަންކަޑ އަޅ ަގނ  ބައެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހ ރިމެން  ރާއްޖޭގަ   ޑ އަޅ ަގނ ކަން  ން  ަގބޫލ ކ ރަން.    ވަސީލަތްތައް   އިެވސް 

ތެރޭަގއި   ޮގތެްއަގއި އަތޮޅ ޞަންޖެހޭ ފަދަ ޮގތަކަށް ނޫން. ޚާއްމަތިލާޑ ކަމަކަށް ކ ރިމަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ހ ރީ މިފަދަ ބަލިޙަ

ްއ ނޫން. ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީ ކަމަކަށް ތަްއޔާރ ެވެގނެއޮތީ މިފަދަ ބަލިމަޑ   ކޮށް. ރާއްޖެރީ ވަރަށް ަމދ ތައް ހ ވަސީލަތް

ބަދަލ ވި  ވެސް އޮވެރިކަން  ޮގތްއިރ   އެޑ އަޅ ަގނ  ތް  މިހާރ   މެންނަށް  ތަކ ރާރ ކޮށް ޑ އަޅ ަގނ ނޭގ.  ހިތަށް  ހަމަ  މެން 

ޚިޔާނާއެމް.އެމް.ޕީ  ،އަރާ ނ .އާރ .ސީެގ  ދައ ލަތަށްހިތް  މާންިގނަމައޭ.  މިއަށްވ ރެ  ކެރިރަނަގ     މާލީ  ފޯރ ންތެރިކަން  ޅ  

ހ ރީސް ޕާޓީއަކީ ޑިމޮކްރަސީ ؛ ކަށަވަރ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނ  ކަންއެހެންނަމަ  ވަރަށް    ަގއިއިދިކޮޅ  

އަދާކ ރާ   ދައ ރެއް  ފާޑ ކި،ަގބޫލ ކ ރަން    ޑ  އަޅ ަގނބައެއް.  މ ހިންމ   ސަރ ކާރ  ޔ ސަރ ކާރަށް  އަދި  މާއި 

ރަނ  ،ދާރީކ ރ މާއިޖަވާބ  ޚިޔާލ ސަރ ކާރަށް  ޑިަގޅ   ދިނ މ ަގއި  އިކްރަސީއެމޮތައް  މ ހިންމ . ްއަގއި  ވަރަށް  ޕާޓީ  ދިކޮޅ  

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މިސާލެޑ އަޅ ަގނ ޑިމޮކްރަސީތަކ ަގއި    ،އެހެންނަމަވެސް  އެހެން  ފެންނަ  އޮވޭ.  މެންނަށް  ވެސް  އް 

ޮގތަށް   މެންނަށް މިފަދަ ހާލަތެއް މި ޑ އަޅ ަގނހޭ.  ންޖެސްކ ރަޤައ މ  އިވ ރެ    ށްކަމަބައެއް ހާލަތްތައް އާދޭ ސިޔާސީ ކަން

  އި އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަމެން ޑ އަޅ ަގނ  ،ސ ވާލަކީހިތަށް މިއަދ  އަރާ ސ ވާލެއް.    ޑ  ައޅ ަގނ ދާއިރ   ކ ރިމަތިވެެގން
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ެގ ޤައ މަށް ކ އްލި  މެންޑ ަގނޅ  އަ؟ އްތޯނީ ކޮން ހާލަތެއަންނާ  ދެން  ލާނެއިތ ރަދައިެގ ފަހަތ ަގއި ސަފ ތައް އަވެހި ދިދި

ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ނ ކ މެ ފ ރަތަމަ ޤައ މ    ކ ރ މަށްފަހ ަގއި ެއއްފަރާތްނ ރައްކަލެއް ކ ރިމަތިވީމާ ސިޔާސީ ފިކ ރެއް ެއއް

މި  ދެން  ،ސަލާމަތްކ ރަން ހާލަތެއްތޯ  ނޫއަންނާނީ  ކޮން  އެހިތަށް  ޑ އަޅ ަގނން    ،ހެންނަމަވެސްއަރާ. 

ަމއް  !ވާޑަިއަގންނަވަ ވިސްނާ މެމި  ހ ށަހެޅ އްވި  ވިސްނާވަޑައިަގންންބަސަލަ  ރަނަގޅަށް  ވެސް  ހާލަތ    !ނަވާރ    މި 

 ...މ ންންނަށް ކ ރިމަތިވ މެޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ،ވަގ ތ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ށް ނ ކ ންނެވީ  ދޭތިން އެކަްއޗަ؟ ޅ  ޕާޓީެގ ދައ ރ  އަދާކ ރެްއވ ނ ތޯއިދިކޮ  !ްއވާދެ  އެންމެ މިނެޓެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަ ؟ކޮންކަމަކ ތޯ ޕާޓީެގ  ކިހިނެއްތޯއިދިކޮޅ   އޮތީ  ހިތ މެދ   ނާސިވެކް؟ ޤްޞަދ ތައް  ރަްއޔިތ ންެގ  އ ފެަގއި  އްދީ  ަގއި 

ހާލަތަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިާމ    ސ ވާލ ތައް މިީއ. މި  ހޭނެރަންޖެ މެން ކ ޑ އަޅ ަގނއަދ   މި؟ ތަކެއްތޯޢޫރ ކޮންކަހަލަ ޝ 

ވާހަކައާ ވާހަކަކަންބޮޑ ވާ  ހިތްދަތިވާ  ލިބ ނ   ޑ އަޅ ަގނ ވ ރެ    ދެއްކެވ މަށް  އި  ޒިމެންނަށް   ންމާދާރ  ފ ރ ޞަތ ަގއި 

އަދާކ ރެވ ނ   މާ  މެޑ އަޅ ަގނމިއަދ     ،ނަމަ  މަސައްކަތްތަކެއް  މިއަށްވ ރެ  ާވހަކަތަން  ފ ރ ޞަތ  އ ފާވެރި  ދަްއކަން  އް 

  ޑ ައޅ ަގނ ؛ ތެރި ރައީސްވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. އިްއޒަތް ޑ  އަޅ ަގނ ނީމަނެ ކަށަވަރ . ަވގ ތ ަގނޑަށް އަޅ  ލިބ ނީސްކަން 

ހަން. ކޮޅަށްޖަ  އިފ ރަތަމަ ޤައ މ  ނަަގ  ސަްއކަތްކޮށްއެއްބަިއވަންތަކަމާއެކ  މަ  ވީ  މެންޑ އަޅ ަގނވެސް  ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  މެން އ ޅެން ފަށަންވީ. ވަރަށްޑ އަޅ ަގނފަހ ން ސިޔާސީ ކަންކަމ ަގއި އޭެގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙްމަދ .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަ އިނގ ރައިދޫ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިދޫއިނގ ރަ 

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފަމިއަޝ ކ ރިއްޔާ  ަމއްސަލައަދ   އޮތް  ވާހަކަދަްއކާލަން   ޑ އަޅ ަގނ   ށްއި 

ވާންޖެހޭނެ  ދެކޭޮގތ    ޑ އަޅ ަގނއި  ލާއިރ ަގއިބަލަ ދައ ލަތް  ޤައ ެމއްެގ  ޢަމަލ ކ ރެވޭ   ާގނޫނ ތަކަށް  ، ހަރ ދަނާއެއީ  ަގއި 

ޮގތ ގަ  އެ ދައ ލަތެއްެގ  ފެއި  ބަލި  މި  މިހާހިސާބަށް  ހިނަގންޖެހޭ.  ައއިިއރ ކަން  ރާއްޖޭގެ   ،ތ ރިެގން   ސަރ ކާރ ންނާިއ 
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ން  ވާހަކަތަކަށް ޮގންޖައްސަވާފައި މ ޅި މާލޭ މަގ ތަކަށް އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ހާ  ހ ރި  ހ ރި  ދައްކާފައި   އްޙީ މާހިރ ންނާޞި

ރަނ ކ ތީ އިްއޒަތްތެރި  އެންމެން؛ އީސް.  ނ ކ ން  ދ ވަހ   އެ  ނޫން.  ކަމެއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  ބޭނ މެްއ    ޑ އަޅ ަގނ ؛މިއީ 

ިމ  ާގނޫނ ތަކެއް    ،ކަށް. ައދި ޖަލަށް ވެސް ލާކަށް. އެހެންނަމަވެސްެއއް ވެސް ވާ ޔާވެރިނޫން އެއްެވސް ރައްޔިތަކަށް ައނި

 ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ން މި ރާއްޖެމި    ،ނަމަ  ޢަމަލ ކ ރިދ   އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ާގނޫނ ތަކަށް މިއަޤައ މ ަގއި  

ސް  ިމއަދ  ައއި  ،ތޭކައިން މީހ ން އެްއކޮށްފައިހަތަރ  ސަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މ ޅި މާލޭަގއި ތި ތްކ ރެވ ނީސްމަސަލާ

ހ ށަހަޅާފައި ތަނަށް  މި  މައްސަލަ  ސިޔާސީ  ޑ އަޅ ަގނ ިއއްޔަކީ  އެ  ،ކ އްލި  ޕާޓީއެއް ދެކޭޮގތ ަގއި  ަގިއ  ޅ އިދިކޮ   ، 

. މިއަދަކ   އް ނޫންނަވާ ކަމެނަމަ ކ ރަންޖެހިވަޑައިަގން   އެްއެގ ހަރ ދަނާ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަވާދާރީކ ރ ވަން އޮންނަ ޕާޓީ ޖަވާބ 

ކަ ރައީސްކޮންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  މިއިއްޔަކީ  މިއަދަކ   އެއީ  ޮގތ ން    ،މަކީ  ވާހަކަދަްއކަޑ އަޅ ަގނސިޔާސީ  ންޖެހޭ މެން 

ނޫ އެއްބައިވަގ ތެއް  މިއީ  އެއްން.  ފިކ ރ ތަކ ން  އެކި  އިބަިއވަންތަކަވަންތަކަން،  ދިސްކޮށްން  އްޖޭެގ  ހިރާ ވެފައި 

ރަްއޔިތ ންރާއްޖޭެގ  ،މ ސްތަޤްބަލ  ފ ރާ  ސަލާެގ  ރައީސްނަ  އިްއޒަތްތެރި  ަވގ ތ .  ން  މެޑ އަޅ ަގނ ؛މަތްކ ރަންވީ 

ވަެމންޑ އަޅ ަގނނ ވާނެ،  ެގންދެކި ހ ރި  ޤަ ؛ސީލަތްތައްެގ  އެްއވެސް  މިތިއް އޮއ ެމއް  މިއަދ   ށް ހާލަތަ  ޔަކީ 

ނޫން ޤައ މ ތަޑ އަޅ ަގނ  .ތައްޔާރ ވެެގނެއް  ތަނަވަސް  މ އްސަނދި  އެމެންނަށް  ވެސް  މިލިއަނ އް  މީހ ން   ންތައް 

. ވެންޓިލޭޓަރ ތައް ހ ރިމީހ ން މަރ ވެެގން އެބަދޭ. ފައިސާ ެވސް އެބަ  40،000،  30،000ން އެބަދޭ. ދ ވާލަކ   މަރ ވެެގ

ކަމެއް ދިމާވ މ ން ށް އެނަމެންޑ  އަޅ ަގނދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް    އިގަ ދިސާތަކ ހާރަތީ  ގ ދ   ،ސް ހ ރި. އެހެންނަމަވެއެބަވެސް  

ހަ އަ އެޅޭ  އޮތީ  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  ފިޔަވަޅ ތަްއ  އ ޑ އަޅ ަގނޅ އްވާފަ.  ރ ދަނާ  ޮގތްމެން  މެން ޑ އަޅ ަގނ   ،ޅެންޖެހޭ 

 އިގ މަތީަގއާ މަ  ،ލ ނ ކޮށް އެއިން ެއއްެވސް ކަމެްއ ަގބޫމެންޑ އަޅ ަގނ   ،އަންަގވާ ެއންގެވ މަށް ތަބާނ ވެ  ޞިއްހީ މާހިރ ން

ދޯނިތަކ ގައިންއެތަ ކ ރީމަ  ،ކަނޑ މަތީަގއި   ،މިތާ  މަސަްއކަތް  މިތ ރ ވެެގއިމިއަދ     އެ  މީެގ    ން  ޒިންމާ ދިޔައީ. 

  ޑ އަޅ ަގނ،  ހެންވީމާށް ިމއަކ ން ރެކިަވޑަެއއް ނ ެގންނެޭވނެ. އެފ ޅ ންނަކަ.ސީން ނަަގންޖެހޭނެ. އެ ބޭޕީ.އެން  އިޕީ.ޕީ.އެމާ

ދަންނަވަނީ ބޭފ ޅ ންނަކީމި  ،މި  ތިްއބެވި  މަޖިލީހ ަގއި  އިދިކޮޅ ަގއި  މިއަދ   ސީދާ  ހަމަ  ާގނޫނ ން   ؛ސީދާ  ،އަދ ެގ 

ދަންމިހެން  ޑ އަޅ ަގނ  ދެރަ ނަ  ވަރަށް  ރައީ  ވޭވަން  ހަމަސްއިްއޒަތްތެރި  ތިބެންޖެހޭ    .  ޖަލ ަގއި  މިއަދ   އެބަސީދާ  ްއ 

އިދި އިއް  ފަރާތްޒަތްތެރި  ތިބިކ ތަ ކޮޅ   މަމެންބަ  ަގއި  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާ  ެއީއ  ނ ކ މެރ ން.  ހާލަތ ަގއި    ،ގ މަްއޗަށް  މި 

ބޭފ ޅ ނ ކ މެ އެ  އެންގ މަކަށް  ން  ވަޑައިެގން  ެއްއވެސް  މެންބަރ ން  ތަބާނ އަންާގ  އިްއޒަތްތެރި  ރަްއޔިތ ންެގ  ވެ، 

ކަންތައްތަކ ޒިންމާދާރ  ކ ރެްއވި  ބޭފ ޅ ން  ތިބި  ރަްއޔިތ ންނަށް  މިއަދ     ޑ އަޅ ަގނ ވާހަކަ  ެގ  ވާން  ދަންނަވަނީ.  މި 

ަގރާރ   އައި  ދެރަވޭޑ އަޅ ަގނ  ،ހ ށަހެޅީމާއްސަ  ރަްއޔިތަކަށް    ،މެން  އެްއވެސް  ރާްއޖޭެގ  އަދި  ޤައ މަކަށް  ެއއްވެސް 

އެޑ އަޅ ަގނ  ލިބިެގންދާކަށް.  ެގއްލ މެއް  ނ ވޭ  ބޭނ މެއް  ހަރ ދަނާ    ންރ  ސަރ ކާ  ،ނަމަވެސްހެންމެން  އޮތް  އަޅާފައި 

ްއކަތ ެގ ނަތީޖާ  ޔަ މަސަކ ރަމ ންެގންދިކ ރ މަށް ޓަކައި އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން   ބަދ ނާމ ސަރ ކާރ   ،އިޅ ތައް މ ގ ރާލަ ފިޔަވަ
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ރާއްޖެއަ ބޭފ ޅ  މިއަދ   އެ  ޒިންށް.  މި  ނަންަގން  ޒިންމާދާރ މާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ރައްޔިތ ންެގ  ވަންޖެހޭނެ.  ކ ރ ވަންޖެހޭނެ. 

 އިމެންބަރ ންނޭ ކިޔާފަ  ހ ެގޖިލީވަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ މަޅ ން ޒިންމާދާރ ކ ރ  މެން އެ ބޭފ ޑ އަޅ ަގނން ވެސް  މަޖިލީހ 

،  ކަށް ނޫޅ ްއވެވޭނެ. އެހެންވީމާބ ކ ރާކަށް ެއ ބޭފ ޅ ންނަރާޚަ  ަވިއެގން މ ޅި ޤައ މ ހި ނަންަގހ ރިހާ ެއއްޗެ  އިއިނާޔަތްތަކާ 

ހަރ ކަށި  ކ   .އެމ ންޕީ.ޕީއި  ޕީ.އެން.ސީއާ   ،ބާރާތ ންއިހަރ ކަށި    ޑ އަޅ ަގނ  މ ޒާހަރާ  އެ އިރި  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ބާރާތ ން 

  ރ ޞަތަށް.. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ  ޮގވާލަންެއޅ މަށް ޔަވަޅ  ދޭތެރޭަގއި ފިމީހ ންނާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރާމަކ ނ ދޫ    9)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ .  ޢީޙައްމަދ  

 . މައިކ  ،ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އެ    ،ފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ކ އްލި މައްސަލަނައި  ވެސް  ޑ ައޅ ަގނ!  އާދެ ؟އާދެ! އަޑ އިވޭތޯ

ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ކ އްލި ބޭފ ޅ ން  ެއ    އަބަދ ވެސްށް  ޑައަޅ ަގނ  ވެސް   އެކަމަކ އެބަހ ރި.    މައްސަލަިއަގއި  ހ ށަހަޅާ 

ބަދ ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ހަޅާ މައްސަލަތައް މި ހ ންނަނީ އައެ ހ ށަ  ،އ ފެދޭ ކަަމކީލ އި ސ ވާރާރ ތަކ ގަ ަގ  އިކާމައްސަލަތަ

މެދ  ރާއް  ،ނިޔަތާ  އާދެ!  މެދ   މަޤްޞަދާ  އަހަރަކަށްޖޭގަ އެ  ިގނަ  އި  ދ ވަސްވ ރެ  ދާއިރ     ޑ ަގއިކޮވި  ،ންދާއިރ ވެގެ    

ކ ރެވޭތޯ ެވސް  ން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ކަންތައް މެނޭޖ ދިމާވޭ. އެކަަމކ  ސަރ ކާރ އެބަ  ތައް  މަްއސަލަބައިވަރ   

ފެން ބިލ ،  ކަރަންޓ     ިއތ ރ ންދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އަދި ޭއެގ  ހަމަ އެ ދާއިީމކޮށް  ،ކެއް ކަންނޭނެގއް ހެ. ޭއެގ  އެބަ ބަލާ

ބިލ ތަކާއި ކަދ ވައަހަރ ހަމަ    .ބިލ  ހ ރި ފެން  ބިލ ތަކާހ  ކ ރިން ނ ދެއްކިފައި  މިކަހަލަ ބައިވަރ  އަސާސީ   ިއ،ރަންޓ  

. އެކަމަކ  ވެސް  ތައްދ ދައްކަންޖެހޭ ބޮޑެތި އަދައެބަހަރި ހަމަ ސަރ ކާރަށް    .ޚިދ މަތްތަކަށް ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދާފައި ހ ރީ

މެ ކަންތައްތައް  އެ  ދެން،  ކ ޖ ނޭހަމަ  ެގންދަނީ.  އެ  ކަމެްއަގރަމ ން  ދ ނިޔޭަގިއ  ޞަޚާއް  ،އި ދިގ ލަިއެގންދާ  ހަމަ  ކޮށް 

ނެ ހ ންނާ  ، ދާތީވެ  ވަމ ންރާއްޖޭަގއި ެވސް މިހާ ިގނަ ދ ަވސް  ،ބޮޑެތި މާލީ ޮގތ ން ެވސް ރަނަގޅ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް

ކަ މެނޭޖ   ންދެ ންތައްތަކެއް.  އަތ ންދާ  ހަމަ  ވެސް  ކަންތައްތައް  ެވސް  ކ ރެވޭއެ  ރޭަގިއ  ބަލާ.  ޖޭެގ  ރާއްތޯ 

އަރާފައިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް  ނޫސްކޮންފަރެންސަށް  ހަމަ  ކ ރިއަށް   ، ދެއްކެވީ  ވެސް    ހަމަ  އަދިވެސް 

ބަދ ެވސް އެންމެ  ށް އަޑަައޅ ަގނ  ކަމ ެގ ވާހަކަ. ދެންެގންދާނެޖެހިރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެްއ ހަމަ

ފެ މި  މަކޮޞައްޚާ  ،ކަހަލަ މި  ،ނީންނަ ބޮޑަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ޕާޓީޑ އަޅ ަގނ   ޖިލީހ ގައިށް  ވާދަވެރި  ސިންމެންނާ  ޔާސީ  ، 

އިނޭގތޯ ންމެހ ެގ  މަޖިލީ  ެގތަކ ޕާޓީ މަބަރ ން  ޤައ މ ެގ  މިކަހަލަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޮގތަށް ތ   ޙަލަޞް،  ނޫނީ   ،ެގއްލޭ 
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މާޔޫސް  ޮގތަށްރައްޔިތ ން  މަކ ރަްއވަމ ން  ވާނެ  އިނޭގތޯ.  ްއކަތްތައްސަެގންދަާވ  ކޮ  ނިޔަތް.  ބޭފ ޅ ންެގ  ކަމެްއ  އެ  ންމެ 

ހ ށަހަޅަ ހަމަ  ޭއެގބަހައް  އިވެސް  ދައްކަނީ  ޓާފައި  މި  ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި  ވާހަކަތަކެއް.  ނ ކިްއސަރ  

ކަށް ަގނޑަ ރޭަގއި ބޮޑ  ހާޖާނ ކަމ ެގ ތެ މި، އަދިއިކަން ދައްކަކަމެއް ނ ކ ރެވޭ  ،ރިއްޔާއަށް ބަދ ބަސް ބ ނެރައީސ ލްޖ މްހޫ

ވައްޓާރާ އ ޅ ންއްޖެ  ދެންކަން  ޑ އަޅ ަގނ  ެއއީ ؛ލަން  މަްއސަލައެއް.    ، ފާހަަގކޮށްލަން  ޑ އަޅ ަގނ އިތ ރ ން  ޭއގެ   ބޮޑ ވާ 

ބަލާއިރ   . ހދ  މެންެގޑ އަޅ ަގނ  އެއިންެގ ރަށްތަކ ގަ މެޑ ައޅ ަގނ އަށް  ރަށް   3ެގ  ޑ ައޅ ަގނ ކޮށް  ޞަޚާއް   ބައ ޅޭ. ވެސް 

ށްތަކ ެގ ތެރޭަގއި.  ސްތަކ ންެގ ރަމީ  އެ  ،ޑ  އެބައ ޅޭއިތ ރ ން މަކ ނ ދޫަގއި ވެސް ހަމަ ކޮވިންދޫ. ޭއގެ ރެނޭކ   އިރ ،އޮންނަ

މެންެގ މެއިން  ޑ ައޅ ަގނ ެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ހޮސްޕިޓަލް. ެއއީ  . ހދ  ،ތަނަކަށް މި ބަރޯސާވަނީ  މެން ހަމަ އެޑ އަޅ ަގނ   ދެން

ބަލަނީ މި  ކަމަށް  ދެން،  ހަބް  ހޞަޚާއް.  ރަށްތަދ. ކޮށް  ހދ.  ކަށްެގ  މ ހިންމ   ހ ންދ އްފ ށީަގއިކ ޅ   ވަރަށް  ނަ  

ފަންކްޝަންހޮ ރަނަގޅަށް  އ ފ ލ ސްޕިޓަލް  ލ އިކ ރ ން. ސާމްޕަލްތައް  ބޭސްމ ަގއި  ލިބ ން.  ރަށްތައް  ލިބ ން. ތައް  ތަކަށް 

ކ ޅ   ނޭނގޭ ކަށް  ޑައަޅ ަގނދެން،   ހ ރި  ހދ.  ދިމާވެފައި  ހޮސްޕިޓަލަށް  އެ   އިޮގންޖެހ ންތަކާދ އްފ ށީެގ   ކަންތައްތައް. 

ހަމަ   ޑ އަޅ ަގނ ެއކަމަކ  ެވސް    ންނަށް.ރި މެންބަރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެލަްއާވނެ ކަންނޭނެގ އެ  ަގޅަށް އެނިގވަރަށް ރަނ

ހޮ  އިލްތިމާސްކ ރަން ރީޖަނަލް  ތިސްޕިޓަލްކ ޅ ދ އްފ ށީ  ހިނަްގން  ބޭފ ޅ ންނައްބެ  ވެސްވި   ށަިއެގންވާވަ  ކައިރީ  ،ށް 

ފޯރ ކޮށްދިނ ން.    ށްހަކޮން ފަސޭކަން ހ ރި މިންވަރަކ ެގ ކެރިކ ޅަދާނަވީހާވެސް އެ ބޭފ ޅ ން  ަގއި ތަކަށް މި ކަންތައްތަކ ރަށް

ލްތައް ންެގ ރަށަކ ން ހަމަ ސާމްޕަމެޑ އަޅ ަގންއޔެ ވެސް  ކަރާތް. އިށް އެނޭގ މޫސ ން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ސަ ޑައަޅ ަގނ 

ސީއެވެ ެވސް  ނ ފޮނ ވިެގން  އެހެންވީމާންބިއ ލާސް  އ ޅ ނ .  ވެސް  ރަށްށަވަ  ،ންސްަގއި  ހ ރި  ވެސް ިއެގން    ތަކ ަގއި 

ން މި ވަގ ތ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ރީޖަނަލް އެދެވަރަށް    ޑ އަޅ ަގނ ،  ންވީމާ ކަންތައް ބޮޑ ވ ން ހަމަ އިންތިޚާއަށް އެބަހ ރި. އެހެ

 ... ރަނަގޅ  ޮގތ ގައި ލްޓަހޮސްޕި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  . މެންބަރ އްޒަތްތެރި އި  ،ވަގ ތ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ކަންތައްތަްއ  ކ ޑަކ ޑަ    ންވާ ވަރަށްނ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ  ޑ އަޅ ަގނ  ! ށް ދެއްވާޑައަޅ ަގނ  އާދެ! މިނެޓެއް އިނޭގތޯ   އާދެ!

އް މެންބަރ ން ބައެމިތާ އިްއޒަތްތެރި    ދެން ؛ވޭން ބޭނ ންަގކޮށްލަހަހަމަ ފާ  ޑ އަޅ ަގނތ ރ ން  އި، މީގެ އެބަހ ރި. އެހެންވީމާ

ރޭަގއި  ވާހަކަ ފާހަަގކ ރެއްވި.  ކޮންފަރެންސ   ޑ އަޅ ަގނިއަގއި  ދ ށިން،ނިއ ސް  ވެސް  އިނޭގތޯ    ން  ވޮލަންޓިއަރކ ރަން 

  އޮތް. ބަ އެވެސް އެ ފ ރ ޞަތ   ންނަށް  ރިހާ ބޭފ ޅ ހަމަ ހ ޅެްއ.  ން ބޭފ ކޮންމެވެސް އެހެކ ރީެގ ރައީސް ޔާމީން ނޫނިްއޔާ  
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ރާ ވަގ ތ ކޮންމެހެން  މި  ނޫން  ބ ނެެގންނެްއ  ބޭފ ޅަކ   ވަކި  ނޫނީ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  . ވީކ ރަން  އްޖޭެގ 

 ...ޒްނާފަ މެޑަމް މިހާރ ެގ ފަސްޓް ލޭޑީ ،ންނަށް ފެނިެގންދާނެމެޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ލަދެއްވ ން އެދެން. ންމާވާހަކަކޮޅ  ނި ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އެހެންވީމާ ބަހ ރި  އެ ބޭފ ޅ ންނިކ މެ.  ހ ރިހާ  އެބައޮތޭ  ށްނަ،  ފ ރ ޞަތ   ވޮލަންޓިއަރކޮށްެގން    .ވެސް  ހަމަ 

 ކަތްކ ރާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. މަސައް

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެރ ވ މ ެގ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒަށް ފ ރ ޞަތ   ރި މެންބަރ ނބިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެކި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

  15އިތ ރަށް  . އަދި ޭއގެ ޖޭސަށް ކަނޑަެއޅިފައިާވ ަވގ ތ  ހަމަވެސް ެވއް ހ މި ބަ  ،ކ ރިން ދެންނެވިން  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން  

ދެވި ވެސް  އެހެންކަމ ންދިއަ.  އްޖޭމިނެޓ   މީެގ    ،  މިނެޓ ދިހައަޅ ަގނޑ މެން  އޮ  ވަރަކަށް   ެގފ ރ ޞަތ   ންނާނީކ ރިން 

ޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ   ިއއްފަހ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ހެންވީމާ،. އެލާފައިެވސް ނިންމަ  ކ އެސްޓ ރި  ،ތ  ގ ވަ

   .ޒް މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝި އްޒަތްތެރިއިރާެގ އި ދާ ދޫބިނވާލީ. ކިކައި ދަންނަމަޢ ލޫމާތަށް ޓަ

 

 : ކެވ ން ވާހަކަދެއް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒްކިނބިދޫ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތ ން    ގ ޅޭ  އާ  ކަމަކަށް މި މައްސަލަމަ ފ ރަތަމަސް. އަޅ ަގނޑ ވެސް ހައީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ކަންކަމ ޙީޞިއް ސް  ަގއި  މެޑިކަލް  ފްޓާމަސަްއކަތްކ ރަްއވާ  އަދި  މަސައްންޓްރޮފ ންނާއި  ހ ރިހާ ކަލައިންަގއި  ތްކ ރައްވާ 

އެ ދިވެހި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ކޮށްދެއް   ބޭފ ޅ ން  އެ  މިންނެޤައ މަށް  އަޅ ަގނޑ    މަސައްކަތަށް  ތްާވ  ހަމަ  ތ ެގ  ހިެގ  ޓަކައި 

ވެސް   ޓްއ ލިސެޅ ންނަށް  އެ  ބޭފ ހަމަ  އަދި އަޅ ަގނޑ     ން.ކ ރ  ދަންނަވަޝ ންނަށް  ޅ އެ ބޭފ  އެކ     ރިކަމާލާޞްތެޚ އި

މައްސަލަ  އަޅ ަގނޑ   ޭގތޯ.އިނ  ކ ރަން ދަޮގ  ގ ޅޭ  އާމި  ރަ  ،މަންނަވާނަތ ން  ބައިވަަގނހަމަ  ކަޅ ކ ރަންޖެހޭ    ންކަންރ  

  އަޅ ަގނޑ   ،ެއއީ  ންކަން ރަނަގޅ ކ ރ ކަން އެ    ލައި އޮތް މިންވަރެއް ބަކ ރެވެންރަނަގޅ   ކަންކަން  . ހަމަ އެއެބަ ހ ރި

  ެގ ނިޔަތާ މި ބޭފ ޅ ން  ލ އަސް،  އް މި އ ފެދެނީަގނޑ  ސ ވާލެވެސް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ ެގ މައި 

ޞްތެރިކަން ނެތްކަން  ލާމެއް ނެތް. އިޚ ޞްތެރިކަލާޚ ެއއްެވސް އި  ލ ކ ރެވޭ ޮގތ ގައިބޫަގޑަށް  އަޅ ަގނ  އިނޭގތޯ.  ތެރޭގައި
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އަޙްމަދ ދެންމެ  ،ވޭސާބިތ އެބަ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެއްަގއި  ވެސް،   ސަލީމް  ވާހަކަފ ޅ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  ކެވި 

ޚިލާފަށް    ކަމާހ ރިހާ ކަން  ކާިއ މިންަގނޑ ތަ. މި ބޭފ ޅ ން އެޗް.ޕީ.އޭެގ މިކަފ ޅ ން ވެސްހަ ވާ ކެވިޚައިތަމް ދެއްމެންބަރ   

ނިފަވާޮގންޖައްސަ  ކ ރީމަ   ،ކ މެއި  އެންމެ  ސަގ މަތީަގއި  ނ ކ މެފ    މިންަގނޑ ތައް  ،  ަގއި  ލީޑ ކޮށްެގން  ން މ ޅިމީހ ން 

މަސައްކަތްތަވިކ ރެއް  އިރާލަމ ގ  އެ  މި    ހ ރި.  އެބަ  ފެންނަންކަން  ކ ން  ވާހަކަ ދެއް  ރާރާަގދެން  މި    ،އިގަ އިކެވި 

ތެރޭ ކެިވ ވާހަކަތަކ  ެގން ދެއް ގ ޅި   ސަލައާމައް ޚަމިލިއަން ރ ފިޔާ  32ަގއި  ެގ  ގޮ   އެހީ   ،އް ނޭނެގއޭތެރަދ ކ ރި    ލިބ ނ  

މަޖިލީހ ގައި  ،އިނޭގތޯ  ލާއިރ  ބަ  ،ނޭންއެހެ  ނޭންމިހެ މަޢ ލޫމާތ ރަްއޔިތ ންެގ  އެ  އިނޭގހ     ވަނަ    2021ތޯ.  ންނާނެ 

ހ ށައަހަރަ ލަފާކޮށް  ދައ ލަތ ޅާހަށް  ޮގތ ަގއި  އަ  ޖެޓ ެގބަވާ    ންފައިވާ  ހަނދާންވާ  އިން  ސަފ ހާވަނަ    217ޅ ަގނޑ  

ސާފ ކޮށް  ޮގތް  ވާވިފައި ޚަރަދ ކ ރެފެށިެގން   އިނޭގފެން  ވަރަށް  އޮންނާނެ  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ތޯނަން  އެއީ   8.1 ؛ރަދ ޚަ. 

ޕެއަންބިލި ޕްޕީ.އިޕީ.އެސް.އަ   ،ބިލިއަން   1.5  ކަށްނާޔަތްތައިއި  ންޝަނާ،  ހިންގ މަށް  ރޮޖެކްޓް   .ލިއަންބި  10.9ތައް 

ތަފ  ހ ރިހާ  މި  އެބަމިޮގތަށް  އިނޭގތޯ  ސީލެއް  އެކަމަކ ހ ރި  އޮޅ ވާލ ރަްއޔިތ ން  ވެސް  .  ކޮންމެ  މަށް  ނަށް  ޓަކައި 

ވެންގަ ރަށެއް ޚަޓަރެޓިލޭއި  ބެހެއްޓޭވަރަށް  ތަނެރަދ ކޮށްއް  ކޮންމެ  ކ ރެ ނި  ވެމިއްަގިއ  ފިއޭ،  ިމ  އެހެންވީމާ  ޭއ.ވެކަމެއް   ،

މަޤް  އެނގޭ   އިންވާހަކަ  ވާ ދައްކަ ަވކި  ސިޔާސީ  ހާހަމަ  ބޭފ ޅ ން  ރަްއވަން  ލ ކ ސިޞަދެއް  ކަެމއްކަން.  މި  ކ ރަްއވާ 

ލިބޭ   ،ކޮންމެ  ހަަމ ރައްޔިތ ންނަށް  .ކަެމއް ނެތްމެއް ނެތް، އެްއެވސް ތެދ ވެރިކަ  ލާޞްތެރި، އެްއވެސް އިޚ ހެންވީމާއެ

  ންދާ އް ކ ރަމ ތްތަކެ ޓަކައި މަސައްކަކ ރ މަށް  ޕްރޮމޯޓ އްަގއި ވެސް މި ބޭފ ޅ ންެގ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ  ތެކޮންމެ ފ ރ ޞަ

ޤައ މެއް ރިތަ  ށް ފަވަރަ  ންދިވެހިހަމަ  ޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ  އަ  ކޮށްލަން ބޭނ ން،. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގމި ފެންނަނީ  ތަން

ކޮ މެމިއީ   ވެސް  މެލޭޝިއާަގއި  ޯގސް ހާިވޑ ެގ  ލޭޝިއާ.  ޮގސް  ޯގސް ންމ ވަލަތް  ބަ ވަމ ން  އަޅ ަގނޑަށް   އެއް މިހާރ  

ފެނ ނ އާޓިކަލް ހޮސްޕިޓަލައި  ތަކ ން  ދޭތެރެއިން  މީޒްމި  އެންކ ރާނެ  ޕިކް  ދިޔަކ ރާ  ސްޗޫ  ޑްހ ން  ކަމަށް.    ހިސާބަށް 

ފެސިލިޓީއެ   ،މާނައަކީ ެގއެ ޑޮކްޓަ  އްަގއިމެޑިކަލް  މިވެނި  ނިންމާނީ  ލާނެތޯޓަރަލޭވެންޓި  ީމހަކ މިވެނި  އްެގ  ރ ންނޭ    ، ށް 

ދޫކޮ މީހަކ   މިވެނި  އެހެންވީމާށްލާނީނޫނީ  އެ  ތޯ.  އެބަޮގވެސް    ށްލަތަހާ،  އެހެންވީމާ  ސްފައި  ހަމަ ހ ރި.  މިއީ   ،

ެއކިއެކި    ،ރ   އެކި ދ ަވސްވަތަކ ންކަމެއް. މިކަމ ަގއި ެއކި ޤައ މ ޑ  ބަލިމަޑ   ބޮ،  ޑ  ވަބާެއއްބޮ  އޮތްއަށް ދިމާވެފައި  ދ ނިޔެ

ޑ  ބޮމިކަން މިއީ    .ކަމެއް  ބޮޑ ، އެހާވެސް  އެހެންވީމާ  އި.އޮތް މިހާރ  މިކަން މެނޭޖ ކ ރ މ ަގ  އެބަމާވެފައިދިއް  ލަތްތަހާ

ެއޑްވާންސި ބޭފ ޅ ންޓޭޖެ ޔާސީ  މި  ނަަގން  ބޭ އް  ބޭފ   މި  ހަތިޔާރަކަށް  ބޭނ ންކ ރާ  މިއަދ     އަޅ ަގނޑ    ،ނ ންކ ރީތީޅ ން 

ހިތާމަކ ރަން ހަމަ  ދަންނަވަން  އެކަމާ  އަޅ ަގނޑ   ާވހަކަ.  އެބަ  ަގނޑ ެގއަޅ   ،އަކީ އޮތް  ކަންބޮޑ ވ ން  އްޓޭ. ހ   ެވސް 

ނޫނީ ކަެމއް     އޮތްރެވެންނަށް ކ ންޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެށް  މަކަންކަން އަދިވެސް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ   ، މިއެހެންވީމާ

   އަޚް ންެގނޑ މެ. އަދި އަޅ ަގޑ މެން ކ ރަންވާނޭ އަޅ ަގނއެކަމެއް   ،ނަމަެވސް  އޮތްކަމެއް    ކ ރެވެން އޮތްކޮންޓްރިބިއ ޓް

 . ..ށްޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށައަ  ،ފަދައިން ްއވިފާހަަގކ ރެ ޢީ މެންބަރ  ރާޒަތްތެރިއިއް 
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 ކެވ ން:އް ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ބަރ . ިއއްޒަތްތެރި މެން ،ވަގ ތ  

 

 : ކެވ ންދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް ވާހަކަދެއް ކިނބިދޫ  

ސާމާނ  ބޭހާއި  ވީ    ބޭނ ންވާ  ހަމަޖެއް އެވެސް  އިންތިޒާމ   ލިބޭނެ  ނެތި  ދަތިކަމެއް  ކަހަލަ  ވެސް ވެސް  ހިެގންދިއ މަކީ 

 ތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ްއޒަތްރިއްޔާ އިކ . ޝ ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ

 

 :ކެވ ންވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

މީ  ނިޒާ  ، ވާރި މެންބަރ  އެބަ ފާހަަގކ ރައް ްއ ިއއްޒަތްތެ، ޕީ.އެން.ސީެގ ބައެ.އެމް. ޕީ.ޕީ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މައްސަލައެއް   ެގނ ކ ތާއެއް  ކ އްލި  މިީއ  މަްއސަލައެ   ޮގތ ގައި.  މިއީ  އިްއޒަތްތެނޫން.  ދެންމެ  މެންބަރ ން އް.  ރި 

 ލި މަްއސަލައަކަށް ނޫން. ތި ނިންމެވީ މައްސަލައަކަށް. ކ އް އިސްކ ރައްވަ ހ ބަ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 :ކެވ ންވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

މަސައްކަތް މިހާރ   ހ ރި  ،ފަށަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްނ ނިމި  ނަންބަރ     އެޖެންޑާ  ސަރ ކާރ ެގ    -8.1ކަތް. 

ސަލީމްދާއި  ހޯރަފ ށީ  ،ންފަރާތ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި    4/ 93ނަންބަރ     ާގނޫނ   ،ހަޅ އްވާފަިއވާހ ށަ  ރާެގ 

ތްތެރި  . އިއްޒަސްހ އ މ ެގ ބިލ ެގ ބަެގނަ ޙ ށް އިޞްލާއަ(ނ ބެހޭ ގާނޫ  މާޓ ކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރައްދިވެހިރާއް)

އެބަ ؛ ރ ންމެންބަ ބާކީ  ރިޕޯޓެްއ.  އަދި  ކޮމިޓީ  އަޅ    އޮތް  ަގސްއަދި  ހ ރީ  ތ ަގނޑ   ވޯ  12ކޮށްެގން    ޓަށްޖަހާއިރަށް 

ަގނޑ   ހަމައަށް އައިސްފައި ހ ރި މަސައްކަތް އަޅ   އި ވޯޓާފަދ  ނިމިއަ، އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  މިނެވ މަށް. އެހެންވީމާދެން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ކަތްމަސައްހ ރި  ނ ނިމި    ވަން.ންނަދަ  ާވހަކަ  ވާނެދަންނަވެސް ައވަހަކަށް ވޯޓަށް  ިވއްޔާ ވީހާ ރެއް އިރާދަކ 

ރައް ދެމެތިމާވެށި  ބަ  މާއްޓ ހެކާތެރިކޮށް  ާގނޫނ ެގ  އޮތްސްހ  ބެހޭ  ބާކީ  އި  ެގ  ވާހަކަދެއް މޭ  ދާރީބައި.  ކެވ މަށް ޒ ން 

އިްއޒަ ފާތްއެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  މެނބަރ ން  އެދެންތެރި  މެންހަަގކޮށްދެއްވ ން  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ފ ރ ޞަތަށް  .  ބަރ ން 

 ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.  
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 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 9

 

 :ކެވ ންވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

ހ ށަކޮމިޓީތަކ   އާދެ! ނަންބަރ ހަން  އެޖެންޑާ  މަސައްކަތް.  ރެސްޓޯރަންޓްކެފެޓީރިއާ  ، ހޮޓާ  -9.1  ޅާ  އަދި  ހިންާގ     

ދަތިކަންފަރާތްތަ ކ ރިމަތިވަމ ންދާ  ސަރ ކަށް  ޙައްލ ކޮށްދިނ މަށް  ގޮ   އިްއޒަތްތެރި   ށީހޯރަފ   އިަވއިލަކާރަށް  ދާއިރާެގ 

. މި ށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ދިރާސާކޮ ޞާދީ ކޮމިޓީން  ތިިއޤ   ، އިވާ ަމއްސަލަޅ އްވާފަ ހަމަދ  ސަލީމް ހ ށަބަރ  އަޙްމެން

މަޖިލީ ހ ށަރިޕޯޓ   މ ހަޅ އްވައިދެއް ހަށް  ކޮމިޓީެގ  ދާއި  ،ޤައްރިރ ވާނީ  ިއްއޒައަލިފ ށީ  މެންރާެގ  ރަތްތެރި  ދ   ޝީބަރ  

އަލި މެޙ ސައިން.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ އަލިފ ށީފަހ (  ށް)ަވގ ތ ކޮޅަކަބަރ .  ންފ ށީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ   ،  

ޖަލްސާެގ  އަޅ ަގނޑ  އިޤ ހާމެންނަށް  ނ ކ ރެވޭ.  ފާހަަގެއއް  ކޮމިޓީެގ...ޒިރީއަކ ން  ފ ށީ އަލި  ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަ  ތިޞާދީ 

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ޤައްމ ކޮމިޓީެގ    ،ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވ ން  ރިޕޯޓ   މެންބަރ ރިރ    ، އިއްޒަތްތެރި 

 މައިކ . 

 

 ދެއްކެވ ން: ސައިން ާވހަކަ ޙ ޝީދ އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަ

ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ޓީން ދިރާސާކޮށް ކޮމި  ޞާދީތި ޤ އި  ،ވި ޮގތަށް ހަަގކ ރެއް ތި ފާ   ރައީސްީއސް. އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ 

ޮގމ ނިން ރިނ   ހ ށަ ތ ެގ  މަޕޯޓ   އަޅ ަގހެޅ މ ެގ  އެޮގތ ންސައްކަތް  ެގންދަނީ.  މި  ކ ރިއަށް  ދާއިރާެގ    ،ނޑ   ހޯރަފ ށީ 

ހ ށައިްއޒަތްތެ މެންބަރ   ައދި  ، ހޮޓާ ؛ޅ އްވި ހެރި  ރެސްޓޯރަންޓްކެފެޓީރިާއ  ކ ރިމަތިވަމ ންދާ    ފަރާތްތަކަށް   ހިންާގ 

އެކަމަށް   ހޯދައިޙަދަތިތަކަށް  ގޮ ދިއްލެއް  ސަރ ކާރަށް  މި  ރާރަކީަގމި    ރާރެއް ަގ  ހެޅ ްއވިހ ށަ  އިވައިލަ ނ މަށް   ރާރާަގ. 

ގ ޅ ންގ ޅި  މިކަމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަެގން  ފަރާލަޞްހ ރި  ހ ރިހާ  ހ ރި  ފަރާއެކ    ތްތަކާޙަތ   ކޮމިޓީެގ  ން ތ ަގއި 

ހޮޓާބައްދަލ ކ ރެވ ނ  ެއޮގތ ން  ކެފެ.  ފަރާތްތަޓީރި،  ހިންާގ  އިއާ  އަދި  މިނިސްޓްރީކާއި  މިކަމާކޮނޮމިކ   އަދިވެސް   އާއި 

ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން   ކޮމިޓީމި  ،ފަހ ކެއް ކ ރ މަށްއި ިގނަ މަޝްވަތަ އެކ ގަ   ކާހައި ފަރާތްތަހ ރި އެންމެ  ންގ ޅ 

ސްެގ ވަގ ތ    ރިސެށް މެދަދޭތެރެ ؛ދިމާވި ސަބަބަކީ  ޔައީ. އެހެން  ކަށްފަހ  ނިމިެގންދިދަތަދިގ  މ އް  ވަރަށް  ،ނިންމާލީ

ދަތިތަކަށް ިގނަ   ހެޅ އްވި މައިަގނޑ އޭރ  އެ ހ ށަ  . ދެންދިޔަގ ލައިެގން ތަންކޮޅެއް ދިކާ ގ ޅިރިހާ ކަމަހ   މި  ،އައ މާއި 

ިވ  ކ ރެއް  އޭރ  ރިޢާޔަތް ވ މ ންޯގސް ތ   ލަހާވެސް، މިހާރ  އަނެްއކާ އިތ ރ  ބަލީެގ  . އެހެންނަމަލިބިފަލ ތަކެްއ އޮތީ  ޙައް

މިކަންތައްތަ ލ އިތައް  ދެވ ނ   ތެރޭަގއި  ބައެހާރ  ކ ެގ  ކަންތައްތަ  އަނެއްކާ ްއ  ހ ރީ  ދަކަށް  އިތ ރ   ކާ ތިތަވެސް 

މައަިގފަޖެހިލާންތިކ ރިމަ ނިންމި  ކޮމިޓީން  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޮޓާ.  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ  ކެފެޓީރިއާނޑ   ައދި  ،   ،

ކ ރިމަތިވަމ ންދާ    ންޓްރެސްޓޯރަ ފަރާތްތަކަށް  ހޯދައިލެއްޙަދަތިތަކަށް  ހިންާގ  ސަރ ލާއް  ޮގދިނ ަމށް   ،އި ަވއިލަކާރަށް 
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   މައްސަލައާ  މިފަހ  ކޮމިޓީން   ކ ރ މަށްޅ އްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާސަލީމް ހ ށަހައަޙްމަދ     ބަރ  މެންދާއިރާެގ    ށީހޯރަފ 

ހ ށަގ ޅި  ހ ށަޅާހަެގން  ފަރާތ  ހ ށަހެޅ އެ    ،އެކ    ންތަކާހެޅ ފައިާވ  ސަރ ކާރ ެގ  ފ ންތައް  ކޮމިޓީން ން  ރިހަމަކ ރ މަށް 

ރިޕޯޓ     ،ކޮށްއިލްތިމާސް ހ ށަރައްިމ  މަޖިލީހަށް  ބޭްއވ ނ ަގ  2021ލް  ޕްރީއެ  28ހެޅ މަށް  ޔިތ ންެގ  ކޮމިޓީެގ    ،ިއ 

ޔަތ ން އް ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި ެމންބަރ ންެގ އަޣްލަބި  ،ވެ ޒިރ ހާ ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީއަށް    23ރ ެގ  ވަނަ އަހ2021ަ

ވީނިންމި މި.  ދިރާމި  މައްސަލަ    މާ،  ރިޢާޔަތްކޮށްސާކޮކޮމިޓީން  މަްއޗަށް  ޮގތ ެގ  ނިންމާފައިވާ  ރައްޔިތ ންެގ    ،ށް 

ޮގތެމަޖިލީ ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ރިޕޯމަތީ  އްެގހަށް  މި  ނިންމަވައިދެްއވ   ޓާ ން  ޮގތެއް  އެމެދ   ތިޔަ މަށް  ރިޕޯޓ   މި  ދި 

ހ އިްއޒަތް މަޖިލީހަށް  މިތެރި  ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ   މަސަްއކަތަކީ.  ކ ރާ  ށަހެޅ ން  ބައެހ ށަހެޅ   އަށްމިޓީކޮ   ދެން  ްއ  ނ  

  ތަކަކީ ކޮބައިތޯލ އި ދަތިތަކަށް ދެވެން ހ ރި  ދިމާވި  ންޓ ތަކަށް އޭރ ރަރެސްޓޯ،  ރިއާކެފެޓީ  ، ޓާހޮ ؛ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

ޓީއަށް ކޮމި  ،ކަށްވަރަ   ންމެވެސްން ފާހަަގކ ރެްއވި ކޮކޮމިޓީތަްއ  ލ އިއަދި ދެވެން ހ ރި    ކ ރެވ ނ .ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ 

  ކަންތައްތަކާ  ން، އަޅ ަގނޑ  މި. ދެއް ކަންތައްތައް. އެޮގތ ން ާގތްަގނޑަކަށް ފަސް ކަމެއް ފާހަަގކ ރެވ ނ ފެންނަ ބައެ

ނިންމިޮގތ ން  ގ ޅޭ ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީ  ،ނިންމ މަކީ  ކަ  އަށްމި  ކަމަފެންނަ  ލ އިތައް ސަރ ކާ  ، ށާއިންތައްތައް  މި  ރ ން 

ިވޔަފާރިއަށް  ރި އަނެއް  ލަތ  އޮތް މިމްވަރ ން އެއް ވިޔަފާހާތިޞާދީ  އްޖޭެގ އިޤ އި ރާ ވަރެއް ބަްއލަވަދެއްވެން އޮތް މިން 

މިންަގނޑެއްަގއި  ފ ށ  އެއް  ޮގތަށް  ފަރާތްތަކަށްނާރާނެ  ވިޔަ،  ހ ރިހާ  ބާވަތެއްެގ  ދެފާ ހ ރިހާ  ފަރާތްތަކަށް   ންވެރިކ ރާ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރ  ޮގތަކަށް މި    ، ވީމާހެންނ . އެަމޝްވަރާކ ރެވ   ގައިޓީ ކޮމި  ްއވ މަށްސްކަންދެއި   އް ދިނ މ ަގއިތަ ލ އިއޮންނަ  

މަޝްވައިދަންނަ ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާލީ  ކަންތައްތައް.  ިއއްވަރާކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ން ،  އަރިހ ން މި    ޒަތްތެރި 

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި    ން.ހެޅިށަމި ރިޕޯޓ  ހ   ށް އަޅ ަގނޑ މަޖިލީހ ން ޮގތެއް ނިންމައިދެްއވ މަ  ،ށްޔަތްކޮޢާރިޕޯޓަށް ރި

 ރައީސް.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ފ ރ ޞަތ  މިހާރ   ންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ހ  މިއިވަޅ މި  ބަ  ލަނީ  ިއއްޒަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ކ ރެއްވ މަށް.  ސްހ ރިޕޯޓަށް  މެންބަރައެއްވެސް  އެތްތެރި  ދިވަޑައެްއ  ކ  

އިދާއެހެންވީމާ  .ނ ަގންނަވާ މިހާރ   ައޅ ަގނޑ   ރަނަގ  ގައިމޭޒ   ރީ،  ވޯޓ ެގ  އެދެނީ  ޖަމި  ަވއިދެްއވ މަށް. އްސަބީލ  

މ ޙައްވާތިކ ރައްފ މާ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާމވަށ   ސަޢީ!  ފ ރ ޞަމަދ   އެބަ  އެދި ތަދ   ަގންނަވާ. ވަޑައިކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާމާވަށ 
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ހަމަ    ދާދި ދެންމެ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ބޭނ ންވީށްލަންފާހަަގކޮ  ހަމަ  ަގނޑ އަޅ ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

އި ރަހޯ ދާއިރާެގ  ވި  އްޒަތްތެރިފ ށީ  ވާހަމެންބަރ   ެގންދެވި  ެއ  ރައީސް، ؛ކަފ ޅ ދާޅ ވަމ ން  ށް  ޑަކޮވި  ިއްއޒަތްތެރި 

ިއން މި މަޖިލިސް މެދ ވެރިކޮށް ޢާޛަރީބަޖެޓ ެގ    ރައިަގތ މަށް ޓަކަިއ ރައްޔިތ ންއަ  ންއަދި މިކަމ ންދިޔަ ޚަރަދާއި  ކ ރެިވެގ

ފަކާސަރ  އިނޭގތޯހިކޮށްރަށް  އަދަދ   ފައިސާެގ  ދެން ދިން  ވިދާ  މެ.  ދިދައިެގ    ،ޅ ވީއެ  ރައްޔިދިވެހި    ތ ން ފަހަތ ަގއި 

ދިތިބެ މިއޭ.  ަވގ ތަކީ  ރައްޔިތ ންވެ ންވީ  ތިބޭހި  ދިވެ  ނީ  އިްއޒައަބަދ ވެސް  ފަހަތ ަގއި  ދިދަިއެގ  ރައީސްހި  .  ތްތެރި 

 ަގޑިެއއްަގިއ   ބޭނ ންފ ޅ  ހަންކ ރަ އް  ން ބޭނ ންވާ ތަޞައްވ ރެހަކ ރަ  ވާ މަންޒަރެއް،ޮގތ ން ދައްކަން ބޭނ ންފ ޅ   ސީސިޔާ

ބޭނ ންވާހަންކ ރަ ކ ރެ    މައްސަ  ހީމާޮގތަކަށް  ދިމާވާ  ހ ންމިތައް  ލަދެން  އިއް  ރައީސްނަނީ.  ޑ ކިޔ މ ެގ  ފާ ؛ޒަތްތެރި 

   ...ކަންތައް ތަކ ެގރ ޓަލޭޓިން! ވެވަނީ. ބައްލަވާދަންނަ ތައްކަވާހަމި އެކަނި ން ނޫން ހަމަކ ނަޒަރިއްޔާތަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ރިޕޯޓަށް.ެގންދަނީ ކޮމިޓީ  ސްކ ރަމ ން މިހ ބައަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 އިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާމާވަށ 

ަގނޑ  މި  ޅ  އަކައިން  ެގ ވާހަމ ން މި  ެގންދަނީ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ސްކ ރަހ ޓަށްކަން ބަޅ ަގނޑަށް އެބަ އެނޭގ ކޮިމޓީ ރިޕޯއަ

އިނޭގތޯވާހަ ެގންނަނީ  މި  އެއީކަ  އަޅ ަގނ.  އިޤ   ޑ   އިންނަ  ކޮމިޓީޞާދީތީެވސް  ވިދާޅ ވަނީ.ވާހަ  އެްއެގ  ތި  ެއއީ    ކަ 

ތި ވާހައަ ތެރިކަމެއް  ތަންތަނަށް އެހީ  މި  ތަކާއިކެންޓީން  ،އިހޮޓާތަކާ  ، އި ރިތަކާފާއިރ ަގއި ކ ދި ވިޔަކަދެއްކި ޅ ަގނޑ މެން 

ދޭތެރޭލަތ  ހާ  މި  ،ދިނ މަށްކޮށްފޯރ  އެތަންތަނާ  ކިހިަގއި  ހަދާނީ  ކިހިޢަމަލ ކ ރާނީ،  ނެއްތޯަގިއ  މިއީ   ؟ނެއްތޯ 

ކާިއރ   ކަ ދައްވާހަ  އަދ  މިކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަން. މިތަންތަނަށް ފޯރ   . އެތޯއަކީ އިނޭގޑ މެން ެގންދިޔަ ވާހަކަ ަގނ އަޅ 

މާލޭެގ   ކޮބައި ހާވެސް  ދިވެލަތަކީ  ރައްޔިތ ންކަން  ރައީސްހި  ިއއްޒަތްތެރި  އެނޭގ.  އެބަ  ރިޕޯޓ ެގ ؛ނަށް  ވެސް    މި 

ލިބ ނ އިރ ަގއި   ށްވަރަކަފަނަރަ   ،ފައިސާ  ނ  ލިބ   މި    ވާނީ  ބޭނ މަކަށް ރ ފިޔާ  ފައިސާއަ  ބިލިއަން  ހ ރި  ކީ  ދީފައި 

އަދެކޮޅ  ނޫޖެހޭ  ިވޔަފާރިދަދ ތަކެއް  މިއީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އ ޑ   ނ އަޅ ަގިމައދ    ؛ތަކަށްން.  ރޭެގ  ފާކ ރަން 

ބިރއިންޓަ ފެން  މަނިކ ފާނ   އެ  ކަރަންިވއ ަގއި  ބިލާއި  ފާޓ ެގ  ވާހަކަ  ރައީސްލ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ެއ   ؛ހަަގކ ރެްއވި. 

މޭ ެގށް  ޅަޒ ކޮމަނިކ ފާނ ެގ  ެވސް  ކ ރިން  މާންދަން  ަވޒީރ ން  މިއީ. ޖެހޭ  ކަމެއް  ރައީ    ޚ ދ   ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އަދި 

އަވިސްނ ންފ ޅަށް ވެސް  ނައި  ަގޑިއަށް  ކަންތައްތައް  މި  ކަންތައްތައް.  މައްސަލަތަކެއް  ންނަންޖެހޭ  ހ ރިހާ  މި  މަ 

ނ ދަ  މި  ދިމާވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ދޯ ނީ.  މަޖިލީހާއިކަންޏަފެނޭތޯ  މ ޅި  އަރަިއެގން  ހާ  ހ ރިރ ކާރ   ސަ  ށް 

ތޯ ސަރ ކާރ   ެގންއްވެ އަދ  ކީ ދިޔަ. މި ތަކެއް ޖަހަމ ން ެގންހާ ބެރ ހ ރި  މި  ،ކެއް ލައިޒީތަޖޯ  ،އިއިްއޒަތްތެރި ބޭފ ޅ ން ނަށަ
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ޕާޓީެގ ފެނިވަޑަިއނ ަގންނަވަނީ  ނަށްމެންބަރ ން  ނިސްބަތްވާ  ކަންތައް  ތެ؟ އެ  މަޖިލިސް  ނައިފަރ ރޭމި  ދާއިރާ ަގއި  ެގ   

މެންއިްއޒަތްތެރި ދަމާބަ  ނެރ ނ އްތާކޫރ   ދ ށިން.    ފައި  ވެސް  އޮތް  ތަން  ވެސް  ކަންތައްތައް.  ަގއިދ ރ ކ އޭރ   ރ މ ެގ 

މި މިއެންމެައޅ ަގނޑ މެން    ، ދަންނަވަނީއަޅ ަގނޑ   އެބަ  ން  ނަަގން  ރައީސް.ޖެ  ޒިންމާ  އިްއޒަތްތެރި   މ ޅި   ހެޭއ 

އަޅ މަޤާމ ތަސިޔާސީ    ެގލަތ ދައ  ނަަގންޖެހޭ.  ޒިންމާ  މި  ބޭފ ޅ ން  ތިބި  ނ ދަންނަވަންަގކ ަގއި  ޕާޓީެއއް ވަކި  ،ނޑ    

އެހެންނަމަވެސްއިސްތިސްނާވާނެއެ ސަރ ކާކޭ.  ބާރ ،  ހިންގ މ ެގ  މިމިއަ  ރ   ދީފައި  ވަ  ދ   ޕާއޮތީ  ަވކި  އަކަށް ޓީކި   ،

ވެރިކަށް.  ޔަވެރި އަންނަެގ  މީހާ ެއ  ކަންތައްތަްއ  މި  ިވޔަިވސްނ ންފ ޅަށް  ކ ދި  ވިޔަސް ފާރިތަންޖެހޭނެ.  އާ  ކެފެޓީރި   ،އް 

ެގނައި  ބޭރ ގެ ލާ ޑޮލަރ މިލިއަން އެމެރިހަތް ސަތޭކަ   އަދި  ވިޔަސް ޮގތ ަގއި  ފިނޭންސް  ؟އޭ ފަިއސާ ކޮބައިތޯ  އެހީެގ 

ވިދާމިނިސްޓަރަ ވާހަކައެނ ެވވޭ    ޅެއްކަށް  ތަނަލިބ ނ    ލިބ ނ   އެ  ލިބ   ،ކީއް.  ކޮންތާކ އެ  ހ ރީ  ފައިސާ   ކަމެއް  ނ  

ދިވެފަ  މި  ވޭ. ނ   ޅެއް ދާވި ބަހަންވީނޫންތޯއިސާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ވެހި  އަތޮޅަކަން.  ކޮންެމ   ދިހަ   ެގންނަންށް  ޓިލޭޓަރ  

،  ބ ރީެގ ހޮހޮޅަ ހަދަން ެވސް  25ވިދާޅ ާވ  މިލިއަން ޑޮލަރ . އަދި ތި  ދިހަ  ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޑޮލަރޭ ދަނީމިލިއަން  

ދ  ފެށިެގފ ރަތަމަ  ެއކަނި    ންވަހ ން  އެ  ހަދަންޅަެއއް  ހޮހޮކޮވިޑަށް  އިްއޒަތްތެރިކަތަނަ  ބެއްޔަސް  ނ ދޭ  ރައީސް    ށް 

ބިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބ ނ  ވާހަކަ   15 ؛މާ ިގނަ  އެއަށްވ ރެ  ރ ފިޔާ ދަނީ.   އަންމިލި  160ްއ.  ަގނޑ  މިދެންނެވި އަދަދެ އަޅ 

ނެ ނޫން. މި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ޒިންމާދާރ ވާންޖެހޭ  ސީ ވާހަކަތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ ސިޔާ މި ދައްކަނީ

މެންބަރ ން ކަމަށް   އެްއކޮށްއަޅ ަގނޑ މެނާ  ،ރަނީމެން މި ފާހަަގކ ޑ އް. މި ވާހަކަ އަޅ ަގނ ތަވާހަކަ . ސްޔަވި  ހައެްއކަ 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ރިްއޔާޑަށް ޝ ކ ، ވަރަށް ބޮއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެއއް  އަޅ   .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވާފަ ިއއްޒަތްތެރި  ަގނޑ   އަދި  ން ދެ  އިމެންބަރަކަށް 

ފަހ     ށްމިނެޓަ  5އްސެވ މަށް.   ރަނަގބީލ  ޖެ ވޯޓ ެގ  ،އެދެނީަގނޑ  މި  ައޅ   މޭޒ ން އެ ަވގ ތ ަގއި  އިދާރީ  އަޅ ަގނޑ މެން

 .މަދ  ޙަލީމްޙްމެންބަރ  އަިއްއޒަތްތެރި ތްދޫ ދާއިރާެގ ބިލެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ން ށް ދަންނަވާނަޓައަޅ ަގނޑ  ވޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލީމްދ  ޙަޙްމަބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

 ،ވެސްންނަމަނ ން. އެހެބ ނެލަން ބޭއެއްޗެއް    ޓަށްއަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރިޕޯޓ  އޭަގ  މި  ވަގ ތ   މި  މި  ވަގ  ންލަސްެވެގ  އިވަނީ  އަސްލ ަގއި  ސަބަބ ން  ފާއިދިއ މ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ވެފަ.  ތ ތ  

 ؛ ހާލަތ ަގއިެގކޮވިޑ    ،ނަވާލަން ބޭނ ން ދެންމެަގއި ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ ކ އްލި މައްސަލައަށް ވެސްދަން  ޑ ައޅ ަގނ  ؛ރައީސް

ެގ  ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނ ލިބ ނީމާ މިއަދ  އަޅ   ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  ެއއްޗެއް ބ ނ މ ެގ ފ 
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އަޅ  ޮގތ  ފަރާ  ށްަގނޑަަގއި  ވާދަވެރި  ފެންނަނީ  އަޅ ތްތަކ މި  ވެސް    ަގނޑ ން.  ދ ވަހ   ފ ރަތަމަ    ޖެހ މާ  ވިޑ ކޮ އެންމެ 

އަޅ ަގނގ ޅި  ދިެގން  ފެނިެގން  މަސަްއކަތެއަޑަށް  ސިޔާސީ  ައޅ ަގނ  ފެށިެގންދިޔައް  އީ  ޮގަގބޫލ ޑ   ތަން.    ތ ަގއި ކ ރާ 

މަސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ   ވ ރެ  ސިޔާސީ  ކ ރަންޖެހޭބޮޑަށް  މަ   ،ކީކަމަ  މެން  ބަލަިއެގން   ެގއް ތެޮގ  ެގސައްކަތ  ޤައ މީ 

  ،ރި ޮގތަކަށްބިރ ވެ  ،ނޑައެޅިެގން ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށްކީ ކަހަކައަ އްކަވަމ ންދާ ވާދަވެސް    މިއަދ   ން.ކ ރ   ކަންމި

ދިވެހިރާއްޖޭމިހާ ރ ފިޔާ  ލިބިއްޖޭމިހާ  ޮގތ ަގއި  އެހީެގ  ހިލޭ  ލި.  އަދަބިއްޖޭަގއި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ކިޔާފަދ ،   . ތަކެއް 

ރައީސްބައްލަވާ   ؟ކ ރީ  މެއްތޯކޮންކަ ަގބޫ  !އިްއޒަތްތެރި  ކޮ   ލ ކ ރާއަޅ ަގނޑ   ހާލަތަޮގތ ަގއި  މި  ދ ނިޔެއަށް ކީިވޑ ެގ   

ބިނޯެވެގން.  މިއަށް އޮ   ޤައ މ ތައް ެއ ދަނީދަމާ ވަރ ަގ  ،ޑެތިބޮ  ން މާމެންނަށް ވ ރެނޑ  އޮތް ހާލަތެްއ. އަޅ ަގވެފައިދިމާ

ހަ ހަމަ  ތިބީ  ިގނަ ޤައ މ ތައް އެ  ޮގދާމިހާރ   ބޮޑ ވެފަ.  ތްނެ    ޑ މެންނަށް އެކަނިމީކީ އަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަމެއް  ެގންދިމާވެ ބޭނ ން   . ނޫން  އ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން  މިއަދ    ،ދިވެހި ސަރ ކާރަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަމަށް ފ ރި ދާލެއް ހަމަ ވަރަ  ކ ރަމ ންމެނޭޖ   ންރ ން މިކަތ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާވެސް މި ހާލަ

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެނިސްބަތ ން  މި ރާއްޖޭދިެވސް  އަސް  އަދަދ   މަދ ވާ  މީހ ން  ރޭޓެއްަގިއ  އޮތީ  ަގއި  އެއް  ހަމަ   

  100ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ދ  ވަރަށް ިގނަވެއްޖެ. ކ ރީއްޓިފަ. މިހާރ  ގިވެެގން އ ޅެނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ބަލިޖެހޭ އަދަފެހެހި

ޖެހޭ ލަކ   ދ ވާ  ހަމައަށް އެބައަރާ  މީހ ންނާ  2000އިން ިގރާކޮށްފަ.    1500ވަނީ    މިއަދ  މި  ޤައ މެއްނ   ހ  މީހ ން ޖެ

އެހެ ރޭޓަ  ،ނަމަވެސް ންއަދަދ .  ތަފާމަރ ވާ  ރަނަގޅ .  ބެލީ  ހިސާބަށްށް  ފެންނާ  ސް  ރާސްލާފައި ބެއްލެވީމަ  ހަމަ  ނެ. 

މަ ދަނީ ރ ވެެގންމީހ ންތަކެއް  މި ؛ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި    ނޫން.  އްއެ  އަދިވެސް  ހިމަރ ވެފައި  ވެސް  ކަމަށް   0.5%ރީ 

ބ ކްޑޮ ެއ  އެއަށްވ ރެޓަރ ން  ބިރ ަގންނަ  ނަމ ންދަނީ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ބިރ ަގންނަންޖެހޭ ންޖެހޭނެ.  ބޮޑ ވަންޏާ  މިއީ 

ައޅ ސަލަެއއް.  މައް ރަނަގޅައަޅ ަގނޑ   ، އޮތީއ ޅެވިފަިއ  ަގނޑ މެންނަށް  އެކަމަކ ،  ޒިންމާ  ފަރ ދީ  ށް  މެންެގ 

މ   !ބައްލަވާ ؟އަދާކ ރެވިފައިތޯ މަޕީ.ޕީ.އެމ ން  ކ ރަމ ންގ މަޒާހަރާ  ކޮވިޑ   ކީޔަ ދިތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އޭރ ަގިއ 

މިކަން  ރާއް  ނޭޖ ކ ރެވިމެ މަޖޭަގއި  ފެތ ރ މ ެގ  އޮތީމާ  ނ ފެތ ރި  ކ ޤްޞަރަނަގޅަށް  މަސައްކަތެއް.  ރަމ ންދ ަގިއ  ދިޔަ 

ބ ތަންތާ އެބަހ ރި  ކޮ  ،ނެފައި ނަގއި  ލީޑަރ   ޕާލިމެންޓަޓީެގ  ޕާއެ  ދ ަވހަކ   ށްއިހަ ؟ިވޑެއްތޯކޮން  އެޮގރީ  ،  އޮތީ   ވާފައި 

އަމިއްލަ ޞިްއޙަތަށްވ ރެތިމަންނަމެ މ ހި  ންެގ  މަސަްއކަތްޔާމީން  ސްރައީ  ންމޭމާ  މަެގ  އެހެންވީމާ،  ށް  ގ ަމއްޗަކ ރ ން. 

ވާދަވެރި    ޅ  ކޮދިމި ދެނީ. މިއީ އި  ސްޓޭޓ މަންޓްރީ ބޮޑެތި  ކަށް ބަލާކަށް ވެސް ނެތީމޭ. މިހި ވެސް ނ ކ ންނާނަމޭ. ކޮވިޑަ 

ޕާލިމަފަރާތ  މަޖިލީހ ެގ  މެ  ރީންޓަެގ  ދެްއވާ  ލީޑަރ   އެހެ ގ ރޫޕ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް.  ރައީސް   މާންވީސެޖ   ،  އިްއޒަތްތެރި 

ދަ މިހާކ ރަމ ން  އަށް ވަްއކަންކާރަކީ އިންތިހާމިދިޔަ ސަރ ނި  ،ވާހަކަައކީ އްކަވާ  މިހާރ  އެ  ރ  އޭަގއި  ކ ރަމ ން އައިސް 

މި ކަންކަން  އެ  ބައިވަރ   ފެންމަތިވެފަ.  ވަ ހެންވީއޮތީ  ބޮރަމާ،  މަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ދަކަށްވޭ ޤްޞަޑ   ކޮވިޑާއި   މި 

ވާހަކަތަކެއް ވަްއކަމ ެގ  އެއެކީަގއި  ދެއްކ ން.  މާވަށ ންހެ  ައބަދ ވެސް  ސަޢީދ ވީާމ،  އެ އިްއޒަތްތެރި    ،  މެންބަރ  



1202 މޭ 62                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  6 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

49 

 

އަދި    ،ނ މާއި ޅ  ކޮެގ ފަވަށ މާ   ،މ ސާރަ ދިނ މާއި  ،ޮގތަކީ  ހެދި  އަށްފައިސާ ؟އްތޯނެފައިސާއަށް ހެދީ ކިހި  ،ވަނީ ދައްކަ

ނޫން.   ވިޑަކަށް ފައިސާ އެއްކޮށް ޚަރަދ ކ ރީ ކޮކ ރި. ހަމައެކަނި އެ ލިބ ނ   އެތައް ކަމެއްއެތައް   ،މާއިކޮވިޑަށް ބޭސްކ ރ 

ކަ އެހެން  ރާއްޖޭެގ  އެހެން  މި  ކ ރަންޖެހޭ.  ވެސް  މީހ ން  ބަލިތައްންކަން  އެވާ  ވެސް  ހަމަ އަޅ ަގ  .ބިބަތި  ނޑ މެން 

އް ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް  އެަގިއ  ޖޭމީެގ ކ ރީަގިއ ދ ވަހ  ވެސް މި ރާއް  . ން ހަމަ ހިންަގމ އީޔަދި  ސަންދަ ވެސް މިއާ

ޑ  ވެސް މި ނއެ ކަންކަން ކ ރަމ ން. އަޅ ަގ  ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  މި ދަނީފަސޭހައިން މި  ނ ެގންދާހާ    ވެެގންބަލިމީހަކ   

ފާހަަގކޮށްލަރ ޞަތ ގައިފ  ބޭ  ދާޅ ަގނޑ އަ  ،ނ ންން  ވެސްމެންެގ  ބަލި. ވަރަށްއޮތް  އެބަ   އިރާަގއި  މި  ބޮޑަށް   

ންެގ  ޑ މެއަޅ ަގނ  ސްޕިޓަލާއިހޮ  ޅ ދަކ ރެްއިވއްޔާ ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮ އިރާ  ،ންނަމަވެސްއެހެ

ސެލްހެ ރަގ   ންޓަރ ތަކާތް  ފ ދޭވަރަކަށް  މި ނަގޅިެގން  މަސަޅަށް  އެހެންނަމަވެ  އްކަތް  އެބަދަން.  ފީއަލި  ސްކ ރަމ ން   ،

ވަރަށް ޒިޓިޕޮ ިގނައިން މީހ ންނށް ވ ރެ  200ކަހަލަ ކ ޑަ ތަނެްއަގއި   ެއއީ  ެއއީ  ްވވީމަ  އަދަދެއް.  މި  ބޮޑ   ކީ 

 އި... ޖޭގަ ރާއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ،ވަގ ތ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙްމަދ  ޙަލީމްންބަރ  އަބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެ

އި އޮތް ޔޭަގމ ޅި ދ ނިނޫން.    ކަމެއް   އޮތް  ހިނާގފައިަގއި  ރާއްޖޭހަމައެކަނި މި  . މިއީ  ނީލަ ނިންމާމި    އަޅ ަގނޑ !  އާދެ

ެއކީަގއިއެންެމ  އަޅ ަގނޑ މެން    ކަމެއް. މަސައްކަތް  ވާއި  ނިމޭނެ.ނޫނީ  ެގން  ށްކޮ   މި  ކަމެއް  ސަރ ކާރ   ހަމަ  ރަށް 

އަޤްޞަމަ  ވައްޓާލ މ ެގ މިކަމ ން  މަސައްކަތްކޮށްެގންނެއް  އެންމެ   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ންނަންއިަގރަދ ަގއި  އ ނދަގޫވާނެ. 

 .. .ނީގ ނެޅ ެގ ހިތ ަގއި ބިންވަބޭފ ޅ ން އެކީަގއި އެ ޑާވިކޮހ  މި ފ ރަތަމަ ދ ވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތ . ަވގ  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ނިންމާ އާދެ!   މި  ޝ ކ ރ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އިއްޒަތްތެރި   ބޭނ ން.  ކޮށްލަންއަދާ ލަނީ. 

މައްއަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ރައީސް ކ ރި  ،ންނާތީއޮސަލަެއއް  ހާސްާވ  ނިންމާލ މ ެގ  ދަންައޅ ަގނޑ   ބޭނ ން،ން  މި   ނަވާލަން 
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  އްަގއި ހިސާބެހާޙ ޤީޤ  ކިއެ ތަ، ތް  ކަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލަން އެ ދިން ހަމަލާެގ މަސައްނަ  ވަނަ ދ ވަހ  ރައީސް   6ހ ެގ  މަ

ރަނަގޅައޮތް ެއކަން  ކ ރިތޯާއއި  ކަށަވަރ ކ ރަމ ންށް  މަޖިލީހ ން  މި  ޔަީގންކަދާއަށްދާކަން  ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގ  ންކަމ ެގ  ނޑ  

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ރިްއޔާ 

 

 ށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން. . ވޯޓަށް އެހ މަ 10

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޓަކަިއ  ށްށް އެހ މަޓަމަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯެގ ވޯޓަށް އެހ މޭޒ ން ިމއަދ   އިދާރީ  .ބަރ މެންިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ބޭފ ޅ   ލިންކ   ެގޓ ވޯ ޗެޓްލޮަގތި  ލާނެ.ށްންެގ  ޖ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ     ދިވެހިރާއްޖެ  ސީެގ  ނޫނ އަސާ ޤާމްހޫރިއްޔާެގ  ( 

ނޑައަޅާފައި ހ ންނަވާ ިއން ކައްޖެ ރާދިވެހި  ށްކާއަސްރީލަން  ،ންމަތީ   ޮގތ ެގފަިއވާދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއ115ް

ނޑަައޅާ  އިން ކަހިރާއްޖެދިވެ  ށްރަޠަޤަ އޮފް  ޓްސްޓޭ  ،ކިފިނިފެންމާެގހި  ހ.،  އްޒާޤް މަރ  ޢަބްދ އްރަޢ ރ  އަލްފާޟިލް  ސަފީ

ހަމަޖެއްސެޓްރެސިޑެން-ންނޮ ސަފީރ ކަަމށް  ޮގތަ ފެނިވަޑަިއަގންނަ  ރ ންނަށްމެންބަިއއްޒަތްތެރި  މެދ     ވ މާ  ކަށް ާވ 

ނިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ކ ރިން ވެސް ކަންކ ރައްވާ ޮގތަށް  ފެ  ކ ންމިހާރ  ލި  ؛މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި  .  ވ ން އެދެންޓ ދެއް ވޯ

އިްއޒަތްތެރި    މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ނީ. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ޓެއިން ޖަްއސަވާބްސްނޯ ނ ވަތަ އެ  ،ލިންކަށް ވަޑަިއެގން ޔެސް 

ލިންކ މެން ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  ޗެޓަކ ން  ބޭނ ންކ ރެއްވ ން  ބަރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ެއދެން،  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ނޫން   .) 

ލި  އިދާރީ ވޯޓ ެގ  މިހާރ   މެމަ  ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   !ބަންދ ކ ރައްވާ  ކ ންމޭޒ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ންބަރ   ރަދޫ 

ދާއިރާެގ  އިބްރާ ަގމ   ޝަރީފާއި  މެހީމް  ވި  ންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  އެމ ޙައްމަދ   ވިދާޅ ވޭސާމް   ލިންކ   ގ ވޯޓިން   ،ބަ 

ޓ ދެްއވާނެ  ން ވޯންބަރ ިއއްޒަތްތެރި މެ ؛ން ވެސް ވޯޓ ންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެދެ  މަސައްކަތްނ ކ ރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  

މަސައްކަތްކ ރާ   ލިންކ   ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ .  ޓެއިންވަތަ އެބްސްޮގތެއް ޗެޓްަގއި ވިދާޅ ވެދެްއވ ން އެދެން. ޔެސް، ނޯ ނ 

މެ ނ ލިންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޗެޓްަގިއ  އެން  މެނ ކ ރި  ކަތްމަސައް  ކ ންލި ދެން.  ޔ ްއވ ން  ޗެޓްަގއި    ންންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 ބަންދ ކ ރަނީ.ން ބ ސާހި  ވޯޓ ލ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ  މިޅަކަށްފަހ ( ޗެޓްަގއިަވގ ތ ކޮ). ލިޔ ްއވާނީ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ލަމ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 59    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 53    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    53     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ަގއިވޯޓ 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 53؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭމެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންްއވި  ވޯޓ ދެ

 ފާސްވެއްޖެ. . 27؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 53؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވޯ ދެވަނަ  ފަރާސަރ  ؛ޓ މިއަދ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ރަފ ށީހޯ  ،ތ ންކާރ ެގ  ސަލީމް ދާއިރާެގ  އަޙްމަދ   މެންބަރ    

ނަ   ،އްވާފަިއވާހ ށަހަޅ  ތިމާރާދިވެހި)  4/ 93ންބަރ   ާގނޫނ   ދެމެހެއްޓ ވެށިއްޖޭެގ  ރައްކާތެރިކޮށް  ާގނޫނ   މާ  ށް  (އަބެހޭ 

ބިއިޞްލާޙ  ބަލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ  ަމޖިލީހ ން  މެ  ލ   އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ން، ންބަރ މެދ   ކަށް  

ިއވާނެ.  ލާފަ  ކ ންވޯޓ ެގ ލިމި    ވެސް އަނެއްކާ ށްލޮަގމޭޒ ން ޗެޓް  އިދާރީ ؛ރ ން މެންބަވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. ިއްއޒަތްތެރި

މެންބަރ ންތެއިްއޒަތް ލިންކ   ރި  އެދެ  ެއ  ވޯޓ ދެްއވ ން  ލިންކ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ން.ބޭނ ންކ ރައަވއިެގން 

ވޯޓ ބޭނ ން ވެސް    ނ ލެވޭކ ރައްަވއިެގން  އެހެން  އަދި  މެންބަރަކ .  އިްއޒަތްތެރި  ތިން  ފާހަަގކ ރަްއވާ  އެބަ  ކަމަށް 

ނ ލެވޭ ލިންކ ން  ޯވޓ   މެންބަރަކަށް  ފާހަަގކޮށްލަ  އިްއޒަތްތެރި  ޗެޓ ަގއި  ވަންޏާ  ލިންކ   ކަމަށް  އެދެން.  ދެއްވ ން 

  ! ނ ކ ރައްވާތިންބަރ ން ފާހަަގކ ރެއްވ ނ  އިްއޒަތްތެރި މެބޭނ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ދާއިރާެގ  ރަފ ށީހޯ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 62    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 60    ދ : މެންބަރ ންެގ އަދަކަމަށް ވޯޓ ދިން ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    60     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  31      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 60؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 62؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

އި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

އަދަދ  އަދަދ . 60؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާ  ، އެހެންކަމ ން  ފާސްވެއްޖެ.. 31؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   ކ ރ މަށް މި 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 9

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރަމ ން  ން ބަހ ސް ނިންމ މ ެގ ކ ރިން ކ ރި މެދ ކަނޑާލ ން ނ ވަތައަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 . هللاޙްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އަްއޒަތްތެރި އި ބާރަށ  ދާއިރާެގ ފަށާނަން.  ކީ އޮތް ބަހ ސްެގންދިޔަ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ެގ ބާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ
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ިއްއޒަތްތެޝ ކ ރިއް ދެޔާ  ރައީސް.  ބޭނ ންވީރި  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސްަގިއ  ރިޕޯޓ ެގ  މި  ން  ކޮމިޓީ  ،ން 

މި ހާލަތ ަގއި ޤައ މ ެގ ކަންތައްތައް ރަނަގޅ  ވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅ ކ ރަްއވާފައި  ކ ރ މ ެގ   މަސައްކަތްތަކެއް. ދެން އަދި 

ބޫލ ކ ރެވެނީ. ައޅ ަގނޑ   ަގ މ ހިންމ  ބައެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ވިސްނ މ ަގއި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް

ޮގތ ަގއި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ން ލިބެމ ންދާ ހ ަގ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ވާހަކަ  ބޫލ ކ ރާ 

މާނަައކީދަ އޭެގ  ކ ދި  ،އްކަންޖެހޭ.  ފިހާރަތަކާއިއަޅ ަގނޑ މެންނަން  ވިކ ދި  ،ކ ދި  އަދިކ ދި  ވާހަކަތައް    ޔަފާރިތަކާއި  އެ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާންކޮށްލަން  ދާއިރ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދައްކަމ ން    ،ހޮޓާ ؛ދައްކަމ ން ދާއިރ ަގއި

ކ ދި    ކ ރާތައް ހިންާގ މީހ ންނާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްެގކ ދި ވަޑާންވަގ ތ  ރާއްޖޭަގިއ ކ ދި  މި  ،އެބަޖެހޭ

ްގރޫޕ  މީހ ންމަސައްކަތް  ކ ދި ކ ންފ ނިތަކާއި، އަދި  އާ  ެގ ވާހަކަކ ރާ  ހަމަ ހަނދާން  . އެއާެއއްކޮށް  ޖެހޭކޮށްލަންވެސް 

ފާހަަގކ ރެވޭ އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  މިސާލަކަށް  ކްލިނިކ   ،މިއަދ   އިނޭގތޯ.  ެވސް  ހާލަތ   ތަކ ެގ 

ތައް ހިންގ މ ަގިއ  ދިނ މ ަގއި ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއި، އަދި އެ ބޭފ ޅ ންނަން ެއ ކްލިނިކ ތަކ ން މީހ ންނަން ފަރ ވާކްލިނިކ 

ވެސް އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއް ދާއިރާެއްއ    ންތަކާއި މި ހ ރިހާ ކަމެއްހ ރި މާލީ ޮގންޖެހ 

ދިވެހިރާއް  ،ކަމ ަގިއވާ ިމައދ   ދާއިރާަގއި  ސަޕޯޓ ެގ  ސޯޝަލް  ޚިދ މަތް ސަިއކޯ  އެ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ޖޭެގ 

ޙަޤީޤަތެއް. އަދި މި ޕެންޑަމިކ ަގއި އަދި މި ކޮވިޑ ެގ    ބޫލ ކ ރާަގމެން ވެސް  ންާވކަން އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެއިވެފަބޭނ ން

މީހ ންެގ މިކ ރަ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (....ސިޓ އޭޝަންަގއި  އެހެންވީދަ  މ ން  މިމާނީ.  އަޅ ަގނޑ     ،  ބޫލ ކ ރާ  ަގަވގ ތ  

އް ެވސް. ވީމާ، މިފަދަ ދާއިރާތަ   ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓ ެގ ދާއިރާއަކީ  ، މ ހިންމ  އެއް ދާއިރާެއއް ެއއީވަރަށްޮގތ ަގއި  

މ ން ދާިއރ ަގއި މި ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަކީ  ކ ރަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާނ ަގއި ބަހައްޓަ

ތަކަށް  ، އަދި އެ ދާއިރާރަނަގޅަށް އެހީތެރިވެދީ އަދި ރަނަގޅަށް މެނޭޖ ކ ރަންވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަން ވެވ ނ  އެންމެ  

ޮގތްޮގތ ން ވެސް އެއް ފާހަަގކ ރެވޭއެހެނިހެން  ަވގ ތ  ކަމ ަގއި  ދޭންވީ  ނޑ   ތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅ ަގބާރ ލ ން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  .ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ތެރި ޒަތްިއއް  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  އެްއޗެްއ    ޕޯޓާވާ ރި  ން ހ ށަހަޅާފައި މިދީ ކޮމިޓީ ޞާތިޤ އާދެ، އިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދީ ކޮމިޓީަގއި ިމ  ޞާތިޤ އި  ،ސްން. އަދި އެހެންނަމަވެޓީަގއި ިއންނަދީ ކޮމިޞާތިޤ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އި ؛ދަންނަވާނަމަ
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މައްސަލައާ ދިރާސާ  މައިަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  ާގތްަގނޑަކަށް  ގ ޅިެގން  ޖަލްސާއަށް ކަށް  ވަރަހަތަރ ކ ރިއިރ ަގއި 

ކ ދި  ؛ރި ރައީސް  ހ ރީ. އިއްޒަތްތެޖެހިެގން ައޅ ަގނޑ  ޭގަގއި މަޑ ކޮށްލަިއެގންނ ެވވޭ. އޭރ ަގއި ކޮވިޑ އަޅ ަގނޑަށް ހާޒިރ 

ރަންޓ  ފަދަ ތަންތަނަން ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި އެޅޭ  ރެސްޓޯ  ،އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހޮޓާ

 ތަންތަނ ެގ ޯއނަރ ން ނ ވަތަ މި ވިޔަފާރިތައް  މި  ،ފެނޭބައެއް ކަހަލަ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަން އެބަ  

ތަ އ ނދަޫގ  ބޮޑަށް  ޭގަގިއ    ދާ  ކ ރަމ ންހަްއމަލ ވަރަށް  މ ވަްއޒަފ ން  ދިޔަ  އަދާކ ރަމ ން  ވަޒީފާ  އެތަންތަނ ަގއި  ތަން. 

ސަރ ކާރ ެގ    އިނޭގތޯ. ދެން މީގައި  އިފިމި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިނގަ   ،ނ ވަތަ މ ވަްއޒަފ ން ވަކިކޮށް  އި،މަޑ ކޮށްލ ވަ 

އަހަރ    ިމދިޔަ  ކ ރީަގއި  ތަންކޮޅެއް  ޕެކޭ  ވެސް އެީއ  އިޢ ލާސްޓިމިއ ލަސް  ވެސް  ކ ރެިވެގންންޖ   ޭއަގިއ  ދެން  ދިޔަ. 

ޕެކޭ އެ  ފާހަަގކ ރެވެނީ  އިޖ ރާތްތަކެއްޖ އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ހ ންނަ  އޭަގިއ  ދަތިތަކެއް.  ހ ރި  ހޯދ މ ަގިއ   ، 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަން ދިޔަ ތަންލާކ ވެެގން ނ ކ ރެވި ިގނަ ބަެއއްެގ ވިޔަފާރިތައް ހަކަންތައްތަކެއް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ފ ރިހަމަ

ރޭަގ އަނެއްކާ  ދެން  ރަީއސ ލް  އިފެންނަނީ.  އަޑ އިވ ނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އަނެއްކާ ވެސް    ވެސްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އިޢ ލާން ރައީސް ޕެކޭޖ ތަކެއް  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  މި  ؛ކ ރަްއވާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަން  ކޮވިޑ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން 

އިނޭގތޯ. އޭެގތެރޭަގއި   ދިޔަ ތަންވެެގންހަމަ ބަނގ ރޫޓ   ްއޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ވިޔަފާރިތައްދިވެހިރާ  އީ،ެގން މިދިޔަފެނި

ެވސް  މަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަްއ ވެސް ހިމެނޭ. ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ެއކަންޏެއް ނޫން. ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއްެގ ަވޒީފާ  ހަ

ހިސާބ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަން އެބަ ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ތަފާސްރަދ ން ފައިސާ ޚަލަތ ދައ ެގއްލިެގން ހިނގައްޖެ. މީަގއި  

އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަންއެޔާ  ހިތާމަ  ،ދައްކާ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިޔަފާރިތައްޖެހެނީ  ކީަގއި    ،ހަލާކ ވަމ ންދާ 

ވިޔަފާރިތަ ބޭފ ޅ   ކަށްހީނަރ ވަމ ންދާ  އެ  ނ ލިބި  އެހީތެރިކަން  ޝަ ފައިސާެގ  އިތ ރ ވެފައިާވކަން ންެގ  ކ ވާތައް 

ފަރާ ެގއްލޭ  ވަޒީފާ  އަނެއްކާ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ވެސް  ޮގތަކަށް  ތްތަްއ  ވަކި 

ތަހައްަމލ ކ ރަން  ،އޮތ ންއޮންނަކ ރަން  ރަޖިސްޓަރ ވެސް  މިކަމ ަގއި  އ ނދަޫގތަކެއް  ބޮޑ   އެ    ވާޖެހިފައިވަރަށް  ކަމަށް 

އޭެގފަ ފާހަަގކ ރޭ.  އެބަ  ފާހަަގކ ރޭ ރާތްތަކ ން  އެބަ  ފަރާތްތަކ ން  ިގނަ  ވަރަށް  އެއް  ، ތެރޭަގއި  ފަހަރ   މަހ ފ ރަތަމަ    

ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެންނަން ހަމަ ިގނައިން   ،ނ ލާ ސަރ ކާރ ން އޮންނަ ާވހަކަ ވެސް ެއއީއިވަންސް ދީފައި ދެން ައޅަ އެލަ

ހަދާ ޮގތ ެގ ާވހަކަ ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ދައްކަވާ.    ފައިސާއަށް  ،ހެންވީމާ . އެެއއްއަޑ އިވޭ ވާހަކަ 

އިތ ރ  ސަރ ކާރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިްއޒަތްތެރި ން  ދައްކަވާ.  ވާހަކަތައް  މި  ވެސް  މެންބަރަކ   އެތަްއ  ތިއްބެވި 

އިހ  ؛ރައީސް ސަރ ކާރ ެގ  މި  ކަމީަގއި  އޮތް  ނ ވަމާލ   ރޭަގމަށް  ކަމަށް  ނަަގންޖެހޭ  ޒިންމާތަކެްއ  ސަރ ކާރ    އިތަ 

ކޮވިޑ ެގ    ދައ ލަތ ން  ،ނަން ވެސް އެބަހ ރިދާޅ ވި. މީަގއި ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވެސް ވި 

ޮގތަށް ކ ރެވިފައި ކޮރަޕްޝަން ހިމ ަގއި  ކ ރ ދައަދި ހޭ  ިއ،ކަންތައްތަކަށް ހ ރި ފައިސާއާ  ކ ރަންޖެހޭހާލަތ ަގއި ހޭދަ މެނޭ 

އެދެވޭ ޮގތަކަށް    މީަގއި ެވސް  ،ހ ރި ކަންތައްތައް އެ ހ ރީ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީތަކ ަގއި ެވސް ބެލިފަ. އެހެންނަމަވެސް
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ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ޅ ނެއް އަތަ  އެދެވޭ ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅ ނ ދޭތެރޭަގއި    ކަންތައްތަކާ  އެ  އި،ކަންތައްތައް ބަލަ   މި

މަސައްކަތް   ޒިންމާއާ ެގންދެެއކީަގއި  ނ ވަތަ    ވި ކ ރަްއވަމ ން  ކަންތައްތަކާ ަވޒީރ ން  ތިއްބެވި    ެއ  ހަވާލ ެވވަޑަިއެގން 

ން  ދާ ތަެވސް އެހެން ދިމާލަކ ން ވަޒީފާތައް ދެިވެގންލާފައި ައނެއްކާއިދ ވަސްކޮޅަކަށް އެއްފަރާތައް ޖައްސަ   ބޭފ ޅ ން ކ ޑަ

އިއްޒަ ފެންނަނީ.  މި  ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ދާއިރާަގ ؛ތްތެރި  މަސްައޅ ަގނޑ   ދެ  މިހާރ   ވެއްޖެއި  މި   ދ ވަސް 

ަގިއ  ލިއިރ  އިވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  އިއްޔެ ބަލަ ކަމެތި. ޢާއިލާތައް ވަރަށް ނިއަށް ލާފައި އޮންނަތާދެންނެވީ ދާއިރާ މޮނިޓަރިން

 ފޯރ ކޮށްދޭން. ދެން މީަގއި އަޅ ަގނޑ   ޕެކޭޖ  އެބަޖެހޭ  ކެއަރެގއަކަށް    75ލިއިރ ަގއި ވެސް  އިލަކައ ންސިލ ން ބަ  ،ވެސް

ކ ން އެހީތެރިކަން  ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ގައި  ހަމަ މި ދާއިރާެގ ވަރަށް ިގނަ ހަމަ  ،ހަމަ ފާހަަގކ ރަން

ޖަމ  ކަހަލަ  ބަެއއް  އަިމއްލަ  ވެސްޖަމާޢަ   ،ޢިއްޔާފޯރ ކޮށްދެއްވާ.  ވެސް  ،ތްތަކ ން  ފަރ ދ ން  އަމިއްލަ  މީަގިއ    ހަމަ 

މަސަްއކަތް މިކަމ ަގއި  އެކީަގއި  އެހެންނަމަވެސްކައ ންސިލާ  ވަރަކަށް    ،ކ ރަްއވާ.  އެްއވެސް  ވެސް  ކައ ންސިލ ަގިއ 

މިފައިސާ ކަމަށް  ނެތް  ހޭދަ  ެއއް  ވާހަކަ  .ކ ރާނެކަންތައްތަކަށް  ޢާއިލާތަކެްއެގ  ިގނަ  ދަންނަވަނީ.  ވަރަށް  މި   

ފޯރ ކޮށްދޭންޭގ  75  ،ާގތްަގނޑަކަށް ނޫން،  ާގތްަގނޑަކަށް ބަރާބަރަށް  ޕެކޭޖ   ކެައރ    ، އޮތ ންކަމަށް އޮތް  ޖެހޭބިސީއަށް 

އަ އިކޮމިއީ  އަދި  ކަެމއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީޅ ަގނޑ   މި  ބޫލ ަގަގނޑ   އަޅ   ންނޮމިކް  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

ަގނޑ  ދެކެން. އެޮގތ ން މި ކ ރަްއވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ މި ހާލަތ  އޮތް ހިސާބ ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯކަސް  ،ހާލަތ ގައި

  ...ނައިފަރ ަގއި މި ހާލަތ  އޮންނަތާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ތ ސިކ ން  30. ބާކީ ރި މެންބަރ ިއއްޒަތްތެ ،ވަގ ތ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  ،ނަމަވެސްއި ވެސް މަސަްއކަތްތަކެއް ެއބަ ކ ރެވޭ. އެހެންޓަކަ   އަރަިއަގތ މަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ،  

ދައްކާިއރ ަގއި  ވާހަކަ  ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަންެގ  އަޅ ަގނޑ     ެގކަޒީ ލާމަރ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ 

ޒާމ ެގ ތެރެއިން ެއ ނި  ލާމަރ ކަޒީ  ،ސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ސިސްޓަމ ެގ ތެރެއިންޑީ  ކަންތައްތަކަކީ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިަގ

އެވަސީތަނަން  ތަން ެވސް  ވާހަކަ  ނ ލިބޭ  ޕީ.ޕީ.އީ  ދައްކާ.  އެބަ  ވެސް  ވާހަކަ  ނ ލިބޭ  ހަމަބަލަތް  ދަްއކާ.  މާލެ   ؛ 

ްއ  ންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އިޖެހެނީ. އެއީ  ސެންޓްރަލް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަން

ިވޔަސްކަމ ަގއި  ފަންތީެގ    އަދި   ކ ދި  ،   ދޭންމެދ   ިވޔަސްިވޔަފާރިައކަށް  ކަމ ަގިއ  އެހީތެރިކަމެއް    އަދިވެސް  ، ޖެހޭ 

ފޯރ  ގަވަމަންކޮށްކައ ންސިލ ތަކަށް  ސެންޓްރަލް  ެއއް  ެގޓ  ނ ދީ  އެ  މިއަށް  ތެރޭަގއި  ބަހައްޓަިއެގން    ޔާނާތްތެރިވާ ޚިޗެހި 
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ކ ރޭ.  އްދި. ހަމަ ބޮޑ ކޮށް އެބަ އިނިގލިކ ރޭއް ދިއިނިގލިއެކަމަށް    ބައެ  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި ފެންނަނީ. ރައްޔިތ ން

ވާނެ  މި ހާލަތ ަގއި ސަަވއިވް   އް މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަ ައދި    އްލ ކޮށްެގން މެނ ވީ ކ ދި ޙަކަންތައްތަްއ    ، މިމާއެހެންވީ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ފ ރ ޞަތަށްަގކަމަކަށް  ދެއްިވ  ނ ކ ރެވޭ.  ވަރަށް    ބޫލެއް  ޝ ކ ރ ދަޓަކައި   ންނަވަންބޮޑަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ރީފްމެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަ ްއޒަތްތެރި އިދާއިރާެގ ރަދޫ މަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރީފްޝަ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

ރަ ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަންއީ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   އިސް.  ކޮމިޓީޞާތިޤ   ރަނަގޅ   ދީ  އެންމެ  މަސައްކަތް  ކ ރި  ން 

ޔަ އަހަރ  ވެސް  . މިދިތެއްދީ ޮގތ ން ދަތި ހާލަޞާތިޤ މި އޮތީ ަވރަށް އި ަގއިއްޖޭއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާ  !ކަމަށް. ތެދ ފ ޅެއް

  ތަކަށް ވާނެ ޮގތާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިޔަފާރި  ،ނ ދިންނަމަ  ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ އެހީެގ ޕެކޭޖ   2.4ސަރ ކާރ ން ފޯރ ކޮށްދިން  

  މިވެސް ރާއްޖެއަދި   ،ދިޔައިރ  ވެސްވެއެއް އަހަރ  ފާއިތ   ،އާެއކ އެދޭތެރޭަގއި ެއއްޗެއް ދަންނަވަން ވަރަށް ދަތި. ހަމަ

އަރައި ފާހަަގކ ރަންހާލަތ ން  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ނ ަގންނަކަން  މީހ ިގ.  އަދަދެްއެގ  ވަ ނަ  ެގއްލިއްޖެ. ންެގ  ވެސް   ޒީފާ 

ދަތި.   ހަމަ  ހ ޅ ވަހަމައެންމެންނަށް  ބޯޑަރ   ވިސްނ ންތެރިކަމާއެކ   ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ގ ޅިެގން    މާލ އިއެއާެއކ  

ކ ރިއަރަމ ން  ޞާތިޤ އި ަވރައަނެއްކާ ައންނަނިކޮށް  ދ   ބޮޑ   ވެސް  ވަޅ ށް  އެހެންވީމާފ ން  ވެއްޓ ނީ.  މި  ، ަގނޑަކަށް 

އި ސްޓިމިއ ލޭޓްޞާތިޤ އެބަޖެހޭ  އިތ ރ    ކ ރ މަށްދ   ރޭަގ  ޓަކައި  އަޅ ްއވަން.    ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައީ  އިފިޔަވަޅ ތައް 

ނ ވަތަ  ރ ފި   375އިޢ ލާންކ ރެްއވި   ޔޫރޯ  20ޔާ  ޓަކައި  މިލިއަން  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ     ކަނޑަައޅ ްއވައިދެްއވި 

. ވަޒީފާ  ދޭނޭޖެހޭނީ އެވަރަކ ން އަދި ނ ފ ދަންނަވަން  ،ން ސަރ ކާރަށް. އެހެންނަމަެވސްޝ ކ ރ ދަންނަވަ  ،ކިޔަންމަރ ޙަބާ

ޮގތ ަގއި  ނަށްމީހ ން  ެގއްލޭ ސަޕޯޓ ެގ  އިންކަމް  އިވެސް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ހަމަ    އެބަޖެހޭ.  ފޯރ ކޮށްދޭން  ނާޔަތެއް 

ޓަކަިއ    ރ މަށްކ އ ލޭޓްދ  ސްޓިމިޞާތިޤ އި އަދި މ ޅި އިޓަކަ  ވ މަށްޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރި ވިމެދ  ފަންތީެގ    ،އެހެންމެ ކ ދި

ފަންޑި އެވާނެބޭނ ން  ންގ އިތ ރ   އަޅ ަގނޑަށް  ދަތި.  ޮގތ ން  މާލީ  މިހާރ   ވެސް  ސަރ ކާރ ެގ  އެކަށީެގންާވ    ،ކަންނޭގ 

ވ ރެޓެކްސެ އަހަރަކަށް  ނ ލިބި  އެހެންވީމާ  ްއ  ދަނީ.  މި  ވޭތ ވެ  ދ ވަސް  ރޭަގިގނަ  މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލްޖ   އި ، 

ޔަސް އަދި ބޭރ ެގ އެހީތެރިކަން ށް ނަގައިެގން ކަމަށް ވި ދަރަންޏަ  އީއެ ؛ފައިސާ ލިބެން އޮތް ޮގތަކަށް  ،ފާހަަގކ ރެްއވި

ކާރަށް ދަންނަވާލަން އަޅ ަގނޑ  ސަރ ނެ ކަމަށް.  އަޅ އްވާ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅ  މަށް އަޅ ްއވަންެއކަ  ، ޔަސްހޯދައިެގން ކަމަށް ވި 

ައވަސް   ،ވަނީންބޭނ  ވަންޏާއެހެން  !ކ ރައްވާށޭތިކަން  ކަމަށް  ބަ..ނ ވެއްޖެ  އެތައް  ައޑ ކެނޑިފަ(  )އޯޑިޯއަގއި  ޔަކ   . 
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ތެވިޔަފާރިތަކ    ކ ރަމ ންދިޔަ ވިޔަފާރިތައް  ރެއިންެގ  ިގނަ  ބޮޑޭވަރަށް  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތ   ބަނގ ރޫޓ ވ މ ެގ  މ    .  ޅި  އަދި 

ރޯލ ކޮށްެގ ނޫނީއިޤ ތިޞާދ   ލިބ ނަސް  ން  ފައިސާ  އަދި  ކ ރިެއރ އެކަށީ   ،ދަރަންޏަށް  އެހެންވީެގންވާ  ނ ހޯދޭ.  ، މާމެއް 

. އަދި  ބަޖެހޭހަދަން އެ  ރ ޓްރާންސްފަޝްކޭ  ޮގތެއްަގއި  ސީދާރ ން  ޮގތަކަށް ސަރ ކާ  ނެ ފަދަހެއްޓޭ އިޤ ތިޞާދ  ހިފެމ ޅި

އަޑ ކެނޑިފަ(   އެ)އޯޑިއޯަގއި  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ފޯރ ރިކަމެ ހީތެެއންމެންނަށް  ރައްޔިތ ންެގ ޖެހޭންދޭށްކޮއް  އާންމ    .

ތެރިކަެމއް  ފައިސާެގ އެހީ  ނަށްރާ މީހ ން ައމިއްލަ މަސައްކަތްކ   ހ ންނާއި،މީލިބޭ    ވަޒީފާ  ، ނ ވީެވެގން މެޅ ހާލަތ  ރަނަގ

  މެންނަށްއީސް. އަޅ ަގނޑ ތްތެރި ރަޒައިއް  ތެއްރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަލ ކ ބޫނެ. އެއީ ަގޭގެއްއ ނ ހިންވިޔަފާރި  ،ލިބިެގން މެނ ވީ

ވި އަދި ލޯޔަ  ވިޔަ  ނެިގނ ފާރިތަކަށް  ލޯނ   ކަމަށް  އެ  އޮންނާނީރަންދަސް  ޮގތ ަގއި  ބޮޑ ވަމ ންދާނީ. .  ޏެއްެގ  ދަރަނި  އެ 

ހ ޅ ވަ  ލޯއިއަނެއްކާ  އެ  ދ ވަހ   ދައްކަންޖެހޭ  ެއ  ދެލީމަ  ކ ރިމަމަށްްއކ ނ ތައް  ދަތިތަކާ  ެވސް  އެހެންވީމާތިވާ  ،  ނެ. 

ންެގ  ހ މީ  އެ  ،ކަމެއް ސްތަނަވަ  ،ެގ ހިޔާވަހިކަެމއްއްރެ ސް ވަވެ މެ ކޮންންނަށްންމ  ރައްޔިތ އާ   ، ވަނީނަަގނޑ  މި ދަންއަޅ 

ޑިމާންޑ ސިކޮން ޮގތަރ  އިތ   އ މަރ  ފައިސާފޮއްޗެ  ށްކަވާނެ  ދާނެ  ލިހ މީ  އެ  އްވިޔަފާރިކ ރަން  ޮގތަކަށް ންނަށް  ބޭނެ 

ކަންކަސަރ ކާރ  އިންތިޒާމ ކ ން  ކަމަށް  ޖެންރަން  އަޅ ަގނޑ   ހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ކ   އެ  ވެރިކަމާކ ރ ޝ އަޅ ަގނޑ  

ވ ރެ މާ   ނަ ޤައ މ ތަކަށްންތައް އޮތިޞާދ ފަދަ އިޤ   ަގނޑ މެންތ ަގއި ވެސް ައޅ ލަހާމި    މި ސަރ ކާރ ން  ،ންފާހަަގކ ރަ

 ...ތ ަގއި އަނެްއކާ ެވސް ސަރ ކާރ ން މި ހާލަދެނީޑ  އެޅ ަގނ ކަން. އަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ ރަނަގޅަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންތ ން ރިޔާސަ

 .ރި މެންބަރ ތެޒަތްވަގ ތ  އިއް 

 

 ރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މް ޝަމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

ނިންމާ މި  ރަްއޔިޖެއްޕެކޭނީ.  ލައާދެ!  އާންމ   ތަޢާރަފްކޮށް  ހާލަތާ  އިޤ   މި  އިތ ންެގ  އަނދަވަޅަޤައ މ ެގ  ކަށް  ތިޞާދ  

 ރިތްތެޒައިއް   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޓަކައި  ްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެންްއވ ޅ  އް އެތަވަޅ ޔަ ސް އިތ ރ  ފިވެ އަނެއްކާ ނ ވެއްޓޭނެ ޮގތަކަށް  

 ސް. އީރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތް. ނެފައެއް ެގންޑައި ވަ ދި އެއިތ ރ  އެްއވެސް މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަކަށް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ންމ ން ނި
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

އެ މިއަދ   ަމސައްކަތ  ޖެއަދި  ޮގންޑާަގއި  ހަމަޖެތ ެގ  ކަނޑައެޅިން  ދެން  ފައި ހިފައިާވ،  ނިމ ނީ.  މިއަދަށް  މަސަްއކަތް  ވާ 

 . އިރ ޖަހާ 10ހެނދ ނ   ެގވަހ ދ  ހޯމަވާ   2021 މޭ 31ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މަޖިލީހ ެގ 

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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