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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2022 ފެބ ރ ވަރ  23

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނ   މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހިޔަވިހާވަނަ ދ ވަސް.    22  ން މަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    ބ ދަވ     2022ފެބ ރ ވަރ     23  ދަކ މިއަ

ދ ވަސް.    10ނަކަތ ން   ތިބ ،  ވަނަ  މި  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށ ނދެ  ފ ރަތަމަ    ވަނަ  10ވަނަ އަހަރ ެގ 

ރަބަލް އަޙްމަދ  ނަސ މާ އޮނަ  ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ ށް ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން ތިއްބެވ ޖަލްސާއަމި ވަގ ތ     .ގައިޖަލްސާ

މެންބަރަކ  ރަސްމ  ިއއްޒަތްތެރި    2ސަލާމ ަގއި، އަދި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   5.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  31  އެކ ަގިއ،

 .  ވޭ  ދަތ ރ ފ ޅ ގައި

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .10/ 1/ 2022އޖ/  އަކ ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން   .4

 



2220 ފެބ ރ ވަރ   32                ޖަލްސާ                     ވަނަ   10ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

2 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.  -4

ވަނަ    2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. ެއއ     3އަށް، ެއއ     1/6/ 2022އިން ފެށިެގން    4/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

. މަޖިލ ހ ެގ އްޔާތައްހ ރި ޔައ މި  ވަނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް  6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން    4އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 . ފަބަލައިަގނެވި މިހާރ  ވަނ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިއްޔާތައް  218ަގާވއިދ ެގ  

 

 . ސ ވާލ  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ލްފާޟިލް އަ  އޮފް ހެލްތ   ޓަރޢަބްދ ލްމ ޣ ނ ، މިނިސް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ތިނަދޫ އ ތ ރ   -6އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ކ ރައްވާ ސ ވާލ .އަޙްމަދ  ނަސ މާ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިނަދޫ އ ތ ރ 

ތ ެވދިޔަ ދެ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  މަރ ޙަބާ ވަޒ ރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ، ވޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،

ނަދޫ ޓަރޝަރ  ހޮސްޕިޓަލް  ވާ، ތިނަދޫަގއި އަލަށް އިމާރާތްކ ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތިފައިނ ފެށި ެވސްއަދިހިމެނި، އެކަމަކ  

؟ ތޯއިކަތް ފެށި، ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކ ރާ މ އްދަތަކ  ކޮބަދި މި ހޮސްޕިޓަލްެގ މަސައްށި ލަސްވަނ  ކ ްއވެތޯާއއި، އަނ ފެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ަވޒ ރ ، ޝ ކ ރިްއޔާ ރައ ސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

ރައ ސް.   އިްއޒަތްތެރި  މެޝ ކ ރިއްޔާ  ޢަލައިކ މް. ؛ ންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އައްސަލާމް    ޑޮކްޓަރއާދެ! 

ހޮސްޕިޓަލްެގ  ބްދ ޢަ ބެހޭއްޞަމަދ   ދަންނަވަ   ކަންތަކާ  އެްއޗެއް  ކ ޑަ  އަތޮޅ އިޮގތ ން  އިނޭގތޯ.    ފަސްތެރޭެގ  ލާނަން 

ގދ.    ، ެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ދަށ ންާގއިމ ކ ރ ަމށް ސަރ ކާރ ން ކ ރިއަށް  ހޮސްޕިޓަލްލެވެލްެގ  ޝަރ   ރޓަސަރަޙައްދެްއަގިއ  

ދަނ    ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް މިހާރ  މިމަދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްެގ އަޕްްގރޭޑ  ޞަޢަބްދ އް  ހ ންނަ ޑޮކްޓަރ   ތިނަދޫަގއި މި
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އެ ވ ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލ ން    ކ ރަމ ން.  ކަމ ަގިއ  ފެއްޓ ނ   އެ  ،މަސައްކަތް  ނިމޭނ  އަދި  މަސަްއކަތް  ހޮސްޕިޓަލްެގ   

ތެރޭަގއި އެންމެ އަަވސް  ދެާގތްަގނޑަކަށް   ދ ވަސް  ހ ރި  އަހަރެއްހާ  މިހާރ     ން ހޮސްޕިޓަލ ވިޔަސް ވެސް. އެހެންވ މާ، 

އެބަ ލިބެން  ޚިދ މަތްތަކެއް  ޑޮކްޓަރ  އެކަށ ެގންވާ  އަޕްްގރޭޑ  ޞަޢަބްދ އް  ޖެހޭ.  ހޮސްޕިޓަލް  މެމޯރިއަލް  ކ ރ މ ެގ  މަދ  

ހޮސްޕިޓަލްަގއި    ،ކ ރަމ ންދާއިރ    މަސައްކަތް ހިމެނޭ   14މިޮގތ ން  ރޫމް    އޭރިއާެއއްޑ   . ޕ .އޯ  އ އަ   ،ކޮންސަލްޓޭޝަން 

  ައދި އެއް އައި.ސ .ޔޫ ހިމެނޭ އިމާރާތް ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް   އި، ލޭބަރ ސްވިޗާ   ދެޕްރައިވެޓް ރޫމާއި،    4  ،މާއިހެދ 

ެގ  އާ ޑ  އޭރި.ޕ .. އަދި މިހާރ  އޯފަވަނ  މިހާރ  ނިމި  95ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން މިހާރ  އިނޭގތޯ. މި މަސައްކަތ ެގ %

މަސަްއކަތް އެމް.ޓ .ސ .ސ އާ ހަވާލ ކޮށްެގން މިހާރ  ކ ރަމ ން އެބަ  ކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  އ .ާއރަނ ވަ ބެޑްެގ ފ ލްފ ލެޖ   

އް ެގންދާ ޕްރޮޖެކްޓެ މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން ކ ރިއަށް  33.5ެގންދޭ އިނޭގތޯ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން 

ޕެނަލް ބޯޑެއް ސަޕްލައިކޮށް   ޑްސިންކްރޮނަިއޒް   ،ބެކަޕް ޖަނެރޭޓަރަކާއި.ޭއެގ  ވ  ކޭ.  400މި ޕްރޮޖެކްޓަކ . ހޮސްޕިޓަލްަގއި  

، މިޮގތ ން  .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލ ކޮށްެގން ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދަން  އަށްމިލިއަން ރ ފިޔާ  3.4ލްކ ރ މަށް  އިންސްޓޯ

ގދ. ތިނަދޫަގއި    .ކަތް ކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ މިހާރ ރ މ ެގ މަސައްއިންސްޓޯލްކ ިއޕްލައިކޮށް  ސަ ޕެނަލް ބޯޑ     ޖެނެރޭޓަރާއި

އިންކ ރ މ ެގ  ޓަރޝަރ  ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކ ރ މަށް ކ ވޭތ  ފަންޑ ެގ ލޯނި ވަނ  ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވ މާ، މި އިމާރާތް ޑިޒަ

ޕިޓަލް އެޅ މ ެގ  އައ  ހޮސް  .ހާރ އްކަތް ކ ރ މަށް އިޢ ލާންކ ރެވި، ޑިޒައިންކ ރާނެ ފަރމަކަށް ވަނ  އެޯވޑ ކ ރެވިފައި މިމަސަ

 ރ މަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފަ. ރެގ ތެރޭގައި ޓެންޑަރކ ޓަކ އާނަ ދ މަށް މި އަހަރ ެގ ދެވަމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

، ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ވަޒ ރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަބްދ ލްމ ޣ ނ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތިނަދޫ އ ތ ރ 

އްެގ  ސ ވާލެ ދެވަނަ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ވަރަށް އ ފާވެރި ޖަވާބެއް.  ވަޒ ރ . އާދެ!    ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،

ތަރައްޤ ެވެގން އަންނައިރ ، މ ޅި އަތޮޅަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ   ހޮސްޕިޓަލްމިހާރ  ހ ރި  ތިނަދޫަގއި  ،  ންޮގތ ަގއި ފާަގަގކޮށްލާނަ

  ، ޓަރެއްކްއްތާ ޑޮށް ހޭނަތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަ   ޚިދ މަތްތައް ދޭ ަމއި ހޮސްޕިޓަލަކ  ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް ވެފައި،ޙ އްޞި

؟ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއިދާނެތޯ ކ ހިެގންޮގސްނެ ކަހަލަ ޑޮކްޓަރެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ އެްއވެސް ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެހަރ ލާއެތާ  

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

އާދެ! ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ އްޒަތްތެރި މެންބަރ އި   ޝ ކ ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް..  ޝ ކ ރިްއޔާ  !އާދެ

ދިޔައ  އެ މ ހ ން އިނޭގތޯ. ދެން  މިދޭތެރެއިން ވެސް ފޮނ ވިން ފަސް ޑޮކްޓަރ ން އިނޭގތޯ. ފޮނ ވ މާ އޭނަ ފިލަިއެގން

ވައި، ެއކަހަލަ . ދެން އަޅ ަގނޑ  އެ ތަނަށް ޑޮކްޓަރ ން ފޮނ ޔައ ކ ނެްއ ކަމެއް ފިލަިއެގންދިޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކިހިއަ

ޑ  އެދ މެއް. ދެން އަނެއްކާ އެ މ ހ ން ރަށް ބޮ ކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވަމަ އްލަވައިދެއްވ ތޯ ބަދެން ހިފެހެއްޓެވޭ  .ރެވޭކަންތައް ކ 

ައޅ ަގނޑ ފިލައިެގންދި ކ ރިން  މެ  ންނަށްމެޔ މ ެގ  ވެސް  ހ އްޓ ވޭނެ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވިްއޔާ  ވަނ   ކަމަށް   އެނޭގ 

ދޫަގއި ރޕޯޓާ ހަމަިއން. އެ އިންތިޒާމ  ެވސް ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ވަނ  ހަމަޖަްއސާފަ. އެއ ، ހަމަ ތިނައެއަރޕޯޓ ން، ެއއަ

އިޒ ނައެއް ނެތި އެހެން   ްގރޭޝަނާ ާވހަކަދައްކައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގއަޅ ަގނޑ  އިމިމި ދިޟާވި ހާދިސާއާ ގ ޅިެގން  

އ  ޮގތަށްދެވޭ  ފ ރައިެގންނ  ލިބެންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތ ން  މ ހ ންެގ  އެ  އެއ ،  ވެ.  އެބަޖޫރަތަކެއް  ހ ރޭ.   ސް 

، އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  އެދ މެްއ ޑޮކްޓަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ޚަރަދެްއ ކޮށްެގން އެ މ ހ ން ެގންނަނ . އެހެންވ މާ

ރަށްރަށ  ހޮސްޕިފޮނ ވާ  ބައްލަވައިދެއްަވއި،  ކ ން  ލްތަޓަެގ  ާވނ ވާ  ބޮޑަށް  މ ހ ންމިއަށްވ ރެ  ޮގތް  ެއ  ވާނ ވާ  ނަށް 

ާގތ ން   ތަންކޮޅެްއ  ވަރަށް ބޮޑ  އެދ މެމަސައްކަތްކޮބައްލަަވއިދެްއވަިއ،  އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ  ށްދެއްވ މަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އް. 

ދެނެއް؛ އަޅ ަގނޑ މެންދެން   ނ ދެވޭނެ  ނޭއަޅ ަގނޑ މެ   ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ފ ރަިއެގނެއް  އިނޭގތޯ،   ނގިއެއްންނަށް 

ހ އްދަ ނ ލައެއްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހޮސްޕިޓަލްއެހެންވ މާ،    .ޔާ  ޓަކައި ތިނަދޫ  ހޯދ މަށް  ޮގތެއް  ހަރ ލެއްވޭނެ  މ ހ ން  ަގއި 

މަސައްކަތް ފަރާތ ން  ދެ  ފަރާތ ން  ކ އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޭއަގއި  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރ މަށް 

 އިނޭގތޯ. ތިބޭފ ޅ ންނާ އެކ ަގއި  ބޭނ ންފ ޅ ވާ އެހ ެއއް އޮތް ކަމަށް ވަނ  ވިއްޔާ، އަޅ ަގނޑ  އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން  

   . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    ން. ކާށިދޫލަ ހ ޅ ވާަގނޑ  އިތ ރ  ސ ާވލަށް ފ ރ ޞަތ އަޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 .  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ
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އިމ  . ހަމަގަ ޓަރެއް ތިއ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ޤަދަރ ކ ރާ މިނިސް.  ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ އި

ވަޑަިއަގތ މާ   އްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އި އަޅ ަގނޑަށް މި ހ ވ  ވެސް.  އަދި މި މަޖިލ ހަށް މިނިސްޓަރަކ  ައއިހެން  ވެސް  

ދޫަގިއ  ، ކާށިން ބޭނ ންވަނ ން އަޅ ަގނޑ  ައހާލައަރިހ މިނިސްޓަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް ވަރަށް ޖަހާ.    ޑ ފާރެއް  މިނިސްޓަ

އެތާނ ނަމެއްަގއި.  ހ ރެއޭ  ފެސިލިޓ ހޮސްޕިޓަލެއް  ެއއްެވސް  ނ ފޯަގއި  ދެން  ހިތާމަކ ރަމޭ.  ވަރަށް  ނެތ މާ  ފޮތިން ރާ އެއް 

އ ޅ އްވާންޖެހެނ   ހޭކ ްއވެެގން  ކާރ ންސަރ ިއެގން  ފޫަގޅަ ބޮލ ައޅައިެގން  ކަމެއް  ބައެްއ  ؟ ހ ރިހާ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް 

އެ  ؟ ބި ޑޮކްޓަރ ންެގ އޮޑިޓެއް ނެގިއްޖެތޯދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ތި؟ ޑައިަގންނަވަންތޯތަންތަން ދޫކޮށްލައްވަން ވިސްނާވަ

 ؟ ހެދިއްޖެތޯ މ ހ ންެގ ކޮލިޓ އާއި ޕްރޮފެޝަނަލް އެސެސްމަންޓެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

ައޅ ަގނޑ  ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ަގބޫލެއްނ ކ ރަން، ޞިްއޙ  ޚިދ މަތް ދޭންޖެހޭނ  ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ން ކަމަކަށެްއ    !އާދެ

  ދަނ  އިނޭގތޯ. ބަލަމ ން މި ެގންރަމ ން މި  ކ   އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާތައް.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  އިނޭގތޯ

ްއަގިއ ޕްރަިއވެޓް ހޮސްޕިޓަލް  އެލަ ރެސްޓިކްޝަނެއް ނޯންނާނެ ރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ދިމާ ނޑ ެގ އެްއެވސް ކަހަ. އަޅ ަގެގންދަނ 

އެ  މ ެގ.ހެދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ށަހެޅ މާ  އެކަަމށް  ފަރާތަށް އެހެންވ މާ،  އެ  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލާފައި  ކަެމއް 

ވާނެ،  ނަންބޭފ ޅާއަށް ވެސް ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑަިއަގހ އްދަދޭނަން، އެއ  އެކަށ ެގންވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވަނ  ިވްއޔާ. ތި

މިކަހަލަ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް  އެކ ަގއި.    ެވސް  ލަފަޔާ  ސްޓޭެއއ   ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ންޑަޑްތަކެްއ  ަވކި 

ޕްރައިވެޓް  ރެސްޓިކްޝަނެއް ނޯންނާނެ ވެސް ހެންވ މާ، އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދާނަން. އެއްއެ. ތ ހ ންނާނެ

އް ހ ންނަ ޑެތި އާބަދ ތަ ެގ ރަށެއްަގިއ، ބޮއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން ރާއްޖެތެރޭ؛ ހޮސްޕިޓަލް ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށެްއަގއި 

ނެތ މަ ވެސް އިނޭގތޯ. ެއހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވެން އޮތް ހ ރިހާ އެއްބާރ ލެއް  ޕްރަިއވެޓް ހޮސްޕިޓަލް  ަގއި  ތަންތަނ 

  .ޝ ކ ރިއްޔާ އެކަމަށް ދޭނަން އަޅ ަގނޑ މެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ފ ޤްޝަهللا ޢަބްދ هللا ޢަބްދ އްމަދ  މ ޙަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ދޫ ވެލިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަފ ޤްهللا ޢަބްދ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫވެލި

އިރައ ސް،  ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ  ހޮސްޕި  . ރ ވަޒ ްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ  ާގއިމ ކ ރ މަކ   ޓަވެލިދޫަގިއ  ލެއް 

ަގއި ކ ރެވިެގން ެވސް ހިނގައްޖެ.  ލްެގ ވައ ދެްއ. ދެން އެކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އެކި މަސައްކަތް އެކި ލެވަރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ބ .އޯ.ކިއ  ހެދި. އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލ  މަސައްކަތް ނ ފެށޭތ     އި،ހަކ ރަން. ކ ރަހަން ވެސް ކ ރަލ އެކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ވެލިދޫަގިއ    .ު ޑ ވ މެއް މި ކަމަކ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ، ިއއްޒަތްތެރި ވަޒ ރ ،ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ؟ތޯންކޮންއިރަކ   ނ ފެށޭޢަމަލ  މަސައްކަތް ެގ ލްޓަހޮސްޕި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ . އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

ޭގތޯ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އިނ   ެގން މި އައ  ކަރ ދާސްކޮޅެއް ހިފައިއަޅ ަގނޑ     .ރައ ސް  ޔާ . ޝ ކ ރިއްޝ ކ ރިއްޔާއާދެ!  

ތައް  މި މަޢ ލޫމާތ   މަނިކ ފާނ  އިޒ ނަޔާ އެއްކޮށް އަޅ ަގނޑ .  ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތ ތަކަކާ އެއްކޮށް  ޓަލްތަކ ެގވަފައި ހ ރި ހޮސްޕިރާ

 ؟  ރަނަގޅ ތޯދަންނަވާލިޔަސް އެންމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ .ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

އެހ ެގއާދެ!   އެބަހ ރި.  ލޯނ   ޕްރިޖެކްޓ ތަކެއް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ެގންދިޔ މަށް  ކ ރިއަށް  ދަށ ން  ހދ. ެއއ     .ޝ ކ ރިްއޔާ 

ނ.  30  އިދޫަގހަނިމާ ހޮސްޕިޓަލެއް.  ނ.  30  ،މިލަންދޫ  އެނދ ެގ  ހޮސްޕިޓަލެއް.  އެނދ ެގ    30  ،ވެލިދޫ  އެނދ ެގ 

ދެން އިތ ރަށް    ،ދަންނަވަނ  މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް އަޅ ަގނޑ  މި  .އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް   30ލި  ހޮސްޕިޓަލެއް. އދ. މާިމިގ

  ،ތ ލ ސްދޫ   އ ޅެނ  އިނޭގތޯ. ކ.  ލަ ޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސޭތޯ މިނ ަގންނަވާނެ ކަހަޖެހިވަޑައިމި ސ ވާލ  ތި ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއަވން

އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް އއ.    30  ،ވިލ ފ ށި  . ތ.އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް  30  ،ފެލިދޫ  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެއް. ވ.  30

ޏ.  50  ،ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލެއް.  ތިނަދޫ    50  ްއ،ފ ވައްމ ލަ  އެނދ ެގ  ގދ.  ހޮސްޕިޓަލެއް.  އެނދ ެގ    100އެނދ ެގ 

އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލްތައް މި   30ޝަރ  ހޮސްޕިޓަލެއް.  ރއެނދ ެގ ޓަ  100  ، ކ ޅ ދ އްފ ށި  ސްޕިޓަލެއް. ހދ. ޝަރ  ހޮރޓާ
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 ރ ެގ ދެވަނަހަމި އަ  އްތައެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  50ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.  ޗ  މަހ  ޓެންޑަރރިފެށޭ މާ

ކަމަށް  ޓެންޑަރ ޓަރަގއި  ކ އާ ފަހ ޓަރެގކ އާ  ދެވަނަޓަލްތައް  ހޮސްޕިރ   ޝަޓަރ   ދަންނަވަން.ކ ރެވޭނެ   ބައިަގއި   

ކަމަށް  ޓެންޑަރ ޮގ  ދަންނަވަން.އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވޭނެ  ފައިނޭންސްެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ެގންދާ  ދެން  ކ ރިއަށް  ތ ަގއި 

 ، އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30، ހއ. އިހަވަންދޫ  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކެއް އެބަހ ރި. ެއއ ، ނ. ކެނދިކ ޅ ދޫ

ހާރ   ތައް މިއެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30އް.  ެއނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެ  50ނ. މަނަދޫ    ،އްއެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލެ  30ޅ. ހިންނަވަރ   

ހޮސްޕިޓަލް  50ފަ.  ކ ރެވިޓެންޑަރވަނ    ކ އާ  ތައް އެނދ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ދެަވނަ  އިންޑިއަން  ކ ރާޓެންޑަރ  ޓަރަގިއ  ނަން. 

ދ.  ،  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30ރ. އަލިފ ށި،  ؛ ންދާ ޕްރޮޖެކްޓ ތައްށް ެގެގ ލޯނ ެގ އެހ ެގ ދަށ ން ކ ރިއައެްގޒިމް ބޭންކ 

.  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  30  ަގއ. ވިލިނިގލި،  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  50އްދޫ  ހއ. ދި،  އެނދ ެގ ހޮސްޕިޓަލް  50ޑަހ ވަދޫ  ކ 

 އ މަށް ންދި ށް ެގކ ރިއަ  އިެގ ލޯނ ެގ ެއހ ަގބޭންކ  ދެން ވޯލްޑ     .ޓަރަގއި ޓެންޑަރކ ރާ ޮގތަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފަދެވަނަ ކ އާ

ރަލް ސެންޓްއަދި  މާލޭ ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ޅ މާލޭަގއި ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކްސިން   ؛ޕްރޮޖެކްޓ ތައްހަމަޖެހިފައިވާ  

ރަލް  ސެންޓްއަދި  ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކްސިން  ޑޫަގިއ  ކޮމަން  .ސްޓޯރޭޖ  ޕްރޮޖެކްޓެއް. ރާއްޖޭެގ އ ތ ރ ަގއި ށ

ރަލް ސެންޓްއަދި  ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކްސިން  ަގިއ  ދޫ ގައްގދ.  ަގއި  ކ ނ ދެރާއްޖޭެގ    ސްޓޯރޭޖ  ޕްރޮޖެކްޓެއް.

ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހ ގަ ބޭންކ ޑޯންޗަރ    ސްޓޯރޭޖ   ެގކ ރިއަ  އިެގ ލޯނ ެގ  ލ.  ؛ޕްރޮޖެކްޓ ތައްހަމަޖެހިފައިވާ    އ މަށްންދިށް 

ޓަލް ތިންވަނަ ޕިހޮސް  ަގމ   .ހޮސްޕިޓަލްއެނދ ެގ    30، ގދ. ަގްއދޫަގއި  ޝަރ  ހޮސްޕިޓަލްރ އެނދ ެގ ޓަ  100  ަގމ ަގއި

ހޮކ އާ ަގއްދޫ  ދެޓަރަގިއ،  ކ އާސްޕިޓަލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަނަ  އިންވެސްޓްޓަރަގއި  ޔޫރަޕިއަން   މަންޓްއިޢ ލާންކ ރާނަން. 

ސަރ ކާރ ެގ . ދިވެހި  ލްތ  ލެބޯރެޓަރ ނެޝަނަލް ހެ ؛ޕްރޮޖެކްޓ ތައްހަމަޖެހިފައިވާ    އ މަށްންދިށް ގެ ކ ރިއަ އިއެހ ގަ ެގ ބޭންކ 

ހޮރަދ ކޮށްެގން  ޚަބަޖެޓ ން   ހަމަޖެހިފައިވާ  ފ ނަދޫ  އިމާރާތްކ ރ މަށް  ށ.  ރ.  ހޮސްޕިޓަލް އެނދ ެގ    50ސްޕިޓަލްތައް.   ،

ބ.    .ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެަގއި އަ، ދެވަނަ ކ އާޓަރ ހޮސްޕިޓަލް  އިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާމ ދޫަގއި  

. ހޮސްޕިޓަލް  މާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާހއ. ހޯރަފ ށ ަގއި އި  ،ހޮސްޕިޓަލް  މާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާތ ޅާދޫަގއި އި

 ؛ހ ރި ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ތައް. ިމއ  އަޅ ަގނޑ  ފަހ  ސ ވާލަށްއިމާރާތްކ ރ މަށް  ރަދ ކޮށްެގން  ޚަސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ ން  ދިވެހި  

އިންޑިއަން ެއގްޒިމް ބޭންކ ެގ ލޯނ  އެހ ެގ  ނަވައިލާނަން.  ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ބާކ  ހ ރި އެްއޗެހި ދަންވަގ ތ  ޮއވެއްޖެ  

ައއްޔަންކ ރެވިފަ. މިހާރ  ކ ރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ން ވަނ   ެގ މަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓ ހަމަޖެހިފައިވާ    އ މަށްންދިށް ެގކ ރިއަދަށ ން  

ކަންތަްއ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް  ން ފައިނަލްކ ރ މ ެގ  ކ ރެވެމ ންދަނ  އެންމެ ފަހ ެގ ޑޮކިޔ މެންޓޭޝަ

ޕްރޮޖެކްޓ  ތެރެިއން  ތަެގންދާ  ޕްރޮކ ެގ  ފަރާތެއް  ޓެއްގެ ކްޖެތިން  މަސައްކަތްކ ރާނެ  ވަނ   ހޯ  އޮފް ދ މަށް  މިނިސްޓްރ  

ރެހ ންތަކާއި ބިލް އޮފް ކ އެންޓިޓ  ހެދ މ ެގ  ކ ކ ެގ  ތަޕްރޮޖެކްޓ ޑަރކ ރަްއވާފަ. މ ެގތެރެއިން ބައެއް  އިން ޓެންފައިނޭންސް

ތަންތަނ ެގ ކ ރެހ ން  ތްކަމަސައް އްކަތް  މ ން ޓެންޑަރކ ރ މ ެގ މަސަ ނިމ   ބިލް އޮފް ކ އެންޓިޓ ތަކާއި  ކ ރިއަށްދާތ ، އެ 
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ކޭސްތައް ިގނަވެެގން  ދިމާވި ކޮވިޑ ެގ  މި، މިދޭތެރެއިން  ބަހ ރިނޑ މެންނަށް އެބައެއް ފަހަރަށް އަޅ ަގ.  ކ ރިއަށް ެގންދެވޭނެ

ެއބަހ ރި ލަސްވެފައި  މ ހ ންމަސައްކަތް  އެއ  .  ތޯއިނޭގ  މަސައްކަތްތަްއ  ވަކ ރާ  ބަޔަކަެގ  ިގނަ  ކޮވިޑ ޖެހިރަށް  ެގން  ށް 

މޭތޯ  އަޅ ަގނޑ މެން ޕ ޝްކ ރަމ ން މި ެގންދަނ  މި ކަންތައްތައް ނިން  ރ ހާެގން ޮގއްސަ އޮތ . މިނ ކ ރެވިސައްކަތްތައް  މަ

     .ޔާ އްރިކ ޝ   ނަަވއިލ . އާދެ!އެ ވާހަކަތައް ދަން އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ،

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .މް އަޙްމަދ  ސަލ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގހޯރަފ ށ  ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ސަލ މް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށ 

  ތަކެއްކ ރެއްވ މަށް މިނިސްޓަރ ިގނަގ ނަ މަސަްއކަތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ޞިއްޙ  ދާއިރާ ރަނަގޅ 

މިނިސްޓަރ ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ފާހަަގކޮށް  ައޅ ަގނޑ   ެގންދަާވކަން  ކ ރިއަށް   ؛ކ ރަްއވަމ ން  މިހެން  މިކަން 

  ކ ން އެ މައްސަލަ ޔަރ  ކެމިކަލް ލިބ މ ަގއި އަދިެވސް ދޭތެރެޓަރެ ލެބޯ  ،ެގންދަާވއިރ ަގއި، ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށަށް އެބަ ދަތިވޭ 

ވެސް ހިންގ މ ަގިއ    ވެފައި ޮއންނާތ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޖެޓ  ބަރޯސާށް  އެބަ ދިމާވޭ. އަދި ެއާއއެކ ަގިއ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލަ

 ؟ދިމާވޭ. މި ކަންކަމ ަގއި މިނިސްޓަރ ެގ ވިސްނ ންފ ޅ  ހ ރ  ކިހިނެއްތޯ ށްބައެއް ދަތިތައް ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ތަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

އަޅ ަގނޑ މެން އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ވަރަށް މ ހިންމ  ސ ވާލެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ  ތި ސ ވާލަކ .  

ެގނަ ތަކެތި  މި  ށްއ މަހ ރިހާ  ދ ފައި  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ޯއަގނަިއޒޭޝަނަށް.    އަޅ ަގނޑ މެން  ޓްރޭޑިންގ  އޮންނަނ  ސްޓޭޓް 

ޮގތ ން ތަކ ރާރ ކޮށް ވާހަކަދަްއކަމ ން މި   ދެން ައޅ ަގނޑ  މި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ޯއަގނަިއޒޭޝަންގައި

އްސަވަމ ން އެބަ ެގންދަވާ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާޖިބެްއ ެގންދަނ . ދެން އެ ބޭފ ޅ ން ވެސް އިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖަ

ސްޓޭޓް  އް ހ ންނާނ   ހ ރިހާ އެްއޗެ  ،ބޭނ ންވާ އަދަދ   ،ންޓިޓ ކ އެ  އެ  .އަސްލ  މި އެްއޗެހިތަްއ ބެހެއްޓ ން މިއ   ،ނޫން

 ށް ށް އަތ ެވއްޖެ ކަމަދެން ތިކަހަލަ ޝަކ ވާތައް ައޅ ަގނޑަ  . ޓްރޭޑިންގ ޯއަގނަިއޒޭޝަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދ ފައި އިނޭގތޯ

ތި ކަންތަްއ    ނޑަށް އެނޭގައޅ ގަ ؛ ބަލަން. މިހާރ  ތި ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ިވއްޔާ  ވަނ 
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ޚާްއޞަ   .ތަނ ގައި  ޖެހޭ މި  ބަހައްޓަން އެބަ   ކ ދަތިވެެގން އ ޅޭކަން. އެހެންވ މާ، އިތ ރަށް ސްޓޮއޮތްކަން،  ހިނާގފައި  

މިހަމަ  އަގ  ބޮޑ  ބޭސް ވެސް  ޮގތެްއަގއި ކޮންމެހެން ހ ންނަންޖެހޭ    ތަނ ަގއި. އެހެންވ މާ، އެކަމާ ބެހޭ   ހ ންނަންޖެހޭ 

ެގންދަނ  މި  ކ ރަމ ން  މަޝްވަރާތަކެއް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޯއަގނައިޒޭޝަނާ  ،ޮގތ ން  ޓްރޭޑިންގ  ވަރަށް    .ސްޓޭޓް 

މި ކަންތަކަށް    ،މ ދަކ ންއ ެވއްޖެ މި ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  ދައްކަމ ން ެގންދާތާ އިނޭގތޯ ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ    ދ ވަސް

ކަމަށްހަ އަންނާނެ  ެއމްޕްލޯއ ެއއ     .އްލެއް  ބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ން  ؟ ޖެހ ނ ތޯަގޑި ؛ކ ރެިވެގންޕްރޮފެޝަނަލް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ކ ރެވޭނެހެން. ޅ ރަނގަ ިވއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މި ކަންތައް    ކޮށްެގން މި ކަންތަްއ ކ ރެްއވިއްޖެ ކަމަށް ވަނ އެމްޕްލޯއ 

އަޅ  މިދެން  އަޅ ަގނޑ     ، ތަނަށް  ަގނޑ   މެންބަރ ންނަށް  ދާމަޖިލ ހ ެގ  ގ ޅިެގން  ކަންތައްތަކާ  އަޅ ަގނޑ  މި  ޮގތް   

 ރިޕޯޓ ކ ރަމ ން ެގންދާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ަވޒ ރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް

ބަޖެޓ ަގިއ  އި.ޕ   ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްދެްއވާފައި ޕ .އެސް.އަ  2022  ،އ ޅެނ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ފައި މި؛ އަދި، އިނޭގތޯ

މިލިއަން ރ ފިޔާއަކ  ލޯނ ެގ ޮގތ ަގިއ    156.5ރެއިން  މިލިއަން ރ ފިޔާ. މ ެގތެ  421.9  ކ ،ެގ ބަޖެޓަލްތ ހެމިނިސްޓްރ  އޮފް  

ފައިސާެއއް ބަިއގަ   ،ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޑޮމެސްޓިކް  އެްއ    265.5ވަނ   ހިމެނިފައި  އިއަދި  މ ެގތެރެއިން  ރ ފިޔާ.  މިލިއަން 

 މިކަެމއް  އް  ންކަމެގ ކިހާވަރެއްެގ ޔަ   އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ  ،ވާތ    އެ ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި ޮއންނަ އެއްޗެއް ކަމަށް  ،ބަޔަކ 

މިންވަރަށް  ނިމޭނެ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެ  ހިމަނ އްވާއިރ ،  ފައިސާ  ބަޖެޓ ަގއި  ޕ .އެސް.ައއި.ޕ   އިނޭގތޯ.  ވެސް  އޮންނަނ ކ  

ދޭންޖެހޭ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ވެސް  ފައިސާ ހިމެނ މަކ  ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޕްފްރަންޓް  

 ެވސްނ   .ކ ރެވޭއްކަ ރ ފިޔާ އޮތ މާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަމެއް ނ އެއް ލަ  ދެ  .އެބަހ ރި ހިމެނިފައި  ބަޖެޓ ގައިވަރަށް  ވޭނ ދެ

ޮގތަކަށް މަޖ ބޫރ ވެފައި މި އޮންނަނ .    ނ ސ ދާ  ދެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަޓޭ.  ފެއް ޮގތަކަށް ކަންތައް ކ ރަންޖެހޭ ކަހަލަ 

ވަރަށް ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް ވޭއެޓްލ ސްޓް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދެ  ،އެހެންވ މާ، މިތަނ ން ބަޖެޓ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްާވއިރ 

ލައްކަ    އެއް  އްޔާލަްއކަ ރ ފިޔާއަކ ން ނޫނި  މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ. އެހެންވ މާ، އެ ދެ  ށްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ވަނ 

ކެއް ކ ރިައކަށް ނ ެގންދެވޭނެ. އެހެންވ ާމ، ތި ބޭފ ޅ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް  އްތައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ކަންތަ  ނެއްޔާއަކ ންރ ފި

 އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދަންނަަވއިލ . ޝ ކ ރިއްޔާ.  
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިމަރަފ ށ ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިމަރަފ ށ 

ހޮސްޕިޓަލ ެގ ވާހަކައެްއ    ސްޓެއްަގއި ތިމަރަފ ށ ލިމިނިސްޓަރ  ދެންމެ ވިދާޅ ވި އެއްެވސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި  

ބިން ވެސް    ،ން ެވސް ކަނޑާފައިބިއަހަރ ަގއި ވެސް ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތް. އަދި    2ނެތް. މި ސަރ ކާރ ެގ ފ ރަތަމަ  

ހޮސްޕިޓަލެއް   ،ެގ ވިސްނ ންފ ޅެއް ނޫން ކަމަށްތޯރ ކާރ މިހާރ  މި ސަ  ،ދ ފައިވަނ . އެހެންވ ާމ، މިނިސްޓަރ  ތި ވިދާޅ ވަނ 

އެޅ މަކ  ދެވަނަ ސ ވާލ ؟ ތިމަރަފ ށ ަގއި  ދެްއވ ން.  ޖަވާބެއް  ޚާއްޞަކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓް  ؛އެައށް  ައއި.ޖ .އެމް.އެޗަށް 

ފަހ ން    އް ނަާގކެ ވަސްތަދ   ރ ޞަތ  ވަރަށް ިގނަ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދ މަށް ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ން މ ހ ން އާދޭ. އެ ފ 

އިންޓްމަންޓް ހަދަިއެގން  ޕޮބ މަށްފަހ  ވެސް ރިޕޯޓ  ދަްއކަން ވެސް އަނެްއކާެވސް އިތ ރ  އެލިއެ    ،މި ލިބެނ . އަދި އެއަށްފަހ 

މިކަމ ެގ ޝަކ ވާ   ، މިކަމ ެގ ތަކ ލ ފ  ؛ންޞަކޮށް އަތޮޅ ތަކ ން އަންނަ މ ހ އްއެތައް ދ ވަސްތަކެއް އެބަ ހޭދަކ ރަންޖެހޭ. ޚާ

 ންނަށް... ތ ވ . އެހެންވ މާ، ރަްއޔި  އަހަރ  3އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ . މިހާރ  މި ސަރ ކާރަށް   ،އިނޭގތޯޑ   ބޮށްވަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ

ރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ މެން  ތެ ތްދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަ  ތިމަރަފ ށ   ޝ ކ ރިްއޔާއާދެ!  

ތިަމރަފ ށ ެގ ކަންތައްތަކެއް ނެތް    ބަޖެޓ ގައި   އޮތްމިތަނ ން ނިންމައިދެއްވާފައި   ،އަހަރ ެގ ބަޖެޓެްއަގއެއް ނެތް އިނޭގތޯ   މި

ތަނ ން ފާސްކޮށްދެްއވިްއޔާ ރަނަގޅ ވާނެ.   މި.  ޓ ަގއި ހިމަނާނަންމިއަންނަ އަހަރ ެގ ބަޖެ  އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެން

،  ަގއި ލ   ބެހޭ ޮގތ ން ކ ރެއްވި ސ ވާލާސްޕިޓަންދާނަން އިނޭގތޯ. ދެން އަިއ.ޖ .އެމް.އެޗް ހޮެގއަޅ ަގނޑ މެން އޭރ ން ކ ރިއަށް 

ހިންަގނ  ހި  ، އައި.ޖ .އެމް.ެއޗް  ވަކިން  ދަށ ން  ބޯޑެއްެގ  އެަވކި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ    ންަގނ .  ބަލަނ .  ކޮލިޓ   ތަނ ެގ 

މަްއސަލައެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ކިތަންމެ  ތަނ ަގއި ދަތިވާ ަމއްސަލަތަްއ،    އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަން. އެތަްއ  ކަންތައް

  ނ  ވަކި ބޯޑަކ ން. ހިންަގނ ކ  ަގހިން   ވާހަކަދައްކައިެގން.  ތަނާ  އެ   .އެމް.ެއޗ ގެ ޖ އިނޭގތޯ އައި.  ލަމ ން އެބަ ެގންދަންބަ

ރ ން ހެލްތ  މިނިސްޓް  ،ލްތ  މިނިސްޓްރ އަކ ންނެއް ނޫން. އަސްލ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ެވސް ނެތްހެ

ން  އްސަސާެއއް ާގއިމ ކޮށްެގން ހިންގ މަށް އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  އެ މަސައްކަތް ކ ރަމ އަހޮސްޕިޓަލ ތައް ހިންާގކަށް. ަވކި މ 
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އިރާދަކ ރެ އެހެންވ މާ،  ެގންދަނ .  ކ ރިއަށް  މި  ކ ރ މާަގއި  ތަނ   ތް އޮއްިވއްޔާ  ކަންތައް  އެ  ހެލްތ    ،އެހެން  އަސްލ  

ކަމަކ ޖެކ ރަން  ންމިނިސްޓްރ  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއ   ކ ރެވޭނ .  ކަންތައްތައް  ކޮލިޓ  ،  ހޭ  ތަންތަނ ެގ  އެ 

ތަންތަމާއްޓ ބެލެހެ އެ  ހިއި  ކަންތަނ ަގއި  ތަޙ ޤ އްނާގ  އަޅ ަގނޑ މެން    އި،ކ ރ މާޤ ތައް  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ 

 އް ތި ކ ރެއްވ  އިނޭގތޯ.  ލެވާަގޅ  ސ  ނވަރަށް ރަ. ޔާ ބަލަހައްޓަންޖެހެނ . ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދ ދ . ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދ ދ  ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ

ރައ ސް.   ާގނޫނ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ލާމަރ ކަޒ   ސ ވާލަކ ،  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިނިސްޓަރ .  ަވނަ   8 ؛ވަނަ  73މަރ ޙަބާ 

ކޮންމެ ސިޓ ެއއްަގއި ހ ންނަންޖެހޭނެ   ،ލާޙ ަގއި އެބަ ބ ނޭޞްމާއްދާއަށް ެގނެވ ނ  އި ވަނަ    73އެމެންޑްމަންޓާ ގ ޅިެގން  

  ސަބްސްޓިޓިއ ޓަރ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ފ ަވއްމ ލަކ ަގއި  ދ ތަކ އ އް. ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ ލެރ  ހޮސްޕިޓަށް ޓަރޝަކަމަ

އި ެއކަމ ަގއި މިނިސްޓްރ ެގ ފަރާތ ން ވިސްނ ންފ ޅެްއ ސާބަށް އަިއއިރ ގަ ސް، މިހާހިއް އެޅ މަށް. އެހެންނަމަވެލެހޮސްޕިޓަ

ކޮބައި އެހެންވ މާ،  ނޫން.  ސާފެްއ  ކަހަލަ ކޮން ފ ވައްމ ލަކ ަގއި  ؟ ކ މަވިސްނ   މިނިސްޓްރ ެގތޯ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ާގނޫ ؟ ވިސްނ ންފ ޅ ަގއި ހ ރ   ށްހޮސްޕިޓަލެއްތޯ އެޅ މަ ހޭ  ޖެހ ންނަންސްޕިޓަލެއް  ރ  ހޮޓަރޝި  ،ަގއި އެބަ ބ ނޭގ އެއ  

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒ ރ . ވަ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ

ރައ ސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ހޮސްޕިޓަލެޓަރޝަ ؛ހޮސްޕިޓަލްޝ ކ ރިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ޅާއަ  އްރ   ޮގތަކަށް 

ކަންތައްތަކެއް މި ކ ރ މ ެގ  ވިފައެއް ނެތް ހޮސްޕިޓަލ . މިހާރ  ހ ރި ހޮސްޕިޓަލ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އިމްޕްރޫވްކ ރެމާކ 

ދެން ސްޕިޓަލެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތް.  ރ  ހޮެގންދަނ . އެކަމަކ  ހޮސްޕިޓަލެއް އެބަ އަޅާ. އެއ  ޓަރޝަ

އޮތް. ައޅ ަގނޑ  ތި މައްސަލަ    ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅ ަގނޑަށް ތި މައްސަލަ ައިއއްސަ އެބަ  ދެން ؛އަޅ ަގނޑ  ތި ބޭފ ޅާ
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ކަންތައް. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ    ހޮސްޕިޓަލ ގެ ހިސާބަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގންދެވޭނެތޯ ެއ  ކިހާ  ،ބަލަމ ން މި ެގންދަނ 

 ން އެ ކަންތައް ކޮށްދޭނަން އިނޭގތޯ.  ވ ހާވެސް ރަނަގޅަކަށް އަޅ ަގނޑ މެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝ ދ  މ ޙައްމަދ . ކ ޅ ދ އްފ ށ ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖަމްޝ ދ  މ ޙައްމަދ  ކ ޅ ދ އްފ ށ 

ރައ ސް.  .  م هللابس  ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޝ ކ ރިްއޔާ  މިނިސްޓްރ ން  ހެލްތ   ވަޒ ރ .  ނިޒާމ  ޙ މަރ ޙަބާ   

  ޕޭޝަންޓް އިންފޮމޭޝަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަްއވާ މަސައްކަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ،  

އެ މ ހ ން   ،މ ހ ންލިބަ  ،ވ އެހެން މި ދެންނެ؟ ތާކ  ލިބޭނެތޯ ކިހާޞަތ ން ލިބ މ މ ެގ ފ ރ ކ މި ޚިދ މަތް ެއއްތާ   އި، ލަ އިގ ޅަ

 ނިޒާމ  ޙ ެގ ޞިއްޖޭއްރާޑިޖިޓަލް ދ ނިޔެެއއްަގއި ދިވެހިއި،  ކަރ ދާސްތައް އަތ ން ހިފައިެގން ހިނަގންޖެހޭ ތަކ ލ ފ  ކ ޑަވ މާ

އިމާރާތް   އ ެގ އަލ ސްޕިޓަރ ޖަނަލް ހޮ  ، ކ ޅ ދ އްފ ށ ކ  ލ މ ން ލިބޭ ޚިދ މަތް ފަސޭހަވާނެތ . ދެވަނަ ސ ވާލަމިޮގތަށް ގ ޅާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޚިދ މަތް ލިބޭނެތޯ ،ހޮސްޕިޓަލ  ކިހާތާކ  ފެށި އ ނ ވަތަ އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ

ކ ޅ ދ އްފ ށ އާދެ!   ފ ރަތަމަ  ޖަވާބ   އެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން  ބެހޭ  ޑިޖިޓަލް ހޮސްޕިޓަލާ  ދެން  ކ ރ ަގއި.  އަރ ަވއިފިން 

ވ ޒާރާއިން އެ މަސައްކަތް ވަރަށް    ވާހާރ  ޑިޖިޓަލް ކަންތައްތަްއ ހިންގަ މި  ެއ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮގތ ން ؛ކަންތައްތައް 

މާތ  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  ތި ބޭފ ޅ ންނާ ހަމަޔަށް ތިލަވެެގންދާނެހެން އަދި.  ލޫޢ މަ  ކ ރިއަށް އެބަ ެގންދްާވ. އޭގެ   ،ބާރަށް

ން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ. މ ަގއި އެންެމ  ރ ރޭވ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި މިހާރ  މި އޮތ . އެހެންވ މާ، އޭ  އެ ކަންތައްތައް

ހ ރިހާ  ،ކަމަކ   މ ހިންމ  ހ ރ ން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ރެކޯޑްސް  މެޑިކަލް  ައޅ ަގނޑ    ، ރައްޔިތ ންެގ  ގާއިމ ކ ރެވ ން. 

ވެސް އަޅ ަގނޑ     މިހާރ    ނެ ކަމަށް. ދެންގާއިމ ކ ރެވޭ  ސްއަހަރ ެގ ނިޔަލަށް އެ މެޑިކަލް ރެކޯޑް  މ ދ ކޮށްެގން ހ ރ  މިންއ 

 ބެހޭ  ޕޭސިޓ އާ ެއއްޗެހި ގާއިމ ކ ރ މާނ  ެއޮގތަށް އިނޭގތޯ. ދެން މިކަމަށް ބޭނ ންވާ ސްޓޯރޭޖް ކެއ ޅެމ ދ ކޮށްެގން މި  ންއ 

ދޫއާ މަޝްވަރާކ ރަމ ން އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވ ޒާރާއާ ެވސް މަޝްވަރާކ ރަމ ން. ރިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދަނ  އޫ  ޮގތ ން
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މި ގާއިމ ކ ރެވި   ގެ އަހަރ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކަންތައްތައް  ފެށިެގން   މިއަންނަ އަހަރ   ،ތެރޭަގއި 

ލަން  އަޅ ަގނޑ  އަދި އެްއޗެއް ދަންނަވާދެން  ހަވާނެ ކަމަށް.  ދޭން ތަންކޮޅެއް ފަސޭޚިދ މަތްތައް   ؛އްކެތައެކަހަލަ ޚިދ މަތް

ޑ ތައް ނެތި ކާރިސާެއއް، ޕެންޑަމިކެއް ދިމާެވއްޖެ ކަމަށް ެއއ  މި ދަންނަވަން ބޭނ ންވާ ެއއްޗަކ ، މި ރެކޯ  .ބޭނ ން އިނޭގތޯ

؟ އިރި އަހަން ކަލޭެގ ބަްއޔަކ  ކޮބައިހެއްޔޭކައް  ހެހ ންނަ މ   ވެފައި   އަހަރ   95ޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ދަތިވޭ  ވިްއޔާ އަ  ވަނ 

 ށްބައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަރ ވާދިނ މ ަގއި އެ މ ހ ންނައެހެންވ މާ، އެ ބައި

ރަނަގ މާ  ފަރ ވާ  ދެވޭނެޅަބޭނ ންވާ  ސްޕެޝަލިށް  އަދި  ބޭނ ންވާސްޓް  .  ވ ނަމަެވސް   މ ގައިކަ  ޖެހ ނ ކޮިވޑ  ؛ކެއަރ 

މާ، އެ މަސަްއކަތް ސްޓް ކެއަރ ދެވޭ ޮގތް މެދ ވެރިވާނެ. އެހެންވ ލިކެއަރ ބޭނ ންވާ މ ހ ންނަށް ސްޕެޝަ  ސްޓްސްޕެޝަލި

 .  ޝ ކ ރިްއޔާއި އިރ ޝާދާ އެކ ަގއި.  ޔާލަފަ  ޑޮކްޓަރ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި ގެންދަނ . އަދި މި ކަންތައް މި ކ ރަނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ޅޭ. ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ   ސ ވާލެއް އެބަ  5އަޅ ަގނޑ ެގ    !ނިސްޓަރމިމަރ ޙަބާ ހެލްތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ސްޕިޓަލ  ބަދަލ ކޮށްދެއްވާނެކަމ ެގ. ހޮެގ  އަތޮޅ    ޅ.ރ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ޓަރޝަ  ،ެގ ވަޢ ދެއް ެއއ މަދ  ޞާލިޙްއްމ ޙަ  އިބްރާހ މް

ބައެއް އިކ އިޕްމަންޓް  ؛.ސ .ޔޫައއި؟ ދެއްތޯއ އޭެގ ެއއްެވސް ހިލަމެއް ނެތް. އެއ  ދެަވނަ ދައ ރ ެގ ވަ  އެހެންނަމަވެސް،

ފަންކްޝަން އަދިވެސް  ައއި.ސ .ޔޫ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތްތާ  އެބަހ ރި.  ޑޮކްޓަރެްއ  ހޭނައްތާ  ެވއްޖެ.   މަސް  3ނ ކ ރޭ. 

ކޮށްެގން އ ޅޭތާ ވަރަށް ިގނަ އެމަރޖެންސ  ޖެންސެޓަކަށް ރިކ އެސްޓ  ؟ ތާކ ތޯހާހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއް ނައިފަރަށް ލިބެނ  ކި

އެހެންވ މާ،   ދ ވަސް މިހާރަކަށްއައިސް.  އެބަދޭ  ކަރަންޓ   ިގނައިން  ވަރަށް  ޮގތެއް. އްލ ހަމިކަން    ެވއްޖެ.  ވާނެ 

؟ މިއ  ކިހިނެއްކިހިނެއް ވާ ކަމެއްތޯ  ސްޕެޝަލިސްޓ ން ހަމަކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅ ވި. އަދި އޭެގ އެކަކ  ވެސް ނެތ . އެހެންވ މާ،

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ހަކ ންތޯވަން ދ ކޮސްޕެޝަލިސްޓަކ  ލިބޭނ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . ަވޒ އިްއޒަތްތެރި ސ ވާލ  އިނޭގތޯ.  4ޙަޤ ޤަތ ަގއި  

  

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ
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އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  އާދެ!   މިހާރ   ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ . އާދެ! ނައިފަރ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި 

މަސައް ކ ކަބައެއް  މިހާރ   މިދޭތެރެ ތްތައް  އެބަދޭ.  މަސައް   ންއިރެވެމ ން  ދެތަތްކަެވސް  ކ ރެިވއްޖެ.  އެ ންކެއް  ތަނ ެގ     

  އި ކ ޑަކ ޑަ ދަތިތަކެްއ އެބަ ެއކަމ ގަ   ،ވެސް ބެލިއިރ    . އަޅ ަގނޑ މެން ޑައިލިސިސް ހެދ މަށްޅޭބައ އެދަތިތަކެއް    އިޖާަގިއަގ

އި. ދެން ދެވަނަ ކ އާޓަރ ަގއިހެން އަޅ ަގނޑަށް  ަގޓަލ ޕިއ ޅޭ. އެ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ ެމން ކޮށްދޭނަން އިނޭގތޯ ނައިފަރ  ހޮސް

ހަމަޖެހިެގންދާވަރ  ވާނ . ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއް މިހާރ  ހަމަޖެހިފައި ހ ންނާނ  އިނޭގތޯ. ހޭނައްތާ ތައް  ހ ވަނ  މި ކަންތައް

ކެްއ  ތަންތައްކަޓަލ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ޕިރ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނައިފަރ  ހޮސްޑޮކްޓަރެއް ހަމަޖެހިފައި ހ ންނާނ . ދެން ޓަރޝަ

ޕް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނެޔަ ތެރެ  ެގްގރާމ ރޮއަދިެއއް  ހޮސްޕިޓަލަޓަރޝަ  ،ތްކ   ކަންތައްތަކެއް.    ކަށްރ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ 

 އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ތި ކަންތައް ބަލައިދޭނަން އިނޭގތޯ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ މް.ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނ  ޢަބްދ ލްޙަރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނ  ޢަބްދ ލްޙަކ މް 

ށ ެގ ޞިއްޙ   އޮޅ ވެލިފ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ، ކ ރެންދޫ އަދި  !ސްޓަރމަރ ޙަބާ މިނިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

؟ އިމާރާތް. މި އިމާރާތ ެގ ތަރައްޤ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްތައް އޮތ  ކިހިނެއްތޯ  ދެމާންެވފައި ހ ރި  ޒަމަރ ކަޒ  މިއ  ވަރަށް  

ސަރ ކާރ ން ވިސްނާަވޑަިއެގންފަިއ އޮތ     ،އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރ ން ނެތ މ ން މި ދިމާވާ މައްސަލައަށް ތި ބޭފ ޅ ން

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ

ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވފައި އޮންނާނެ ތި ބޭފ ޅ ންގެ  މެންިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.

ބޭނ ންވާ ސްޕެޝަލިސްޓ ންެގ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ.   އެ  އި އަޅ ަގނޑ މެންފަސްޓް ކ އާޓަރ ތެރޭަގ  ،އަރިހ ަގއި

އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ ކަންތަްއ ހަމަޖެހިެގންދާނެ އިނޭގތޯ. އެ ކަންތައް ހަމަޖެހިެގންދާނެ. ދެން ތި ބޭފ ޅ ންެގ ހެލްތ   

ފިން.    ވެސް  ނޭގ އެ ކަންތައް. އަޅ ަގނޑ  ބަލައިރަށް ދަށްކޮށް ހ ރ . އަޅ ަގނޑަށް އެވަންޑިޝަން  ެގ ކޮސެންޓަރ ތަކ 
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ނެގ ައޅ ަގނޑ  ޮގސް ބެލ  ވެސް. އެހެންވ މާ،  ހ ަގއި ކަންނޭރި ފަހ ން ދިޔަ ދަތ ރ ަގއި ވެސް ބެލިން. ތި ބޭފ ޅާެގ އަ  އެންމެ

ތ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މ ޅިން އަލ ން ޖެހޭނ  މަރާމާކ ދިކ ދި    ،އެ ތަންތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެލޮކޭޝަންތަކެއް ހަދައިެގން 

އެހެ ގާއިމ ކ ރަން.  އެ  ހެލްތ  ސެންޓަރެއް  މިކަންވ މާ،  ބަޖެޓ ކ ރާނަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ .  ތެރޭގައި  ެގއަހަރ   ންތަްއ 

ަގިއ  އް ޓަލެހޮސްޕި  3ރޭަގއި ރާއްޖޭެގ  މަސްދ ވަހ ެގ ތެ  2އޮތް    ނަން. ކ ރިއަށްކަންތައް ބަޖެޓ ކޮށްެގން ކ ރިައށް ެގންދާ

ނައިފަރ  އޭެގތެރޭަގއި  ފެށޭނެ.  މަސަްއކަތް  ހިމަނަިއެގން  ޅ.  ، ޑައިލިސިސްެގ  ކ ރި   އަތޮޅ   ެގންދާނ   ށްއަައޅ ަގނޑ މެން 

އޭދަފ  ލ.  ށ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ.  އަދި  ހޮސްޕިޓަލ   ހޮސްޕި  އަތޮޅ   ށަވިޔަނި   .ލްޓައަތޮޅ   .  ހޮސްޕިޓަލް  ށ.  ،ށަވިޔަނި، 

 ތް ފެށޭނެ އިނޭގތޯ.  ކަތެރޭަގއި ގާއިމ ކ ރ މަށް މަސައް ރ  އަހަ ޓަލ ތަކ ަގއި މިޕިސްޑައިލިސިސް ނ ފެށި ބާކ  ހ ރި ހޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ރ . ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ން ދިމާވި ކ އްޖަކ   ދޫހ  އަޅ ަގނޑާ މަގ މަތިން ދާންވަމިދިޔަ ހަފ ތާަގއި އާދ ްއތަ ދ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

އެޅޭނެ  ޮގއްސަ ލޭ   ށްއަޅަން ޮގސް ޞިއްޙ  މަރ ކަޒަޖެއް. ލޭއް އަޅާ ކ ލޭ  ގެ އާތެލަސ މި  ،ދާތ  ބަލައިލިިއރ   ރޮމ ން ެގއަށް

އަ ނެތިެގން  ދާބ ނޮގތެއް  ގެއަށް  ކ ްއވެތޯ ންރާ  ޞި  ޖެހ ނ .  ަމރ ބަލައިލިއިރ   ނެތްކައްޙ   ލެބޯޓްރ     ،ޒ ަގއި 

އްވެސް ެއއްޗެއް.  އޭެގ ެއއްވެސް ެއ ބާވަތ ެގ އެ   ،އްސެރ ެއޖެންޓްވާ  އަޅަން ބޭނ ންލޭ   ގައިކޮންސިއ މަބަލްސްެއއް، ލެބޯޓްރ 

ތަކެއް ދ ވަސްޗަމި  ަވރަށް  އެދިފައިވާތާ  ދެންމެ    ށް  މިނިސްޓަރ   ދެން  ޮގޅ ދާވިެވއްޖެ.  އެސް.ޓ .ޯއއިން ތަވި  ެއއ   ށް 

އެކަމަކ   ެއއްޗެއް.  ނ   ސަޕްލައިކ ރަންޖެހޭ  ސަޕްލައިކ ރޭތޯ  ބަލާކަށްކ ރޭއެސް.ޓ .ޯއއިން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ޖެހޭނެ. ތޯ 

ލިބެ ؛އްޕޭޝަންޓެ ޚިދ  ޖެންޕޭޝަންޓަކަށް  ލިބެން މަހޭ  ެއކަން    ،މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ެވއްޖެ  ދެންމެ  ،ންވ މާހެޖެހޭނެ. އެތް 

ތި ތަންކޮޅެްއ  ކެ ވެސް މި ތަންވާލ ކޮށްގެ ހައެހެން ބަޔަކާ    ،ހ ރިތޯ  ޅ ަގއި އެބަފ ވާ ސަބަބ . މިނިސްޓަރ ެގ ިވސްނ ން  އެހެން

 ރަނަގޅަށް ރިލަޔަބަލްކޮށް ެގންދެވޭނެ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަހ  ފ ރ ޞަތ  މި   އެރ ވ މ ެގ ކ ރ ަގއިޞަތ  އިްއޒަތްތެރި ވަޒ ރަށް ފ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ   

މެންބަރަށް.    ، އަރ ވަނ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޓަކައި.  އެއ   އިނގ ރައިދޫ  ސަބަބަށް  ހަވަމ ންދާ  ަގޑި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 ންބަރ .  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އްޙ  މަރ ކަޒ   ވަޒ ރ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ ، ިއނގ ރައިދޫ ޞި ިއއްޒަތްތެރި މަރ ޙަބާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ފޮ  އިރަހަކ  ހިސާބަށް  ބިޑާ  ތާރ ޚެްއަގނ ނިމި  ކޮން  މ ޅި ރ.ދެވަނަ ސ ވާލަ ؟ ތޯއި ވޭނ   ހޮސްޕިޓަލަކ   އ ނޫގފާރ    ކ ، 

  ނެގރ  ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ޮގތ ަގިއ ނިމެމ ންދާ ތަނެއް. އެތާއަދި މިހާރ  ޓަރޝަ  ، އަތޮޅ ެގ ރ ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ެގ ޮގތ ަގއި

 މ އްދަތެއް  ހާހައްޓަން ކިޕ .ސ .އާރ  މެޝިން ބަ؟  ބޭނ  ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯތްތް ނިމި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަރާއިމާ  އ އަ

 ؟ އަދި ނަާގނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ ންެގ ސ ވާލ .  ބަިއއްޒަތްތެރި މެން 2މި  ؛ރ ތްތެރި ަވޒ ޒައިއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ

އަޅ ަގނޑ    ހ ވަނ   އަޅ ަގނޑަށް  ބަޖެއާދެ!  ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހި  މިހާރ   ރަދ ކޮށްެގން ޚަން  ޓ ދަންނަވާލަންވ ހެން 

  މަކ ނ ދޫ ޞިއްޙ    ކެލާ ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، ހދ.  އްޙ  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ ވާހަކަ. ހއ.ާވ ޞިއިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައި

މާފަރ     މަރ ކަޒ ، ނ.މާއ ނޫގދޫ ޞިއްޙ   ގޮއިދޫ ޞިްއޙ  މަރ ކަޒ ، ނ.  ކަނޑިތ މ  ޞިްއޙ  މަރ ކަޒ ، ށ.  މަރ ކަޒ ، ށ.

ގ ރައިދޫ ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ،    ނގ ރައިދޫ ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، ކ.އި  ކ ޑަފަރ  ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، ރ.  ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، ނ.

އޮމަދޫ ޞިއްޙ     އ ކ ޅަސް ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، އދ.  ތޮްއޑޫ ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، އއ.  ފަރ  ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ ، އއ. ާގ ކ.

 މަސައްކަތްތައް ފެއްޓޭނެ.  މި  ދެވަނަ ކ ާއޓަރ ަގއި  .  ޞިއްޙ  މަރ ކަޒ   ފ އަލ   ޙ  މަރ ކަޒ ، ފ. ނާލާފ ށި ޞިއް  މަރ ކަޒ ، މ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް ރ .  ަވޒ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޒ ރ   ތި    ،ޒަތްތެރި  އެކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ 

ަވގ ތަށް  ދަހޭ ވަޒ ރ  ކޮށްދެއްވި  ތެލަސ ިމއާެގ   ؛ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  އެްއސެވި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 

 ވާލ ަގއި ހިމެނ ނ  ނ ކ ތާއެއް.  އ މަބަލްސްއާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ސ ސިންކޮ

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަޙްމަދ  ނަސ މް ވާ
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ކަންތައްތަްއ  ެގ  ންދަނ . މ ެގމި    ބަލަމ ން  ންމެވަރަށް ސ ރިޔަސްކޮށް އަޅ ަގނޑ ންސިއ މަބަލްސްެގ ކަންތައްތައް ހަމަ  ކޮ

ށް  އަޅ ަގނޑ މެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ޯއަގނައިޒޭޝަނަ  ،ހަމަ ހަމަނ ޖެއްސިެގން މި އ ޅެނ  އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ ވިދާޅ ިވހެން

ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި އެ  ، ކަމެްއ ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ެގން ތިބ މަކ  އެހާ ރަނަގޅ  ވެ ކަނި ބަރޯސާ އެ

ކޮންޓްރެކްޓެއް އެބައޮތް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯަގނައިޒޭޝަން. ދެން އަޅ ަގނޑ    ނަށްއެއ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ކ ރެވެން އޮތ 

ޑ  ތެރޭަގއި ައޅ ަގނ   ެގައހަރ   އެ ކަންތަްއ ވ ހާވެސް ރަނަގޅަކަށް ެގންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރާނަން. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މި

ހ ންނާނެހައެއަށް   ކަންތައްތައް  މި  ދަތިނ ވެ  ކަންތައްތަކަށް  މި  ިއނޭގތޯ  ހޯދާނަން  ގައި ނ ތަ  މި ؛ސްޓޯރޭޖ   .އްލެއް 

ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓ   ދެކ ނ ަގއި އަދި މެދ ރާއްޖެތެރޭަގއި    ،މިހާރ  އ ތ ރ ގައި  ައއިޑެންޓިފަިއކޮށްފައި ހ ންނާނެ  އަޅ ަގނޑ 

ންޓިފައިކޮށްފައި ހ ންނާނ . މިހާރ  އެ ވާހަކަތައް ދެކެވެމ ން  ަގއި ވެސް ައއިޑެ ށ ރަށްރަ  ،އ ފައްދަން. އެހެންވ މާ، އެ ތަންތަން

އިރާދަކ  ދަނ .  ސްޓޯރެމި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަމަޖެރއްިވއްޔާ  ޮގތްތަކެއް  ކަންތައްތަކަށް  ކ ރެވޭނެ  މި  އްލެއް  ހަހ މ ން 

.  އ ޅޭ  ކެއް އެބަތައ ނދަޫގ،  އ ޅޭ  ދަތިތަކެއް އެބަ.  ންނާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވ ާމ، އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން މި ކަންތައްތައްއަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. ތޯހ ރި އިނގޭ  އް އެބަތަޫގން ދިމާވާ އ ނދަތ ޮގ މި އެއްޗެހި ނެތ މ ން ވަރަށް ބޮޑެތި ޞިއްޙ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!   މިނިސްޓަރ ރ   ވަޒ ޝ ކ ރިއްޔާ  ސްޓޭޓް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތިޔަ    ،އަދި  އެކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ 

 އްވި ވަގ ތ ކޮޅަށް.  ދެހޭދަކޮށް

 

 ރައ ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލ ހ ގެ  .  7

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ރިޔާސަތ ން  -7ައއިޓަމް    އެޖެންޑާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މަޖިލ ހ ެގ  ކަންކަން.  ހ ށަހަޅާ  މޭޒ ން  ެގ  ޔާ އްމްހޫރިޖ ރައ ސްެގ 

ަގއި   93ޤާނޫނ އަސާސ ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  ވެރިކަން  ،ވަނަ  ނަމ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ބައިވެރިވާ ދިވެހި  ފަރާތ ން  ހިންާގ 

އެ މަޖިލ ހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އެ   އި،ޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން ހ ށަހަޅަވާނ  ރައްންވާމ  މ ޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަގ  ނަލްއަބައި

މަތ މަޖިލ ހ ން   ޮގތެއްެގ  ކަމަށް  ނިންމާ  ޯއަގނަިއޒޭން  އެންޑް ޝަބަޔާންކޮށްފައިާވތ ،  ކެރ ބިއަން  ެއފްރިކަން  އޮފް  ން 

ރަްއޔި( އޯ.އޭ.ސ .ޕ .އެސް) ސްޓޭޓްސް    ސިފިކްޕެ މެދ   ބަިއވެރިވ މާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ރ ންތ ަގިއ  މަޖިލ ހ ެގ  ން  ހ ެގ 

ހޯއްދެވ މަށް ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ފޮނ އްަވވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ދާއމ  
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ފޮނ ވ ން. އަޅ ަގނޑ  އަމ ން އެދޭނަން  ކޮމިޓ އަށް  ފޮނ ްއވަވާފައިާވ ސިޓ ފ ޅ    ،ޢާންމ  އަރިހ ން  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ށް.  މައިދެއްވ ށް އިއްވަމަޖިލ ހަ

 

 : ންމޭޒ ން އިްއެވވ  އިދާރ 

މަޖިލ ހ ެގ މ ޙަ ރައ ސް  ރައްޔިތ ންެގ  ރައ ސް  ނަޝ ދަށްއް،  ދަންނަވަމެ  ،މަދ   ދެމެހެއްޓެނިވެވެދ ން ސަލާމަށްފަހ   ވި . 

މަސައްކަތްކ ރ ާމއި ރަްއކާތެރިކާބޯ  ،ތަރައްޤ އަށް  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއިކަ ތަކެތ ެގ  މައިދާނ ަގިއ  އިޤ   ެގދ ނިޔޭ   ،ން  ތިޞާދ  

ޤައ މ ތަކ ެގ ޓަކައި    މެންބަރ   އިތ ރ ކ ރ މަށް  ކ ރިއަރ ަވއި    ންޖްޓައ ޖޯ"  ،ަގއި ސޮއިކޮށްފަިއވާ   1975ހަރަކާތްތެރިކަން 

އެފްރި" އެްގރ މަންޓ  ދަށ ން  ޤައ މ ތަކާއި ކާެގ  ޕެސި  ކެރ ބިައންެގ  ެގ  އަދި  މެދ ަގިއ    ެގފިކ ޤައ މ ތަކާއި  ޤައ މ ތަކ ެގ 

ފިކް ސްޓޭޓްސް  ން އެންޑް ޕެސިއަކެރ ބި   ،ން ޯއަގނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަ"ޢިއްޔާއެްއ ކަމ ަގިއވާ،   ޖަމ އ ފައްދާފަިއވާ

ވަނަ ދ ވަހ  ބޭއްވ ނ  ވަޒ ރ ންެގ    2022ޖަނަވަރ     11ވ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިަގއި  "(.އެސް ޕ އޯ.އޭ.ސ .)

މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށްފަހ   މަޖިލ ހ ެގ އެފްރިކަން "  ،ޖަލްސާަގއި  އޮފް  ޕެސިފިކް    ،ޯއަގނައިޒޭޝަން  އެންޑް  ކެރ ބިއަން 

ކަމަށް ވަނ  ނިންމަވާފަެއވެ. ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި   ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ"ސްޓޭޓްސް

ހަށް ތ ންެގ މަޖިލ ރަްއޔި  ،ންވާނ ވާމ  މ ޢާހަދާތަކ ެގ މަްއޗަށް ޢަމަލ ކ ރާގ ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބަިއވެރިވާ ބައިނަލްއަ 

ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ންއެ މަޖިލ ހ ން ނިންމާ ޮގތެއްެގ މަތ   ،ހ ށަހަޅައި އެ މަޖިލ ހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ 

ކެރ ބިއަން އެންޑް    ،އޯަގނައިޒޭޝަން އޮފް ެއފްރިކަން"  ،ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވތ   93ޤާނޫނ އަސާސ ެގ  

ތ ންެގ  ހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވ މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށް ޓަކައި ރައްޔިަގއި ދިވެ " ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް

އެ މައްސަލައާ މެދ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ން ނިންމަވާ ޮގތެްއ އަންަގަވއިދެްއވ ން އެދެެމވެ.    ،މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅައިދެއްވައި 

ޮގތ ން    ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވ މާ ގ ޅޭ" ޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސްކެރ ބިއަން އެން  ،އޯަގނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން"

އެކ  އަރިސްކ ރ މެެވ.    މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒ ން ތައްޔާރ ކ ރަްއވާފަިއވާ މަޢ ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ެގ ކޮޕ  މި ސިޓ އާ

ެއދެމެވެ.  ހ އި ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން  އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ     ،މ ކ މް. ޚާދ2022ިފެބްރ އަރ     21  ،1443ރަޖަބ     20ތިރާމް 

 ޞާލިޙް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮމި   ޝ ކ ރިއްޔާ ބެހޭ  ގ ޅ ންތަކާ  ޚާރިޖ   ދިރާސާކ ރ މަށް  މައްސަލަ  މި  ޢާންމ .  ނިންމިއްޖެ. އަމ ން  ފޮނ ވަން  ޓ އަށް 

 އާއިންޑި   އި،ެގ ޤައ މ ތަކާ އާޭއޝި   ޮގތެްއަގިއ ދެކ ނ ޞައްޚާދިވެހިރާއްޖެ ގ ޅިފައި މި އޮންނަނ     ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ޤައ މ ތައް ހިމެނޭ އޯަގނައިޒޭޝަނެްއަގިއ    ެގކަނޑާ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލ ހ ން ވެސް މި ވަނ  އ ސްޓް ެއފްރިކާ، އެފްރިކާ 
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އްހާ ހޯދ މަށް އެދިފަ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާބާދ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ބައެއް މ ެގ ދ އިސައްތައެ   އަޅ ަގނޑ މެން ބައިވެރިވ މަށް ރ ހ ން

   ޮގތެްއަގއި މި މާލޭަގާއއި އަދި އަރިޞައްޚާއަހަރ  ކ ރ ަގއި ވެސް، ެއއ  ފ ރަތަމަ ޖެނެރޭޝަން އެފްރިކާ މ ހ ން. އަދި  

ރަށްރަށް ބައެއް  ނަސްލ ެގ   ؛އަތޮޅ   ޤައ މ ތަކ ެގ  އެފްރިކާެގ  އެއ   އަޣ ލަބިއްޔަތ   އާބާދ ެގ  ރަށެްއެގ  އެތައް  ރާްއޖޭެގ 

 ރައްޔިތ ން، މ ހ ން. 

 

 ތިދާއ  ބަހ ސް . އިބ  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ެގ ހިންގ ން    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   އަޙްމަދ  ޝިޔާމްރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނައިފަ  -8.1

ޓަކައި ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ފެންވަރ   ތަޢ ލ މ ެގ  ދެވޭ  ވ ހާ  ،ހަރ ދަނާކޮށް  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ  ައވަހަށް ސްކޫލަށް  ވެސް 

ަގއި ބޭްއވ ނ    2022ރ އަރ   ފެބ   15ރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފަިއވަނ   ަގމި  ރާރ .  ަގހައްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  

ނައިފަރ    ،ރާރ  މަޖިލ ހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނ ަގވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި    6ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022

 .ބަރ ންމެތްތެރި އިްއޒަނައިފަރ  ދާއިރާެގ  . ބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްންމެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވަރ   ންދެވޭ ތަޢ ލ މ ެގ ފެ  ،ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް  މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ެގ  !އާދެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ރާރ  ަގެވސް އަވަހަށް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި އަޅ ަގނޑ  މި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ވ ހާ 

އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ އަހަރ ެގ ފަހ  ދައ ރ  ނިމެން  ؛މިދިޔަ އަހަރ ެގ  ،އެންމެ ފ ރަތަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހަށް ހ ށަހެޅ 

ރާރ   ަގށަހެޅ . މި  ރާރ  ހ ަގމި    އަޅ ަގނޑ    ވަނަ ދ ވަހ   29ބަރ  މަހ ެގ  ންނޮވެ  2021ވަނިކޮށް. ެއއ   ވަރަށް ާގތްވެފައި

ތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ އިދާރާއިން ރާރ ަގއި ކ ޑަ ކަމެްއ ިއޞްލާޙ ކޮށްލަން އޮެވެގން ރައްޔި ަގމި އަހަރ ެގ ޖެނ އަރ  މަހ     ،ހ ށަހެޅ 

ފަހ  އަޅ ަގނޑ  ވާނ   ކަމެްއ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ވި އަނެްއކާ އިޞްލާޙ ކ ރަްއަވން ވިދާޅ   ،އަޅ ަގނޑަށް އެންެގވ މާ ެއކ ަގއި

ރާރެއްެގ ވާހަކަ.  ަގބަރ  މަހ  ހ ށަހެޅ ނ   ންނޮވެ  ،މި ދަންނަވަނ  ؛ ދ ވަހެއް ފަހ ން ހ ށަހަޅާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްއޭެގ ދެ

ރާރ ަގއި ހައްލ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ   ަގރާރ  ހ ށަހެޅ މާ އެކ ަގިއ ޔަގ ނ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޫސްތަކ ަގއި އެ  ަގއެ  

ނޫސްތަކ ގަ  ވާހަކަ  ކަންތަކ ެގ  މިއެދ ނ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އ ޅޭ.  އ ފާކ ރަން ަގ  އި  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި    ރާރ  

ރާރ ަގއި ހ ރ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ަވރަށް އިސްކަެމއް ދެްއވަިއެގން  ަގކޭޝަނ ން މި  ޔ އިނޭގތޯ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ެއޑި

ފާހަަގކ  އަޅ ަގނޑ   ހ ރިކަން  ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވާފަިއ  ކަންތައްތައް  އެހެންނަމަެވސްބައެއް  ރައ ސް،   ރަން.  ިއއްޒަތްތެރި 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގމަދަރ ސަތ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އިފްތިތާޙަކ   ސްކޫލ . އަތޮޅ   ލް  ދ ވަސްވ   އެންމެ  ހ ރި  ތެރޭަގއި 

 މަހ ެގ  ވަނަ އަހަރ ެގ ޖޫން  1933ލެވިެގން ދިޔ މަށްފަހ   އިޤާނޫނ ައސާސ ެއއް އެކ ލަވަ  ގައިދިވެހިރާއްޖޭ ވަނަ އަހަރ   1932

ބަލާ  22 ޮގތ ން  ހިޖ ރ   ވ .  މި  ވ ޖޫދ   އިފްތިތާޙ   މަދަރ ސަތ ލް  ދ ވަހ   ވެއްޖެ.   އަހަރ   91މިހާރ     ،ނަމަ  ވަނަ 

ކަލަންޑަރަށް.   އިނިގރޭސި  ބަލަނ   މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ގ ނަނ .   89އެހެންނަމަވެސް،  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ   ވަނަ 

ށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނ ންނަށް ތަޢ ލ މ  އ ނަގންނައިދިނ މ ަގިއ  ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަ 1945 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ެގ  1945ހ ރި ދަތިތަކެއް ނ ވަތަ އަންހެނ ން، އަންހެން ބޭފ ޅ ން، ކަނބަލ ން ތަޢ ލ މ  އ ނެގނ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަކެއް ހ ރި  

ކ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ  އެ ޔާަގއި ކަނބަލ ންނަށް ތަޢ ލ މ  އ ނެގނ މަށް ލިބ ނ  ހ އްދަ  1945ކ ރިއަށް.  

މަދަރ ސަތ ލް  ނައިފަރ   ކަނބަލ ންނަށް ނ ވަތަ އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ތަޢ ލ މ  އ ނަގންނައިދެވެން ފެށި ސްކޫލަކަށް ވެސް  

ނ .  ވަނަ އަހަރ  ިމ ސްކޫލ ެގ ކިޔެވ ން ފެށ   1933  އެކ ގައި  ކ ދިންނާ 155 ؛ނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްވެެގންދާ  އިފްތިތާޙ 

ކަންކޮޅ ތަކ ން އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ    ،ންހ ަވދޫ ؛ފެށ ނ އިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ވެސް  ، ފ ވައްމ ލަކ ން 

ކ ދިންެގ ބެޗ ަގއި ެވސް މި ދަންނަވާހެން    155ލާއިރ ަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ  އިއަޅ ަގނޑ މެން ތާރ ޚ ެގ ސަފ ހާތައް ކިޔަ

ކަންކޮޅ ތަކ ން   ެއކި  އިފްތިތާޙ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަދަރ ސަތ ލް  ދަރިވަރ ން    ންނައިފަރ   ޓަކައި  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ތަޢ ލ މ  

އައިސްފައިާވކަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި  

އ ނދަޫގތަކެއް އެބަ ހ ރި.   އިދަންފަޅިއަށް ކިޔެވ މ ގަ   ކ ދިން މިއަދ  އެބަ ކިޔަވާ. އެއް  1017އެއް ފ ރާޅެްއެގ ދަށ ަގއި  

އ ނދަޫގތަކެއް އެބަ ހ ރި އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އަޅ ަގނޑ     އިމްރާނ  ވަސ ލަތ ަގޢ   ،އިންސާނ  ވަސ ލަތާއި  ،ވަސ ލަތާއި 

 ؛އްތަކަކ ފައިވާ ކަންތަޅާލާނަން. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހައިކަންތަކަށް ައލިއަޅ ވަ   15  ވާލާފައިއިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ހިމަނަ

ކްލާސްރޫމް ބްލޮކ ެގ މަސަްއކަތް ނިމި އެތައް މަހެއް ވ ިއރ  ވެސް އިމާރާތަށް ކަރަންޓ  ާއ  އަލަށް އިމާރާތްކ ރެވިފައިވާ  

ކ ރެވި ސްކޫލ ަގއި ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ކ ރިމަތިވެފައިވ ން. އަދި  ނ ކ ދިންެގ ކިޔެވ މަށް ބޭނ ންން  ތަ  އެ  ،ނެތ މ ންލެވިފައި

މި ކަންތައްތައް   ،ންދާ އިމާރާތ ަގއި ދާއިމ  ކަރަންޓ  ވެސް ސްކޫލ ަގއި ނެތ ން. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންމިހާރ  ބޭނ ންކ ރަމ 

ރާރ  ހ ށަހެޅ ާމ އެކ ަގއި މިނިސްޓްރ ން ތަންކޮޅެއް އިސްކަމެްއ ދެްއވަިއެގން މި ކަންތައްތައް މިހާރ  ވަނ   ަގއަޅ ަގނޑ  މި  

ފަރ ނ ޗަރ     ،ވެސް ައވަހަކަށް ކަރަންޓ  ގ ޅައިފަިއވާ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކަށް ވ ހާ. އަލަށް އިާމރާތްކ ރެވިހައްލ ކޮށްދެްއވާފަ

ހަލާކ ވެ  ފަރ ނ ޗަރ ތައް  ިގނަ  އަންނަ  ބޭނ ންކ ރަމ ން  ސްކޫލ ަގއި  ވެސް  މިހާރ   އަދި  ސްކޫލ ެގ ހަމަކޮށްދިނ ން.   ، 

ކ ަގއި ހ ރި މޭޒ ތައް ިގނަ ދަރިވަރ ންނާއި ޓ ޗަރ ންނަށް ބޭނ ންވާ ވަރަށް ވެސް ފަރ ނ ޗަރ  ނެތ ން. ިގނަ ކްލާސްރޫމ ތަ

ބައެއް ކ ދި އަނިޔާތައް ވެސް    ، ޔ ނ ފޯމާިއ ޓ ޗަރ ންެގ ހެދ ން ހަލާކ ވެެގދަރިވަރ ން  ،ދ ވަސްވެ ބާވެފަިއވ މ ެގ ސަބަބ ން

ދ ވަސް    7  .ދާއިރާގައި  މިދިޔަ ހަފ ތާ އަޅ ަގނޑ  ހ ރ   ،ދ ަވހ އަޅ ަގނޑ  އިހަށް ؛އެބަ ހ ރި ވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ައޅ ަގނޑަށް އަޅ ަގ ކ ރިއިރ ަގއި  ޒިޔާރަތްކ ރިން.  ވެސް  އިފްތިތާޙަށް  މަދަރ ސަތ ލް  އަޅ ަގނޑ   ހޭދަކ ރިއިރ   ނޑ  
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އިމާރާތަށް ބޭނ ންވާ ފަރ ނ ޗަރ  ހަމަކޮށްދެވިފައި ހ ރ . އެހެންނަމަވެސް،    އ އަ  ޖެނ އަރ  މަހ ން ފެށިެގން  ،ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ެއްއވެސް ފަރ ނ ޗަރެއް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ހަމަ   އިަގކ ރެވިފަިއވާ ރޫމްޞައްޚާމ ދައްރިސ ން ތިބެން  

ތަން އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ .   އެ ތަނ ެގ ވެސް ބޭނ ންނ ކ ރެވި ހ ރި   ، އެާއއެކ ަގިއ އޭ.ވ  ރޫމް ވެސް ވަސ ލަތް ހަމަނ ވެ

ރައ ސް އާބާ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ހަލާކ ވެފަ.  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ހ ރ   ފަރ ނ ޗަރ ތައް  ހ ރި ސްކޫލ ެގ  އެބަ  ތ ރަފިލ ވ މ ަގިއ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވެނ .    އާބާތ ރަފިލ ވ މަށް ބަޖެޓ  ލިބ މ ަގއި ހ ރި އ ނދަޫގތަކެއް ؛އ ނދަޫގތަކެއް. ެއއ  ބަޖެޓ 

އަ  ބާވެ،  ފަރ ނ ޗަރ ތައް  ދަތިކަން   އ އަދި  ބަޖެޓ ެގ  ކ ރެވެނ   މި  ަގބޫލ   އަޅ ަގނޑަށް  ެވސް  ލ މ ަގއި  ފަރ ނ ޗަރ ތައް 

ކަން ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ިމ  ދިޔ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ެއދޭ ކަމެއް. އަދި އެން. މި ކަން ހައްލ ެވެގންހ ރިކަ

ވެސް    ންދަރިވަރ ންނަށް ކ ދި އަނިޔާ ލިބެމ ންދާކަ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް މޭޒ ތައް ހަލާކ ވެ  .ަގރާރ ަގއި ހިމަނާފައި ވެސް ިމ ވަނ 

ޓަރ  މިހާރ  ހ ރި އިމާރާތ ން އެހެން އިމާރާތަކަށް  ނޑަށް ފާހަަގކޮށްދެްއވި. ކޮމްޕިއ ޓަރ ލެބޯރެބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތ ން އަޅ ގަ 

ކޮމްޕިއ ޓަރ ލެބޯރަޓަރ  މިހާރ  ހ ރި އިމާރާތަކ   ؛ހ ރިހާ ސިސްޓަމ ތައް އަޕްްގރޭޑ ކ ރަން ޖެހިފައިވ ން ،ބަދަލ ކޮށްދެއްަވއި

ވެފައި  ބްލޮކް  ސ ސްކޫލ ެގ   އެ  އެ  ،ކަމަށް  މ ެގ  އިންޖ ނިއަރިންގ  އިމާރާތަކ   އިމާރާތ ެގ  ކ ރިން  އަހަރ   ތަކެއް 

ކ ރ ން ހ އްދަ އިމާރާތަކަށް ނ ވާ ިއމާރާތެއް. އެ އިމާރާތ ަގއި ިމ  އިމާރާތަކ  ބޭނ ން  ، އެއިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދ މަށްފަހ 

ނ ން އެ އޮތް ބޮޑ   ޓަރ ެގ ބޭލެބޯރެ   ، ޓަރ ތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލ ނ ކ ރެވިޓަރ ތައް. އެހެންނަަމވެސް، ލެބޯރެހ ރ  ލެބޯރެ

ދިޔ މަކ  ޔަގ ނ ން ވެސް ކ ދިންެގ ކިޔެވ މަށް ޭއެގ ނޭދެވޭ އަސަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ސްކޫލ ަގއި ެއއްވެސް ވަރަކަށް ނ ހިފި ދާ

މި ކަންތައް ވ ހާ ވެސް ައވަހަކަށް ހަްއލ ކޮށްދެއްވަން އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނ . ހަމަ ެއއާެއކ ަގއި މި    ، ކ ރާނެ ކަމަކަށް ވާތ 

އިމާރާތްދަންނަވާ ބްލޮކް ؛  ދައްކަނ .  ؛ސ   މި  ވާހަކަ  އިމާރާތެއްެގ  ބޮޑ   ވަރަށް  ބްލޮކެއް،  ބޮޑ   ވަރަށް  ސްކޫލ ެގ 

އިމާރާތެއް އިންސްޕެކްޝަނަކ ން   ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެ  ކަނޑައެޅި  ، ކަމަށް  އިންސްޕެކްޝަނަކ ން  ފަިއވާ  އިންޖ ނިއަރިންގ 

ހ ރ މަކ  ވަރަށް ބިރ ވެރި ކަމެއް. ސްކޫލ ެގ އެތެރޭަގއި ހ ންނަ  އިމާރާތެއް މިއ . އެހެންނަމަެވސް، އަދިވެސް އެ އިމާރާތް

މި އިމާރާތް   ؛ސ  ބްލޮކ   ވެސް އަވަހަކަށް އެ އިމާރާތް ވ ހާ  ،އަދި ބެލެނިވެރިން އަދި ޓ ޗަރ ންެގ ފަރާތ ން ވެސް އެދޭ

ޑިމޮލިޝްކޮށްދިނ މަށްވ ހާ އަވަހަކަށް  ދިމާވެފަ  ،ވެސް  ސްކޫލަށް  އަދި  ދަތިކަން ޑިމޮލިޝްކޮށްދިނ މަށް.  ޖާަގިއެގ  އިވާ 

އެ ތަނ ަގއި ސްކޫލ ެގ ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި   ،ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ތަން ޑިމޮލިޝްކ ރ މަށްފަހ 

މަށް ކަން ހައްލ ކޮށްދިނ އެ   އިއިމާރާތެއް ައޅައިދިނ މަކ  ބެލެނިވެރިން އަދި ޓ ޗަރ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ  އެދ މެއް ކަމ ަގއި ދަންނަވަ 

ކ ޅެ ދަރިވަރ ން  އެދެން.  ބާވެންއަޅ ަގނޑ   ސަރަޙަްއދ   ހަދާފައިވާ  ހަލާކ ވެ  ،  ތަކެތި  ހަދާފައިވާ  ކ ދިންނަށް    ،ކ ޅެން 

ހައްލ ކޮށްދެއްވ ން ބޭނ ންކ ރ މަށް އަ  .އަނިޔާވާ މައްސަލަ  ތަނ ަގއި  އެ  ހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ އެ ތަން    އ އަދި  ކ ޅޭތަކެތި 

 .ަގސް މަދ  ރަށެއް ނައިފަރަކ   ،ވަރަށް ހޫނ ަގދަ ތަނެއް. އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ؛އ ސްހިޔާކޮށްދެްއވ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ތެރޭަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ަގސް މަދ ކަން. އަޅ ަގނޑަށް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މަޢ ލޫމާތ  އެބަ  އަދި ސްކޫލ 
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ން އެބަ  ވަބެލެނިވެރިންނާއި ޓ ޗަރ ންނާ ގ ޅިެގން ހިންގަ   އެ ތަނ ަގއި ަގސް އިންދ މ ެގ ވަރަށް ރަނަގޅ  ޕްރޮްގރާމެއް  ،ލިބޭ

ވާ ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި ކ ޅޭ  ކޮށް ކ ޅެން ކަނޑައަޅާފައި ޞައްޚާ ވަކިން    ،އ ޅ ްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، ސްކޫލ ެގ ތ އްތ ކ ދިން

އެހާމެ ހޫނ ަގދަ. އެ ތަން ހިޔާކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ވ މަކ     އަދިތަކެތި ހަމަ އެއްކޮށްހެން ހ ރ  ހަލާކ ވެފަ. އެ ސަރަޙައްދ   

ޗަރ ން ަމސައްކަތްކ ރަން ފަސޭހަކަމާެއކ  އިމާރާތ ަގއި ޓ   އ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. އަ   ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް

ކްލާހަކ  ދަރިވަރ ންނަށް   ކަން އަޅ ަގނޑ  ދެންމެަގއި ފާހަަގކޮށްފި. މިހާރ  ބޭނ ންކ ރެވޭ ސެންއ ލެއް ނެތ ން. އެޙަތިބޭނެ މާ

ނ ވާތ  ތަނަކަށް  ފަރ މާކ ރެވިފައިވާ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ޚިދ މަތްތަްއ  ކްލާސްރޫމެއް   ،ބޭނ ންވާ އަސާސ   ހަމަ  ަވސ ލަތްތައް 

ކ ދިންނަށް ފަސޭހައިން ފާޚާނާ އެކްސެސް ލިބޭނެ ޮގތަށް ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވ ން. އަދި ސެން ކްލާހަށް ބޭނ ންވާ ޓ ޗަރ ން  

ފާހަަގކޮށްފަިއ    އިއަޅ ަގނޑ  ޒިޔާރަތްކ ރިން ސެން ކްލާހަށް. އެހެންނަމަވެސް، މ ގަ  ؛ވ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްހަމަކޮށްދެއް

އ ލެއް ނޫން. އެްއވެސް ވަރަކަށް  ޙައެ ތަނަކ  އެއ  ސެން ސްޓޫޑެންޓްސ ންނަށް އެންމެ ރަނަގޅ  މާ  ، ހަމަމި ވާ ޮގތަށް

ދިމާވާ ދަތިތައް   ޚާނާއަށް ކ ދިން ެގންދިޔ މ ަގއި ޓ ޗަރ ންނަށްކަމ ަގއި ދަންނަވަން. އަދި ފާ  އ ލެއް ނޫންޙަރަނަގޅ  މާ

ބޮޑ ސިންާގ ހ ރަސްކޮށް ކ ދިން ެގންދާއިރ ަގިއ    އެއް ކޮރިޑޯ   .ެއއް ބޮލްކ ން ައނެއް ބްލޮކަށް ެގންދަންޖެހެނ   . ވަރަށް ބޮޑ 

ހިތާމަހ ރި މިއ   ކަމަކ     ކޮށް ދިމާވާޞަ އްޚާވަކިން    އަދި ދަރިަވރ ންނަށް  ،އޭެގ އ ނދަޫގތަކެއް ޓ ޗަރ ންނަށް ވެސް ދިމާކަން

ކަމ ަގިއ ދަންނަވަން. ސްކޫލ ަގއި    ދިޔ މަކ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ެވސް އަވަހަކަށް ހައްލ ވެެގންކަމެއް. އެ ކަންތައް ވ ހާ

ދޭންޖެހޭ  ދަރިވަރ ންނަށް  ސަބަބ ން  ހަލާކ ވެފަިއވ މ ެގ  ސިސްޓަމް  ސައ ންޑ   އަންނަ  ބޭނ ންކ ރަމ ން  މިހާރ  

ތެރެއިން  ަގޑި ހަަމވ މ ން ޖަހާ ރަނަގބ ލ ެގ އަޑ  ވެސް ސްކޫލ  ޯގތި  ެގނައ ންސްމަންޓ ތަކާއި ެއސެމްބްލ ެގ އަދި ޖަލްސާ އެ

ވ ހާ މައްސަލަ  ކަންތައްތައް،  ނ ވޭ  ކ ދިކ ދި  ވަރަށް  މިއ   އެދެނ .  މި  އަޅ ަގނޑ   ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް  ައވަހަށް  ވެސް 

ންތައްތަކެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ކ ދިކ ދި ކަންތައްތައް ނ ވެ، ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ިމއ  މާ ބޮޑެތި ކަ

މި ކަންތައްތައް ބޮޑެތި    ،ކަމ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިާވތ ދިޔ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އ ނދަޫގތަްއ މިކަމާ އެކ ަގއި ނ ވެ ދާތާށި

.  ންލާސްރޫމްތަކާއި މައި އިމާރާތ ެގ އާބާތ ރަފިލ ވަން ޖެހިފައިވ ސްކޫލ ެގ ހ ރިހާ ކްބަދަލ ވެފަ.  މިހާރ     ރ ހިކަންތައްތަކަށް މި

ން. ހައްލ ކ ރ   ވެސް ައވަހަށްވ ހާ   މްތަކަށް އިންޓަރނެޓ  ނ ލިބޭ މައްސަލައެ ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ. ސްކޫލ ެގ ބައެއް ކްލާސްރޫ

ަވކިން    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސެކަން ޞައްޚާމިހާރ   ސްޑަކޮށް  ނެތި  ރ   އިންޓަރނެޓ   ކޫލެއްަގއި 

ކިޔަވައިދިނ މަކ  މިހާރ  ވަރަށް އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ވެފައި މި ޮއންނަނ . މި ކަންތައްތަކަކ  ެވސް މި ދަންނަވާހެން މާ ބޮޑ  

 މިއ  ވަރަށް ކ ދިކ ދި  ،ޚަރަދ ތަކެއް ދާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިނިސްޓްރ ން ތަންކޮޅެއް ާގތ ން މި ކަންތައް ބައްލަވާ ނަމަ

ބޭނ ންނ ކ ރެވޭތާ ލެބް  ސައިންސް  ސްކޫލ ެގ  ކަންތައްތައް.  ހައްލ ކ ރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  އަހަރ ،    3  ކަންތައް. 

ވެފަިއވ މ ެގ ސަބަބ ން ސައިންސް ސްޓްރ މަށް ކިޔަވަމ ންދާ ދަރިވަރ ންނަށް ކިޔެވ މަށް   އަހަރ   3އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ކ ރިމަ ދަތިތަކެއް  ިގނަ  ވ ހާ އެ   ،ވާތ ތިވަރަށް  އެދެނ .  ކަން  މި  އަޅ ަގނޑ   ހައްލ ކޮށްދިނ ަމށް  އަވަހަކަށް  ވެސް 
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ނެތ މާދެން    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ލެބެއް  ސަިއންސް  ދަރިވަރ ންތަކަކަށް  ކިޔަވާ  ސްޓްރ މަށް  ދެން    ސައިންސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސަށް ކަހަލަ ކ ދިކ ދި ންވ މާ، މިއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ެއހެ  ރަނަގޅަށް  ކަންތައްތައް ހ ންނާނެ ޮގތް 

ހ ންނަނ  މި  ހ ންނަނ . ކިރ   .ކަންތައްތައް  މި  ބޮޑަށް އިހ މާލ ވެފައި  ދިނަކަސް އަދި    ހަމަ ވަރަށް  ބަރާބަރަށް  ޕެކެޓ  

ހިންަގއި ކަންތައްތަކ ަގއި މިހާރަށް ވ ރެ ބޮޑަށް    އިނ ވާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނެގނ . ކައ ންސިލ ތަކ ން ރާވަ

  . ިއވެރިވ ން އޮންނާނެ ޮގތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމ ވެފައި އޮތ ން މ ހިންމ . މިއ  ދެން ސްކޫލ ެގ މައްސަލަެއއްސްކޫލ ެގ ބަ

  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެ ކަންތައްތަކަށް ރަނަގޅ  އެދެވޭ ހައްލެއް   އި،ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ސްކޫލާ ެއކ ަގއި ވާހަކަތައް ދައްކަ 

ަގނޑ މެން އެންމެ ފަހ ން މި ބޭއްވި އިންތިޚާބ ަގއި ނައިފަރ  ދާއިރާ މި ވާ ޮގތަކ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް، އަޅ   އަންނާނެ.

ނައިފަރ ެގ ކައ ންސިލ  ދޭން. ޭއެގ    ،ޚިޔާރ ކ ރ  ޕ .ޕ .އެމަށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ކައ ންސިލ    ެގ އިރާދަފ ޅ ން ރައްޔިތ ންهللا

ގ ޅ ެމއް ނޫން. ނައިފަރ  ކައ ންސިލަކ   ކަމެއް ސްކޫލ ތައް މެދ ވެރިކޮށް ެގން  ދ ރ   ،ޮގތެއް   މިނިސްޓްރ ން ދ ރ   ،މާނައަކ 

  .ވަޑައިެގންނެވިއިރ  ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރ ލ ންދެއްވިހޫރިއްޔާ  މްސ ލްޖ އެންެމ ފަހ ން ރައ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެޭވ  ނ ދޭ  އެމް.ޑ .ޕ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ެއއްބާރ ލ  ކައ ންސިލަކ ން  ކައ ންސިލ ން،    ންވަރ ެގ  ނައިފަރ  

މިެގ  ޕ .ޕ .އެމް ފެނިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން  ދިން  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ    ކައ ންސިލ ން  ޑިމޮކްރަސ   އެހެންވ މާ،  ދިޔައ . 

 ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ  އަޅ ަގނޑ މެން  ، ޕާޓ ެގ ނަމ ަގިއ އަދި ޑިމޮކްރަސ  ޖަހަިއެގން އ ޅ ނަސް  އަދި  ، ނަމ ގައި

ޕ  ދަްއކާޕ .ޕ .އެމ ން،  މިސާލ ތައް  ރ ތި  ޑިމޮކްރަސ ެގ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  އަޅ ަގނޑަ  .ޕ .އެމ ެގ  ފެންނަނ .  ށްތަން  މި   

ވާމ   ގ ޤައ މ  އަދި ބައިނަލްއަ ،  ތަޢ ލ މ  ޮގތ ން ސްކޫލ  ލެވެލް  ،ަވނަ ނ ކ ތާއެއް ޮގތ ަގއި  12 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ހަަގކ ރ މަށް މިހާރަށް ވ ރެ ބޮޑަށް އަހަމިއްޔަތ ކަމެއް ދެވޭނެ  ޮގތ ން މަތ  ވަނަތައް ހާސިލ ކ ރާ ދަރިވަރ ން ކާމިޔާބ  ފާ

އަދި ސްކޫލ ެގ ކަންކަމ ަގއި ކ ދިން އިތ ރަށް    ،ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރ ން. އެއ  ކ ދިން ކިޔެވ މަށް ޝައ ޤ ވެރިކަން ޖެއްސ މަށް

އަދި ޤައ މ  ލެވެލްަގއި ހޯދާ    ،ލްަގއި ސްކޫލ  ލެވެ ވަނަތައް  ޮގތަށް ކ ދިން ހޯދާ މަތ ިމއްޔަތ ކަެމއް ދ ެގން މިއްއަހަ ރ އިތ 

ވަނަތައް ފާހަަގކ ރެވޭނެ ޮގތެްއ ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް މިނިސްޓްރ ެގ އެންެގވ މަކަށް ނ ަވތަ މިނިސްޓްރ ެގ ތެރެއިން އެ 

ރެްއވި. ކޮށް ފާހަަގކ ޞައްޚާ  ކަމ ަގއި ބެލެނިވެރިން ވަކިން  ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް  އިންތިޒާމ ތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތ މަކ 

މ ވަްއޒަފ ން ނެތ ން. މި ކަމ ގެ ސްކޫލ ެގ ހިންގ މ ެގ އޮނިަގނޑަށް ބޭނ ންވާ ވަރަށް ޓ ޗަރ ންނާއި މ ވައްޒަފ ން ނ ވަތަ 

ކިޔަވަ  ހިންަގއިދިސަބަބ ން  ދަތިތަ  އިނ މަށާއި ސްކޫލ   ޓ ޗަރ ން   ،ދިޔ ން  ކ ރިމަތިވަމ ން  އްބެލެހެއްޓ ަމށް  ާގބިލ   އަދި 

ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް ޓ ޗަރ ން ހަމަނ ވާ  ؛ސަވައިދެްއވ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްއިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައް 

މައްސަލަެއއް ބޮޑ   ވަރަށް  ހ ރި    ، އެހެންނަމަވެސް  .މައްސަލައަކ   އެބަ  ވަގ ތ   މި  ފާހަަގކ ރަން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ  

ވަރަށް   ، ވަރަށް  .ގ ތ  އެ މަސަްއކަތްކ ރަްއވަނ އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރިންސިޕަލް މި ވަ   ަވގ ތ  ޮގތ ން   .ޕްރިންސިޕަލެއް

ޮގތ ން  ަވގ ތ   ވަގ ތ   މި  އިފްތިތާޙ ަގިއ  މަދަރ ސަތ ލް  ނައިފަރ ެގ  ޮގތ ަގިއ  ޕްރިންސިޕަލެއްެގ  ބޭފ ޅެއް  ރަނަގޅ  
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 ،ދަނ   ވަރަށްިގނަ ބެލެނިވެރިން ވެސް އެދެމ ން މި  ހަމަޖައްސަވާފައި އެބަ ހ ންނެިވ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  އަދި

ދެވޭނެ  އިަގިއ ބަހައްޓަ މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ   ، މި ޕްރިންސިޕަލް ވ ހާވެސް ައަވހަކަށް ދާއިމ  ޮގތެްއަގއި ނައިފަރ  ސްކޫލްަގއި

ކ ދިން ެއއް ފ ރާޅެްއެގ    1017ބޮޑ  ސްކޫލެއް.    ވަރަށް ؛ސްކޫލްަގއި ޑެޕިޔ ޓ  ޕްރިންސިޕަލެއްދެްއވ ން.  އިޮގތެއް ހަމަޖައްސަ 

އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލެއް.  ކިޔަވާ  މި  ،ދަށ ަގއި  ހިނަގމ ން  ސްކޫލް  ނެތި  ޕްރިންސިޕަލެއް  ދަނ .   ޑެޕިޔ ޓ  

ދިޔ މަކ  ވަރަށް  ބާރ  ބޮޑ ވާނެ. ޑެޕިޔ ޓ  ޕްރިންސިޕަލެއް ވ ހާވެސް ައވަހަކަށް ހަމަޖެހިެގންވަރަށް   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

ބޮޑ  ފަސޭހަތަކެއް ޔަގ ނ ން ެވސް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް   އެ ސްކޫލް ހިންގ މ ަގއި ވަރަށް  އަނެްއކާ ؛ބޮޑ  ލ ޔެއް

ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި މި  ދެްއވ މަކ  ވަރަށްއިހަމަޖައްސަވެެގންދާނެ. ޑެޕިޔ ޓ  ޕްރިންސިޕަލެއް ވ ހާވެސް ައވަހަކަށް 

ފާހަަގކ ރަން.    އިރާރ ގަ ަގ އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއަށްވެސް  ހަރަކާތްތައް  ކަރިކިއ ލަރ  އެކްސްޓަރާ  ނ ދާކަން،  ސްކޫލްެގ 

ރައ ސް ކ ރިއަށް ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކ ރެވޭ  މަދ ކަން  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ފާ ؛ނ ދާކަން    ،ހަަގކޮށްލާނަންއަޅ ަގނޑ  

އިފްތިތާ މަދަރ ސަތ ލް  ދިވެހިރާއްޖޭަގޙަނައިފަރ   ކެޑޭޓް،    ިއ،ކ   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  އަތޮޅ ތެރޭަގިއ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 

ދިޔަ ސްކޫލެއް. ބްރާސް ބޭންޑެއް ެވސް ހަމަ އެންމެ ކ ރ ކޮޅ  ރާއްޖޭެގ ސްކޫލެއްަގއި  ެގ ހަރަކާތްތައް ފެށިެގންސްކައ ޓ  

ވެސް   ބޭންޑެއް  ސްކޫލަކަށްބްރާސް  އިފްތިތާޙ   ހަރަކާތްތެރިވި  މަދަރ ސަތ ލް  މިއަދ  ާވނެ  އެހެންނަމަވެސް،   .

  ކަރިކިއ ލަރ   ބޮޑަށް އެކްސްޓްރާ  ވަރަށް   ،ތެރޭަގއި ހިމެނިެގން ެއކި ކަހަލަ ޕްރެޝަރ މ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނ  

ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ަގއި އެކަނި ވާކަމެއް ނޫން ކަންނޭނެގ. މި މިއ ކ  ހަމައެކަނި މަދަރ  ތަން.    އެކްޓިވިޓ ސްތައް ނ ހިނާގ

ތަރ ބިއްޔަތ ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ހަރަކާތްތަކަކ    ހިމެނެނ   ގައިކ ދިން  ހަރަކާތްތަކާ  ،މި  މިކަހަލަ  އަންނަ   އެކ ގައި  ކިޔެވ ާމއި، 

ލްތަކ ަގިއ،  ކަންތައްތައް ވ ހާވެސް ރަނަގޅ  ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ސްކޫ  ވަނ  ތަރ ބިއްޔަތ . އެހެންވ މާ، އެ  އެްއޗަކަށް މި

  ވަނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި މި  18ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްކޫލްތަކ ަގއި ހިންގ މަކ  ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެން.  

ވ މ ެގ ސަބަބ ން ފިލާވަޅ  ނަގައިދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  ތައް ހަލާކ ވެފައި ިގނަ މެޝިން ؛ސްކޫލްެގ ޕްރިންޓިންގ ރޫމް  ،އޮތ 

ައޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  މިއ    ؛އޮތ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   ކަށް ވެފަިއ މިޔަތްތަްއ ޓ ޗަރ ންނަށް ބޮޑ  ހޭދައަދި މަސަްއކަ  ،ހޭދަ

. ބޮޑެތި ހޭދަތައް ޓ ޗަރ ން  ބޮޑެތި ވެފަ  ކ ދިކ ދި ކަންތައްތައް މިހިރ  ވަރަށް  ،ވަރަށް ކ ޑަ ކަމެއްހެން. އެހެންނަމަވެސް

މި ޕްރިންޓ  ހާސް    ެއއް  ،ިމދަންނަވަނ އޮތ .    ކ ރަންޖެހިފައި  ސްކޫލެްއަގއި  ކިޔަވާ  ކ ދިންނެްއ  ،  ކ ރ ންެއތައް 

އޮތ . މިއ     ނ ކ ރެވޭ މައްސަލަ މިޕްރިންޓ  ؛ޕްރިންޓ ކޮށްލަންޖެހޭ  ހޭންޑްައއ ޓްސް ދިނ މ ގައި  މި ދޭސްޓޫޑެންޓ ންނަށް  

ތި މައްސަލަތަކެްއެގ  އޮތ  ަވރަށް ބޮޑެ  މި މައްސަލަތައް މިއަދ  މި  ،ވަރަށް ކ ދިކ ދި މައްސަލަތަކެްއެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް

ޮގތ ަގއި. ޙަޤ ޤަތ ަގއި މި ސްކޫލް ހިންގ މަށާއި، އަދި ދަރިވަރ ންެގ ތަޢ ލ މަށް ހ ރަސްއެޅޭ ކަންތައްތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި މިއަދ   

މި    ،ރާރ  ހ ށަހަޅާނަމޭ. ކ ރިން ވެސް ދެންނެވިހެންަގމި  ހަމަ  އެރ   ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެޭވތ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

ރ ން އެކ ަގއި މިނިސްޓް  ވަނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މާ  29  ބަރ ންަވނަ އަހަރ ެގ ނޮވެ  2021ޅ ަގނޑ   ރާރ  އަަގ
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ކޮށްދެްއވައިފި. އެހެންނަމަވެސް، މި ހ ރިހާ ިގނަ ކަންކަން މިކަމ ަގއި ހައްލ    ބޮޑ  އިސްކަމެއް ދެއްަވއިެގން ވަރަށް  ވަރަށް

އަލިއަޅ ްއވަ މައްސަލަ  އި ލައްވަ އިކަމަކަށް  ހ ރިހާ  ކަމ ަގިއ  މި  ކަމެއް  އެދޭ  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ   ހައްލ ކޮށްދިނ މަކ   އެއް 

ލާނަން. ވަްއސަލާމް އިބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ  ނިންމަ  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް  ،ދަންނަވަމ ން

  ލައިކ މް.ޢަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޔަ އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޤާނޫނ އަސާސ ެގ  ން ގ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވަނަ    75ކަށަވަރ  

ވިސްނަވަ  ވެސް  އިންތިަގމި    އި މާއްދާއަށް  މެންބަރ ން  މަޖިލ ހ ެގ  ހ ށަހަޅ ްއވާފައިވަނ   ދާއިރާތައް  ޚާރާރ   ބ ވި 

  ، ނގޭ އަޅ ަގނޑަށް އެ.  ވާނޭންކ ރަ އި މަންފާއަށް ރިޢާޔަތްޔާޔިތ ންެގ ލާބަތަމްސ ލ ކ ރެއްވ މ ަގއި މ ޅި ޤައ މާއި ހ ރިހާ ރައް

  ،އެހެންކަމ ންގ ޅ ންހ ރި މަދަރ ސާއެްއކަން.    މ ޅި މި ދިވެހިރާއްޖެއާ  ،ނައިފަރ ެގ އިފްތިތާޙަކ  ނައިފަރ  މަދަރ ސާއަކ 

ވަނ . އަދި ިއއްޒަތްތެރި  މި    ކ ރެވިފައި ތަނ ަގއި އެޖެންޑާ  ރާރ  އަޅ ަގނޑ  ދ ށް ޮގތ ަގއި މި ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  

ން ވެސް އަދި ވަނަ އަހަރ  ފަށަިއަގނެވ ނ  ބެޗ ަގއި ފ ަވއްމ ލަކ ން ވެސް، އަްއޑޫ  1933  ، މެންބަރ  ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި

ްއ  މ  ފެއްޓެވި މަދަރ ސާއެހ ފަهللا އިޚް ޢަބްދ ޝަ   ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ؛އ ތ ރ ެގ އެތައް ރަށަކ ން ދަރިަވރ ން ހިމެނިެގން

އިލާެގ ބޭފ ޅ ން އަދިެވސް މަޖިލ ހ ަގއި ވެސް އަދި  ޢާ ބޮޑ  އ ފަލެއް އެ    ވަނަ އަހަރ ަގއި. އަޅ ަގނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް  1933

ހަރަކާތްތެރިވަމ ން ކަންކަމ ަގއި  ެގންދަވާކަން.ތަމްސ ލ   ،ާގނޫނ   ފާހަަގކ ރެއްވި   ކ ރަްއަވމ ން  މެންބަރ     ،އިްއޒަތްތެރި 

ދޭން  އެކ ަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ އަންހެނ ންނަށް ތަޢ ލ މ   ލިބ މާދިނ މަށް ހ އްދަށް ތަޢ ލ މ ވަނަ އަހަރ  އަންހެނ ންނ1945ަ

  ފަހަރ  ހިންގ ން އެކި ދިމާލަށް ބަދަލ ވެެގންދޭ. ބަެއއް   ފެށ ނ  މަދަރ ސާއަކ  ެވސް ެއއ . މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ  އެކި

  6ދެއްކިއިރ   ވާހަކަ  އާޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި މަދަރ ސާފިލ ވާލިއިރ ަގއި ައޅ ަގނފަހަރަކަށް އަޅ ަގނޑ  އޮޅ ން 6 ؛ފަހަރ 

ދެން އަމިއްލަ މ ހ ން، ނައިފަރ  ރައްޔިތ ން   ،ހ ރި. އެއ  ސަރ ކާރ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި އޮވެ   ފަހަރަށް ބަދަލ ވެފައި އެބަ

ދެން   ެގންދޭ.  ދިން  98ބަލަމ ން  އޮޓޮނަމ  ސްޓޭޓަސް  އެޑިޔ ކޭޝަނ ން  އޮފް  މިނިސްޓަރ   އަހަރ    5ފ ރަތަމަ    ވަނަ 

ޙަޤ ޤަތަކ   މަދަރ ސާއެއް.  ތެރެއިން  ެއއ   ،މަދަރ ސާެގ  ކަންތައްތައް  ތެރެއިން    ،ކ ދިކ ދި  ސްޓޭޓަސްެގ  އޮޓޯނަމ  

ކ ރަން  މ ދ ންައޅ ަގނޑ މެންެގ، ައޅ ަގނޑ  އ   .މަދަރ ސާެގ ތެރެއިން ެއއް ަމދަރ ސާ އެއ    5އެ  ހިނަގންޖެހޭނެ ކަންކަން.  

ހ ރި މަދަރ ސާތައް ހިންގ މ ަގިއ ކޮންފަދަ ދަތިތަކެއް މެދ ވެރިެވެގން ކަމަށް އެ ވިދާޅ ވާހެން   އޮޓޯނަމ  ސްޓޭޓަސް ދެވިފައި

ނ ަވތަ އެހެން ވެސް ދިޔަދޮވިން ފެންތިކި ތެޅ މާއި، މި ބާވަތ ެގ މައްސަލަތައް ދިމާވާއިރ ަގއި   ،ދޯރި ނެތ މާއި  ަގލަމ ެގ

ހައްލ ެވެގން ސްޓޭޓަސްއިން  އައޮޓޯނަމަސް  ސަބަބ   އެއ ނ ދާ  ހިތ ން  ހޯދ ން  ،ޅ ަގނޑ   އެނގ ން   ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ވަނަ    2019މިހާރ  މިރާއްޖޭެގ އެންމެ ރަނަގޅ  އެއް މަދަރ ސާ.    ،ވާނެ. ނައިފަރ  މަދަރ ސާއަކ   ކަށްބޭނ ންތެރި ސަބަބަ
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ވަނ     ދަރިވަރަކ   ެއއް. އަދި  ލެެވލްެގ އެންމެ މަތިން ފާސްވެފަ  ދަރިވަރެްއ ވަނ  އޭ  6އަހަރ  މަދަރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ ެގ  

ނައިފަރ  މަދަރ ސާަގއި ދެވޭ ތަޢ ލ މަކ  .  މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ނަތ ޖާ ހޯދި ދަރިވަރ ންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ

އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   މި ރާއްޖޭަގއި ދެވޭ އެންމެ ރަނަގޅ  ތަޢ ލ މ .    ،މިހާރ  ވެސް ެއއްވެސް ޝަްއކެއް ނެތް ޮގތ ަގއި

މާފަންނ  މެދ   ަގއި ބައިވެރިެވަވޑަިއަގތ މަށް.  ެގ ަވގ ތ  ރާރ ެގ ބަހ ސްަގޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މި  މި ހ ޅ ވާލަނ  އިއް 

ފ ރ ޞަތ  ރަޝ ދަށް  އިބްރާހ މް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރ ަގއި  އެރ ވ މ ެގ 

 ކ ރައްާވިއރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ ފާހަަގލާނަން ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރ ން ވަކާލާތ ވައިދަންނަ

ލަޙަތ  ހިމެނޭ ކަންކަން މި މަޖިލ ހ ަގއި ފާހަަގކ ރ މެއް  ޞްތިމާެގ އަމިއްލަ މަ   ،ބ ނޭ  އި އެބަވަނަ މާއްދާގަ   75ކ ރި    މި

ެވސް އަދި ތިމަންނާެގ ދާއިރާެގ    ެއއްއިލާެގ ވާހަކަ ޢާތިމަންނާެގ ވިޔަފާރ ެގ ވާހަކަެއއް ވެސް، އަދި ތިަމންނާެގ  ނޯންނާނޭ.  

ލަޙަތ  ހިމެނޭ ޮގތަށް  ޞްމ ޅި ޤައ މ ެގ މަ  ،ބައްލަވަިއެގން  ލަޙަތަށްޞްދައްކަވާއިރ ަގއި ެވސް މ ޅި ޤައ މ ެގ މަ  ެއއްވާހަކަ

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އެ ވާހަކަ ދެއްކެވ މަށް. 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އިފްތިތާ މަދަރ ސަތ ލް  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ހަރ ދަނާކޮށް  ޙ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފެންވަރ    ،ހިންގ ން  ތަޢ ލ މ ެގ  ދިވެހި 

ހ ށަހަޅާ  ރަނަގޅ  ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި  ައވަހަށް  ވ ހާވެސް  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިާވ  ރާރ . ަގކ ރ މަށް ޓަކައި ސްކޫލަށް 

ހ ށަހެޅ މަ ކޮންމެ    އްރާރެަގވަރަށް އ ފާވޭ މިފަދަ   ؛ބޮޑަށް  ެގން ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ގ ޅި  ރާރާަގމި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަން ހިންގ މާއި، އަދި    ،އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސްދާއިރާއަކ ން ނަމަވެސް.  

ވަނަ އަހަރ    1932އަދި    ،ސާއެއްެގ ވާހަކަކ ދިންެގ މަދަރ   ވަނަ އަހަރ  އަންހެން  1945މަނިކ ފާނ  ދެންމެ ފާހަަގކޮށްފި  

ާގތްަގނޑަކަށް ފެށ ނ   ކިޔަވައިދޭން  އިފްތިތާ  1933  ކ ަގއި.ސްކޫލްތަ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަދަރ ސަތ ލް  އަހަރ   ަގިއ  ޙ ވަނަ 

އަލްމަރ ޙޫމް އިބްރާހ މް   ،ެވސް  އިށް މާލެިއން ވެސް ރިޔަލ  ދޯނ ަގޙަކިޔަވަން ފަށައިދެވ ނ  ވާހަކަ. އަދި އެ އިފްތިތާ

ރަށަށް ދިޔަ    ށް، އ ނެގނ މަށް އެވިދާޅ ވ މަކޮންމެވެސް ތަނެއްަގއި ކިޔަވާ  އެބަހ ރި  ބ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންހާޝި

ބޮޑަށް މިހާރ    އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ؛ނައިފަރަށް ދިޔަ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑަށް ވާހަކަ.  

އަމ ނާ ކ ރަން  މ ޙައްމަދ   ދިރާސާއެއް  މ   ،ބެހޭ  އަވަނ ވަތަ  އަމ ން  ޝަރ ޢަތ ެގ  ހާޙައްމަދ   މައްސަލައާއި  ރަކޮށްލި 

ހަމަ މ ހ ން ސ ވާލ ކ ރޭ. ދެން ކަެމްއ ނެތިެގން ހ ށަހެޅ ހޭ  ިގނަ މ ސް  ވަރަށް  މަހ ށަހެޅ އެ  އަޅ ަގނޑ     އިމައްސަލަިއަގ

ހ ރި.    ން އެބަވަރަށް ގ ޅ   އެ މައްސަލައާއި ިމއާ  ެގައޅ ަގނޑ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ؟ކ ްއކ ރަންހޭ އެކަން ހ ށަހެޅ  ؟ކަލޭ

ފަހ  ހަމަ ޖެހިެގން އެންމެ   ފަހ ، މ ޙައްމަދ  އަމ ންެގ ބަޣާވާތަށް   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ މ ޙައްމަދ  އަމ ން ބަޣާވާތަށް

ން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަން ޚ ތާރ    އި އަންހެން ކ ދިންނަށް ކިޔަވާދިނ ން މަނާކ ރ ން. އޭރ ަގ  ، އަވަސް ކަމަކަށް އިސްެވަގތ 
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  ކިޔެވ ން މަނާކޮށްފައި ޭގަގއި ކިޔަވާ   ،ށް ކ ދިން ކިޔަވަމ ން ދިޔަ އަންހެން ކ ދިން. އެހެންނަމަވެސްވަރަކަސާޅ ސް އޮތ   

ކ ދިން އަންހެން  ޮގތަށް  ނަގައިދޭ  ޓިއ ޝަން  ދެން  ހަމަ  ނަށްޮގތަށް،  ފާހަަގކ ރެވޭ މަނާކ ރ .  އަޅ ަގނޑަށް   ،އެއާއެކ  

ވެސް،  ވަރ ފެބ   7ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ބަޣާވާތް  ވެސް ވަރ  ފެބ   7ރ   ބަޣާވާތް  މި   ،ރ   ހިންިގއިރ ަގއި  ބަޣާވާތް  އެ 

ހަރ ދަނާ ނިޒާމ   ޝަރ ޢ   މަރ ޙަލާގައިވޭ  އިންތިޤާލ   ދިޔައ   ކ ރ ން.  ޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އޭރ  

ނިޒާ ޝަރ ޢ   ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަރ ދަނާޤާނޫނ އަސާސ ަގއި  ފެންވަރ  މ   ޑިްގރ   ޓަކައި  އެކަމަށް    ކ ރަމ ން. 

 ، މައ މޫންެގ ޒަމާނ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ކެމްޕޭނެއް މައ މޫން ހިންާގފަިއ އޮތް   ،އެހެންނަމަވެސް  .ހ ންނަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރ ންެގ

ންނައިދ ފައި ކަތ ބ ންނާިއ  ހަމަެއކަނި ބަޔަކަށް އަސާސ  ތަޢ ލ މ  އ ނަގ  ،ސިޔާސ  ކެމްޕޭނެއް. އަސާސ  ތަޢ ލ މ ެގ ނަމ ގައި

ދަފ ނ ވަތަ   ެގނެސްދަރަޖަކޮށްފައި  މާލޭެގ ޝަރ ޢ  ނިޒާމަށް  ޖަްއސާފައި  އޭނަ   ،ތަރ ަގއި  ތެރޭަގއި  ޝަރ ޢ  ނިޒާމ ެގ 

  ކ ރ މަށް ޓަކައި ޖ ޑ ޝަލް ކ ރަމ ން ދިޔައ . އެ ނިޒާމ ަގއި ތިބި މ ހ ން އަނެއްކާ ދާއިމ ންކ ހ   ބޭނ ންވާ ޮގތަކަށް މ ހ ންނަށް

ދ ވަހ ން ޑިްގރ  ހަދަމ ންދިޔައ .  މަސް  6ޝަންެގ ތެރެިއން އޭރ  ޑިްގރ  ފެންވަރަށް ކިޔަަވއިދެމ ން ދިޔައ .  ރވިސް ކޮމިސަ

އިނޭގތޯ. އެއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެކަން    ދިޔައ . އެ ވާހަކަދެއްކ  ެވލެޒިނ . އޭނަ މޮޔަވ ކ އްލިްއޔާ ތެރެއިން ޑިްގރ  ހަދަމ ން

. މިޮގތް ހަދާފަކ ރ މާއި ެއޮގތްރ މާއި، ދަރަޖަކ އޮވޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިން ނިކަމެތި  ޒަމާނ ްއސ ރެ  ،ހިނަގމ ންދިޔަ ޮގތާއި

ކ ރެވިފައި  ދަރަޖަ ެއކިއެރ ން މަނާ. ަގމ ސް ލ ން މަނާ. އެކި  އަށްޅި ވަބަޔަކ  މަރަ ދިވެހިންެގ ތެރޭަގއި އެއް ،ދިވެހިންނަކ 

  ،ކިޔަވައިދިނ ން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް   ދިޔަ ކަން. މިަގމ ންޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް ހިނ ދ ނިޔޭެގ  ަގއި  ޒަމާނ  ެއއ  އެ  އޮތ .  

ކ ފާނ   މަނި  ،ހ ރި  ައޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަ  ،ބޭފ ޅ ންނޭ ނ ވަތަ އަނެއް ބޭފ ޅ ންނޭ ކިޔަިއެގންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަްއޔިދ 

ޅ ަގނޑ  ދ ށިން އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ . އަ  ހެންއިސްލާމް ސޫފިޒަމްވަނަ އަހަރ .    2003ެއއ     .ލިޔ ްއވާފައި އޮތް ފޮތެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނ ްއސ ރެ   ،ތެރޭަގއި ޮއވޭ ޭއެގއިތ ރ ން ބޮޑ ންެގ ވާހަކަ ވެސް ހ ރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ.  އޭރ ަގއި. ދެން އޭގެ 

މ ޙައްމަދ   ،ބައެއް ކަމަށް. ދެން މިދެންނެވިހެން ފ ދޭނަދ ރ   ، ކަމަށް ެއއް ބަޔަކ  ވަރަށް މާތް ބަެއއް ،ކ ރަމ ންދިޔަމަލ ޢަ

ބަނޑޭރިޭގއަ ތަޅަ   މ ން  ބާއްވާފައި  ސ ދ ންނޭންކ ހ އަނިޔާކޮށްފަިއ،    އިފެންޑާމަތ ަގއި  ތިބ     ހަމަ.   ކ ރިއިރ ަގިއ 

ތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ން އެ ވާހަކަ  ބޭފ ޅ ން. ރަށ ރ  ސައްޔިދ ހޫ މަޝް  ކިޔާ  ،ބޭފ ޅ ންނޭ ތިބ ސަްއޔިދ  ކިޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

ނ ދައްކާށޭ.  ކ މާ ދޭތެރޭ ވާހަކަހ ވެދާނޭ. ކަލޭމެން އޭނަ ކޮށްފައި އޮތް  ވާ ނަގހެޔޮނ ާވނޭ ކަލޭމެން އަ  ،ބ ނ   ދައްކަން ފެށ މާ

މިހާރ    ކޭ. މިއ  ވަރަށް ތަޙ ޒ ބ  ޒަމާނެ  ،މިހާރ  ދިރިތިބި މ ހ ން  އަޅ ަގނޑ  ެއ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އެކަކަށް    އ ސް ަމއ މޫންެގ ބައްޕާފ ޅ ެއއ  ރަ  ،ކޮށްފައިންކ ހ    އެ މ ހ ން  ސައްޔިދ  ބޭފ ޅަކ  ނ ވަތަ  ،ވެސް އެބަ ކިޔައޭ

ޢަބްދ ލް އެ  ޤަހ ރ .  ސ ދ   ލެއިން   އި އޭރ ގަ  ؛ެއއްފަހަރާ  ކ މާހ   ތަޙ ޤ ޤާއި   .ކ ރެްއވ ންކ ހ އްޔޫމް  އަމ ން  މ ޙައްމަދ  

ޖަހާފައ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ޗޭނ ޅ ވަކޮށްފައި  ންކ ހ   ފައިއެނދެއްެގ މަތ ަގއި ބާްއވާ ނ ދެއްކޭ. ފަތްޖެހިވާހަކަ  ،ތައްތެޅިފައި

ޑ   ނޗޭނ ަގ  ،ބ ނ  ؛އިދޭއަޅ ަގނޑަށް އެ ރަށްރަށ  މ ހ ން ކިޔަ ؛މަނިކ ފާނ   ލ މާ އެއިޖ މްޙޫރިއްޔާެގ ރައ ސް ާގފަރަށް އަރ ވަ 
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އެހެންވ މާ،  .  މި ދަރަޖައަށް ދިވެހިރާއްޖެ ެގންޮގއްސަ އޮތ ކ ރަްއވަމ ންނޭ ދަނ .  . ދާއިރ  ކ ރިތިއްޔޭދަމަމ ން އަތިރިއަށް ދަނި

އެ އޮންނަ    އިރަްއޔިތ ންނަށް އަފްޣާނިސްތާނ ަގ  ދިވެހި  އިއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދިވެހިރާްއޖޭަގ

ކިޔަވަ  ކަމަށް ؛ދިނ ންއިޮގތަށް  ލިބިއްޖެ  ޢިލްމ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ކަމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިރެއް  ވެރިކަމަށް  ެއއ   ވަންޏާ 

ލިޙަށް ޞާރިއްޔާ އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ   ހޫއަޅ ަގނޑ  ރައ ސ ލްޖ މް  ،މި ސަރ ކާރ   ،ހެންނަމަވެސްހަދައިެގން ދިޔައ . އެ

އިލާއަށް ޑިްގރ .  ޢާމައ މޫންެގ ޒަމާނ ަގއި ދިނ   އިލާއަކަށް ނޫން ދެނ ކ .  ޢާމިހާރ  ޑިްގރ     .ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން   ވަރަށް

އަދި    ، ނަށް ވެސް، ބޭނ ން ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް ޑިްގރ ރައްޓެހިންނަށް ޑިްގރ  ދިނ . މިހާރ  ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން

ނ ެވެގން  މިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ެގ ރަނަގޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ކ ރ .  ޓ ޗަރ ންނަށް ވެސް. ޓ ޗަރ ންެގ މ ސާރަ ވެސް ބޮޑ  

ސް ައދި އަދަށް ވެސް ަވކި ޮގތަކަށް  މ ހ ންނަކ  އަދިވެމ ސްހެދި އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވި ދަރިވަރ ންނާއި    އ ޅެނ  މި ސަބަބާ

ރސިޓ ަގއި ކިޔަވައިދެމ ންދިޔަ ހ ރިހާ އެ ރ  ބަޣާވާތަށްފަހ  ފ ރަތަމަ ޤައ މ  ޔ ނިވަވަރ ފެބ   7  ،ކޮށްފައިސިކ ނޑި ބައްޓަން

ބަދަލ  ޮގތެއް މާއްދާތަކަށް  ހ ރިހާ  ނ ކިޔެވޭނެ  މ ހ ންނަށް  އެ  ބޮޑ ކޮށް  އަގ   ވަރަށް   ހެދ .  ެގނެސް،  މަނިކ ފާނ  

ޢިލްމ ެގ    ވާހަކަ ވެސް ދެއްކި.  ނާ ައޅާޚާފޮތްތައް ެގންޮގސް އަންދާލ . މިތާ ކ ތ ބ ފ .  ޠ ކަޅ ހ ރާޭގ ލަ  ،ިއަގންނަވާނެ ދެނެވަޑަ

މާލޭެގ ހ ރިއްޔާ    އި،ފޮތްތަްއ އަންދާލަ  ެގ، ޝަފ ޤ ޭގ ޝަފ ޤ އި ފޮތްތައް އަންދާލަ  ެގފ ޠ ދައްކަނ . ކަޅ ހ ރާޭގ ލަ  ވާހަކަ މި

ޕް  ޝޮނާސަރ  ބ ކް  ،މިހާރ  ވެސް ހ ންނާނެންކ  ފޮތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ަގތ .  އެ ނ ލަ  އި، ހ ރިހާ ފޮތެއް ނ ލަން ކިޔަ

 އެ ފޮތްތައް ބަނޑޭރިަގނޑ  ލަިއެގން...   ނގައިއެތާކިޔާ ތަނެއް ހ ންނާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ ެގ އަިމއްލަ ވާހަކަ މި ދެއްކެނ .  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އް. ނ ދެކެން އެއ  އަމިއްލަ ވާހަކަެއްއެގ ޮގތ ަގއެ އަޅ ަގނޑ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ 

ާގޑިޔަލަކަށް ލައިެގން ެގންޮގސް ޭގަގިއ  ދަމާ  އިއެ ނ ލަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ބައްޕަ އޭރ ގަ   ، ކ  ދ ވަހ  އެ ފޮތްތަްއ ނ ލަން

ކޮޓަރި ަގނޑ ކޮޅެއް   ތެރެއަށްއަޅ ަގނޑ ެގ  އޭެގއިން  އެ  ، އެޅ .  ދަމާ  މަނިކ ފާނ   ައޅ ަގނޑ މެން  ާގޑިޔަލަށް  ތަނ ން 

ވެއްޓ ނ މާ ަގނޑ ކޮޅެއް  އެތަނ ން  އަރ ވަ  އެރ ިވއިރ ަގއި  މަނިކ ފާނ   ނަަގިއެގން  މައްސަލަައކަށް  އެއ   ލެއްވ .  އިެއއ  

ހ ރި އެއްޗެއް    ނ . ައޅ ަގނޑ މެން ަގނެފައިދައްކަ  ހ ރި ެއއްޗެްއެގ ވާހަކަ މި  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ލަމ ން ނަާގފައި ަގނެފައި

ެވއްޓިެގން   ނެގ މާ  އެމަގ މައްޗަށް  ކަރ ދާސްކޮޅެއް  ތިކ ރ .  ންކ ހ  ިއން  އިންނެވ   ތި  ރިޔާސަތ ަގއި.    މިހާރ   ބޭފ ޅާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ،  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   އަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދަނ  ނައިފަރ ަގިއކަން އަޅ ަގނޑ މެން   ަގމ ން މިޒ ބ  ސްކޫލެއް ހިނހ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ތަ  ،ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން  ވަރަށް

ވަރަށް މިއަދ   މެންބަރ ެގ    އެންމެނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   އަދި  ަގބޮޑަށް  ހިނގައްޖެ.  ރާރ ން ސާފ ވެެގން 

އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ރަން.ެގ މެންބަރ ން މި މަޖިލ ހ ަގއި އޮޕަރޭޓ ހ އެޮގތަށް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ   ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނ 

ރާއްޖެއިން ނ ލިބޭނެ އެްއޗެއް އަދި އެހެން ތާކ ން ލިބިދާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން    ، ނ ވާނެއްއެްއވެސް ބަޔަކ  ަގބޫލ ކޮށްެގނެ 

މެނޭޖ ހ ތަ ތަޒ ބ ކޮށް  ވާހަކަ ޒ ބ ހ ކ ރަންވ .  މި  މިތާަގއި  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ެއކިެއކި  ވ މ ަގއި    ދާއިރާތަކާ ދައްކަނ  

. ރާއްޖޭެގ ހެލްތ  މިނިސްޓަރާ  ،މި މަޖިލ ހ ަގއި ވަޒ ރ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ މެންބަރ   ،ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރ    ގ ޅިެގން.

ބެހޭ ޮގތ ން. ެއއ  ވަރަށް މ ހިންމ  ވާހަކަެއއް. އެ ސ ވާލަށް އަޅ ަގނޑަށް    ކޮލިޓ  ެއސެސްމަންޓެއް ހެދިްއޖެތޯ ޑޮކްޓަރ ންނާ

ރ ން މި އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  މިނިސްޓް  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެންވަޑައިަގތ ހެން.    ،ނ ދެްއވިނެތިެގން ޖަވާބ ދ މަފ ޅ ހ ވަނ  ހަނ

ގައިމ  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ    އެއ  ހަމަ ެގ ރައ ސް.  ހ ދިނ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ އިމަޖިލިސް މެދ ވެރިކޮށް އަޅ ަގނޑަށް ހޯދަ

މާ އިނ ެގން ދިޔަދާރ ވެަވޑައިކ ރި ސ ވާލެއް. ޖަާވބ   ގައިތަނ   ރަސްމ ކޮށް މި އަމިއްލަ ޒާތ  މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއ  ސ ދާ  

ެވސް އޮންނާންޖެހޭ އްަގއި  ކޮލިޓ  އެސެސްމަންޓަކ  ކޮންމެ ކަމެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްހިތާމަކ ރަން.    އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ

ކަންކަން ހިފަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ.   ާއއި މިކޮލިޓ ެގ  ވެސް ޓ ޗަރ ން  އިއެޮގތ ން ރާއްޖޭެގ ެއޑިޔ ކޭޝަން ދާއިރާގަ ކަމެއް.  

ެއޑި  އިންވަރަށް ޚަރަދ  ބޮޑ  ނިޒާމެްއެގ ތެރެ ލާފަ. އެއ   އިމި ޮއންނަނ  އަތ ރަ  ކޭޝަން ސިސްޓަމ ޔ އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ޤައ ެމއްަގއި  ކ ޑަ  ކަހަލަ  ބިރާއްޖެ  ކެޕޭސިޓ   ރަށެލްޑ  ޔ ނިވަރސިޓ ތަކާއި  ކޮންމެ    ، އްަގއިކ ރ މ ަގއި 

ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،    އ ޅޭ ޒާތ ެގކޮށް  އިދ ނިޔޭގަ   ،ޅ މަކ  ެއއ ކޮންމެ އަވަށެްއަގއި ޔ ނިވަރސިޓ އެއް އެ

ދަރަޖައި  ޙ ަގއިފްތިތާ  މަދްރަސަތ ލް  ެގފަރ ނައި ެގންދިދ ެގން  ޔ ނިވަރސިޓ   ރާއްޖޭޔ ކ ރިއަށް  މި  ފަޚ ރިވެރި    ގެ ަމކ  

ކޮށްލ ން ނެތް ކަމެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭެގ    މައްޗަށް ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް މަސަްއކަތެއްއްދި ބޭފ ޅ ން އެކޭޝަން އ ފެޔ  އެޑި

ެއއް ޤާނޫނ އަސާސ   ؟ކޯލިޝަނެއް އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކ  ކޮބައިތޯރެއް އޮތް ކަމަކަށް ނ ފެނޭ.  އ ކޭޝަންެގ ދަޔ ހަޔަރ އެޑި 

  ނ ވާނޭމިތާނަގިއ ކަލޭމެން ދައްކަިއެގން  !އޭ ކަލޭނޭ  ،މި ޤާނޫނ ައސާސ ަގއި ދެންމެ ރައ ސް ވިދާޅ ވެއްޖެ  ؛އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކ 

ިއްއޒަތްތެރި   ޭއ.އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކާނޫ  ،ފަހެ  ! އާނ  ،މެން މި ބ ނަނ ނޑ . ައޅ ަގކައަމިއްލަ ޒާތ  ވާހަ  ެގކަލޭމެން

އަޅ ަގނޑ މެން؟ ކ ރާނ   އަޅ ަގނޑ ެމން  އްތޯއެ ކި ؛ރައ ސް އޮތ   މި  ލިޔެފައި  ޮގތަށް.    ެގމ ަގއި  ދައްކާ  އެކަނި  ވާހަކަ 
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.  އެޮގތަކަށެއް  ކ ރިައށް ނ ކަނޑާނެ ؟ދާނ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވާހަކައާއި ޑ .އާރ .ޕ ެގ ވާހަކަ ނ ދައްކާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ކ ރިއަށް

ކ ރިން އައި މައ މޫންެގ ސަރ ކާރ ން   ެގއޭ  ،ރ ންނާއިޔާމ ންމެންެގ ސަރ ކާهللا ެގން ޢަބްދ އިފޮށި ބަނޑ އަޅަ މިތާނަގއި ވޯޓ 

ބ ތަކެއް  ބޭނ ންކޮށްެގން ހ ރިހާ އިންތިޚާ  ނިތައްވެސް ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ކ ންފ   ެގންދިޔައ . މިހާރ ރިއަށް އަބަދ ވެސް ކ 

މިކާމިޔާބ  ވާހަކަ.  އަ   އ ކ ރަމ ންދާ  ކޯޓ އަދި  ރ ތި  ކިތަންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ތިއްބަސް  އ   ލަިއެގން   

އ ންމ ދ ކ ރަން    ރައ ސް،އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ތަރައްޤ ވެެގން  އިންސާނާ  ފޭރާން ރަނަގޅ ވާނ   ޤައ މ ެގ 

ދަނ  ރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާަގއި ވެސް ހަކަތައެއް ނެތްކަން.   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ ހަމ ން މި  އިރާއްޖޭަގ  މި  ،އަޅ ަގނޑ 

ަގބޫލ ކ ރަނ  ހަކަ  ،އަޅ ަގނޑ   އަސްކަރިްއޔާަގއި  ރައ ސް.  ހ ންނާނެތަ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ    ކަމަށޭ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ނިދ ަގއި އަރާމ     އިންދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަރިއްޔާ އެްއކޮށް    ރޭަގނޑ  ނިދަނ  ަވރަށް އ ންމ ދާއަޅ ަގނޑ   

ސ ދާ ައސްކަރިްއޔާެގ ވެސް ބާރެްއ ނެތި   ،ދަނ   ައއިސް ފެނިެގން މި، ފަހަކަށްެގރެންޓ ކޮށްދެްއވާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް

ވާހަކަ. ކަންބޮޑ ވޭ ިމކަމާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސަށް  ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ތިބެންޖެހޭ ހިސާބ ެގ ވާހަކައެހެން ބައެްއެގ ހިމާޔަތ  

އެންމެ ބޮޑ  ހިތާމަވެރި    ތެރެއިންދިސާތަކ ެގހާވެރި  ސް މި ރާއްޖެއަށް ދިމާިވ ހިތާމައިއަފަހަކަށް  ،ަގންނަވާނެއެނިގވަޑައި

ޮގތް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ތިބ  ބަލަން. އަދި   ސް. މި މަޖިލ ހ ެގ ރައ ސަށް ވ ދިސާއެއް ދިމާވި މަޖިލ ހަކ  މި މަޖިލިހާ

ހާ ކަންކަމ ެގ  ޮގތެއް ނޭނެގ. މި ހ ރި  ތޯ މި މަޖިލ ހ ެގ އެތައް މެންބަރަކ  މަރ ވެެގން ހިނަގްއޖެ. ރިޟްވާނަށް ވ ކޮބައި

 ޅަކ ދިންތަކެއް...  ،އެތައް ބަޔަކ   ،އ މ ެގ މ ހ ންތައްޤަަގނޑ މެން  އަޅ    މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ލަޠ ފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަޠ ފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް.   ހަރ ދަނާކޮށް  ެގޙ ިއފްތިތާ  މަދްރަސަތ ލްއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  ފެންވަރ    ،ހިންގ ން  ތަޢ މ ލ   ދެވޭ 

ައވަހަށް  ޓަރަނަގޅ ކ ރ މަށް   ވ ހާެވސް  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ  ސްކޫލަށް  އަދި  ދާހަކައި  ނައިފަރ   ރާެގ  އިްއލ ކ ރ މަށް 

ހާވެސް އަވަހަށް ޢަމަލ ކ ރެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރަށް ސަރ ކާރ ން ވ   ރ ރި މެންބަތެއިްއޒަތް

ތަނެއް    ދޭނޫން ވެސް އޮފ ހެްއަގއި ވެސް ޚިދ މަތްަގއި އަދި އެރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ސްކޫލެއް  ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ޮގވާލަ

ޤައ މ  މަޞްލަޙަތ    މ ޅި  އ އެ  ،ކެއް ނޫނ  ތަޅެއް ހަލާކ ެވފައި ހ ރި ކަމ ަގއި ވިޔަސްތްބޮ  އްެގއެ ތަނެ  ވާނަމަ،  ކަމ ގައި

ެގ  އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާ  ؛ރައ ސް. މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ރަތަފަންދޫގައި  އޭަގއި ހިމެނިެގންދާނެ ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި

ނޫނ  އެ ރަށ ެގ    ،އްޙ  ޮގތ ން ނަމަވެސްރަށެއް ކަމ ަގިއވާ ރަތަފަންދޫެގ ރައްޔިތަކަށް ދިާމވެެގން އ ޅޭ ކަމެއްަގއި ޞި 
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  ނ  ނޫ  ،މަޞްލަޙަތ  ނ ހިމެނޭ ޮގތަށް  ޑ ތަނ ަގއި އަޅ ަގނ  މި  ެގ ވާހަކަންދާ ސަރަޙައްދ ، އ ދަައރަމ ންދާ ސަރަޙައްދ މ ިގރަ

ށް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. އެބަ ހިމެނޭ ދެއްތޯ. ކަމަޞްލަޙަތ  ނ ހިމެނޭނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑަ   ެގމ ޅި ޤައ މ 

ނަަމ  ވާށްކަމަރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ. އެހެންހ ރިހާ  ޤައ މ ެގ ބަޖެޓަށް އޭެގ އަސަރ ކ ރޭ. ޭއެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ން  ލ ތެރޭަގއި ހިމެނެއޭ. އެހެންވ މާ، އެ ވާހަކަ ދައްކާއޭެގއެ މަޞްލަޙަތ     ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ،ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ނައިފަރ  ސްކޫލަށް  ؛ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްަގބޫލ ކ ރަން މި  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   

ސަބަބ ން   އްތަކ ގެ އެހެންނަމަވެސް، ކ ދިކ ދި ކަންތަ ؛ރ  ވާއިއްލ ކ ރެވިފައި ހަދިމާވެފައި ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ބައެއް ކަންކަން  

ފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވ . އަޅ ަގނޑ   އިނަ   ބޮޑެތި މަޞްލަޙަތ ތައް ޭއަގއި ެގއްލެމ ންދާ ވާހަކަ

އަދި އެ   ،ވެސް، މ ެގ ކ ރިން ވެސް އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ވެސް އެ ރަށަށް ދިމާވާ  މިހާތަނަށް  ،ަގބޫލ ކ ރަނ 

ެގންދަވާނެކަން. އެކަން    ބަރ  ތެދ ވެވަޑައިެގން ައޑ އ ފ އްލަވަމ ންރާއަށް ދިމާވާ ިގނަގ ނަ ކަންތަކ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންއިދާ

ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ނަށް ޓަކައި އެ ކ ރަްއވާ ޚިދ މަތަށް  ދިވެހި ރައްޔިތ ންސާބިތ ކޮށްދެއްވާފަ.    ތަނަށް ވަނ މިހާ

ރަތަފަންދޫ ނަރ ދަމާގެ ވާހަކަ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން    ،އަޅ ަގނޑ  ރަތަފަންދޫެގ ވާހަކަ ދަންނަވާއިރ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އްަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ޮގތެ   މެ ފ ރަތަމަ ކައ ންސިލ  އިދާރާެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ޚާއްޞައެން ؛ބޭނ ން. އޮފ ސް

އިދާރ  މ ވަްއޒަފ ން ެއ ތަނ ަގއި ތިބެވޭ ފަދަ މާޙައ ލެއް ނެތް.  އަދި  ދޭން ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ދ މަތްރައްޔިތ ންނަށް ޚި

  ވާ ޮގތ ން ފ ރާޅ  ވެއްޓޭ ހިސާބ ަގއި އެ އޮތ . ބަޖެޓ  އެކ ލެވިފައި   ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ނެތް. ބިރ ވެރި މާޙައ ލެްއަގއި 

ލްެގ  ކޫެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ިމ ފ ރ ޞަތ ަގިއ ވެސް. އަދި ސްޔާ  ކަން ހިތާމަތްނެއެތަނަށް ެއ ފ ރ ޞަތ  ދެވިފައި 

  ކޫލަށްސްަގިއ  ދ ަވސްވަރ    އެ؛ ދ ވަސް   ދާކޫލަށްއ ދަ އަރަމ ންދާ ސަރަޙައްދ ން ސް  ،ސަރަޙައްދ ން  ެއއްކަލަ ިގރާން  ދަރިވަރ 

ހަލާކ ވެ، އެފަދަ ނިކަމެތި   ޓ  ދެ ދ ވަސް، ތިން ދ ވަސް ތެރޭަގއިބޫރަމ ންދާ  ކޫލަށް އަސް  ދާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،

ނ ޖެހޭ ރައްޔިތ ންނަށް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ެއއ  ވަރަށް  ދެކޮޅ    ންމްދަނ އްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭމ ންދާ ރަށްތަކ ަގއި ލިބޭ އާ ރަ

މ ެގ މަޞްލަޙަތ  ިއސްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ   އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ެވެގންދަނ . އެހެންކަމ ން، އެފަދަ ކަންކަން ޤައ ދަތި

 ންބިފައިވާ ޮގތ އްލ ކޮށްދެްއވ މަށް. އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިހަ ހާވެސް އަވަހަކަށް ެއކަންކަން  ވ   ، ރަށް ޮގވާލަންކާސަރ މި  

 ސަރ ކާރ ން  އްލ ކ ރ މަށްހަރަތަފަންދޫެގ މި ކަންކަން    ،އްެގ ތެރެިއންނަގމ ންދާ މަޝްރޫޢެތިނަދޫަގއި މިހާރ  ހި  ގދ.

. ިއްއޒަތްތެރި މަށްއްވ ދެ ައވަސްކޮށްސްމިކަން ވ ހާވެ  ،ވެސް، އަޅ ަގނޑ  ެއދެނ ންނަމަވަނ  ޖަވާބ ދާރ ެވވަޑައިެގންފަ. އެހެ

އ ނދަޫގތަކެއް އެބަ ހ ރި. ތާރ ޚ ަގިއ  ނަ ކަންތައްތަކަށް ދަތިމ ޅި ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ  އެކ ލެވިފަިއވާ ޮގތ ން ވަރަށް ގި  ؛ރައ ސް

ފާސްކ ރެއަޅ ަގނޑ މެ ފާސްވެެގންވ  ންނަށް  ބަޖެޓ   ބިޔަ  ބޮޑ   އެންމެ  ކަންތައްތަނ   ކ ދިކ ދި  މިފަދަ    ކަށް ދިޔައިރ ަގއި 

ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ފައިސާ    އިހ މާލ ވަމ ންދާ ތަން ފެންނަނ . އެ  ބޮޑެތި  ލޮލަށް ނ ފެންނާތ ވެ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، 

ވަނ   ކ ރަން އ ނދަގޫ ހަޖަމ   . ވަނ  ކަމަށްއ ނދަޫގ  ންނަންަގއި  އަޅަ ނޫނ  ކަރ ަގއި  ،ލޮލ ަގއި އަޅައިނ ަގންނަނ  ކަންނޭނެގ
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މި އަތްމަތ ން  ކަމަށް.  ވަޒ ރ ންނަށް  ބައެއް  ފަހަރ   ބައެއް  ހ ރ މ ން  ކަންކަން  ދޫވެމިކަހަލަ  ކަންތައްތައް  ތަން   ދާފަދަ 

ވެސް ިމ    ދެންމެ ؛ސ ެއއް ނެތ ންށް ފެންނަން އެބަ ހ ރި. ކްލާސް ރޫމެްއަގިއ ފަންކާއެްއ ނެތ ން، އޭ.އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ޖެހިފައި ހ ންނަތާ އެތަކެއް ސެންޓަރެއްަގއި އޭ.ސ  މައްސަލަ  ހެލްތ   ،ފިއިކ ރަްއވަ ރި މެންބަރަކ  ފާހަަގތެތަނ ަގއި ިއއްޒަތް

އިދާރާއެްއެގ އެ    ،ތަނެްއެގ  ކަންކަމަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ވަރަށް ކައިރިން އެ  ދަެވއްޖެ ކަމަށް. އެހންވ މާ، މިފަ  އަހަރ 

،  އެވަރ ެގ ބަޖެޓެއް  ނ .ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަކަމ ަގއި އަޅ  ކަން  އްލ ކ ރެވެންޖެހޭހަނ ން  ތަބެލެނިވެރިކަމެްއެގ ދަށ ަގއި ހ ންނަ ތަން

ދައ  ފައިސާެއއް  ާވނަމަޚަރަދ   ންލަތ  އެވަރ ެގ  ކަމ ަގއި  ރަ  ބ ރައްޔިތ ންެގ   ؟ސަރ ކާރެއްތޯ  އ ޅޭރަން  ކ ްއކ   ،ނ ކ ރެވޭ 

ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ އަސާސ  ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭން ދަތިާވ   ،ހަވާލ ވ މާ  ށް ޓަކައި ރަްއޔިތ ންެގ ޒިންމާތަކާލ މައ ފ 

ތް. މާނަެއއް  މާނަެއއް ނެ  ވާހަކަ ދެްއކ މ ެގ  ދެން ބިޔަ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢ ތަކެއްގެ   ،ކަމ ަގިއ ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

  ، އެޅ ާމއިއް  ހޮސްޕިޓަލ ތަ  ބޮޑެތި  ،ަގިއ ެއ ފެންވަރެއް ނެތޭ. ބޮޑެތި ބްރިޖ ތައް އެޅ މާއި ތިމާމެން ަގއި   ،ނެތް. ޭއެގ މާނައަކ  

ހިލޭ އެހ ަގއި އެތައް   ؛ެއއ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ެއޅޭ ވާހަކަ. އްޖޭގައިރާނަރ ދަމާ މ ޅި  މި ދެކެވެނ . ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ 

ހޯއްދަވަ  ެއބަ  ެވސް  ފައިސާތަްއ  އެއިބައިވަރ   ެއތައްދެްއވާ.  ރައ ސ ންެގއ   ކ ރަްއާވ      މަސައްކަތ ން  ބަެއއްެގ  އެތަްއ 

ހ ރި  އިލިބިފަ  . މަސައްކަތެއް ދާންޖެހޭ ސްޕ ޑ  ހި  ެއވެސް  އެހެންވ މާ،  އެއ .  އެހ ތައް  ތަން  ލޭ  އ ޅޭ  ނ ޮގސްެގން  ަގިއ 

ކ ދި  އިވަރ  ކ ދިމިހެން ހ ންނަ ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ އެތައް ބަ   ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  ؛ދަނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ފެންނަމ ން މި

ޖެޓ  ވެސް ައވަސް    ެގވ ހާވެސް ައވަހަކަށް ކާޑެއްދޫ   ތަން މި ފެންނަނ .  އްލ ނ ވެ ދާހަިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،  މައްސަލަތައް  

ލާފައި ނިންމާލަން. އިއެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަ،  ހިމެނޭ ކަމަށް ވާތ ޞްލަޙަތ    މަމ ޅި ޤައ މ   އްލ ކ ރ ން އެދެން. ހަ ޮގތެްއަގއި  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދިްއަގރ   !ފ ކ ރައްވާރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރ ފް. މާދާއި  ރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރ ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 . ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ަގނޑ   ރަށް އަޅ  ވާ ަގރާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި މިފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ! ނައި

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން އަދި   ، ތަމަ ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންރަ. އަޅ ަގނޑ  ފ ވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ

މިނިސްޓްރ ން  ޔ  އެޑި ސްކޭޝަން  އަންނަނ   މަސައްކަތް  ކޫލްތަކާމި  ާގތ ން  ކަންކަން  ސް  ކ ރަމ ން. ވަރަށް  ކޫލްތަކ ަގއި 

ކޫލްެގ ހ ރިހާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް މިނިސްޓްރ އަށް  ނަިއފަރ  ސް  ،ނ ހިނާގ ޮގތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދަނޭ. އެޮގތ ން ހިނާގ
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ެގން ެއ  އި ތަނަށް ަގރާރެއް ހ ށަހަޅަ މިމެންބަރ  އްަގއި ތެމިއ  އެއްވެސް ހާލައެނޭގކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން. 

ކ ރ  ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ާއދެ! އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓްރ ން    ސަބަބ ން މިނިސްޓްރ ން ކަންތައްތަކެއް  ަގރާރ ގެ 

. މ ަވއްޒަފ ންެގ ޖ މ ލަ 1003  ،ބައެއް މަޢ ލޫމާތ  މި ސްކޫލާ ބެހޭ ޮގތ ން ހޯދާލިން. އާދެ! މިއަދ  ދަރިވަރ ންެގ އާބާދ އަކ  

ެއލް.ކޭ.ޖ ، ޔޫ.ކޭޖ ، ސެން،   ؛ޔަަވއިދެމ ން ެގންދޭ. ކިޔަވައިދޭ ްގރޭޑް ސެޝަނަށް ކި 2 ؛. ސެޝަނ127ް  ،އާބާދ އަކ  

 ؛ޓ ޗަރ ންެގ ޖ މ ލަ އަދަދ . 12 ؛ބިދޭސ  ޓ ޗަރ ންެގ އަދަދ . 82 ؛އަށް. ދިެވހި ޓ ޗަރ ންެގ އަދަދ   12އިން    1ްގރޭޑް  

 ؛ރޫމްތަކ ެގ އަދަދ  ކްލާސް. 2 ؛ންެގ އަދަދ ދައްރިސ ސެން މ . 13 ؛. ޚާއްޞަ އެހ އަށް ބޭނ ންވާ ކ ދިންެގ އަދަދ 96

 ؛މިލިއަންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ސްކޫލްެގ ކަރަންޓ  ިވއ ގަ   15. އަދި ބަޖެޓ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވަނ   41

ވޭ. މިހާރ  ކަރަންޓ   ފޭސްއަށް ބަދަލ ކ ރެވިފައި   3ވަނަ އަހަރ     2021ކ ރ މަށް  މ ޅި ސްކޫލަށް ކަރަންޓ  ވިއ ަގ ރަނަގޅ 

އްލ ކޮށްފަިއވާކަން  ހައްލ ކ ރެވި،  ހަރ  ކަރަންޓ ެގ މައްސަލަތައް ެއއްކޮށް  މައްސަލައެއް ނެތް. އަދި މިހާއެްއވެސް    ިއަގއިވިއ ަގ

ވަނަ އަހަރ     2022  ފަ.ނިންމާވަނ     މި  ވަނަ އަހަރ  އެ އިމާރާތް  2021  ،ވޭ. އެ އަލަށް އެޅި އިމާރާތަށްރެފާހަަގކ 

  9މިހާރ  ދަނ  ބޭނ ންކ ރެވެމ ން.    ިވ، ހ ރިހާ ވަސ ލަތަކާއެކ  އިމާރާތް ރަސްމ ކޮށް ހ ޅ   ފެބ ރ ވަރ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި ައއ 

ލެބޯޓްރ ރޫކްލާސް ސައިންސް  ލެ   ،އަކާއިމެއް،  ހ ށަހަޅަ.އެސް.ައއި.ޕ  ޕ ެއކ ަގއި    ބަކާކޮމްޕިއ ޓަރ  ވެސް  މަނަ  އި، އަށް 

ން ހ ށަހަޅައިެގން ެއކަބަޖެޓ ަގިއ  ން. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރިއަށް އޮތް  ތްކައެ ނެ  އިޕ .އެސް.ައއި.ޕ  ބަޖެޓ  ފާސްިވއިރ ގަ 

ފާހަަގކ ރޭ މިނިސްޓްރ ން  ެވސް  ނިންމާފައިވާކަން  މިނިސްޓްރ ން  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ    . ،  

އި ެގ މަޖިލ ހ ަގ2018  ،ވާހަކަ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ މަޖިލ ހ ަގއި   ެގޑިމޮކްރަސ   ،ފާހަަގކ ރައްަވއިފި  މެންބަރ 

ވަނ . ވ މާ، ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން    ޑިމޮކްރަސ  މި ބޭފ ޅ ން ެގންގ ޅ ްއވާފައިވާ ޮގތް ވެސް ވަރަށް ާގތ ން ފެނިފައި މި

ެގންދަވާތ ވެ ކޮށްދެއްވަމ ން  ނައިފަރަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ބަލައިަގނެ   ރަނަގޅ   އެކަން  މިއަދ ެގ    ،ކައ ންސިލަރ ން 

ވަޑަިއަގތ މ ންރައ ސ ލްޖ މްހޫރި ނި  އެ  އްޔާ  އެޮގތ ންތަނަށް  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް    މިއަދ ެގ  ،ކ ންނެވިކަން 

ަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔާ  ރަްއޔިތ ން ވެސް ބަލައިަގންނަންކަން ފާހަހާ  ރިެގ ހ ފަރ ނައި  ކަންތައްތައްކޮށްދެްއވާ  ސަރ ކާރ ން  

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝަރ ފް އާދަމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ ތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރ ފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 
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ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ  އެ ތަނ ެގ   ؛ޙ އިފްތިތާ  ދްރަސަތ ލްމަޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ނައިފަރ   އްޝ ކ ރި

ދެކެ ވަރަށް ލޯބިފ ޅ ވާ ބޭފ ޅަކ  އެ ހ ށަހެޅ ްއވ . އާދެ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ރ ނައިފަ  ،ަގންނަވާއި ނިސްބަތްވެަވޑަރަށަށް  

 ކ ރަްއވަިއެގން މި ބަހ ސްތަނަށް ބަލައިަގނެ، އެޖެންޑާ  ޚިލާފ  ަގރާރ  މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އާދަޔާ

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ިވ ކަމަށް ޓަކައި ރިޔާސަތަށް  ކޮށްދެއްއެޖެންޑާ  ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން. އަދި  ތ ވެކ ރެވޭ

ހާދަހާވާ ހާލެއްަގއި އެ   ،ެއރ ށްޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މި ަގރާރ  ކިޔަމ ންދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

 ..ލ ހ ެގ.ަގއޭ އެ އޮތ . ަމޖިތެއް ޖައްސައިފިއޭ. ހާދަ ނިކަމެތި ހާލަލްސްކޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ަގރާރ ޅ އަ މި  ރައ ސް، ؛ަގނޑ   ކިޔަ  ފ ރ ޞަތަށް.ދެއްވި  ޝ ކ ރިއްޔާ    އިްއޒަތްތެރި  ަގރާރ   އެރ  ށް ހިތަ  އިފަލާއިމި 

ދިޔަ  ވޭތ ވެ  ،ން މިދިޔަހަވާލ ެވެގ ތާއަހަރ  ެއ ސްކޫލް ހ ރިކަން ނޭނޭގ ބަޔަކ  ިމ މަޖިލ ހ ގައާއި މި ދައ ލަ  7ވޭތ ވެދިޔަ 

 އަހަރ ...  7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިދާ  މަޑ އްވަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރ ފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 

  ފަރ  ދައިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހޅ އްވ . ރައ ސް ވިދާޅ ވިއިޖެހިފައި އޮތް ވާހަކަ ނަ  އިއެހާ ހާލ ަގއާދެ!  

ޖަހާ ވާހަކަ  ،ޮގތަށް ކޫލް  ހަމައަށް އެ ސް  ހާލަތަކާ  މި ހ ރިހާ  ،ަގލަމ ެގ ދޯރި ނެތް ވާހަކަާއއި،  ދިޔަދޮވިން ފެންތިކި 

ކ ރ މަށް ޓަކައި  އެ ހާލަތ  ރަނަގޅ   ،ންބަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެމެިއއްޒަތްތެރި    ،ދިޔައިރ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކ ރަން

ރާއްޖެއަށް  މ ޅި  އިފްތިތާޙަކ ރ ސަތ ލް  ނައިފަރ  މަދް ؛ވާހަކަ ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  އްވަމ ންެގންދަވާ ކ ރަ މަސައްކަތް

ކޮށްދިން ޚިދ މަތެްއ  ބޮޑ   ވަރަށް  ފެތ ރ މ ަގއި  ދަންމަރ   ވަރ ަގދަ  ،ތަޢ ލ މ ެގ  ވަރަށް  ތަނ ން  ހަރ ދަނާ   ،އެ 

ހި ޤައ މ  ނެރެދިނ މ ަގއި ވެރާއްޖޭެގ ޖާހިލ ކަމ ެގ ތެރެއިން މ ޅި ދި  ،އްޖެއަށްއަދި މ ޅި ރާ  ، އްޔަތ ތަކެއް އ ފެދ ނ ޞިޝަޚް
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 ،ހ ންނާނެހަނދ މަފ ޅ   ން ވަރަށް ވަރ ަގދަ ސްކޫލެއް. ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްކޮށްދި  ދ މަތެއް ޚިވަރަށް ބޮޑ 

ފެށި  2008 މަސައްކަތްއިން  ކ ރަމ ންދިޔަ  ތެރެއިންެގން  މަދް  ތަކ ެގ  އިފްތިތާޙ ނައިފަރ   ހ ންނާނެ ރ ސަތ ލް  ަގއި 

ޕްރޮޖެކްޓ   ގާއިމ އައި.އެޗް.ޕ ެގ  ދަށ ން  ސ ދާ  ކ ރިެގ  އިނިގރޭސިވިލާތ ން  އަދި  ވެސް.  ސެންޓަރެއް  ރިސޯސް  ޓ ޗަރ   

ހަލަ ވަރަށް  ކަަގިއ މިޖޭ އްރާފައި ހ ންނާނެ. މ ޅި  ރެވިމ ކ އެ ތަނ ަގިއ ާގއި  ،މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް މ ހަކ  ތަމްރ ނ ކޮށްފައި

ަގިއ  ރ ސަތ ލް އިފްތިތާޙ މަދް  ، ިގނަ ޓ ޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރ ތައް ާގއިމ ކ ރެިވެގންދިޔަ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭ 

ރާ މ ޅި  އަދި  ވެސް  ސެންޓަރ   ރިސޯސް  ޓ ޗަރ  ރިސޯސް އް ހ ރި  ޓ ޗަރ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ   އަތޮޅެްއަގއި  ކޮންމެ  ޖޭެގ 

ލާމަރ ކަޒ  ނިޒާމ ެގ   ،ޓ ޗަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަކ   ރާއްޖޭގައިޅި  ދިޔައ  މ ސެންޓަރ ތައް އޭރ  ގާއިމ ކ ރެވިެގން

ޚާއްޞަކޮށް    ،ރަށްރަށ ން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ސްކޫލ ން ވެސް އެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ ޮގތަށް  ،ރިންތެރެއިން ކައި

މިއަދ  ޗަޓ  އެހެންނަމަވެސް،  ސެންޓަރ ތަކެއް.  ރިސޯސް  ޓ ޗަރ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ   ޓަކައި  މަތިކ ރ މަށް  ފެންވަރ   ރ ންެގ 

އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ޓ ޗަރ  ަގއި ވެސް  މަދްރަސަތ ލް އިފްތިތާޙ   ނައިފަރ   ، ދަނ ރެވިެގންހަަގކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފާ

މެންނަށް ވެސް އެންމެ އެކަށ ެގންވާ ޮގތެްއަގއި އޭެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްނ ދެވި، ެއއ  އަޅ ަގނޑ   އްރިސޯސް ސެންޓަރ ތަ

ޭއެގ    ،ސް ސެންޓަރ ތަކަކ . ޓ ޗަރ ރިސޯތަން  ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ ޮގތަށް އެ ތަންތަން މިއަދ  ހ ރިލައިބިލިޓ ެއއް

ންެގ ތަޢ ލ މ  ފެންވަރ   ޗަރ ލާމަރ ކަޒ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ޓ   ، އްޔާއި ރަނަގޅަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެ ގަ ޒާތ 

  ތަނަކ ނައިފަރ ަގއި ާގއިމ ކ ރެވ ނ   ވޭނެ ތަނެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ދެށްމަތިކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ިގނަ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮ

  ، ކ ަގއިއެ ޔާޅަކަށް ވާތ ބޭފ ފ ޅަކ  ވެސް ވަރަށް ޤާބިލ   އެ ތަނ ަގިއ ހ ންނެިވ ބޭ ،ސެކަންޑްރ  ތަޢ ލ މަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި

މަތ  ތަޢ ލ މ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންވާ ވަރަށް ހ ނަރ ެވރި މ ހ ން އ ފެއްދ މަށް ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ތަނެއް. އަޅ ަގނޑ   

މި ނިޒާމ ގައިދ   އަހިތ ން  ރަނަގޅ   ،ތަޢ ލ މ   ނިޒާމ   ވެއްޖެތަޢ ލ މ   ކަމަށް  ބޭނ ންވާ  ވެސް  ކ ރަން  މިއަދ   އްޔާ 

ދާއިރާައކ ފޯކަސްކ  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ޕްރޮފެޝަނަ  ،ރަންޖެހޭނެ  ޮގތެ  ލްޓ ޗަރ ންެގ  ދާއިމ   ަގިއ  އްޑިވެލޮޕްމަންޓް. 

އި ކ ރިން ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަްއ މިއަދ  ޭއެގ  ކަސްކޮށް ޓ ޗަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދިނ މަށް ޓައަކޮންޓިނ 

މަކ  ޔ ދި  ށް ނ ދެވޭ ޮގތަށް އެ ތަންތަން ހިންގ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ހ އްޓޭ ހިސާބަށްއި ދޭންވ  ޚިދ މަތްތައް ޓ ޗަރ ންނަޒާތ ގަ 

އޮންނަ ކަމެއް. އެ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި    އެޅިފައިއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިޔަނި

ޔ ނިސެފްެގ އޭރ ަގއި  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި  އެހ ތެރިކަމާ  ވެސް  ދ ލަތި  ޓ ޗަރ  ބޮޑ   ިގނަ  ވަރަށް  ރިސޯސް   ސްއެކ ަގއި 

އަިއއްސަ    ސެންޓަރ ތަކ ެގ ވެރިކަމެއް  އެމް.ޑ .ޕ ެގ  މިއަދ   ެއކަމަކ   ތަމްރ ނ ކ ރެވ ނ .  ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ ،  ކޯޑިނޭޓަރ ން 

އެމް.ޑ .ޕ ެގ ދެވަނަ ވެރިކަެމއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި   ، ހާލަތ  މިއަދ  ބަލާއިރ   ރިސޯސް ސެންޓަރ ތަކ ެގސް  ޓ ޗަރ

މިއަދ    ންތަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއ  ސަރ ކާރ ން ަވރަށް ބޮޑ  އިސްކަ  ވ ރާނާވެެގންދާ  އެ ތަންތަން  ،ފެންނަނ 

ގާއިމ ކ ރެވިފައި  ައތޮޅ ތަކ ަގއި    ދޭންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ޓ ޗަރ ންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރަނަގޅ ކ ރ މ ަގއި 
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ސެންޓަރ    ރިސޯސްޓ ޗަރސް    ަގއި ހ ރިޙ އިފްތިތާލް  ތ މަދްރަސަނައިފަރ ަގއި    ،ސެންޓަރ ތައް  ރިސޯސްހ ރި ޓ ޗަރސް  

ަމށް  ޔ ެގންދި  ވ ރެ ރަނަގޅަށް ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ާގއިމ ކ ރ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ތަޢ ލ މ  ކ ރިއަށް  މިހާރަށް

ކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ  ދެ  ،އިހ މާލ ާވކަން އެއ    ންޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑ  މަސައްކަތެއް. މި ކަންކަމަށް ސަރ ކާރ 

ސްކ ރަން މި ޖެހޭ ކަމަކ . މި ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ ހ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ބަ

ވ ރެ ދަށްވެފަިއ    ސެންޓަރ ތަކ ެގ ބޭނ ން ިމހާރ  ކ ރިއަށް  ރިސޯސްމާޙައ ލެއް ސްކޫލ ތަކ ަގއި ާގިއމ ކ ރ މ ަގއި ޓ ޗަރސް  

ހިތާމަ ސަރ ކާރ ން އެކ     ޔާއޮތްކަން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  އެ  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. 

ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ނައިފަރ    މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޖެހޭ. މި ަގރާރ  ހ ށަހެޅ އްވ ތ ެވ އަދިވެސް ެއއް 

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިޅ ަގނޑ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން އަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް.  ހޯރަފ ށ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ހޯރަފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް

ދ ަގއި  ގ ސަެގ ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރެްއވ މ ެގ މަޙ ސަތ ލް އިފްތިތާރަނައިފަރ  މަދް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.އާދެ!  

ހ ށަހަޅ އްވަމ ން  ަގރާރ   އަދި  ބަލައިފިން.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ަގރާރ   ހ ށަހެޅ އްވި  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެ 

ޭއަގިއ ޙަޤ ޤަތްތައް އެކ ލެިވެގންާވ    ،ންބަރ  ދެއްކެިވ ިގނަ ވާހަކަފ ޅ ތަކަކ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ އިްއޒަތްތެރި މެ

  ވަނަ އަހަރ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބ ނ  އައ  ޤާނޫނ އަސާސ އާ   1932ނ ކ ތާތަކެއްކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން.  

މި އ ނަގްއނައިދިނ މ ެގ  އ ނެގނ މާއި  ޖ ލެއް  އެކ ަގއި  ތަޢ ލ މ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފެށިެގން  ވަގ ތ ން  ލިބ ނ   ނިވަންކަން 

ދިވެހި ތާރ ޚ ަގއި އަބަދ  ވެސް ލިޔެވިފައި އޮންނާނެ    ،ން އަދާކ ރި ދައ ރަކ ޙ ސަތ ލް އިފްތިތާރަބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި މަދް

 ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް   ނ ވަން.  ދެބަހެއް  ފަޚ ރ ވެރި ތަޢ ލ މ  ބިނާއެއް. އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ  ،ދައ ރެއް. ވަރަށް މ ހިންމ 

ޮގތ ން އެ  ،ނަމަ  އޭރ ެގ  ރަށްރަށ ަގއި  ިގނަ  ރާްއޖޭެގ  ކޮލެޖ .  ހަމައެކަނި  ހިނަގމ ންދިޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޭއރ     ެއއ  

އ ފެދިެގން ވެސް  މަދްހިސާބ ން  އެހެންނަމަވެސް،  މަޤ ތަބ ތަކެއް.  އިފްތިތާރަދިޔައ   މަދަރ ސާެއއްޙ ސަތ ލް  ނަމ ަގއި   ެގ 

ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންނެވޭނ  އޭރ ަގއި ރާއްޖޭަގއި އ ތ ރ ަގއި ހިނަގމ ންދިޔަ ހަމައެކަނި   މިހާރ ެގ ޮގތ ން  ،އެއ  

 ؛ކ . ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް ޙަސަތ ލް އިފްތިތާ ރަމ ޅި އ ތ ރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ފަޚ ރެއް މަދް  ، ނައިފަރަށް ވެސް.  ކޮލެޖޭ

މަދް އޮތްއިރ ަގއި  މިހެން  އިފްތިތާރަމިކަން  މި  ޙ ސަތ ލް  ފެންވަރ ަގއި  މަތ   އެންމެ  ސަރ ކާރ ެގ  މ ހިންމ ކަން  ެގ 

ެގންދެިވއިރ . މި    ވެރިކަންކ ރަްއވަމ ން  އިހަކަށްއައިސް ހަމަެއކަނި ބަލައިެގންފަިއވަނ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ެވރިން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ފަ
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ޕާޓ  ޑިމޮކްރަސ އެްއެގ ތެރެއިން  ށްލަންޖެހޭނެ. މަލްޓިދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކޮ  ޙަޤ ޤަތް ވެސް މިކަހަލަ ވާހަކަތައް

ެގ ހާލަތ  ޙ ސަތ ލް އިފްތިތާރަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިތަންމެ ރައ ސަކ  ވެރިކަންކ ރަްއވައިފި. ރައ ސް މައ މޫނ ެގ ފަހ ން މަދް 

ަގއި ވެސް މިއަދ  މި މަޖިލ ހ ެގ ރިޔާސަތ   ،ބޭފ ޅަކ    ލެްއވ މަށް ވަޑައިެގންނެވ  ދެ ރައ ސަކ . ޭއެގތެރޭ އެއްއިބައްލަވަ 

އޭެގ ދެން  ނަޝ ދ .  މ ޙައްމަދ   ރައ ސް  މަދްއިންނެވި  އިފްތިތާރަފަހ ން  މިއަދ  ޙަސަތ ލް  ޒިޔާރަތްކ ރެއްވ     ގެ ށް 

ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައ ސް އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. ތަންތަނަށް ވެރިން ވަޑައިަގންނަވަިއެގން އެ ތަންތާެގ ހާލަތ  

އެނިގަވޑަިއަގ ރައްޔިތ ންނަށް  ވެސް  މ ހިންމ ކަން  ތަންތަނ ެގ  އެ  ވަޑައިަގންނަވަިއެގން  ވެރިން  ތަންތަނަށް  ންނަވާނ . 

ދަނ  ފެންނަމ ން، އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.    ވިސްނޭނ  ވެސް. ެއކަމ ެގ ނަތ ޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި

ބަލައިަގތ  ވެސް  މަޖިލ ހ ން  ަގރާރ   މެން  ،މި  މަޖިލ ހ ެގ ރިޔާސަތ ަގިއ އިންނެވ މަކަން އަޅ ަގނޑ   އެމް.ޑ .ޕ ެގ  ބަރަކ  

 ަވކި މ ައއްސަސާ...  ،ޮގތ ން ޮގތެްއަގއި ވަކި ތަނަކާ ބެހޭ  ނ ކ ރަން. ެއއ  އާންމ އް ޝައްކެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާއެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމ  

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައ ސް. ިއްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ކޮށްލަންވެެގން.    ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ޑަ  ކ ށެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަހަރ     2014ދެން  ވަނަ 

އަޅ ަގނޑ   މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތ ންެގ ؛ރައްޔިތ ންެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ  ނައިފަރ   މަޖިލ ހަށް   

  ެގ ހޯލ ތެރެއިން.ޙ ސަތ ލް އިފްތިތާރަފަހ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ރައ ސް ޔާމ ނާ އަޅ ަގނޑާ ބައްދަލ ވ  މަދް  އިޚްތިޔާރ ކ ރެްއވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ންެގ ކަންކަމ ަގއި ޕާޓ ތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ދަތ ރ ކޮށްފައިާވކަން އެބަ ފާހަަގވޭ.  ކެމްޕޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ހޯރަފ ށ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް ރަފ ށ ހޯ

ދެން ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން    ވާހަކަފ ޅާ ހ ރި ތަފާތ އެ ވިދާޅ ވި    އިއަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ވާހަކައާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ދާކަށް ނެތިން. މި ދެންނެވ  މަދަރ ސާެގ ހާލަތ  ބެއްލެވ މަށް    ސަކަށްހ އެ ވިދާޅ ވ . އަޅ ަގނޑ  ެއއަށް ބަ  ،އެނިގވަޑައިެގން 
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ކަށް ޢަޟޫއ މަ  މިއ  ވަރަށް ތަފާތ  ދެ ކަމެއް. އެހެންވ މާ، އެ  ،އަދި ޖަލްސާައކަށް ހޯލަށް ވަޑައިަގތ މާ  އި،ވަޑައިަގތ މާ 

ށް ޙަސަތ ލް އިފްތިތާރައެމް.ޑ .ޕ ެގ ވެރިން މަދް  ،އ ޅޭ ވާހަކަައކ   އަޅ ަގނޑ  ދާކަށް ނެތިން. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި

އެކ  ފާހަަގކޮށްލަން   ޚާއްޞަ ޤަދަރެއް ބަހައްޓަަވއޭ. ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދެްއވައޭ. ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފަލާ

 އެ މަދަރ ސާެގ ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރެްއވ މަށް ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ؛ތެރި ރައ ސްބޭނ މޭ. އިއްޒަތް

އިތ ރ    ވެސް  އޭެގ  އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ ެވއްޖެ.  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިއްަގރ   ެގންދަާވކަން  ކ ރަްއވަމ ން 

  ންނަށް ތަޢ ލ މ  އ ނަގންނައިދެއްވ މަށް ޓަކަިއ ކ ރައްވަމ ންވެހި ދަރ ދާކަށް ނެތިން. ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ދި   ތަފ ސ ލަކަށް

ވަނަ    1932ޮގތ ަގއި ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅިފައި ޮއތް ކަމެއް ނޫން.    އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ،ެގންދަވާ މަސަްއކަތަކ  

ލިބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤާނޫނ އަސާސ ން  އައ   އ ނެގނ މ ެގ    ،އަހަރ ެގ  މިއަދ ެގ  މިނިވަންކަން.  މިނިވަންކަން. 

އަހަރާ ދެމެދ ެގ ހ ރިހާ   18އަހަރާިއ    4ދައ ލަތ ން އ މ ރ ން    ،ންކޮށްދިނ ގ ސަރ ކާރ ން ާގނޫނަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަ

ހާސިލ ކޮށްފިން.   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނަތ ޖާ  އެ  އ ނަގންނައިދިނ ން.  ތަޢ ލ މ   ރައްޔިތ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ދިވެހި 

ބެހޭ   ހ ރި. މަތ  ތަޢ ލ މާ  ހ ރި. ތަޢ ލ މ  ވ ޒާރާ އެބަ  ލ މ ދިނ މަށް ދެ ވ ޒާރާއެްއ އެބަކ ޑަ ޤައ މ ަގއި ތަޢ މި   ؛ރައ ސް

ޮގތ ން. މި    ބެހޭ  ތަޢ ލ މާ  ، އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ދެ ާގނޫނެްއ ފާސްކޮށްފިން  3ހ ރި. އަޅ ަގނޑ ެމން މިދިޔަ    ވ ޒާރާ އެބަ

މ އްދަތ ެގ  އިރާއްޖޭގަ  ދިގ   ތަޢ ލ މާ   ތަޢ ލ މާތެރޭަގއި    މިދިޔަ  ނެތް.  ރާއްޖޭަގއި  މި  ާގނޫނެއް  ާގނޫނ    ބެހޭ  ބެހޭ 

ތެރެއިން    ތަމްރ ނ ެގ ާގނޫނެއް އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފިން. މި ާގނޫނ ތަކ ެގ  އިއަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފިން. މަތ  ތަޢ ލ މާ

ދިވެހި ދަރިން ތަޢ ލ މ  ރޮނގ ން  ؛ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދާ ފ ރ ޞަތ ތައް ވަރަށް ިގނަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ިގނަ  ވަރަށް  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސިޔާސަތ ކަމަށް  އިސްކަންދެއްވާ  އެންމެ  ސަރ ކާރ ން  ެއއ   ޓަކައި  ކ ރިއެރ ވ މަށް 

އަހަރ  ފ ރ މ ެގ   40ރޭ އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް    ދ ވަހ ެގ  ތަޤ ރ ރ ތަކ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި. އެންމެ ފަހ ން މިދޔަ ހޯމަ

ތަކ ރާރ ކ ރަްއވަމ ނާ އެކަން  އަނެއްކާވެސް  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން  ރައ ސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ  ވިދާޅ ެވއްޖެ.   އިސަބަތ ަގއި 

ރައ ސްެގ  ިއ،  ޮގތް ބައްލަވަ  ޮގތ ން ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ  ޢަމަލ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ،ހަމައެކަނި ވާހަކަފ ޅ ތަކެއް ނޫން

ޑިްގއ ވަ ފ ރަތަމަ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ކިޔަވައިދިނ މަށް  ދ ެގ  ހިލޭ  ައހަރ     2021ރ އަށް  ރ ފިޔާ އަމިލި  347ވަނަ  ން 

ދަރިވަރ ން އެ ދަނ  ހިލޭ ޑިްގރ އަށް ކިޔަވަމ ން. ކޮން ސަރ ކާރެއްަގއިތޯ ދިވެހި ދަރިންނަށް    12632  އި، ޚަރަދ ކ ރައްވަ 

ހ ޅ ވާލި ލޯނ ެގ ފ ރ ޞަތ ެގ ދަށ ން  މަތ  ތަޢ ލ މަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ؟ދިޔައ މިފަދަ ތަނަވަސް ފ ރ ޞަތެއް ލިބިެގން

ކ ރިން ކޮން ސަރ ކާރަކ ންތޯ  ދަރިވަރ ން ކިޔަވަމ ން އެބަ ދޭ. ިމފަދަ ތަނަވަސް ފ ރ ޞަތެއް މ ެގ  430އެކިއެކި ރޮނގ ތަކ ން  

ތަނަަވސްެވެގން ރައްޔިތ ން  މި  ؟ދިޔައ ދިވެހި  ފ ރ ޞަތ ތައް  ތަޢ ލ މަށް  މަތ   ކ ދިންނަށް  ބޭނ ންވާ  އެހ އަށް    ޚާއްޞަ 

ފަހަރަށް. ލޯނ ެގ ދަށ ން ކިޔަވަމ ންދާ ކ ދިންނަށް ލ އިތައް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  ސަރ ކާރ ން ތަނަވަސްކޮށްދިނ  ފ ރަތަމަ

އަށް ދަށްކޮށްދިނ  ވެސް ހަމަ މި ސަރ ކާރ ން، ިއއްޒަތްތެރި    3އިން %  5ސްޓް ރޭޓް %ކ ރިން ލޯނަށް މި އޮންނަ އިންޓްރެ
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ށް ކ ރިމަތިވެފަިއާވ  ޙަސަތ ލް އިފްތިތާރަމަދް  ،ޮގތެްއަގިއ ދަންނަަވން ބޭނ ންވަނ   ޖ މ ލަރައ ސް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ   

ދިމާވެފައި ސްކޫލ ތަކަށް  މަދަރ ސާތަކާއި  އެހެން  ތަޢ ލ މ ދޭ  ރާއްޖޭެގ  ވެސް،  ވެސް    މައްސަލަތައް  ދަތިތައް  ހ ރި 

 އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި... ހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާެއއް.  އްޒަތްތެރި މެންބަރ މަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ ޢި 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރ ފް އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 

މަތ  ތަޢ ލ މ ެގ  ؛ދައްކަވާއިރ ަގއި ދޮގ  މަޢ ލޫމާތެއް ނ ވަތަ ޞައްޙަނޫން މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭތ ވެއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވާހަކަފ ޅ 

 ދަންނަވާލަން.  ފ ރ ޞަތ ތައް ހިލޭ އެންމެ ފ ރަތަމަ ފޯރ ކޮށްދެވެން ފެއްޓެވ  ރައ ސް ޔާމ ން. އެ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ދާއިރާެގ ށ ހޯރަފ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލ މް ހޯރަފ ށ 

ދިވެހި ދަރިންނަށް   ،ތަޢ ލ މ ދިނ މަށް ޓަކައި   ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި އ ޅ ނ  ވާހަކައަކ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް އާދެ!  

  ތަޢ ލ މ  ހާސިލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން މި ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަކ  ެއއަށް ތަޢ ރ ފ  ޙައްޤ  މަސަްއކަތްތަކެއް 

  ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް. ޡިދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ޢާމެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މްޡިޢާ ޢަލ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި  މަދް  ޅ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިފްތިތާރަނައިފަރ   ހަރ ދަނާކޮށް  ޙ ެގސަތ ލް  ތަޢ ލ މ ެގ   ،ހިންގ ން  ލިބޭ 

ހ ރި ފެންވަރ    ެވސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކ   ަގރާރ ަގއިާވ  ހ ށަހެޅި  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް 
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ވަޒ ރަކ   ހަވާލ ވެހ ންނެވި  ހިންގ މާ  ދާއިރާ  ތަޢ ލ މ   ިމއަދ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަހަކަށްައއިސް    ،ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް. 

ލ މަކ   އިޢ ލ މ  ދާއިރާ ހިންގ މާ ހަވާލ ވެހ ންނެވި ވަޒ ރޭ ދަންނަވަ އެއް ތަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ  އެންމެ ރަނަގޅ 

ތަޢ ލ މ  ކަންކަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް    ،ކަމަނާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފަށްފަށ ން  ދޮަގކަށް ެވސް ނ ވާނެ. އަދި އެ

ފަށްފަށ ން ހަމަ ޝ ކ ރ އަ  ޓަކައި އެ ކ ރަްއވަމ ން ައޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި    ދާކ ރަން ބޭނ ންވޭ.ެގންދަވާ މަސައްކަތަށް 

ހ ރަހަކ  ؛ރައ ސް އެޅޭ  ކަންކަމަށް  ޔަ  ،ތަޢ ލ މ   އަޅ ަގނޑ މެންގ ހަމަ  މެންބަރަކ    ހ ެގމަޖިލ   ،ނ ން ވެސް  އެްއވެސް 

ވިޑ ެގ  ކޮ   ،ަގބޫލ ކ ރާނެ ހ ރަސްތަކެއް ނޫން. ތަޢ ލ މަށް މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެޅޭ އެންމެ ބޮޑ  ހ ރަހަކ 

މި ރާއްޖޭަގއި ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން އެ ހ ރަހ ން އަރައިަގންނަން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްހ ރަސް.  

ބޮޑ  ޖޯކެއް އަނެއްހެން ބަލާިއރ ަގއި. އެތަްއ ާގނޫނ ތަކެއް    އަހަރ   2ހާލަތ  އިޢ ލާންކ ރިތާ މިހާރ    ވަނ . މިއ  ދެން 

ކަލ ެގ ހާލަތ ެގ ސަބަބ ން. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ކޮން ޤައ މެއްަގއިތޯ އަޅ ަގނޑ   ހ ރި ކ އްލި ނ ރައް  ސަސްޕެންޑ ވެފައި އެބަ

ދ ނިޔޭެގ   ،ވިޑ ެގ މި ބަލިަމޑ ކަމާ ގ ޅިެގން ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތ  މިހާ ދިގ ކޮށް ެގނެސްފައި މި ވަނ  ކޮ  ،ހިތަށްއަރާ

ވިޑ ެގ ނ ރައްކަލާ  ފ ރަތަމަ ކޮ ، ވިދާޅ ވި ތެރި ރައ ސްކޮން ޤައ މެއްަގއިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ސ ވާލ ކ ރަންޖެހޭ. އިްއޒަތް

، ެއއާެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެން ދަސްކ ރަންށޭ ޖެހޭނ . ނިއ   އެްއކޮށް މި މަޖިލިސް ހ ޅ އްަވއިދެްއވަމ ން ވިދާޅ ވި 

އެޅ ން އެބަ ކ އޮތ  އައިއްސަ. އަޅ ަގނޑ މެން މާސް  ނޯމަލްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެންށޭ ޖެހޭނ . މިއަދ  އެ ހާލަތ  މި

 2ހ އްޓާލަންޖެހޭ. ތަޢ ލ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑ  ހ ރަސްތަކެއް މި ވަގ ތ  އެބަ އޮތް. މި ވޭތ ވެދިޔަ  

  ލ މަކ  ކ ށަކަށްއިއަހަރޭ ދަންނަވަ  2ޙަޤ ޤަތ ަގއި ތަޢ ލ މ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދަރިންނަށް އ ނަގންނައިނ ދޭ    ،އަހަރަކ 

އަޅ ަގނޑ  އެ    ،ދަރިވަރ ންެގ  މެންނ ވާނެ.  ޮގސް  މަދަރ ސާތަކަށް  ދަރިން  ދަސްކ ރ ަމކ  ދަސްކ ރާައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދަސްކ ރ ންތަކެއް.   ބޮޑ   މާ  އެކަކ   ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ދަސްކ ރ ން،  އ ޅެ  އެކ ަގިއ  އަނެކަކާ  އެކަކ   ކ ދިން  އެ  އެހެންވ މާ، 

ވިޑ ެގ  މާ ބޮޑ  ދަސްކ ރ ންތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮ  މިއ  އަދި ،އަނެކަކާ އެްއކޮށް ެއއް ތަނެއްަގއި ތިބެން ދަސްކ ރ ން

ޅިފަިއވާ ހ ރަސް މިހާރ  އެބަ ޖެހޭ ސަރ ކާރ ން  މި މާފިޔާ ވިޔަފާރ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިވަރ ންނަށް މި އެ

ވ ރެ އަށް   80މެންެގ %އެޅ ން ހ ްއޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެ ޑޯޒް އަޅ ަގނޑ ނައްތާލަން. މާސްކ  ހ ްއޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. މާސްކ  

  ިގނަ ރަްއޔިތ ންނަށް މިހާރ  ަވނ  ދެވިފަ. ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދެވިއްޖެ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން ނިއ  ނޯމަލްަގއި އ ޅެން

ެވސް މިހާރ  މި   ލާއިރ އިލާއިރ ަގއި އަދި ޭއޝިއާެގ އެހެން ޤައ މ ތަކަށް ބަލައިފަށަން ޖެހިއްޖެ. ދ ނިޔޭެގ ޔޫރަޕަށް ބަލަ

ދައިެގ ރޯާގއެްއެގ ޮގތ ަގއި ެއއޮތ  ޑިކްލެއަރކޮށްފަ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ އަނބ ރާ ކ ރ ެގ ރޯާގައކ  ހަމަ އާ

ހާލަތަށް އަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  އިޢ ލާންކޮށްެގން މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން މި ެގންދަވަނ  

އެއްޮގތަކަށް ވެސް ވިސްނިެގންނެއް ނ ދޭ. ވަރަށް ިގނަ  ކަމެއް    ކ އްކ ރަން  ،ކޮން ވިސްނ މެއްަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ 

ހ ރި ސަސްޕެންޑ ވެފަ. ޭއެގ ފައިދާތައް ނަާގ ފަރާތްތައް އެ ދަނ  އެކި ޮގތްޮގތ ން ފައިދާތައް ނަަގމ ން.   ާގނޫނ ތައް އެބަ
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ވިޑ  ނިމިއްޖޭ.  މިހާރ  ދެން ކޮ  ،ންނަވަން އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލ ހ ން އެބަ ޖެހޭ ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަށް، ސަރ ކާރަށް ދަ

އޮތް ކ ރ ަގއި  ނިޒާމ   ތަޢ ލ މ   ޖެހިއްޖޭ.  ރ ޖޫޢަވާން  އަނބ ރާ  ދިރިއ ޅ މަށް  ކ ރ ެގ  އަނބ ރާ    އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް 

ަގރާރާރ ޖޫޢަކ ރަން މި  ދެކޭޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވ މާ،  ސަރ ކާރަށް އެ  ޖެހިއްޖޭ.  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ްއކޮށް 

ލާފައި ސްކޫލ ތައް ނިއ  ނޯމަލްަގއި އަލ ން ފަށަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިވަރ ންނަށް،  އިވިޑ  ނިންމަކޮ  ،ނަވާލަންޖެހޭދަން

ެގންޮގސްދެްއވ މަށް.   ެއ ކަންކަން ކ ރިއަށް  ، ޮގތަށް ބައްޓަންކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ  ކ ރިން އޮތް 

 ތެރި ރައ ސް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެނބ ރި  ށްމެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނ  ސައިެގ ަވގ ތަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 ޖަހާއިރ .  11ބައްދަލ ވާނ  

 

 { އަށް 11:02އިން  10:29 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޔ ެގންދި  ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް `. އިންޓަވަލް 

ސް. މި  ހ ެގންދަނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަގރާރ ެގ ބަ  މި  ކ ރިއަށް

ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއެގންފައިވާ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނ    ގައިސްހ ބަ

 މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރަށް.  އިްއޒަތްތެރި   މަތިވެރި ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ 

ިއއްޒަތްތެރި އިފްތިތާ ރަމަދްރައ ސް.    ޝ ކ ރިއްޔާ  ހަރ ދަނާކޮށް  ޙ ެގސަތ ލް  ފެންވަރ    ، ހިންގ ން  ތަޢ ލ މ   ދެވޭ 

ތަނަށް ިމ    އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މިހައަދި އެހެނިހެން ސްކޫލ ަގއި ހ ރި ކަންތައްތައް، ދަތިތައް    ، ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި

މި ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ މެން   އާދެ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ؛ހ ށަހެޅި ަގރާރ 

ނަޒަރ ހިންގަ އިރ ރިޢާޔަތްކ ރާ ކިޔަ އި،  ރަނަގޅަށް  ޔަ އިލާއިރ ަގއި  އެބަ  ކަށަަވރ ވޭގ ލ މާ  މ ޅިން   ،ންވެ  ަގރާރ   މި 

ސަރ ކާރ ން އެ ވަނ     ،އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިއަދ  ވަނ   ޞައްޙަނޫންކަން. މި ަގރާރ ެގ މި ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ އިތ ރަށް
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ދ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ޚ ރ ެގ މި ސްކޫލަށް، މި މަދަރ ސާއަށް، މި ތަޢ ލ މ  ބިނާއަށް އެ ކަންކަން މަގ ފަހިކޮށްދ ފަ.  ނައިފަ

ރަްއޔިތ ންނަށް ޙަޤ ޤަތް   އި،. އެހެންނަމަވެސް، ކަންކަން ޮއޅ ވާލ މާ ކ ރޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް އެކަން އެބަ ަގބޫލ  

ކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގތް، ކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް އޮޅ ވާލ މ ަގިއ    ،ޤ ޤަތާ ޚިލާފަށްއޭެގ ެއކޮޅ ކޮޅ ން ކިޔައިދިނ ން ނ ވަތަ ޙަ

ައޅ ަގނޑ މެން  ؛ހަމަ އިތ ރ  ބޮޅެއް މިއ  ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  އިެގއެ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  އެ ދަްއކަމ ންދާ ވާހަކަ

މި ސަރ ކާރ ން ެގންނަމ ންދާ އިންިގލާބ  ބަދަލ     އެބަ ޖެހޭ ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް މި ރާއްޖޭެގ ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް މިއަދ ެގ

ެއއްކޮށް ފާހަަގކ ރަން. މި ޕެންޑަމިކ ެގ މި ނާޒ ކ  ދަނޑިަވޅ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ެގ އާމްދަނ ން   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާ

މިދިޔަ   ނިޒާމަށް  ތަޢ ލ މ   ވެސް  ހާލަތ ަގއި  އ ނިެވެގންދިޔަ  ބައެއް  ވެސް  3ބޮޑ   ފަހަނައަޅަންއަބިލި  4  އަހަރ    އި  

އޮތް    އެމް.ޑ .ޕ ެގ ބޮޑ  އަޣ ލަބިްއޔަތ  މި  ،ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް މި ސަރ ކާރ ން  ،ބަޖެޓ ކ ރެިވެގން ޚަރަދ ކ ރެިވެގންދާކަމ 

. އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ސަރ ކާރ ން އެކަމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަަގކ ރެވޭ

  12ފަސް ކ ލާސްރޫމް،  މަދ  ރަށެްއ ނޫނ  ހަތަރ   ،ށ ެގ ވަކި ރަށެއް ކިޔާނެ ކަމެްއ ނެތްއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ރަށްފ 

ނ ދާ ހަމަ މަދ  ރަށެއް ެއ މަސައްކަތް ފެށިެގން  ،ސޮިއކ ރެވިފައި   ،ޕަރޕަސް ހޯލ  އަޅަން ހަމަޖެހިފައިކ ލާސްރޫމް، މަލްޓި

މަށް ދަނ  ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ން.  އ ކެއް ެގނަ ނޫނ  ނެތް. އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރއަށް އިންިގލާބ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަ

  ތެރިކަމާޞްކަމަނާއަށް އިޚްލާ  ކޭޝަން މިނިސްޓަރ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެޔ ލާފައި މިއަދ  އެ ހ ންނެނ  އެޑިއިފޫަގޅަ  އިއެމ ގަ 

ބަދަލ ތަކެއް ހެޔޮ  ދަ  އެކ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ފެންނަމ ންމި  ރާއްޖޭން  މ ޅި  ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ    .ނ   ދަންފަޅިއަށް  އެއް 

އެމް.ޑ .ޕ ން އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވެރިކަމ ަގިއ.   ،އެ ވާހަކަ ލިޔ ނ  އަޅ ަގނޑ މެން  ގައިސްޓޯފެނިމެ  ،އެ ވާހަކަ ދެއްކ    ،ބަދަލ ކޮށް

މަސައްކަތް   ފަށައެ  ދަތިކަމަކ އިެގންއަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑ   އެންމެ  ދިމާވި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިމާރާތ ެގ    ،ދިޔައިރ ަގއި 

އެ ަމސައްކަތް ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ފ ރަތަމަ   ،ކ ލާސްރޫމްތައް މަދ ކަން. އެހެންނަމަވެސް  ،ދަތިކަން

އިމާރާތްތަްއ   ،ދޭ އެއް ކަމަކ  މި ވެރިކަމ ަގއި އެންމެ އަހައްމިްއޔަތ ކަމެއްމ ެގ ނަތ ޖާައކ  މިއަދ  ެވސް  ޔ ދި  ވެރިކަމ ަގއި

ސްކޫލ  އެ  ަގއިއިތ ރ ކ ރ ން.  ގާއިމ ކ ރ ން.  ލެބޯޓްރ ތައް  ގާއިމ ކ ރ ން.  ހޯލްތައް  އަދ ެގ  މަލްޓިޕާޕަސް  ޓަކައި  ކަމަށް 

އިޚްލާ ދަނ   އެ  އެހެން  ތެރިކަމާޞްރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން.  ަގރާރ ތައް    ،ނަމަވެސްެއކ   މިފަދަ 

ފެކްޓ ތައް އޮޅ ވާލަން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކ ރެްއިވއެްއ    ، ފެންނަން ހ ރި މަންޒަރ ތައް  ، ހ ށަހަޅައިެގން ކަން އޮތް ޮގތް

އެ  ،ކަމަކ  ރައްޔިތ ން  ަގބޫލެމިއަދ   ނ ކަން  ަގބޫލ ކ ރަންއް  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ   ހަމަ އަދި   ،ކ ރާނެ.  ވެސް 

ެއބައަޅ ަގނޑ މެން ރަ ބޭނ ން   ނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ބައިވަރ  ކަންތައްތައް  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން    ހ ރި. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ މިއަދ  ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް ދިމާވެފައި ޮއތް    ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

ޢ ލ މ  ހާސިލ ކޮށްެގން ނ ކ ންނަ ދަރިަވރ ން ޒިންމާދާރ ކަން ކ ޑަކަން.  ސާނަވ  އަދި މަތ  ތަ  ، އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކ 

ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލައެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ަގއި ތަޢ ލ މ  އެތަްއ ހާސް ޒ ވާނ ންނެއް ކޮންމެ  އ   މި
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ެގ ބާޒާރަށް ނ ކ މެެގން މަސައްކަތ ެގ  ްގރެޖ އޭޓ ވެެގން އެ ދަނ  ނ ކ ންނަމ ން. ވަޒ ފާ  ،ނިމިެގން  އިއަހަރަކ  އެ ދަނ  ކިޔަވަ 

ފެންނަނ  ވަރަށް މަދ  ޒ ވާނެއްެގ ފަރާތ ން.   އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންވާ ޒިންމާދާރ ކަން  ،މައިދާނަށް ނ ކ ންނައިރ ަގއި 

ޖަހާއިރ  އޮފ ހަށް    9ަގއި    7:30ޖަހާއިރ ،    8ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ަވޒ ފާައށް ނ ކ މެ  ވެސް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  އ   މި

ބޭރަށް.    ،ނ ކ މެ އެްއކޮށް  ރައްޓެއްސަކާ  އެހެން  ކޮންމެވެސް  އަނެއްކާވެސް  ދެން،  ކޮފ އަށް.  ަވޑަިއަގންނަަވނ   ދެން 

ކޮށް ސަރ ކާރ  އޮފ ސްތަކ ަގއި މިއަދ  ތަޢ ލ މ  އެތައް ޒ ވާނ ންނެއް ޒިންމާދާރ ކަން ކ ޑަ ޮގތެްއަގއި ޕްރައިވެޓ  ޞަޚާއް

ނަތ ޖާ އަދާކ ރ މ ެގ  ަވޒ ފާ  ޕްރޮޑަކްޝަން ކ ންފ ނިތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރޭޓ    ؛އަކ   ޕްރޮޑަކްޝަންެގ  ޤައ މ ެގ 

އްލ ކ ރަން ޕާޓ ތައް ގ ޅިެގން  ހަހ ރި އިޝޫތައް ައޅ ަގނޑ މެން    ޙަޤ ޤަތ ަގއި ދަށް. އެހެންވ މާ، ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދަކ  ދިމާވެފައި މިއ     ޖެހޭ ކަންނޭނެގ.  އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ  އެ މަސަްއކަތްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ތަޢ ލ މ    މެންެގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ެގން އެތައް ޒަމާނ އްސ ރެ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ   އޮތް މައްސަލަެއއް ނޫން މިއ . މިއ 

ކ ންނަ ދަރިވަރ ންެގ  އެ ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ތަރ ބިއްޔަތ ެވެގން ނ   ، މެކޭނިޒަމް ރޭވިފައި އޮތް ޮގތ ން  ،ނިޒާމ 

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ފެންވަރެއްަގއި    އެބަ  ށްކިބަިއަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަންޒަރެއް ނ ފެނޭ. އެހެންވ މާ، އެ ކަމަ

މި ސަރ ކާރ ން މި ދަނ  ތަޢ ލ މ     ،ނޫން، އެހެން ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި ދަންނަވާނ ހޯދަން. އެހެން  އްލ ހަވާހަކަދަްއކާފައި  

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގިއ    ،. އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންނޭލާބ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަމ ންިގށް އިންނިޒާމަ

އާބާދ    ވެސް  އެހެންނަމަވެސް  1000މާދަމާ  ނާރާ.  ވެސް  ހޯލެއްެގ  12  ،އަށް  ަމލްޓިޕާޕަސް  ސޮއި   ކްލާސްރޫމާއި 

ބިމ ެގ    ،ދަނ  ކ ޑަ އާބާދ އަކަށް ބެލ މެއް ނެތިރެވިެގންދާނެ. މި ފެންނަމ ންއްޔާ މާދަމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ އިރާދަކ ރެްއވި 

ކަމަކ  ިވޔެއް  ތަފާތ   ކ ލަ  ޕާޓ ެގ  ތާއ ދ ކ ރާ  އެ  އަދި  ިވޔަސް  މި   ،ޮގތ ން  ނެތި  ތަފާތ ކ ރ މެއް  ނިޒާަމށް  ތަޢ ލ މ  

މިލިއަން ރ ފިޔާެގ އިމާރާތްތަްއ    40،  މިލިއަން  25މިލިއަން،    22މިލިއަން،    21ސަރ ކާރ ން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެކަން.  

ލާބ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެްއ ެގނައ މ ެގ ބ ރަ މަސަްއކަތް ިގެއއް ދަންފަޅިއަށް ސްކޫލ ތައް ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިން  ،އަޅަމ ން

އަދިވެސް ހަމަ ެއއް ފަހަރ    ނާއަށްކަމަ  . އަޅ ަގނޑ  އެކޭޝަން މިނިސްޓަރޔ މިއަދ ެގ އެޑި   މިއަދ  އ ފ ލަމ ން ެއ ދަނ 

ސަތ ން އިފްތިތާޙ  ރަނަިއފަރ  މަދް ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ން.ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ދަންނަވަ

ޤާބިލ  ބޭފ ޅ ން   ،ތަޢ ލ މ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ ަގިއ ވެސް އެންމެ ދ ވަސްވ  އެްއ މަދަރ ސާ. ވަރަށް ިގނަ ފަންނ   ،މިއ 

މިފަދަ ަގރާރ ތައް   ،އ މ ެގ ވ ޖޫދަށް މި ޖ ލަށް ފޯރ ކޮށްދިން އެއް މަދަރ ސާ މިއ . މި މަދަރ ސާެގ ހާލަތ  ބަޔާންކޮށްމިއ  ޤަ

ޙަޤ ޤަތާ   ،ފަޚ ރ ވެރި ެއ މަދަރ ސާއަށް ެވސް ލަދ ވެތިކަެމއް  ،ޙަޤ ޤަތ ަގިއ ެއ މަދަރ ސާެގ ތާރ ޚ   ، ހ ށަހަޅަމ ންދާއިރ ގައި

  ،ކ ރަމ ންދާ ކަންކަން އެއ  ނ ކ ރާ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި   ،ކަން އެއ  ނެތް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މިއަދ  ފެންނަން ހ ރި ކަން،  ޚިލާފ 

ެއކޮޅ ކޮޅ ން ޮގތް  ޮއތް  ކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  އެ  ތަނަށް  ޮގތަށްއޮޅ ން   ،މި  ޮގތަށް   ،ނ ފިލާ  ޮއޅޭ 

އަޅ ަގނޑަށް އެބަ    ވަރ ެގ ކަެމއް ނޫން.ޅަކ  ކ ރަންވާނެދެްއކ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޒިންމާދާރ  ބޭފ ވާހަކަ
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. އެންމެ  ށްނ  ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަދެ   ިމއްޔަތ ކަެމއްއްައޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެން އެންެމ ބޮޑ  އަހަ  ،މި ސަރ ކާރަކ    ،ނގޭ އެ

ދެ އަހަރ     ، ނ އަހަރ  މި ދަތިންހަތަރ  ބ ނިހެން  ކ ރަނ  ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް. ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން    ބޮޑ  ޚަރަދެއް

  އިބިލިއަން ފަހަނައަޅަ  4  ،މ ޅި ދ ނިޔެ ވެސް. އެހެންނަމަެވސް  ،މި ދަނ  ޕެންޑަމިކ ަގއި ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ލޮކްޑައ ންަގއި 

މ ދައްރިސ ން  ބިނާކ ރ މަށް.  މ ހ ން  ދަނ   މި  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން  ިގނަ  އެންމެ  ބަޖެޓ ކ ރެވިެގން  އަހަރެއްަގއި  ކޮންމެ 

ތަޢ ލ މ  ދާއިރާެގ ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަ    ،ލިބިެގންދިޔަ އަނެއް ޚަބަރަކ   ކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްބިނާކ ރ މަށް. އ ފަލަ

ޕަސަ ބޮޑ ވެެގންދާ ބޮޑ   އެ   ންޓެްއ  އިމާރާތްތަްއ  އިތ ރ ވަމ ން  ތަން.  އިތ ރ ވަމ ން  ، ދަނ   ދަނ   ެއ    ، ކްލާސްރޫްމތައް 

ކަމެއްތޯ ިމ  މ ސާރަ ވެސް އެ ވަނ  ބޮޑ ކޮށްދ ފަ. ދެން، ކޮން ؛ކިޔަވައިދޭން ތިބި ޓ ޗަރ ންެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް އ ދާސް

ކަންކަން އޮޅ ވާލަން ކިތަންމެ ބޮޑަށް    ،ކޮށް ޕ .ޕ .އެމްެގ މެންބަރ ންޞަޚާއް؟ ޝަކ ވާތަްއ މި ކ ރަނ ބޭފ ޅ ން ނ ވެެގން  

ރައ ސްޔަމަސައްކަތްކ ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ އެ   ،ސް  އެއާއެކ   ހަމަ  އަދި  ނ ވާނެ.  ބޭނ ންކަމެއް  ފާހަަގކޮށްލަން   ،ަގނޑ  

ހިންަގ ނަޒަރ   އަޅ ަގނޑ ެމން  ތާރ ޚަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ، ލާއިރ ަގއި އިރާއްޖޭެގ  ކ ޑަކ ޑަ  މި  ތަޢ ލ މ    އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަލްމަރްޙޫްމ ،  އ ނެގނ މާއި އ ނަގންނައިދިނ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއންމެ ހެޔޮ ބިންަގލެއް އެޅ އްވި އެއް ބޭފ ޅަކ    އިނިޒާމ ަގ

ކޮށް ކަނބަލ ންނަށް އަންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ތަޢ ލ މ  ދިނ މަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްފ ށ ަގއި  ޞަޚާއް  ދ  އަމ ން.މ ޙައްމަ

އެ މަސައްކަތް އެންމެ ފ ރަތަމަ ފ ޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ފާޅ ކަން ބޮޑ  ޮގތެްއަގއި ކ ރެއްވ  ެއ    ،ތަޢ ލ މ  ބިނާތައް ބިނާކޮށް

ކޮށް އަނެްއކާވެސް ތަޢ ލ މ  ޞަޚާއް   ، ވެރިކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގންދިޔައ ފަހ ން އައި ބައެއް ބޭފ ޅާ. އޭެގ

އިލާއަކަށް ނޫނ  އ ނެގނ ން  ޢާވަކި    ،ވަކި މ ހަކަށް ވަކި ފަރ ދަކަށް، ވަކި ނަސަބަކަށް  ، ނިޒާމ  އެއ  ތަޢ ލ މަކ  އެއ  

އެއ   ނޫން  އެ  ،ހ އްދަވެެގންވާ ނ ވަތަ  ކ ރެވިެގންވާނެ ކަމެއް  ެވެގންދިޔަ ޒަމާކަން  . އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އްނެޮގތ ަގއި 

 30ރަން    އ ތިބި ބޭފ ޅ ންނަށް އެއި  ވެރިކަމ ގަ   ،ވެރިކަމ ެގ ޖާހަތާއި  !ރަނަގޅ   އަހަރ ެގ ވާހަކަ.  30ރަން    ،ދައްކަން

ހިންިގ  އެ ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ބާރ   ،އެ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިން  ،އަހަރަށް ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކޮށް ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ  ވަނ  ެއއްކޮށް ބަނދެވިފަ.  ޞައަހަރެއް ނޫން. ޚާއް  30ވެސް ރަން    ަގއިމ  ހަމަ  އ ރައްޔިތ ންނަށް އެ 

ދިނ ން އިކޮލެޖ ަގއި ކިޔަވަ   ،ކޮށް ޕޮލިޓިކްސް އެއ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ަގއިޞައަޅ ަގނޑ މެން ދ ށ ން، ޚާއް

ވަކި ނަސަބަކަށް    ،އިލާއަކަށް ޢާވަކި    ،ައޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެން  ،ވަކި ބަޔަކަށް  ،ފ ޅަކަށްމ ޅިން މަނާ މާއްދާއެއް. ަވކި ބޭ

 ނޯވޭ.   މެއްބަޔަކަށް ނޫނ  ބޭރަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ވެސް ފޮނ ވ  ،ނިސްބަތްވާ ބޭފ ޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ދެއްވާވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާލަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ރައ ސް ބޭނ ން؛ އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  އަނެއްކާވެސް  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަ  ވެސް  ނިންމާލަމ ން  މި    ،ައޅ ަގނޑ  

ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން މިހިރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް   ؛ަގރާރ ަގއި

އެ އިމާރާތ ަގިއ    ، އެ ސްކޫލ ެގ  ،. ކަނޑައެޅިެގން މިހިރ  ދޮގ  ވާހަކަތަކެއް. ނައިފަރ ަގިއ އެ މަދަރ ސާެގދޮގ  ވާހަކަތަކެއް 

ރ ސާެގ ައގ  އަދި  އެތައް ޖ ލަކަށް، ެއތައް ބަޔަކ  އ ފެއްދި މި މ ހިންމ  މަދަ ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ތާރ ޚ  އެ ބިނާ

  އި، މެންބަރެއްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން މިފަދަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ ތައް ފަތ ރަ  ،ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންޞަޚާއް  ޮގތަށްމިއަދ  މި

ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް ާވހަކަދެއްކ މަކ  ައޅ ަގނޑ  ބަލައިަގންނަ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލަމ ން ވެސް 

ތަޢ ލ މ  ނިޒާމ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް   އެ ކަމަނާ ؛ކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޔ  މި ސަރ ކާރ ން މިއަދ ެގ އެޑި  ،ބ ނަން ބޭނ ންވަނ 

ކ ރަްއވާ ބ ރަ މަސައްކަތް  ެއްއވެސް މިނިސްޓަރެއް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތާރ ޚ ަގިއ ނ ދެކެން.   ،ޓަކައި އެ  ކ ރެްއވި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 هللا.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

ކ ރަން ޢ އެމް.ޑ .ޕ  މެންބަރ ން ސަރ ކާރ  ދިފާޙަޤ ޤަތ ަގއި މިތާ ވާހަކަދެއްކި ހ ރިހާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ޑިފެންސަށް ކ ޅެންޖެހޭ އެއްވެސް    ،ނަމަ  އަބަދ ވެސް ޑިފެންސަށް ކ ޅޭ ތަން މި ފެންނަނ . ތި ބ ނާ ހ ރިހާ ކަމެއް ރަނަގޅ 

ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ.    ،. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންސަބަބެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ނ ވިސްނޭ

އަހަރ  ބަޖެޓ ަގިއ ޖަހައިެގން ވެސް އެްއވެސް    3ހޯލެއް ނިންމަން    އަހަރ ން މަލްޓިޕާޕަސް  3  ،އާދޭސްކޮށްެގން  ކ އެކަމަ

ެގ ދެވަނަ އާބާދ .  ހދ.  !ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ވަޑަިއެގން ބަްއލަވާ؛ ކަމެއް ނ ެވެގންދާ ތަން މި ދަނ . އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް 

 ...މަނިކ ފާނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ   ،އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި  ނިޒާމ    ،މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. 

 މައްސަލަ.
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 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ެއޮގތަށް ެއ    ،ކ ރިމަތިން ފެންނަން ހ ރި ކަންތައްތައް. ޙަޤ ޤަތާ އެްއޮގތަށް ކަންކަން ހިނާގ ޮގތް ލޯޝ ކ ރިްއޔާއާދެ!  

ތަނެްއ، ސަރ ކާރެއް ދިފާޢ ކ ރ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ހަޖަމ     ، ކަން ކ ރާ ކަމަށް ބ ނ މަކ  ކަމެއްއެ   ، ވާހަކަ

 ފަހަރެއްަގއި ނ ވެދާނެ. 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ! ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

މަނިކ ފާނ  ވަޑަިއަގންނަވާ ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މަނިކ ފާނަށް ޓިކެޓ  ވެސް ދ ފާނަން.  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ލައްާވ ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލ ެގ ޕްރިންސިޕަލް އިންނަ ކޮޓަރި.  އިހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ަވޑަިއެގންފައި މަނިކ ފާނ  ބައްލަވަ

އަޅ ަގނޑ   ؟ ކ ރާނެ ޮގތަކ  ލ މަށް ލޯބިކ ރާ ބަޔަކ  ކަންތައް އޭސ ެއއް ޝެއަރކ ރަން މި ޖެހެނ  ދެ ރޫމަށް. މިއ ތޯއޭ ތަޢ 

އްލ ކޮށްދެްއވާށޭ. ޖާަގިއެގ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ދަތިެވެގން ހަކަން  ކޭޝަން މިނިސްޓަރ  ކަިއރ ަގއި އާދޭސްކޮށްފިން މިޔ  އެޑި

ލ މަށް ލޯބިކ ރާ ބަޔަކ  އ ޅޭ  މިތޯއޭ ތަޢ   ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލ ެގ ޭއސ އެްއ ޝެއަރކ ރާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައިމާ

ދެން ދަްއކާއިރ    ތަނެއްަގއި.  ވާހަކަ  ތަޢ ލ މ ެގ  ކ ދިން  ،މަތ   ތިބި  ފޮނ ވާފަިއ    ންރާއްޖެއި  ،އިނިގރޭސިވިލާތަށް 

އިނިގރޭސި ކ ދިން،  ށްވިލާތަސްކޮލަރޝިޕްދ ެގން  ތިބި  ފޮނ ވާފައި  ވެެގންދާއިރ     މަސް  6މަސް،    5މަސް،    4 

 ؟ޖަމާކޮށްދޭންޖެހޭ ލާރި ޖަމާނ ކޮށްދިނ މަކ ތޯއޭ ތަޢ ލ މަށް ލޯބިކ ރާ މިނިސްޓަރ ންތަކެއް ތިބި ސަރ ކާރެްއެގ ޒިންމާައކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނިޒާމ    ،މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ   !ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވާ،  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

 މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒަރ ރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި
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މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން  ؛ކ ރި ސަރ ކާރެއްދ ވަހ  ވެރިކަންއަހަރ   7ދަރިވަރ ންނަށް ލ އި ލޯނ  ނ ދެވ ނ     ރަ ސަތޭކަފަނަ

 ން.މަތ  ތަޢ ލ މ  ހާސިލ ކ ރަ ދަރިވަރ ންނަށް ލޯނ ދ ފި 12000

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ. އާދެ! ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝ ދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ންނޮޅިވަރަ

ހި.  ދެއްކ ެމއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނ  ޙަޤ ޤ  ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ދ ފާނަމޭ ފޯނ  ނަންބަރާ އެއްޗެޑިފެންސަށް ވާހަކަ

އެބައިނިގރޭސިވިލާތ ގަ  މިއަދ  ވެސް  މެދ   އި  ވާހަކަ  ޖަމާނ ކޮށްދ ެގން.  ލޯނ   ކ ދިންނެއް  އެތައް  ކަނޑާލެވިދާނެ ތިއްބޭ 

ހަޖަމެއް ވެސް.  މޮޅަކަށް  ދައްކަން   ކިތަންމެ  ވާހަކަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފެންނަނ .  އެ  މ ހ ން  ހަޖަމ ނ ވާ  ނ ވާނެ. 

ތަރައްޤ  އެއްފަސްކ ރ މ ެގ ދަށ ން ރައ ސް މައ މޫން ާއބާދ     ،ފަރަކ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރ ޞަތ ދ . ހދ. ނޮޅިވަރަ

ންނާނެ  ޖާަގިއެގ ދަތިކަން ދަތިވެެގން އަޅ ަގނޑ މެން އޮ  އިރ ން ފެށިެގން މަސައްކަތްކ ރާ ރަށެއް. އެ ރަށ ެގ ސްކޫލ ެގ

އަ  އެތާނަގއި  ކަނޑައަޅައިދ ފަ.  ބިމެއް  ހިމަނާނަން  އ އިތ ރ   މަސަްއކަތްކޮށްދޭށޭ.  އަޅައިދޭން  ހިމަނާނަން.  ،  ސްކޫލެއް 

ނޮޅިވަރަ ކައ ންސިލ ންއަޅ ަގނޑާއި  އެޑި  ފަރ ެގ  ބައްދަޔ މެންބަރ ންނާއި  މިނިސްޓްރ އާ  ބައްދަލ ކ ރި ކޭޝަން  ލ ކ ރިން. 

އެޑި ބ ނ ޔ  ދ ވަހ   މިނިސްޓްރ ން  ވާހަކައެކޭ،  ކޭޝަން  ކިޔަވައިދެވޭ  ،ރަނަގޅ   ދަށޭ.    ތި ސްކޫލަކ   ހާލަތ   ވަރަށްވ ރެ 

ތިތާ   .ސްކޫލެއް އަޅަންށޭ ޖެހޭނ   އ ހ އްޓޭ. އަ   ހ ޅަނގ  މޫސ މ ަގއި ެވއްޖެްއޔާ ވެލި ބ ރ އްސާތ  އ ނދަޫގތަކެއް އެބަ

ނޭޅޭ.  ެވސް  ، އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ކްލާސްރޫމްތަކެއް  ކަމަށް  ނޮޅިވަރަްމ   ؛މި  ނޫން  ދާއިރާެއއް  އެމް.ޑ .ޕ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ޮގނޑި.   ނ ލިބ ނ   އެްމ.ޑ .ޕ އަށް  ހަމައެކަނި  ހަމައަށް  ކަނޑޫދޫއާ  އަތޮޅ   ނ.  ފެށިެގން  ތ ރާކ ނ ން  ހއ.  ދާއިރާއަކ . 

  ވެސް ވާނެ. ެއއ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. މ ޅި އެމް.ޑ .ޕ  އެހެންވ މާ، ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެ އެ މ ހ ން ޖެލަސް  

އިރާދަކ ރެއްވި  އަދިވެސް  ނޫން  ލާހިކެއް  ނިކ ތަސް  ރ ޅިއެްއކޮށް  ކިތަންމެ  އެމް.ޑ .ޕ އަށް  އްޔާ  ޮގނޑިެއއް  މި  އަޔަސް 

ބާލަ އެ  ހަސަދަ  ޭއެގ  އެހެންވ މާ،  ވާހަކައިހޯދާކަށެއް.  ކޮންމެ  ކަހަލަ  މި  ހަސަދަޔަ ލަނ .  އެ  ެވސް  ލަން  އިބާލަ  ކ ން 

 ކަމެއް  ،ޙަޤ ޤ  އެމް.ޑ .ޕ  ދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކ  ވެސް. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނ   ،ބޭނ ންވާނެ

  ! މަނިކ ފާނ  ވަޑަިއަގން ބައްލަވާށޭ  ،ނ ކޮށްދެއެކޭ ނޫން. ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ. އެކަމަކ  މި ބ ނަނ 

  ސްކޫލ ަގއި މި  ނޮޅިވަރަމް  ، އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެްއކޮށް އެ ތަނަށް ގޮއްސަ ބަލައިލަން  ،ށް ހިނާގށޭއަޅ ަގނޑ މެންނާ އެއްކޮ

ކްލާސްރޫމްތަކެއް ހަދަން އާދޭސްކ ރ . އިހަށްދ ވަހ     ،. އެތާނަގއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް ހަދަންވެެގންހާލަތ ަގއި ނޫންތޯ ހ ރ ކ 
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 ކޭޝަން މިނިސްޓްރ ައކ ން ހ އްދަެއއް ނ ދެވ ން. ވ ޔ   ައޅަންެވެގން އެޑިފޫޓ  ބްރިޖެއް  4ކްލާސްރޫމްތަކެްއަގއި ކ ޑަކ ޑަ  

މިވަރ  ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއް  ؟ ދާންވ   ޮގތެއް ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ނޭނޭގ. އެކަމަކ  ވަކި ސިޑިއަކ ން ފައިބަިއެގންހޭ ދެ އިމާރާތަށް

. އޭ ކޮންޓްރެކްޓަރ  ކޮށްދިނިއްޔާ ކޮށްދެވ ނ   ،ނ ބ ނަ   އާދޭސްކޮށްެގން. ދެން  ،ސަރ ކާރެކޭ މިއަކ   ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާލަނ ދެވ ނ 

ނ ކޮށްފާނޭ.  އެ އިމާރާތަށް ޑިޒައިނަށް ބަދަލ ެގނެއްސިއްޔާ ތިަމންނަމެންނަށް ޕޭ  ،ެއޮގތަށް ކޮށްފިއްޔާ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރ  ބ ނަނ 

ނޫޅޭ ރަްއޔިތ ންނަށް. ޮއޅ ވާލަން  ؟ މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ކަންތައް މި އޮތ . އެހެންވ މާ، ކޮން ބައެއްތޯ ކަންތައް ކޮށްދެނ 

ނ ދަންނަވަން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި. ެއކަމަކ  ޙަޤ ޤ  ފޮނިމ ރ ކަމެއް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަމެއް ނ ކޮށްދެއެކޭ އަޅ ަގނޑ   

ކޭޝަން ޔ ވިޔަސް ެއޑިޮގތެއް ކޮންމެ  ،ރައްޔިތ ންނަކަށް ނ ލިބޭ މިއަދަކ  މި ކަންކަމަކ ންނެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ބޭނ ން

ގ ޅިެގން   އަށް ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން. އެ ބަދަލ ތައް ެގނެވޭނ  ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާދާއިރާ

 ! ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަން ފ ރ ޞަތ ދޭށޭތިބ  ތައްޔާރަށް. އެ  ކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެން ވެސް މި  އެ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ތަޢ ލ  ދަރިންނަށް  ފަހިކޮށްދޭށޭއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންތައްތައް ކ ރަން  އެ  އެމް.ޑ .ޕ     !މ ދޭން  ދާއިރާއަކ   އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ    !ކ ރ ން ބަދަލ ކޮށްދޭށޭނ ކ ރާށޭ. އެއް ޭއސ  ޝެއަރކ ރާމ ޙ ރޫއަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައްތަކ ން މަ  ދާއިރާއަކަށް ނ ވ މާ

ހޯދައިދޭށޭ ތަނަވަސްކަން  ޖާަގިއަގއި  ކޮޓަރިެއްއަގ  4ފޫޓޫ    4ކ ޑަކ ޑަ    !ތާނަގއި  ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލ ެގ    އި ފޫޓ   ނޫނޭ 

އެ ހައިބަތ  އެ   ،ކ . އެހެންވެއްޖެްއޔާނަދ ނާ ޢަދ ނާނ  އިންނަންޖެހޭނ ކ . އެއަށްވ ރެ ހައިބަތ  ބޮޑ  މ ހެކޭ ޢަޕްރިންސިޕަލް 

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ! ކަން ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވާށޭދ ެގން އެއިކ ދިންނަށް ވެސް ދައްކަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައެއްޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ނިޒާމާ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   هللاކަނޑިތ މ  

 .ޝަހ މް

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކ މް ޝަހ މް هللاޢަބްދ ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ފާސްވެެގން ؛ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި   ތަނ ން  މި  ކަންކަން   ،ދިޔައ ބަޖެޓ   ބޭނ ންވާ  ރަށްރަށަށް  ބަޖެޓ ަގއި  މެންބަރ ން 

ިމއަދ    ޮގސް ދެންނ ލާ ދޫކޮށްލައިެގން އިސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ންކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މެންބަރ ން އެ ބަޖެޓަށް އަޅަ   .ދިޔައ ޖަހަމ ން

އެ ވިދާޅ ވާ މެންބަރ ، އެ ވިދާޅ ވާ މެންބަރ  އަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ވޭ ބަޖެޓަށް ވޯޓ  ވެސް ؟ ވާހަކަެއއް ދައްކާކަށްތޯކޮން  

ނެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވ މާ، ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި ާވހަކަދައްކާއިރ ަގއި ސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ންކ ރަން ނިކ މެެގން  ދެއްވިހެ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިޒާމ  މައްސަލަ ނެޭގނެ. ،ލަން ވާހަކަދެްއކ މާދެން ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

ނިޒާމ    ،ދަށް. އާދެ! ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ 

 އިފި. މައްސަލަ ނަންަގވަ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ނަޝ ދ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމް

 ދަމާހެން ކަންތައްެގންޮގސްެގން މޭޒ ދަށ ން އަޑާބަޖެޓ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަހާކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭ. މ ލިއާެގއަށް  

ޕ .ޕ .އެމް މެންބަރ ންނާއި ދެ ތިބި ޕާޓ ތަކަކަށް   ،މިނިވަން މެންބަރ ންނާއި  އި،ކ ރަން ފ ރ ޞަތ ދެނ  އެމް.ޑ .ޕ  މެންބަރ ންނާ

 ދަށ ން ކަންތައް ކ ރާކަށެއް ފ ރ ޞަތެއް. ނ ދޭ މޭޒ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ  ނިޒާމ  މައްސަލަިއަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވިދާނެ ވަރަށް ިގނަ    !މިހާރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވާ  ؛ވަނ  އަޅ ަގނޑަށް ހ 

ނިޒާމ  މައްސަލަައކ  މިތާނަގއި ކަންހިނާގ ޮގތް   ،އަރ ވާނަން. އެހެންނަމަވެސްވަގ ތ . އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

  ،ވާހަކައަށް ރައްދ ދިނ ން އެއ  ވާ  ެއކަމަކ  ވަކި މެންބަރަކ  ދަްއކަ ؛ވާއިދ  ގަ   ްއޔާނޫނި  ،ވ ން  އެއ  ަގާވއިދާ ޚިލާފ  ކަމަކަށް

 ޝަހ މް. هللا. އާދެ! ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ޭވނެނިޒާމ  މައްސަލައަކަށް ނ ބެލެ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކ މް ޝަހ މް هللاޢަބްދ ކަނޑިތ މ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   

ކަން  ކޮންމެެވސް މޭޒެްއެގ ދަށ ން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަމާ ވާހަކަ. އެ ބޭފ ޅާ އެ  މ ލިއާޭގ  ،ދެންމެ ވިދާޅ ވެއްޖެ ؛ރައ ސް

 ންކ ރައްަވންޖެހޭ ދެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ދެން ބަޖެޓަކަށް ވޯޓެއް...ގ ކ ރެްއވ ތޯ އެބަ ޔަ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 އ  ތި  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭނ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

  ތިއ  ނިޒާމ  މައްސަލައަކަށް  ،ނޫނ  ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައެޅިފައި ޮއތް ޮގތާ ޚިލާފަށް ހިނާގނަމަ  ،ސް ހިނާގ ޮގތްމަޖިލި
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އެހެންނަމަވެސް  ރައްދ އި   ،ވެދާނެ.  ާވހަކައަށް  ދެއްކެވި  މެންބަރ   ފ ރ ޞަތަކަށް  ްއޒަތްތެރި  އިތ ރ   އަނެއްކާ  ދެއްވަންޏާ 

 އާދެ! މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ .  !ދަްއކަވާވާހަކަފ ޅ ަގއި  ފ ރ ޞަތ  އެ އެދިަވޑަިއެގންފައި

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރ ރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އެ ވިދާޅ ވ .    ދަށ ން ސިޓ އ ރަ ދ ެގން ސްކޮލަރޝިޕްދިން ާވހަކަ ކަންނޭނެގރަނަގޅ  މެޑަމް އޮފ ހަށް ެގންޮގސްެގން މޭޒ 

 އެއ  މި ސަރ ކާރ ން ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އިނޭގތޯ،    ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމ     .އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ތިއ   ދާއިރާެގ މަްއސަލަެއއް  ނޮޅިވަރަމް 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މައްސަލަެއއް ނޫން.ެއއ  ނިޒާމ     ވެއްޖެއްޔާމިހާރ  ތިޮގތަށް ރައްދ ދެއްވަން  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މަޑ ކޮށްލަދެްއވާ! އަދި ނިޒާމ  މައްސަލައަށް   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މަޑ ކޮށްލަްއވާ! އިހަށް މަޑ ކޮށްލަދެއްވާ! މަޑ ކޮށްލަދެއްވާ!

ނެފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި    ތ މެއްނ ދ   މިހާރ   ޮގތް.  ނެެގންޖެހޭނެ  މައްސަލަ  ނިޒާމ   ދައްކަނ   މި  އަޅ ަގނޑ   ނޫންތޯ. 

ެގ ިއއްޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  ،އަރ ވަން ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ަވގ ތ     ނިޒާމ  މައްސަލަ ނަންގަވަންޏާ މި  ހަމަ  މެންބަރ 

 މެންބަރ  ނަޝ ދަށް.  

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ންނޮޅިވަރަ

މި މ ަގއި  ނޫން.  ނ ކ ތާތަކެއް  ނިޒާމ   ދާއިރާެގ    ޙަޤ ޤަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ޖެއްސ ންކ ރ ން.  ރައްޔިތ ންނަށް އ ޅެނ  

ރައްޔިތ ންނަށް    ެގދާއިރާ  ކ ްއވެެގންކަން. އެކަން ނޭނިގެގނެއް ނޫން. ނޮޅިަވރަމް  ނ އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓަށް ވޯޓ ނ ދި  ،އެނޭގނެ

 އަޅ ަގނޑަކ  ކާކ ކަން އެނިގެގން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި މިހިރ  އަޅ ަގނޑ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދައްކަވާ ވާހަކަައކ  މިހާރ  މި    ޖެހެނ  ތި ދައްކަވަނ ، ތިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވަން

އޮތް ތެރޭަގއި  މިހާރ  ކަމެއް ނޫން.    ޖަލްސާެގ ނިޒާމ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ިއތ ރ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާ!  މިހާރ  

 ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދަށް.  
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 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ވާ ނައިފަރ ެގ    އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މިއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ނައިފަރ  ދާ 

ވާހަކަ. މ ަގއި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ެގޙ އިފްތިތާސަތ ލް  ރައާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މި ދައްކަނ  މަދް ؛ހިންމ  ބިނާމ 

ނާލަންޖެހޭނެ. ޙަޤ ޤަތ ަގއި މިފަދަ  ދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްގ ސަރާރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި  

. އެންމެ ިގނަ ށްކަމަ  ދިވެހި ތާރ ޚ  ދ ށް އެންމެ މ ހިންމ  ތަޢ ލ މ  ބިނާ  ،ކިޔަނ   އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛މ ހިންމ  ބިނާއެއް

އިފި.  ތެރޭަގއި މ ހިންމ  ދާިއރާތަކަށް ނެރެދެއްވި އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ ކަން ކ ރައްވަ ޮގތެއްަގިއ އަތޮޅ   ޚާއްޞަ  ،ދަރިވަރ ން

ހަމަ އަދި  ކ ރައްަވއިފި.  ރައ ސްކަން  މަޖިލ ހ ެގ  އަދި    ، އެއާއެކ  މި  ކ ރަްއވައިފި.  ަވޒ ރ ކަން  ވ ޒާރާތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ 

ކ1945ަ ެއޑިަގއި  ހަރަކާތްތެރިވި ސްކޫލ ކޭޝަނަޔ ނބަލ ންނަށް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ލިބ ނ   މި    ށް  ކަމަށް 

ކ ރިމަަގށް   ،މި ވާހަތަކ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހެނ  ؛ތްތެރި ރައ ސްދަނ . އިއްޒަ  ސްކޫލ  ވެެގން މި

ެއކ އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ   ަގއި ިމ ވާހަކަތަކާ ޮގތ    ބޫލ ކ ރާަގ. ައޅ ަގނޑ   ނެ ޮގތެއްކަންތައްތައް ރާވާ

ވާހަކަ ޚިދ މަތްތަކ ެގ  އިންވެސްޓ ކ ރ މ   ،ޓ ޗަރ ންެގ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ޓ ޗަރ ންނަށް  ބައެްއ  ވާހަކަ.  ތަރައްޤ ވަމ ންދާ ،  ެގ 

މި  ބްރެއެއިޓެޑް  ފަހ ން ޔ ނަ  ދިދާ  ،ޤައ މ ތަކ ަގއި ޓ ޗަރ ން އިދާރ     ،ވަނ   އެމިރޭޓްސް، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ނިންމ މަކަށް 

  ، ޮގތ ަގއި މި އޮންނަނ   ެގދެއް ގ ސަޖެހިވަޑަިއަގތ ން. ދެން މ ެގ މަ  ނ ކ ރ ން ނ ަވތަ ކ ރ މ ން ދ ރަށް  ތައްމަސައްކަތް

ޮގތ ަގއި  ތ އްތ   ،ދަރިވަރ ން   ،ނަށްދަރިވަރ ން މާއާންކ ދިން  މަސައްކަތ ެގ  ކ ދިންނަކ   ޙަމ   ެއ  ނ ކ ންނައިރ ަގިއ  އ ލަށް 

ސިލ ކ ރ މ ަގއި  ހާކޭޝަން ތަޢ ލ މ   ޔ އަދި އެޑި   ރން ބިހޭވިއަރވިޝަންެގ ދަށ  ޕނ ވަތަ ސ   ، މޮނިޓަރިންަގއި ޓ ޗަރ ެގ ސ ދާ  

އިންބަފައިން މަ ؛ޕޭރެންޓްސް،  . އަދި ހަމަ އެއާެއކ މަށްައދާކ ރ ޮގތ ަގއި ޒިންމާެގ  ރެއް ވަރަނަގޅަށް ބޮޑ ވަމ ން އަންނަ ދަރި

މި  ތ އްތ   ޓ ޗަރ ންނާ މަހަކ އްޖާ  މ ހިންމ   މިފަދަ  ދާދި  ހާސިލ ކ ރ މަށް  ދެއްގ ސަވާލ ކ ރަނ   ފަހ ން    ޓަކައި. 

ިއއްޒަތްތެރި    . ެގ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި މާލޭަގިއ އޮތް މިންވަރ ރާއްޖޭަގއި ޑ ރަގ    ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވިެގންދިޔައ 

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރަ ؛ރައ ސް ހަމައެކަނި  ހަރ ދަނާކ ރަން  ނިޒާމ   އިންވެސްޓ ތަޢ ލ މ   އަޅ ަގނޑަކަށް  ށް  ކޮށްެގނެއް 

ޖެހޭ. އަދި ޓ ޗަރ ންނަށް ދިމާވެފައި   މ ހ ން ބިނާކ ރ މަށް ވެސް އިންވެސްޓ ކ ރަން އެބަ.  ނެއްހާސިލ ވާނެހެ   މިކަންހިއެއްނ ވޭ  

ރަނަގޅ    ،ަގޑިތައް  ެގމިސާލަކަށް ިއތ ރ  މަސައްކަތް، އިތ ރ  މަސައްކަތ    ،މިސާލަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ؛ހ ރި ހާސްކަން

 އެކ ަގއި  ދިނ މަކ  ތަޢ ލ މ  ޖ ލަކާ  އެއްޖެހިލައިެގން އ ޅެޭވވަރ ެގ މ ސާރަ ެއ މ ހ ންނަށް ހަމަ  ، ރަނަގޅ  މ ސާރަ  ،އ ޖޫރަ

ލަން.  ރާރ ެގ ތެރެިއން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާަގމަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި މި  ޔ މ ސްތަޤްބަލ  ކ ރިއަށް ެގންދި  ޤައ މ ެގ

ވެސް ސައިންސް ލެބެްއ   ަވގ ތ  މި  އިދޫަގއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ހިތަދޫ މިސާލަކަށް އިނޭގތޯ. ހިތަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

  ދެން  އް.ޓ ޗަރ ން ބޭނ ންކ ރަން އެންމެ ކޮމްޕިއ ޓަރެ   ސާޅ ސްލައިބްރަރ ެއއް ނެތް.    ،ކޮމްޕިއ ޓަރ ލެބެއް ނެތް  ،ނެތް
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  40އެ    ،ޓަރެްއެގ އިންތިޒާރ ަގިއ ތިބެންެވއްޖެއްޔާ އ ހަދަިއެގން އެންމެ ކޮމްޕިޔޫރ ން ކިޗަޓ   40  !ވިސްނ ންފ ޅަށް ެގންނަވާ

ދަރިވަރ ން   ކިޔަަވއިދޭ  ފޮނ ވާ  ޓ ޗަރ ން  އިން ސްކޫލަށް  ދެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮބައިތޯސާމައިންބަފައިންނަށް   ؟ފަކ  

ޢަދް ދާއިރާަގއި  ތަޢ ލ މ  ؛އިންޞާފ ލ ތަޢ ލ މ   ވަންޏާގާ ފ   ސާއިން  ދާއިރާެގ  ފ ރަތަމަ  ކަމަށް  ޖ ލެއް    ،އިމ ނ ކ ރެވޭ 

ޚިދ މަތްއެ  ައއިސް    ެގންދިއ ފެ މާކ ރަން  ޤައ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތ ން  ކ ދިންެގ  އެ  ބޮޑ     ވިސްނާިއރ ަގއި 

ނ ކ ރަން. އެހެންވ މާ،    ބޫލެއްަގސިފަިއަގއި ޮއެވދާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ެގ  އިންތިޒާރެްއ ކ ރ މ ެގ ޖާަގެއްއ ދައ ލަތެއް 

މާވަށް  ،ހިތަދޫ  މިސާލަކަށް  ،ފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެން އަދި  ދާއިރާތަ ؛ކ ނަހަންދޫ  އެހެން  ހަމަ  އަތޮޅ ެގ  ެވސް  ލ.  ކެކޭ 

ސްކޫލ ެގ އިމާރާތް  ؟ޓ ޗަރ ން އެއް ކޮމްޕިއ ޓަރަކަށް އިންތިޒާކ ރަންވ   40އެއްފަދައިން މ ހިންމ  ދާއިރާެއއް. ކ ްއެވެގންތޯ  

އެ ފަިއސާ   .ބަޖެޓ ަގއި ޖަހަނ   ،ޖަހާލަދޭށޭ ބ ނ މާބަޖެޓ ަގއި    ،ކ ރެވޭ. ެއކަމަކ ، ބަޖެޓ ކ ރާ ޮގތަކ ބަޖެޓ  ؛ބޮޑ ކ ރ ން

ވާލ ކ ރެވ ނ މަ  ހަކޮންޓްރެކްޓް    ،ވާލ ކ ރެިވއްޖެތޯހައަހަރ ެގ ައހަރ ެގ ަވކި ހިސާބެްއަގއި ކޮންޓްރެކްޓް   ؟ޓްކ ރެވ ނ ތޯއެލޯކޭ

 ނ ދެކެން.   އި އަޅ ަގނޑ މިއ  ބެލޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމ ަގ  ،ކ ރެޭވތޯސްޕަރސް ރަނަގޅަށް ދޭތޯ ނ ވަތަ ފައިސާ ޑި  ތްމަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މް ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ނިޒާމ  މައްސަލަެއއް.  ،ރަޝ ދ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އޮޅޭ ޮގތަށް އެބަ ވާހަކަދައްކަވާ.    މިހާރ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އަޅ ަގނޑ  މި ނެގ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

 ަވޒ ރަކަށް ހ ންނަވަިއެގން  އިރ ދ ވަހ  ވެރިކަން ކ ރެްއވި އަހަރ   ހަތްެވސް ހ ންނަވައިެގން އަދި    ށްއިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރަކަ

 ..މާވަށ  ރަްއޔިތ ން. ،ކ ނަހަންދޫ ވެސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެއްާވ! ލަނިޒާމ  ފާހަަގކޮށް ނިޒާމ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ލަ ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން()ނިޒާމ  މައްސަ

 މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ 
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މި ތަންތަނަށް ވެސް އެންމެ  ލ.    ،މާވަށް  ،ކ ނަހަންދޫމިހާރ    ؛ފާހަަގކޮށްލަން  ޮގތ ން  ބެހޭ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ

ޔާމ ން ސަޢ   ވެރިކަމ ގައި  ކޮއޕިއ ޓަރެއް  ހ ންނަވަިއެގން  އިްއޒަތް ވަޒ ރ ކަމ ަގއި  ސަޢ ދަށް  ދަށް،  މެންބަރ   ތެރި 

 ހޯދައިނ ދެވ ނ  ވާހަކަ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަޢ ދ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަށް    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ  

   !ވާެގންދަ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވައިލަދެްއވާ މ ަގއި ނިޒާމ    އެ   !ލަދެއްވާދަންނަވާ  ށްއެ މަނިކ ފާނަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އަހަރ ން ފެށިެގން މި ރާއްޖޭަގއި ޖެހ ނ  މައްސަލަތައް ވަނަ    1953  ،މައްސަލަެއއް ނެތްކަން އެއް ކަމަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް

ކ ރަނ   މި  ވަކާލާތ   ބާރަށް  އެންމެ  ބޭފ ޅެއްތޯ  ބަލަން  އަމ ނ  ؟ކޮން  މައްސަލަމ ޙައްމަދ   މ ސްތަޤްބަލަށް  މި ؛ެގ  އިން 

ައޅ ަގނޑ ެގ    ،ންނަމަވެސްަވގ ތަކ . ެއހެ  މި ވާހަކަތަްއ ައޅ ަގނޑ  ދައްކާކަށް ނެތިން މި ؟ތޯކަމަކ  ކޮބައި އަންނާނެ ހަރ ދަނާ

ކ ދިންެގ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނ  ތ އްތ   ،ވާހަކަިއެގ ތެރެއިން ނިޒާމާ ނ ގ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް ނިޒާމޭ ވިދާޅ ވެފަިއ ނެންެގވ މާ

ރާރެއްެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ބައެއް  ަގތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް މިތަނ ން ހ ށަހެޅ ނ     ،މި ދައްކަނ    ައޅ ަގނޑ ވާހަކަ.  

ރައްޔިތ ންވާ އިންތިޚާބ ކ ރި  އަޅ ަގނޑ   ރަްއޔި ؛ހަކަތައް.  އިންއެ  ނ ދެވޭސާތ ންނަކަށް  އ ދަޫގ  ،ފެއް  މިތާ މިފަދަ  ތައް 

  ޓ ޗަރ ންނަށް އެއް ކޮމްޕއިޓަރޭ ހ ރ    40ކަމަށް ަވންޏާ. އަޅ ަގނޑ     އެތެރޭަގއި މިހާ ބޮޑ  މެޖޯރިޓ އެއް ޮއވެެގން ކ ރާ

މެ  65އެމް.ޑ .ޕ ެގ    ،ބ ނ މާ ދ އްތ ރާމެންބަރ ންެގ  މިހާ  ވަންޏާކ ރާ  ޖޯރިޓ އަކ ން  ވޯޓަށް    ،ކަމަށް  ބޭފ ޅ ން  ތި 

ޖެހޭ މި ފިލާވަޅ  ނަގައިދޭން އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސަށް    މިފަދަ މެންބަރ ންނަށް އެބަ  !އިނ ަގންނަވާވަޑަ 

ދޫަގިއ  ތަދައްކަނ  ހި  އަޅ ަގނޑ  މިސް،  އެހެންނަމަވެއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑަށް މި ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދޭތ .  

   ..ކޮމްޕިއ ޓަރެއް ނެތް ވާހަކަ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމ  މައްސަލަ.  ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 



2220 ފެބ ރ ވަރ   32                ޖަލްސާ                     ވަނަ   10ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

54 

 

 ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް 

ހަތް އަހަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް އެ   ވެރިކަންކ ރިއިރ  ެއއް ކޮމްޕިއ ޓަރ  ނ ެގންދެވ ނ  ވާހަކަ  ދ ވަހ  ަވޒ ރަކަށް ހ ރެ 

 ވެރިކަމ ަގއި.  ެގ ދައްކަވަނ  ޔާމ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަނިޒާމ   މިހާރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމ    ށްމައްސަލައަކަށް  ނެތް.  ބަލައިަގނެވޭކަށް  ތި 

  !ށްދެްއވާޚިލާފަށް ކަމެއް ދާކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންތައް ފާހަަގކޮ  ހިނާގ ޮގތް. ަގާވއިދ ަގއި އޮތް ޮގތާމައްސަލައަކ  މިތާ ކަން

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    !ވާކަންތައް  ފާހަަގކޮށްދެއް   ޚިލާފ  ކަމެއް ހިނާގ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  އަދި ާގނޫނާ

 ެގންދަވާ!  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

  މ ގެ ޔައިދިނ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކި   ޙ ސަތ ލް އިފްތިތާރަމަދް  ، ކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްރާރ ެގ އިންސްޕިރޭޝަނަަގއާދެ! މި  

ހ އްދަ  1945ވާހަކަ.   ލިބ ނ   އ ަގންނައިދޭން  ތަޢ ލ މ   ފ ރަތަމަ  ދަރިންނަށް  އަންހެން  ނ ކ މެ   ްއކޮށްއެޔާ  ަގއި 

ފަނޑިޔާރ ން  ފަޚ ރ ވެރިވާ  ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަދި  ދިވެހިރާއް  ވަޒ ރ ން  ސްކޫލ ން  މި  ޖ ލެއް  އަށް  ޖެފަދަ 

ޒ ވާނ ންނަށް   ،އެ  ބޭފ ޅ ންެގ ތަޢ ލ މ  ބިނާތައް  ، ވަޑަިއަގންނަވާ ޒ ވާން މެންބަރ ން، ނަިއފަރ ންއެހެންވ މާ  ފި.ފޯރ ކޮށްދ 

ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  އެްއވެސް ޝައްކެއް  ދައްކާނެކަމ   މެދ ވެރިކޮށް  މަޖިލ ހެއް  މިފަދަ  ވާހަކަ  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކޮށްދޭ 

  އި ތަޢ ލ މ  ނިޒާމަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކަށް ޚާއްޞަ މިާއއެކ ަގ  ،ލަން ސަރ ކާރާށް ޅ ަގނޑ  ޮގވާއަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

  40  ،ހ ރި މިފަދަ ޮގންޖެހ ންތައްއަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ  އަދި ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައްކަމ ންދާއިރ    ، ޮގތެްއަގިއ ނައިފަރަށް

  ށްމ ކޮށްދިނ މަށް. ވަރައިާގއ ލެއް  ޙަ ޓ ޗަރ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ މާ  401ޓ ޗަރ ންނަށް ެއއް ކޮމްޕިއ ޓަރެއް ނ ދެްއވަިއ  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ . ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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ރާރެއް. ަގމ   ންރާރަކ  މ ހިަގއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  

  ކަމަށް  ހ ން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެ ސްކޫލަށް ކޮށްދެއްވާފައި އޮތްރާރ  ހ ށަހެޅި ފަަގ  ،އަދި އެ މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވި

ރާއްޖޭަގއި އެތައް ބަިއވަރ     ، ވެސް އެނގޭ   ޙަޤ ޤަތަކ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޫލ ކ ރަންޖެހޭގަ އެއ  އަޅ ަގނޑ މެން    .ވެސް

ނޫން. ސްކޫލ ތަކ ެގ   އެއްިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ސްކޫލ ތަކ ެގ ހޯލ ތައް ހ ރ  ހެދިފަ، ހ ރި އެބަނ ކ ރެވި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ހެލްތ  ސެންޓަރ ތައް   ނޫން.  އެއް ދިފަތައް ހ ރ  ހެރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ހޮސްޕިޓަލްނޫން.    ެއއް ފައެޅިކ ލާސްރޫމްތައް ހ ރ   

ވ . ކޮބައިތޯ   މި ސަރ ކާރަށް ތިން އަހަރ   !. ރަނަގޅ ންނޫ  ެއއްފަ އިމ ކ ރެވިާގނޫން. ފެނާއި ނަރ ދަމާ އޮތ     އެއްހ ރ  ހެދިފަ

ސަރ ކާރ   ައއި  ކ ރ ަގއި  މި ؟ތައްމ ެގ  ދިރިއ ޅެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަލަށް  ޤައ މެއްަގއި  ނޫން ޓައިެގއްފަ  ންއ ޅެނ   ނެއް 

. ެއ  އިންތިހާއަށް މި ޤައ މ ަގއި އޮތް ސަރ ކާރ ތަކ ން މި ދާއިރާތަކ ަގއި ވެފާ  އޮތް  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އިހ މާލ  އެބަ

ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި  ދަގޫ ނއ   ، ދަދިނ މަކ  އެއ  އްން ފ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ސަރ ކާރަކ އިހ މާލ ެގ ހ ރިހާ ކަމެްއ ފަސް އަހަރ 

ެއއް ސިޔާސަތަކ  ބޮޑ   އެންމެ  މި ސަރ ކާރ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ތަޢ ލ މ   ،ރައ ސް.  ބިނާކ ރ ން،   ރާއްޖޭަގއި  މ ހ ން 

 މިހާހިސާބަށް ދަނ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. މިއ   ރަމ ން އެއެކަން ސަރ ކާރ ން ކެނޑިނޭޅި ކ   ، ތަޢ ލ މ  ދާއިރާ ރަނަގޅ ކ ރ ން

ސްކޫލ ތަކ ަގއި ހޯލެއް އެޅިފައި ނެތް ވާހަކަ އަޑ އަހަން އިްއޒަތްތެރި   ،ބޫލ ކ ރާނ ަގއިރ ަގއި ކިހިނެއްތޯ  އި އަޅ ަގނޑ މެން އަ

ރަށްރަށ ގައި  ެއކަމަކ  ؟ރައ ސް ިގނަ  ވަރަށް  އެޅިފަ  ނެތް.  ހޯލެއް  ކ ލާސްރޫމް    ެއއްސްކޫލ ަގއި  ބޭނ ންވާވަރަށް  ނެތް. 

އ ޓަރ ތަކަކ  ވަރަސް ޕިތަންތަނ ަގއި ހ ރި ކޮމް  ނެތް. އެ  އެއްނ ންވާވަރަށް ކޮމްޕިއ ޓަރ ލެބްތަކެއް ހެދިފަނެތް. ބޭ  އެއްހެދިފަ

ހަމަ ރަނަގޅ   ނ   ދައްކަ  އެވެސް    ހަމަ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛ދ ވަސްވ  ެއއްޗެހި. ވަރަށް ދ ވަސްވ 

ދައްކަވަ އެ  ވާހަކަ  އެ  ހ ރެެގން  އެހެން  ހަމަ  ދިޔަ  ވާހަކަ.  ކ ރ ަގއި  ކޮބައިތޯއޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފ ޅ ން.  އެ  ނ  

މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބޭނ  މި   ،ނަމަ  އެްއކޮށް ކ ރި  ޒިންމާދާރ ކަމާ ؟ސަރ ކާރ ތަކ ން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

މިކަމ ގެ   ،އޮތ   އަދ  މިއެއ  އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރިމަތ ަގއި އޮތް ސ ވާލަކ . އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ  މި؟ ލަތ ަގއިތޯހާ

ވ ރެ ބޮޑަށް   މިހާރަށް  ،އ ފ ލާ. އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއިލަން އަދ ެގ ސަރ ކާރަށް. ސަރ ކާރ ން އެބަ ޒިންމާޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހިފަ

މި ޤައ މ  ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި   ެގއަޅ ަގނޑ މެން   !ށްދެއްވާށޭލަތ  ރަނަގޅ ކ ރަން އިތ ރަށް މަސައްކަތްކޮހާވެސް ތަޢ ލ މ   

ޓަކައިރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ މަށް  ދަރިން  ތަޢ ލ މ   މަސަްއކަތަށް    ،   ކ ރާ  ސަރ ކާރ ން  ތަޢ ރ ފ ކ ރަން   ައޅ ަގނޑ މި  ހަމަ 

އި  އާ ހ ރި ސްކޫލ ތަކ ަގ  ހ ރި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަްއ އެބަ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ރާއްޖޭަގއި ކ ރަން

ކ ރަމ ން އެ ދަނ   ތެރޭަގއި ެވސް ސަރ ކާރ ން ކެނޑިނޭޅި    ގެ ކަތް މި ޕެންޑަމިކ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކ ަގއި. އެ މަސައް

ހަރ  ތެރޭަގއި ޓ ޗަރ ންެގ މ ސާރަ މިއަ  ،އ ފާވާ އަނެއް ޚަބަރަކ    ނަށްއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް އެ ެގންދަނ . އަޅ ަގނޑ މެން

އ ލެއްަގިއ  ޙަޓ ޗަރ ންނަށް ރަނަގޅ  މާ  ،މާއިބޮޑ ެވެގންދާ ޚަބަރ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ެއކަން ވެެގންދިޔަ 

އ ލެއް ތަނަަވސްެވެގންދާނެ. އެއ  މ ހިންމ  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ޙަ ޅެވޭނެ މާެއއްކޮށް އ ފާވެރި ދިރިއ ޔާ  އިލާޢާއެ ބޭފ ޅ ންެގ  
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ންދަން ލިބޭ ެގދަރިންނަކ  އެ ޤައ މ  ކ ރިއަށް  މ ަގއި އެ ޤައ މެްއަގއި އ ފެދޭ ތަޢ ލ މ  ޔ ދި ރައ ސް. ޤައ މެއް ކ ރިއަރައި

ތިބި   އ ަގންނައިދޭން  ތަޢ ލ މ   ބިނާކ ރަންޏާ  ދަރިން  ތަޢ ލ މ   އަޅ ަގނޑ މެން  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވަސ ލަތް 

މާ  ،ޓިޗަރ ންނާއި  ،މ ދައްރިސ ންނާއި ދިރިއ ޅޭ  ބޭފ ޅ ން  ރަނަގޅ     ،އ ލާއިޙައެ  ސްކޫލ ތައް  ކިޔަވައިދޭ  ބޭފ ޅ ން  އެ 

ށް ދާން އަދިމާ ތެރި ރައ ސް. އެއ  ޤައ މަށް ކ ރިއަށް ދެވެން އޮތް މަަގކ . އެ މަާގތަންތަނަށް ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭނެ އިްއޒަތް

އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން އެ ވިދާޅ ވަނ  ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކަ.    އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނ ން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ދަނ .    ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެ   ކ ރ މަށް ޓަކައިހަމަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަހ ރި ނ ވެ. އެ ކަންތައްތައް 

މިއަދ    އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ  މި ކ ރާ ސ ވާލަކ  މިއ އެޮގތަށްކަން ހ ރ .  އެކަންތައް  ހަމަ    ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ މެން  

އަޅަންޖެހޭ   ަގއިސްކޫލ ތަކ    ކޮބައިތޯއޭ އެ ؟އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމާވެެގންއ ޅޭ ކަެމއް ނޫނޭ. ކޮބަިއތޯއޭ ކ ރ ެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން  

އިްއޒަތްތެރި   ،މި ކަންކަން މިހިރ  ނ ވެ ؟ކޮބައިތޯއޭ އިންޖ ނ ެގތައް ؟ކޮބައިތޯއޭ ނަރ ދަމާ؟ ކޮބައިތޯއޭ އަޅަންޖެހޭ ފެން؟ ހޯލ 

ިއއްޒަތްތެރި    ،ރެވޭނެ މަްއސަލައެއް ނޫންދ ވަހަކ ން ހައްލ ކ  ރައ ސް. އެހެންވ މާ، ދިމާވެފަިއވާ ހ ރިހާ މައްސަލައަކ  އެއް

 މަްއސަލަތަކަށް ވ ވަރަކ ން ހައްލ  ހޯދ މަށް ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ. އަދި މިހާރަށްއެ  ރައ ސް.  

 އިދިކޮޅ   ެއއްކޮށް ހަމަ  އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ ވަރަށް ައސަރާ  ކ ރަންކަތްއްލ  ހޯދަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައް ހަވެސް    ވ ރެ ބޮޑަށް

ވިދާޅ ވަނ   އެ  އެފަދަ  ހާ  ހަމަ ؛ފަރާތްތަކ ން  އެއ .  ރާއްހާ ލަތ   ރަށެްއ  ެއއްެވސް  ނެތް  ނެތް ލަތެއް  މިއަދަކ   ޖޭަގއި 

ލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ެވސް ހަމަ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެވ ނ  މަސަްއކަތެްއ  ހާއިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. އެ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އްކޮށްއެ  ނ . ސިޔާސ  ޮގތ ން ޚިޔާލ  ތަފާތ ވާނެ. ތަފާތ ވާން ވެސް ޖެހޭ. ތަފާތ  ޚިޔާލާކ ރަމ ން އެ ދަ

އ ޅެވެން ހާސިލ ެވވޭނ    އެްއކޮށް  ކަންތައްތައް  ބޭނ ންާވ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޭއރ ން  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭނެ  ވެސް 

ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހާސިލ ކ ރެވޭނެ އެްއވެސް  ފިތ ނައި   ،ފަސާދައާއި   ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ރ ޅިވެރިކަމާއި

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނޯންނާނެ  ގޮ އެހެންވ މާ،  ކަމެއް  ވެސް  ސަރ ކާރަށް  ހަމަ  ތިކ ރާ   ، ވައިލަންއަޅ ަގނޑ   މިހާރ  

ބަ ޖެހޭ. މިއަދ  ލަތ  ރަނަގޅ ކ ރަން މަސައްކަތްކ ރަން އެހާވ ރެ އިތ ރަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލ މ     މަސައްކަތަށް

މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވި   ހެލްތ   އިންނަވަިއެގން  ސެންޓަރ   ،މިތާ  ހެލްތ   ހ ރި  ހޮސްޕިޓަލްތަކ ެގ    ،އަދަދާއި  ތަކ ެގައޅަން 

އ ޅެނ . މިއިން    ާވހަކަ ވާހަކަ. ނެތ  އަޅާފައި އިނޭގތޯ. އަޅާފައި ނެތިެގން އަޅަންޖެހިެގން މި  ެގމި ހ ރިހާ ކަމެއް  ،އަދަދާއި

އޮތ  ބޮޑ  ޕެންޑަމިކެްއެގ ތެރޭަގއި. ރާއްޖެ    މި  ދ ނިޔެ  .ކަށް ފައިސާ ޚަރަދ ވާ ކަންތައްތައްޔަ ތައް ގ ނަކޮންމެ ކަމަކ  އެ

ސާސްކ ރަމ ން. ރާއްޖޭަގއި ކ ރަން ހ ރި އެތައް މަސައްކަތްތަކެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެިވ  ހ ދަނި އެކަން އި  މިއަދ  މި

މި ހ ރިހާ ކަމަކ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މ ަގިއ    ،ލަތާއިހާ  އި،ދަނ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެންވ މާ، ވަގ ތާ   މި

މިހާރ  މި ސަރ ކާރ  އަިއސްފައި    ،ހަމަ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ބައެއް ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަ އަޑ ިއޭވއިރ  ހިތަށްއަރާ

ޤައ މ ަގއި ކ ރަން    ކ .އ ޅެނ   ން ވެެގން މި ވަރަކަށް އަހަރ  ެވެގންދިޔައިރ ަގއި ހަމަ ކަމެއް ނ ެވެގނޭ އ ޅެނ . އެހެނެއްނޫދިހަ
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ނ ހިނާގ   ދަނ . ޕްރޮޖެކްޓ   ސާސްކ ރަންޖެހިެގން މިހ އި  ރައެކަމ ެގ ބ   ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ެއްއފަހަރާ ކ ރަންޖެހ ނ މާ

އްަގއި ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިސާބ ތައް ދައްކާ ޮގތަކ  ނެތް. ހަމަ އެޮގތަށް ހަމަ ހ ރިހާ ރަށެ  ،ރަށެއް އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް 

އިރާދަކ   ތަކެއްމަސައްކަތް ވިސްނާލަންޖެހޭނެވެސް  އޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދަނ .  އެ  ކ ރެވެމ ން    ، ރެްއވިްއޔާ 

މި ނެތ   ކ ްއވެެގންތޯ  ހެލްތ  ސެންޓަރ   މި  ތޯކ ްއެވެގން ؟ރަށ ަގިއ  އެމްބިއ ލާންސެއް  އޮތް  އޮތ   ބާވެފައި   ؟ރަށ ަގއި 

ނޭޅި އޮތް ސަބަބެްއ ވެސް    ،ދައްކާއިރ    ނޭޅޭ ވާހަކަ ؟ނޭޅި ޮއތ ވ އިރ   ކ ްއވެެގންތޯ ފެނާިއ ނަރ ދަމާ މިއޮތްހާ ދ ވަސް

ައޅ ަގނޑ    ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ެގންނަންޖެހޭނެ  ިވސްނ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ހޯދ މަކ   ލ ކ ރަނ . ބޫަގއަޅ ަގނޑ މެން 

މ ަގއި ސަރ ކާރ ން ހަމަ ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ ޔ ދިށްމ ދ ތަކާ އެްއކޮށް ކ ރިއަންއިދާރަކ ރެްއިވއްޔާ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ އ 

ވަރަށް ބޮޑަށް    ޝ ކ ރިްއޔާއޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    ންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަގ މަސައްކަތެްއ ކ ރާނެކަމ ެގ ޔަ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

މިތާނަގއި   ،އާދެ! މި ަގރާރާ ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް މި އެދ ނ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

ލަންވެެގން. ޙަޤ ޤަތ ަގއި މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ެއއްޗެއް ދަންނަވާ

ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ންކ ރައްާވ ވާހަކަ.  ކޮމްޕިއ ޓަރ    1ޓ ޗަރ ން    40އެ ބޭފ ޅާެގ ދާއިރާަގިއ    ،އްަވއިފިމެންބަރ  ދެންމެ ފާހަަގކ ރަ

ދައ ރ ަގއި    ،ހިތަށްއެރ  ބޭފ ޅ ންެގ  ެގއްލ ނ ވަރ  އެ  ފައިސާ  ،ފައިސާ  ނެންގެވިހާ  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ  އެ   ؛ސަރ ކާރ ން 

 ،ނަމަ   ކޮމްޕިއ ޓަރތައް ހޯދަިއދެއްވ މަށް ބޭނ ންކ ރިޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން އެ  ހަމަ  ،ފައިސާތައް ޭއެގ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި 

. އާދެ! މި ސަރ ކާރ ން ހަމަ އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ އެކ ަގއި ހ ރިހާ ސްކޫލ ތަކަށް މިއަދ  ކޮމްޕިއ ޓަރތައް ެވސް ހ ންނާނޭ

ހަމަޖައްސަިއދިނ މަށް ކަންކަން  ަގބޫލ ކ ރާމަސައްކަތް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ     ކ ރަމ ންދާކަމ     ! އިނޭގތޯކަމެއް. 

ކަމަށް އަންދާޒާކ ރި ފައިސާ ނ ވަތަ    ރި. ޙަޤ ޤަތ ަގިއ މި ޕެންޑަމިކ ެގ ހާލަތ ަގިއ ޤައ މަށް ލިބޭނޭހ   އެބަ   އް ތައ ނދަޫގ

މަދ ން މި ޤައ މަށް    މާ  ވ ރެ  އަށްކ ރިން ޤައ މަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަންދާޒާކ ރި ފައިސާ   ޕެންޑަމިކް އައ މ ެގ

މި    .ދަތިކޮށްސް ހިނަގްއޖެ ހަމަ ވަރަށް  ދެ އަހަރެއްހާ ދ ވަ  އެހެންވ މާ،  ތެރޭގައި.  ެގޑަިމކ ޕެން  ފައިސާ ވަދެފަިއވަނ 

ބޭނ ން ކަންކަންކ ރަން  ހ ރެ  ނ ކ ރެވިފަ.ސަރ ކާރަމިއަދ ެގ  ވަނ     މިސްޕ ޑ ަގއި    ސަބަބ ތަކާ  ކަންކަން  ެއކަން   ށް 

އަހަރ  ނިމިެގންދިޔައިރ ަގިއ ހަމަ   5މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި  ވ މާ، އެހެންއެއ  ޙަޤ ޤަތަކ .  އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. 
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ހ ރި ފައިސާ ެގއްލިފަ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން   ބިލިއަނ ން އެބައެ ބޭފ ޅ ން އެ ދަްއކަވަނ .  ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ    ނ ވެ

އޭެގން އިންސާފ   ؛ފެށ މާ އެއަށްވެސް އެ ބޭފ ޅ ންއެ މަސައްކަތްކ ރަން    ،ސާފ  ހޯދަިއދޭނެ ކަމަށް ބ ނެއައ  ެއއަށް އިން  މި

  އަދި  .ނ ހާޒިރ ވާންޖެހެ އެ ހޯދައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް މިއަދ  ކޯޓަށް

ވެސް ެއ    އްއެ ކަންކަމެިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭއިރ ަގއި  ންތައްތަކާދަނ . އެހެންވ މާ، ެއ ކަ  ބެލެމ ން އެ   ކަންއެ ކަން 

  ޕ .ޕ .އެމް، ޕ .އެން.ސ  ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަ. އާދެ! މިއަދ  ؛ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ    ބޭފ ޅ ންނަކަށް ހަޖަމެއް

ބަލައިލި ދާއިރާއަށް  ވެސް   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިވޔަސް  އަހަރ ަގއި    ،ކަމ ަގއި  ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް ؛ކ ރެިވފައިބަޖެޓ މި 

މަޑ ްއވަރ އަށް ވެސް ބަެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ބޭނ ންވާ    ،ހ ރި ދިްއަގރަށް ވެސް އަދި ވޭވަށަށް ެވސް  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެބަ

ތިތަްއ  ނ ކ ރެވޭ. އެއ  ހަމަ މި ދެންނެވި ދަ  ައޅ ަގނޑަކަށް ލަފަެއއްދާނެ ކަމަކަށް  ހ ރިހާ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓ ކ ރެވިެގން

ދަނ  އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ކަންކަން ވޭތޯ. އާދެ!  މ ން މިކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތްކ ރަ ސަރ ކާރ ަގއި ހ ރ މާ

 ވަނ  ހ ރިހާ   މިހާރ  މި  ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވިހެން  ،މި ަގރާރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނައިފަރ  ސްކޫލަށް ހަމަޖެހިފަ. ަގރާރ  ފްލޯަގއި ހ ށަހެޅިެގންދިޔައިރ ަގއި އެކަން    ،އެ ސްކޫލަށް  ކަމެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް

ެއ   ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  ހަމަ  ވެސް  ސްކޫލ ތަކަށް  ެއހެން  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވ މާ،  ފާހަަގކ ރަްއވައިފި. 

ށްދެއްވަމ ން ެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމެްއ ހަމަ ރަނަގޅ  ނިޔަތ ަގއި ކޮ   ކޮށްދެވެން ހ ރި ހ ރިހާ

އަ ކ ރިއަށް ަގބޫލ ކ ރަން.  ފައިނޭ  އޮތް  ދި  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ހާލަތ   ތަނ ަގއި  މާލ   ނ ވަތަ  ސިޓ ޭއޝަން  ންޝަލް 

ވެސް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ހަމަ ޞިއްޙ  ދާއިރާ ވެސް ތަޢ ލ މ  ދާއިރާ    ،ވަރަކަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ރަނަގޅ ވަމ ންދިޔަ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  މަށްކަ ެގންދަވާނެ މަސައްކަތްތައް ކ ރަްއވަމ ން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ  އާދެ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

ވޯޓ ެގ ަގޑ ަގއި މިއަށް ވޯޓަށް ވެސް އެހޭނެ ، މި ަގރާރ  ަގރާރ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ  މިހިސާބ ން ނިންމާލަން. އަދި 

އަޅ ަގނޑ   ބަލައިަގތ މާ ދެން  )ަވގ ތ ކޮޅަމެދ .  އަނެްއކާ    ކަށްފަހ (...  ދެން  ވަޑައިެގންނެތ މާ،  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

  މިހާރ  އެ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް ނިމިއްޖެ. ދެން ހ ރ  ނ ނިމި   ، ތެރި މެންބަރެއް ނެތ މާއެހެން ިއއްޒަތް  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވާނެ

 ދައްކަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެދިވަޑަިއެގންފިްއޔާ ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  އޭަގއި ވާހަކަފ ޅ   .ހ ރި މަސައްކަތް

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

އ ތ ރ    ކ ޅ ދ އްފ ށ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -9.2ން  ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއި  ދަނ  ނ ނިމި   އަޅ ަގނޑ  މި  އެހެންވ މާ،

ނަރ ދަމާެގ   އި)ފެނާ  2020/8ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠ ފްމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

އިަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި އެދިވަޑަ   ވަޑަިއަގންނަވަންެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ެއ ބަހ ސްަގއި ބައިވެރިވެ ާގނޫނަށް( އިޞްލާޙ  

އެދިަވޑަިއަގތ  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ންދެއެ  ންމެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯމާ ؛ން.    9.1  ،އަޅ ަގނޑ    !ފ ކ ރައްާވ 

  ؛ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  ެގންދާނ . އެއ  ނ ނިމި

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ރިޟާ ޢަލ  މެންބަރ ޒަތްތެރި  އިއް ދާއިރާެގ މިލަންދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -9.1

ން. އާދެ! ޔ ެގންދި  ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްފަންތ ެގ ިވޔަފާރ ެގ ާގނޫނަށް( ިއޞްލާޙ   )ކ ދި އަދި މެދ   ،2013/6

ދައްކަވަިއފި. ދެން އެހެން އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ؛ ދައްކަވަންމި ބަހ ސްަގއި ވާހަކަފ ޅ 

އާދެ! މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި    .އޮތް  ދައްކަވަން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި އެބަމެންބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ 

 މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ .  

 

 ންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެ

ވަނަ  ... ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނަށް(    )ކ ދި އަދި މެދ   6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

ސަރ ކާރ ން   ،ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތ މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބެއް ކަމ ަގއި   ؛ބިލ . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ެގނައ މ ެގއިޞްލާޙ 

ފަންތ ެގ   މެދ   ،ންތ ެގ ާގނޫނ ެގ( ދަށ ންފަ  )ކ ދި އަދި މެދ    2013/6ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ބޭނ މަކ 

ފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ެގ ނިޒާމ  ިއތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި   ކ ދި އަދި މެދ   ވާވިޔަފާރ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ާގއިމ ކޮށްފައި 

 އަދި މެދ  ކ ދި    ކ ަގއިހ ރި ފާހަަގކ ރެވޭ. އެ ނ ކ ތާތަ  ނ ކ ތާތަކެްއ އެބަ  އިހ ރި އިޞްލާޙ ތަކެްއެގ ވާހަކަ. އޭގަ   ެގންނަން

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ،ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި ިގންތިކ ރ މ ަގއި ރިޢާޔަތްކ ރާ މަޢ ލޫމާތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

ލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ދޭހަވަނ  ނ ވަތަ އިިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، މި ނ ކ ތާއަށް ވިސްނަ ؛އޮފ ހ ން ބަލަހައްޓާ މަޢ ލޫމާތ ތައް

ދަރަޖަކ ރ މ ަގއި ނ ވަތަ ެއ    ެގންނައިރ ަގއި ފަހަރ  ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ    ބަެއއް  ،ންޖެހޭ އެބައަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަ

  ފަދަ ބަދަލ ތައް އެބަ  އަރާނިޒާމަށް ގ ޑ ންބަެއްއެގ ޙައްޤ  ނ ވަތަ    ެގންނަ ބަދަލެއްެގ ސަބަބ ން މ ޅި އެްއކޮށް ނ ވަތަ އެއް 

  ދިރާސާކ ރަންޖެހޭ ސަބަބަކ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ަގއި ބަހ ސެއް  އިކޮމިޓ ަގއާދޭ. އެއ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ދިރާސާކ ރާ  

. މިސާލަކަށް ނިޒާމެްއެގ ތެރެއަށް ވަންނަނ   ިވޔަފާރ ެގވަރަށް ރަނަގޅަށް    ،ކ ރ މަށްފަހ  އެ ބިލެއް ދިރާސާކ ރ މ ެގ މާނައަކ 

ފާހަަގކ ރެވޭ  ިގންތިކ ރާއިރ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ބަލާިއރ ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ިވޔަފާރި  އިޤ ތިޞާދަށް  ލޭބަރ    ،ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަކ  

ހ ރޭ ވަރަށް   އެކަަމކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަެއއް ސިނާޢަތްތައް އެބަ ؛އެްއޗެހި  އިކޮނޮމ ެއއް ނޫން. ބޮޑެތި ފަހާ ފެކްޓްރ ތަކާ
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 އެޖެންސ ަގއި މާ ބަިއވަރ   މަދ  މ ވައްޒަފަކ  ހ ރެފައި ވަރަށް ބޮޑ  އާމްދަނ އެއް ލިބޭ ކ ންފ ންޏެއް. މިސާލަކަށް ޓްރެވަލް 

ވެސް   އެޖެންސ ތައް  ބޭރ ެގ  ބޮޑެތި  އެޖެންސ ތަކ ަގއި  ނ ހ ންނާނެ.  އެފަދަ  ވެސް.  ގ ޅިެގން  ދިވެހިންނާ  ހިންާގ  އެބަ 

  ، މިސާލެއް އިނޭގ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ . ެއކަމަކ  މަދ  މ ަވއްޒަފ ންތަކެްއ ތިބޭނ . ެއކަމަކ  ިގނަވާނެ  .ނ ހ ންނާނެ

މ ވަްއޒަފ ން ތިބޭ އަދަދަށް ކ ރ ަގއި ދަރަޖަކ ރެވިފައި ހ ރިއިރ ަގއި   ؛އެ ބިލ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެންނާލާރި ވަ

ެއއ  ކ ންފ ނި    ،ެއއ  ވަކި އަދަދަކަށް މ ވަްއޒަފ ން ތިބ މާ؟ ހަމަ އެ އ ސޫލަށް  ، ދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ޮއވޭ

ފަހާ ފިހާރަތަކ ަގއި ނ ވަތަ ފަހާ ތަންތާނަގިއ    މިސާލަކަށް މާލޭގައި  ،ތަނެްއަގއި ކަމަކ  ފަހާވަރަށް ބޮޑ ވ  ކަމަށް ބަލަނ . އެ

ފަހާ   .މިސާލަކަށް  ،ފަހާ މ ހ ން  ،ެއ މ ހ ން  .ލޭބަރ ންއެއ   ތިބޭނެ ވަރަށް ބައިވަރ  ފަހާފޮށި ބަހައްޓަިއެގން ތިބޭ މ ހ ން. 

ބަހައްޓާ މެޝިނަރ ސް ބަހައްޓަިއެގން ނ ވަތަ ބޮޑެތި ދިވެހިރާއްޖެއާ ޓެއް ނ ށްއެްއޗަކ ން މި ލިބެނ . ދެން ެއކަމަކ  ފަހާފޮ

އަދި މަދ  މ ވަްއޒަފ ން ތިބެެގން ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  އާމްދަނ އެއް ލިބޭ އެހެނިހެން   ،ގ ޅޭ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިެއއް ކ ރ މާ

އެބަ ދިވެހިރާއްހ ރޭ  ވިޔަފާރިތައް  އެހެންވ ާމ،  މިސާލެއް.  ދަންނަވަނ   މި  ައޅ ަގނޑ   މ ަވއްޒަފ ންތަކެއް    އިޖޭަގ.  މަދ  

 މި؛ އެ ިވޔަފާރިއެއް   ،ހ ރޭ. ެއކަމަކ  މ ަގއި ިގނަ މ ަވއްޒަފ ން ތިބ މާ  އެބަތިބެެގން ކ ރާ ވިޔަފާރި ވެސް    ،އިނޭގތޯ

މާ  ،ފާހަަގކ ރަނ  ިވޔަފާރިއަކ   ބަލާފައި  އެ  ކަމަށް  ވިޔަފާރިއެއް  މެދ   ،ބޮޑ   ކ ދި  އެއ   ނ ވަތަ  ދަނ   ކ ދި ފަންތިއަށް 

އަދާކ ރާ މ ހ ންެގ އަދަދ ން    ަގއިކ ދި ވިޔަފާރިއެްއެގ ދަރަޖައަށް ދަނ . ދާއިރ ަގއި ވަޒ ފާ   ،ދަރަޖައިން ނެްއޓި  ެގެއއް ވިޔަފާރި

ކ ރަން  ނ ދ  މަސަްއކަތްމ ހ ންނަށް ވަޒ ފާ  ،ބޮޑ  ކަމަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަންނާނެ ނަތ ޖާއަކ   އްވިޔަފާރިއެ 

މިހާ   ،ްއޔޭތިމަންނަ މިހާރ  މި ކެޓަަގރ އަށް ފެތޭނި،  ބިރ ަގނޭއެބަ  ދޭ ފަރާތ ން  ވަޒ ފާަވޒ ފާތައް މަދ ކ ރަން.    ،ންއ ޅ 

 ދޭ ފަރާތ ން އެޮގތަށް ވަޒ ފާ  ،ލަން އެބަޖެހޭދ ފިއްޔާ. އެހެންވ މާ، ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާވަޒ ފާ  ތިމަންނަ   ނަށް އަދަދަށް މ ހ ން

ނ ވަތަވަޒ ފާ ފަންޑަކަށް  ޕެންޝަން  މިވެނި  ތިމަންނަ  އެއްކޮށް  ދިނ މާ  ފައިސާއާ  ޖަމާކ ރަންޖެހޭ  އެއްޗަކަށް  މިވެނި   

މަދ  މ ހ ންނަށް    .ެގން މަސަްއކަތްކ ރާނ ދ އެހެންވ މާ، ތިމަންނަ ދޭނ  މަދ  މ ހ ންކޮޅަކަށޭ ަވޒ ފާ.  އޭމިހެން އެބަވެމިހެން

ިގނައޭެގ ؛ޕްރޮޑަކްޝަނެއްކ ރަންވ މަ،  މަސަްއކަތް އޭނަ  ވަޒ ފާދ ެގން   ބޭނ ންވާ ނަތ ޖާ ވެސް  އޭނަ  ފަހަރަށް    ތެރޭަގއި 

މ ޅި ނިޒާމ    ؛ނ ނެރެވޭނެ. އޭނަ އެހެން އ ޅެފައި ބަނގ ރޫޓ  ވެސް ވާނެ. އެހެންވ މާ، ިވޔަފާރިއަށް މި ެގންނަ ބަދަލ 

؛ ން ދެވަނަ ނ ކ ތާފާހަަގކ ރެޭވ ނ ކ ތާ. ދެކަމަކަށް    ެއއްއަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަންޖެހޭ. އެއ     ށްއޮނިަގނޑަށް ެގންނަ ބަދަލަ

ރަޖިސްޓަ ރަޖިސްޓައަލަށް  ވިޔަފާރިތައް  އ ސޫލ ތައް ރ ކ ރާ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ިގންތިކ ރ މ ަގއި  ފެށިެގން  ތާރ ޚ ން  ރ ކ ރެވޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް،   ؛އިފަންތ ެގ ވިޔަފާރ ގަ   އޮތް މި ާގނޫނ ަގއި. ކ ދި އަދި މެދ   ބަޔާންކ ރ ން އެބަ

އެްއ    ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއޤ ތިޞާދަށް ބަލާއިރ   .ޮގތަކ  ދިވެހި ކ ދި ވިޔަފާރިތައް އިނޭގތޯ  ެގން އ ޅޭވެ   ވިޔަފާރިއަށް މި

ހޯލްސޭލްކޮށް މ ދާ  ،  މާލެއަށް  އެްއ ރަށ ން އަންނަނ   ؛ެއއް ރަށ ން އަނެއް ރަށ ން ؛ރަށ ން އަނެއް ރަށަށް ހިންާގ ވިޔަފާރި

އަންނަ މި  މާލެއަށް  ިއނޭގތޯ.  ރަށަށް  ެގންދަން  ހޯލްސޭލްކ ަގނެެގން  މި  ރަން.ނ   މާލެއިން  އިންޑިާއއަށް    ދެން  ދަނ  
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ނ ވަތަ ތައިލެންޑ ން   ،ނ ވަތަ ލަންކާއިން ެގންނަނ   ،ނ ވަތަ ބޯޓެްއަގއި ެގންނަނ   ްއގައިވެހޯލްސޭލްކޮށް މ ދާ ެގންނަން ނަ 

ޔޫރަޕަށް ެވސް ދަނ .    ޮގސްހިސާބ ން ނައްޓާލަިއެގން އެ  ،ދަނ   އެނ ވަތަ ޗައިނާއިން ެގންނަނ  ހޯލްސޭލްކޮށް.    ،ެގންނަނ 

ދ މ  ަގއޮތް ވަރަށް ބޮޑ  ތާރ ޚެއް އިނޭގތޯ. ވަރަށް    އެއް ކޮންޓިނެންޓ ން އަނެއް ކޮންޓިނެންޓަށް. އެބަ  ،ދަނ   މިހާރ  މި 

،  ދ މ  ތާރ ޚެއް ިވޔަފާރިކ ރަން. އޮޑިދޯނިފަހަރ ަގއޮތް ވަރަށް    ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަެއއ   އޮތް.    ތާރ ޚެއް އެބަ

. ވެސް ނޯވޭ. އޭރ  އޮސްޓްރޭލިާއއެްއ ެވސް ނޯވޭ   އެއް އޭރ  ެއމެރިކާ  ޔ ާމއި،ދިެއކި ކަރަކަރައަށް  ަގއި ރާއްޖެ  އޮޑިފަހަރ 

ކޮށްކޮށް ވެސް ނ ާވއިރ ަގއި ެވސް ދިވެހިން ވިޔަފާރި  . އެހެންޮގސް ބަިއވަރ  ޤައ މ ތަްއ އ ފަންއޭރ  ޕާކިސްތާނެއް ވެސް ނޯވޭ 

އަޅ ަގނޑ މެއ ޅ ނ  މިހާރ   އެކަމަކ   ދެން  މި.  ދިމާވެެގން  މައްސަލައަކ   ންނަށް  ތެރޭ  ،އ ޅޭ  ،  އިނޭގތޯ  ންސަރ ކާރ  

މ ޅިން   ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރިކ ރ މަކ  އެއ  ެއމް.ޑ .ޕ ެގ ސިޔާސަތާ ؛ނ ކ ރ ންއަޅ ަގނޑ މެން ވަޢ ދ ވ  ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާރި

ތ ންނަށް ނ ކ ރެޭވވަރ ެގ ބޮޑެތި  ރައްޔި  ،ސަރ ކާރ ެގ ިވޔަފާރިތައް ކ ރަންޖެހޭނ   ،ނ ކަެމއް. ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހޭ  ދެކޮޅ 

ެގނެއްސަ   މިވެސް  އެކަމަކ   ޝޯޓ ނ ވެ.  ހ ންނަންޖެހޭނެ  މި  ބޭސް.  ކާޑާއި  ތެޔޮ،  މިސާލަކަށް  ވިޔަފާރި. 

ހޯލްސޭލްކޮށްރ ޓެއިލްކޮށްެގން ިވއްކަންޖެހޭނ   ،ނ ވާނެ.  ަގނޑ ކޮށް  ވިްއކަންޖެހޭނ .  މ ސްމ ހ ން    ،ަގނޑ ކޮށް  އެކ  

ވަރަށް ބޮޑ  ކަމަކަށް ދެން  އޭރ ަގިއ    ،ސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން. މައ މޫނ  ވެރިކަމ ަގއި އިނޭގތޯއަޅ ަގނޑ  މިމެދ ވެރިކޮށް.  

 ށް... ޔަތެޔޮ ިވއްކަނ  މާ ަގދަ ،ެގ މެންބަރެއް މެން. ައޅ ަގނޑ ށްވެއްޖެ ޤާސިމް އިބްރާހ މަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ...

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ   

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތެޔޮ ންނަ ޓްރޭޑް  ހ   ވިްއކަނ  އޭރ ަގއިމި ތެޔޮ   ،ވިްއކަމ ންޮގސް ިވއްކަނ . ތެޔޮ މާމިިގލ  ދާއިރާެގ 

ލްޔާސް އިބްރާހ މްހެން އި  ގައިދެނ . މައ މޫނެއް ނޫން އޭރ   ދެނ  ތެޔޮ. ދެން ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ  މި   މިނިސްޓަރަކ  މި

ދެން ޤާސިމަށް   .ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ  ،އަޅ ަގނޑަށް ހ ވަނ . ރައ ސް މައ މޫނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އިލްޔާސް އިބްރާހ މް ެއއ 

ކ ރެއްިވ    ނ  މިބާރ ކަނޑ ވާލަންވެެގން ޔާމ މި    ،މިކަންތެރޭަގއި އެބަ ކިޔާ އެ ވާހަކަ. ދެން  ތެޔޮ ދެއްވަނ . ދެން މާލެ

ފަހ ން އައިއްސަ  ފަހ ން  ،އޭރ ެގ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނަވަިއެގން  ،ނެއް ނޫންދެ! ރައ ސް ޔާމ އާ ؛ރ ަގއި އޭކަމަކ   

.  އިނޭގތޯ  ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެްއވ ން އެދެން  ށްއަޅ ަގނޑަ  !ފ ކޮށްލާމާ  ،ޭއެގފަހ ން އަނެްއކާ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަކަށް ެވސް  ،އެއ  

ބަދަލެއް ެގންނަންެވެގން އޭރ ަގިއ މާލޭަގއި ތެޔޮިވއްކާ މ ހ ން  އެއ  ވަރަށް މ ހިންމ  ވާހަކަެއއް މި ދަންނަވަނ . ދެން އެ  

ހ ންނާނެ ބާޒާރ މަތ  ފިހާރައެއް. އަދިެވސް އެހެން ބޭފ ޅެއް ހ ންނާނެ.   މި ތިބެނ  ދިއްަގރ  ލަޠ ފް  ތިބި. އޭރ  ތެޔޮިވއްކާ
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ޒަމ ރ މެންެގ   މޯލްޑިވްސް "އެއ   މާލޭގަ "ވަރަ  ތެޔޮިވއްކަން.  ތިބޭ  ބަޔަކ ެވސް  އެކަހަލަ  ތެޔޮވިްއކާެގ  ބޮޑެތި  އަދި    .އި 

މ ހ ން ނައްތާލަންވެެގން ެއ    ،ތެޔޮިވއްކާ. މި މ ހ ން ނައްތާލަންެގންޮގސް  ރަށްރަށ ަގއި ވެސް އ ޅޭ އޮޑިފަހަރ ން   އެ 

އިލްޔާސް އިބްރާހ ްމެގ   ،މިހާރ  ޤާސިމް އިބްރާހ މާއި މި މ ހ ންެގ ބޭރ ތައް؛ ދ އްވާލަން  ލާފައި އެ ބާރ އިވިޔަފާރިތައް ފ ނޑަ 

ޓެއިލް މާކެޓަށް ވަންނަނ . ރ ޓެއިލް ސ ދާ ސަރ ކާރ ން ރ  ؛އޭރ ަގއި ތެޔޮ ވިްއކާ މ ހ ންެގ  ،ތައް ދ އްވާލ މަށް ޓަކައި ބާރ 

މޯލްޑިވްސްެގ ނަމ ަގއި ކ ންފ ންޏެއް   (، ފިއ ލް ސަޕްލައި ފިއ ލް ސަޕްލައި)ޓަކައި ެއސް.އެފް.އެމް،  މާކެޓަށް ވަނ މަށް  

މޫސާ ޒަމ ރ މެންެގ ބޮސް.   ގެ ެގ ހިއްސާދާރ ންނަށް ދިއްަގރ  ލަޠ ފް، ޭއެގ ހިއްސާދާރ ން ވަރަ މޯލްޑިވްސްއ ފައްދަނ . އޭ 

ހ ރި    ވަކި ހިސާބަކ ން އޭެގތެރެއިން ލަޠ ފް ބޭރ ކޮށްލައިފި. ދެން  ހިއްސާދ ެގން  ،ލައިެގން  .މ ހ ން ލައިފިޮގސް ބަޔަކ މިހެން

މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    އިންފިއ ލް ސަޕްލައި މޯލްޑިްވސް  ،ޮގތަކ    ވ   . އެ ވިޔަފާރިއަށް ވަނ މާ މިއިފިމ ހ ން ބޭރ ކޮށްލަ

މޮނޮޕޮ ިވޔަފާރިތައް  ކ ދި  ތިބި  ިވއްކަން  އަދިތެޔޮ  ވެސް  ލ ކ ރ .  ހަމަ ައދަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  އ ޅެނ .  މޮނޮޕޮލ ކޮށްެގން 

ބޮޑަށް   މިހާރ  ވެސް އެފް.ެއސް.އެމ ން ެއކަން ހ އްޓާލަން. އެއ  އެމް.ޑ .ޕ ން ވެރިކަމަށް އަންނަ ވެސް ވަރަށް،  އެދެން

ފިއ ލް ސަޕްލައި  ؛ތެޔޮިވއްކ މ ެގ ިވޔަފާރި  ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށް ނ ވަންނަން.  ،މަސައްކަތްކ ރިއިރ ަގއި އެ ވާހަކަތައް ދެްއކިން

އެސް.ޓ .އޯއިން ެއ    !ަގނޑ ކޮށް ވިްއކާށޭ  !ނ ވަންނާށޭ  ދޭ. އެ ވިޔަފާރިތަކަށްން މިހާރ  ވެސް އެބަ ކ ރަމ ންމޯލްޑިވްސްއި

 ތ ދެއްަވއްޗޭ އަދި. މިހާރ  މި ވާ ޞައަޅ ަގނޑަށް ފ ރ  ؟ވަނ މި    މިހާރ  ކިހިނެއްތޯ  !ެގންނަ ތެޔޮ ަގނޑ ކޮށް ިވއްކާށޭ

ތާކ ން.   އަޅާފައި މިފްކޯއިން އަނެއްކާ ެއއަށް މިފްކޯއިން މި ދެނ  އެހެން  މިފްކޯއަށް  ،ެގންޮގސް ައޅައި  ތެޔޮކޮޅ   ،ޮގތަކ 

 ށްއެސް.އެމް.އެފަ  ،އަނެއްކާ ެއސް.ޓ .ޯއއިން އެތެރެކޮށްފައި އެފް.އެސް.އެަމށް ދ ފައި  ،.އެސް.އެމ ން ދިނ މާފްއަނެއްކާ އެ

ކިހިނެއްތޯ   މިފްކޯއިން އަނެްއކާ ފައިދާ މަސްވެރިންނަށް ދިނ މާ  ،އިފަށް ދ ފައިދާލާފައި އެފް.އެސް.އެމ ން މި ދެނ  މިފްކޯއަ

މިސާލަކަށް   !ހޯލްސޭލްކޮށް ވިްއކާށޭ  ،އެހެންވ މާ، ަގނޑ ކޮށް  ތެޔޮ.ދާނެ    ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ؟ވާނ   ކިހިނެއްތޯ ؟ވާނ 

ރި ބައެއް  ނާޅާނަމޭ.  ބޯޓަކަށް  ކ ދިކ ދި ސަފާރ   އެސް.ޓ .އޯއިން  ވެސްސޯޓ ތިމަންނަމެން  ތެޔޮިވއްކާ    !ނާޅާނަމޭ  ތަކަށް 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ކ ދި ވިޔަފާރިތައް ބޮޑ ވާނެ ކަމެއް.ކ ދިިމއ   ؛ މ ހ ންނަށޭ ފ ރ ޞަތ ދޭނ . މިއ  ކ ދި ވިޔަފާރިތައް

މިސާލެ   ،މިކަހަލަ ދަންނަވާ  ،ނަންލާއިދަންނަވަ  އްއަޅ ަގނޑ   މިސާލ   އެއް  އަދި  މިސާލ ތައް.  ބައިވަރ   ނަން. މ ެގ 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  ާގނޫނަކ    ؛ޕޮލްކޯ ކިޔާ ތަނެއް ހަދައިފި. ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ   ! ވާތި އިނޭގތޯފ ރ ޞަތ ދެއް

ޖަމ ޢިއްޔާއަކަށް ވެސް. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ ަގިއ ތިބޭނ    ،ާގނޫނެްއ ނ ފެތޭނެ ކ ންފ ންޏަކަށް ވެސް މި  ެގ ާގނޫނެއް.  2007

ފ ލ ހ ންެގ  ކޮމިޓ ައށް ވަޑަިއެގން ތިބި    ، ކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެނަށް އިއްޔެ ދިމާވ އްސާދާރ ން. އެހިމެންބަރ ން. މެންބަރ ންެގ  

  ތިމަންނަމެން ބިޑެއް   ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  ހަދައިެގން ފ ލ ސް ބޭކަލ ން ވަޑަިއެގން. އެ ބޭފ ޅ ން ބ ނ   ،ޔ ނ ފޯމ ަގއި ތިބ 

ރަނ  އަމިއްލަައށް އިނޭގތޯ. ހ ރިހާ ބާޒާރ ން  . މަސް ސަޕްލައިކ އޭތައް ދެނ ނ ކ ރަމޭ. ފޯނ ކޮށްލާދައި ބ ނ މަ ޕްރޮޖެކްޓ 

އެ މ ހ ންގެ   ،ޕޮލްކޯ ބޮޑ ންނަށް މި ތިބެނ   އިއޭަގ  ނ .ހ ން ތިބެފ ލ   ެއއ ؛ ަގނެފައި   ،ހެއް ަގންނަނ  ޕޮލްކޯ ކިޔާ ތަނަކަށްމަ
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 ؟ރ ންބި  ޓ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގ ޅާލ މާ ކާކ ތޯ ނ ދޭނ ޔ ޕިޓ  ކޮމިޝަނަރ ޕޮލިސް އިންނަވަނ . ޑެޔ ތެރޭަގއި. ޑެޕި 

އޮފަރެއކޭ ދެނ . މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ ކޮއްތ  އިނޭގތޯ.    އިތިމަންނަމެން ގ ޅާފަ  .ނ ކ ރަމޭ  ތިމަންނަމެން ބިޑެއް

ރ ފިޔާއަށް    180  !ރ ފިޔާ ދ ވާލަކަށް. މިއ  ވަރަށް ބޮޑ  ެއއްޗެއް ދޯ  300މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި  ށް  އަޅ ަގނޑަ

  ،ން ފ ލ ހ ންނަށް ދޭން. އެހެންނަމަވެސްޔ ކެ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ަވރަށް ރަނަގޅ  ؛ދޭން  ރަނަގޅ  ކެއ ެމއް އެއަށްވ ރެން  

ޮގސް ދިމާނ ެވެގން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  ކިޔާފަިއ ެއ ސޮސައިޓ ެގ ތެރޭަގިއ ނަާގފަިއ މި ކަންކަން ކ ރ މާ ،ޮގތަކ    މި ވާ

ފްލެޓ  ކޯޕަރޭޓި ޕޮލިހ ންެގ  އެހެރ .  ނޭޅިފައި  ވެސް  ނަަގނ  ތައް  ސޮސައިޓ އަކ ން  ނ ވޭ.   ؛ވް  ޖަމ ޢިއްޔާައކަށް  ެއއ  

ވާތައްފަހ  ވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ޣާބަ  ނަަގނ . އެހެންވ މާ،  ައޅަން ޕްރޮޖެކްޓ   ން ނަަގނ  ފ ލެޓ އިކ ންފ ންޏަކަށް ވެސް ނ ވޭ. އެ 

ކޯޕަރޭޓިްވ    ރ ކ ރަން ދިޔައިމާފ ލ ހ ން ބާޒާ  .ިމކަން ހ އްޓަންޖެހިއްޖެ. މިސާލަކަށް މަސް ަގންނަނ  ބާޒާރ ން  ،ނެގ މާއި

ކ ރ މާ   ،ސޮސައިޓ ން އަގ ަގއި  ބޮޑ   މަރ ކަޒ ތަކަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ސްޓޭޝަނަށް  ބޮޑ     ،ޕޮލިސް  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް 

  7އެއ     އްޖެ.އެްއޗެހި ެވސް ބަނގ ރޫޓ ވެ  ތަކ ލ ފަކަށް ވާނ . މިހާރ  ޖަލ ތަކަށް ކ ރ ަގިއ ކައްކާ މާލޭަގިއ ހ ރި ހޮޓާތަކާ

ސަޕްލައިކ ރަމ ންދިޔަ    ،ވެއްޖެރޫޓ  ގ ނފަހ  ހިނަގމ ން އަންނަ ކަންތައްތައް. ވަރަށް ިގނަ ހޮޓާތައް ވެސް ބަ  ށްފެބ ރ ވަރ އަ

ޕޮލްކޯ    ! ލާށޭއިވަގ ތ ން ހ އްޓަ  !ސަރ ކާރަކ ން ިވޔަފާރިތެރެއަށް ވަދެެގންނ ވާނޭ  ،ފަރާތްތައް ވެސް. އެހެންެވ މި ދަންނަވަނ 

ދެންނެވިން  ؛ވެސް ޕޮލްކޯ  ،އަޅ ަގނޑ   ފ ލ ހ ންނަށް  މިހާރ   ހަދަ  ކ ރެވިދާނެވިޔަފާރި  ވެސް  ސޮސައިޓ   ން ކޯޕަރޭޓިވް 

ދިވެހި ރަްއޔިތ ން. ކޮންމެ    މެއް. ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ތިބ  ފޯފ ލ ހ ންނަކ  ޔ ނ   ،އަޅ ަގނޑ  އެއްބަސް. އެކަަމކ  

އެ ހަމަ  ހ ރިހާ  އްރައްޔިތަކަށް  އޮންނާނެ  ޙައްޤެއް  ޤާނޫނ   ރައްޔިތ ންނަށްދިވެހި  ފަދަ  އެބަވެސް  އޮތް.    އަސާސ ަގއި 

ޕޮލްކޯއޭ ތިަމންނަމެން  ވަކިން  ސޮސައިޓ އެ   ،އެހެންނަމަވެސް،  ކޯޕަރޭޓިވް  ތިބި    އްމިއ   ސޮސައިޓ ަގއި  މި  ހަދަިއން 

ކޯޕަރޭޓިވް    ،ނ ކ ރޭ. އޭަގއި  ންނަށް ވެސް މަންފާއެއް ބަރ އެ ެމން  ،މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގއި އެހެން ބަޔަކ  ެއކަން ކ ރ މާ

އިޖ ތިމާޢ  އެކިއެކި    ،ދަކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް، މި ވަނ  އިޤ ތިޞާދ ގ ސަޭއެގ މަ  ،ތެރޭަގއި ެގ  ސޮސައިޓ އަކ  މ ޖ ތަމަޢ 

މަންފާއެއް ލިބ ން.    އިން މ ހ ންނަށް ވެސްެގތެރެފައިދާތައް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ ރިޓަޔަރކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޭ 

ެގ ބަދަލ ަގއި ކޯޕަރޭޓިްވ އޭ  ަގިއ ކ ރ މަ ރަނަގޅ ވާނެ. ެއކަމަކ އެ ނިޔަތ    ެއއ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން. އެކަމަކ   !ރަނަގޅ 

މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މޭ  ،ބ ނަނ މި  ސޮސައިޓ ަގއި މި އިންނަނ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް. ގ ލާފަ  

ށްފައި މި އޮންނަނ  އާންމ  ކޮެގންނަ ހ ރިހާ އިކިއ ޕްމަންޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ  ފ ލ ނ ންނަށް ދޭން. އަނެއްކޮޅ  ބިޑ 

މިއ  ފ ލ ހ ންނަށް ކ ރެޭވ    !ފ ކ ރައްާވތިރައްޔިތެްއ. ަގންނާކ ރަްއވާ ބިރ ން މި ދެނ  ޕޮލިހ ންނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، މާ

ކ  . ފ ލ ހ ންނަތިރާމެއް ެވސް ނޫން. ިމ ދައްކަނ  އިޤ ތިޞާދ  ވާހަކަެއއް. އެއ  ސަރ ކާރ ން ވެސް ަވދެެގންނ ވާނޭހ ބޭއި

ައޅ ަގނޑަށް    300  ،ވެސް ސަރ ކާރ . ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ައޅ ަގނޑ   ،  ނ ރަސްމ ކޮށް  ނ ސ ދާކޮށް ރ ފިޔާއަށް ކޮއްތ . 

، ރ ފިޔާއަށް ކޮއްތ . އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން ހަމަ ބިރިޔާނ   180ކ ރާނަން.  ސާފ   ސާފ ކ ރަން ބޭނ ން އޭތި. އަޅ ަގނޑ މެން
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ހަދާފައި ފ ލ ހ ންނަށް ކާންދޭން ވެސް ބޭނ ން. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެފަދަ އި ބ ފޭހަދާފަކ ކ ޅ  ބިރިޔާނ  ހަމަ ބާބަކިއ 

އެްއޗެހި މި އޮތ . އަދި ސަރ ކާރ ެގ   ާމލޭަގއި ޑްރަގ  ކެފޭތަކާ ؛ވަންޏާ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ކަމަށް  ޚިދ މަތް ދޭ

ރައްޔިތ ންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންދެންޏާ   ލަހައްޓާބަ  . މި އިދާރާތަކ ން ވެސް ެއކަން ނ ކ ރެިވެގން މި އ ޅެނ ޛ ތަންފ 

 ؛މަގ މަތ ަގއި ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ބާއްާވނަން މ ޅި މާލޭ  ފައިަގޑިއިރ  ބ ފޭ ހަދާ   24  ،ބަކަރި  ،ބިރިޔާނ  ވެސް

އެހެންވ މާ،    ނޫން އެ ދަނ . އެކަމ ެގ މަންފާ ވެސް ނަަގނ  އެތާތެރޭ ތިބި ވަކި ބަޔަކ .  އެކަމަކ ، މިހާރ  އެޮގތަކަށް

 ...ކަރަންފޫ ރައްޔިތ ންނަށް ެގއްލ ންލިބެނ .

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދައްކަވަން... ވާހަކަފ ޅ  އަދި ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  !، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ 

އިތ ރ ކޮށްލާފައި ޕްރޮޕޯސަލް   ށްތަބިލެހެދި  ކާފޫރ ތޮޅި ކޮޅަކާ  ،ކަރަންފޫކޮޅަކާއި އިނޭގތޯ   ،އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވަނ 

ގެއިން    ،އެްއޗެއްސަށް ޚަރަދ ވާ ޮގތަށް. ިގނަ ފ ލ ހ ންނަކ މިލިއަން ދ ފާ  11  ،މިލިއަން ކަންނޭނެގ  9  ލާފައި ހެދ މާ

 އ ޅޭ ފަރާތްތައް. ޭއެގތެރޭަގއި ވެސް އ ޅޭނެ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތައް. އަދި އެމް.އެން.ޑ .އެފްެގ ވާހަކަ ވެސް  ކަިއެގން

. އެއްެވސް ރަްއޔިތެްއެގ މައްޗަށް އަނެއް ރައްޔިތެްއ  ނެހ ރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ން ހަމަހަމަވާންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާނަން.

އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،    ދ މާ ރާއްޖެއެއް.ން. މިއ  ވަރަށް ަގއާދަމ ެގ ދަރ    ވެސް  އެންމެންނަކ ވެސް ނ ވޭ. ހ ރިހާ    މާތް

ިއފްތިތާޙ  ނައިފަރ   ދެއްކ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛މަދަރ ސަތ ލް  ކ ރ ަގއި  ދައްކަނ   މި  މިހާރ   ވާހަކަ.  މަދަރ ސާއެްއެގ 

ސްކޮށް. އަޅ ަގނޑ މެން ޔައެބަ ދަްއކަންޖެހޭ ވަރަށް ސ ރި  ރައްޔިތ ންނަށް ވިޔަފާރ ެގ ހަމަހަމަކަން ދޭންޖެހޭ. މި ވާހަކަތައް

ފެބ ރ ވަރ     7ަގއި ސިއްރ  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ހ ރެދާނެތ .  . ެއއ  އޭ އިްއޔެ ކޮމިޓ ަގއި ވެސް ބެލިން. ކޮމިޓ  ބޭއްވ  ސިއްރ ކޮށް

ޅ ަގނޑ  މި ފްލޯަގއި މި ދެްއކ .  އަމިހާރ   ަގއި ހ ރެދާނެތ . އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތައް    2013ނ ވަތަ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއެގންފައިޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ދެން  މެންބަރަށް   ޮއތް  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި 

ައޅ ަގފ ރ ޞަތ  ޮގތް.ނޑ  ދަންއެރ ވ މ ެގ ކ ރިން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭްއވ މަށް  ިމއަދ  ކޮމިޓ ތައް  ަގިއ   10:00  ނަވާލަން 

ކޮމިޓ  ރޫމް   ،ަގއި ިއޖ ތިމާޢ  ކޮމިޓ   11:00ަގިއ ޚާރިޖ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓ .    10:00މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ ެގ ސަބް ކޮމިޓ .  
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ަގިއ    11:30ަގއި.    5ކޮމިޓ  ރޫމް    ،މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ    11:00ަގއި.    8

ކޮމިޓ  ރޫމް   ، ކޮމިޓ ސަސްަގިއ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައި  11:30ަގއި.    12ކޮމިޓ  ރޫމް    ،ރ  ކޮމިޓ ޝިއަޖ ޑ 

މި   ަގއި. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   11ކޮމިޓ  ރޫމް    ،ަގއި ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ   1:00ަގއި.  4

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދަށް.  އަރ ވަނ  މާވަށ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ 

ރައ ސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އަދި ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަެއއް  ދެ  ިއޞްލާޙަށް  ހ ށަހެޅޭ  ބިލަށް  ިވޔަފާރިތަކ ެގ  ކ ދި  އަޅ ަގނޑ  

ޭއެގ ކ ރިން ދެންމެ އެ ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވި   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދ އިތ ރ ކޮށްލ މ 

ނ ވަންނަ ވާހަކަ އެ   ؛ޮގތ ން އެ ިވދާޅ ވާ  ބެހޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނ މާ  ންމެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ަގިއ ސަރ ކާރ އިްއޒަތްތެރި 

ވާހަކައަށް  ދަންނަވަ  ؛ވިދާޅ ވި  އެްއޗެއް  އަޅ ަގނޑ   ދެންނެވ .  މި  ސަރ ކާރ   ރައ ސް އިމި  އިއްޒަތްތެރި  ެއ   ؛ލާނަން. 

 ؛މިހާރ  މިސާލަކަށް ހެލްތ  ދާއިރާަގއި ައއި.ޖ .އެމް.ެއޗް   ލާނ .އިނަވަ މެންބަރަށް ހަމަ އެންމެ ސ ވާލެއް އަޅ ަގނޑ  ދަން

ސް މާ އައި.ޖ .އެމް.ެއޗްެގ ބޯޑ  ނ ބާްއވާތާ ތިން އަހަރ . ބޯޑ  ނ ބާްއވާތާ ރައ ސް އޮފ ހ ން ހ އްދަނ ދ ެގން. ރައ ސް އޮފ 

ސ ޑަބޮ ވަންނަނ .  މި  ތެރެއަށް  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ކ ދި  މިހާރ   ެއކި ށް  އޮފ ހ ން.  ރައ ސް  ސްޓޭޓް  ދާ  ފެންވަރ ަގއި  އެކި 

 ... އި، ެއކިމިނިސްޓަރ ންނާ ،މިނިސްޓަރ ންނާއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިހަ  ،އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ށްވާހަކަކޮޅ   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ     މާފަންނ  

 ނިޒާމ  މައްސަލަެއއް.  ،އިބްރާހ މް ރަޝ ދ 

 

 )ނިޒާމ  މާއްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ

ނޫން. މި    ރައ ސް އޮފ ހޭ ބ ނ މަ. އެހެނެއް  ދެން  ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ވެރިކަން    ެގބޭފ ޅ ން މ ޅި  މިޚަވެރިކަމ ަގއި  ސިފައިން  ތަނަށް  ރާބ ކޮށްފައި  ފ ލ ހ ންވެސް    ، އޮތ މަވައްދާފަިއ    ނާިއ 

 .. .މަރާމާތ ކ ރަންޖެހިެގން މި އ ޅެނ . އޮޑިހަލާކ ވެފައި ތިބ މާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މަޖިލ ހ ގެ   ،ނިޒާމ  މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގިއ ބަލައިަގނެވޭނ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ދާއިރާެގ   މާވަށ ވަންޏާ. އާދެ!    ކަމަށް  ޚިލާފަށް ކަމެއްކ ރަމ ންދާ  ޚިލާފަށް ނޫނިއްޔާ ާގނޫނަކާ  ތެރޭަގއި ަގާވއިދާޖަލްސާެގ  

 މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢ ދ 

  ޓް އި ކޯޕަރޭަގކޮށްލެވޭނެ ކަެމއް. ދެން ބާކ  ދޮޅ  އަހަރ . ނިމިދިޔަ ތިން އަހަރ މިއ  ހަމަ ޗެކ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް އާދެ!  

އެއް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ވަރ ަގދަ ހެލްތ   ،ކ ން ނ ލިބޭތ ތަނައްވ މ ެގ ހ އްދަ ވަކި  ނަންސްެގ އ ސޫލ ން ބޯޑ  ބޭރގަވަ

މި އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  އ ޅޭ  ނ ބޭްއިވެގން  ބޯޑ   ވާހަކައަދެބިނާަގއި  އެއް  އިްއޒަތްތެރި  ކަށްންނެވ   ވާހަކައަކަށް  ދެަވނަ   .

މިލިއަން    64ބިން    60  ،އިްއޔެ ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަދަްއކަމ ން ވެސް ދެންނެވިން ؛ރައ ސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ހާ ދާއިރާެއއް ހަމަހަމަވާންޖެހޭ.  އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ިވއްކި ވާހަކަ. ވިްއކަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ހ ރި

ވާހަކަ މި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   ނަޒަރިއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން  އ ޅެނ   މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދަންނަވަން  ކ ން. 

ހ ޅ މާލޭެގ ދެވަނަ   ؛ހިއްކަން ނެިގ ލޯނެއްެގ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ދެވަނަ ފިޔަވަހި  ލޭެގހ ޅ މާ  ،ރައްދ ެވެގން ައއ 

.  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ހޭދަވ   55މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަން ާގތްަގނޑަކަށް    ،ޖަހައިރިވެޓްމަންޓް  ،ވަހި ހިއްކައިފިޔަ

އޮތ  އެތަން   މިހާރ  އެ  ،މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ  64ތަނ ން ިވއްކައިެގން   ބިން އެ  60އެންމެ  

ފޫބެދިފަ  ޚަރަދ   ދިޔަ  އެހެންހިއްކަން  މަންފާލިބޭލޯނ   ،ވ މާ.  މަސައްކަތްތައްލޯނ    ،ނަަގިއެގން  ކަހަލަ  އެކަމަށް    ،ދެއްކޭ 

ދަނ  ފެންނަމ ން. އެއ  އަޅ ަގނޑ  މި  ފަިއދާވާކަން މިއަދ  މި ،ފައިދާވާ ވާހަކަ ،ކޮށްެގން ހެދ މާ ކ ރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް

ހ ޅ މާލޭެގ ދެވަނަ ފިޔަވަހި   ކަމަކ ނ ދާނެ. ައޅ ަގނޑ  ިމއަދ  މި ވާހަކަިއަގއި   ދަންނަވާ ވާހަކައަކ . ހަމަ ކަަމކަށް ފާޑ ކ މަ

ން ޙަޤ ޤަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވި ރައ ސް ޔާމ ނަށް  ޝަޚާއްޞަކޮށް އެ ވި  ،ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށް މަސައްކަތްކ ރެްއވި ބޭފ ޅ ން

   ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވިއްޖެ.ބ .އެމް.އެލްެގ ؛ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ދެން ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ ވާހަކަ

އަދި ކިތަންމެ ވަރަކަށް  ؟ފަހަރ  ކިތައް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެތޯ  ކިތައް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ބ .އެމް.އެލ  މިދެއްކިޔަސް  ކަމެއްން  މަސަްއކަތްނ ކ ރާ  ،ކަމަށް  ެގންނަން  ސިފައެއް  ބިލެްއަގިއ   ،ނަމަ  ޢަމަލ  

ހޯ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ޖަހަިއެގން  ކ ްއވެެގންތޯ    މާ  ދިދާނެކަންތައްތަކެއް  ނެތް.  ހައްލެއް  ބޮޑ  

  ،އް ނ ވަތަ ކ ދި ވިޔަފާރި ތަރައްޤ ކ ރަން ކ ޑަ ޕަސެންޓޭޖެއްަގއި ސްޓާޓަޕް ސެލެ  ިމސާލަކަށް ؛ޓަޕްބ .އެމް.އެލްަގއި ސްޓާ

ެގ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ފައިދާ ކޮިވޑ  110 ؟ޮގތަށް އިންތިޒާމ ނ ކ ރެވެންވ   ަގއި ލޯނ  ދޫކ ރާރެސްޓެއްކ ޑަ އިންޓް

ން ބިނާކ ރަނިވި ެއއްެވސް ނަތ ޖާއެއް  އިއަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ މި  ،ނަމަ  މިވަރ ެގ ކަމެއް ނ ކ ރެވޭ  ށްކަހޯދި ބޭންކަ  ތެރޭގައި

ކަމަކަށް. ވާހަ  ެގއެމް.ޑ .ޕ   ނ ކ މެދާނެ  ކ އްެވެގންބާ  މެޖޯރިޓ ެގ  ދެކެވެނ .  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިރ އިރ ކޮޅާ  ކަ 
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ބ .އެމް.އެލްެގ ބޯޑެއް ޮއވޭ. ބ .އެމް.އެލްެގ ބޯޑަށް ައއްޔަންކ ރަނ  ކޮން  ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން ނ ކ ރެވިން މި އ ޅެނ 

އިންވެސްޓ   އަދި   ،ސަރ ކާރ ން  ؟ބައެއްތޯ ބައެއް  ބ .އެމް.އެލްަގއި  ހ ރި  ޕްރޮކްސ ސްކޮށްފައި  .  ިވޔަފާރިވެރިންެގ 

؛ ވިޔަފާރިތައް އެ  ެއއ     ،އިކ ދި ވިޔަފާރިތަކަކ  ހަމައެކަނި އަނގައިން ބ ނެލަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ޮގވާލަނ  ެއންމެ ޮގވާލ މެއް 

ށް މިހާރ ން މިހާރަށް  ބ .ެއމް.އެލަ  އޭނ ހަދާ އަޅ ަގނޑ މެން ޮގވާލަންވ ނޫންތޯ  ކަމަކަށް  ލާއިއެސް.އެމް.އ ޒްއޭ ބ ނެފައި ނިންމަ

ިވޔަފާރިތަްއ  ެއ  ވާނ     ނަތ ޖާއަކަށް ؟ނ  ކޮންކަމެއްތޯވާ  ރެސްޓް ކ ޑަކ ރަން ކ ދި ިވޔަފާރިތަކަށް. ނަތ ޖާއަކަށްބޭންކްެގ އިންޓް

ރާއްޖޭެގ މިއ ޒިޝަނ ން، ރާއްޖޭެގ އައިޓ     ،ރެހ ންތެރިންން. ރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ރަނަގޅ ވ ން. ރާއްޖޭެގ ކ ޔ ދި ކ ރިއަރައި

މާޙަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އ ފެއްދ ންތަްއ  ބިނާކ ރަނިވި  ފަންނާނ ންެގ  ބައިވަރ   އެތައް  އ ޅޭ  ލ ން އ ދާއިރާަގއި 

މަވެސް މި ބިލަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ަގއި ކޮމިޓ  މަރ ޙަލާަގއި ނަ  ،ން. ެއހެންވ މާ، މި ވާހަކަޔ ދިކ ރެިވެގންއެކްސްޕޯޓ  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމަށް ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި ހިފ . ވަރަށް  

 . ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރަޝ ދ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހ މްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ 

ހެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.  ކ ރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެްއކި ވާހަކަ އަދި އިތ ރަށް ސާފ ވާނޭ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ވަރަށް ަގދ މ  ރާއްޖެއެއް. ވަރަށް ިގނަ   ؛އްދަށްޙަިއންޑިއާ ކަނޑ ެގ ސަރަ  ،އްދަށް އިނޭގތޯޙަމި ސަރަ

 ންެގ ތެރެއިޚ މަސައްކަތް ރަްއޔިތ ން ކ ރޭ. އެތައް ސަތޭކަ އަހަރ ެވއްޖެ ރާއްޖެއެއް ިމއ . މި ރާއްޖޭަގއި ފެންނާނެ ތާރ 

 ޓ ކޮށްްއޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯރާ   ،ފޮތި ވިޔެ،  ރަށްރަށ ަގއި ފޭލި ؛ިވޔާވިޔާ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް އިނޭގތޯ. ފޭލިފޭލި

ަގއި ވެސް ައރަބިންނަށާއި އެކި ތަންތަނަށް  ހެދި ޤައ މެއް މިއ . ދިވެހިރާްއޖޭަގއި އިންޑިއާ ކަނޑ ެގ އެންމެ ަގދ މ  ތާރ ޚ 

  ހ ރި އިނޭގތޯ.  ެއއަށް ރަން ހޯދާފައި އެބަ   ،ހަރ  ބަހައްޓަިއެގން ެއކަން ކ ރަމ ން ވަރަށް ިގނަ ލާރި  ، ެގންވިޔެ ދިވެހިން ފޮތި

އިންޑިއާެގ ކަނޑ ެގ ތާރ ޚ ން ެއްއ   އިނޭގތޯ.  ގެ ނަން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، މ ެގ މިސާލެއް ތާރ ޚ އިލާއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ 

އިނޭގތޯ. ިމއ    އެކްޓ   ލިކޯކެ  ވަނަ އަހަރ ަގއި އިނިގރޭސި ޕާލިމެންޓ ން ފާސްކ ރަނ   1720ލާނަން.  އިމިސާލ  ދަންނަވަ

  ، އްދ ން ފޮތިފޭރާން ވިޔެެގން އިނގޭ ޙައިންޑިއާ ކަނޑ ެގ މި ސަރަ  ،ބޭނ މަކ   ެގ. އެއ  އޭ އެކްޓ    ލިކޯކެ ؟ކޮން އެކްޓެއްތޯ

އެޮގތަށް އެކްސްޕޯޓްކ ރ ން މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނެއް އިނިގރޭސި ޕާލިމެންޓ ން ފާސްކ ރަނ .    ،ވިޔެެގން އަދި ކ ލަޖައްސައިެގން 

އިންޑިާއެގ ދިދަިއަގިއ    ،ތޯ ތި ބޭފ ޅ ންނަށްމިހާރ  ފެނެއެއްނޫން  ،ވަނަ އަހަރ . ޭއެގ ނަތ ޖާއެއްެގ ސަބަބ ން  1720އެއ   
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ބަހ ން    ދިވެހި  ޗަކަރާ. އެއ   ،އިންޑިއާ ބަހ ން ކިޔާނ    ،ކަހަލަ އެްއޗެއް. އެ މ ހ ންެގ ރަށ ބަހ ން ކިޔާނ   ޅެއްރޮއިންނާނެ ފ 

ޔާ ސަރަކައެއް.  އެއ  ވަރަށް ިގނަ ދިވެހިންނަށް އެނޭގނެ އެ. އެއ  ފޮތިވި ؟ލަްއވާތޯކިޔާނ  ސަރަކަ. އެއ  ކޯއްޗެއްކަން އެނިގ

އިނިގރޭސި    1720 އަހަރ   ޕްރޮޑަކްޝަން ޕާލިވަނަ  ބައްރ ެގ  އޭޝިއާ  މ ޅި  ފާސްކ ރ މ ން  އެކްޓް  ކެލިކޯ  މެންޓ ން 

ވިޔޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދ ން ހަދާ. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ފަ ހ ރޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ފޭލިދިޔައ . ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަދަށްވެެގން

ތާރ ޚެއް.   ރައ ސްޤަދ މ   އިްއޒަތްތެރި  މިއ   ޤައ މެއް  ވިޔަފާރިކ ރި  ރޯމަނ ންނަށް  ދިރާސާކ ރާ    .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިއ  

ސާެގފާނ  އ ފަންވ މ ެގ  ޢ ެއއ    ؛މި ޒަމާނ  ކ ދިންނަށް. އޮަގސްޓަސް  ،ނިވަރސިޓ  ކ ދިންނަށް މިހާރ  އެނޭގނެކ ދިން، ޔ 

. ޮއަގސްޓަސް ވިޔަފާރިކ ރި ރޯމ ެގ އެމްޕަޔަރ  ، އޮންނާނެއަހަރ  ކ ރިން ޮއަގސްޓަސް. އޮަގސްޓ  މަހ ން ނަންދ ފައި  63

އިންޑިާއއިން   ،މްތަކ ން ވެސް ފެންނާނެއަހ ރި މިހާރ . މިއ ޒި  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ފެންނަން އެބަ  ށްމި ސަރަޙައްދަ

އަންނަނ    ކަލްކަތާަގއި އޭރ  ތިބ . ކެލިކޯ އެކްޓ  ؛ޕޯޗ ގ ޒ ން ތިބި ޒަމާން ؛ގޯއާ  ރާލ މާ ފެންނާނެ.އަ  ވެސް ފެންނާނެ.

ކެލިކޯ    އިންތިހާއަށް  ރ ކަން އިހ ސާސްކ ރިގ ދިވެހިރާއްޖެ ފަ  ،ލްކަތާެގ ނަމ ން. އޭެގ ސަބަބ ން އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް ކަ

، އޭޝިއާ ޔޫރަޕ ން މިކޮޅަށް ެގންނާނެ އެްއޗެއް ނެތ މާ ؛ޔޫރަޕްެގ ބެލެންސް އޮފް ޓްރޭޑ ؟ އެކްޓ ެގ ސަބަބ ން. ކ އްެވެގންތޯ 

ިގނަ  ެއއްޗެހި  ދާ  ކ ޑަވާވ މާތެރެއިން  މަންފާ  އޭެގ  ޔޫރަޕަށް  ހ އްޓ ވަތ ،  ދަރަނި  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އި،  އޭރ ެގ  ލާފައި 

ޝަން ސްޓާޓްކ ރ މާ އެ ކ ރ . މެޝަންތައް އަލަށް ސްޓާޓްރިވޮލިއ ޝަން އަިއއްސި. ެމޝިންތައް ސްޓާޓްކޮށްފި. އެ މެ

. ކޮންމެ ހަތަރ  ދ ވަހަކ ން ަގއިޔޫރަޕ    ލަރެއް ޮގވާބޮއިދ ވަހަކ ން  ހިންަގނ . ކޮންމެ ހަތަރ     ހިންަގނ  ސްޓ މް އިންޖ ނަކ ން

 ބައިވަރ  ކ ޑަކ ޑަ ކ ދިން ތިބޭ ވަޒ ފާ އަދާކ ރަން. ކ ޑަކ ޑަ ކ ދިން ތިބެނ  އޭރ . އްބޮއިލަރެއް ޮގވާ. ސްޓ މް ެއއްޗެހި އެތަ

ކަ ދައްކަން ފަށައިފި.  އިނޭގތޯ. ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި. ފެކްޓްރ ެގ ވާހަ  ސްމިތް ެވސް އަިއއްސިއެ ހިސާބ ން އެޑަމް

  ، ކ ދިންތައް މަރ ވާން ފެށިމަ ދައްކާނެތާ! އެހެންވ މާ، މި ދަންނަވަނ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް؛ އިންސާނ  ޙައްޤ ތަކ ެގ ވާހަކަ

ވިސްނަން ފާސްކ ރ މާ  ،ޖެހެއޭ އަޅ ަގނޑ މެން  މިސާލަކަށް  ެއކްޓް  ކެލިކޯ  މަހާތ   ދެވަނަ  އިންޑިއާަގއި  ފަހ ން   މާ އެންމެ 

ޖަލަށް ޮގސް    އާ ހިސާބ ންާގނދ   މާ ކަމެްއ ކ ރ . މަހާތ އްއެތަ   އިއަޅައިެގން ނިކ މެ މ ޅި މަގ ތަކ ަގއި ހިނަގާގނދ  ފޮށާ

ޯގާއއިން ޕޯޗ ގ ޒ ން ދިޔައ  ވެސް ވަރަށް ފަހ ން.   އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވި.   ބަޔަކަށް އަނިޔާވި.އްއޭެގ ކ ރ ަގއި ވެސް އެތަ

ޭއެގ  ؛ ޒަތްތެރި ރައ ސް . އިއް ލިބ ނ   ވަރަށް ފަހ ން  ،މިނިވަންކަން ވެސް ލިބ ނ .  މ ހ ން ވެސް ފޭބ އެ  ކަލްކަތާއިން  

ކ ން ނޫނޭ ދިވެހި ރައްޔިތ ން އިސްތިޢ މާރ ކ ރަނ . ޔަދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ބޭރ  ކަރަ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ  ؛ނަތ ޖާ

. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތައް އިސްތިޢ މާރ ކ ރ . އްކ ރ  އިސްތިޢ މާރ  ވެރިކަމެޔާމ ން ސ ދާ ވެރިކަން ؛ކ ރ އެ އިސްތިޢ މާރ 

ކ ްއކ ރަން ރިސޯޓެއް  ރަްއޔިތަކަށް  ކ އްކ ރަން ؟އެްއވެސް  ފ ރ ޞަތެއް ؟ރަށެއް  ކ ރާނެ  ވިޔަފާރިއެްއ    އެ ؛ އެއްެވސް 

ތެރޭަގިއ  މ ެގ ؛އް. މ ޅި ރާްއޖޭެގ ކޯޕަރޭޓިވް ބޯޑ ަގިއ އިންނަ ލޭޔަރެ  ،ެގ ބޯޑ ަގއި އިންނަާވއިރ މަނިކ ފާނަކ  އެސް.ޓ .އޯ 

  ކ ރާނ . ހ ރިހާ ބޯޑަކ ން ކ ންފ ނިތައް ހިންާގނ . އްޔަން އަރިހާ ބޯޑަކަށް މ ހ ން  މަނިކ ފާނ  ހ   އެ ؛އޮންނާނެ ވިޔަފާރި  އިމ ަގ
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އިހ ތިރާމާ ަވރަށް  ދަންނަވަނ   މި  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  އި ވިސްނަވަ   ކަމާމި  ، ށްެއކ  

އައިސްދާ ދ ވަހެއް  އެހެން  އަދި  ެވސް  ޓަކަިއ  މ ސްތަޤ ބަލަށް  ބޮޑ ވެެގން،؛ ނެކަންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިވއްކާ ތެޔޮ   ކަންތައް 

 .ރައްޔިތ ން ވަރަށް ނިކަމެތިވެފައި ތިބ ،  އަދި އެހެނިހެން ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ މ ހ ން ކަންބޮޑ ވ ން  ،މ ހ ން ކަންބޮޑ ވ ން

އިްއޔެ އަޅ ަގނޑ  ވަން  ކ ދާނެ.    ކިޔަންޏާމިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރ ޚ   ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ްއޔެ އަޅ ަގނޑ  ވަނ ، ރޭަގިއ  ލެއް ދަންނަވާނަން. އިމިސާ  ،ަގނޑ  ވަންއިރ އިްއޔެ އަޅ  .  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ނެއްތަ

އ ހ ދ    ،ދިވެހިން ވަރަށް ިގނައިން މިހާރ  ބޭނ ންކ ރާނެ  ،ައަގރ ވ ޑް ކިޔާ ެއއްޗެއް ހ ންނާނެންއިރ ަގިއ  ވަނެގ.  ކަންނޭ

ޗެއްކަން މިހާރ  މިސާލަކަށް  އްެއއ  ކޯ ރަޤ  ނަަގިއެގން ހަދާ އެްއޗެއް.  ޢަ  އެނޭގނެ. ޭއެގ  ކިޔާ އަތަރެއް. ދެން އަތަރޭ ބ ނ މާ

ފާޑ ފާޑ ެގ ސެންޓ  ހ ންނާނެ އިނޭގތޯ ވިއްކަން.    ،ޮގސް އަރ މާނ މިހެން  ،ފެންނާނެ ޖޫޕް  ފްރ  ތަންތަނަށް ވަނ މަޑިއ ޓ 

ރ  ތެރެިއންނޭ މި އަންނަނ  މި އެއްޗެހިތައް. މ ެގ ކިލޯެއއްެގ ައގ   އޭޝިއާ ބައް؟ އެކަމަކ  ައސްލ  މިއ  ކޮންތާކ ންތޯ

އަރަބި  ؛ރ ޕެންސިއ ލައެރެބް  އެބަ ފެނޭ    .ކޮށްފައި ހ ރި އެްއޗެހި  ިވޔަފާރި  އ  މި ؛، ކިލޯެއްއެގ އަގ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އަރަބި ކަރައިެގ އިނޭގތޯ. އެ އޮތ   ހިސާބަށް ޮގސް ދާއިރ     އައްސޭރިފަށ ން ޮގސް، ޕެޓްރާއާ  ،ކަނޑ  ހިސާބ ން ޮގސްރަތް

  ޙާބ  ބޭކަލ ން ޞްއަ  އިއޭރ ގަ   އްބޭޖަހަިއެގން ތިއަޅ ަގނޑ މެން މި ޖަހާ ސެންޓަށް ވ ރެ މާ މ ރ ަވސް ދ ވާ އަތަރާއި ސެންޓ 

؟ އޮރިޖިނަލް ހ ންނަނ  އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އެ ެގންދިޔަ އެްއޗެހި ވިއްކަނ  ކިހާވަރަކަށްތޯ  !ޔާލަށް ނާދޭޒަމާނ ަގއި ެވސް. ޚި

މާލޭ ާގތްަގނޑަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  1000ބާޒާރ ަގއި    އޭޝިާއ ސަރަޙައްދ ން  ެއއްޗެއް  ަގންނަ  ެއ  އަ  ، ރ ފިޔާއަށް  ރަބިން 

ބޮޑ ކޮށް. ައގ   ކަެއއްހާ ރ ފިޔާ  އް ލަ  ،ރ ފިޔާެގ އެްއޗެއް ެވއްޖެއްޔާ   1000ެގންޮގސް އެ ތަންތަނަށް ިވއްކަނ  އެ ޒަމާނ ަގއި  

އަންނަން ފެށ  މ ޙައްމަދ ތަކ ރ ފާނ     ންއޮޑިފަހަރ  ރާއްޖެ އާދޭ. އެހެން އޮޑިފަހަރ  ވެސް ރާއްޖެ އާދޭ. އެކަމަކ  ޔޫރަޕ   ބިޢަރަ

ދިވެހިންނަށް ދިވެހިން    ،ތަމަ ކަމަކ ދިވެހިން ފ ރަ  އޭޒަމާނަށް ފަހ ން. އެހެންވ މާ، މި ހ ރިހާ ދިވެހި ތާރ ޚ ން ެއބަ ފެނެ

ވިޔަފާރިކޮށްއިކިޔަވަ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ރައ ސް.  އިއްޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ  ކިހިނެްއކަމާއިދޭން  ދ މ  ަގދިވެހިންނަކ     ،އ ޅ ނ  

ެގ  ، އަޅ ަގނޑ މެން. ފ ރަތަމަ ޖެހޭނ  ދިވެހިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކ އޮތ  ދިވެހިރާއްޖެ ތާރ ޚ ން ފޮހެފަ  ބައެއް ކަމާިއ، މި

އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ކައިރ ަގިއ    ކިޔަން. މިއ   ްއޗެއްސާމި އެ  ކ ރ ަގއި ިވޔަފާރިކޮށްއ ޅ ނ  ޤައ މ ތަކާއި،  އާދަކާދަތަކާއި،

ވ މަ އެއ  ހާސް އެއ  ސަތޭކަ ކާފައޭ. ދެ ދިގ  ތާރ ޚެއް ނޫނޭ.ޑ ، ބޮއަހަރަކ  މާ  1000ހ ރި ތާރ ޚ ތަކެއް މި ފެންނަނ . 

އެްއޗެހި ވަރަށް ރަނަގޅަށް   މި ތާރ ޚ ތަކާ   އަޅ ަގނޑ މެންނާ   އެބަ،ހިސާބ ން ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ  . އެ އޭ ކާފަ  ވިހި

ހ ރ . ގ ޅިފައި  އޮންނާނެއިއަދި ދަންނަވަ  ބޮޑަށް  މި ނިންމާލަނ . އަސޭކަރައިަގިއ  ލާނަން އެކައްޗެއް. ައސޭކަރަިއަގއި   ،

އ ޅ ނ ދި  އޮންނާނެ ޮގސް  ވިޔަފާރިވެރިން  ވެހިން  ދިވެހި  އިނޭގތޯ.  ޮގސް    ،ތަނެއް  ޮއޑިފަހަރ   ތަނެްއ  ދިވެހި  އ ޅ ނ  

މި ހަމައެކަނި ތަކޫވައް. ނަޓްވެްގ  ހ ންނާނ   ރަށ ަގއި  އެ  ތަކޫވައް.  ތަކޫކިޔަނ   އޮންނާނެ. އެއ   ަވއް.  ނ  ދެއްތޯ. އެއ  

ވަރ  ތަނެއް ލިބޭ.   ބަސްތާއަކަށް އެ ޒަާމނ ަގއި އިނިގރޭސިވިލާތ ން ަގނޑ ވަރެއް  . ދިހަ ކަލޯެގކިލޯ  10  އެއ ؛ މިވަރ ެގ
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އިންޑޮނޭޝިއާެގ މޮލަކ  ކިޔާ ތަނެއް.    ،ވަރ  ތަނެއް ލިބޭ. އެ ހ ރ  އެތާނަގއި އެކަނި. މިހާރ  އޮންނާނެ  ަގނޑ ވަރެއް

މިހާރ  ވެސް. އެތާ ކައިރ ަގއި އޮންނަ ތަނެްއެގ   ތަން  މ ހ ން ކިޔާނ  މޮލަކ . އިންޑޮނޭޝިާއަގިއ އޮންނާނެ އެ  އެ ؛ މޮލަކ 

ތިބި ދިވެހިން،    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތ . އެހެންވ މާ،   ވާހަކަ މި ދަްއކަނ . އެތަނަށް ޮގސް، ައސޭކަރައޭ ކިޔާ ތަނަށް ޮގސްފައި

. މާ ިގނަ ދ ވަހެއް ނޫން  އި،މި ޖ ލ ަގ  ،މިހާރ  ތިބި ދަރިންނަށް  ،މި ޒަމާނ ެގ ކާބަފައިން ވާރ ތަކޮށްފައި އޮތް ެއްއޗަކާއި 

ދިރިތިބެވޭނ  ނިސްބަތ ން ބަލާއިރ   ވޭނ  ާގތްަގނޑަކަށްޅެމި ރާއްޖޭަގިއ އ  ތާރ ޚ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ ެގހައަ 2000

؛ ހަތަރ  ދ ަވސް. އެހެންވ މާ، މި ޤައ މ ަގިއ މިހާރ  މި ހިނާގ ކަންތައް   !ެއ ނިސްބަތަށް ބަލާ  !ހަތަރ  ދ ވަސް ކަމަށް ބަލާ

އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ   ؛ ތައް ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްމިހެން ކިޔާލެވިދާނެ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ ؛ވިޔަފާރި އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނ 

 ށޭ! ކ ރ ން ހ އްޓާލާސަރ ކާރ  ތަންތަނ ން ވިޔަފާރި  ، ިއން ވެސްފިއ ލް ސަޕްލައި  ، ިއން ވެސްެއސް.ޓ .އޯ   ،މި ދަންނަވަނ 

ވާނެ. ބޭސް ތެޔޮ ބޭނ ންވާނެ. ކާޑ  ބޭނ ން  !ކޮށްލާށޭކ ރަންޏާ ކ ރާށޭ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ކ ރެވޭ ބޮޑެތި ެއއްޗެހި. ހޯލްސޭލް

މި   މިދަންނަވާ:  ދޭށޭ. މިއ  ައޅ ަގނޑ ކ ރާށޭ. ިވޔަފާރިކ ރަން ރައްޔިތ ންނަށް  ފ ރ ޞަތ ، އެ ވެސް ހޯލްސޭލް އި ފިޔަވަ

ެގ ވާހަކަ. އެ ވާހަކަތައް  ސްމިތ އެޑަމް  ،އެންމެ ބޮޑ  އެނޭގނެ  އިކޮނިމިކ ؟ ކ ރ ަގއި. އެއ  ކާކ ތޯ  ފި މާއިވާހަކަދަްއކަ

އެހެންވ މާ، މި އެބަޖެހޭ  ؛ހ ރިހާ ކަމެއް ހިނަގން ފެށ މަ  ، މި ންނަން ފެށ ދޭކަށް ނެތިން. މި ހ ރިހާ އެްއޗެްއ އައިކިޔަ

ދެއް. މެނިފެސްޓޯަގިއ އޮތް  އ ދ ރަށް ދާން. ެއއ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ ވަ   މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ވެސް ސަރ ކާރ ން ިވޔަފާރިތަކާ

ރި ެއއްކޮށް ހ އްޓާލަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވ މާ، މެނިފެސްޓޯ ތަންފ ޛ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވެސް ސަރ ކާރ ން ވިޔަފާ ؛ޮގތަށް

 ރައ ސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، މިލަންދޫ ދާއިރާެގ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ  

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ )ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ވިޔަފާރި ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ   2013/6  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ާގނޫނ  ނަންބަރ 

ބަހ ސް މިހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން. މިއަދ  މި ބިލަށާއި އަދި ކ ރިން ނިމ ނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކަިއ  ަގއ1:00ިރާރަށް ވޯޓަށް އެހ ން މިއަދ   ގަ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  

މި ފެއްޓޭނ    ދަންނަވަން.  ދެން  ޖަލްސާ  އަރ ވަން.  އަޅ ަގނޑ   ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ަވގ ތ  

 ަގއި.  1:00

 

 { އަށް 13:02އިން  12:14 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފ ފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވ 



2220 ފެބ ރ ވަރ   32                ޖަލްސާ                     ވަނަ   10ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

71 

 

 

 ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން .  10

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ، މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނ . މިހާރ  ދެން އޮތ ޔ `. މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ެގންދި

  ވޯޓަށް އެހ ން. ިއދާރ  މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ރަނަގބ ލ  ޖައްސަވައިދެއްވ ން އެދެން.  ތައްތަކަށްމިއަދ  ވޯޓަށް އަހަން ހ ރި ކަން

ޗެކ  ކާޑ ކޮޅ ތަްއ  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ން )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ކޮށްލަދެްއވ ން 

ޗެކ  ކާޑ ކޮޅ ތައް  އިށ ނދެވަޑައިެގން  މި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    !ކޮށްލަދެއްވާޮގނޑިކޮޅ ތަކ ަގއި  ވޯޓެއް  ދެ  އޮތ .   މިއަދ  

 ފ ރަތަމަ ވޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އަހަނ .  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހާޅ އްވާފައިާވ، މަދް ؛މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ ވޯޓ  ސަތ ލް ރަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް 

ސްކޫލަށް ދިމާވެފަިއވާ ދަތިތަްއ    ،ކ ރ މަށް ޓަކައި ދެޭވ ތަޢ ލ މ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ   ،ކޮށްޙ ެގ ކިޔެވ ން ހަރ ދަނާތާއިފްތި

މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް    ރާރ  މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މާަގދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  ވ ހާވެސް އަވަހަށް ހައްލ ކޮށް

   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 ފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައި   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 42    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 36    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    36     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  19      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ެގ ނަތ ޖާ: ވޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝިޔާމްނައި އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަދް  ފަރ   ހިންގ ން ރަހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  އިފްތިތާޙ ެގ  ސަތ ލް 

ތަޢ ލ މ ،  ހަރ ދަނާކޮށް ސްކޫލަށް    ެގދެވޭ  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ދަތިތަފެންވަރ   އަވަހަށް އްދިމާވެފަިއާވ  ވ ހާވެސް   

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ.  ،  ރާރ  މަޖިލ ހ ން ބަލަިއަގތ މާ މެދ ަގއްލ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  ހަ

ޖ މ  އަދަދ މަޖިލ ހ ެގ  މެންބަރ ނެްގ  އަދަދ   ބިތި   ހާޒިރ ވެ. 87 ؛ލަ  ވޯޓ ދެ. 42 ؛މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  އްިވ  ފެންނަ 

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް  ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 36 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި 

ރާރ  މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ. ަގވ މާ، މި  . 19 ؛. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ދެްއވ  އެްއ މެންބަރ ވޯޓ 

 ާއިއ ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ްއިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ރާސާކ ރ މަށް ޤައ މ  ތަރައްޤ ރާރ  ދިަގމި  ،އެހެންކަމ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ވޯޓ 

ނަންބަރ    ިވޔަފާ  6/ 2013ާގނޫނ   ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ާގނޫނ ( )ކ ދި  ބިލ ރ ެގ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  މަޖިލ ހ ން   އަށް 

 ދެްއވ ން ެއދެން. ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

   މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

 42    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    40     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  6/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާމިލަންދޫ ދާއިރާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މަޖިލ ހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  ިއއްޒަތްތެރި    އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ )ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތ ެގ ިވޔަފާރ ެގ ާގނޫނ ( 

. 42 ؛ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ. 87 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ ލަ  މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ. މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ 

ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 40 ؛ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ . 40 ؛ންެގ އަދަދ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ 

  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލ  ރިޟާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،އެހެންކަމ ން. 21 ؛އަދަދ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ (   6/ 2013ާގނޫނ   ިވޔަފާރ ެގ  ފަންތ ެގ  މެދ   އަދި  ބިލ )ކ ދި  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ   މަޖިލ ހ ން  އަށް 

 ތިޞާދ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ވިއްޖެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް އިޤ   ،ބަލައިަގތ މަށް ފާސްެވއްޖެ. އެހެންކަމ ން

  

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .ަގއި 9:00ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ހޯމަވާ  2022ފެބ ރ ވަރ   28 ދެން މަޖިލ ހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނ 

 

 . ނިމ ނ  ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 2/23/2022 1:08:24 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Madhrasathul Ifthithaah ge hingun harudhanaakoh, dhevey thauleemuge
fenvaru rangalhu kurumattakai school ah dhimaavefaiva dhathithah
veehaaves avahah hallukohdhinumah edhi hushahalhaa Garaar
balaigathumah

Results

Present: 65
Eligible to vote: 64

Yes: 36
No: 0

Abstain: 1
Voted: 37

Not Voted: 27

VOTE - 1 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:09:08 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Abstain
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:09:08 PM]



ID Name Organisation Result

73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:09:08 PM]



Overall Voting Result 2/23/2022 1:10:52 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no.6/2013 Kudhi adhi medhu fantheege viyafaareege ganoon ah
islaah genaumuge Bill balaigathumah

Results

Present: 65
Eligible to vote: 64

Yes: 40
No: 0

Abstain: 0
Voted: 40

Not Voted: 24

VOTE - 1 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:11:37 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:11:37 PM]



ID Name Organisation Result

73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 2/23/2022 1:11:37 PM]




