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

 

 ޖަލްސ  ަވނަސްތިރީފަންސަ ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ަވސް( އަންގ ރަ) 2020 މޭ 12

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ ދ ަވސް.  19މަހ ން  ަވނަ އަހަރ ެގ ރޯދަ 1441 ،ދ ަވސް. ރޯދަ މަހ ން ންގ ރަ ީވ އަ 2020 މޭ 12ދަކީ މިއަ

ަވނަ 35ދައ ރ ެގ  ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ 2020 ،ތިބީ ށީނދެ މިއި ންަވނަ ދ ަވސް. އަޅ ަގނޑ މެ 7ނަކަތ ން  ކެތި

މި ޖަލްސ  މި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  34 ންނަަވނީެވަވޑަިއގަ ބަިއެވރި ގައިޖަލްސ މި މި ަވގ ތ  ޖަލްސ ގައި. 

 ހިނަގނީ ެވބް މެދ ެވރިކޮށް. 

 

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

 

 :ކަދެްއެކވ ންސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/35/ޖއއެޖެންޑ  ނަންބަރ   ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ އަކީ 

 

 ން ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ  .  4

 

 

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

 ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން.

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ކ ެރޭވނޭ ޮގތ އި އި ޓެސްޓ އްޑޫ ސިީޓގަ ގ ިޅެގން އަ  އ  19-ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ކޮިވޑ 

ނ ވ ތީެވ ހ ށަހަޅ  ކ އްިލ ކ ެރިވފައި  ގ އިމ ވ ދެޭވނޭ އެކަީށެގްނވ  ނިޒ ެމއްކަމ ެގ ަވސީލަތްތަކ އި، ފަރ  ރައްކ ތެރި

ނޑ  މިހ ރ  މި ތ ން އަޅ ަގޮގ ގ ޅޭ މައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. އެ މަްއސަލަ ހ ށަހެޅ މ 

ަނިއފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ށް.ޝިޔ މަ އަޙްމަދ  މެންަބރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ަނއިފަރ ނީ ަވއަރ ފ ރ ޞަތ 

 ެދއްވ ނީ. މެންބަރ . ސީދ  މައްސަލައިަގިއ އޮތް އެްއެޗއް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވައި

 

 ވ ްނ:ވ ހަކަދެއްކެ  ޝިޔ މް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 

ކ ެރޭވނެ ޮގތ ިއ ގ ޅިެގން އަްއޑޫ ސިީޓގައި ޓެސްޓ  އ  19-ކޮިވޑ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ޝ ކ ރިްއޔ   ޑަށްރަށް ބޮއ ދެ، ަވ

ކ އްލި މައްސަލަ.  ނ ވ ީތ ހ ށަހަޅ ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ަވސީލަތްތަކ ިއ، ފަރ ވ ެދޭވނެ ެއކަށީެގްނވ  ނިޒ މެއް ގ އިމ ކ ެރިވފައި

އ ޭޅ އަްއޑޫ ސިީޓަގއި މިހ ތަނަށް ީދއެްއ ދިރިރ އްޭޖެގ އެންމެ ބޮޑ  އ ބ ގ ޅިެގން މ ެލ ފިޔަަވއި  އ  19-ކޮިވޑ  

ޕަލެއް މްޮބޑ  އ ބ ދީއެްއގައި ކޮންމެ ސ  ށް ވ ރެހ ހަ 35ނެތ މ އި، އް ގ އިމ ކ ެރިވފައިއެްއެވސް ަވސީލަތެ ނޭކ ރެޭވޓެސްޓ 

ންޖެޭހ ކ ރަޮބޑ  ޚަރަދެއް ހޭދަ ، މިއީޖެހ މ އިންކޮްށެގން މ ލެއަްށ ެގންނަކ ރަން ފްލައިޓެއް ޗ ޓަރ ނަަގިއެގން ޓެސްޓ  

ކ ރ މަށް ސަލ މަތީ  ކ ރ  ޑޮކްޓަރ ންނ އި ނަރ ހ ން ބޭނ ންއަްއޑޫ ިސޓީ ހޮސްޕިޓަލ ގައި މަަސއްކަތް  ،ކަމަކަށް ވ މ އި

އަދި ޮކިވޑަށް ފަރ ވ   ،ދިއ މ އިމިންަވރަށް ނެތްކަމ ެގ ޝަކ ވ  އެ ފަރ ތްތަކ ން ކ ރަމ ން ވ ަވސީލަތްތައް ެއކަށީެގން 

ައއްޑޫ ސިޓީަގއި ހެދ މަށް ހަމަޖެހިފައިވ   ،ނެތ މ އިވެފައިން ރަނަގޅަށް ތަމްރީންަނރ ހ ނ މ ގައި ޑޮކްޓަރ ންނ އި ދި

އ އި ަވކިްނ އޮންނަ ހ ޅ ދޫ  އަްއޫޑ ސިޓީެގ ގ ޅިފަިއވ  އަަވށްަތކ   ،ނ ވ ީތއ އި އައި.ސީ.ޔޫ ފެސިލިީޓެގ މަަސްއކަތް ނިމިފައި

ކ ރަންޖެހޭ  އަދި ޮކމިއ ނިޓީ ސްޕްރެޑަކަްށ ޮގސް މީހ ން ކަރަންޓީނ  ،ންޖެހޭ ހިނދ ޚިދ މަތް ހޯދަ މީދޫެގ ރަްއޔިތ ން ެވސް 

ަވރަށް  ،ނަމަ ދިނ މ ެގ ރަނަގޅ  ޕްލޭނެްއ ނެތިއްޖެހ ލަތ ގައި ބޮޑ  އ ބ ދީެއްއަގިއ މީހ ން ކަރަންޓީނ ކޮށް ފަރ ވ 

ންެގ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކިއ ތ އަްއޑޫ ސިޓީެގ ރަްއޔި ،ކަމަށް ީވހިނދ  ނ ރައްކ ތެރި ހ ލަތަކަށް ހިނގައިދ ނެ

އެކ  ކ  އަރ ފަދަ ރަްއކ ތެރިކަމ ެގ ަވސީލަތްތަްޕރޮޓެކްޓިްވ ގި  ،ކ ެރޭވނެ ނިޒ މ  ގ އިމ ކޮށް އަްއޑޫ ސިީޓގައި ޓެސްޓ 
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-ޑ ވި ހިްނގ މަށ އި، ރ އްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި ކޮ  އިފަރ ވ ދިނ މަށް ރަނަގޅ  ޕްލޭެނއްެގ ދަށ ން މަަސއްކަތްަތއް ރ ަވ

ަރއްޔިތ ންެގ  އި،ކޮށް ފަރ ވ ެދޭވނެ ނިޒ މެއް ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ގ އިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކ ރަށް ޮގވ ލަ އަށް ޓެސްޓ  19

ަވނަ މ އްދ ެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ަވރަށް ބޮޑަްށ  170މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ންސަތ ރިޔ 

ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް. ޯވޓ ެގ  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އަޅ ަގނޑ  އިދ ރީ މޭޒ ްނ އެދޭނަން

، އަޅ ަގނޑ  ފަސް މިނެޓް ހަމަވެއްޖެ. އެހެންީވމ )ަވގ ތ ޮކަޅކަށްފަހ ( ރަނަގބީލ ެގ ައޑ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އަދި ނީޭވ. 

 ދިނ މ ެގ ނިޒ މ  ލޯޑ ކޮށްދެއްވ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓަށް މި ކޮށްދެއްވ މަށް. ޯވޓ ޑ  ނިޒ މ  ލޯދެނީ މިހ ރ  ޯވޓ ެގމި އެ

ގ ިޅެގން އަްއޑޫ ސިޓީަގިއ  އ 19-ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް ކޮިވޑ އަހަނީ 

 ނ ވ ތީ ވ ދެޭވނޭ އެކަީށެގންވ  ނިޒ މެއް ގ އިމ ކ ރެިވަފއިތްަތކ އި، ފަރ ކަމ ެގ ަވސީލަރަްއކ ތެރި ،ކ ރެޭވޭނ ޮގތ އިޓެސްޓ 

ޮގތ ްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއެގންނަވ  ޮގަތކަށް  ގ ޅޭ ބަހ ސްކ ރ މ  އަށްހ ށަހަޅ ފައިވ  ކ އްލި މަްއސަލަ 

. ެއްއެވސް އަޅ ފަިއވ  ނިޒ މ ެގ ތެރޭަގއިދެއްވ ނީ ޯވޓ  ދިނ މަށް ކަނޑަދެްއވ މަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޯވޓ ޯވޓ 

ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިަފއިވ  ިނޒ މ ަގއި ޯވޓ  ޓ ެދއްވ މަށް ޗެޓް ލޮްގަގއި ލިޔ ްއވ ނީކީ ނޫން. ޯވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ޯވޓ 

  ރ ންނަށް ލިންކ  ބައެއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ  ދެއްަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ޯވޓ  24ދެއްވ ނީ. 

ތެޭރގައި ކެލ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އި މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ ނ ފެންނ ތީ އެބަ އ ޅ އްވ . އޭެގ

ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަްނ  ތި ،އަޅ ަގނޑ  !ަކންބޮޑ ެވނ ލަްއވ  ށް ލިންކް ފެނިަވޑަެއއް ނ ަގންަނވ . ެއކަމ ބަރަމެން

 ފެނިަވަޑއެއް ނ ަގންނަވ .  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް ލިންކ   ލޭދޭނަން. ހ ޅ މ ހަމަޖައްސ ލަ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 ޝިޔ މް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 ތ އީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 52    ެގ ައދަދ : މެންބަރ ންހ ޒިރ ެވ ތިބި

 42    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    42     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 22      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ފަރ ވ ދެޭވޭނ  ،ރަްއކ ތެރިކަމ ެގ ަވސީލަތްތަކ އި ،ޭނ ޮގތ އިކ ެރޭވގ ިޅެގން އައްޫޑ ސިޓީގައި ޓެސްޓ  އ 19-ކޮިވޑ  

މަޖިލީހ ެގ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖ .  ގ ޅޭ ކ އްލި މައްސަލައ ނ ވ ތީ ހ ށަހަޅ  އެކަީށެގންވ  ނިޒ ެމއް ގ އިމ ކ ރެިވފައި

ދެްއިވ އިްއޒަތްތެިރ ަކމަށް ޯވޓ  ފެންނަ .52 ؛. ހ ޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  87 ؛ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ނ ދެއްވ  މެންބަރަކ  ެވސް ޯވޓ ށް ޮގތަކަ ަވކިކ  ނެތް. . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރ42ަ ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކ އްލި  ،. އެހެްނީވމ 22ނީ ބޭނ ންަވފ ސްވ މަށް  .42 ؛އަދަދ ެގންެނިވ މެންބަރ ންެގ ަވަޑއިބަިއެވިރެވނެތް. ޯވޓ ގައި 

 އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ އަރ ަވީނ ނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ މައްސަލަ ބަލަިއަގތ މަށް ފ ސްވެއްޖެ. އަޅ ަގ

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަތް މިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ލިބިަވަޑއިަގންަނވ ނެ. ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި . އިށްމެންބަރަ

 މެންބަރ .  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔ މް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 

މެްނބަރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ މި  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ފ ެވއްޖެ ހ ރިހ  އިއްޒަތްތެރި

 ދެްއީވތީ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް އިޚ ލ ޞްތެރިކަމ އެކ  ޝ ކ ރ  ޯވޓ  ކ އްލި މައްސަލަ ބަލައިަގތ މަށްޓަކައި

ިދެވހިރ އްޖޭެގ އެންމެ  ،އެނިގަވޑަިއަގންަނވ ނެ ،ކ އްލި ަމއްސަލަައކީވ  ށަހެޅިފައި ހ  ؛ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އޮތީ އަްއޑޫ ސިޓީަގިއ. ގ ތްަގނޑަކަށް  އޮތީ މ ލޭގައި. މ ލެ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ބޮޑ  އ ބ ދީއެއް މި އ ބ ދީއެއް މިބޮޑ  

 ،އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް  ، އަްއޑޫ ސިޓީައކީދ  ތަނެއްިގނަ ރައްިޔތ ން ދިރިއ ޅެމ ން ހ ހަށް ވ ރެ 35

އެކީަގިއ  ޔ ައއްޑޫ ސިީޓގައި އަޅ ަގނޑ މެން ހިތ މަ ،ކީެގ މަޤްޞަދަ އަޅ ަގނޑ  މި ކ އްލި މަްއސަލަ ހ ށަހެޅ މ 

 ެވހިަވނީ ދި  ދ ަވސް މިލޫމ ތ  ލިބޭ ޮގތ ން ހަ މަސްޢ ކޮިވޑ ެގ މި ކަންތަކ ަގއި މިހ ތަނަށް މަ ،ދަންނަަވންޖެހެނީ
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ފަހ ން  ތައް ެފއްެޓިވކ ރ މަށްޓަކައި މަަސއްކަތްމެނޭޖ  ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ަވތަ ޮކިވޑ ކޮންެޓިއން ޮކިވޑ  ސަރ ކ ރ ން

އެކީަގއި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ސަރ ކ ރ ން އެަބ  ބަލިމަޑ ކަން ފެށ މ  އިނޭގތޯ. ދ ނިޭޔެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ޮކިވޑ ެގ

ޮގތަށް މިކަމ ެގ މަޝްަވރ ތައް ކ ރަމ ންދ   އެީކގައި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ހިމެނޭ ރ ންނ ތިމަންނަމެން ވަޒީ ،ިވދ ޅ ވޭ 

ެވްސ  މި ވ ހަކަ ދައްކ އިރ  މެންހިސ ބަށް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ،ކ ިރން ެވސް ދެންނެިވހެން ،ނަމަެވސްވ ހަކަ. އެހެން

 ،ަވސީލަތެއް ެނތ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްލެޭވނެބ ދީ އޮތް ހިސ ބ ަގއި ެޓސްޓ ދިެވހިރ އްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ެއއް އ 

ކަންތައްަތްއ  ކަމެއް. ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން މި ދ  ހަމަ ހިތ މަކ ރ އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީނ ން ެވސް ިދެވހި ރައްޔިތަކަށް ީވތީ ިމއަ

ތެިރ މިލިއަން ިއއްޒަތް 814ލިއިރ ަގިއ އިކޮށްފި. އިއްޔެ އަޅ ަގނޑ  ނޫސްތައް ބަލަ ކ ރ މަށްޓަކައި ލައްކަ ޚަރަދ މެނޭޖ 

 ،ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ރިކ ކ ރ މަށްޓަަކއި ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން ޚަރަދ މެނޭޖ  19-ޮކިވޑ  ،ރައީސް އެަބއޮތް މިކަމަށް

ސަތޭަކއެއްހ  ޑޮލަރަށް ލިބޭ މެޝިނެއްެގ ވ ހަކަ. ދެން އެކި ަވއްތަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ އ ދައިެގ ހަތަރ 

ސަތޭަކއެއްހ  ޑޮލަރަށް ެވސް ހަމަ  ނަަވނީ މިހ ރ  ދ ނިޔޭަގިއ އެބަހ އްޭޓ ހަތަރ މެޝިން އެބަހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަން

ފަދަ ބޮޑ   ކ ެރޭވ މެޝިންތައް. އަދި މެޝިނެއް ނެތިެގން އައްޑޫ ސިޓީކ ރ  ރެޕިޑް ޓެސްޓ ޗް.އޯ އެޕްޫރްވޑަބްލިއ .އެ 

ދިެވހި ަސރ ކ ރ ން ކ ރ އިރ ަގިއ ެއީއ  އޮތް ބޮޑ  ހޭދަ މިއަދ  މި ،ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ނެތ މަކީ އެއީ ޓެސްޓ   ަގއިއ ބ ދީއެއް 

އެބަހ ރި  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ ދިެވހިރ އްޖޭގަ  .ތެރި ަރއީސްކަމެއް. އިްއޒަތް އަޅ ަގނޑ މެން ލަދ ެވިތވ ންޖެހޭ

މެޝިން އަދިެވސް. އަދި ިދެވހިރ އްޖޭަގއި ހ ރި މެޝިންތަކ ެގ ތެރެއިން ބަެއއް މެިޝންތައް އެބަހ ރި ސަރ ކ ރަށް 

ަވރަްށ  ށްއަޅ ަގނޑަ ،ން ކެރޭކޮށްފައި ެވސް. ޭއެގތެރެިއން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ދަންނަވަ ކ ރީމަ ސަރ ކ ރ ން ރިޖެކްޓ ރއޮފަ

 ،ކޮށްފައި ލޫމ ތ  ލިބ ނ  ޝީގައި ެވސް އެބަހ ރި މެޝިނެއް. ކީއްތޯ ވ ނީ އެ މެޝިން އެކްސެޕްޓ ޢ ތަބަރ  ޮގތަކަށް މަޢ މ 

ެވްސ ބޭނ ންކ ރިއްޔ . މިހ ރ  ކ ރ މަށް ެގްނޮގސްެގން ޓެސްޓ  ތަނަކަށް އޮތް ލިބަ އެ މެޝިން އަްއޑޫ ސިޓީއަްށ ނ ަވތަ

، ޫލމ ތ  މި ލިބެނީ. އެހެންީވމ ޢ ެއކީަގއި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މަ ހ ރި މެޝިނަކ  ދަނީ ޕޮލިހ ގައި ެވމ ން މިބޭނ ންކ ރެ

އި ޔ  މިކަމ ަގއި ސަރ ކ ރ ން ކ ރ  ހޭދަ މި ދަންނަަވނީ. މިކަމ ގައި ސަރ ކ ރ ެގ އިހ މ ލ  އޮތް ވ ަހކަ ައޅ ަގނޑ މެން

ނޫނީ ދިމ ނ ވ  ވ ަހކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ.  ،ކަމަށް ނ ބައްދަލ   މި ހ ންނަ އެއްަޗކ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ

 ވ ހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ނ ވ ދިމ  ދައްކ  ވ ހަކައ އި، ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަން އޮންނަ ޮގތ  އި މިކަމ ގައި ސަރ ކ ރ ން އަރަ 

ކަމ ަގިއ  ވެއްޖެމީހަކ  ޕޮޒިޓިވް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި  ،ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ  ކ އްލި މައްސަލަިއގައި ެވސް ބަޔ ންކ ރިން

ކަންތައްަތްއ  ޖެހެނީ ފްލައިޓެްއ ޗ ޓަރކޮށްެގްނ ެގންނ ށޭ. އެީއ އެ ޕަލް މްސ  ،ޕަލެއް ނަގ ަފއިމްަވންޏ  މި ޖެހެނީ އެ ސ 

. ފަހ ލ  ދެރަެވެގން ބޭފ ޅަކ  އެަބއޮތް މ ލެ ެގެނިވން ޮގތް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހ ތަނަށް އަްއޑޫ ސިޓީ ެވފައި އޮތް

މަތ ން ޙ ރަهللا އިރ ަގއި ކ ެރވ ނ ފަހ ން ޓެސްޓ  ،ކ ރިއިރ ަގއި ކޮިވޑަށް ޮޕޒިިޓްވ. އެހެންނަމަެވސްފ ރަތަމަ ޓެސްޓ 

އިރ ދަފ ޅ ން ކޮިވޑަށް ނެެގިޓްވ ސިޓީެއއްެގ ޮގތ ގައި. ިއއްޒަތްެތިރ هللا  ކޮިވޑަްށ ނެެގިޓްވ. ައއްޑޫ ިސޓީ އަދި އޮތީ
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އަދި އަޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ  ޭބނ ންަވނީކ އިރ ަގިއ ހަމަ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ައއްޑޫ ިސޓީެގ ވ ހަކަ ދައް . ރައީސް

ޮގތ ަގއި ިދެވހި ކޮންެމ  ބޫލ ކ ރ ަގ ައޅ ަގނޑ   ،ކ އްލި ަމއްސަލަިއަގިއ ެވސް ަވރަށް ރަނަގޅަށް އޮންނ ނެ ބަޔ ންކޮށްފައި

 އެ ަރއްޔިަތކ  ހ ިރ މިއަދ  ޭބނ ންވ ނީރައްޔިތަކ  ެވސް  ކޮންމެ ހިސ ބެއްަގއި ހ ރި ކޮންމެ ދިެވހި ؛ރައްޔިތަކ  ެވސް 

ކޮށްެލޭވނެ ޮގތެއް ވ ން. އެޮގތ ން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ އްލި ަމްއސަލައިަގއި ެވސް ހ ންނ ނެ ޓެސްޓ  ހިސ ބަކ ން

ކަމަށް.   ޖެހޭނެންކ ރެޭވނެ ނިޒ މ  ގ އިމ ެވފަިއ ހ ންނަހިރ އްޖޭެގ ހަމަ ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި ޮކިވޑަށް ެޓސްޓ  ދިެވ

 އެނިގފައި މި  ެގްނގ ޭޅ ސިޔ ސަތ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ިޅެގން ކޮިވޑ  ންސަރ ކ ރ  .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

 ،ކ ރ ނެ ވ ހަކަ. އެހެންނަމަެވސް އްގައި ފަސް ޮހސްޕިޓަލެއް ޮކިވޑަށް ފަްއކ ޖަނެފަސް ރީ ަގއި،ފަސް ދ އިރ އެއް  ،އޮތީ

 ކ ރެވ ނ  ފަސް ހޮސްޕިޓަލ ްނ އެ ަވސީލަތްތަްއ ނ ަވތަ ަފއްކ   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ވ ހަަކ ދައްކ އިރ ަގއި ެވސް

 ޔ ލަތ ގައި ހ ިރކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހިތ މަކ ެރވ ނ  ފަސް ހޮސްޕިޓަލ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނ ކ ރެޭވ ހ ފައްކ 

ްވ ިއކ އިޕްމަންޓް ިގނަ ކިޔ  ޕ ސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓި އެންެމ އ ދައިެގ ޕީ.ޕީ.އީ ައޅ ަގނޑ މެން މި އެީކގައި ފ ހަަގކ ރަން. 

ކަތްކ ަރްއވ  ަގއި މަސައްތަކ ނެތ މަކީ ވެސް އެއީ މިއަދ  އެ ހޮސްޕިޓަލްއެކަީށެގންވ  މިންަވރަށް ލިބެން ގައިސްޕިޓަލްތަކ ހޮ

ހިސ ބަށް ެއ  ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެންނ  ޖައްސ ކަރ ން މައްސަލަޯވނ ަވތަ ފްރޮްނޓް ލައިން ހެލްތ  ންރ ކަޯވހެލްތ 

ިމ  ،ހިސ ބަށް މި ޝަކ ވ ތައް  އ ދޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ރައްޔިތ ންެގ ަމންދޫބ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނ އެބަ މައްސަލަތައް 

ތަކ ަގއި މި ވ ަހކަތައް މި ަދއްކަނީ. ފޯމްެއކިެއކި ޕްލެޓް ،އަޅ ަގނޑ މެން އެިކއެކި މީިޑއަމްތަކ ަގއި  މައްސަލަތައް އަންނ ތީ

 ،ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ޗ ނިީޓެއއްނ ކ ރަން މިއީ ސަރ ކ ރަށް އޮޕޮ ބޫލެއްަގައޅ ަގނޑ މެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަށް ދެކިެގްނ  މިކް މި ހ ލަތަކީ މިއީ އޮޕަޗ ނިޓީެއއްޕެންޑަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ހ ލަތަކީ މިއީ

ކަމަށް އެބަ ިވދ ޅ ޭވ.  ތަން. އަދި ސަރ ކ ރ ެގ ބައެއް ަވޒީރ ން މިއީ އޮޕަޗ ނިީޓއެއް ކ ރ ސަރ ކ ރ ން މަސައްކަތް

 ެވސް  ކ ރެެވނީ އޭެގ ކ ރިންކަމެއް އެ ިވދ ޅ ަވނީ. އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަށް ލަފ އް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކިހިނެ 

ކ ރެިވފަިއ އޮތް ވ ހަކަ އެަބ މިހ ތަނަށް ޚަރަދ   މިލިައން ރ ފިޔ  814 ގ ޅިެގން ހ ލަތ ގައި ކޮިވޑ   މި ،ދެންނެިވހެން

ަރއްޔިތ ްނެގ  ދިެވހި ،ިދެވހި މ ލިްއޔ އިންން ޮގތ ަގިއ މިހ ރ  ދިެވިހ ސަރ ކ ރ  ރ ލ ކ  ބޫަގިވދ ޅ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  

ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ އިނެގންޖެހޭ އެ ޚަރަދ ެގ ތަފ ސީލ . އަދި ެއ ، ަވންޏ  ަކމަށް ފައިސ އިން ޚަރަދެއް ކ ރ 

ްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކ ޑަ އަދަދެއް ފިޔ އަކީ  އިމިލިއަން ރ  814ެވސް އެބަޖެހޭ. ން ޚަރަދ ކ ރެޭވ ކަންަތއްތައް ފެްނނަ

އަތޮެޅއްަގއި ހ ރި ހ ރިހ   ނޫން އިނޭގތޯ. ކ ޑަ އަަދދެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  

ިއ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ކަންކޮޅ ތަކެްއަގ ،ނަމަ ހޮސްޕިޓަލްތަކ ން އެ އަދަދ  ރަނަގޅ  ޮގތ ގައި ހޭދަކޮށްފިކަމ ގައި ަވނީ

ޮގތަށް ކޮިވޑަށް  ަވސީލަތްތައް ެވސް ހ ންނ ނެ. މި ދަންނަވ  ދަންނަވ  ކަހަލަ ބޭސިކ ހ ރި ހ ރިހ  ހޮސްޕަޓަލެއްގައި މި

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭނެންކ ރެޭވެނ ަވސީލަތްަތްއ ެވސް ނ ަވތަ މެޝިންތަްއ ެވސް ގ އިމ ކ ެރިވފައި ހ ްނނަޓެސްޓ 
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ަގނޑ  ހ ށަހެޅި ކަމަށް ދަންނަަވން އަޅ    ކަންބޮޑ ވ  ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން، ިމކަމަކީ މިއީބޫލ ކ ރަނީ. އެހެްނީވމ ަގ

ޑޫ ސިީޓެގ ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ގ ޅ . އަޅ ަގނޑ  ދިޔައީ. ައއްމައްސަލަެއއް މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިެގން

ޑޫ ސިޓީައށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންަނވ  މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހ ގައި ެވސް އެބަ ތިއްބެިވ ހަމަ ައއް ،ބޫލ ކ ރަންަގެވސް 

 ން ެއއްެވސް ބޭފ ަޅކަށްއިއަޅ ަގނޑ  ޔަޤީނ ން ެވސް އެ  ؛ިމކަމަކީ މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ،ސްބޭފ ޅ ން. އެހެންނަމަެވ

ސޯޝަލް  ،ދެންނެީވއަދި ެއހެން މި ؛ކަމެްއ ކ ރ މ ެގ ޮގތަކ ންއިހ ނެތި ބަހެއް ދެންނެވ މ ެގ ޮގތަކ ން ނ ަވތަ އިހ ނެތި

އެީކގައި. އަޅ ަގނޑ ެގ ލޯބި ެވސް ޮއޭވ ައއްޑޫ ސިީޓއަށް. ައޅ ަގނޑ ެގ  ަގއި ަވރަށް ޮގްތޮގތަށް ވ ހަކަ އ ޅޭތީއ އ މީޑި

ޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ެވްސ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން .ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ހިސ ބަކަށް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އޮންނ ނެ ލޯބި

އަޅ ަގނޑ މެން ަވކި ދ އިރ އެްއ  ،އި އޮންނ ނެފައި ަބޔ ންކޮށްަވނަ މ އްދ ަގ 75ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ ، އޮންނ ނެ

ައޅ ަގނޑ   މ ޅި ޤައ މ ެގ މަޞްަލޙަތ  އިސްކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމ ން، ،ކ ރި ކަމ ަގއި ިވަޔސްތަމްސީލ 

ކޮންމެ ަގއި ރ  ޮގތ  ކ ބޫލ ަގޒިންމ ެއއް ކަމަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ  ެވސް އޮތް  ށްހަމަ އަޅ ަގނޑަ ،ކ ރަނީ މިއީބޫލ ަގ

އަޅ ަގނޑ  މި ވ ހަކަ ަދއްކ އިރ   .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ ެވސް އޮތް ޒިންމ ެއއް ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑ މެން ކަހަލަ ކ ޑަކ ަޑ ިމއީ ައޅ ަގ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީހ ން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިިޓްވވެއްޖެ.  897ދިެވހިރ އްޖެއިން 

ެގ ނިސްބަތ ްނ ނިސްބަތ ން މިއީ ހަމަ އެންމެ ޤައ މެއްެގ ޕޮޕިއ ލޭޝަނ  .ނިސްބަތ ން ދަެދއްަވރަށް ބޮޑ  އަޤައ މަކަށް 

މެއްެގ ޮގތ ގައި މި ޤައ މ  މި ފެންނަނީ. އަދި މި ފައި އޮްތ ޤައ ެވއެންމެ ިގނަ އަދަދަކަށް މީހ ން ޕޮޒިޓިްވ މިއީ

ަގއި މި ޤައ މ  ޒިޓިްވެވފައި އޮތް ަޤއ މެްއެގ ޮގތ  ނިސްބަތ ން އެންމެ ިގަނ މީހ ން ޕޮއެންމެ ިގނަ، ަގއި ެވސް އްދ ހަސަރަ

ރ މ ަގިއ ކ ކ ރ މ ގައި، މި ކަްނތައްތަކަށް އެޓެންޑ ން މި ދޭހަކޮށްދެނީ މި ކަންތައްތަްއ މެނޭޖ އިމި ފެންނަނީ. މި

ލްެވފައި ން މި ކަންތައްތައް މި ކ ރަނީ. ސަރ ކ ރ  ަވރަށް ބޮޑަށް ފެއިސަރ ކ ރ  ޮއތްކަން. ލްެވފައިއަޅ ަގނޑ މެން ފެއި

  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަޓކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ތްއޮ

 ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔ .

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރ ެގ ކ އްިލ ތެރި މެންބަލަނީ ިއއްޒަތްއިިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވޝ ކ ރިއްޔ  

މަރަދޫ  . ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ އައްޑޫ މައްސަލަިއެގ ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރ ހީމް ބަރ މެން ދ އިރ ެގ މަރަދޫ
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ނެތ މަކީ ފައިލޫމ ތ  ސ ފ ެވޢ ބައެއް މަ ރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރ  ދ އި. ނައިފަަރީއސް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި

 ،ެވސްަގިއ ހ ރިހ  ޓެސްޓެއް ހ ރީ ނައިފަރ  އެއީ ހައިރ ންވ ންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ހީކޮށްެގން

ެގން އ ޅެނީ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ހ ރެެގން، އައްޫޑގައި ފެސިލިީޓޒް ނެތިެގން ކަންތައް ބޮޑ ެވެވސް ފެސިލިޓީއެއް 

ހ ިރ ަވރަށް ިގނަ ފޭކް ޓެސްޓިންގ މެޝިން. އަދި ސްލިޕް ެވސް. އަދި ކިޓް ެވސް. ދ ނިޔޭަގއި އެބަ .ރައީސް

ހަދ   ސްޓ ޓެއަދި އްޖެައކީ ކަންމަތީ ސްޓޯރ ން ޓެސްޓް ކިޓް ިވއްކ  ތަނެްއ ނޫން. ހިރ ިދެވ ،ޙަޤީޤަތަކީ މަެވސްނައެހެން

 ،އަޅ ަގނޑ މެން .ކ ރަމ ންދަނީޤައ މެއް ެވސް ނޫން. ސަރ ކ ރ ން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކ ރ ފެކްޗަރމެޝިންތައް މެނ 

އި ދ ވ ލ  ސަރ ކ ރ ން މިކަމަށް އަޅ  ޔ އަތޮޅ  މެންބަރ ން ތިބީ ނިދ ފައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ދިޔައީ ރެ އަްއޑޫ

 ؛ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ބޫލ ަގއެީއ  ކަންނ ދ ހެދެމ ން ޓ އެކަީށެގންވ  ެޓސްކ ރަމ ން. ރ އްޖޭަގއި ފިޔަަވޅ ަތއް މޮނިޓަރ

ްނ ޭއެގ ކޮށްެގލަތްތައް ބޭނ ންސީ ިރ މަދ  ަވއްެޖއަށް ލިބިފައި ހ ރ  އެހެންީވމ ،، މ ޅި ރ އްޖޭަގއި ެވސް. ސް މ ލޭގައި ެވ

ެނ އިންތިޒ މ  އެްނމެ ބޮޑަށް ބޭނ ންވ  ތަނަށް، ބޭނ ންވ  ަވގ ތަށް އެ ަކންކަން ކ ރެޭވ ،ަގއިޮގތ  އެންމެ ހެޔޮ

 ކ ރެޭވނެ އަތޮޅ ަގއި ޓެސްޓ   ޑޫ އައް  ؛ތެދެއްހަަގކ ރަން. ސަރ ކ ރ ން ހަމަޖައްސ ފައިވ ކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލ އެކ  ފ 

ކ ރ  ަވއްތަރ ެގ ިއން އެޕްރޫވް މަެވސް، ޑަބްިލއ .ެއޗް.އޯމެޝިން. އެހެންނަ 2ހ ރި އެބަ އަތޮޅ ަގއި  . ައއްޑޫލަތެްއ ނެތްސީަވ

ފ ދޭަވރަށް. އެހެންނަމަެވްސ، ހަމަ ދެންމެގައި ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ  ށްބިފައެއް ނެތް ރ އްެޖއަެވސް ލި ތަްއ އަދި ކިޓ  ޓެސްޓ 

ލަތްތައް ސީކ ރ މ ެގ ވަ ސްޓ ރ އްޖެތެެރއިން މ ލެ ެގނެސްެގން އަދި ޓެ ،ފ ހަަގކ ެރއްިވ ޮގތަށްއެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

ވ ކަން ކޮށް، ހަމަޖައްސަ ކ ރެޭވ ޮގތަށް އެ އިންތިޒ މ  ސަރ ކ ރ ންތެރޭގައި އެކަން  ެގަގިޑިއރ  24ގ އިމ ެވފައި ހ ރީ. 

ޕްރޮޓެކްޓިްވ އިކ އިމަންޓް ނެތް  ލްޅ ަގއި ޕަރސަނައަތޮ ައއްޑޫ .އ ފަލ ެއކ  ފ ހަަގކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  

ކެޭވ ަޓއިޒަރ ނެތް ކަމަށް ދެޚިލ ފ  ވ ހަކައެއް. ސެނަ އަންިގ ނެތް ކަމަްށ މި ދެކެޭވ ވ ހަަކއަކީ ޙަޤީަޤތ  ؛ކަމަށް

ކ ރ  މީހ ންނަށް ންޓްލައިންަގިއ މަސައްކަތްއްޖޭަގއި ފްރޮރ އެއް. އަދި ދިެވހި ިޚލ ފ  ވ ހަކަ ވ ހަކަައކީ ެވސް ޙަޤީޤަތ 

ދެއްކ މަކީ މިފަދަ އެއްޗެހި ނެތް ކަމަށް ވ ހަކަ ،މ ސްކ އި ،އަންިގއ އި  ލަްއވ  އ އި އަތަށްބޭނ ންވ  ަވރަށް ސެނެޓެއިޒަރ

ރި ަރއީސް. ތެ ިއއްޒަތްތްއޮއްޖޭެގ ަވރަްށ ބޮޑ  މެޑިކަލް މ ފިއ ެއއް ެއބަރ  ޚިލ ފ  ކަމެއް. އެހެެނއް ނޫން، މި  ޤަތ ޙަޤީ

ކަންަތއް ކ ރަނީ  ެވސްއިން . އެސް.ޓީ.އޯ ނ ދޭޕްރޮިކއ މަންޓް އ ސޫލ  ކަމަކ  !ގ ތ ކޮެޅްއ ދެއްވ   ވަ ޑައަޅ ަގނޑަށް ކ  

އޮތް ހ ރިހ  އެއްެޗއް، ބޭސްެވިރކަމެްއ  އިފިއ ެގ ތެރެއިން މ ޅި ރ އްޖޭަގރަނަގޅަކަށް ނޫން. ރ އްޖޭަގިއ މެޑިކަލް މ 

ޑޮލަރަށް ލޯކަލް އެޖެންޓ ން އެކިއެިކ  10ޑޮލަރަށް،  5ޑޮލަރަށް ލިބޭ އެއްޗެްއ  1ކޮށްެގން މި ރ އްޖެިއން ރޯލްކޮންޓް

ކަށް އެޅޭނީ، ޔަހަމަޤަތެއް. އެކަްނ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީބޫލ ަގެއީއ ނ ލިބޭކަން ނޫނީ އެހެން އެޖެންސީތަްއ މެދ ެވިރެވެގްނ 

 މެިޑކަލް ޕްރޮކިއ މަންޓް އޮފީހެއް ލްރ ެގ ސެންޓްރަސަރ ކ  ،ކޮށްކ މ ފިއ  ބްރޭ ކަށް އެޅޭނީ ެމޑިކަލްޔައެކަން ހަމަ

 މ ޅި ރ އްޖޭެގ... .ންދައިެގހަ



0220 މޭ 12                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  53 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

9 

 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ްސނ ަވނީސް ައޅ ަގނޑަށް ަވގ ތ   އި ން ޯވޓަށް އަހަރަރ ކ ލަިއަގިއ ަވގ ތ  އިތ  ތެރި މެންބަރ ، ކ އްިލ މައްސައިްއޒަތް

 އ ނދަޫގ. އެހެންީވމ ، ރަނަގބީލަށް...ން ަވރަށް އިތ ރަށް ދޭ

 

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

އް ަނއިފަރ  ިގނަ ވ ހަކަތަކެ  ޚިލ ފަށް ަވރަށް  އ ދެ! މިހ ރ  މި ނިންމަނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަަކއަކީ ޙަޤީޤަތ  

 ދައްކަަވއިފިއޭ.ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ .  އަްއޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި. އ ދަމް ރޮޒައިނ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ މީދޫ އަްއޑޫ

 

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

ޮގތ ން ައއްޫޑެގ ހ ރިހ   ގ ޅޭ މި މައްސަލައ  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ .ީއސްިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރިއްޔ  

ފަހ ން ެވސް ރޭގައި ެވސް  ރަމ ންނޭ. އެންމެކ ރ ން ެވސް ދަނީ ހަމަ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްބަމަޖިލިސް މެން 

ޑޫ ހ ރިހ  މެންބަރ ން އެކީަގިއ ަގއި އައް އެކީ  މިނިސްޓަރ  އަދި ހެލްތ   ރަީއސ މެން ަވީނ ހަމަ ނައިބ އަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ން މަޝްަވރ ކޮށްފަ. މި ކަންކަަމށް ޙައްލ  ހޯދ މަށް ޓަކަިއ  ގ ޅޭ ބައްދަލ ކޮށް، ަވރޗ އަލްކޮށް މި ކަންކަމ 

ދެންމެ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ  ،ނ ންަވނީއަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭ .ތްކޮށްަފއި އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަ

ހ ރި މެޝިނަީކ ޝީަގއި . ކަންޚިލ ފ  ވ ހަކަަތއް ދަްއަކވައިފި ރި މެންބަރ  ވ ަހަކދެއްކެިވއިރ  ޙަޤީޤަތ  އިްއޒަތްތެ

 މެޝިނެއް ނޫން. އެއީ ަވރަށް ކ ރީ ޒަމ ނ ެގ މެޝިނެއް. އެ މެޝިނަކަށް މިހ ރ  މި ބޭނ ންވ  ޓެސްޓ   ކ ރެޭވބޭނ ން

ބި  އަދި މިހ ތަނަށް ނ ލި ަގއި ހ ރި މެޝިނަށް ބޭނ ންވ  ކ ޓްރިޖ  އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އަްއޑޫއް ނެތްކަންހެދޭނެ ޮގތެ

މެންނަށް އެންމެ މި ކަންތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނޫނިއްޔ  ެގނެްސެގންަތއް ކ ޓްރިޖ  ކ ރ އިން އެްޕރޫްވޑަބްލިއ .އެޗް.އޯ ތީއޮ

 ،ދައްކަމ ން ފ ހަަގކ ެރއްވި ވ ަހކަ ނ ރޭގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓަރ  ނެތީމަ. ހެލްތ ކ ެރެވން ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި

އެްއޗެހި. އެހެންނަމަެވްސ،  ތަކ ކިޓ  ލިބޭ ޓެސްޓ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ތަންތަނ ން އެބަ

 ޕޮޒިޓިްވތަކ  އެބަދޭ. ފޯލްސް  ހި ެގނެްސެގން އޭަގިއ މައްސަލަތައް ނިކ މެެގންޗެނ ކ ރ  އެއް.އޯ އެޕްރޫްވޗްޑަބްލިއ .އެ 

ކ ރައްަވމ ން އެބަ ެވްސ ރިޖެކްޓ  ންތައް ޑޮކްޓަރ ކިޓ  އެްއޗެހި ިގނައިން ފެނި، މި ކަންކަން ވ ތީެވ ބަެއއް ޓެްސޓ 
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ދޭނެ. އްަސކަށް ނ ހެޗެްއސަކީ އެޮގތަްށ ެގްނނަ އެއް ޗެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ން ެގންަނ އެއް ެގންދަވ . އެހެ

ބަލް އެްއޗެހި. ައދި ފަހ ން މީގައި ލީަގްލ ޔަހެނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅ ، އެްނމެ ރިލަޖެެގންނަންސަރ ކ ރ ން 

ހި ޗެނ ކ ރ  އެއް ިއން އެޕްރޫްވޑަބްލިއ .އެްޗ.އޯ  ،ހަަގކ ރެްއީވފ   މިނިސްޓަރ  ހެލްތ  ؛ެވސް އްޔ އިޝޫޒްަތކެއް ނިކ ެމއްޖެ

މައްސަލަތައް ހ ިރ ކަމަށް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދ ނެ ެގނެސްެގން އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އޭަގއި ީލަގލީ ެވސް ިދމ ެވ

ނެތް ވ ހަކަ. ައއްޑޫ ހޮސްޕިޓަލ ެގ  .އީޕީ.ޕީ ،ތި މައްސަލައިަގއި ދެން އޮތް ދޮގ  ވ ހަަކއަކީ ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

މ ޅި ދ ނިޭޔަގއި ށް. ހ ރި ކަމައެބަ .އީ ލޫމ ތ  ދެއްވ ަފއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބޭނ ންވ  ަވރަްށ ޕީ.ޕީޢ ަވނީ މަ ފަރ ތ ން ެވސް

ެއ ބޭނ ްނވ  ަވރަްށ ނެތިެގން މި އ ޅެނީ. އެެހންނަމަެވސް، ރ އްޭޖަގިއ  .އީެވސް، ހ ރިހ  ތަނެއްަގއި ެވސް ޕީ.ޕީ

ަގިއ ހ ރި. ސްޮޓކ  ތަށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް އެބަަވގ ކޮްށެގން، ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ތަނެްއގައި ެވސް އެ  އައެްއޗެހި ސެކ  

 ންއެީކގައި ސްޓޮކ  ގައި ެވސް އޮތ މ ޔޭހި ލިބ މ ެގ ދަތިކަން މިހ ރ  މ ޅި ދ ނިްއޗެހ ރި. އެހެންމަެވސް، އެ އެބަ

ނެތިެގން އެ ދައްކ   .އީންީވމ ، މި ަވގ ތ  އަްއޑޫަގއި ޕީ.ޕީެގންދަނީ އެ ަވގ ތަކަށް ބޭނ ންވ  މިންަވރަށް. އެހެ ކ ރަމ ން ދޫ

ެވސް ރ އްޖޭެގ  ކ ރ މ ެގ ކަންތަަކށް ބަލ އިރ ޓެސްޓ  .ވ ހަކަައކީ ެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަނަގޅ  ވ ހަކަެއއް ނޫން

ޮގތަށް. އަިދ  ކ ރެޭވޓެސްޓ  ަގިޑއިރ  ތެރޭގައި މ ލެ ެގނެްސެގން ެވސް  24ކޮންމެ ދިމ ލަކ ން ެވސް މިހ ރ  އެ ހ ރީ 

 ،ސް ިވޔަން ކ ރެޭވ ޮގތް، މެިޝނެއް ެގންޮގސްެގއަްއޑޫަގިއ ޓެސްޓ  ،ދިޔަ ނަމަެވެގންއަްއޑޫަގއި އެ ކޭސް ޕޮޒިިޓވް 

ނ ވ ީތެވ ޖެއްސީސް. އެހެންނަމަެވސް، ޕޮޒިިޓްވސް ހަމަޔަަވގ ތ ން ަވގ ތަށް މި ކޮޅ ަގއި ހ ރި މެޝިނެއް ެގންޮގްސެގން ިވ

ދަނީ. ތައް ކ ރިއަށްކަން ކ ރަމ ން ެގންދަންޖެހޭތީެވ، ހަމަ އެމ ލޭގައި އެތައް ބަިއަވރ  ބަޔަކ  އެއްފަހަރ  ޓެސްޓ 

މ ލެއް ހ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ސަރ ކ ރ ން މި ކަމ ގައި ެއއްެވސް އި ބޭނ ންަވނީ ންނަވ ލަންއެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ދަ

ދަނީ.  ަތކ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކ ރެެވމ ންނޭގ ނެތޭ. އެ ަވގ ަތކ  އެންެމ ބޮޑަށް ބޭނ ންވ  ތަނެއްަގއި އެ ވަ 

މަޖިލިސް އެްއެވސް ްއޑޫެގ ނޑ މެން އައަޅ ަގނޑ މެން، ައއްޫޑަގއި އެްއެވސް ކަެމއް ނ ކޮށް ޫދކޮށްލ ކަށެއް އަޅ ަގ

ނ ިތބޭނަމޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ަވރަށް ގ ތ ން ކަންކަން ބަލަމ ންނޭ. ކަންކަން ޯގސްކޮށް  އްމެންބަރަކ  މަޑ ކޮށްެގނެ

ސެިކއ ރިީޓ  ،އިކަރަންޓީނ  ފެސިލިޓީޒ  ކ ރ ނަމޭ.ކަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެޓެންޑ  އެ ކަމަށް ަވންޏ  ދ 

ން ރޭގައި ަވނީ މަޝްަވރ ކޮށްފަ. ން އަޅ ަގނޑ މެތ ޮގ ގ ޅޭ މިޮގތަށް ޮގސް އެތައް ބައިަވރ  ކަންކަަމކ   ،ރ ަގަދކ ރ މ އިަވ

 އަދި އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ ޙައްލ  ލިިބެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެން...

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

، އަރ ަވނީރ  މި ފ ރ ޞަތ އްޒަތްެތރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ޝ ކ ރިއްޔ  އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށް.ޢަލީ ރިޟ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރިޟ  ޢަލީ މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މިލަންދޫ

ިވދ ޅ ެވ ކ ެރޭވނެ ޮގތެއް ނެތް ކަމަށް ިއ ކޮިވޑަށް ޓެސްޓ ސިޓީގަ  އަްއޑޫއ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 އަްއޑޫ  ،ން ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންަވނީތ ޮގ ގ ޅޭ އްސަލައ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްލި މަ

 އަިއއިރ  ކޮިވޑަށް ޑ ެވސް ކޮިވ އަށްއަދި ދ ނިޔެ  ،އަިއއިރ  އްޖޭގައި ެވސް ޮކިވޑ މ ޅި ރ  އް ނޫނޭސިޓީަގއި އެކަންޏެ

އެީކގައި އެކަްނ  އައ މ  އަދި ދ ނިޔެއަށް ޮކިވޑ  ،އްޖެއަށް އައ މ ެއކީިދެވހިރ  ދ ނިޔެ ތަްއޔ ރ ެވަފއެއް ނޫނޭ. ކޮިވޑ  އޮތީ

 ރ ެގ ފަރ ތ ން އެކަމަށް ޚ އްޞަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ެރެވމ ންދިޔަކަންދިެވހި ސަރ ކ ރ ެގ ސަމ ލ ކަަމށް އައިސް، ސަރ ކ 

ބޫލ ކ ރޭ. އަިދ ހަމަ އެއ އެީކގައި ސަރ ކ ރ ން ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަެކއް ަގއްޖޭެގ ހ ރިހ  ަރއްިޔތ ން ެވސް ދިެވހިރ 

 ޓަަކއި ށްކ ރ މަރައްކ ތެރި ަރއްޔިތ ްނ  ،ކ ރ މަށް ޓަކައި ކަިއ، ޮކިވޑ ން ސަލ މަތްޓަކ ރ ަމށް އެޅ މ ެއކ  ެއކަން ަޙއްލ 

ނަށް ންމެބޫލ ކ ރެޭވ. އަްއޑޫ ރައްޔިތަކ  ޮކިވޑަށް ޕޮޒިޓިްވިވކަން ައޅ ަގނޑ ަގންދ ކަން މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރެެވމ  ގ ނަިގނަ

އަްއޫޑ  .ކ ރި. ރަނަގޅ  ވ ހަަކއެއް އެީކގައި އަދި ފަހ ން އެ ބޭފ ޅ  ނެެގޓިްވިވކަން ެވސް އިޢ ލ ން ކ ރ މ އިޢ ލ ން

ލަތެއްގައި ެވސް، ހަމައަށް ހ ރިހ  ހ ރިފ  ލަތް ހ ންނަންީވ އެންމެސީކ ރެޭވނެ ވަ ސިޓީަގއި ެވސް ޮކިވޑަށް ެޓސްޓ 

ރ އްޖޭަގއި ހ ރިހ  ކަންޮކޅ ތަެކއްަގއި ެވސް، ހ ރިހ  ޞިއްީޙ މަރ ކަޒ ތަެކްއަގިއ ެވްސ، ހ ރިހ  ހޮސްޕިޓަލ ތަކެއްަގިއ 

 އް ، އެޭވނެ ހ ލަތްތައް ހ ންނަންީވ. އެހެންނަމަެވސް، ދަްނނަވ ލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީރެކ ެވސް މި ހ ރިހ  ކަމަކަށް ޓެސްޓ 

ކ ރެޭވނެ ހ ރިހ  އެ ބަްއޔަށް ޓެސްޓ  ،އްކަން އަންނ ނީޔެކ ކަށްޯތ އިނޭގނީ މ ދަމ  ކޮން ބައް ،ވ ހަކަައކީ ރައީސް 

އެީކަގިއ  ޮކިވޑ  ން. އެހެންނަމަެވސް،އެއީ ކ ރެޭވނެ ކަމެއް ނޫ ؟ހައްޓަންބަގ ިއމ ކޮށްފައި   ތ ނަގއިލަތެއް އެސީަވ

 ަޅކ  ން އެއް ބޭފ ބޭފ ޅަކ ، މިލަންދޫ 11ައޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ނަރ ދޫން  ،ނ ންޭވއަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭ

 ؛ޓ ަގއިޅި ރިސޯެވސް ދަނީ ރ އްޖޭެގ ރިސޯޓެއް، ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ނަްވނީ ދޮނަކ ކޮިވޑަށް ޕޮިޒޓިްވެވ، އެ ބޭފ ޅ ން މިހ ރ 

ކަންތައްަތްއ  ،ދީފައި ހ ރީއިޖައްސަޓީޒްތަްއ ހަމައެ ރިސޯޓ ަގިއ ފަރ ވ  ހޯދަމ ން ކޮިވޑަށް އެބަދޭ. ސަރ ކ ރ ން ފެސިލި

އެީކަގއި، މި ދިމ ިވ  ިވޑ ކޮ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ންނަމަެވސްހެއެފައި ހ ރީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް. ޒ މ ކޮށްދީތިއިން

. ިޞއްޙީ  ބޭނ ންޭވަލތް އެބަސީއިތ ރ  ަވތަކ ަގިއ ަމރ ކަޒ ހ ރި. ަގކ ެރޭވ ކަންަތއްތަކެްއ އެބައެީކގައި ފ ހަ  މައްސަލައ 

އް މ ދަމ  ެވްސ ކ ރިމަތިެވދ ނެ ކަމަށް ޓަަކއި ޔެ ފަދަ ބޮޑ  ބައްމި ،މިއަދ  ހ ރި ހ ލަތ  ،ކ ގައި ހ ރި ހ ލަތ ތަރ ކަޒ މަ

ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ލްޓަޮހސްޕި ެގންނަންޖެހޭ، ޞިއްޙީއަޅ ަގނޑ މެން މަރ ކަޒ ަތކަށް 

ބޭފ ަޅކ   11ލަތެއް ނެތް. ސީ ނެތް. ހޮސްޕިޓަލ ގައި ަވ ކ  ެގންދެޭވނެ ޮގތެއް . ނަރ ދޫއަށް ޑޮކްޓަރަފ ހަަގކ ރެިވއްޖެ

ރަކ  ޓަޑޮކް ށްކ ީރމަ ދެން އިތ ރަރަންޓީނ ެގ ކަ 30ނ ަވތަ  ެގ 25ެގެއއް ނ ަވތަ  15އެީކަގއި ރަށ ެގ  ޕޮޒިޓިްވވ މ 

މަރ ކަޒ ަތކަށް މި  . ރައްޖޭެގޭވނެ ޮގތެއް ނެތްވެ ޑޭޓްއެޮކމަ ށްަރކަޓަގައި ޑޮކްތ ހ ލަ މިވެއްދޭނެ ޮގެތއް ނެތް. 
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ެނ އެކޮމަޭޑޓްެވޭވ ކަށްރަޓަޑޮކް ްއގައިބޭނ ންޭވ. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް އެްނމެ ކ ޑަމިނ ން އެ ތަނެއެބަ ލަތްތައް ސީަވ

ޅ ަގނޑ  ހޯދ މަކީ އަ ކ ެރިވެގންދ ނެ އިްނތިޒ މެއްޮގތެއް ނ ަވތަ މިފަދަ ޚ އްޞަ ހ ލަތެއްގައި އެ ކަންކަން އިންތިޒ މ 

އަަވސް ަޙއްލ ތަެކއް ނ ަވަތ ެއީކގައި ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ ސަރ ކ ރ ން  ސްިވ ފިލ ަވޅެއް. މި ފިލ ަވޅ ން މިއަދ  ދަހިތ 

ރަށ ަގއި މަރ ކަޒ ަތކަށ ިއ  197، މި މަރ ކަޒ ތަކަށް ރ އްޖޭަގއި ހ ރިހ  ރަށެއް، އި ަވދެއް އިއަަވސް ިފޔަަވޅ ތަކެްއ އަޅ ްއވަ 

މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އ ތ ރ  ކ ރިއެރ ންތައް ެގނަ ކަށް ެގންނަންޖެހޭ އި ީކަގއި ހޮްސޕިޓަލ ތައަދި ހަމަ އެއ އެ

ން ސަލ މަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ްއަވމ ން ހަަގކ ރަން. ހަމަ މިއ އެީކަގއި ސަރ ކ ރ ން މި ބަލިން ދިެވހި ރައްޔިތ ފ 

އްޔ  އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ތ ަގއި ވެއްޖެ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގދަންނަަވން ެގންދަވ  ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަަކށް ޓަކައި ޝ ކ ރ 

ރެްއިވްއޔ  ދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި އިރ ަދކ ސްހަތަރ  މައޮތް ދެތިން ނެ. ކ ިރއަށް މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ން ސަލ މަތްެވޭވ

 ތަށް...ލަހ  އ އްމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނެއްކ ެވސް އަނބ ރ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ،މިކަމ ން ސަލ މަތްެވ

 

 ްއެކވ ން: ވ ހަކަދެރިޔ ސަތ ން

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ، އަރ ަވނީތެރި މެންބަރ . މިހަރ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ތްޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަ

 ހ ޅ ދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.އިލްޔ ސް ލަބީބަ

 

 ްއކެވ ން:ކަދެވ ހަ ލަބީބ  އިްލޔ ސް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހ ޅ ދޫ

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އ ދެ! މިއަދ  ނަިއފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް އެ  ކ ރިްއޔ އ ދެ! ޝ 

 .މައްސަަލއ  ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔ ލ  ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހ ށަހެޅ އްިވ 

ސަރ ކ ރ ެގ ސަމ ލ ކަަމށް އެކަމެއް ެގންނަންެވެގން.  ،މި ހ ށަހަޅަނީ ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށްކ އްލި މައްސަަލެއއް ރަ

ސަރ ކ ރަށް ަވރަށް ސ ފ ޮކށް  އީރަމ ންދ  މަސައްކަތްތަްއ މިކ  ގ ިޅެގން އަްއޑޫަގއި ޮކިވޑ  ޙަޤީޤަތ ގައި

ބަރ ންެގ ތައް. އިތ ރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންލަމ ންދ  ކަންރ ކ ރ ން ބަސައެނިގަވަޑއިަގންަނވ  ކަންތަްއ. އަދި 

ެގ މެންބަރ ންނަށް ެވްސ ސަރ ކ ރަށް އަދި ައއްޑޫ  ،އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ނ ިވ ކަށް ފ ހަަގެއއްމައްސަލަިއގައި އަޅ ަގނޑަ 

ހ ިރ އެބަ ހޮސްޕިޓަލ ގައި ައއްޑޫ ،ރ ބަލ އިށް ައއްޫޑގައި މިހ ރ ެގ ހ ލަތަ .ސްނ ވ  އިތ ރ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސ ފ 

 ކިޓ  ިގނަ ވ ރެ އަށް 10ހ ރި. ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރ ކަޒެއްަގއި އެބަ ޓ ކިއަްށވ ރެ ިގނަ  200 ތައް..އީ ކިޓ ޕީ.ޕީ

ްނވ  ހ ރި. އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ެއކަށީެގެއ ސ މ ނ  އެބަ ،ިގތަކ އި އަން  ،ތަކ އިސްްގޯލްވ ،ހ ރި. އަދި މ ސްކ އިއެބަ

ޮކިވޑަށް  ،ދެނީހެތައް ކިޓ  ރީ. މ ލޭގައި ޓެްސޓ  އެންމެ ބޭނ ންވ  ަވރަކަްށ ނޫން ހ ެވސް ނެތް. މި ރ އްޖޭަގއި  ަވރަކ 

ގައި ޑޫ އަދަދެއް. އަދި ައއް ތެޭރެގދޭ ސަތޭކައ  5ސަތޭކައ އި  4ދ ޅ ަވނީ ިވ ހެދޭ ކަމަށް އެ އްޗަށް ޓެސްޓ ދ ވ ލެްއެގ މަ
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އްކަތް ހެދ މ ެގ މަސަ އެހެންނަމަެވސް، ސަރ ކ ރ ން އަްއޑޫަގިއ ޓެސްޓ  ކ .މި ަވގ ތަސްޕްރެޑެއް ނެްތ  ކޮމިއ ނިޓީ

ެގ ދިެވހިރ އްޖޭ ،މެންނަށް ރޭގައި އަްއޑޫ މެންބަރ ންނ އިަގނޑ ދ  ވ ހަކަ ިވދ ޅ ަވމ ން އެ ެގންދަަވނީ. އަޅ  ކ ރަމ ން

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ސ ފ ެވެގންދިޔަ އެ  .ރެވ ނ ބައްދަލ ކ  އެކީމިނިސްޓަރ  ހެލްތ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ަނއިބ އި

.  ރ  ހ ންނަންޖެހޭނެހެދެން މިހ  އަްއޑޫަގއި ޓެސްޓ  ،ކ ރަންބޫލ ަގޅ ގނޑ  ެވސް . އަތްަތއްމަސަްއކަ އްވ ބޭފ ޅ ން ކ ރަ

ަބ ތައް ނ ލިބި ހ ރީ. ސަރ ކ ރަށް އެނ ންވ  ކ ޓްރިޖ ބޭ ަތއް ހ ރީމ އެހެންނަމަެވސް، މ ޅި ދ ިނޭޔގައި ެވްސ މީެގ ތ ށި

މެޝިންތައް ހ ރި   ޓެސްޓ  ހ ރިހ  ކޮިވޑ  ، މެޝިނ އިފަހ ެގ ،ކ ރީެގ މެޝިނ އި އިނޭގ މ ޅި ރ އްޖޭެގ ެއކި ތަންތ  ހ ރީ 

ކ ރ މަށް ޓެސްޓ   ކ ރ މަށް ބޭނ ންވ ީނ ކޮން ެއްއޗެހިތަކެްއކަން. އެެހންނަމަެވސް،ޓ ޓެސް .ންވ  ސ މ ނ ބޭނ ެއއަށް ތަނ އި 

އެޗް.ޯއގެ ރ  ޮގތ ަގއި ޑަބްލިއ .ކ ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ   .ިއ ދަތިތަކެއް ސަރ ކ ރަށް މި އ ޅެނީތައް ެގަނއ މ ގަ ބޭނ ންވ  ކިޓ 

ތައް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، މިހ ރ   ނ ެވ އެ ކިޓ  އްކެތަމ ލަސް ންތަކ އަދި މިހ ރ  އެ ކ ރ  މަސައްކައެހީަގއ އި 

ސަރ ކ ރ ްނ  އްޭވނެ ނިޒ މެކ ރެ ޓެސްޓ  މެ ހ ލަތެއްގައކ ރަން ބޭނ ންވ  ކޮންޓެސްޓ  ،ންވ  ަކމަކީޤީަގނޑ މެންނަށް ޔައަޅ 

ހ ރި. އަދި އައްޫޑގައި ޮކިވޑަްށ ފައި އެބަެރިވ ފެސިލިޓީޒްތަކެއް ގ އިމ ކ ނ ކަރަންޓީ . ރައީސްަވނީ ހަމަޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި

. ގައިގ މަތީށް ނިމ މ ެގ މަަވނީ ތައްޔ ރ ކޮ ަވކި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަްއޔ ރ ކ ރެިވ، ކ ީރގައި ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް މިހ ރ 

ނަށް ތަމަަސއްކަތް އެކީ ިނމޭނެ. ސަރ ކ ރ ން އެ ބ ަގއި ހިސ  18، 17ލޫމ ތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި މި މަހ ެގ ޢ އަޅ ަގނޑަށް މަ

ތަކ އި އިތ ރ  ްގޯލްވސް، އިތ ރ  މ ސްކ  ތަކަށްޑެސްކ  ބޭނ ންޭވ އެބަ ސޯޝަލް ސަޕޯޓްބޭނ ންވ  ސ މ ނ  އެބަ ފޮނ ވ . 

އިން އެތ  ން ެވްސ ބޭނ ންޭވ ީވހ ެވްސ ިގނަ ަތްއ ެވސް އިތ ރަށް ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ މެ.އީއް. ޕީ.ޕީއިތ ރ  އަްނިގތަ

ަގއި ރ ންނ އި އަދި ޯސޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކ  ޓަޑޮކް ،ކ ރަްއވ  ނަރ ހ ންނ އިމަަސއްަކތްންޓްލައިންގައި ފްރޮ

 ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ބޭނ ންވ  ންނަމަެވސް، މި ޭބނ ންޭވ. އެހެ އެބަ ތައްއިތ ރ  ކިޓ  ފަރ ތްތަަކށްކ ަރއްވ  މަސައްކަތް

ހަމަ  ްއޔ އްޖެފެތ ރި މިއ ނިޓީ ސްޕްރެޑެއްހަމަ އެތ  ކޮ ،ދީފައި އޮތީކަންންޤީހ ރި. އަދި ސަރ ކ ރ ން ޔަަވރަށް އެބަ

ހައްޓ . އަދި ލައްވ ، ބަލައި ސަރ ކ ރ ން އެބަ އަޅަ  އިތ ރަށް ޭއެގ ްސޓޮކް އިތ ރ ކ ރަްއވ ނެ ކަމަްށ.ަވގ ތ ން 

ސ މ ނ  މި  އަަވަހކަށް ރ ން ެވސް ގ ތ ން އެބަ ބަލަން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ސަރ ކ ރ ން ީވހ ެވސްއަޅ ަގނޑ މެން މެންބަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . ހަރ ދަނ ކ ރެއްވ ން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް  އިތ ރަށް ތައްަތއްމި ކަން ސް،ެގނެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އަރ ަވނީ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 މެންބަރ .   އިްއަޒތްތެރި މް ނ ޒިލަށް. ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގމެންބަރ  އިބްރ ހީ
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  މް ނ ޒިލް ވ ހަކަެދއްެކވ ން:ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

ަނިއފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ަގއިަލއިއޮތް ކ އްލި މައްސަ ކ ރިމަތީގައި މިރަީއސް. ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

އަދި ކ ރިންެވްސ  ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ ެވސް ަގއި އަޅ ަގނޑ އި ލި މައްސަލަމެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ  ކ އް

 ،ޚ ްއޞަކޮށް އަްއޑޫ މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން

 7 ،ންކ ރ މަށް ައއްޑޫ ހ ރިހ  މެންބަރ  ކަން ކަށަަވރ މަތ އި ަރއްކ ތެރިއަޅ ަގނޑ މެން އަްއޑޫ ސިޓީެގ ރައްޔިތ ންެގ ސަލ 

  ނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އެންމެ ން އަޅ ަގކަދ މ ންކ ރަ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތެއް ގ ޅިެގން މެންބަރ ން ެވސް 

ެގ ނައިބ އި އަދި ހެލްތ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   އިފަހ ން ެވސް ރޭެގ ަވގ ތެްއަގ

ބޭފ ޅ ންނ  އެީކަގިއ  ވ ނީ އެ ޢ ލޫމ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންއިތ ރ  މަ ިއ،ެވސް ަބއްދަލ ވ މެްއ ބ ްއަވިއ މިނިސްޓަރ  އެީކަގ

ަވގ ތ  ހަވ ލ ެވ ހ ންނެިވ  މި  ެގ ހޮސްޕިޓަލ ޓީ . އަދި ޚ ްއޞަކޮށް ެއ ބައްދަލ ވ މ ަގއި އަްއޑޫ ސިހިއްސ ކޮށްދެްއވ ފަ

ވ ހަކަފ ެޅއް. ައއްޑޫ ކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ަވރަށް ރަނަގޅ  ނެިވިއެގންަވޑަ ވެ ިއެވރިެވސް ބަޔ  ެވރި

ނ ެގ ކޮށް ދެކ ޞައްޚ  ،އ އި ިސޓީ މަކީ ައއްޑޫކ ރެިވފައި ހ ރ ގ އިމ   ކ ެރޭވނެ ރަނަގޅ  ނިޒ މެއްސިޓީަގއި ކޮިވޑަށް ޓެސްޓ 

އ އެީކގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޖެހ މެކޭ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން. އެރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދ ނެ ަހމަ ހިތްހަމަ

ލ ފ  ވ ހަކަތަެކްއ ޚިޤީޤަތ  ޙަ އި ކ އްލި މަްއސަލަިއަގމި  ،ފަކޮށްަލން ބޭނ ން އެއް ވ ހަަކއަކީމެ ބޮޑަށް ފ ހަަގއެން

އެްއ ރަްއޔިތ ްނނ  ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަ ،މިފަދަ ކ އްލި މައްސަލައެއް ،ކ ރަްއވ ފަިއވ ތީަގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ހަ

މިފަދަ ކ ްއިލ  ،ަތއްތަްއ ރަނަގޅަށް ސ ފ ކޮށް ެބއްލެވ މަށްފަހ ކަން މ ެގ ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެޅ ހ ށަހެ

ެގ ކ ރީެގ ސަރ ކ ރ ތަކ ން ހަމަ ނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްހެން. ެވދ ނެ މީ ހ ށަހެޅ މަކީ އަޅ ގަ  މައްސަލަ

 ން އެހެންމ ކަށް ެވފަިއ އޮތ ކަމަ  މ އްބޭފ ޅ ންެގ އ    ތަންތަނަށް ފޮނ ވ މަކީ އެވ އިރަށް ނ ބަލ  ެއއްޗެިހތަކެއް ަގނެބޭނ ން

ބޭފ ޅ ން ަވރަށް  މިިލއަނަކީ އެ 800އެ  ،ދ އިރ  ރަދ  ައރައިެގންޚަ ށްމިލިއަނ  ހިސ ބަ 800ެވދ ނެ. އަިދ ޚ އްަޞކޮށް 

 800 .ެވސް ހަމަ މެންބަރ  އެ ފ ހަަގކ ރަނީ ތަކ ރ ރ ކޮށް ވ ހަކަ އެ މ ީވ ހ ންނަ އަދަދެއް ދ ންނފަސޭހައިން ހަ

ެވސް އަްއޑޫ ސިީޓެގ ަރއްޔިތ ން ެވްސ ދަންނަވ ލަން. އެްއޮގަތކަށް ވ ަހކަ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެމިލިއނ ެގ ވ ހަކަ އަންނ ތީ 

  ެގން ބޭނ ންވ  ސ މ ނ  ނެތިފ ޅ ންނަށް ކ ަރްއވ  ބޭލައިނ ގައި ަމސައްކަތްހޮސްޕިޓަލ ގައި ފްރޮންޓް ،މިހ ރ  ޕީ.ޕީ.އީ ނެތި

އަޅ ަގނޑ މެންނ  ހިސ ބަށް އަދި ޚ އްޞަކޮްށ  ޓަރ ެވސް ހެލްތ  މިނިސްއި ނޫޅޭކަން ތަކ ރ ރ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރޭަގ

ހޮސްޕިޓަލ ެގ މެނޭޖަރ  ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ ކޮށްދިންކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އަދި 

ތ   ހ ންނ ނެ ކަމަށް ހެލް ަވގ ތ  ލިބެން ެވސް ޮކިވޑަށް ބޭނ ންވ  ހ ރިހ  ސ މ ނެއް މިިއ ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރަށްތަކެްއަގ

 ،ކޮށްދިން. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އައްޫޑ ރަްއޔިތ ންނަށް ަޔޤީންކަން އަރ ަވން ބޭނ ންމިނިސްޓަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ  

 ެވސް އަޅ ގނޑ މެންނ  ެއކީަގއި ތިބިކަން. ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މ ހިންމ  ަވގ ތ ކޮޅ މި ސަރ ކ ރ ން 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއް

 ތްތެރި މެންބަރ . އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަ

 

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

 ލިއިރ  އަޅ ަގނޑ  އިވ  ކ އްލި މަްއސަލަިއެގ ސ ރ ީޚއަށް ބަލަ މި . މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައިއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝ ކ ރިއްޔ  އި 

 ،ކަމަކ   ދެކ ނ ގައި ތިއްެބިވެއއްއްޖޭެގ އެންމެއ ޚ ތ ން ރ  ،ނޑ މެންެގ އަޚ ންއަޅ ަގ ؛ެވސް ހަމަ ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ިވ

ނައިފަރ   ،ޅ ެވިވދ  ކަމަށް ޮގތް ތަނ ގައި. ހ ލަތ  ހ ރި އެ  ބީތި ބޭފ ޅ ންނ އެކ  މި ެވސް ހަމަ އެ އަޅ ަގނޑ މެން

 ،ސްެވސް ކަންޮބޑ ވ ން ލިބ ނ . އެހެންނަމަެވ ނޑ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ މައްސަލައަްށ އަޅ ަގ

 ،ޑޫެގ ބޭފ ޅ ންތ ން ތަމްސީލ ކ ރަްއވ  އައް ެދއްެކިވ އައްޑޫ ރަްއޔިވ ހަކަފ ޅ ކ ރިން  ެގައޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމ ތ ތަކ ން  އެ  ،ތް ެދނެަވަޑއިަގންަނވ  ބޭފ ޅ ންޮގ އަްއޑޫެގ ހ ލަތ  ހ ރި ،ިގަވޑަިއަގންަނވ ނއަްއޑޫ އެ

ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްިލ  ،ްށ މިހ ރ  އެނގިއްޖެއަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ސ ފ ކޮ

ޤީޤަތެއްެގ ޙަެވސް. އަދި މިއީ  ކަހަލަ ރަނަގޅ  ނިޔަތެއްަގއި ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމެއް ނޫންކަންމައްސަލައަކީ ެއްއެވސް 

މިހ ރ   ކަންމައްސަލަެއއް ތްނެ  ، މެރިޓެއްންީވމ ެވސް. އެހެ މައްޗަށް ބިނ ެވެގން ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަެއއް ނޫންކަން

 ،ިގއްޖެ. އެހެންަނމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނލޫމ ތ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެޢ ލިބ ނ  ސ ފ  މަ އަޅ ަގނޑަށް ދެންމެ

މެްނ  ދ ިއރ ެގ ހ ލަތަށް އަޅ ަގނޑ ޙީއްޞި ެވސް ރ އްޖޭަގއި އި ތ ަގޙަޤީޤައެބަހ ރި.  އްބައެއް ކަްނތަ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ

ަވރަށް  ،ބަރ  ިވދ ޅ ިވ ޮގތަްށ ަވރަށް ލަދ ެވތި ންިވސްނ އިރ  އޮތީ ހަމަ ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ޮގތް.  އިރ ަގއި މިކަން އޮތްގައި. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނިޒ މ  ވ ސިލ ީވޮގތެއް  ނަންޖެހޭ ަވރަށް ދެރަަވރ ަގންލަދ 

މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ނ ންޭވކޮށްލަން ބޭސް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގއިްއޒަތްތެރި ރައީ ަވކިން ޚ އްޞަ ޮގތެްއގައި

 މިހ  ބޮޑަށް ނ ރައްކ ތެރިެވެގން މި ބިރ ެވިރކަން  ތެރި ބައްޔެްއެގރައްކ ަގޔަށް އަރ  ނ  ަގިއން ،ިވޑ ވ  ކޮކ ރިމަތިެވފައި 

މިއ ލ އެްއެގ ޓެއިލް ފޯިވހަ ކޮކްއޮތް ސަރ ކ ރ ން ތައްޔ ރ ކޮށްފައި ކ ރި ކަން ކ ރިން ކ ީރގައި ރ އްޖޭަގއި ެވރިދިޔައީ 

އިންސ ނ ްނެގ  ،ސްންޓަކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީހިމެނޭ ފ ރަތަމަ އިންްގރީިޑއެ ، އޭަގއިސަަބބ ން މިއ ލ ެގސަބަބ ން. އެ ފޯ

މ ޅި ރ އްޖެއަށް އަހަރަކ  ކޮންމެ  ،އަހަރަކ  ރ އްޖެއަށް އެިކއ ރޭޓްކޮށް ދަންނަވ ނަމަ ؛ކ ރ ން. މ ލެއަށްރި ަވގ  ިވޔަފ 

ެތރެއިން ިގނަ ބަޔަކ  އަންނަމ ންދިޔައީ މ ލެއަށް. ބައްލަވ  ެގންދިަޔ. އޭެގޖައްސަމ ންއްން ތޮމީހ  27000އަހަރަކ  

ޑިހަ ތިން ށް ސަތޭކަ އަ ހ ްސ ހަ ހަ ަލއްކަ ތިރީސް ަވނަ އަހަރ ެގ ހިސ ބ ތަކ ން އެއް 2018 !އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އި ހ ރި ކަންަތއް. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ މީހ ން ރ އްޖެ އެތެރެކޮށްފަިއޭވ. މިއީ  ސީދ  ަވގ  ިވޔަފ ރިައށް ކޮށްފަ

މިލިއަން އެމެރިކ  ޑޮލަރ ެގ ަވގ  ިވޔަފ ިރ  100ހޭ ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސ ަތކަށް އަހަރަކ  ބެ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކަމ 

ހިރ އްެޖ ޭއެގ ބޭނ މަކީ ެއއްެވސް ހ ލެއްަގއި ިދެވއިންސ ނ ން ބޭނ ންކޮށްެގން ިމދިޔަ ސަރ ކ ރ ތަކ ން ހިްނގ ފައިވ ކަން. 

 ،ނ ޖައިޒ  މަންފ  ހޯދ މ އި ،ދ މ އިސިޔ ސި ހަރަކ ތްތަކަށް ފައިސ  ހޯ ،ނޫން. އޭެގ ބޭނ މަކީމެއް ވ ކ ރިއެރ   ކޮށްޤީތަރައް

ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިސްތިޤްލ ލ ިއ މިނިަވންކަން ބޭނ ންކޮށްެގްނ ނ ޙައްޤ  ޮގތ ގައި މ ްއސަނދިވ ން. ޭއެގ ނަތީޖ  މިއަދ  

ނި ކޮިވޑ ެގ ހަމައެކަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ ތޮއްޖެއްސ މ ެގ ނަތީޖ އަކީ  ،ނީފެންނަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

ގައިންަގޔަށް އަރ  އެހެްނ  ޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި އޮތީ. ޓައިމް ބޮމެއްެގ ޮގތ ަގއި ހ ރިނޫން މިއަދ  އަ ނ ރައްކަލެއް

މީހ ން އެބަތިިބ  3446 ؟ނަވ ތޯަވޑަިއަގންިގނއެ ،ނ ރައްކ ތެރި ކިތަންމެ ބަލިަތކެއް އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ޒަތްތެރި ަރއީސްލް އޮތް މީހ ން. އިއްބަލިފެތ ރިދ ނެކަމ ެގ ޕޮޓެންޝަ ،މީހ ން ގެ ބީ -ސްދޫކޮށްލ ފައި ހެޕަޓައިޓި

މީހ ން ޕޮޒިޓިްވ ކޭސް އެބަހ ިރ  510ސް ބަލީެގ ލްމީސަެގ ނިޔަލަށް 2018އިން  2015 ؟ިގަވަޑއިަގންަނވ ތޯނއެ

ިގެގން ެއކި ނރ އްެޖއަށް ހަމަ އެ މީހ ން އެބަތިބި 342ޓީ.ބީ ބަލީގައި  .ށް ދޫކޮށްފަރ އްޖޭެގ އެކި ސަރަހައްދ ަތކަ 

ަގޔަްށ  ނ ކ ރެިވ ަގއިންނޑ މެންނަށް ކޮންޓްރޯލް. މިދެންނެިވ ަވގ  ިވޔަފ ރީެގ ތެރެއިން އަޅ ަގށް ދޫކޮށްފައްދ ތަކަސަރަހަ

 ޚިދ މަތް ޙީއްޞިއްެވެގންތޯ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޮގތް. ކީ  އަރ  ބަލިތައް ރ އްޭޖގައި ެފތ ރ މ ެގ ޕޮޓެންޝަލް އޮތް

ކީއްެވެގންތޯ ެއ  ؟ހޮސްޕޮޓަލް ބިނ ކ ރީ އިން ރ އްޖޭެގ މ ލޭަގބިލިއަން ރ ފިޔ  ދީެގ 2.1ކީްއެވެގންތޯ  ؟ކ ރީމަރ ކަޒީ

އްެގ ށެކިތަންމެ ރަ ،ެއ އިންެވސްޓް ެއޮގތަށް ކ ެރވ ނ  ނަމަ ؟ނ ކ ރީަތކ ަގއި އިްނެވސްޓ ފައިސ  ރ އްޭޖެގ ސަރަހައްދ 

ކަމެްއ ެގ ދ ރ އަދި ޮކިވަޑކީ އިްއޔެ މެން ، ޚިދ މަތް ހ ންނ ނީ ރަނަގޅަށް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްޙީއްޞިކިތަންމެ 

 ،އަށްދަނީ ދިއްދޫ  ތ ރ ކ ރ ްނ ފ ރައިެގން ކަނޑ މަގ ން ދަތ ރ ކޮށް އެ ން،ތޯ މ ބަނޑ  މީހ ން އ ލިަގމ އިއިނޭގތޯ. ކޮބަ

ހ ރި ެޓްކނޮލޮޖީ. މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކ ެގ  ައިއއްސަ ދ ނިޔެއަށް ،އްޖެއަށް މ ކ ީރަގިއ ރ  އީކ ރަން. މިޓަށް ްސކޭންށްފ އްކ ޅ ދ 

އި ހ ންބަލ  ކަށިަގނޑެއް. ންނ މަރ ކަޒ ތަކަކީ ޮޑކްޓަރ ިއ ދެ ނަރ ހ  ޙީއްޞި. މިހ ރ  ހ ރި އެހީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ލިބޭ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޭޖެގ ަބިއތޯ ކޮ ؟ކ ިރ ހ ލަތެއްތޯމިީއ ކޮންބަަޔކ  ަތއްޔ ރ  ؟އްޤީޙަހ ލަތ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި

ެގ ފައިސ އަށް މައެކަނި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ ހަ ؟ޮގތް ކ ރެވ ނ ބޭނ ން މ އްސަނދިކަން ތޯ އެ އިކޮބަ ؟މ އްސަނދިކަން

 .. .އަޅ ަގނޑ މެން އަމ ނ ތްތެރި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

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

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދަށް. ހިތަދޫ މެދ  މެން
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 ހިތަދޫ މެދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ރ އްޭޖެގ ހ ރިހ   މި ،ދ  މައްސަލައަކީކ ރަމ ންޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބަހ ސް

 ،އެކަންޏެްއ ނޫން ައއްޫޑެގ ރައްޔިތ ން ،ިދެވހިރ އްޖެއަްށ އައ މ  ގ ިޅެގން އް. ޮކިވޑ ރައްޔިތ ން ކަންޮބޑ ވ  މައްަސލައެ

 ސަރ ކ ރ  ެވިރކަމ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ،އެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް. މ ޅި ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން

 ؛ނަށް އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ ެގ ރަށ ގެ ޔިތ ން ނިޒ މ  އޮތް ހ ލަތ  ހ ރިހ  ދިެވހި ރައްޙީއްޞިދިެވހިރ އްޭޖެގ  އިރ ހަވ ލ ވި 

ހަމަ ނަމެއްަގއި  ،ންޓެއްއެްއެވސް އިކ ިއޕްމަ .ެވސް ނެތް ކޯންަގނެޑއްހ  މިންަވރ  ރހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ގައި އެއަ

ވ  އްހިސ ބ ގައި އޮ  ެވސް ނެތް. އެ މިންަވރ  ސިރިންޖެއްހ  .ަވނީ ކަމެއް އަެނއް ،ހ ރި ހޮސްޕިޓަލެއް ހ ރީ. ވ ރޭ ެވހެނީ

މ  ަރއްޔިތ ންނަށް އްދެއް އ ޢ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވ ؛ަރނަގޅ  ،ެގންޮގސްހިސ ބަށް  އެރ ން އެ ހޮސްޕިޓަލް މި ސަރ ކ 

ރ އްޖެއަށް ދިމ ީވ.  ޑ ށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަނިޮކށް ކޮވި އަެއ މަސައްކަތ  ދިމ  .ދިނ މަކީއި ނިޒ ެމއް ޯހދަޙީއްޞި ރަނަގޅ  

 ދ ނިޔޭެގ ެއއްެވްސ ޤައ މަކ ްނ ތައްޔ ރ ެވފަިއ އޮތް ަބއްެޔއް މ ިޅ  ،ޏެއް ނޫންެއކަން ރ އްޖެ ރ އްެޖއަށް ދިމ ިވއިރ  ކޮިވޑ  

ބޭނ ންވ   ްއޔަށްމި ބަ ެވސް މި ބަލި އައީ ކަެމއް. ހަމަ ރ އްޖެއަށް ކަށް ދިމ ިވޔަނޫން. މި ބަލިމަޑ ކަމަކީ ކ ްއލި

ދަން އ ޅ މ ެގ ސަބަބ ން ެއ މަކ ން އެްއކޮށް ހޯއ ޤަމިނޫންެވސް ތަކެތި ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ   ،އ އި.އީޕީ.ޕީ ،ކ އިޕްމެންޓ އިއި

އ ފައްދ  ޤައ މ ތަަކކަށް ެއކަމެއް ނ ކ ރެވ ނ . އެހެންީވމ ، ިމ އިކ އިޕްމެންޓްތައް ލިބެނީ ަވކި މިންަވރަކަށް. އެހެންީވމ ، 

ަވގ ަތކަށް ބޭނ ންވ  ަވރަކަށް  އެ ، މަޢ ލޫމ ތ  ލިބ ނ ެވސްއި ަގނޑ މެންނަށް ރޭަގެވސް ލިބޭ މިންަވރ  އަޅ  ރ އްޖެއަށް

  ަވގ ތަށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް ހ ރި މި ެވސް  އިކަމަށް. އައްޫޑަގ ހ ރި ިއކ އިޕްމެންޓްސް ލިބެން އި ިގނަ ތަންތ ނގަ ރ އްޖޭެގ

ށް ތި ދ ަވހ ން ދ ަވހަމިނޫންެވސް ބޭނ ންވ  ތަކެއި ައދި ޓ  އަށް ބޭނ ންވ  އިކ އިޕްމެންައއްޑޫ އަދި  ،ކަމަށ އި

އަްއޑޫ ސިޓީައކީ ައއްޫޑ  ،ޓަރ  ިވދ ޅ ިވ. އެހެންނަމަެވސް ކަމަށް މިނިސް ެދއްވ ނެއިން ފޮނ ވައިއ  ފްރަިއޓްެގ ޒަރީރއެއަ

ކޮންެމެވސް ަވރަކަްށ  40ަވރަކަށް ހ ސް މީހ ންނ  ެއއްޮކށް  12މ ލަކ ެގ ަވއްފ  ،މީހ ންެގ ިއތ ރަށް 33000ސިޓީެގ 

މ ، އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވ ކ ރ  ތަނެއް. ެއކަން އޮތީ އޮންނަންޖެހޭ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ޫނން.ދ މަތްހ ސް ރައްޔިތ ންނަށް ޚި

ދިެވިހރ އްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔ   ،ެވސް ޮގވ ލަން ެވސް މިިނސްޓަރަށް ެވސް އަދި ސަރ ކ ރަށް އިމި ފ ރ ޞަތ ަގ

ކ ފ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ސަމ ލ ކަމެއް ދެއްވ ނީ. ދިެވހިރ އްޭޖެގ މަނި މީަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ފ ރ ނައަށޭ ތިމަން ،ިވދަޅ ެވަފއޭ އޮތީ

 އި،ަވަޑިއެގން ތިއްބަވަ ެއކަމ  ހަވ ލ ވެ  ،ރ ބ ންކޮށްފައި މި މަސައްކަތް މިހެން ކ ރައްވ އިރ ޤ ތިޞ ދ  އެްއކޮށް ޤްއި

ިވޑަށް ެވސް މަ ކޮެވސް ހަިއ ައއްޑޫ ސިީޓގަ  އި،ށް ކަންކަން ކ ރެޭވނެ އިންތިޒ ެމއް ރ ވަ ކޮެވސް ފ ސްޓ  މިއަށްވ ރެ

ންދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ީވހ ެވސް ެގމިހ ރ ެވސް ކ ރަމ ން ؛ކ ރެޭވނެ ރަނަގޅ  ނިޒ މެއް ީވހ  ައަވހަކަށްޓެސްޓ 

ހޯދ  ޕޭޝަންޓ ންނަށް  ަކމެއް ނޫން ކެންސަރ  ބައްޔަށް ފަރ ވ  ެވސް ަވކި ކ ޑަ އަދި މިއަށްވ ރެ ިއ،އަަވހަކަށް ކޮށްދެްއަވ
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ނީެގ ހަމަ އެއ އެއްކޮްށ ިކޑ  ،ެވސް ކ ެރޭވނެ އަަވްސ ނިޒ މެްއ ގ އިމ ކޮށް  ސިީޓަގިއ ެއކަން ޑޫއައް  .ފަރ ވ  ދިނ މަކީ

ެވސް އެބަ  މިކަމަށް ،ވ ތީ ކ ރަމ ންދ  ބައްޔަކަށް ށް ރައްޔިތ ން ތަހައްމަލްެވސް ރ އްޭޖެގ މިހ ރ  ަވރަށް ބޮޑަ ތަކަކީބަލި

ެގ ޑޫ ައއް ،ްއޑޫ ސިޓީަގއި ީވހ ެވސް ައަވހަކަށް ގ އިމ ކޮށްމިކަންކަން އަބޭނ ންޭވ އަަވސް ފަރ ވ އެއް ިލބެން. އެހެންީވމ ، 

ދެްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި އް ހޯއްަދަވއިައަވްސ ޙައްލެރައްޔިތ ންެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ީވހ ެވްސ 

މިކަން  ހެން މިދަންނަަވނީ ފޯސްައށް ެވސް ޮގވ ލަން. އަޅ ަގނޑ  މިކ ެވްސ އެދެން. އަދި ޓ ސް ެގ އަރިހ ންމިނިސްޓަރ 

ެވން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އަށްވ ރެ ަތންކޮޅެއް ހަލ ިވކޮށް މިކަންތަްއ ެގންދެމިއެކަމ ން ްއަވނީއެކޭ ނޫން. ސަރ ކ ރ ން ނ ކ ރަ

 ،ަވީސލަތްތައް ެވސް ގ އިމ ކ ެރިވ އިކ ރަްއވ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އެތ ނަގއެއ އެްއކޮށް ައއްޑޫ ސިީޓަގިއ ކަރަންޓީން

ިގަފއި އޮތް ޮގތ ން ކ ރިއަށް އޮތް ދެތިން ނައޅ ަގނޑަށް އެ ިއ،ސްޕިޓަލް ެވސް ީވހ ެވސް ައަވހަކަށް ނިންމަހޮ ޑ  ކޮިވ

ައއްޑޫ ސިީޓ  ،ތައްޔ ރ ކޮށް  ށްެވސް ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަ ދ ަވސް ތެރޭަގއި ނިމޭނެ. ެއތަނ ން

އްޔ  ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ަހކަ ނިންމ ލަން. ޝ ކ ރިމިކަމަށް ތައްޔ ރ ވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެކޭ ދަންނަަވމ ފ ރިހަމައަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

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

 ތްތެރި މެންބަރ . . ަވިއކަރަޫދ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަށްޙ ސައިން ޒިޔ ދަ

 

 ބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔ ދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ަވިއކަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެން

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ރަތަމަ ެވސް  ވ  ކ ްއލި މައްސަލައ  ބެހޭ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހ ށަހެޅިފައި މި

 ؛ެގނީން އޮތްކަން ނޭނތ ަގއި ަމއްސަލަ މިހެަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގކ އްލި ަމއްސަލަެއއް ނޫނޭ. އަޅ   ،ދަންނަވ ލަން އޮތީ

ހިސ ބަށް އައިސް މިއޮތީކީ. ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިވދ ޅ ިވހެން ަވރަށް ދަކ  ނޫން މިކަން މިހ މިއަ

އް އަިދ ޅ  ދ ަވްސަވރެ ަގހ ލަތ ގައި އޮންނަތ . މިއަށްވ ރެ ރަނ  ހ ލަތ  މިޙީއްޞި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭެގ  ޒަމ ންވެއްޖެ

ރ އްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑ   ،ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮްށލަން ދެން އަނެއްެވސް ނ ދޭ. ިއ ަގނޑ މެންނަކަށް ހަޔ ތ ގަ އަޅ 

ެވސް އަދި ނެތް އި އޮީތ ބޮޑ ތިލަދ ންމަތީގައި. ޮޕޒިިޓްވ ކޭސްަތއް ެވސް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ ގަ  އ ބ ދީއެްއ މި

މ  ކ ީރަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަލީމް ެއ  ،މީެގ ކ ީރަގއި ، ކަމަށް އެކަންޏެއް ނޫންއަދި މިެތއް. ކ ރެޭވނެ ޮގޓެސްޓ 

ރަށަކަށް މިއަދ  އޮތީ ކ ޅ ދ އްފ ށި އެކަނި. ނ ަވތަ ދިއްދޫ އެކަނި. މިއީ  ިވއްސޭ ފ ހަަގކ ރެްއިވހެން ހަމައެކަނި މީހ ން

ދެން ފަހަރެއްގައި އިްއޒަތްތެިރ  ؛ައއީކީ  އަދ  ކޮިވޑ މި ؛އީކީކަނީ. މިދައް އަޅ ަގނޑ  މި ަވރަށް ބޮޑ  އ ބ ދީއެްއެގ ވ ހަކަ 
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 ކޮށްލަން ލިބ ނ ރޭޓ ބްބޭފ ޅ ންނަށް ހަމައެކަނި މި ސަރ ކ ރ ަގިއ ސެލް މެންބަރ  ޝިޔ މަށް ެވދ ނެ ިމއީ އީަދކަށް. އެ

ެގންދޭ.  އެބަދެމ ން  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ ސަރ ކ ރ ން ަވރަށް ރަނަގަޅށް މިކަމ  ބެހޭ މަޢ ލޫމ ތ ތައްކަންކަން މިއީ. 

 ،ޤީޤަތަކީޙަކ ރެޭވނެ ަވރ . ކ ޅ ދ އްފ ީށގައި ޓެްސޓ  ،ކ ރެޭވނެ ަވރ އި މިކަން އޮތް ހިސ ބ އި އަދި އައްޫޑެގ ތަންތ  ޓެސްޓ 

ސިްނގ  އިލ އަކަްށ ޑޮަކޓަރެއް ހ ްނނ ނެ ކަމަކަށް ބޮޑެތިޢ މިސ ލަކަްށ  ،މިއީ ބަޔަކ  ެވިރކަމ ން ފައިަބއިެގން ިދޔައިރ  

ބިލިއަން ރ ފިޔ ެގ ވ ހަކަ ެދއްކި. ިމއީ  1.5ލި އެންމެ މީހަކ  ކ  ،ކޮށްަފއި ބަަޔކ  ދިަޔއިރ ރިކަންެގން ެވ ދަމައިބެނ 

 ަޝރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅޭ ަވރ ެގ ލ ރީެގ ވ ަހކަ ައޅ ަގނޑ  މިޓ  5ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި  ،ރ އްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި 

ކަންކަން  ެވްސ ެއވ ހަކަ ަދްއކ ފައި އޮތީމަ. މި . ެއއީ ކ ރިންކ ނަން ނ ދައްމިލިއަްނެގ ވ ަހކަ ައޅ ަގނޑ   800ދައްކަނީ. 

ެވސް މި ސަރ ކ ރ ެގ ނިޔަތް ރަނަގޅ ކަމ ެގ އީ ެގންދ ކަމީ މިނ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކ ރ ން ކ ރިއަށް ސިއްރ 

ކޮށްިލ މީހ   ްޓީވޓ ެއވ ހަކަ ،ެއޗްަވން އެްނަވން ރ އްޖޭަގއި ފެތ ރިެގްނ ައއިއިރ   ،ދ ން ެއބަހ ރިނހެކި. އަޅ ަގނޑ  ހަ

 ހ ލަތ  އޮތް ޙީއްޞިއިނޭގ މި  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން. އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ދ ަވސް އެޖެހ ނ . ޖަލ ގައި އޮންނަން

 ަގއިއޮްތ ބޮޑ  ތިލަދ ްނމަތީގައި ސ ފ  ބޯފެންފޮދެއް ލިބެން އޮތީ ކިތަްށ ރަށ  ކަނީ މިދައް  ނޑ  މިމިންަވރ . އަޅ ަގ

އެކަނި އައްޫޑ ސިޓީގައި މި ފެސިލިޓީޒް ބައިަވރ  ކަންަކން އެބަހ ރި. ހަމަ ކަމެއް. ެވ އޮތްއަދި ނ  ެވސްއީ މި ؟ހެއްޔޭ

ފ ރ ޞަތ ެގ ފައިދ  ނަަގން ބޭނ ްނަވނީ.  ހަމަ އެންމެ ނިޔަތެްއގައި. މި ލީ މައްސަލަ މި އި އެކަން ފ ހަަގކ ރަްއަވ ނެތީމ 

މިނޫނަސް އަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖޭަގިއ   މިފ ޅ ކޮށްލަން ލިބ ނ  ަވގ ތެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އ ފ   ،ކޮށްލަންރޭޓްބްސެލެ އީމި

ޝިޔ ްމ  ،ނޮމިކް ިމނިސްޓަރ  ެވސް ރ  އިކޮބަލި ފެތ ރިެގން ރ އްޖެއަށް ައއިއިރ ަގިއ އޭ "އެްޗަވން އެްނަވން"ދ ށިން 

ފަސްޓްލޭޑީ އޮފީހ ގައި. ެއޮގތަށް އެކަްނކަން  ެގރ އޭ ،ެވސް އިންނެީވ ހަމަ އޮފީހ ގައި ޕެނަޑޯލް ބަންދ ކ ރަން

ެވދ ެނ ފަހަރެއްގައި ަމއްސަލަައކީ.  ކަމަށް ކަންކަން ނ ހިނގ ތީ އެއީ  އ ސޫލ ން މި ، އެ އީ. އެހެްނީވމ ދިޔަ އިހިނަގ

. މިއީ ރ އްޖޭަގިއ ކަމަކަށް ނިޔަތެއް ޮއެވެގން ލީ މައްސަލަެއއްހެޔޮ އަޅ ަގނޑ  އެްއޮގތަކަްށެވސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން މިއީ 

ނޑ މެން އެކަމ  ޮގެތއް ނެިތެގން ައޅ ަގކ ރެޭވެނ ސްޓ  ޓެެވސް އިއޮތް އެންމެ ޮބޑ  އ ބ ީދ ތިލަދ ންމަތީަގ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންދަނީ. ސަރ ކ ރ ްނ ީވހ  ައަވހަކަށް އެކަން ޮކށްދޭނެ ކ ރަމ ން މިހ ރ ެވްސ މިމަޝްަވރ 

އެ ޑޮްކޓަރ   ދ މިއަ ،ނަމަ އިލ އަކަށް ޑޮކްޓަެރއް ބެހެްއޓިޢ ދ ަވހ  ކޮންމެ  އެ ،ަގބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  މިަދންނަަވނީ

ދިޔައީ. އެހެންީވމ ، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް   ހިސ ބަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ނޭ. އެެވސް ނެތީމައޭ މިހ ންނ 

 ޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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އިރ . ަގޑި  1 ެގންދ ނީޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން ކ ްއލި މައްސަލައިެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް

ގައި. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން މެންދ ރަށް  11:15ައޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސް ފަށ ފައިވ ީނ  ،ަގންނަވ ނެއެިގަވަޑއި 

ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި  10 ،ތ އެއް ހ އްޓ އިރ ގައި ކ އްިލ މައްސަަލއިެގން ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ނިންމޭނެ. މިދިޔަ ހަފ 

ންބަރ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ސަމ ލ ކަމަށް ެގެނސްދިން. އަދި ައޅ ަގނޑަްށ ިއއްޒަތްތެރި މެ ިގނަ ށްަވރަ ،ފ ހަަގީވ އަޅ ަގނޑަށް

 ،ކަަމކީ ަވގ ތ  ދަތިެވފައި ތިބި ެއއް އެންމެ ބޮޑަށް މި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ންެގ ރައްޔިތ ން ،ކަެމއް ެވސް ފ ހަަގިވ

 އެނބ ރި ރަށަށް ދެޭވނެ މީހ ންނަށް ތިބ ން. އެތިބޭރަށްރަށ ެގ ަވރަށް ިގނަ އަަދދެއްެގ މީހ ން މ ލޭގައި ތ ށިެވފައި 

މިހ ތަނަށް  ،ެގ ިވސްނ މަކީންސީހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ (ެއޗް.ޕީ.އޭ) ،ންޓީއޮތޯރި ހެްލތ  ޕަބްލިކ ޮގތެއް ނެތ ން. 

ރަށަށް ެވްސ ބަލި ށްރަ އެ ،ނަމަ ފިރަށަށް ޮގސްމީހ ން ރަށް ަގއި ރ  އިވ ރިފައިފެތ  ބަލި ޭރަގއި ކޮިމއ ނިޓީެގ ތެ މ ލޭގައި

 ންވ  ޮގތ ގައި މި ދ ޅ ަގނޑ  ހަނ. އައޮތީ އި މިނ ކޮށްފައެރ ން މަ  ،މީހ ން ދިއ ންރަށަށް ން ރަށްމ ލޭ ،ނެތީެވތ ރޭފެ

 ސް ެވ އަދި ިމއަދ  ،ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ އިރ  އަޅ  ދިމ ެވެގން ައއި ޅ ަގނޑ މެންނ  ފ ރަތަމަ އަ ގ ެގ ކަންތައްރޯ

ރޯގ   މި ،ނީްށ ދަންނަަވންޖެހެޅ ަގނޑަ އަ އަދި މިއަދ ެވސް އަންނ ނޭ ރޯގ  މ ލެއަށް މި ،ޑ  ެއޮގތ ގައި ެދކެނީޅ ަގނއަ

ސް ެވ ތަކެތި ،ރަށަށް އ ފ ލ ނެރަށް ެވސް . މ ދ ކަމެކޭއެކަށީެގންވ   ަވރަށް ެވސް ފެތ ރ މަކީ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރަށެއްގައިރ 

 ،މަށްކަ ތަނެއް ބޭ ތިއެީއ ދ ރ ަގއި  ރަށ  ރަށ އި އަެނއް ޖޭެގ ެއއްރ އް ޮގްތޮގތަށް ދެން ެއކި .ނެފ ލ ރަށްރަށަށް އ 

ްއެގ އ މެޤަ  ދިެވހިރ އްޖެ ެއއް މި ،ެވސް  ސްޔަވި  ކަމ ަގއި ނަށް ހީެވ ިތބިށް ބައެްއ ބޭފ ޅ ންކަމަ ތަންން އޮތް ތަންަވކިކި ަވ

 ެއއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ؛ަވރަށް ދަތ ރ ކ ރ ީތެވ އެ ،އޮތީ ހަމައަށް އެ ޔ މ އްއްޑޫ ފެށިެގްނ އަ ންތ ރ ކ ނ  ،ޮގތ ަގއި

. ެއީއ ކަށް ފެތ ރިެގންދޭތަނަ އަނެއްެވސް ެއއްެޗއް އަބަދ   ހ ރި ަގއިއްތަނެ  އެއް ،ީވމ އެހެން ތީެވ.ޮގސް އ ޅޭ

 ްއަގއި ރަށެ ކޮންމެއި ގަ ޮގތ  ނަފެންަގނޑަށް . އަޅ  ޮގތް ގައި އެކަން ހިނަގމ ން އަްނނަމި ދިެވހިރ އްޖޭ ޒަމ ނ އްސ ރެ 

. މެއްރިކަެވއްދި ބ މަކީށް ތައްޔ ރ ެވ ތިބ އި އަދި ސަލ މަތީ ފިޔަަވޅ ތަކަކ  ނެ ޮގތަބަލިން ސަލ މަތްެވޭވ މިެވސް 

. ފޭދޫދ އިރ ެގ ނިހ ދަށް މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޒަތްތެރިއްއިރ ެގ އިދ  ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ފޭދޫ މިޑ  މިހ ރ  އަޅ ަގނ

 .ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވ  ނިހ ދ  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިރ ެގދ  ފޭދޫ

އޮްތ  އްވ ފަިއ މިޅ ށަހައަދ  ހ މިތެރި މެންބަރ  ެގ އިްއޒަތްރ  ދ އިރ ފަ. ނައިަރއީސްއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރި

ްއ އެލި މައްސަލަ  ކ އްަވރ ެގއި ބެލޭހ ަގ، މިއީ މަޖިލީނޫން ސަލަެއއްލި މައް ެވސް ކ އްއްސަލައަކީ މިއީ އެްއޮގތަަކށްމަ

ޓަަކިއ ކ ރ މަށް އްޣ ވ ތެލި ބަކ އް ،ލަތެއްހ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ އީ ކ މި ،ބޫލ ކ ރަނީަގޅ ަގނޑ  . އަނޫން

 އެބަދޭ ފެންނަމ ން.  ތެރޭގައިެގ ޤައ މ  މެ ކަމެއް މިހ ރ  މި. އެފަދަ ކިތަންކަމަށް ެތއްކަމ ެގ އިޝ ރ ެގންދ ންަވމ ރ 



0220 މޭ 12                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  53 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

21 

 

ޑޫ ަރއްޔިތ ންނަްށ އް އަ އި،ވ ލަޮއޅ  ނަށްްއޑޫ ރަްއޔިތ ންޓަަކއި އަގ މަށްހިން އި ރ ަވަކން މިކަން .ރަީއސްރި ޒަތްތެއިއް 

ން ތ ހިތ ން އައްޑޫ ރަްއޔި ،ޓަކައި ރައްޔިތ ން ނެރ މަށް ށް އެދެޮކޅަ ރ ެގން ސަރ ކ ނ ބައި މަންޒަރ ތަކެއް ދަްއަކއި

 ބައެއް ކ ޑަކަން ހޭލ ންތެރިމިއަދ  ރަްއޔިތ ންނަކީ  ޑޫއައް .ސްއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީަސލައެލީ މައްހައްދަްނެވެގން ަގޅި

ރީމ  ފަޯޅ ކ ން ޓެސްޓ ކިޓ  ޓެސްޓ  ްޑ ޕިރެލަރ ެގ ޑޮ 400ިވދ ޅ ިވ  ންނަށް އެނޭގ ިޝޔ މް އެރަްއޔިތ  ނޫން. އައްޑޫ 

ނަށް ޔިތ ންރައް  މިއީ ައއްޑޫ . ަކެއއްރި ވ ހަހ  އި ތެއްަގލަހ ިމއީ މިފަދަ  .ސްއްޒަްތތެރި ރައީކަން. އި ވ ޓިވް ޮޕޒި ެވސް

ނ ަވތަ އަލ މ ތެއް ހ ިރ އެއް ޮޕޒިޓިްވ ކޭސް  ،ލ ކ ރޭބޫަގރަްއޔިތ ން  ޑޫއައް އަދި  .ންނޫ  އެއްއޮތް ވ ހަކަ  އިޅިފައޮ

. އަދި އައްޫޑ ކަންރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭޓެސްޓ ެގ ނަތީޖ  އެ  ަގިޑއިރ  ނ ަވނީސް އެ 24ދެއްަގިއ ހިނ ކޭސްެއއް ފެނިއްޖެ

 ެގ ސަރ ކ ރ ން ައޅަން ޓަަކއި އެްމ.ޑީ.ޕީ ތ ންނަށްެގ ރަްއޔި ައއްޑޫ ސްއީ ރި ރައިްއޒަތްތެ ށް ސ ބިތ ނަށް ަވރަރައްޔިތ ން

 ތަނ ގައި އެ އެ ،ށްކޮޓ ލަށް އިންެވސްޕިޓަހޮސް އެ ަގޅަށްފައިސ  ރަނ ، އެއިސ ީވ ފަ ށްހޯދި ހޮސްޕިޓަލަ އިސ ފަ

 ،ނޑ ެގ ސ ވ ލަކީަގޅ ެވސް އަ އިމ ަގމަ. ހަމައްސަލަތަްއ ދިމ ނ ީވހޭ މިކ  އަދަމި ،ނަމަ ކ ރިއިމ  ގ ތްތައްަވސީލަ

ގައި ޓ ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެްއ ިސޓީ ޑޫައއްދ ެގ ސަރ ކ ރ ަގިއ ސް ނަޝީ ަރއީ؟ ފައިސ  އެ ،ސް ޒަތްތެރި ރައީތޯ އިއް ކޮބައި

 .ކޮށްފިހ ސް ،ކައިފި ،އްޗެއް ަހދައިފިއެ ެއއަށް ހެދި ތެރޭގައިެގ އަހަރ   5؟ އޭތޯފައިސ  ކޮބައި ދިަކއި ހޯޅ މަށްޓައެ

. ަދއްކަނީވ ހަކަ ެގން އެެދރަެވ އެކަމ  ،ކިޔ ތީވ ހަކަ  ށް އެކޮ، ަތކ ރ ރ ވ ހަކަ ދައްކ ީތެވ ޅ ަގނޑ މެން އެ އަމިއަދ 

 7 ،ނިމި ސަރ ކ ރ ސް ަނޝީދ ެގ ދ ަވސް، ަރއީއަހަރ  7 .ނޫން ކަށްކަމައެ ންޖެހެނީޅ ަގނޑ މެން ސ ވ ލ ކ ރައަ

  . މި ނެއް ނެހެދޭސީޓީ ސްކޭ، ނެހެދޭއް ކޭނެ ސް.އ ރ .އައި ސިޓިަގއި އެމް ޑޫއައް އިރ ަގއި ދ ަވސް ެވެގންދިޔަ އަހަރ 

 އެމް.އ ރ .ައއި ސްކޭން .ެހދޭނެ ޓީގައި ސީޓި ސްކޭންސި މިހ ރ  އައްޑޫ  ،ދ ަވސް ނ ަވނީސްހަރ ިއސްެގ އަ އަސަރ ކ ރ 

ހެދޭ ރީ ބައިޕ ސް ސަރޖަ ،އޯ ިއެގން ކ ޑި. އަދި ކެތް ެލބެއް ބަހައްޓަކ ރެޭވނެރ ވ ޔަށް ފަސަރ  ބައްކެން .ނެހެދޭ

. ޒަތްތެރި ރަީއސް ދިމ ީވ ިއއް ދަނިކޮށް މިކަން މިެގންކ ރަމ ން ޓ  ޮހސްޕިޓަލަށް އިންެވސް ،ށް ތައްޔ ރ ކޮފެންަވރަށް

 ަވޒީފ ލައިންަގއި  ފްރޮންޓްއިތަކ ގަ ިސސްޓްރީއެއި ތަކ ންޓަރ ސެތ  ހެލްެގ މެންަގނޑ ޅ އަ ،ލ ކ ރަން ބޫަގެވސް  ޅ ަގނޑ އަ

ކީ އަ ޭއެގ މ ނަ ؛ށްދަދަންވ  އެކަީށެގންވ  އަނ ތްތެިރންނަށް ބޭސަްއކައަރ ންނ އި މަންޓިޮވލަ މަަސއްކަތްކ ރ   ،ކ ރ އަދ 

ޮގތ ްނ  ށްފައި ސަލ މަތީަގއި އޭިތ ބަދަލ ކޮއްދެއްެޖ ހިނނ ންެވބަދަލ ކ ރަން ބޭ އި ހެނދ ނ  އެއްެޗއް އަޅ ފަ

 ؛ޭރަގއި  ،މަެވސްނަނެތް. އެހެން ަތއްލަތްަވސީ ފެންަވރ ަގއި ބަދަލ ކ ރަން އެ އެ ،ވ ތީ ޖެހޭ އެއްޗަކަށްރަންބަދަލ ކ 

ހ އަކީ އަބަދ ެވސް ތ ންނަށް އެނޭގެނ ފޭދޫ މީޑޫ ރައްޔިއަދި ައއް  ،ތ ން ބަލަމ ންދަނީ ަވރަށް ގ  ޑ މެންޅ ަގނއަ

ންދ  މީހެއްކަން. ގ ތ ން ބަލަމ ށް ަވރަތް ޮގ ަގމ ންދ ށްޓަކައި އަދި މިކަން ހިނކ ރ މަރި ހޭލ ންތެ ކަމ ގައި ރަްއޔިތ ންމި

 ެއްއެވސް . ައއްޑޫއެކީަގއި އޮތީ ރައްޔިތ ންނ  ރ ން މިެވހި ަސރ ކ ދި .އެކީަގއި ތ ންނ ރައްޔިނީ ތިބެ އަޅ ަގނޑ މެން މި

 .ިރއްޔ  . ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ކީެއއް ނ ކ ރ ނެބ   ޔިތަކ ރައް
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 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

ތްތެރި ޒައިއް ރ ެގ މ ތޮޑ  ދ އިފަރެސް އަރ ަވނީތ ޞަފ ރ  ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި. އަޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ އ ދެ، ޝ ކ ރިއް 

)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ރ ެގ މ ތޮޑ  ދ އި. ފަރެސް މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަށްމެންބަރ  ޙ ސައިން

 ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  ،އެހެްނީވމ  .ނެތް ފަެއއްގ ޅި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދ އިރ ެގ  ޑ މ ތޮށް ފަރެސްޑ މެންނައަޅ ަގނ

ޒަތްެތިރ ިއއް. މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ ށްރީފަޝަ ދަމްރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އ ރ ަވނީ މަޑ އްަވީރ ދ އިއަތ ޞަފ ރ 

 މެންބަރ .

 

 ދެއްެކވ ން:ކަހަވ  ރީފްޝަ ދަމްމެންބަރ  އ ރ ެގ މަޑ އްަވރީ ދ އި

ޑަށް ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ަވަރށް ބޮ ޅ ަގނޑ  މިއަދ ކަމަްށޓަކައި. އަ ެދއްވި  ފ ރ ޞަތ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔ  އި ޝ ކ ރި

ަވރަށް  ،ންތެރިގ ތަށް ަވރަށް ބޭނ ަވ ފ ނ  މި މަނިކ  އެ ،ޔ މަށް މަރ ޙަބ  ދަންނަވަންމަދ  ޝިޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްއް އި

 ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ،ަގކ ަރން ބޭނ ންޑ  ފ ހަޅ ަގނޮގތެއްަގއި އަ . އަދި ޚ އްޞަހ ށަހެޅީ ލައެއް މިއްސަމ ހިންމ  ކ އްލި މަ

 އިނޭގތޯ. މި ގައިކަމ  ވ ޖިބެއްށް މ ހިންމ  ދ ސްތޫރީ ރެްއީވ ަވރައަދ ކ  މަނިކ ފ ނ  އެ މ އްދ ެގ ދަށ ން އެ ަވނަ  75

ޅ ން ެވސް ރިހ  ބޭފ ހ  ދެއްކެވި ވ ހަކަމިތ  ހިތ ން  ޅ ަގނޑ  އަ ،ޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަދައްކ އިރ އަ އިމައްސަލަިއަގ

ށް ޮގތަ ިވދ ޅ ވ  އިސަލައިގަ  ަމއް  ކ އްލިްއިވށަހެޅ ހ  ބަރ  އެތްތެރި މެންޒައް އިެގ ަނއިފަރ  ދ އިރ  ،ްއަވއިފިކ ރަލ ބޫަގ

ެވސް  ޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންމެންއަ ކަން. އެކ ެރެވްނ ނެތްކަންށް ޓެސްޓ ކޮިވޑަ ،އްަޔށްބަ  ގައި މިއަތޮޅ   އަްއޑޫ

ޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ އިއް ނައިފަރ   ،ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫލ ގަ ން މިއަދ  ަގނޑ މެޅ  ހިތ ން އަަގނޑ . އަޅ  ބޫލ ކޮށްފިަގ

 ...ްށފައިކޮ އަޅ ަގނޑ މެން ދަތ ރެއް ، ފަދައިން ިވދ ޅ ިވ މެންބަރ  އެ

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

 .ތ އެއް ނ ކ ބްރ ހީމް ޝަރީފްެގ ނިޒ މީޒަތްތެރި މެންބަރ  އިއިރ ެގ އިއް ދ  ކެލ 

 

 ލަ()ނިޒ މީ މައްސަ

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވ  ޝަރީފް ބްރ ހީމްމެންބަރ  އިއިރ ެގ ދ  ކެލ 
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ކަމ ްނ  ވ ހަކަދައްބަރ އްޒަތްތެިރ މެންދަްއކަވ  އި ފ ޅ ޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ވ ހަކަރައީސް އިނޭގތޯ. އައްޔ  ރިޝ ކ 

އިދ  ަގވ   ެގަގނޑ މެން ޅ އަ އީ އެއް. ކަހަލަ ނިޝ ންތަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ ބައެއްްނޑ ން ބެކްރައ  ،ެގންދަވ އިރ 

 .ެގ ބޭނ ންކ ރީފ ރ ޞަތ  އަރ ަވން މިށްދ މަފ ޅ ކޮ ހަނީވމަ ހަމަ   ނޫންކަމެއް ތަންދޭ

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

ދެން   ،ނިޝ ން ހ ރީ  އެރ ަގއި ަވރަށް ފ ޅ ަގއި އިެވސް ފަަށއިަގތް  ޅ ަގނޑ އްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޝ ކ ރި

ިއ ްއެގ ޮގތ ގަ  މިންަވރެ ޭވބަލައިަގނެ މިހ ރ  ަގއިނޑ  ދެކޭޮގތ  ަގޅ  އަ ެއއީ . އެހެންީވމ ރީެއހެ އި މިހ ރ ވ ފައް ރަކ ބްލަރޑް

އްޔ  އޮތި ޑަށް ކ ރެެވންބްލަރޑް ބޮ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ންނަނީއި ޅ ަގނޑ  މިދެކިެގން އަ

 ކޮށްދެއްވ ން އެދެން.

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:ވ  ރީފްޝަ ދަމް އ ންބަރ މެރ ެގ މަޑ އްަވރީ ދ އި

ދެން  ދަނީ އިނޭގތޯ. ދެއްތޯ، ެއަވރަށް ކޮްށެގން މި ވެއަރަގއި މިހ ރ  އިްނނަަވރ ސޮފްޓް  މިއީއެ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

 ނަސްކަން ެއަވރަށް ފެނ ންެއކަ  ،. އެހެންީވމ ަދނީ އިނޭގތޯ ން މިރިއ ޅެމ އެކ ަގއި ދި ޑ މެން މިއ  އަޅ ަގނ ،މިކަމަކީ

 ،ންްނ ބޭނ ޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލައަ .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްނޫންހެން ަލއެއް  މައްސައީ ސް އަޅ ަގނޑަށް ިހަވނީ ެދން އެެވ

ްށ ޤައ މ  ކ ރިއަ ކީ މިޅ ަގނޑ ެމންނައަ  ،ޖެހޭނ ލަންއެބަ ިވސްޅ ަގނޑ މެން ޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަގައި އަކަމ ހަމަ މި

ްއ މަްއސަލަތަ ރ  މިއިޓަަކއި ވ ހަަކދައްކ ތަރައްޤީއަށް ،އިަގވ އިރ   ކަށްކ ރ  ބަޔަްއކަތްއ މ ަގއި މަސަދިެގން

ކަންކަމަށް ބޭނ ންވ    ަވސް ސަރ ކ ރަށް ލިބ ނ  މި ދ މަސް 3. ކަށް ނޫން އިނޭގތޯޔައައީ ކ އްލި ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަ

ެގ ހ ރިހ  ތަނެއް ދ ނިޔޭ ،ބޫލ ކ ރަން ަގމެން ެވސް ނޑ ޅ ގަ ރަން. އަކަންތައްތައް ކ  އި ހޯދަތަކެތި  ،ވެ ތައްޔ ރީތައް 

ން ނ ޑަމިއެންމެ ކ  މެންނަށްޅ ަގނޑ ރ  އަަޔއިދިދ ަވސް ެވެގންމަސް 3އެކަމަކ   .ވ ނެނ  އްއެކަމެ  ީވމަން ކްޑައ ލޮ

ތަކެތި  މި ،އ އި ރވ  މ ސްކ އި ސެނިޓައިޒަބޭނ ންފ ޅ ނަށް  ބޭފ ޅ ންކ ަރްއވ ަތކ ަގއި މަސައްކަތްގައި ޓ ސްކްފޯސްރަށްރަށ 

ދ ރ ން  ކޮށްެގން މ  ރެއްކޮންމެ ފަހަރަކ  ދަތ  ކީަގއިއެ އެއ  ޭގތޯ. ހަމަ އިނކަމެއް ވ ންޖެހޭޑ  މަކީ އެއީ ކަންބޮބ ނ ލި

 ަވނީ  މިސި ފަހަރ  ފައް އަެނއް ،ފަހަރ  ނަްއސި ެއއް ،ރ އިރ  ކ ޓ ޅަށް ައއިްސ ޓެސްަތއް ހިފަިއެގން ިމކޮކިޓ  ޓެސްޓ 

ތެެރއަށް ެގ ސިޔ ސީ ނ ފޫެޒއް މީދަނީ ބަދަލ ެވެގން މިޖ  ތަކ ެގ ަނތީޓެސްޓ  މި ،އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން

ނިކ ންނަނީ.   ކަމަށް މި ޖ  ތަކ ެގ ނަތީޓ ޓެސް މަ އެެގ ޒ ތ ަގއި ެވސް ހަ ީއ އޭމި .މަށްކަ ަވދެެގން ނޫން

ފ ތ   ިގނަ ތަ ަވރަށްން ދެ ،ޢ ލ ންކ ރ މަށްފަހ ކަމަށް އި ިވރަތަމަ ނައްސިޔައީ ފ ަގއި ފެނިެގންދިޑޫ ށް އައްންނަޅ ަގނޑ މެއަ

ނަށް މެންޅ ަގނޑ ޭދތެރޭގައި އަ ކަމ ްއެވެގންދަނީ ކީ މި ެގންތަްއ ވެ ކަންަތއް މި .ސިނައް ހ ރެ ެވެގންދިަޔއީ ސަބަބ ތަކ 
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އް ީމެގތެރެއަްށ ސީ ނ ފޫޒެމިއީ ިސޔ  ކ ރަނީއ އްމީދ  ަގނޑ ޅ  އަ ،ސް. އެހެންނަމަެވނގޭ ންަނވ ކަށް ނޭއެްއޗެއް ދަ

އްކަމ ންދ އިރ  ދަ  ވ ހަކަތައް ަގނޑ މެން މި ޅ  އަ .ކަމަށް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް  ނޫންތައް ބަދަލ ެވެގންދަނީަވދެެގން ނަތީޖ 

 ބޭރ ން ލިބ ނ  ހ ރިހ  ކޮަބއިތޯ .ތ  ލިބ ނ އްެޖއަށް ފ ރ ޞަރ  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އަ

ްށ ަގނޑ މެންނަޅ  އަ ،އެހެންނަމަެވސް އް.ތެ ޮގ ދިޔަ ޚަަރދ ެވެގންސ  ަފއި ށް ނޭނޭގ އެކަމެންނައަޅ ަގނޑ ؟ ސ ެއއްފައި

 ތޯ. އެ ނެތްކަން އިނޭގ ަފއިެވ ތަްއ ސަރ ކ ރ ން ތަްއޔ ރ ވ ންވ މަށްޓަަކއި ވ ންޖެހޭްއޔ ރ ޑަްށ ތަިވކޮ  ،ކަމަކީ އެނޭގ

ނ ްނ ތައޮތީ ބޮޑ   މިމިކަމ ގައި ަސރ ކ ރ ންޖެހެނީ ަގނޑ މެން ތަކ ރ ރ ކޮށް ަދންނަަވންއަޅ  ރީމ  ެއޮގތަށް ހ ކަންތައްތައް

މަށް މިކަ ،ނެތް އްކަމެ ނެޑަައޅ ނރ އެއް ކަދ އި ން ަވކިން ކޮންމެހެއި ައޅ ަގނޑ މެދި މިކަމަށްަޓކައަެވފައޭ. އިލްފެ

ެގ ހ ޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މަޖިލީދިނ މަށް އަެވސް ީވހ  އަަވހަކަށް ހޯދައި މިއަދ ން މިއަދަށްލަތްތައް ބޭނ ންވ  ަވސީ

ތިމ މެން ތަ ނ ަވ ީވމ  ަކށްސް ަވކި ޕ ީޓއަކީ ފަަހރެއްަގއި ެވޔަ. މިއްކަަވންޖެހޭނީވ ހަަކދަެވސް   ބޭފ ޅ ންހ ރިހ 

ިއ ޓަކަ  ނޫން. މިއީ ރައްޔިތ ންނަށް ތެއްކ ރަންީވ ަވގ ޢ ސަރ ކ ރ  ދިފ  ،ވ ތީެވ ކ ރަށް ަކމަށްނިސްބަތްަވނީ ސަރ 

ނި އެކަެއއްޮގަތކަށްެވްސ ހަމަ ވ ހަކަދަްއކަނީކީ މި ަގނޑ މެން ޅ  . އަަވގ ތ  ީވކަަދއްކަން އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަ

 މި  ،ެގ ޒިންމ ައކީނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ކަށްްތކަން ހ މަކޮށްދިނ މައޮ އަކީ މިކަން ނ ެވެގ ޒިންމ ންަގނޑ މެޅ އަ

 ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހި ނަށްރަްއޔިތ ން ،ނެ އިންތިޒ މެއް ހަމަޖެހިެގންްށ ތަންތަނަށް ލިބޭހަކަައަވ ހ އް ީވަވސީލަތްތަ

 ްއވި ދެ ޞަތ ކ ރަނީ. ފ ރ ޅ ަގނޑ މެން މަަސއްކަތް  އަމަށްޓަކައި ކ ރ މަތްަރްއޔިތ ން ސަލ  ޖޭެގ. ރ އްހޯދައިދިނ ން

 އްޔ .ކަމަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރި

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

ކ ެވްސ އް ނެަގނޑ  އަޅ ތޯ އަގ ޅޭ  ތެރި މެންބަރ ޒަތްއްއިރ ެގ އިޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އް ޝ ކ ރިއްޔ  އި

ެގ ިއއްޒަތްތެިރ ފް. މ ަވށ  ދ އިރ  މަދ  ލަޠީޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްެގ ިއއްޑ  ދ އިރ ބަލ ނަން. ފަރެސްމ ތޮ

 ތްތެރި މެންބަރ .ެގ އިްއޒަ. މ ަވށ  ދ އިރ ދ ރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީބަމެން

 

 ހަކަދެއްެކވ ްނ:ވ  ޢީދ ރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަށ  ދ އިމ ަވ

އަްށ ސަލައްިވ ކ އްލި މައްހ ށަހެޅ  މެންބަރ  މި  ްއޒަތްތެރިރ ެގ އި. ނައިފަރ  ދ އިސްްއޒަތްތެރި ރައީ ޔ  އިއްޝ ކ ރި

ޙީ ޫޑެގ ިޞއްއްލަތ ގައި އަ ހ ނ ރަްއކ ތެިރ  . އަްއޑޫ ރައްޔިތ ންނަށް މިމަނިކ ފ ނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  އެ

ެގ ޮގތ ަގިއ ސަލަެއއްލި މައްކ އް  ފ ނ މަނިކ  ެގ ވ ހަކަ އެންަތއްތަކ  ހޭ ކަކ ރަންޖެށަަވރ ކަ ،ޤީންކ ރަންޖެހޭއި ޔައިރ ގަ ދ 

 ދ ޅ ވި ިވ އި ަގއި ރީފ ެގ ވ ަހކަމް ޝަދަކ  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އ އަދި ހަމަ އެއ އެ ،ޅިމަޖިލީހަށް ހ ށަހެ ލެއް މިބި
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  .ދަނީ މި ޑ މެންނަށް ފެނިެގންޅ ަގނރ  އަވ  މިންަވެވފައި ކަންތައްތައް ބޭނ ން ޤަތ ގައި މިށް ޙަޤީ މ ޅި ރ އްޖެއަ ،ންފަދައި

 ،ދިޔައީ މެްނނަށް ފ ހަަގެވެގން މިަގނޑ އަޅ   ޔައިމ ދިންތ ރިެގރ އްޖެއަށް ފެދިެވހިއް ތަެގ ކަންޑ  ޮކިވ .ސްރި ރައީއިްއޒަތްތެ

ްނ ބީލ ތަކަށް ބެހިެގަގޔ އެއްެގ ތެރެއިން އެކި ައން ރ ފިލިސަތޭކަ އެތައް މި އަށް ،ފ ހަަގކ ރެްއީވ ންމެ އެދެ

ހަމަ ކެބިނެޓ ްނ  ހިނގައްޖެ.ޮގތަށް  ޅ ކޮޅަށް ަބިއއެޅޭކޮ އި ެއކިމިގަ  .އީދިޔަ  މިން ށިެގއް ފެހަނގ ރ މައެ ެގ ރ ޓަލޭެވންޓި

ރަށް ނިްސބަތްވ  ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި ސަރ ކ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށްދިޔަކަން ހަމަ އަ ންގެ އެތައް ަބޔަކަށް ބެހި ެވސް

ރ ެގ ބޮޑ  ޓަން މަހ  ެވންޓިލޭޟ ޑ  ރަމަދަ ބޮފަ . މިއޮތްޔައީދިން ނިގެގމެންނަށް އެޑ ޅ ަގނބަރ ންެގ ވ ހަކަފ ޅ ން އަމެން

އްެގ ފަހަތ ން ދ ވ  ރެފ ޅ ން ެވންޓިލޭޓަބޭހ ރިހ  ިއ ހިމެނޭ ލ ަގއ ޙަސިޔ ސީ މ  މ ޅި ރ އްޖޭެގހަނގ ރ މައެއް ފެށިެގން 

 .އީސް ވ މަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރަޑ ކަންބޮ ،އީސް ރަދިޔައީ. މިއީ އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި މަންޒަރ 

ޮގތ ން ކަްނކަން ނިންމަން  ސީ ިސޔ  ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއިދ އިރ  ންޮގތަށް ހ ެމއް ފެތ ރިެގ ތިިވދ ޅ ވި 

ޒ ތ ގައި ޭއެގ ޭއެގ  ިއ،އް އެަކށައަޅަިސޔ ސަތ ތަ  ،ތައް.އޯ.ޕީސްއަދި އެ .ކަންަކން ނިންމަންވ ނެަގއި  ބައެއްެގ ޮގތ ތިބޭ

ނ ެވ ސްނ ދި ަވކި ރަެށއް އިސްތިީއ އ ތ ރ ން ދެކ ނަްށ އަ. އެ ްއ ކ ރަންޖެހޭނެކެތަތައްންކަހޭ ޖެަގއި ކ ރަންަވތ ބ 

ވ  ބިފައި ލިމ ތ ކަ ދައްކ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫވ ހަ  މިއަދ . މިސްްއޒަތްތެރި ރައީއްތައް އިތަނެ ކަންޖެހޭކ ރަން

ޅ ަގނޑ މެންެގ ތެިރ މެންބަރ ން އަޒަތްވ  ިއއްތްބަނިސް އަށްައއްޑޫ  ،ންނަަވންދަހަމަ ކ  ތިރ މ އެހ އި ނޑ ޅ ަގޮގތ ަގއި އަ

 ރޭަގއި އިމ  ހަމަ މައްސަލަ ކ އްލި މައްސަލަެއްއެގ ޮގތ ަގއި އަ ރޭަގއި މި ،ެވސް. އެހެންނަމަަވރަށް ގ ތް އެކ ެވރިން ހަމަ

 ރ އި އަދި އެިކއެކި ޓަޓީއަށް ެވންޓިލޭޑޫ ސި ައއް އި،ކ ރައްވަ ބައްދަލ  ފެްނަވރ ެގ ބޭފ ޅ ންނ  ރަށް މަތީސަރ ކ ރ ެގ ަވ

ަވނީ ސަރ ކ ރ ަގއި  ބޭފ ޅ ން ތޯ އެބައިކީ ކޮޑިއ ލަޝެ ،އި މިނަކ ބ ރ  ،އިމިނަކ ސ މ ނ ތައް ެގންދ ނެ ހަލ ވި 

ލި މަްއސަަލ  އަދ ކ ރަން. އެއީ ކ އް މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ ިއއްޒަތްތެރި ކަމަށްޓަަކއިއެ ޅ ަގނޑ . އަފައްވ ކ ރަ ސ ވ ލ 

ނ ަވަތ  2ްތަގނޑަކަްށ ގ  .ސް ރައީޒަތްތެރި . ިއއްތީމަޑަިއަގވަ ސްވެ ބޭފ ޅ ން ައަވ އެިއ ގަ މިކަމ  ،ެވސްނަމަ ަވނީމަ

ޅ ަގނޑ މެންެގ . މިއީ އަލިއަނެއް ރ ފިޔ ސަތޭކަ އެތައް މި ކޮށްލީ އަށްޅ ަލން ޚަރަދ އަ ހަރ ެގ ކަށްަވރަތިން

. މިއަދ  ންނޫ ކަމެއްެވޭވނެ ޢަ ން ބަރީއިމިމިއަދ   އިފަަވކި ސަރ ކ ރެއް ކިޔ މިއީ  .ސްިއއްޒަތްތެރި ަރއީ. ޑ ވ މަކީކަންބޮ

ިފޔ  މިލިއަން ރ  800ތަކަަކށް ހަރ ެގ .ސަލަ ެވސް ބަލަންޖެހޭ.އ ރ .ސީ މައް ، އެމް.އެމް.ޕީސަލަ ބަލަންޖެހޭމައް މި

 ރ އްޖެ ،އިސ ދައ  ފަ ،ކަމ އިގައި ަވއް ހިރ އްޖޭެވދި .ނޫން އް ކި މައްސަލައެ. ަވބަލަންޖެހޭސް ެވ އްސަލަޚަރަދ ކ ރި މަ

ކަން ކަން އަދ ަލތ ެގ ތެރެއިން މި އިއިންސ ފ  ،ނ ެވސްނ ސްތި އި އްކަމެ ހ ހ ރި ލެވ ނ އި ަވްއޓަ ލަތަށްހ ެގ އްކަލ ރަނ 

ަކ ޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވ ހައަ ަވެދެގން  ންތައްތަކަށް ޔ ސީ ނ ފޫޒ  މިފަދަ ކަސި ،ކަމަކީ ގައި ނ ވ ންޖެހޭތެރޭ. މީެގހޭބަލަންޖެ

ފަހަރ ަގިއ ށް ލޯންޗ ކޮޅ ކޮޅަ އެކި  ދަކަށް ެވެގންއީ .ދަކަށްއީ  ެވސް ީވ ޓަރ ލޭންޓިެވ ،ފަދައިން ން ދެންނެިވފަށަމ 

ދިެވހި   ،ނ ކޮށް އީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން މިހެން ދިޔަ ހިެގން މި ށް މީހ ން ބެކަތަގ ރޫޕ  އެކި ،ދ ްއަވމ ންދ އްަވމ ން
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 މިއަދ  ން ެއއީިއަގތ އަރަ ޅިެގން ގ މެންއޮތް މ ސީބ ތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެން ފައި މި ތ ންނަށް ދިމ ެވއްޔިރަ

 .ފަހަރ  އްއަދިެވސް އެ ށް ޝ ކ ިރއްޔ  . ަވރަށް ބޮޑަށް ެވެގންދ ނެތެރި މަސައްކަތަކަރެޭވނެ ިޙކ މަތްންނަށް ކ ަގނޑ މެޅ އަ

هللا މ ތް ޢ ފީޤ  ތަ މ ެގ ހެޔޮއިަގތ މ ން އަރަމިކަ ތަކަށްއ ބ ދީ ،ރަށްރަށަށް ،ރިހ  ރައްޔިތ ންނަށްއަްއޑޫ އަދި ރ އްޖޭެގ ހ 

 .ހޫަރކ ތ ަވބަهللا ަމތ ރަޙްަވ މްޢަލަިއކ ލ މް ަވއްސަ .ންމީއ  !ށިްއވ ކ ރަ ަވރ މިން

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

ތްތެިރ ިއއްޒައަރ ަވނީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ  ޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ  މި. އަޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ  އިއް 

ަވނީ.  ނ ގ ޅި ޅ ަގނޑ އަ ން ތީފަހަރ  މަ 2 ފ ޅ އ ބޭ . އެންބަރ ޒަތްތެރި މެެގ ިއއްޑ  ދ އިރ ސްމ ތޮ. ފަރެބަރަށްމެން

ތްތެިރ ެގ ިއއްޒަސްދޫ ދ އިރ ތ ލ  ،ަވނީއަރ   ޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް މިއް ނ ޭވ. އަޮގތެ ގ ޅޭ  ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް 

 މެންބަރަށް.  

 

 ސަލަ()ނިޒ މީ މައް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވ  މްހީމް ނަސީރ ބްސްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އި ތ ލ 

ްށ ނ ލ  ކ ރިއައިނޑަޮގަވމ ންދ ތީ މެދ ކަގި ބަން ،ނެީގްއ ޒ މީ ަމއްސަަލއެރ ަގއި ނިަގނޑ  އޭޅ  އަ .ސްއީ ޒަތްތެރި ރައިއް 

 ލ ކަމަށްޓަކައި ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން.މ ތީެވ ެއކަން ސަެގންދ 

 

 ްއެކވ ން:ހަކަދެވ ޔ ސަތ ން ރި

 . ކަންންއް ނޫއެ ސަލަިނޒ މީ މައް ދެއްތޯ ެއއީ ަވަޑއިަގންަނވ ތްތެރި މެންބަރަށް އެނގި ޒައިއް 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވ  މްބްރ ހީމް ނަސީ މެންބަރ  އި ސްދޫ ދ އިރ ެގތ ލ 

 ؟ނޫންތޯ ކަމެއް ިވޔ ނ ދ ށް ަވރަކ  ެއއީ ދެން އެކަމަ

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ޔ ސަތ ން ރި

 .ޒްޙައްމަދ  ނ ޝިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ  ރ ެގކިނބިދޫ ދ އި
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 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަެދއްެކވ ން:ވ  ދ  ނ ޝިޒްޙައްމަކިނިބިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ 

ޔ  ލިއަން ރ ފިމި 814ށް ތަކ ރ ރ ކޮ ،ނެީގ ސަލައެއް މިޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ މައް . އަސްޒަތްތެރި ރައީޔ  ިއއް ޝ ކ ރިއް

ަގޅ  ލ  ރަނއަސްކ  ވ ހަކަ ަދއް ޮގތަށް އެ އޮޅޭ ޙަީޤޤަތް ރައްޔިތ ންނަށް ިއެގންިކޔަތަކަށް ޚަރަދ ކ ރީއޭ ހަރ ެގ

މިލިއަން އެީއ  389މަންޓަށް. ިކއ ޕްކެޕިޓަލް އިމިލިއަން  187 ،އޭެގ ތަފ ސީލަށް ބަލ އިރ  .ތޯނ ކ ރައްވ ީތ އިނޭގ

 އެހެްނީވމ ، މިލިއަން. 110ބްސިީޑސްައށް ސަ ގ ރްންޓް ކޮންޓްރިިބއ ޝަން އެންޑް އަދި .ިއޒިޓްްސއަށްކ އި އި ސަޕްލައިޒ  

ޮގތަށް މިކަްނ  އެހެންީވމ ، ަރއްޔިތ ންނަށް ކަނަޑެއޅިެގން އޮޅޭ އިނޭގތޯ. ަގިއ ހ ރިހ  ތަފ ސީލެއް އެބަހ ރިމިޮގތަށް މީ

ންނަށް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަދި އެ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  ރައްޔިތ  ެގންދިއ ން އެއީ ޯގެހއްއެހެން ިވދ ޅ ަވމ ން ެގންދ  

ކަންބޮޑ ވ ނެކަން އަޅ ަގނޑަްށ އެނޭގ.  ކަމ އެ ރ ކ ރ ން ހޭދަކ ރީމ ން ރ ފިޔ  ސަިމލިއަ 114 ޚިދ މަތްކ ރަން އޮތް

އެ  ،ނަމަ ިދޔަލ ރިަގނޑެއް ޮގތަށް  ަވކި ފަރ ތެްއެގ ޖީބަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އ ްރީސ މައްސަލަިއގައި ދިޔަ ،ނޫން އެހެނެއް

ކަންބޮޑ ެވެގން އ ޅޭކަން އަޅ ަގނޑަްށ  މ ރ ތީ އެކަނެ. ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކ ނ ވ  ކަންބޮޑެއް  ބޭފ ޅ ން އެކަމަކ 

 ޮގތ ން ހަމަ ފ ހަަގކ ރީ. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފ ހަަގކ ރެޭވތީ އެކަން ހަމަ ނިޒ މީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ފޮނަދޫ   .ޖްސިރ  ދ މައްޙަމެންބަރ  މ  ިއއްޒަތްތެރި ދޫ ދ ިއރ ެގޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  ފޮނަ

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، މިއީ ފަހ  ފ ރ ޞަތ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މޫސ  ސިރ ޖްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ ފޮނަދޫ 

  .ައޅ ަގނޑ .. އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  މޫސ  ސިރ ޖް  އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 

 ެކވ ން:ވ ހަކަދެއް ރިޔ ސަތ ން 

 . ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖްނަފޮ  !ފ ކ ރަްއވ  ބޮޑަށް މ ށްަވރަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖް
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ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވ  ރ އްޖޭެގ ރަށްރަށ ން ނ ކ ެރޭވ މައްސަލައަީކ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  ؛ނ ކ ެރޭވކޮިވޑަްށ ޓެސްޓ 

ނޫން. ޒަމ ންީވ  އ ޅެީނ މިއަދަކ  ދިމ ެވެގން މި މަްއސަލަ ރ އްޖޭެގ ޞިއްޙީ ނިޒ މ ގައި މި ،ނަމަެވސްއެހެން

ދަނީ މިކަމ ެގ އަސްލަށް މައްސަލަެއއް ރަށްރަށ ން ޚިދ މަތްތައް ނ ލިބޭ މައްސަލަައކީ. އަޅ ަގނޑ މެނަށް ހަމަ ފެނިެގން

ދ މަތްތައް ކަޒީކޮށް ޚިވ ްނދެން މަރ  ޒަމ ން ،ްށ ަގބޫލ ކ ރެެވނީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަ ދިމ ވ  ސަބަބެއް ބަލ އިރ ަގއި މިކަން

 ކަންަތއް މިޮގތަށް މި ،މީހ ން ޮތއްޖެހި އަށްއަދި މ ލެ ،ޮގަތށް ޮގތަށް، މ ލެއިން ލިބޭ ހަމައެކަނި ަވކި ރަށަކ ން ލިބޭ 

ހ ށަހެޅ ނ    މި ެވސް . މިއަދ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްއްލެއް ހޯދ މަކީ ހަމަ ޙަކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަށް 

އަްއޑޫއަްށ  އަށް.ދެނީ އ ބ ދީ ބޮޑ  އަްއޑޫ އިސްކަެމއް މި ،އި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފ ހަަގަވނީއްސަަލއަށް ބަލ އިރ ގަ ކ އްލި މަ

އަޮތޅ ަގއި ެވްސ  . އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ލ.އްެކވ މަށްމި ކަންކަން ހަމަޖެހޭނޭ ޮގތަކަށް ވ ހަކަދެ 

މި ޚިދ މަތްތައް ލިބ މަށް  އަށް ހަމަ ައއްޑޫ  . އަޅ ަގނޑ ރަްއޔިތ ން ބީއަޮތޅ ަގިއ ެވސް ތި މަތްތަކެއް ނެތް. ލ.ޚިދ 

އަިދ ެވސް އިސްކަންދީެގން  ށް އަތޮޅަ ލ. ،ހަމަ އެއ ެއކީަގއި އަްއޑޫއަށް އިްސކަންދޭ ފަދައިން ،އެދެން. އެހެންނަމަެވސް

ށް އިންިތޒ މ ތަްއ ޞިއްޙީ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ ޮގތަކަެގން ެވސް އިސްކަންދީ ށަށްރ އްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަ

އ ބ ދީ ބޮޑެތި ތަންތަނ ެގ ވ ހަކަދެއްކ މަީކ  ޮގތަކަށް ނަމަެވސް ނ ަވތަ އެހެން ޖެހޭ. އަބަދ  ސިޔ ސީ މަންފ ބައްޓަންކ ރަން

ވ ހަކަ. ެއކްސްޭރއެްއ  ކަނީ އަސ ސީ ޚިދ ަމތްތަކ ެގނޫން. މި ދައް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ ެގ ަނޒަރ ަގއި ކ ަރން ރަނަގޅ 

ހަަމ  ،ކަންކަން ދޫކޮށް  ހެދޭނެ މިންަވރެއް ރަށްރަށ ަގއި ނެތް. މި އްނެތް. ޓެސްޓެ ރަށްރަށ ަގިއ ނެ މިންަވރ  ނަޭގ

 ެވެގންދިއ ަމކީ  މަރ ކަޒީކޮްށ ހ ރިހ  ކަންކަމެއް އެއް ރަށަކ ން ހަމަޖެހޭނެ ޮގތަށް ކަންތައް ،ސެންޓަރަލްކޮށް

މ ލެއަށް  ،އިރ ދ ލ އިރ ގައި ެވްސ ފެތ ރިެގންށް ބަކޮިވޑަ . ޮއތް ހ ރިހ  ކަމެއްެގ އަސްލަކީދިމ ެވފައިއަޅ ަގނޑ މެނަށް 

އ ޅެނީ މިތ ނގައި އ ޅޭ މީހ ން ިގނަކަމ ން. މިތަނަށް  ކޮންްޓރޯލްކ ރ މަށް ދަތިެވެގން މި ބަލ އިރ ަގއި މ ލޭގައި

އަންނަން މި   ށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް މަޖ ބޫރ ެވެގން މ ލެރަށްރަ ށަކީ މ ލެކަމ ގައި ހެދީމ  ޚިދ މަތްތައް ލިބޭނެ ހަމައެކަނި ރަ

ޮގތަކަށް މިފަދަ  ރަށްރަށ ން ޚިދ މަތްތައް ލިބޭނެ ޮގތަށް ބަދަލ ކޮށްެގން ނޫން ،ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަްނ ހ އްޓ ަވއި

ންނަމަެވސް، ރަށްރަށ ން ށް އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ. އެހެެވޭވނެ ކަމަކައަޅ ަގނޑ މެނަށް ސަލ މަތް ން ެވސްކަމެއް ދިމ ވ މ 

 ަވކި  ވ ރެ  ތަނ ަގިއ ރ އްޖެއަށް  ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ،ނަމަ ްށ އޮތްކަމ ަގިއ ަވނީ ލިބޭނެ ޮގތަ ޚިދ މަތްތައްމި 

ހ ރި ރަށްރަށް. އަަރއިަގނެޭވނެ އެްއެވސް ތަނެއް ނޯންނ ނެ. ރަށްރަށަކީ ަވކިން އައިސޮލޭޓްކޮށް ކޮިވޑ ން ފަސޭހައިން 

ޖެހ މެއް ނޯންނ ނެ. އެހެންީވމ ، އަިއސް މީހ ން ތޮއްށް މ ލެއަ ،މަނަ ޮގތަށް ރަށްރަށ ގައި ހ ރި ޚިދ މަތްތައް ލިބޭ

އަތޮޅަށް ެވސް  މ ލެއަށް އިސްކަންދޭ ފަދައިން ލ. އް،ފ މައްމ ލަ ،ދީެގން ހަމަ އައްޑޫ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އިސްކަމެއް

ެދއްކ މ ެގ  ވ ހަކަ ތަނ ެގ  އ ބ ދީ ބޮޑ ީވީތެވ އ ބ ދީ ބޮޑ ެވސް އިސްކަންީދެގން، ހަމައެަކނިއަދި އެހެން އަތޮޅ ތަކަށް 

ބަދަލ ގައި ހަމަ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަށް އިސްކަންދީެގން ރަށްރަށ ން ޚިދ މަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކ ރ މަކީ ހަަމ 
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އެދ ނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަްށ މި އެ ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަ  ،ކަމަށް ފެންނ ތީެވ މ  ކަމެއްންމ ހި

 ތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއި.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ ެމން މިހ ރ  މި މެންދ ރަށް މެދ ކަނޑ ލަނީ. މެންދ ރަށް އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަްތތެރި 

އްސަލަިއެގ ބަހ ްސ ިއެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ނިމ ނީ. ކ އްލި މަކ އްލި މައްސަލަ މެންެގމެދ ކަނޑ ލަމ ން އަޅ ަގނޑ 

 މެްނެގއަޅ ަގނޑ  ؛ންަގއި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  12:45ނީ ނބ ރި ބައްދަލ ވ ނިމ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެ

 ެއއީ  ،5 ައޅ ަގނޑ މެން އަނބ ރި ބައްދަލ ވ އިރ ގައި އެޖެންޑ  ައއިޓަމް .މިއަދ  މިނެޓ  1:00ޯވޓ ެގ ަވގ ތަީކ 

މިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  މައްސަލަތައް އެބައޮްތ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ . އަދި އެއަށްފަހ  ކޮ ބަހ ސެއް އެބައޮތްއީއިބ ތިދ 

ގ ިޅެގން ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ަވގ ތ  ކޮިވޑ   ޮގތ ގައި މި ކ ރ ރ ކޮށް ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑަްށ ފެނ ނ އަރިހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ތަ 

މ ލޭަގއި ތ ިށެވފައި ިތބ ން. އެކަމަށް އިްއޒަތްތެރި  ،އަކީމ ެވަފއިވ  އެންމެ ބޮޑ  ކ އްލި ަމއްސަލަ ރައްޔިތ ންނަށް ދި

ަވގ ތ   މި ޮގތ ގައި  ހޯދައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭށްނައްލެއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ންެގ ރައްޔިތ ންޙަމެންބަރ ން 

 އްޔ .ލަނީ މެންދ ރަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެމން މިހ ރ  މި މެދ ކަނޑ 

 

 {އަށް 12:48 ން އި 12:20 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (ދ ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީސްއީރަހ ގެ ޖިލީމަ ؛ވީނެންއި އިތ ގަސަ)ރިޔ 

 

 . އިބ ތިދ އީ ބަހ ސް 5

 

 ވ ން:ވ ހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔ ސަ

 .  ބަހ ސްއީއިބ ިތދ ، 5އައިޓަމް ނަންބަރ   `. މެންދ ރަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަށަނީ އެޖެންޑ 

ގ ނޫނ   ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖް  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -5.1

މި ބިލ ެގ  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ . އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެށް ިއޞްލ ޙ (އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12ނަންބަރ  

ަވނަ ޖަލްސ ގައި. މި ބިލ   33ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ،ަގއި ބޭްއވ ނ  2020 މޭ 5 ،ަވނީ އްވ ފައި އިތަމަ ކިޔ ން ފ ރަ

ިއއްޒަތްތެިރ . ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖް ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ނީ

 ޒަތްތެރި މެްނބަރ .. ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްމެންބަރ  މޫސ  ސިރ ޖް
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މޫސ  ސިރ ޖްންބަރ  ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ މެ

 ؛ފައިވ  އިޞްލ ޙ  ތ ެގ ގ ނޫނަށް ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅ އަ އިޖ ރ އީޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނ 

 މ  ޞިއްޙީ ކ އްލިކ ރިމަިތެވފައިވ  އ އްގ ިޅެގން ރ އްެޖއަށް  އ  19-ޮކިވޑ  ،ަވނީ  ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅ ފައި މި

ނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތްތަކ އި ކ ރިސ ތަކ ގައި ޢަމަލ ކ ރ ނެ  ެވސް އެފަދަ ކ އްލިނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ އި އަިދ އެނޫން

ހޯދ މަށް ޓަކައި  އްލ ޙައެކަމަްށ  ،ނ ވ ތީ ތ  ގ ނޫނ ަގއި ބަޔ ންކ ރެިވަފއިއަ އިޖ ރ އީ މިހ ރ ެގ ޖިނ  ،ތ އައިޖ ރ 

ަވނަ  163މިހ ރ  ގ ނޫނ ެގ  ިއ،ބިލ ަގ ،ބަލ އިރ ަގއި ށްބިލަނޑ މެން މި ދެން އަޅ ަގބިަލީކ. މި ޅިފައިވ  ބިލެއް ހ ށަހެ

ެއއީ ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް ެވްސ  ޭވ.ޮގތަށް ބަޔ ްނކ ެރިވފައި  މ އްދ ެގ ފަހަތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ 

ނި މި މ އްދ އަކީ މިފަަދ ެއކަމަހަ ،އަޅ ަގނޑ  މި މ އްދ  ކިޔ އިރ ަގއިޝަރީޢަތް ހިންޭގނެ އިންތިޒ މ  ހަމަޖެއްސ ން. 

ތެއްަގއި ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް ޮގ  ށް ނ ފެނޭ. މިއީ ޖ މ ލަކަ ކަމަ  ހ ލަތްތަކަށް ބިނ ކޮށް ހ ށަހަޅ ފައި އޮތް މ އްދ އެއް

މީަގއި  ،މި މ އްދ  ެގނައ މ ން ކަމަށް ފެނޭ. މިޮގތަށް  މ އްދ އެއް ތްޮގތަށް ަބއްޓަންކޮށްފައި އޮ ިޑއޯކޮށް ހިންޭގނެީވ

ޝަރީޢަތް ހިންގ އިރ ަގއި  ،ކަމެއް ެވސް ހ ންނ ނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭ ކެއްފައިދ ތަ

 އި ޭއގަ  ކަމެއްތޯ. ެއއީ ކ ރ ން ިކހ  ރަނަގޅ  .ކަމެއްތޯ ލަތ ގައި ކ ރ މަކީ ކޮންޮގަތކަށް ކ ެރިވދ ނެހ ީވިޑއޯކޮށް އ އްމ  

ގ ޫނނީ އެހީތެރިކަން ހޯދ މަށް   ،ކޮށް ެގންދިއ މ އި އް އަަވސްތަލަތެރޭަގއި ލަސްެވފައި ހ ރި މަސައް ެގފައިދ ތަކ 

ނީ ަވކީލ ންެގ ފަސޭހަެވެގންދިއ ން ހިމެނިެގްނދ ނެ. އެއީ ރަށްރަށ ަގއި މިހ ރ  ަވރަށް އ ނދަޫގކޮށް ރައްިޔތ ންނަށް ގ ނޫ

ކަމަށް  ދ ނެންސް ކ ަޑެވެގޚަރަދ  ެވ ށްލަތަށް ަވރަށް ބޮޑައ ން ދައިތ ރ އަދި އޭެގ މި އޮންނަނީ. ލިބ ން ެވސް ތ ޞަފ ރ 

ލަތ ން ެވސް އ އެީކަގިއ ދަ މި ހ ރިހ  ކަމަކ   ،ކ ރ  ައޑ އެހ މަކަށް ެވސް ހަމަ ދެކޮޅ  ޓިެކޓ އި ހ ރ މ ން ކ ހ ފެނޭ. އެއީ 

ލަތްތަކ ަގިއ ހ ެހންީވމ ، ބަެއއް ީވނަމަެވސް. އެ ކަމ ަގއި ންކ ރ  އަޑ އެހ ންކ ހ ން އެބަދޭ މ ކިއ ޓަރ ން ފޮނ ަވޕްރޮސި

 މ  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ހ ރިހ  ޝަރީޢަތްތައް ެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑަށް ިވސްނޭ ންމަކީ މ ހި ލިބ  އްލެއްޙަ މިއަށް

 ލަތްތަކ ަގއި ހ ކަމެއް. ދެން އަދި މި ބިލަށް ބަލ އިރ ގައި ޚ ްއޞަ  ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި ެއކަމަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ

ޝަރީޢަތް  ،އިލަތްތަކ ގައި ބަންދ ަގއި ބަހައްޓ ނެ ޮގތްތަކ  ހ މިފަދަ . ޭއެގތެޭރގައި ލ އިޢަމަލ ކ ރ ނެ ބ ބެއް އެބަ އެކ ލަަވ

ގ ނޫނެްއަގިއ  3 ހަމަ މީެގތެރޭަގއި ސް ބަޔ ންކ ެރިވފައި އެަބޭވ. އަދިބެހޭ ކަންކަން ެވ އ އެ  ،ހިންގ ނެ ޮގތްތަކ އި 

ކަން ފ ހަަގކ ެރޭވ. ވޭ މ އްދަތަށް ބަދަލ ަތކެއް ެގނެ، އެީކަގއި  ަގއި ބަޔ ްނކ ރ  މ އްދަތ  އަތ  އިޖ ރ އީއަދި ޖިނ  ،ބަޔ ންކ ރ 

 ެގންނަންޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި ބަދަެލއް ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑަށް މިހ ރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް ބަލ އިރ ަގއި

 ،އި ބަޔ ންކ ރ ނީ ަވނަ މ އްދ ަގ 212 ،ތ ންޮގ  ގ ނޫނ  ބ ނ ތ ެގއަ އިޖ ރ އީަގބޫލ ކ ރެޭވ. އެއީ ިމހ ރ  ޖިނ ކަމަށް 

ެވސް ޚ ްއޞަ ގ ނޫނ ގައި ބަޔ ންކ ރ  އަދި އިްސކަންދޭންވ ނީ އަބަދ  ،ކަމ އި ޚ އްޞަ ގ ނޫނ ތަކެއް ިއސްިތސްނ ވ ނެ
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ޮގތ ަގއި  ށް ފެންނައަޅ ަގނޑަ ރ ަގއިބަދަލ ކ ރ އި ތ ތައްދަމ އް މި ،ނަމަ ކަމަށް. އެހެން ޮއތްކަމ ގައި ަވނީ ކަށްމ އްދ ތަ

ކަމަށް  އެކީަގއި އަންނަ ިއޞްލ ޙަކ  އަށް ެވސްަވނަ މ އްދ  212މ ެގ ވ ހަކަ އަންނަންވ ނީ މ އްދަތ  ބަދަލ ކ ރ 

ޮގތެްއަގިއ  ލަލ ކ ރެޭވ. ޖ މ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގިއ އެއަްށ ބަދަލ ތަކެްއ ެގންނަްނޖެހޭ ،ފެންނ ތީ

ޮގތަކަށް މިހ ރ  މިކަހަލަ  އެީކަގިއ ޫނން އިޞްލ ޙ  މި ހ ށަހެޅެނީ. މި ށްަވގ ތަ ލ ޙެްއ މިމ  އިޞްންަވރަށް މ ހި

 މައްސަލަތަކ ަގިއ އީޚ އްޞަކޮްށ ޖިނ  ،ޮގތ ންއޮތް  ތ އަ ލަތްތަކ ގައި ޝަރީޢަތް ހިންޭގނެ ޮގެތއް ކޯޓ ެގ އިޖ ރ  ހ 

ބަހ ސް   ަވހަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ ހަމަ މީެގޭގކަށް ނެތް. އެހެންީވމ ، ީވ އެންމެ އަޮގތ ން ހިންތް އޮ ތ އައިޖ ރ 

ގ ނޫނެއްެގ ސިފައިަގއި ެގެނޭވނެ އަަވްސ މި އަޅ ަގނޑ މެނަށް  ،އަދި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ،ނިމި

ށް ޑަ ބޮިދއ ން. ދެްއިވ ފ ރ ަޞތަށް ޓަކައި ަވރަށްމ އްދަތެއްަގއި ެގނެޭވނެ ޮގަތކަށް މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަްނެވެގން

 .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ލަނީ. އިފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ ށްޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތަ 

މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި ރ ެގން. ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އި އަރ ވ ނަޞަތ އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ފ ރ 

 ޙައްމަދ  ލަޠީފް.ޙ ސައިން މ 

 

 ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

ލިބޭ  ަވނަ މ އްދ ެގ )ށ( ގައި ދަޢ ވ  163ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި. މި ބިލ ެގ  މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި

ައަވސްކަމ އި  ،ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށް ންނ ނެ ފަދައިންކ ރ  ފަރ ތ ެގ ޙައްޤ ތައް އ ނިކަެމްއ ނ ފަރ ތ އި ދަޢ ވ 

ތްތައް ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް ރީޢަ  މައްސަލަތަކ ެގ ޝައީއެކ  އިންސ ފ  ގ އިމ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ިޖނ ރައްކ ތެރިކަމ  

ަޞ ކި ޚ އް މިއީ ަވ ،ކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފަިއ އޮތ މ ން ކ ިރއަްށެގންދިއ މ ެގ އިޚްތިޔ ރ  ކޯޓަށް ލިިބެގންވ  މެދ ެވރިކޮށް

 އ ްއމ ކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ޯވިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް ،ލަތެއްގައި ކ ރިއަްށެގންދެިވދ ނެ ޮގތެްއެގ ބަދަލ ަގއި ހ 

ިމ  ، މި ކަމަކީ ލެިވފަިއ އޮތްކަން ފ ހަަގކޮށްލަން ޭބނ ން. އަދިއިވަ ކ ރިއަްށެގންދިއ މ ެގ އިޚްތިޔ ރ  ކޯޓ ތަކަށް ހ ޅ  

ކަމެއްކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން  ދިމ ނ ވ ެއްއަޗކ އި ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ސަބަބ ބިލ ގައި ހ ށަހެޅ ްއިވ 

ޝަރީޢަތް  ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް ،ެގ )ށ( ގައ1ިަވނަ މ އްދ   163ބޭނ ންޭވ. މި ބިލ ެގ 

 ތަކ ަގިއ ތިބޭ މީހ ންެގ އަޑ އި މަންޒަރ  ންގ ޅިަފިއވ  އެހެން މ ލަ މ ލަމ ކޯޓ ެގ  އަްށެގންދ އިރ  ޝަރީޢަތް ހިންގ ކ ރި

 ތިބީ ފަނޑިޔ ރ   އެންމެން އެއެ  ،ނަމަ ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސްަގއި ބަިއެވރިަވމ ންދ  އެންމެހައި ފަރ ްތތަކަށް ލިބެމ ންދ 
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ިއޭވ  ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސްަގއި ،ކޮށްފައިވ އިރ ކަަމށް ބަޔ ން ފަނިޑޔ ރ ެގއެްއެގ ކ ރިމަީތގައި އެ ،އެއް ހ ޒިެރްއަގއި 

ކަމަށް ބަޔ ންކ ރަންވ ނެ. އަދި  ކަމަށް ވ ންޖެހޭނެ  އެކ  ލިބޭ އަޑ އި މަންޒަރ ަވގ ތ ން ައދި ސ ފ ކަމ ކީ މަންޒަރަ އަޑ އި

 އިބިލ ަގ މި .ކަން ެވްސ ބަޔ ންކ ރެެވންވ ނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސް ރައްކ ތެރިކ ރެެވންޖެހޭނެ

ލަތްތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރ ނެ ޚ ްއަޞ ހ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅ އްވ ަފިއވ  ޚ އްަޞ  ަގއިޮގތ  ަވނަ ބ ބ ެގ 30ގ ނޫނ ެގ 

އްތަކެއް ހިމެނޭ ބ ބެއްކަްނ ތަޢ ރ ޟ ވ  ކަންތަ އ ދެ! ޤ ނޫނ އަސ ސީއ  ؛ޚިލ ފ  ތްތަކ ެގ ބ ބަކީ ޤ ނޫނ އަސ ީސއ އައިޖ ރ 

ނ ރައްކަލ ެގ  ކ އްލި -ަވނަ މ އްދ ެގ )ށ( 255 ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި

 ލަތެއްގައި ެވސް އެ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ޤ ނޫނ ައސ ސީެގ ަޙއްޤ ތަކ އި މިިނަވންކަން ހިފަހައްޓައިެގންނ ވ ނެހ 

ެއކ  އި ހ މަކަމ ޢަދ ލ ެވރިކަމ  ؛ަވނަ މ އްދ  42ސ ސީެގ ތެޭރގައި ޤ ޫނނ އަ ައޅ ފައި އެބަޭވ. އެ ޙައްޤ ތަކ ެގކަމަށް ކަނޑަ

ހައްޔަރ ކ ރެޭވ މީހ ންނ އި ބަންދ ކ ރެޭވ މީހ ންެގ  ،ަވނަ މ އްދ ެގ )ށ( ަގއި  48ޝަރީޢަތްކ ރ ން. ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ 

މީހ ންެގ ކ ިރކަމ ެގ ަދޢ ވ  އ ފ ލިފަިއވ   އް މ ްއދ ގައި ކ ށެަވނަ  51ހިމެނޭ. ޤ ޫނނ އަސ ސީެގ  ޙައްޤ ތައް އެބަ

ހިމެނޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލ ަގއި އަލަށް ިއތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ   ބައެ ެވސް  ޙައްޤ ތައް އެޭގތެޭރަގއ

ކޮށްދީފަިއވ  ޙައްޤ ތައް ސީެގ މ އްދ ތަކ ން ަކށަަވރ ަވނަ މ އްދ ެގ ނަންބަރ ތަކ ަގއި ކ ރިން މި ދެންނެިވ ޤ ނޫނ އަސ 203

ބ ނެ  ކަމަށް ލަތްތަކެއްހ ޚ ްއޞަ  ،ަވނިކޮށްަފއި ރެޭވނެ ޮގތްތައް މި ގ ނޫނ ގައި ކަނޑައަޅ އ އްމ  އ ސޫލ ން ބޭނ ންކ 

 ޤ ނޫނ އަސ ސީންނ އި މި ގ ޫނނ ން ކަށަަވރ ކޮށްދީަފއިވ  ިގަނ ޙައްޤ ތަެކއް އެބަ ތަޢ ރ ޟ ޭވ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  

 ށް ަވރަ މ މިކަ ޖެހޭއެބަ ރ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންަނށްިޚލ ފަށް މީެގ ިގނަ މ އްދ ތަެކއް ހ  ނ އަސ ީސއ ޮގތ ަގއި ޤ ނޫ

. މި ބިލ ަގއި ތްއަދި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ  ެއްއ ކަމެއް އެަބއޮ .ފ ންކޮށް ިވސްނ ލަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ފަިއވ  ެގ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށ6ްަވނަ މ އްދ ެގ  203ބިލ ެގ  ޮގތ ަގއި ފ ހަަގކޮށްލ ނަން. މި އިތ ރ  ކަމެްއެގ

 ށް ޢަތ ެގ ކ ރިން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ހ ށަހެޅ މަރ މަށ އި ޝަރީމަށ އި ދަޢ ވ ކ ތަޙ ޤީޤ  ިނންމ  ،ގ ނޫނ ތަކ ަގއި

 އީ ކިހ ަވެރއްެގ ވ ހަަކއެއް މި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރ މަށް އެބައޮތް ހ ށަހަޅ އްވ ފަދީފައިވ  މ ޙ ލަތ ތައް ސަސްެޕންޑ 

ސ ވ ލ އ ފައްދ ލަްނ  މެދ  ިމއ ށްލެިވފަިއޭވތޯ އަޅ ަގނޑ  ރައްކ ެތރި ކަމެއް ހިމެނޭކަން އަންދ ޒ ކޮކިހ  ނ  މީަގއި ،ކަމ އި

ގ ޅިެގްނ ެވްސ ބިލެްއ  ބޭނ ންޭވ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މީެގ ކ ރިން ެވްސ މި މަޖިލީހަށް ކައ ންސިލ ތަކ 

ހ ރ މ ން   މި ބިލ ގައި ެވސް ،ތައްތަކެއް ހ ރ މ ންޚިލ ފ  ކަން ގ ިޅެގން ޭއގައި ެވސް ޤ ނޫނ އަސ ީސއ  އ މ ދިހ ށަހެޅިެގން

 އެހެން ިއެގްނ ކ ރިއަށްިދއ މަށް. އަލ ން މ ރ ޖަޢ ކ ރ މަށްފަހ  މި ކަންތައްތަކ  ؛ޑ  ދަންނަވ ލަން ޭބނ ންއަޅ ަގނ

ޚ ްއޞަ ބެހޭ  ރިން އަޅ ަގނޑ މެން ަވކ ލ ތ ކ ރަމ ންދިޔަ ަކއ ންސިލ ތަކ އިހަކަށްދ ަވހ  ެވްސ ކ  ،ޖެހ ނީދަންނަވ ލަން

ޚިލ ފަށް އަޅ ަގނޑ މެން   މައްސަަލ އެބައޮތް. އެއީ ޤ ނޫނ ައސ ސީއ ކ ރަްއވ ފައި އޮތްނީ ޖެނެރަލް ފ ހަަގރބިލ ގައި އެޓަ
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ލ ން ރިޢ ޔަތްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  އަ ކަށްމި ބިލ ގައި ެވސް މި ހ ރި ކަންތައްތަ. ޮގތ ގައި ކ ރަމ ންެގންދ  ކަމެއްެގ

 ދަންނަަވން. ކައި ޝ ކ ރ ޮގވ ލަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަ

 

 ން:ހަކަދެްއެކވ ރިޔ ސަތ ން ވ 

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ަމޑ އްަވރީއ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްެތރި 

 ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .  މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފަށް. މަޑ ްއަވރީ

 

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

އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ބިލަްށ  ތ ެގ ގ ޫނނ އަ އިޖ ރ އީއި އޮްތ ޖިނ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހ ށަހެޅިފަ

ދެންމެގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ދެްއކެިވ ވ ހަކަފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. 

ކަމ ަގއި  ލ  ބަލައިަގންނަބިމި ސް މަްއަސލަތަކެއް. ައޅ ަގނޑ މެން ސީރިއަ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މީަގިއ އެބަހ ރި

ޮގތ ން އިތ ރަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް   ބެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި ނަމެަވސް މި ކަންކަމ  ،ެވސް ިވޔަސް

ެގ ކޮިވޑ   ،ހެންނަމަެވސް، މިފަދަބޫލ ކ ެރޭވ ކަންތައްތަެކއް އެބަހ ރި. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ަގ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ

 ލަތެއް ކ ރިމަތިެވެގން ެވސް ޝަރ ޢީ ނިޒ މ  އެްއކޮށް ހ ްއޓިފައި އޮތ މަކީ ެވސް ަވރަށް ހ ފަދަ  ތްލަހ  ނ ރައްކ ތެރި

 ބޮެޑތި ެގއްލ ންަތއް ލިބޭ ކަަމކަްށ ޭއެގ ސަބަބ ން ަވރަށް ،ލިބޭ  ބޮޑަށް އ ިނކަމެއްށްިގނަ ބަެއްއެގ ޙައްޤ ަތކަށް ަވރަ

ހިންގ މ ެގ  އްތެޢަލަތްތަކެްއގައި ޝަރީހ ށްެގން ެވސް ަވކި އިން ޕްރިންސިޕަލް ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮ  ،ތީވެ ވ 

ޔ މީން هللا ރައީސް ޢަބްދ  ،ލ ފައިވ  ހަަގކ ރަން. ނ ޙައްޤ ން ޖަލަށްމ ކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ންމ ހި

ެގ ކޮިވޑ  ޖެހޭ ޙައްޤ ތައް ެވސް ގެއްިލެގން މިއަދ  މި ދަނީަވން ަގންނަަވޑައި ަމނިކ ފ ނަށް ލިބި ޔޫމަށް ެވސް އެޢަބްދ ލްޤައް

ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިެވެގން  ،ވ ީތެވ ށްކަމަަކމ ން ވ  ގ ޅިެގން ޝަރ ޢީ ނިޒ މ  ހ އްޓިފައި  ނ ރައްކ ތެރި ަވބ އ  

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ެވސްއެހެންނަމަމެންނަށް އެަބ ަގބޫލ ކ ެރޭވ. ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިކަްނ ކ ރަންޖެހޭ

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ީމަގއި ދެންމެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް އެ 

އޮތް. އެީއ އެބަެވސް ކަމެްއ  ިއތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ފ ހަަގކ ރަންޖެހޭ އެހެން ،ކ ރެްއިވ ފަދައިންފ ހަަގ

ޝަރީޢަތެއް ހިންގ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި މެދ ެވރިކ ރަނީ ީވޑިއޯ  ،ިއންއެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ ފަދަ

ދަނީ.   ތެއް ބޭނ ންކޮށްެގްނ މިކަން ކ ރެެވމ ން މި ެވސް ަވސީލަކ ރެިވެގން ނ ަވތަ އެނޫންލެކ ސްޓ ޓެކޮންފަރެންސް ނ ަވތަ 

ޮގތ ން އެ މީހެއްެގ ައޑ  އެންެމ  ންނަފަހަރ  ހ  ންނަށް މި ަވސީލަތްތައް ަބއެއްކ ރެިވެގންދ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެ

ޒަރ ކަްނ ފެންނަ މަންޒަރަީކ އެީއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ެއންމެ ރަނަގޅ  މަން ،އެކަީށެގންވ  ޮގތަށް ސ ފ ކަމ ެއކ  ލިބޭތޯ
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ެގން ކ ރަން. އެހެންީވމ ، މި ބިލ  ބަލައިަގނެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ޮގތަކަށް މި ކަންކަން ކ ރެެވންޖެހޭނެ ކަށަަވރ ވ ނެ

ެގ )ރ( އަށް 1ެގ މ އްދ  163ލ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ޙަމަސައްކަތްކ ރަމ ންދ  މަރ 

 ،ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވިރޮކށް ޝަރީޢަތް ހިންގ އިރ  ،ެރޭވކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ  އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ

ދަޢ ވ ލިޭބ ފަރ ތ އި އަދި މ ަވއްކިލ ންނަށް ދަްއކ   ،ރ  ފަރ ތ އިވ ކ ދަޢ   ،މަޖިލީހ ަގިއ ތިބޭ ފަނޑިޔ ރ ންނ އިޝަރީޢަތ ެގ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި އޮންނަ ނެތި ސ ފ ވ ންޖެހޭނެ ވ ހަކައ އި މަންޒަރ  އެްއެވްސ އޮޅ މެއް

 ފ ނެއި ބޮޑެތި އޮޅ ންތައް އަރަ ށްއި ަވރަަވތ ެގ ކަންަތއްތަްއ ކ ރެިވެގންދ އިރ ގަ ބ  މި ،ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެން މި ދެންނެީވ

މ ިޅ  ،މީަގއި ދެއްކޭ ވ ހަކަަތއް އޮޅި  ،އޮޅި ޞްމިީއ ޝަޚ  އަދި ަގވ ިއދަކ ން ެގންނަަވރަށްވ ރެ ،ކަމަށް ބެލެޭވތީ

 މި ަކމަކީ ގ ނޫނ ަގއި ހިމެންޖެހޭނެ  ،ީތެވވ  މ ޅިން އޮޅިންެގންދ  ކަހަލަ މައްސަލަައކަށް ޣ ސަަލއިެގ ސީ ޝަރީޢަތ ެގ މައް

ބ ަވތ ެގ  އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިވ ީތެވ އަޅ ަގނޑ  މި ވ ހަކަ މި ދަންނަވ ލީ. ޭއެގ ކަމަށް ކަމެއް

ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކ ރަންޖެހޭނީ ެވސް ހަމަ އެހެން މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަްށެގންދިއ މ ަގއި ީވިޑޯއ 

ލަތްތަކ ަގިއ ހ ަކމަށް ބެލެޭވ  ޤ ަތއް ެގއްލިެގންދ ނ ަވތަ ބަެއްއެގ ޙައް ލަތެއްަގއި މީހެއްެގހ ޮގތެއް ނެތް  ެވސްއެއް 

 ކަމަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ފ ަހަގކ ރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ 

ކަ. އަޅ ަގނޑ  ހ އިރ  އޮންނ ނެ ވ ހަޖަ 1މިއަދ ެގ ޯވޓ   ،ޅ ަގނޑ  ދެންނެިވންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަ

މ ފަންނ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ  ،ޞަތ އަރ ަވނީދިނ މަށް އެދެން. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ އިމޭޒ ަގއި ރަނަގބީލ ޖަހަ  އިދ ރީ

 މެންބަރ .ޒަތްތެރި މްތިޔ ޒް ފަހ މީއަށް. މ ފަންނ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އި

 

 އިމްތިޔ ޒް ފަހ މީ ވ ހަކަެދއްެކވ ން:އިރ ެގ މެންބަރ  މ ފަންނ  އ ތ ރ  ދ 

ފަހ ަގއި ފ ރ ޞަތެއް   ަގިޑއަށްޓ  ޮބޑަށް އެދެނީ ދެން މި ޯވ ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ 

އެކ ަގއި ނޫނީ  ލަން ބޭނ ންވ މ ދައްކ ވ ހަކަފްސީލ ކޮށް މި ބިލަށް ތަކޮޅެއް ން އަޅ ަގނޑ  ތަހީދެއްަވއިފިނަމަ

 ނީޭވ އިނޭގތޯ.  އަެޑއް، ރި ރަީއސްތްތެއިއްޒަ( ކޮޅަަކށްފަހ )ަވގ ތ  ދ ކެނޑިދ ނެތީ. މެ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ތީ. އެދިަވޑަިއެގންފަިއ އޮށް ތަ މިހ ރ  ފ ރ ޞަޏޭ އެިދަވޑަިއެގންފައި މެންބަރ  އެކަންްއޒަްތތެރި އި ، ދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ 

މިއަދ   ށްރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅަށްފަހ ަގއި ބިލ  ބަލައިަގތ މ ެގ ޯވޓަތްތެއްޒަ، އަޅ ަގނޑ  ިމ ދެކެނީ އި އެހެންީވމ 
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 ތަްއޔ ރ ެވަވަޑިއެގންފައި ،ރި ވ ހަކަތައްހ ފައި ވ ރި މެްނބަރ  ނިންމަތްތެިއއްޒަ ިވދ ޅ ވ ން ކަމަށް. ތަފްސީލ ކޮށް އެހިދ ނެ

 ެދއްވ ަމށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ިވދ ޅ ެވ ހ ރި ވ ހަކަތައް

 

 މީ ވ ހަކަެދއްެކވ ން:ހ ންނ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިމްތިޔ ޒް ފަފަމ 

  ރ ޖް މި ބިލ  ރި މެންބަރ  މޫސ  ސިތްތެަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން އިއްޒަ

ްށ ތެރި ރައީސަ ތްންނަަވން. އިއްޒަދަ ރ ކ ރި މެންބަރަށް ޝ ރަށް، އިްއޒަތްތެބަްއިވ ކަމަށް ޓަކައި އެ މެންހ ށަހަޅ އްވައިދެ 

ށް ފޮނ އްެވިވ ސިޓީފ ެޅްއަގިއ ރި މަޖިލީހ ެގ ަރއީސަ ތްތެކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ިއއްޒަޕްރޮސި ،އެނިގަވަޑިއަގންނަވ ނެެވސް 

 ގެ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ  މި ،އީ މި ހ ލަތ ަގއި ަގކ ަރްއވ ފަިއަވނީ. އެ ހަމަނިކ ފ ނ  ފ  އެކަެމއް  އެއް ،ޭވފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި 

ނޫނ ގައި ބ ނ  މ ްއދަތ ތަކަށް ދަޢ ވ  އ ފ ލ މަށް ގ ނޫނ ަގއި އެބަ ބަޔ ންކ ޭރ ގ ދަނިޑަވޅ ަގިއ މި ވ  ެވފައިހ ލަތ  ދިމ 

ވ  އި ކ ރެިވފަދޫ އަދި ،އްޗަށް ދަޢ ވ  އ ފ ލަންޖެހޭނެ ކަމަށްަވކި މ އްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ހައްޔަރ ކ ެރިވފަިއވ  މީހ ެގ މަ

އްޒަތްތެިރ އި  އަށް ކޮމިޓީރީަލއިަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޖ ިޑޝަވ  އ ފ ލޭނެ ކަމަށް. އެ މައްސަމީހ ެގ މައްޗަށް ެވސް ދަޢ 

. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  ކަނަޑއަޅ ފަނީަވ ޮގތް ކޭޓީން ދެމިގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮ  ރައީސް، އެ ސިޓީ ފޮނ ްއވ މ  

ންޑޭޝަނެްއ ހ ށަހަޅ ފަ. ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ރެކޮމެ ފައި ެވްސ ވ ނީ މިކަން ފ ަހަގކޮށް އެކ ަލަވއިލި ރިޕޯޓ ަގއި

މި  ،ފ ހަަގކ ރެްއީވ މި ދެންނެިވ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން މި ފ ހަަގކ ރި ކަންކަމަކީ

ކިއ ޓަރ ހަމައެކަނި އެ މައްސަލަތަކަށް ޕްރޮސި ؛ށް މަްއސަލަތަކަވ ދަތ  މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ހަމަދެންނެިވ ޮގތަށް މ އް

ަވރަށް ޓަަކއި ކ ރ މަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓ ދަތެއް ދެިވދ ނޭފ ހަަގކ ރެްއޭވ މަްއސަލަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ އް ށްރަލަނެޖެ

ނެިވ ޮގތަށް ޮގންޖެހ ންތަކެއް ހ ރި މަްއސަލަތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދ މަށް ޓަކަިއ މި ދެން ،ަވރަށް ބޮޑެތި ހ ރަސްަތކެއް 

ފަދަ  އަދި އެީއ ސަންސެޓް ގ ނޫނެއް ،މަށްކަމި ހ ލަތެއްަގއި ޞައްޚ ލަ ހަސް، މިކަެވނަމަ. އެހެންފ ރ ޞަތ  ދެިވދ ނޭ

ންޑ ރަ ނައިބ ެގ ބައެހެންނަމަެވސް، . ަވނީންޑޭޝަންގައި ލިޔެފައި ކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރެކޮމެއެގ ނޫނަކ ން 

ނޑަށް އެބަ ފ ހަަގކ ރެޭވ. މި ބިލ ަގއި ހ ރި އަޅ ަގ ކަމަށް ށް އޮތް ބިލެއް ޫނންލަކީ އެޮގތައޮފީހ ން ފޮނ އްވ ފަިއވ  މި ބި

ނެއް ޮގތަށް ސަންސެޓް ގ ނޫ ،ން. މި ދެންނެިވހެންްނ ބޭނ ކޮށްލަަގބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކަންބޮޑ ވ ން ފ ހަ

 ފ ޅ ކޮށް ހ އެގައި ތ ބަ ފ ހަަގކ ރެޭވ. އ އްމ  ހ ލަޮގތ ަގއި އަޅ ަގނަޑށް އެެގ ސްފައި އޮްތ ބިލެއްއިނޫން ޮގތަށް އަ

ދެިވފައިވ ކަން އެބަ ފ ަހަގކ ރެޭވ. އ އްމ  ހ ލަތްތަކ ގައި ްއދަހ  ކަމަށް ކަން އްދަދިނ ން ރަނަގޅ  ނޫންހ ކ ރެޭވނެ ޮގތަށް 

ދެިވަފއިވ ކަން އްދަހ ށް ނ ވ ނެ ޒ ތ ެގ ކަންަތއްތަކަދެިވެގން ،ނ ދެޭވނެއްދަހ ނެިވ ަކންތައްތަކަށް އެހ  ފ ޅ ކޮށް މި ދެން

ބ ބ ަގއި  ކ ލަަވއިލ ފަ. ހަމަ މިޚ އްޞަ ހ ލަތ ެގ ބ ބެްއ ެވސް އެބައޮްތ މީަގއި އެ  ،. ދެން އެަބއޮތްޭވއެބަ ފ ހަަގކ ރެ 

. މި ަގކ ެރޭވހަފައިވ ކަން ައޅ ަގނޑަށް ފ ިވއް ދެކެޓް ރޫލެބޮޑަށް ބްލޭން މ  ،ންކެޓްކޮށް ބްލެޑަށްބޮ ެވސް އޮތީ މ 
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ތި މައްސަލަތައް ހ ރިކަން ފ ހަަގކ ރެޭވ. ނެ ަވރަށް ބޮޑެދިމ ވ  ،ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ށް އެހ  ފ ޅ ކޮށް ދީފިތަޮގިވ ދެންނެ

ިވދ ނެ ކަންތައްތައް. މި ބިލަށް ފަހަރެއްަގއި ނ ލެ ،ވ ތީ ކަމަށް ތ ެގ ބިލ އަރ އިޖ  އީޖިނ   އަދި މި ބިލ ގައި ދެން

ޑ  ފ ހަަގކ ރަން އަޅ ަގނ ނ ވ ަކންކަމަްށ ޙައްލެއް ހޯދައިެދިވފައިކަން އެހެންނަމަެވސް، މަދަނީ މަްއސަލަތަކަށް ދިމ ވ 

. އަދި ެއޑްމިނިސްޓްރޭިޓްވ މައްސަލަތަކ ަގއި ދިމ ވ  އިމި ިބލ ަގ ،ަފިއ އޮތް މައްސަަލއިަގއިވ ބަންޑ ރަ ނައިބ  ފޮނ އް

ބ  އިނަ ރަދިނ މަށް ބަންޑ ލ  ހޯދައިކަންކަމަށް ަޙއް އީޖިނ މިީއ ނ ވ ކަން. ހަމަެއކަނި ޙައްލ  ހޯަދއިދެިވފައިމައްސަލަތަކަށް 

ފ ރަތަމަ މި  ،ނަމަ ކަަމށް ަވނީ ތަފްސީލަށް ދ ކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ. އަޅ ަގނޑ  ބިލެއް  ިއވ އްވ ފަފޮނ 

ތ ަގިއ ޮގ މ ެގކައްދަދިނ ން ރަނަގޅ  ނޫން ކަންހ ފ ޅ ކޮށް ކ ެރޭވނެ ޮގތަށް ހ  އެފ ހަަގކޮށްލި ކަންކަން އ އްމ  ހ ލަތ ގައި 

 ލިކ އް ،ޢަތް އ އްމ  ހ ލަތ ގައި ެވސްރީމ ޅި ޝަ ؛ަޢތްރީކަށް، މ ޅި ޝަލަސ މި .ކޮށްލަނީހަަގފ  އަޅ ަގނޑ  މި

ންގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޢަތް އެއްކޮށް ހިރީތ ގައި ެވސް މ ޅި ޝަލަނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތެއް ނޫން މި ދެންނެީވ. އ އްމ  ހ 

ށް ެވސް ރި ަރއީސަތްތެން. ިއއްޒަޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމްއ މީގައި އެބަ ފ ހަަގކ ރައަޅ ަގނޑ ެގ ަވރަށް ބޮ ،ދޫކޮށްލެިވފަިއވ ތީވެ 

މ ހިރ ން އެބަ  ެގއެހެން ގ ނޫނީ ފަންނ  ،ކްޝަންތަކ ަގއިޑިހަމަ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޖ ރިސް ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

 ެއއް ރިންގ ކަހަލަ ހިއަރިންޔަހި  މި ދަންނަަވނީކީ ރިމ ންޑް ؛މ ޅި ޝަރީޢަތްތައް ،ޢަްތތައްމިޮގތަށް ޝަރީ ،ިވދ ޅ ވޭ 

ަކެއއް ޫނން. މ ޅި ޝަރީޢަތް ެއއްކޮްށ ހަނެގ ެމއްެގ ވ ޚ އްަޞ ހ ލަތެްއަގިއ ނަގ  ކި ަވ ،ްސޓޭޓްމަންޓެއްޓްނަސް ިވން. ނޫ

 ؛އަދި އިންސ ފ  ގ އިމ ޭވތޯއ އި އަދި ޭއެގ ނަތީޖ  ،ނަތީޖ  އަދި ޭއެގ ،ެގ ކަންކަން މ ން ދިމ ވ ނެ މައްސަލަތަކ ގ ހިން

ީއ ެއކ ަގއި މިއ އެ . ހަމަގ ނޫނީ މ ހިރ ން ދ ނިޔޭގައި އެބަ ފ ހަަގކ ރޭކަމަށް  ނ ވ ޝަން އަދި ދެނެަގެނިވފައިރސެޕްޕަ

ކްޝަންަތކ ަގިއ ޑިމިކަމ ެގ ސ ވ ލ  އަދިެވްސ އެބައޮތް ދ ިނޔޭެގ ހަމަ ެއކި ޖ ރިސް ؟އްތޯއިފެކްިޓްވ އޯލްޓަރނޭިޓވެ 

އި ަވރަށް ގަ ޑ މެްނެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ެއބަ ފ ހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނ ޮގތ  ިމއަށް ޙަްއލެއް ނެތް ކަމެްއެގ އަދިެވސް .އެބައޮތް

ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ގައިވ   ،މަތ ކ ރެިވފަިއވ  ީމހ  ބ އްދި ސަލ މަތ ން ހ ރެހ ތ  ،ތަފްސީލ ކޮށް ބަޔ ންކޮށްފައި ެއބައޮވޭ 

 ،ޅ ަގނޑ މެން މި ފ ހަަގކ ރަނީ. އަތަކަކީ ހެއްކެްއ ކަމަށް ނ ބެލެޭވނޭފ އި އެހެން އިޢ ތިރ ަވޔައިޢ ތިރ ފް ފި

މި  ، ސަލ މަތ ން ހ ރިތޯދިއް މަތ ަގިއވ  މީހ  ބ ހ ތ  ،އްަގއި ފަނޑިޔ ެރްއެގ ކ ރިމަްއޗަށް ހ ޒިރ ކ ެރޭވ ީމހ ޝަރީޢަތެ

ޮގތ ަގއި  ެގއްއް ދެިވެގން ބަލަންޖެހޭ ކަމެމިްއޔަތ ކަމެއްއަހަ ށްަވރަ ،ޒަރަކ ންނަ ޞަކަންކަމަކީ ަވރަށް ަވރަށް ޚ އް

ދ ެވރިެވެގން މި ކަންކަްނ ދެނެަގތ މަކީ ަވރަށް ދަިތވ   މެންފަރެންސްއޯ ކޮީވޑި  ފ ހަަގކ ރެޭވ. އެއީމެންނަށް ޑ އަޅ ަގނ

ން ހެ އެެގދ ނިޔޭރީ. އަދި ކ ެއއްެގ ވ ހަަކ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ހަަގޝޫއް. މިއީ ަވރަށް ކްރިޓިކަލް އިކަމެ

އް ޚ އްޞަ ސްޓޭޓްމަންޓެ ިވޓްަނސްންނެިވހެން ކ ން މި ކަންކަން އެބަ ފ ަހަގކ ެރޭވ. މި ދެތަކްޝަންޑިރިސްޖ 

މަތ ކ ރެޭވ މީހ ެގ ހ ލަތ   ހ އި އަދި ތ ަގޮގތަށް ހިންމިމ ޅި ޝަރީޢަތް  ،ކަމަކ  އްގައި ނެގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެވ ނެއްތެހ ލަ

 ،މްޭވތޯހ ފަ ،ށް ރަނަގޅަށް އެ ކަްނކަން އެނޭގތޯ އައޭނަ ،މ ވ  ކޮންސީކ އެންސްތަކަށް ދެްނ ދި އަށްއޭނަ ،އޭނ  ހ ރި ޮގތް
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ަގއި ަވރަށް ިގަނ ޭގނެ ކަމެއްެގ ޮގތ  ނޯއ ކޮންފަރެންސ ން ނޭަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ީވޑިފަނޑިޔ ރ  ރަނަގޅަށް ދެނެ އީމި

ފަނޑިޔ ރެްއެގ ކ ރިަމއްޗަށް  ،ނީބަޔ ންކ ރަ އި ހަަގކ ެރޭވ. އަދި ރ އްޭޖެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސަގފ އެބަ ފަރ ތްތަކ ން 

، ންކޮށްފައިަވނީ. އެހެންީވމ ނ ބަސްތައް ބޭ އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް މި ތ ެގ މަޖިލީހ ގައި ަޝރީޢަ، ހޭނެ ކަމަށްޖެރ ވ ންޒިހ 

ފަދަ ތަންތަނ ން ެވސް މި   ކޯޓ ތައް ރަން ބައެއް ބޭރ ެގ އެހެން ސ ޕްރީމްފ ހަަގކ މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން 

 ތ ރަީއސް، އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަޒަތްތެރި އް އެބަހ ރި ފ ހަަގކޮށްފަ. ދެން ޚ އްޞަ ހ ލަތ ެގ ބަިއގައި ިއއް މައްސަލަތަ

 ްއވ ން ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. ދެރ ކޮށްއިތ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  އ ދެ!

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: މީހ އިމްތިޔ ޒް ފަދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ފަންނ  އ ތ ރ  

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ހަމަ މި ކަންތައް ލ ަގިއވ ބިލަތ ެގ ަބއިަގއި މި  ޝ ކ ިރއްޔ . ޚ އްޞަ ހ ށްަވރަށް ބޮޑައ ދެ! 

ކ އްިލ  ،ބަޔ ންކ ރަނީ އިގަ  ފ ހަަގކ ރަނީ. އޭމިފަިއވ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެިވ ޑަށް ފ ޅ ކޮށްބޮ  މ  ،ދެންނެިވހެން ފ ޅ ކޮށް

އަދި  ،ިވޔަސް  އްކަލ ެގ ހ ަލތެއް ކަމ ގައިލި ނ ރައްނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އެއީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އިޢ ލ ންކ ރެއްިވ ކ  

ަގއި މ ކަ އަދި ކ ިރސ ެއއް ،ިވޔަސް ކަމަށް ރަްއކަލ ެގ ހ ލަތ ނ  ވ  ިޞއްޙީ ކ އްލި ަވގ ތ ަގއި އިޢ ލ ންކ ރަްއވ ފައި މި

 މަށްކަ ނޫން ށްއޮތް ޮގތަ ކޮށް އ އްމ  .ނެ ކަމަށްވ ތްތައް އެޕްލައި އަމި ޚ އްޞަ އިޖ ރ  ،ކ ރޭންސް އެބަ ބަޔ ެވމަީވނަ

ިއންސ ފ ެވރި ޝަރީޢަތަކަށްވ  ޤ ނޫނ އަސ ސީން  ؛ަވަރށް ިގނަ. އެބަ ހިފެހެއްޓޭތަކެއް ޤ ޙައް  .ހޭނީޖެކަންތައްތައް ވ ން

މިޮގތަށް މިހ   ،ނީިބދެޭވ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަަވރ ޞަތ  އެބަ ލިފ  ކަށްހަމަތަކ ން އެއްކިބ ވ  ޮގތްަތކަ

 އޮތް މި، އޮތް ކަހަލަ ކޯޓ ތައް ެވސް ނ ހިންިގ  މިފަހަރަކ  މިއަދ  ކޮންމެ މިއީ ،މިކަން ދޫކޮށްލީމ  ބްލޭންކެޓްކޮށް

. މީެގ ކ ީރގައި ެވސް ނީތައް ހިނގ ކޯޓ  ކ ލަތަހ ނޫން ކ އްލި ނ ރައްކ  އިޢ ލ ންކ ރ  ކޮންމެ  އްކަހަލަ ހ ލަތެއްަގއެ 

މަެވްސ، ރި. އެހެންނަެވފަިއ އެބަހ ެރިވ ކ ރިސ ތައް ެވްސ ދިމ ކ ތ ތައް އިޢ ލ ންލަެގ ހ ލ އި ކ އްލި ނ ރަްއކަގަ ޖޭއްރ 

ޚ އްޞަ  އި ހަމަަގތްތަކ ލަ، މިކަހަލަ ހ މ ހެންީވ. އެހިނގ  ހ ރިހ  ކަމެއް ،ްއ ހިނގ ތަސްފީތައް ހިނގ . އޮކޯޓ 

ން ެގތަކަށް ހ ރަސްއެޅި ޢަރީފ ެވރި ޝަސ އިން  ޮގތ ަގއި ޑަށް ީހވ ނއެޕްލަިއވ ނެ ަކމަށް ލިޔ މަކީ އަޅ ަގތްތައް އައިޖ ރ 

އަދި ަވރަށް ނ ރައްކ ތެރި އެހެން ވ ަހކަތަެކްއ  .ންލައަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށް ވ ތީ މިކަން ތ ަގއި ނެ ކަމެްއެގ ޮގގައިދ ނހި

ޔ  ފ ލ ސް އޮފީހަށް ހ ޒިރ ކ ރ މަށް އްނޫނި ،ހ ހައްަޔރ ކ ރެޭވ މީ ބިލ ގައި އޮތްކަން ައޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ެރޭވ. މިެވސް 

ެވސް  ށް ތަނަކަ ކޮންމެޅ ދަލ ަގިއ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަބަ އ މ ެގލިސް ސްޓޭަޝނަކަށް ެގންދިއަންގ  މީހ  ޕޮ
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ވ  މީހަކ  ފ ލ ހަށް ހ ޒިރ ކ ރަން ބޭނ ން.  ފ ހަަގކ ރަންއަޅ ަގނޑ ިއ ަގިރ މ އްދ ެއއްެގ ޮގތ  ތެއްކ ރަނ އިނޭގތޯ، ަވރަްށ 

ނަޑއަޅ  ކޮންމެ ކަ  މިިނސްޓްރީން، ހޯމްއި ކަނަޑއަޅަ ފ ލ ސް ސްޓޭޝަނަކަށް ެގންދިއ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ ހޯމް މިނިސްޓަރ 

ތް ހ ލަތެއްަގއި ނެ ންލެއްަގއި ބަްނދ ކ ރެެވޖަބ ނ    ބަޔ ންކ ރޭ. އަދި ގ ޫނނ ގައިކަށް ެގންދެިވދ ނެ ކަމަްށ އެބަނަތަ

މިއީ ، އެހެންީވމ . ެގންޮގސް ހަްއޔަރ ކ ރެިވދ ނޭ މީހަކ   އެއަޅ  ކޮންމެ ތަނެއްަގއިމިނިސްޓްރީން ކަނޑަ ެވސް ހޯމް

 ،ނޫންކަމ ގައި ީވނަމަެވސް ދި މި ބިލ ަގއި ރަން. ދެން އަކ  ނ ރައްކ ތެރި ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގ ށްަވރަ

އޮްތ  ށްވ  އ ފ ލ މަދަޢ   ،އެބަ ފ ހަަގކ ރެޭވ އް ިމއީ، މީގައި ެވސްންނަ ކަންބޮޑ ވ މެއޮެވްސ އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ އަބަދ 

އްޗަށް މަ  ެގއެ މީހ  ،ދަޢ ވ  ގެ ރެޭވ މީހ ކ  އަދި ހަްއޔަރ ކ ރ މަށްފަހ ގައި ދޫިވަފއިވ  މީހ އ އިރެ ކ ެއއީ ހަްއޔަރ  ؛މ އްދަތ 

އަދި ެއއަށް  .ދ ަވސް 30އެަބޮއޭވ  އްޖޭެގ ޤ ނޫނ ލްޢ ޤޫބ ތ ގައި ދެިވފައިެވސް ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މިހ ރ ލ ދަޢ ވ  އ ފ 

، މިއީ ބަދަލ  . އެހެންީވމ ޓަކައިވ  އ ފ ލ މަށް ޢ ދަ ން އިތ ރ ކ ެރޭވއިދ ަވސް މި 60ދ ަވސް،  45އިތ ރ ކ ެރޭވ 

ބޮޑ  ސަމ ލ ކަމެއް  ހަަގކ ރަން. އަދި މި ބިލ ގައި މިޮގތަށް މިއަށް މ ބަ ފ ަގނޑ  އެަގިއ އަޅ އަންނަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ  

، ރަން. ސަބަބަކީކ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެއބަ ފ ހަަގެގ ކ ެރެވންޖެހޭނެ ކަމެއްލްހޯއޯަވ ންމ ޅި ،ސްނަަމެވގައި ީވމ ނެތްކަ

ވ  ޢ   ތެޭރގައި ދަެގއްތެޞަރ  ަވސް ފ އަ  ަވރަށްކ ރ މަށްފަހ ގައި ރ   ަހއްޔަސްއި ެވގަ ކްޝަންތަކ  ޑިއެހެން ޖ ރިސް

ަގޑިއިރ ެގ ތެޭރަގިއ،  72ވ  އ ފ ލެޭވ. އެިކއެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި ޢ  ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭގައި އ އްމ ކޮށް ދަ 24އ ފ ލެންޖެހޭނެ. 

 30 ށް ދަޢ ވ  އ ފ ލ މަށް ޓަކައިޮއތީ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަ ެވސް މި، މިހ ރ . އެހެްނނަމަެވސްއިަގިޑއިރ  ތެރޭގަ  48

 24އި ޖެހޭނެ ަގއެކ   ރ މ ކ  ރ ، މި ބަދަލ ވ ންޖެހެނީ އަސްލ  ހަްއޔަ. އެހެންީވމ  ދ ަވހަށް ަބދަލ ޭވ 45ދ ަވސް އަދި 

ށް ޑަބަދަލ ވ ން. އަޅ ަގނ  އ ފ ލޭނެ ޮގތްދަޢ ވ  އިެގ ތެރޭަގށްވ ރެ ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް ނޫނިްއޔ  އެއަ ،ތެރޭަގއި ެގަގިޑއިރ 

ރެ ެވސް ށްވ ހަދ ަވ 45 ؛ދ ަވސް 30ތް އޮ ދިެވސް މިއެދިަވަޑއިަގންަނަވީނ އަ މިހ ރ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ،ހީަވނީ

ހ   ތަކެއްަގއި ހ ރިއ މ ހ  ޤަރިހ ، އެހެން ސް. އެހެންނަމަެވއައިމ  އްލަތެ ހ ލަމަށް އެ އެދެނީ މިކަހަވ ކޮށްދެއް ރ އިތ 

ވ  ޢ އްަގއި ދަތެ ޮގ ަގއި އ އްމ ަގޑިއިރ  ތެރޭ  72ތެރޭަގއި އެބަ ދަޢ ވ  އ ފ ލޭ  ެގަގޑިއިރ   24 ްއަގއި ކްޝަނެޑިޖ ރިސް

މަދަނީ ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ނެތް ހޯދައިދެިވަފއެއް.  ،ފަދައިން ރިއަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ފ ހަަގކ  ،ކަމަކީ ން. އަނެއްތަ އ ފ ލޭ

އެ މީހ ެގ  ،މީހ ަވީޒފ  ެގއްލޭ  ަފއި އެބަހ ރޭހަަގކ ރެިވފ ެކްއގައި ތަނޫނ ގ ސޫލ ތަކެއް ހަމަ އ  ،ހ ރޭބައެ މިސ ލަކަށް

އްެލއް ޙަކަށް އަދި ޔަތް މިނެ. އެކަމަކ ، ންޖެހޭނޭޅަށަހަިމެވނި މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގއި ހ ނިނ މަށް ޓަކައި އެެވ ހޯދައިދިޤ ޙައް

އި ގަ އެކ  އ އެ ެދއްވ ަފއެއް. އަދި ހަމަ ބިލެއް ހ ށަހަޅ އްވައިބ ަވތ ގެ  ނައިބ  އަދި ނެތް މި ރަބަންޑ  .އްހޯދައިދެިވފައެ 

އެެވނި މ އްދަތެްއެގ ތެޭރަގިއ ަގއި ެވްސ މިެވނި ލަތަކ ވ ކ ރ މ ެގ މައްސަޢ ބ ރ ެގ ދައަ ،ރ ެގ މައްސަލަަތކަށްބ އަ ،ނޭބ ބައެ

ަފއެްއ ނެތް. ކ އްޔަްށ ތަކެިތ ކަމަށް ެވްސ އަދި ަޙއްލެްއ ހޯދައިދެިވމި .ޭނޅޭ ހ ށައެއް . އެކަމަކ ންޖެހޭނޭށަހަޅަހ 

ކަނޑައެޅިަފިއ ތް އް އެަބއޮލ މ ގައި ެވސް ަވކި މ އްދަތެވ  އ ފ  ޢ ދަ ންޮގތ  ބެހޭ ބޭ ެގއްލ މ ލި ެގނައ މަށްފަހ ަގއި
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އިތ ރ  ބަދަލެއް  ކަށްމ އްދަތަ ،، ިމކަމަށް ެވސް އަދި ަޙއްލެއް ނެތް މ ަގއި ޮއންނަ. އެހެންީވަތކ ތަެކއް ކޯޓ ލ އ ސޫ

ވ އެއް އ ފ ލ މަށް ޓަކައި ޢ އޮންނަ ދަފަހ ގައި މީަހކ  މަރ ވ މަށް ،އްތެ ަވިޞއްޔަ ،ފަެއއް. ަދރަންޏެއްޅިށް ހ ށަހެކަެގނައ މަ

އް އަދި އޮތީކީ ނޫން. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވލީ ެއއްެވސް ބިލެ ؛ޔަތްކ ރެިވފަެއއްސް ނެތް ރިޢ ެވށް ކަތައޮންނަ މ އްދަ

 މި  އޮތ ން،ނަމ އްދަެތއްެގ ތެރޭަގިއ ޝަކ ވ ެއއް ހ ަށހެޅ މަށް އޮން ންތަްއތައް ެވސް ަވކިކައޮފީސްތަކ ން ހިނގ  

 މަށް ެވސް ކަންކަ އެ ،އްލ  ހ ށަހެޅިދ ނެ ޮގތަކަށް، މި ކަންކަމަށް ެވސް ޙަްތ. އެހެންީވމ ނެ އްކަންކަމަށް ެވސް ޙައްލެ

ދި ީމަގިއ ަވރަްށ އަ ،ިއވ  ިމ ބިލަކީްއވ ފަޅ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފ ހަަގކ ރަން. އެކަމަކ ، ބަންޑ ަރ ނައިބ  ހ ށަހަ ބިލެއް

 ،ނަ ކަންތައްަތކެއް ިގަވރަށް  ،ޅ ކޮށް ހ ރިކަމ ގައި ީވނަމަެވސް އް ރަނަގތަްއ ކަންތައްބައެ  ،ިގނަ ކަންތައްަތކެއް 

ކެއް ހ ރީތީެވ މި ވ ހަަކ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންީވ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ތަަތއްންއަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވ  ކަ

  ރައީްސ، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ރިތްތެއިްއޒަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ށް ެގ ޯވޓަލ ، މި  ބި ރަނަގބީލ  ޖަހ ފަ. އެހެންީވމ ެގމެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ވ ނީ ޯވޓ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ޝ 

ޅ ން އެބަ ތިއްެބިވ. ފ ބޭިތއްެބިވ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އަދި ބަލަިއަގތ މ ެގ ޯވޓަކަްށ ނ ހ ނަން. ފ  އަޅ ަގނޑ 

  އަޅ ަގނޑ  ިއރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ   މ ދަމ ެގ މި ބިލ ެގ ބަހ ސެްގ ަވގ ތ ަގއި

 އަރ ވ ނަން. 

 

 ށް އެހ ން ށް ވޯޓަ ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަ އެ  ށް . ވޯޓަ 7

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

ޯވޓ  އެބައޮތް.  2ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ަވނީ ޖެހިފަ. އަޅ ަގނޑ މެންަނށް މިއަދ   އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި އެނބ ރެނީ ޯވޓަށް.

ން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށް ތ ޮގ ގ ޅޭ ްސ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ޒައެންޓަރޕްރައި ޑްއެީއ ސްޓޭޓް އޯން

ެއއް ޯވޓަކީ ހ ށަހެޅިފައި އޮްތ  ޯވޓ . 2 ؛ޮގތ ން ގ ޅޭ އަދި ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ،ޓ އިޯވނަންަގވ  

ެގ ިނޒ މ  ، އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި އަހަނީ ޯވޓ ކޮމިޓީއަށް އެހ ން. ެއހެންީވމ  އެ އިޞްލ ޙެއް. ދެަވނަ ޯވޓަކީ 

ޯރގ   19-ޭމޒ ން ަވނީ ޯވޓ ެގ ނިޒ މ  ފ ރިހަމަެވފަ. ކޮިވޑ  މޭޒ ން. އ ދެ! އިދ ރީ ހަމަކޮށްދެއްވ ން އެދެން ިއދ ރީރިފ 

ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަންނަ ނ ރަނަގޅ   ޢ އިލ ތަކ އި ،މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންނ ދިނ ފެތ ރ ނަ

ދ  ރައްޔިތ ންެގ މެ ކ ރ މ ޒ  ތަންފީ ގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ ންބަދަލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހި
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ސް ޒައެންޓަރޕްރައި  ޑްގ ިޅެގން ްސޓޭްޓ އޯން ވ  މައްސަލައ  ޮގތ ން ހ ށަހަޅ ފައި  ގ ޅޭ މަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނަޑއެޅ މ 

މެދ  ިއއްޒަތްތެިރ  ރ މ ސްކ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ   ަހވ ލ ިވ މަަސއްކަްތ އެ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮްށ ނިންމި ކޮމިޓީއ 

 ދެްއވ ން ެއދެން. މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 52    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަ

    52     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 27      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

؛ ދަދ ޒިރ ެވ ިތްއބެިވ މެންބަރ ންެގ އަހ  . 87ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދ  ހ ެގ ޖ މ ދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖ . މަޖިލީ

 ޮގތަކަށް ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި. 52؛ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  . ފެންނ60ަ

. 52؛ ނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރަވަޑއިެގންެނިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ެވސް  ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންެވަވޑައިނ ަގްނނަވ  މެންބަރަކ 

 . ެއހެންީވމ ، މި ރިޕޯޓ  ބަލައިަގތ މަށް ފ ސްވެއްޖެ. 27ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޯވޓަކީ ިއޞްލ ޙެްއ. ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިވ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެދަވނަ ޯވޓ . މިއަދ ެގ

ގ ިޅެގން އަޅ   އ 19-ޒަތްތެރި މެންބަރ . ކޮިވޑ ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ އިއް  ،ަވނީއިޞްލ ޙ . އެ އިޞްލ ޙ  ހ ަށހަޅ އްވ ަފއި
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ޮގތް  ންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭަސރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްޮރްގރ މ  ތަ ،ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން 

ޖެންޑަރ  ހިއ މަްނ ރައިޓްސް އެްނޑް، ގ ިޅެގން ހ ށަހެޅި މައްސަލައ  ށްޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ ކަނޑައެޅ މ  ގ ޅޭ

 -1؛ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަްށ ހ ށަހަޅ  އިޞްލ ޙ  ތް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމެިވވ ލ ިވ މަަސއްކަ ހަ ކޮމިޓީއ 

 އެލަަވންެސްއ ޞަޮގތ ަގއި ޚ އް  ިއ މަސައްކަްތކ ރ  ފަރ ތްތަކަށް ޮކިވޑ  ރިސްކ  އެަލަވންްސެގލައިންަގންޓްރޮފް

ނައިފަރ  ދ އިރ ގެ  ،ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މި އަރ ަވނީކ ރަްއވ ! އިޞްލ ޙ  ފ މ އ ދެ!  ؛ކަނޑައެޅ ން. ދޭއް 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އި

 

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިްނގ  ،ގ ިޅެގން އަޅ  ިފޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އ 19-އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޮކިވޑ 

ހ ށަހެޅި  ޮގތ ން ރައްޔިތ ން މަޖިލީހަށް ގ ޅޭ ކަނޑަެއޅ މ  ޮގތް  ދެކޭނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ  ތަންީފޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން 

ވ ލ ިވ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ހަ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއ  ްނ ރައިޓްސް އެންޑްހިއ މަ ،ގ ިޅެގން މައްސަލައ 

މަސަްއކަތްކ ރ   އިލައިންގަ ްނޓްރޮފް ؛ޑ  ެދ އިޞްލ ޙެއް މި ހ ށަހަޅަނީ. ފ ރަތަމަ އިޞްލ ޙަކީޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނ

ޮގތ ަގިއ  ެގންެސއް ކަނަޑއެޅ ން. ެދަވނަ އިޞްލ ެޙއްެގ ޮގތ ގައި ޚ އްސަ އެލަަވފަރ ތްތަކަށް ކޮިވޑ  ރިސްކ  ެއލަަވންސް

އައިސް ދިރިއ ޅޭ ރަށަށް އަނބ ރ  ނ ދެިވ ތިބި   މ ލެ ،ލަތ ގައި ވަޒީފ  ެގއްލިހ  މި ،އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީ

ެގ ކޮމިޓީ . މި ދެ ިއޞްލ ޙ  އަޅ ަގނޑ މަށްއެ މީހ ން އަތ ްނ ޚަރަދ ވ  ބަިއ ސަރ ކ ރ ން ަހމަޖައްސައިދިނ  ފަރ ތްތަކަށް

 ރިޕޯޓަށް ހ ށަހަޅަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އިދ ރީ މޭޒ ން މި ޯވޓ ެގ އިންތިޒ މ  ހަމަޖައްަސވައިެދްއވ ން އެދެން. އ ދެ! ޯވޓ ެގ ޝ ކ ރި

 އެ ހ ށަހެޅ އްިވއަރ ަވނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ  މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ މި އިންތިޒ މ  ަވނީ ހަމަޖެހިފަ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ތ އީދ ކ ަރއްވ  ،އެރ ވ މަށްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ އްމަށް ތ އީދ ކ ރ މަްށ އިއްވ ހ ށަހެޅ 

 ތިަޔ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން ބޭނ މެއް މީަގއި ނަމަ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިރޔ ސަތ ެގ ިވސްނ މެއް އެދިަވޑަިއަގންނަވ  

  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް. ރީމަޑ ްއަވ ތ އީދ ކ ެރއްވ ން އެދެން. ،ނ ވ ނެ. އެދިަވޑަިއަގންނަވ ނަމަ 

 

 މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔ މް ހ ށަހެޅ އްިވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،އިނޭގތޯ އީދ ކ ަރން އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ތ 

 ހ ށަހެޅ އްވ މަށް. 

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 ،ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވައި ،އަހަނީ ޯވޓަށް މި އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ ، އެހެންީވމ  ދެ! އ 

ގ ިޅެގން ައޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން  އ 19-ކޮިވޑ  ؛މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްިރ މެންބަރ  ތ އީދ ކ ރައްވ ަފއިވ  

ޮގތ ްނ  ޮގތް ކަނޑަެއޅ މ  ގ ޅޭ  ޕްޮރްގރ މ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭވ ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައި

ވ ލ ިވ ހަ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއ  ގ ިޅެގން ހިއ މަން ރައިޓްސް އެްނޑް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލައ 

ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި  ޅޭގ ހ ށަހަޅ  ދެ އިޞްލ ޙ   ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް މަސައްކަތް ކޮމިޓީން

ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ްނ އެދެން.

މެންބަރ ން ޯވޓ ދެއްަވމ ން ެގންދަވ އިރ ގައި ައޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ނ ރަސްމީ އެއްެޗއް ސ ފ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އިއްޒަތްތެިރ 

އަޅ ަގނޑ   ،ދެން އަޅ ަގނޑ  އަމީންޢ އްމ  އަިރހ ން އެދޭނަން ؟ޓެވ މ ގައި ތި ހައްދަަވނީ ކިހިނެއްތޯށް ބޯކޮމެންބަރ ން

 ޮގތ ން.  ށ މ ެގ ކަންތަކ  ގ ޅޭބޯކޮ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް ރ :ތ އީދ ކ ރެްއިވ މެންބަ

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ 

 66    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 12    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 40    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 02 ން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭ

    52     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 27      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ސްނ ޭވފ           ނަތީޖ :ޯވޓ ެގ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

. 66؛ ޒިރ ެވ ިތއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީހ  . 87 ؛ލަ އަދަދަކީލީހ ެގ ޖ މ އ ދެ! ދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖ . މަޖި

 ަވކި  .40؛ ނ ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ . 12؛ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ  ފެންނަ

ިވ ބަިއެވރިބެިވ. ޯވޓ ަގއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ތިއް 2ބޭނ ންެވަވޑައިނ ަގންނަވ   ންޮގތަކަށް ޯވޓ ެދއްވ 

 . ީވބ ތިލ . އެެހންީވމ ، މި ދެ އިޞްލ ޙ  27ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ . 52؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

-އެއީ ޮކިވޑ  ؛މައްސަލަ ފޮނ ވ ފައި އޮތް ޮގތަށްމި ން ޓީހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމި ،އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ޯވޓަށް އަހަނީ

ރޮްގރ މ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕް ،ގ ޅިެގން އަޅ  ފިަޔަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން އ 19

ގ ޅިެގން ހިއ މަން  ހ ށަހެޅި މައްސަލައ  ޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ޮގތް ކަނޑައެޅ މ  ގ ޅޭ މަޖިލީހ ން ދެކޭ

 މަަސއްކަތް ޮކމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފ ސްކ ރ މ  ގ ޅޭ  ިވވ ލ ހަ ޖެންޑަރ ޮކމިޓީއ  ރައިޓްސް އެްނޑް

ޒ މ  ތިންމޭޒ ން ޯވޓ ެގ އި ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވ  ޮގަތަކށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. އިދ ރީ 

 އަޕްލޯޑްކޮށްެދއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 87    ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ 

 68    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 04 ދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަ
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    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް              ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :    

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ންނަ ފެ. 68؛ ޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހ . 87ލަ އަދަދ  މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ެގ ނަތީޖ . ދެންމެ ނެގ ނ  ޯވޓ 

ްނ ޮގތަކަށް ޯވޓ ެދއްވ  ކަމަްށ ޯވޓ ދެްއީވ އެންމެ މެންބަރަކ . ަވކި ނ ފެންނަ. 56؛ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ޯވޓ . އެހެންީވމ ، ިމ  29ސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ ތިއްބެިވ. ފ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 4ބޭނ ންެވަވަޑއިނ ަގންަނވ  

 ސްވެއްޖެ. ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ ނ  ޮގތަށް ފ 

 

 މ ން ން ނި

 

 ވ ން:ވ ހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔ ސަ

 އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ލަން.  މި ޯވޓ 

 

 މ ނީ. ސް ނިލިމަޖި .ينماللعا ب  ر هلل مدحوال

____________ 




