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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންނެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަރުކާުރ މަސްއޫ`. 

ވަގުުތ މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން މިތިއްބެވީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، އަިދ ދަނގެތީ ދާއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙުމަދު، ކެޔޮދޫ ާދއިާރެގ 

މަރަދޫ  މުޙައްމަދު ފަލާޙު،ތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު،ޢި

ައިދ  ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް

ރު ތްތެރި މެންބައަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުހުޅުދޫމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ނުޑ  ބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދުދިއްދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ޖައުފަރު ދާއޫދު، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އަދި ައުޅގަ

ރަޝީދު. ާއދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން މިއަދު މި ކޮމިީޓެގ  މެންބަރު ރިޔާޟު

 ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް މަްއސަލަައކާ ގުޅޭޮގތުން ހެލްތް މިނިސްޓަރާމިޓީއަށް މި ކޮބައްދަލުވުމެްއ މި ބާްއވަީނ 

ކޮމިޓީ ުކރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ކުީރ  ންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ. އާދެ!ސުވާލުކުަރއްވަން ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ުރޞަތެއް ދިނުން. އެހެންވީމާ، މިނިޓުގެ ފު 5އަޅުަގނޑުމެން ުއސޫލެްއގެ ޮގތުން މި ގެންގުޅެނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ،އެގޮތަށް. ދެން ނިމުނީމަ އިތުރު ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިޓީ

މިނިޓު ނިމުނީމަ ދެން ވަގުތު އޮވެއްޖެ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އަުޅަގނުޑމެން އަނެއްކާ އިތުރު ދެ  5މެންބަރުން 

ނޑު ފަހުން އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަތީމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެ އް ދީގެން ގެންދާނަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ކަންތައް ކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  ގޮތް ިކޔައިދޭ މެންބަރުންނަށް މިކަން ގެންދަންވީ ގޮތަށް ައޅުގަ

. މީޑިއާއަށް ވެސް ފެނިދާނެ. އެހެންވީމާ، އޭެގ މީހުންނަށް ފެނިދާނެ މަސަްއކަތް ދާގޮތް އެހެންނެތި އެހާ ސިސްޓަމެއް 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ދިއުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. ައދި އޭގެ އިތުރުން ބޮޑު  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ  ބަދުުލގައި ީސދާ ވުރެވާހަކަައކަށް ޕޮއިންޓު، ސީދާ ސުވާލަްށ ޖަވާބުދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ދާ ސުވާލުކޮށްަފއި އަދި ެއކޮޅުން ެވސް އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ސީދާ ުސވާލަްށ ޖަވާބު ހޯދަން މަސަްއކަތް ސީ

މިނިޓު ތެޭރގަިއ މެންބަރަކު ކުަރއްވަްނ ބޭނުންާވ  5ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ެވސް މިދެންނެވި 

ނޑުމެން  ެރއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންނޫންުސވާލުކު ުޓކޮށްލާފައި ާބއްާވފައި ަވޒީރާސުވާލެއް ނޯ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ބޭނުންވާ، ޢިްއޒަތްތެރި  ކުރަން ކަމަށް ވަންޏާ މި ސުވާލު ނުކުރެވި ދިގު ވާހަކަ ތަކެއް ދަްއކާ ރަށްވެސް ވަ

އެހެންވީމާ،  ހިނގައިދާނެ ުސވާލަކަށްނުެވ. ަގއިވާހަަކިއގެ ތެރޭމިނިޓު  5މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެންއެކަމަށް ސަލާމުކަން ދޭން އަ ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން ކުރީ ދުވަހު ވެސް އާއެ އެ ހަމަ  ޅުގަ ކު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ދުވަހު ކޮމިޓީގެ މި އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން  މެޖޯރިޓީ މިއޮތީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަމުން ައއި ވާހަކަައކީ، ސަރުކާރަކުންނެްއ ަވޒީރުްނ ޖަވާބުދާރީ ކުުރވުމުގެ އެ ވެސް އަދި މީޑިާއަގއި ެވްސ ދައް



  

ނޑުމެން ދެންނެވިްނ ނޫނޭ އެހެނެއް ނޫނޭ. އެދުވަުހ ތްފުރުޞަތެއް ނުދޭނޭ އިދިކޮުޅ ފަރާ ތަކަށް. އެކަަމކު ައުޅގަ

ނޑުމެން މިކަްނ ކުރާނީ އެހެން މީހުން ވެ ސް މި ކޮމިޓީގައި މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ގެންދަންވާނީ. އެީއ  ހިނގަނީ ރަނގަޅު އުސޫލަުކންކަން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްެގ މަތިންނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީައީކ  ކީނީއަޅުަގނޑު ނަސޭޙަެތއް ނޫން މިދެ ނޑު މި ވާހަކަ މިދައްކަނީ އަުޅގަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް  ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ދިމާވި ތަުކގެ ހިނގާފައި ހުރިލީހުގެ ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖި މާޒިަގއި

މި ކޮމިޓީގައި ނުހިނގާނެ ޮގތެއް މި ކޮމިޓީގެ ކަންަތއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ 

ނުޑ ވެސް ދޭން މިހިރީ އަިދ މައްސަލަެއއް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރު ލުމެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ ޕާީޓން ވެސް ދޭން އޮތީ. އެެހންވީމާ، ެއކަން ެއގޮތަށް ެގންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތިން އަޅުަގނޑުެމންގެ އުސޫލުަތއް ބަހައްޓައިިފއްޔާ. އެ ވާހަކަަތއް މީޑިާއ 

ނޑުމެން ތެރޭ ކުރިމަތީ ނޑުމެން ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އެ އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  ގައި އަޅުގަ

އް ވެސް ކުިރއަށް ތަކެމިޓީއަށް އަންނަ ހުރިހާ މައްސަލައޮެވގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މި ކޮ

ައށް ހުރި ކަންތައްތަުކގަިއ ަތންކޮޅެއް ދަިތވެދާނެހެން ފަސޭަހވާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ކުރި ގެންދަން ވަރަށް

ނޑު  ނޑުމެން  ،ދެން ފުރަތަމައެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނަ މާއްދާގެ ވަ 131އެެހންވީމާ، މި ފުރަތަމަ މިކަން ގެންދާނެ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ އޯޕަންކޮށް މި ބާއްވަނީ. 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބޭނުންވާ ސުވާލުުކރަން. އޭގެފަހުގައި އޮންނާނެ. ފުރަތަމަ އޮންނާނެ މުޤައްރިރު 

މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ފުރުޞަތެއް ދީ، ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ަވޒީރަށް އަދި އެއަށް ަޖވާބުދިނުމަށްފަހު އެންމެފަހު 

 131ހެންީވމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބައްލަަވއިފިއްާޔ ރަނގަުޅވާނެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ މިކަން އޮންނަ ގޮތް. އެ

ބެހޭގޮތުން. ދެން ހަމަ ބައްލަވާލަްއވަން  ީމހުން ހާޒިރުކުރުމާއޮތީ  އޭެގ އެ  ،4، 3އަދި  2، 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ 

ހަމަ ބަްއލަވާލަްއވަން ރަނގަުޅވާނެ  ވެސް. އަދި)ހ(، )ށ(، )ނ( ވަނަ މާއްާދގެ  89ރަނގަޅުވާނެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ހަމަތަކުެގ  )ހ(، )ށ(، )ނ( ވެސް ބައްލަވާލަން ވަނަ މާއްދާގެ 88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު  އިގެންެދއްވަން. ލާ ވަޑަ ޮކމިޓީގެ ކަންތައް ކުރިއަްށ ގެންދާނީ. ވަޒީރަށް ދަންނަވާ މިމަތިން އަޅުގަ

އެއީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  މިހާރު ވަޑަިއގެންފި.މިހާރު ިއތުރަށް މި ކޮމިޓީއަށް އިތުރު މެންބަރަކު ފަހު( ކަށް)ވަގުުތކޮޅަ

ނޑު މި ކޮމިޓީެގ  އާދެ!)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `.  ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ. ރޮޒޭ.ޢިއްޒަ ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ރު ބަލާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީގެ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަމަސްއޫސަރުކާރު  އީމި ރިއަށް ގެންދަން ފަށާނަން. އާދެ!ކު

ވަތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު ވަޑަިއގެންނެވީީތވެ މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަ އާއި އަޅުަގނުޑެގ ދަޢު

ޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިމ އަ އީނެ ފަދައިން މިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އާދެ!ނަމުގައި ކަމަނާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ގުޭޅގޮތުން  ހުށަހެޅިފައި އޮްތ މައްސަލަައކާކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެްނ ދެްއވުަމށް ދަންނަވާލީ، މި ކޮމިޓީައށް މިހާރު 



  

ބެހޭގޮތުން  މިކަމާބެހޭ އިތުރު ތަފުޞީލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑަިއގަްނނަވާތީވެ އެކަމާ

މަޤުޞަދުގަ. އެހެންކަުމން މިހާރު މިނިސްޓްރީން އެ ދެ ފަރާތުގެ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުުމެގ  މަޝްވަރާކޮށްލާ އަދި

ބޭފުޅުންނަށް އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ އެހާ ައއު  ސް ތިދެންނެިވޔަނުވަަޑއިގެްނ ތިބި ބޭފުޅުންެގ ަނންތައް ައޅުަގނޑު 

ީރެގ ވާނެތާ؟ ދެން އެ ތިއްބެވީ މިނިސްޓްބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މިނިސްޓަރ އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

ގަިޑއިރުވަންދެން.  1ދެން އެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންަދން އަޅުަގނޑުމެން ރާވާފައި ިމއޮތީ ބޭފުޅުން. 

މިނިުޓގެ ފުރުޞަތެްއ ައޅުަގނޑުމެްނ އަުރވަމުން ގެންދާނަން.  5ދެން ފުރަތަމަ ކޮންމެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑުމެން. އީ އެ މެންބަރުން ސުވާލުކުެރްއވުމުން ތިކޮޅުން ޖަވާބުދެްއވީަމ ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން  ވަތު ދިނީ ކަމަނާ މި ހާޒިރުކުރީ ނޫނީ މި ދަޢުދެން އަޅުަގނޑު ަވޒީރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  89)ނ(ގެ ދަށުންނާއި އަދި ޤާނޫނުައސާސީގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( 88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

)ހ(، )ށ( އަދި )ނ(ގެ ދަށުން. އަދި މި ސުވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ނޑުމެން ގެ ދަށުން. 4، 3، 2، 1ވަނަ މާއްދާ )ހ(ގެ  131  ކުރިއަށް އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮންަނ  ށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުީރގަިއ، ޢާއްމުގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ވީނަމަވެސް ވަޒީރަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ިދނުން ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން  ކަމުގައި އުސޫލަކީ، ަގވާއިުދގައި ނެތް

ނޑުމެން އޮންނާނެ މިހާރު ލިޔުމުން ފޮނުވާފައި އެްއޗެއް ވިާދޅުވާން. ޭއގެަފހުގައި އަ ނޑުމެން، އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ޢާއްމު އުސޫލާިއ  ކީއްކުރަްނކަން މި ކޮމިޓީއަްށ ގެންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަށް  ނަން. ދެން މިނިޓުގެ ފުުރޞަތެއް އަުރވާ 5އެްއގޮތަށް، އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ދެ ފަރާތުގެ ވެްސ ރަމަޟާން  އިތުރަށް ބޭނުމިއްޔާ އިތުރުކުެރވިެވސްދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑު ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  މަސްވީމަ ަވގުތު ސޭްވކުރުމަށް ޓަކައި

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ

ޑަްށ މި ފުުރޞަތު ދެްއވީތީ. ައޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ވަރަށްބޮިއނގޭތޯ ައޅުަގނޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ވަރަށްބޮޑަށް 

ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވެފައި ހުރީ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު އޮންނާެނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ

ނޑު ބޭނު ތަކާިއ، އަދި ިސއްޙީ މިހާރު މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ މޭ ސިއްޙީ ދާިއރާގައިވެސް ސިީޓއެއް ފޮނުވާަފއި ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީަގިއ  ދާއިރާަގއި ކަންތައްަތއް ނުކުރެވެމުންދާ ވާހަކައާ ބެހޭގޮުތން އަޅުގަ

ނޑު  ންމެއެެއގޮތުން ެއ ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑަށް އަރުވަން. ބެޭހގޮތުން  ކުރެވެމުންދާ މަސަްއކަތާ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް  ދަންނަވާލަން އޮތީ، މުޅި ސިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން ހަަމ ކުޑަކުޑަ އެްއެޗއް ދަންނަާވލާފައި ދެން އަޅުގަ

ޙީ ދާއިާރގެ މުޅި ސިއްބެހޭގޮތުންކަން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން އޮތީ.  އެނގޭ ުފވައްމުލަުކގެ ވާހަަކއާ



  

ވަރަށްބޮޑެިތ ެވސް ޙަވާުލވީިއރުގައި  ސިއްޙީ ދާއިރާއަކީ މި ސަރުކާރު އައިސް ުރަގއި ލާއިކަންތައްތަކަށް ބަލައި

މާރާތްތައް ވެސް ވަނީ މުޅިން ަވރަކަށް ޕަރސެންޓު އި 07ނޑަކަށް ތަކެއް ހުރި ާދއިާރއެއް. ގާްތގަގޮންޖެހުން

 ފަހަރާއިއެއްގަމު ުއޅަނދުން ހުރި. ވީރާނާެވގެން ޮގއްސަ. މި މަސައްކަތް ނުކުެރވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ވަރަށްގިނަ ތަންތަ

ނޑު އުޅަނދުފަހަރަށް ބަލައި މެތިވެފަ. ވަރަށް ނިކައެއްޗެހިތައް ވެސް ވަނީ ަވރަށް ލާއިރުަގއި މިއަދި ކަ

ނޑުމެންގެ 181ާލއިުރ ގާތްަގނަޑކަށް އެމްބިއުލާންސަށް ބަލައި ެތރޭގައި އޮތްއިުރަގއި މީގެ  އެމްިބއުލާންސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށ ވެސް މަަސއްކަތް ނުކުރާ ެއއްޗެހި. ހަމައެމްބި 150ން ތެރެއި ެއއާެއކީަގިއ  އުލާންަސކީ ގާްތގަ

ނޑު ުއޅަނދުފަހަރަށް ބަލައި ނޑުމެން އަކަ . ލޯންޗު 20ދޯންޏާއި  1ތުަގއި އޮތީ ލާއިރުަގއި، މީގެ ތެޭރގައި ައޅުގަ

ޔަަވއި އެްއވެްއ ެއްއޗެއް މަަސއްކަެތއް ނުކުރޭ. ފި ލޯންޗު 4ލޯންޗުގެ ތެރޭން އެންމެ  20ން ތެެރއި ގެއޮތްއިުރގައި މީ 

ދެފެން ދޭތެރޭގައާއި ަކނުޑ އަީޑގަ ާއއި ނޫނީ ދަބަރުޖަހާފައި ނޫނީ އެހެލާފައި ހުރި އެއްޗެހިތައް ހުރީ. 

ންނާނީ. ދެން މިހާރު އެ ޙާލަތު ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ރަނގަޅުކުެރވިފައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އޮއެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް އެންމެބޮޑަށް ދިމާވި ނަށް ބަލައިޑޮކްޓަރުން ތަކަީކ ގޮންޖެހުންލާއިުރަގިއ ޑޮކްޓަރުން ގެަނއުމުަގއި ައޅުގަ

ކަށް ބޮުޑވެފަކަ ނެތް. އެ ބޮުޑވަމުން އަިއަވރަތަކުަގއި ަޤއުމުޑޮކްޓަރުން ގެނައުމުަގއި ޑޮކްަޓރުންގެ މުސާރަ ސަރަަޙއްދީ 

މުސާރަ ކަްށ ދެވިފަަކެއްއ ނެތް. ނުވެސް ެދވޭ. އަދިެވސް ނުވެސް ެދވޭ. ތަކުަގއި ޢިނާޔަތް ެދވެުމން އައި ވަރަޤައުމު

ނޑުމެންނަށް އެހިސާބާވީނަމަެވސް އަިދވެ ކަމުަގއި ރަނގަޅުކުރި  ހަމައަކަްށ ުނދެވޭ. ސަބަބަީކ ރާއްޭޖގަިއ  ސް އަުޅގަ

ތަުކަގިއ ން ޤައުމުގައި އެހެކުރީަގއި ދެވެމުން އައި މުާސރަ ދެވެމުން ައއިވަރަށް ެދެވމުން އައިއިުރަގއި ސަރަަޙއްދު

ވަރަށްބޮޑަށް ކުިރއަރަިއގެން ައއީ. ކުރިއަަރިއގެން އަިއއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ އާއި ޮޑކްޓަރުންނަށް ލިބޭ 

ތަކުން އެ ހަލަ ޤައުމުެއކީަގއި، އަދި އަނެއްކާ މިޑްލް އީްސޓުކަ ޢިނާޔަތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް ޮބޑުވަމުން އައުމާ

ނޑުެމންނަށް ޑޮކްޓަރުން ލިބުން ދަތިވީ. ެއކީަގއި  ބޭ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުމާބޭފުޅުންނަށް ލި ވަކި  ޖެނެރަލީމީހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވަންޏާކަމަށް  ޚާއްޞަ ސުވާެލއް ނުކުރަނީ ސް ޖެނެރަލީ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެ ހަމަ އަޅުގަ

ނަޑކަށް ހަތްދިހަވަރަކަށް ވީނަަމވެ މާރާތަށް ބެލިކަމުަގއިމިހާރު މިސާލަކަށް ބަލާއިރު އި ނޑުމެންނަށް ގާްތގަ ސް އަުޅގަ

ނަޑކަށްޕަރސެންޓު ޢިމާރާތް ހަލާކުވެފައި ހުރިކަމުގައި ވީނަ ކަތް މަސައް ާމރާތް ހެދުމުގެއި 10 މަެވސް މިހާރު ގާތްގަ

ނަޑކަށް  ރަށް އެހެން ވަރަކަށް އިމާރާތް ނިންމާ ދެން އިތު 12ހަމަ ވަރަށް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސް އަދި މުޅިން ގާްތގަ

ަގއި ނިމެން ވެސް ވަރަށް ގިނަ 2714ތްތައް މިހާރު ކުެރވެމުން ޕްލޭން ކުރެވިގެން ހުރި ތަންތަނުގައި ވެސް މަަސއްކަ

ތަންތަން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއީ ޖެނެރަލީ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް. ދެން ބަލައިލާއިރުަގއި ރެކްރޫޓްމަންޓަްށ 

ެގ ރެކްރޫޓްސްމަންޓަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ޮޑކްޓަރުން ވެސް ަހމަ ވަރަށް ގިަނއިން ވަރަށް ބަލައިލާއިުރގައި، ޮޑކްޓަރުން

ނޑުމެްނނަށް ޑޮކްޓަރުން ވެސް ގެނެިވފައި ވަނީ. ދެން ވަކި ސްޕެސިފިކް ސުވާލުތަކެއް އައިަމ  ގިނަ އަދަދަކަށް އަުޅގަ

މަށް ޓަކައި ދާނީހެން. ދެން ފުވައްމުލަކާ ބެހޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ދިމާލަށް ދިއުމުގެ ވަގުތު ެވސް ސަލާމަތް ކުރު



  

ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ފުވައްމުލަކުގެ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަލައަކަށް ދިމާވެފައި އޮތީ މިސާލަކަށް ބަލާއިރު 

ގެން ކައުންސިލުން ހަދިޔާކުރި މެިޝނަރީސްތައް ބޭނުން ނުކުރުމާއި ބޭނުން އެ އެއްޗެހިަތއް އަދި އެހެން ހުރެ ހަލާކުވެ

ދާ ވާހަކަ އާއި އަދި ޑޮކްޓަުރން ނުލިބުމާއި އަދި ދެން އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުގައި ހުރި އިޝޫސްތަކެްއގެ ވާހަަކ 

ގެ ތެރެއިން އެންެމ ޝިނުރެއްވި މެދެކެވިފައި އޮތީ. މެޝިންތަކަށް ބަލަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު ކައުންސިލުން ހަދިޔާ ކު

ޝިނެއް މަސައްކަތް ުކރޭ. މަސައްކަތް ނުކުާރ މެޝިނަކަށް އިންނާނީ އީ.ސީ.ީޖ މެޝިނެއް ފިޔަަވއި އެހެން ހުރިހާ މެ

އެްއޗެްއ ނޫން. ހަދިޔާ  މެޝިނެއް. އީ.ސީ.ޖީ މެޝިަނކީ އީ.ީސ.ޖީ މެޝިނަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހަކީ ާރއްޖެއިން ިލބޭ

ނަްނޖެހޭ އެއްޗެއް. ދެން ހުރި ކުރެްއވި ފަރާތަކުން އެ ފޯރުކޮށްދެއްވާަފއި ހުރީކީެއއް ނޫން. އެ އެްއޗިއްަސކީ ގެން

ށް ގެންނައިުރގަިއ ކްރެިޑޓް ކާެޑއް ބޭނުން ކޮށްެގްނ ދަތިކަމާ ހެދީ ވާގޮތަކީ މިާސލަކަށް ބަލާއިރު އޭތި އޮންލަިއންކޮ

ނޑުމެންަނށް ގެނެވޭތޯ ވަރަށް ގިަނ  ނޫނީ ގެނެވެން އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ގޮތް ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

އެ މެޝިން ނެތޭ ކިޔާފައެްއ  ެކއް މިހާރު މިދަނީ ކުރެވެމުން. އޭގެ ާމނައަކީ ކޮންމެހެންމަސައްކަތްތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އީ.ސީ.ޖީ ނެހެދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނަނީކީ ނޫން. ދެން މައްސަލަ ޖައްސަިއގެން އުޅުީނ 

ހަަކ. އެ ލެބޯޓްރީ އިކްއިޕްމަންޓުން ކުެރޭވ ވެޓްރެސް ތްރީ ހަންޑްރެޑް ެއންޑް ފިފްޓީ ލެބޯޓްރީ އިކްއިޕްމަންޓެއްގެ ވާ

ނޑުމެންނަށް ޑީޓީ ިސކްސްީޓ މެޝިނުން ކުރެވޭ. އެހެން ކަމަްށ ެވއްޖިްއޔާމު ެއ މެޝިނުން އަިދ  ޓެސްޓްތައް އަުޅގަ

މަސައްކަތް ނުކުެރވި ހުރި ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެ އޭގެން ެހދޭ ޓެސްޓްތައް ހެދޭ. ދެން މިދެންނެވި ވިޓްރެސް ތްރީ 

ހާ އެއްެޗއް ހޯދާ އެ މެޝިން ބޭނުމިއްާޔ ވެސް މިހާރު ޭބނުން ހުރި ންޑް އެންޑް ފިފްޓީ މެޝިންގައިހަ

. ޑޮކްޓަރުން އަދިވެސް އެކަށޭނަ ގޮތަކަްށ ޑޮކްޓަރުންނެއް ނެްތ. ތްކުެރވޭ ގޮތަށް ެއހެރީ ނިމިފަމަސައްކަ

ބޭނުންވާ  ތަނަކަށް  ެވސް ހުރިހާ ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ޓަކައި މުޅިކްޓަރުންގެ ކަންތައްތައް ޙައްލު އެހެންނަމަވެސް ޑޮ

ށް އޮތް ަތނުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަ ވެސް ދަތިތަެކއް ހުރީތީޑޮކްޓަރުން ނުލިބޭތީ އެކަމުަގއި އަދި  ވަރަށް

ނޑުެމން އޮންނާނީ އައުޓް ީރޗް ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓާފަލިބެންދެން ވެސް އަ  . އެގޮތުން ުފވައްމުލަކަށް ވެސް އަްއޑު ުޅގަ

ްސގެން އެ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަށް ހަަމޖެހި މިހާރު އެ ކަންތައްތަްއ ްނގޮއަތޮޅުންނާއި މާލެއިން ވެސް ޑޮކްޓަރުން ގެ

ނޑު މިހިސާބަށް ދަންނަވާލަން އޮތް އެްއޗަކީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ދަނީ ކުރެވެމުން. އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ގެ އެެކްއގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދެތިން ސުވާލެއް ކޮށްލާނަން. ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 131ާވއިދުގެ ގެ ގަމަޖިލީހު

ނޑު ދެން  ނޑު ދޭތެރެއަކުން  މިނިޓު 5އޭގެ ފަހުަގއި އަުޅގަ އޮިތއްާޔ  ުސވާލެއްަނގާކަށް ބޭުނމެއް ނޫން އަުޅގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލަ ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ލުުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ވަޒީރާ ސުވާ އަޅުަގނޑު ކޮށްލާނަން. އަ

ނޑު އަންހެނަކު ިވއްސަން ުއޅުމުގެ ތެޭރގަިއ  ޙަޤީޤަތުގައި ަމއްސަލަ ދިމާީވ ހޮސްޕިޓަލްގައި ަގއިނީ ޮޑްކޓަރު މާބަ



  

ބާ ހުރި ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެ ޑޮކްޓަރަކީ އެއީ އެހާ ތަޖުރި ގެ ތެޭރަގއިދިމާވި މައްސަލަެއއް

އްލުކުރަން ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ފަށާފައި ދެްނ ބުނޭ. ދެން ހަމަ އެ މައްސަލަ ޙަ ޑޮކްޓަރެއް ނޫން ކަމަށް އެބަ 

ސިޒޭރިއަން  ،ތިމަންނައަކަށް ކުރަން ނުކުރޭނޭ ބުނެގެން އައްޫޑއިން މީހުން ގެނެސްގެން ކަމަށް ވަނީ ަސރޖަރީ ހެދީ

ނޑުތެރެއަށް ުކއްޖަުކ ންނަވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަހެދީ. ދެން އެ ޑޮކްޓަރު އަނެއްކާ ހަމަ ހު ރަށް އެހެން މީހެއްގެ ބަ

ވެސް  ވެސް މި ހިނގީ ހަމަ އެ ޑޮކްޓަރު ހުންނަވަނިކޮށް. އެހެންވީމާ، ެއ ޑޮކްޓަރު މިހާރު މަރުވި ޙާދިސާ

އިރުަގއި އެ ހަަގކުރެވޭ ގެ ފާދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް އެ ޑޮކްޓަުރ އެާހ ބޮޑެތި މައްސަލަަތކެއް އޭނަ 

ވަނީ މިހާރު ބަދަލުކޮށްފައި ހުރީ. ކޮންމެވެސް އަތޮޅެްއގައި ކަމަށް  ޑޮކްޓަރު މިހާރު ހުރީ ފ.އަތޮޅު ނޫނިއްޔާ އެހެން

ވެސް އެ މައްސަލަ  އެހެންވިމާ، ައނެއްކާ .އެހެންވިމާ، އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ރިްސކީ ަކމެއް މިކަމަކީ

ދެއްވަފާނަންތޯ  އެ ުސާވލަށް ޖަވާބުއެހެންވިމާ، ތޯ މިކަން މިހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ. ނިކުމެދާނެ ނޫން

ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހަމަ ހިނާގދިޔައީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތޯ އެ ޑޮކްޓަރު 

ެއކަމަށް ޤާބިލް ނޫން  ނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ؟ އޭަނއަކީގައި ެއޅުދޭތެރޭ ސް ރާއްޖޭގައި އެަބހުރިތޯ. އޭނައާވެ މިހާރު

ގެން ހަމަ ެއ މައްސަލަ އިުތރަށް ކުރިމަތި ވުމަށް ޓަަކިއ ފޮނުވައި މީހެއް ެވއްޖިއްާޔ އިތުރަްށ ެވސް އެހެން ތަނަކަްށ 

 ހުރި ފިޔަވަަޅކީ.  ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އެޅިފައި އެ ފުރުޞަތު ދެވެނީ ނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ ެއކަމާ

 

 ސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނި

ތެރޭަގއި ެދކެވެމުންދޭ. މި ޮޑކްޓަރުން  ށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަަކ މީޑިއާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ގިނަފަހަރަ

ަޑއިނުގެްނ ތިއްަބާވ ސްތަކާ މި ެއއްޗެހި އެނިގވައި ޮޑކްޓަރުންނަށް އޮންަނ ޕްރޮޓޮކޯލްމަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާ ގޮތާ 

ކުރެވެމުންދާ  ދާއިރާަގއި ހުރި ކަމެއް ސިއްޙީ  ލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ވާހަކަތަްއ ދެެކވެމުންދިޔަ. ވަަރށް ހިތާމަމަޢު

ާދއިރާަގއި ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ ހިތުަގިއ ޝައްކު އުފެދޭ ކަހަަލ  ކަންތައްތަކާ ިސއްޙީ

ނޑުމެންެގ  .ނާގެ ވާހަަކ ތިވިދާޅުވަނީ ފުވައްމުލަުކަގއި ހުރި. ޑޮކްޓަރ ސަސިުއން ންމުކަންތައްތައް ކުރަ އަޅުގަ

ނޑު ިމދަންނަވާ އެްއޗެއް ކިރިާޔ  .އެ އިންނެވީ ސް ެއބަ ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ނުސޭބާވެ ތެރޭގައި ޮޑކްޓަެރއް އަުޅގަ

ްއޗެއް ވިދާުޅާވނެ. މިހާރު ޑޮކްޓަރ ސަނާ ގޯހެްއ އޮތިއްޔާ ޑޮކްޓަރ ނުސޭބާ މީގެ ތެރެއަށް އެއެްއވެސް ކަހަލަ ވެސް 

ނޑުފަޅާެލވުާމއެކީ އަދި ރަހިމް ފަޅާ ނުލަީނވެސް  ޑޮކްޓަރ ނުސޭާބ، އެދުވަހު އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފެއްޓިއިުރގަިއ ބަ

ރަށް ރީްއޗަްށ ވަފުވައްމުލަުކގެ ޑޮކްޓަަރކީ. ޮޑކްޓަރ ސަނާއަށް  ޑޮްކޓަރ ސަނާ އެ، ޑޮކްޓަރ ސަނާ އަށް 

ިކޔާ ކޮންޑިޝަެނއް  އެއީ ޕްލެސެންޓާ ޕްރިވިޔާ އިތުރަށް ިމސާލަކަށް ބަލާއިރު ރަހިމް ކަފާލައިފިއްޔާ އެނިގވަަޑއިގެންފި

މަންމަ އަށް ެގއްލުން ލިބޭނެކަްނ. ޑޮކްޓަަރކީ ވަރަްށ ޤާބިލް  އި ކަފާލައިފިއްޔާމު އިތުރު ބެކަޕެއް ނެތި ދަރިފުޅަށާ .ހުރީ

ޅެއް ވަރަްށ ބޮޑަށް ކެއަރފުލްކޮށް ކަންަތއްތައް ކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޑޮކްޓަރަކީ ތަންކޮ  .ޑޮކްޓަރެއް 



  

އެީއކީ ައޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ ގޯސްކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެހިސާބުން ޮޑކްޓަރ ވިދާޅުީވ ތިމަންނަ ބޭނުމޭ 

ޓަކައި. ެއގޮތުން ހަމަ  ތަށްބެކަޕް. ބެކަޕް ހުރެގެން ނޫނީ ތިމަންނައަކަށް ނުކުރޭނޭ. އެީއ ދަރިފުޅާ މައިމީހާގެ ސަލާމަ

ވެސް އޮޕަރޭޝަންކޮްށ  ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ަވގުތުޮކޅެްއެގ ތެރޭގަިއ އެ ެބކަޕް ލިބި އަދި ަވޑަިއގެންނެިވ ޑޮްކޓަރުން

ބޭފުޅުން  ކުރެއްވި ގޮަތކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް ކަމުގައި އެވެސް ޑޮކްޓަރ ސަނާ އެ ޢަމަލު ނިންމާފައި

ނޑުމެންވިދާ ވިދާޅުވި ވާހަކަައީކ  ވިދާޅުވި ވާހަކަ ދެން ތި ހުރި. ދެން ތިއެބަ ވެސް  އަުތގައި ރިޕޯޓް ޅުިވ. އަުޅގަ

ނޑަށް މަރުވި ވާހަކަ. ތެދެއްމެ  ނޑަށް މަރުވުމާކުއްޖަކު ދެން އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ކުއްޖަކު ބަ ނޑަށް މަރުވި. ބަ  ބަ

ނޑުފަޅާލާފަިއ އެީކގައި ދެެކވުނު ވާހަކަައކީ މިހާރު މަރުވެގެން އެ ުކއްޖާ ަބނޑު ަގއި އެބަޮއވޭ ޮޑކްޓަރެއް އެ ުކއްޖާ ބަ

ނޑުފަޅާލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އޭގަިއ  ނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވުމަކީ ބަ ދަރިފުޅު ނެރޭކަށެއް ނޫޅޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ބަ

ލީ އެ ުކއްާޖ ރަވަްސވަރެއް ަވންދެން ނެޗުމެޑިކަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮންނަ ޮގތުން ވެއްިޖއްޔާމު ެއ ދަރިފުޅު ބަލަނީ ވަކި ދު 

ވެްސ އެ ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮަތކީ  . ނުވިހައިފިްއާޔ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން އޮންަނނީ. އެހެންވީމާ، އޭރުވިހޭތޯ ބަލަނީ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑްށ  ވެސް ެއްއޗެއް ވިދާުޅވުން އެީއކީ ގޯސް ޢަމަލެއް ނޫން. އޭގެ ތެޭރގައި ޑޮކްޓަރ ނުޭސބާ އަުޅގަ

ދާޅުީވ ޑޮްކޓަރ ސަނާ އަށް ައޅުަގނޑުމެން ހެދީ ކިިހނެއްތޯ؟ ޑޮކްޓަރ ސަނާއާ އެީކަގއި ެދން ވިއެއާ  އެދެން. ހަމަ

ސަނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ޑޮކްޓަރ އަދި ދެން  ގައިއެކީ  ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިގޮތަށް ދެެކވޭތީއާ

ގައި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަްނ ގެ ކުރީ ދެކެވޭ އަނެއް ވާހަކަައކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރި ގޮުތގެ ވާަހކަ ދެއްކުމު 

ނޯްނ ރ ސަނާ ވަރަށް ގިނައިން ސިންޓޯސިބޭނުން ޑޮކްޓަރ ސަާނއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދެެކވުނު ވާަހކައަީކ ޑޮްކޓަ

ޑްރަގެއް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިން  ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ. ސިންޓޯިސނޯންއަކީ ވިހެއުުމގެ ތެރޭަގިއ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ 

މިާވގޮތަީކ ތެދެއްމެ ޑޮްކޓަރ ސަނާ އެ ޭބސް ބޭނުންކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭސް ބޭނުންކުަރްނ  ލިއިރުަގއިބަލާ

މަޖުބޫރުވެގެން ބޭސް ބޭނުން ކުރަނީ. ބޭހުން ލިބެންވާ އެްއވެސް ކަހަލަ އިފެކްޓެއް ބޭހަކުންނެއް ނާދޭ. ދެން 

ވީ އެމް.އެފް.ބީަގިއ ހެޑް ކުރައްވަނީ އެބޭފުޅާ. ފުޅަކު ެވސް އެބައިންނެވި ޝަރީފާ މަނިކެ އިންނެއެމް.އެފް.ީޑއޭގެ މިބޭ

ލި ބެލުމުން އިނގެނީ ރާއްޖެ ގެނެވިަފއި ހުރި އެ ބޭހަކީ އެއީ ކޮލިޓީ ބޭެހއް ނޫންކަން. އެހެންކަމުން، ެއ ދެން ބަލާ

ނުޑމެން ގެނައީ  ،ބޭހުން އަންނަންވާ  އޭގައިދެން އެ ބޭހުން ދެވެންވާ ފަރުވާ ރަނގަަޅށް ނުދެވޭތީ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަަލއެްއ ނެތް. އެހިސާބުން ސަނާ ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް ދެން އަުޅގަ

 ކަހަލަ ޝަްއކެއް އްވެސް މެދު އެ އާއެީކަގއި ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ސަނާ ސަނާ މި ގެނައީ މި ދެކެވޭ ވަހަކައާ

ެއޗަށް. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ތިއްެބވި ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުން އޮެވގެންނެއް ނޫން. ސަނާ ިމ ގެނައީ އައި.ޖީ.އެމް.

ކަހަލަ  ގެ ެއއްެވސްސަނާ އެސަސް ކުރުމަށް ޓަަކއި. އެެސސް ކުރުމަށް ޓަަކއި ގެނެސް އެެސސް ކުިރއިރުަގިއ ސަނާ

ސް މައްސަލަެއްއ ެވސް އެްއވެ ގެ އެކަހަލަ ކަމެއްވެސް ައދި އޭނަ ށް އޭނަގެ މަޢުލޫމަތުގައިމައްސަލަެއއް ހުރި ކަމަ

ކާުރ ބެވި އެންމެ ތަޖުރިބާހުރި ކަމަކަށް ނޭނގުނު. މީގެ ތެރޭގައި ބެއްލެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގައި ހަމަ އެތަނުގައި ތިއް



  

ބޭފުޅުން ވެސް ބެއްެލވި. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ސަާނ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުަގިއ  ގައިނަކޮލަޖިސްޓުންާނއި ހުރިހާ

ގައި ެއތައް ދުވަހު ބަހައްޓަިއގެން ހެންނަމަެވސް، ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ިރ ކަމަށް ވަނީ. އެކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވާ ގޮތް ހު

އިުރގަިއ ދާސް ޮޑކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރެވެމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރިިވ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިފަހަކަށް ައއިސަނާ އެ 

ކުރާކަްށ އި ަލއިވް ޕޭަޝންޓެއް އޮޕަރޭޝަން ގަ ވެސް ތަމްރީނު ކުެރވެމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގއި

އެއްަބއި ފަހަރު ނުލިބޭ. ގިނަފަހަރަށް ކިޔަވައި ދެމުންދާއިުރގައި ިކޔަަވއި ދެވެމުން ދަނީ ޑިޖިޓަލީ އޮޕަރޭޝަންތައް 

ޑަކޮްށ ކުކުރެިވގެން ދަސްކުރެިވގެން ައއިސް. އެހެންވީމާ، ހިއުމަންެއއްގެ ކުރަންޖެހުނީމަ އެއްބައި ޑޮކްޓަރުން ތިބޭ 

. އިތުރަށް ބޮޑަށް ޖެހިލުންވާ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ މާނައަކީ އޮޕަޭރޝަން ކުރަން ނޭނގެނީކީ ވެސް ނޫންމިހެން 

ެވވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އަުޅަގނޑު ހަމަ އެދެން ޑޮްކޓަރ ކެއަރފުލް

ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވެ  މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެްއ ތި ރ ޝަރީފާ މަނިކެ ން އަދި ޑޮްކޓަނުސައިބާ މިއާ ބެހޭ ގޮތު

  ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެއްވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅަކު. ެއ  4އާދެ! މި ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިެގން އެބަ ތިއްެބވި މިނިސްޓަރ އަރިހުަގއި މިނިސްޓްީރގެ ައދި އިތުރު 

ންނަކީ ޝަރީފް އާދަމް މަނިކު، ަވގުތީގޮތުން ޒިްނމާރު ވެރިެއއްގެ މަަސއްކަާތިއ ހަވާލުވެ މިނިސްޓްީރގައި ބޭފުޅު

ހުންނެވި. ދެން ތަސްމީން އުސްމާން، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެްކަޓރ ޖެނެރަލް. އަޙުމަދު ޤާސިމް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  

ސަރ ަވޑަިއގެން އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންވީމަ، ޖެނެރަލް އަދި ޑޮކްޓަރ ުނސޭބާ ފާރޫޤު ޙަސަން، މެިޑކަލް އޮފި

ނޑުމެންނަށް ސާފުވޭ. އެހެންވީމަ،  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ުސވާެލއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ަވގުތު ސޭްވކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރު ސާފުކުރަްނ ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ މިނިސްޓަރާ ސުވާލުނުކޮށް ެއކޮޅަްށ 

ކޮށްފި ކަމަށްވަންޏާ ެއގޮަތށް ކުރިއަށް ގެންދަން. ައޅުަގނޑުގެ އިތުރު ުސވާލެއް މިަވގުތު ނެތް. ދެން މިވަގުުތ ޕާސް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ އަުތަގިއ  އިތުރަށް އަުޅގަ

ރި މެންބަރު، ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި މިހާރު ހޯރަފުށީ އޮތީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ރޮޒޭ. ޢިއްޒަތްތެ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވންދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މަރަދޫ

ނުޑ ފުރަތަމަ ސުވާުލކުރަން ބޭނުންވަނީ، ކަމަނާ ވިާދޅުވެއްޖެ ހޮސްޕިޓަލްަތކާިއ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކާއި އަދި މުޅި ހެލްތު ދާއިރާގެ ހުރި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ވީރާނާެވ 



  

ޓަކައި އެކަީށގެންާވ ވަރަށް ފަންޑު އެބަ ހުރިތޯ. އެއީ މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުަގިއ  ހަލާކުވެފައޭ. އެކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް

ވެސް އަދި ިމއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެއކަން ކުރަްއވަން ޤަޞްދުކުރަްއވަނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ ދެން ކަމަާނ 

މަ، ެއަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވިދާޅުެވއްޖެ، ބޭރުގެ ޑޮްކޓަުރން މިހާރު ހޯދުމަށް ވަރަށް ދަތިވާ ވާހަކަ. އެހެންވީ

ނޑަށް ެގންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަދަލު ގެނައުމުަގއި ދިމާެވގެން އުޅޭ ދައްަޗކީ ކޮަބއިތޯ.  މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެކަްނކަން ރަނގަޅުނުކޮށެއް މި ރާއްޖެގެ ހެލްތުގެ ކަންތައްަތކެއް ކުރިެއއް ނުލިބޭނެ. 

ދެން  ކުރުމުަގއި ދިމާވެގެްނއުޅޭ ދައްޗަކީ ކޮބައިތޯ؟ތަންފީޛު ިސޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެ ިސޔާސަތުއެހެންވީމަ، އެ 

ވެސް ދިވެހި ޮޑކްޓަރުން ވެްސ ވަރަށް ގިނައިން ވަޒީާފ އި ލަން ބޭުނންވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

ދެްއވަިއގެން ެއ ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖޭަގިއ  ހުނަށް އެކަށީގެްނވާ ިއންސެންޓިވްއަދާކުރަމުން އެބަ ދެއޭ. އެމީ

މަސައްކަތްކުރަން ގެނައުމަށް ކަމަނާ ސިޔާސަތެއް ެއކަށަައާޅފައި އެބަ އޮތްތޯ. ެއކަމަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދޭތޯ. 

މަންޓު ދާއިރާއިންނާއި އެިކއެކި ެޓކްނިކަްލ ޖްމެނޭ ތުރުން ހެލްތު ދާއިރާ އަށްހަމަ އެއާެއކީ ޑޮކްޓަރުްނެގ އި

ރާތަކުން މީހުން ބޭނުންވާނެކަން ޔަޤީން. ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލު މީހުންތައް ލިބުމުަގއި ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރިތޯ؟ ދާއި

ނޑަެއޅިގަިއ އޮތް ޙައްލު އެކަން  ތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ހަމަ ކުރަމުންދާ ިސޔާސަިސޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ، ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަ

ުގޅުްއވާެނ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކަމަނާެގ މިނިސްޓްރީން ގެންަޙްއލުރުެގ މައްސަލަ މިހާރު ދިާމވެގެން ިމއުޅޭ އިތުބާ އެާއއެކީ

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޮޑކްޓަރުން މަދުވެގެން މިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން  ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވެްސ އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް  ށް. އެއްގޮަތކަދޭ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުދިނުމުގަވެސް ވަރަށް އިސްކަމެއް ތަންތަނުން

 ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތެްއގެ ެތރެއިން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުުރމުގެ މަސައްކަތްަތއް މިހިސާބަށް ދެވިފައެއް ނެތް. މިއަދު 

ކުރުމަށް ޓަކައި ކަމަނާ ގެްނގުޅުްއާވ ޙައްލު ސާސްކުރަމުންދަނީ. އެކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ޭއގެ ދަތި މި އިޙް

ނޑައަޅާަފއި އެބަ އޮތްތޯ. އަދި މިހާރު ސިޔާސަތަކީ ވެްސ  ކޮަބއިތޯ؟ ެއކަމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަޖެޓެއް ކަ

ވެްސ އެބަ ތިބި މަތީ ތަޢުލީމު  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ނަްނގަަވިއގެްނ ތިބި ވަރަށް ގިނަ ޑޮކްޓަުރން ރާއްޖޭަގއި ދިވެހިން

ސް ފުރުޞަތެއް ސަރުކާރުން ނުދެއްވާކަން ައޅުަގނޑަްށ ޙާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ދާން ބޭނުންވާ. އެ ފަރާތްތަކަށް އެްއވެ 

ފަހަރު ބޭރުގެ ސްކޮލާޝިޕްތައް ވެސް އެިކއެކި މިނިްސޓްރީތަކުގެ ތެޭރގައި ތާީށެވ . އަދި ލިބޭ ފަހަރުފާހަގަކުރެވޭ

ހެންވީމަ، ވެސް. އެ ހުރަސްއެޅުމުން ދާތަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއ އެބަ ހުރި އަމިއްލަ ޙައިިސްއޔަތުން

ސްކޮށްފަިއ ށް އެސެކުރުމަށް ކަމަނާ ގެންގުުޅއްވަނީ ކޮން ސިާޔސަތެއްތޯ؟ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ނީޑަޙައްލު އެކަންކަން 

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާަތކުގެ ޭބފުޅުން ތަންރީނުކުރުމުގަިއ 

ލަން ބޭނުން. ހަމަ އެހެންމެ، މި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑު އަހާ ޔާަސތަކީމިހާރު ރާވާފައި އޮތް ސި

ނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން އޮތުންހެން.  ރަނގަޅުނުކުެރވިގެން އުޅޭ ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށް މިހާރު ޙައްލުތައް އެބަ ހުރިތޯ. އެަކންކަން އެހެންވީމަ، އެކަންކަމަށް ބޭުނންވާ މީހުންނާ ބަޖެޓު ލިބުމުގައި ދަތި



  

ކުރުމަްށ ދިމާވެގެންުއޅޭ ދަތިތަްއ ކަން ތަންފީޛުއޮތް ސިޔާސަަތކީ ކޮބައިތޯ؟ ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ އެ

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދެވޭޯތ ބަލާނަން. އެންެމ ގިނަ ުސވާލުށް ދިުގ، ވަރަށް ވަރަ ތަކެްއ ދެއްތޯ. އާދެ! ދެން ފަހަރަކު ެއއްަޗކަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުެމންގެ މުޅި ހެލްތު ބަޖެޓަށް  އި ފުރަތަމަ ވިދާޅުިވ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރގެ ވާހަކަ. އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރގަ

ނޑުބިލިއަ 4ަގނޑަކަްށ ބަޖެޓަކީ ގާތް އެންމެ ފުރަތަމަ އަިއސް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މެންނަށް ން ބަޖެޓު. އަުޅގަ

ނޑު  1.12ެތރެއިން  ްނ މި ލިބުނުއިރުގައި މީގެބިލިއަ 2.5 ތެރެއިން ން. މީގެބިލިއަ 2.5ލިބިގެންއައީ  އަުޅގަ

ކީ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް. މިިލއަނަ 257ތެރެއިން  ދިމާލަށް ދާ އެއްެޗއް. ޭއގެ އާހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ެއއީ ާއސަންދަ

ނޑަކަށް %ދެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ،  07ައކީ، ގާތްަގނޑަކަށް % 07ން، ދެން ބާކީ ހުރި އެްއެޗހީގެ ތެރޭަގއި ގާްތގަ

އަށާއި ބިލުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެހިތައް. ބާކީ މި އޮންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުަޑ އަށް. މުސާރަ އަކީ މުސާރަ 07އެ %

ނޑު މިދެންނެވި، މީގެ އެްއޗެއް. އެހެންކަމުން، ތިވިާދޅުވި ގޮތަށް ބާކީ ކުރީގައި މިދެންނެިވ  ހުރި އެއްަޗކުން، އަުޅގަ

ނޑުެމން އިތުރަށް ފިނޭންސް  ހުރިހާ ޗެލެންޖަސްތަކަށް އެޑްރެސްކުރުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ދާއިރާ އަްށ  ޙީބޮޑު އިސްނެންެގވުމަކާ ެއީކގައި ިސއްވެސް ވަރަށް  މިނިސްޓަރ އަރިހަށް ގޮސްގެްނ އަދި ރައީސްގެ

މިނިސްޓަރ ޖިހާދު އަރިހު ވިދާޅުވެގެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާމު ރުމަށް ޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދޭށޭ ބޭނުން ކަންތައްތައް ކު

އެކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފަހިކޮށްދެވުނު. ެއހެންވީމަ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން 

 ޅޭ ކަންތައްތައް ހުރީކީ މިދެންނެވި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރެވެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެިވެގންއު

ހުރި ކަންތައްތައް ހުރީކީ ލާރިނެތިގެންނެކޭ ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމަ، ެއގޮތުން ުކރެވެންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ 

އް ގެންދަންވާހާ ާބރުމިނުގައި ބާރު ސްޕީުޑގަިއ މި ދަނީ ކުރަމުން. މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާއިރުަގއި މަސައްކަތްތަ 

ވެސް މަދު.  އިނުގެންދެވޭ އެންމެ ސަބަބަީކ މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި ކަމަްށ ޤާބިލު އެކަށޭނަ މީހުން މުޅި ރާއްޖޭގަ 

ޤާބިލު އެ ރަްށރަށަކުންނެއް އެފަދަ  އިހިނގަމުންދާއިރުގަ އިމިތަނުގަ  ބައިވަރު ޕްރޮޖެކްޓްސްަތކެއް ރާއްޖޭގެ އެތަން

މީހުން ލިބޭކަށެއް ހުރިހާ ތަނަކުންނެއް ނެތް. މާލެއިން ގޮސްގެން އެ މަސަްއކަތްކުރާއިުރަގއި މިވާގޮތަީކ 

މަަސއްކަްތ  އިވެްސ ކޮންމެވެްސ އެހެްނ ތަނެއްގަ ިއ އަޅުަގނޑުމެން ިބޑަކަށް ުހށަހަޅައިގެން ބަަލއިލާއިުރގަ

ންމެވެސް ކޮންޓްެރކްޓަރަކަށް އަނެއްކާ ވެސް މި ދޭންޖެހެނީ. ނުކުރެިވގެން ނޫނީ މަސައްކަްތ ފަސްޖެހިފައި ހުންނަ ކޮ

ނޑުމެން ބޭނުން ސްޕީޑުގަ މިސާލަކަށް، ބަލާއިރު މިހާރު އި ހުރި އެންމެ ބޮޑު،މިގޮތުން މިއީ ޖެހިފަ  އި ވެސް އަޅުގަ

ރުން ގެަނއުމަށް. ދާޅުެވއްޖެ ޮޑކްޓަރުން ދެްއތޯ. ޑޮކްޓަދެްނ ވިހުިރ މައްސަލަ، ސަބަބަކީ.  ކަންތައްތައް ުނގެންދެވި

ޑޮކްޓަރުން ގެަނއުމަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރެވމުންދޭ. ތިވިދާޅުވިހެން ޑޮކްަޓރުން ރާއްޖެއިން ރެކްރޫޓް 



  

ން ކުރެވިފަިއވާނެ. އަިދ ކުރުމަށް ޓަކައި ިމވަނީ ވަރަްށގިނަ ތަންތަނުގެ އިޢުލާން ުކރެވި ދަ ހިންދޫގެ ވެސް އިުޢލާ

އިމެންޓް ޕްރޮމޯޝަން ސް ިޑވޮލޮޕްމެންޓް އެންްޑ ެއމްޕްލޮސީ ވަރއެޖެްނސީއެްއ ކަމުަގިއވާ އޯ ގެ ސަރުކާުރގެއިންޑިއާ 

ެގ ންީސއެްއަގިއ ވެސް ވާނެ. އިންިޑއާކޮންސަލްޓެންޓް ލިމިޓެޑްގައި ވެސް ވާނެ. ބަންގްލަދޭްޝގެ ސަރުކާރުގެ އޭޖެ

ނުޑ މިދެންނެވިހެންވާ ނެ. ބަންގްލަދޭޝް ނޫސްތަކުަގއިވާނެ. ިމގޮތުްނ ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ދަ ހިންދޫގަިއ ދެންމެ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރެވި އަދި ައނެއްކާ އެމްބަސީ މެދުވެިރކޮްށގެންޢުލާންވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަުކގައި އޮްނނާނީ އި ވެސް އަުޅގަ

މިދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުަރމުން ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމަ، ޮޑކްޓަުރން ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރާ 

މަސައްކަުތގައި އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މިހާރު ނަތީޖާ ވެސް ދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އެންމެ ެއކަށޭނަ 

ހެން ސަރަޙައްދުގައި އެދޭ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އެހިސާބަށް ނުދެިވގެްނ މިއުޅެނީ. ހަމަ މިދެންނެވި

ނޑުމެންނަށް އަދި މުސާރައާ ރު މުސާރައަށް ގެނެވުުނ ވެސް މުސާަރ ނުދެވޭތީ. އެހެންނަމަވެސް ިމހާެއއްވަރަށް އަުޅގަ

 ގެނެވިއްޖެތޯ. އާދެ! ބަދަލު ގެނެވިއްޖެ. ބަދަލުގެަނިއ ގެނައުމަކީ ހަމަ ވަރަށް  އެކީަގއި ވިދާުޅެވއްޖެ ބަދަލުބަދަލާ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ދޭ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެީވ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޭއގެ އަދިެވސް ސަރަަޙއްދުަގިއ ން އަުޅގަ

އީްސޓްގައި ދޭ މުސާރަެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ.  ކޮމްޕެއާރކޮށްލާއިުރަގއި މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިޑްލް

ނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި އެ ތަނަވަސްކަމެްއ އަދި ހުރިހެނެއް. ދެން އަެނއްކާ ސިްއީޙ  ފަދައަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރޭަގއި އަބަދުޖެޓް ފަހަތުން ރޭސް ޖަހަންޖެކީ ބަދާއިރާއަ ވެްސ  ހޭ އެއްޗަކަްށ އަުޅގަ

ތަންތަނުގަިއ  އޮންނަނީ ކަމަށްވަންޏާ ނުވާެނ. މިހެން މިދަންނަވާއިރު އެީއ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް އަދި އެހެން

ނޑުމެންނަކަށް ވެސް ބަނދަރަށާއި، ބިން ހިއްކުމަށް ސިއްޙީ ދާއިާރއަްށުވރެ އިސްކަ ންދެވެނީ ކަމަްށަވންޏާ އަޅުގަ

ނާރައިގެން ިސއްޙީ ދާއިރާގެ މައްސަލަަތއް ހެންވީމަ، ސިްއޙީ ދާއިރާ ކުރިސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަށް ނޭުރވޭނެ. ދެން އެ

މަ ޖެހިގެން އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޒިންާމއަދާކުރެވޭ ވަރުބަލަން ގެންަނވާއިުރގައި އެންމެ ފުރަތަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް ުސވާލު ކުރަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދާުކރޭތޯ އެބަ އަދާކުރަންާވ މިންވަރަށް. އެހެންވީމަ، ިސއްޙީ ދާއިރާ މިހާރު މިސާލަކަްށ  ޒިންމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިސާލަކަްށ ބަލާިއރު ހުށަހަޅާވެސް  މިހާރު ބަޖެޓް ހެދެމުން މިދަނީ. މިހާރު އެތި އަިދވެްސ  ބަޖެޓަށް އަުޅގަ

ެވސް ސިއްޙީ ާދއިރާަގއި އެކަެމއް ނުކުެރވެއޭ ިމވެނި ކަެމއް  މިއަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަދުން. އެކަމަކު މިހާރު

ނުޑމެން އަމިއްލަ ނަފްސާ ނުކުރެވެޭއ ކިޔާަފއި ވާަހކަދެކެވެމުންދާއިުރގައި ނޑުމެން ުސވާލުކުރަްނ އަޅު  އަުޅގަ ގަ

ކުރެިވ، ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައި އެބަތިބި އިނގޭޯތ ހަކައަކީ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުއެބަޖެހޭ. ދެން އޮތް ވާ

ވެްސ  ރާއްޖޭަގއި. ދިވެހި ޑޮކްޓަރުްނ އެބަތިބި. ރާއްޖޭގައި ވެްސ މަސައްކަތް އެބަކުރޭ. ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި

 97ންަނމަވެސް ހިތާމައަކީ ސަރުކާރުެގ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުާރިއރުގައި ބިދޭސީން %މަސައްކަތް އެބަކުރޭ. އެހެ

ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ބައްލަވާ. ޕްރައިވެޓް ސެކްަޓރ ބައްލަވާއިރު ޕްރަިއވެްޓ 



  

ރާރެްއގައި ޮސިއކޮށްފައި މީހުން ފޮނުވަނީ. ސެކްޓަރަގއި ގިަނއީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން. ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ. އެބައޮވޭ އިޤު

ނޑަްށ އިނިގގެން. އެވީކްނަަސސް އެހެންނަމަވެސް އެ އިޤުރާުރގައި އެބަޮއވޭ އަޅުަގނުޑ  ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އެކަންތައްަތއް ރަނގަޅު ކުުރމަށް ޓަކައި މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުގަ

ދުަގއި ނޫނިއްޔާމު ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުިޅގެން، ސަރުާކރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަާކިއ ސަރުކާރުގެ ޚަރަ

ދެވިަފއި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޮޑކްޓަރުންެގ ގޮުތގަިއ ކިަޔވަިއ އި ހޯދާ ސްކޮލާރިޝޕްގަ ގުިޅގެން މި

ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ޅުަގނޑުމެން މިކުރަމުންދާ ހިތާމަދު އަނަމަ މިއަވޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިސްޓަމްެގ ތެރެއަށް ނެރަ

ނޑުމެންެގ  ބޭފުޅުން ވެސް އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރއްަވިއގެން އެ އެމީހުން ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ވާހަކަ.  އްގެނަވަނީ ވަރަށްގިނަ ބަޔެއްކަތްޕުޅު ޮކށްދެއްވަން. މިދަންސިސްޓަމް ތެރެއަށް ގެނޭވެެނ ގޮތަކަށް މަސަ

 ާލއިުރގަިއ ވެސް ތާިށވާނީ ހުރިހާ ތާިށވެފައި އޮތް ތާށިުވމުގެ ތެރޭަގއި ބަލައި ތިިވދާޅުވާ އެހެންވީމަ، ތާިށވެފަިއ،

ވެސް އެބަދެޭވ. ސްކޮލަރޝިޕްގައި ވެސް  ވަރަކަށް ތާއްޓެއް ނުވެްސވޭ. ކިަޔވައި ހާތަނަކުންނެއް ނޫން. ތިވިދާޅުވާ 

އިހަކަށް ދުވަހު ހަމަ ގެނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ީކއްތޯ ުކރާނީ.  ރުން ބޭރުން ވެސް އެބަދެވޭ. ޮޑކްޓަ ވެސް  ފޮނުވާ އެބަ

، އެއްކަ، ހަތަރު ޑޮކްޓަރުން ފިޔަވައިއަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނެތް އަދަދެއް. ައއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ ހަ

ނޑުމެންނަކަށް  މީހުން ފިޔަވައި ގާތްަގނޑަކަްށ ތިރީހަކަށް ޮޑކްޓަރުން ައއިއިުރގަިއ ޭއގެ ތެރެއިން ހަތަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިސްޓަމް ތެރެއަކަށެއް. ެއހެން މިދަންނަވަނީ ވަރަށްިގނަ ޑޮކްޓަރުންގެ ވާހަކަ.  ނުގެނެވުނު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުގެނެްސގެން ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ގަާވއިދުތަކަށް ބަދަލުގެެނވޭނެ  އެހެންވީމަ، ތި

ަގނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެއްަވިއގެން ކަުމގައި ވީަނމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެްއވާ. މަގު ައޅު

ނަޑކަށް ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދައްކަނީ އިނގޭތޯ.  މިދެންނެވީ ހަމަ އިހަކަށް ދުވަހު މީގެ ގާތްގަ

ދުވަްސތަކުަގއި ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް މީހުން ގެންނަން އެބަތިބި. ށް އޮތް މިގޮތުން އަދި ައނެއްކާ ކުރިއައެހެންވީމަ، 

ނުޑ މިދެންނެވީ. އެހެންވީަމ، މިއަްށ ހައްލެއް ހޯަދއިދެްއވާ ތި   އެހެންވީމަ، މިދަްއކަނީ ވަރަްށބޮޑު ވާަހކަެއއް އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ މިދެ، ކޮށްޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުދެން ބޭފުޅުން.   އެތީަގއި ދެންމެ ންނެވިއާދެ! ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ަޖވާބު އެުރވިއްޖެހެން.   ކުރެްއވި ހުރިހާ ސުވާލަށް އަުޅގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަޅުަގނޑު ދެންނަަވއިފިން މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާ އާއި ެޓކްިނކަލް ދާއިރާގެ ވާހަކަ. 

 

 .ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

. އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެއްޗެްއ ޝަރީފް

 ގެިތ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޙާމް އަޙުމަދު.ނން ދައުޅުްއވާތީ ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަ ސާފުކޮށްލަން

 

 ކަދެއްެކވުްނ:ގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްޙާމް އަޙުމަދު ވާހަނދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި  ރުގައި ކޮންމެ ޖަހާއިރު ެސޝަން ނިމޭއި 12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

އަނެއްާކ ޝަކީާލ ވަރަށް ީޑޓެއިލްްސކޮށް  މިނިޓު 5ުސވާލުކުރަން ެދްއވައިިފއްޔާ  މިނިޓު 5ބޭފުޅަކަށް 

ނޑު ޤަބޫ . އެހެންނަމަވެސް ވެސް ލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދެްއަވނީޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންަދވަނީ. ައޅުގަ

ކުަރން ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ. އެންމެ ުސވާލެއް މިވަގުތަށް ބަާލއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ނޑަށް ހީވަނީ ގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަރުވަން. އެހެންނޫނީ ށް ފެންނަނީ މެންބަރަކަށް ސުވާލެއް އަޅުަގނޑަ  12އަޅުގަ

 ޖަހާއިރު ނުނިމޭނެހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ހިނގައިފި  މިނިޓު 8ވާހަކަ، އެއީ  ވާހަކަ ަދއްަކން އުޅެނިކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އަޅުަގނޑު ތި

ނޑު ތުަގިއ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަްނ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮ ދެފަރާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު އެުކގައި. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ  2ރުމުަގއި ދިަޔ ސުވާލު ކު ބަދަލެްއ ގެންނަން. އެީއ ޝަރީފް އެއަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެީވ ދިޔަ ކުންތްސި 47މިނެޓާއި  . އެހެންވީމަ، ޖަވާބު ދިނުމުގައި ވަރަށްގިނަ ވަގުތު. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނެ ވާލަށް ޖަާވބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ ވަރަްށގިނަ ަމސައްކަތް ަވޒީރު ކުަރްއވާވެސް ސު  ފުރަތަމަ

އަދި މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރައްާވކަން. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ރަނަގޅު ޑީެޓއިލްސްއަށް ދާންެވއްޖިއްާޔ  ކަން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ށް ވަަޑއިގަިތއްޔާފައި ކުރިއަުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވާވަރަށްކުަޑކޮށް ބޭރަށްޖެހިލާފައި ވަަޑއިގެން 

ސުވާަލށް ވެސް ހެދިދާނެ. ދެން  2އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާކަމަށްވަްނޏާ ދެންމެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ ހަމަ މަސައްކަތް ކުރައްާވކަން ވެސް. ސީދާ ެއ  ވަޒީރު ެވސް ހަމަ ސީދާ ތަންކޮޅެއް، އަުޅގަ

 އިތުރު ުސވާލެއް. އާދެ! ަވޒީރުދެްއވާ ެއއަށް ޖަާވބު. ޓަށް ޖަވާބުދެްއވޭތޯ. އަިދ ޝަރީފްގެޕޮއިން

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދޭ ެއއްެވސް ދުމަތްދަންނަވަނީ ކަމަށްވަންޏާ ިސއްޙީ ޚިހަވާލުިވއިރުަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ  އާދެ! ައޅުަގނުޑ ދާއިރާއާ 

ނޑެއް ހެދިފަެއއް.   ދާއިރާަގއި ނެތް މެނޭޖްމެންޓް އޮނިގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމެއް ސާފުކޮށްލަންެވެގން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގިނައިން އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަަދއްކާތަން ފެނިގެން މިދަނީ.  ޤައްރިރު. މިނިސްޓަރު މާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މު

ރަން ވަރަށްބޮޑަށް ކެތްމަދުވެފަ. ސުވާލަށް ދިަޔއިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނުޑމެން މިތިބީ ސުވާލުކު

 ވާހަކަ ފުރުަޞތުގައި ދަންނަވާލީ.  އެ އެހެންވީމާ،

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

ނުޑގެ ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އައްޫޑ  ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ ވަަޑއިގެން ދެްއވީތީ. ެދން އަޅުގަ

މަށް ޒިރުކުރު. އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރ ިމއަދު ހަމަ ހާާރއްޖޭގެ ެދވަަނއަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑުތަންހަމަ ސިޓީއަކީ 

އެީކގައި ސްެޕސިފިކަލީ ދާއިާރގެ މައްސަލަަތއް ޮއތުމާ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިްނމީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ެވސް ިސއްޙީ

ފުވައްމުލަުކގެ މައްސަލަ އެަކންޏެއް ނޫން. އޯވަރރޯލް ޕިކްޗަރއެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

އައްޫޑގައި ުހޅުމީދޫ ފަޅިން ހިތަދޫއަށް ހަމަ ނުޑގެ ސުވާަލކީ ވަަރށްފަހުން ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ 

މީހުން ގެންދަން އޮންނަ ލޯންޗް މާލެއަށް ރިޕެއާރ ކުރަން ގެނެއްސަ ދެން އޭތި އަނބުރާ އައްޫޑއަކަށް ނުފޮނުވާ. 

ވޭނެ ގޮތެއް ނެތީމަ. ދެން ންސްޕޯޓް ކުރެއެހެންވީމަ، ވަރަށްބޮޑެތި ދަިތތައް އެކޮުޅގައި ކުރިމަިތވަމުންދަނީ ޓްރާ

ކުރިއަށް  ލާއިރު ެވސް ވަރަށްބޮޑަްށ މަރާމާތު ކުަރންޖެހިފައި އޮތީ. ެއކަމަކު މަާރމާތުގެ ކަންތައްަތއްހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައި

ނޑުމެންނަށް އަދިއެއް އެނގިަފެއއްގޮތެއް އަޅު  ގެންދަމުންދާ  ން ކިހިނެއްތޯ އެ ޕްލޭނެއް އޮތީ ނެތް. ކިހާ ދުވަހަކު ގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ކަމަީކ. ދެން ައނެއްކަމަކީ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްެގ ހާލަތުއެއީ  ވެސް ހަމަ އެާހ  އަުޅގަ

ފަންކާތައް ދަނބަރުޖަހާ، ހިތަދޫގެ ހުރި ، ތައްލާިއރު ހޮޅިބުރިިޗއްސަށް ބަލައިގޯސްކޮށް ހުރީ. އެތަނުގެ ރޫމްތަކާއި ެއއް

ނޑު އެްއޗިހިވެްސ، ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެސް ބަލިމީުހން ތުވާއްާޔއި އެއް  ޗެހި ބަހައްޓަން އެނދުަކއިރީަގއި ހުިރ ކަބަ

ނޑު ެއއްޗިހި  ށް ބަލާއިރު ވެސް . އެހެންވީމަ، ހައިޖީނިކް ލެވެލަވެސް ދަބަރަށް ވެފައި ހުރީ ދަނގަޑު ކަބަ

ފެނުނީ. ދެން  ެއއްޗެހި ހުރިތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެ ވަރަށްވުރެ މާދަށް ފެންވަރުގައިހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ 

. ކުރުމަކުޙައްލު ދަިތކަމެއް ނެޭތ މިކަންކަން  މިނިސްޓަރ ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ދެން މިހާރު ބަޖެޓްެގ އެްއވެސް

 ށް ލަފާކުރެވެނީ ކިހާތާކުތޯ؟ެވގެންދާނެ ކަމަޙައްލު އެހެންވީމަ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ ލޯްނޗްގެ ަމއްސަލަ އާިއ އަދި ުސވާލު ކަމަށް އަ 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުެރްއވީ 

 ުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވާ އިނގޭތޯ. 2މެއިންޓެނެންސް. އެހެންވީމަ، އެ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑު އެހާ ޑީެޓއިލްސްކޮށް ނުގޮސް  ނޑު އަމެއިންޓެނެސްގެ ުސވާލަށް އަުޅގަ އްމަިއދީއަށް ފުރުޞަތު އެރުިވއްާޔ ޙަ އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އެްނސްގެ ވާހަކަ. ދެން ލޯންޗްގެ ވާހަކަ އަޙަ ކިހިނެއްތޯވާނީ. މެއިންޓެނެ ކަންތައްތަުކގައި އްމައިދީ އަުޅގަ

އެީކގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ތު އަރުވާނަން. ދެން ހަމަ އެއާއަށް ެއ ފުރުޞަމައިދީ އްއުޅުްއވާތީ އަޙަ 

. އެހެންނަމަވެސް ހެލްތް އިނޭގތޯ ޅުަގނޑު އަމިއްލަ ދިފާޢުަގިއ އެްއޗެއް ދަންަނވަނީކީ ނޫްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަ

ައދި މިހާރު ހާލަތު ރަނގަޅު  ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަނީ ކަމަށްަވންޏާމު ހާލަތު ހުރި  ހުރި ވާހަކައާ ދާއިރާަގއި

 ކަުތގެ ވާހަކަދަންނަވަްނޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވެމުންދާ މަސައް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ޤާސިމް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

ނޑަށް ހީަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދެން ހަމަ ބޮ ޑަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ކަންަތއްތައް ރަނަގޅުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މަސަްއކަތްޕުޅު ކުރަްއވަނީ. ވަރަށްބޮަޑްށ 

ނޑަށް ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިނިްސޓްރީގެ ނަމުަގއި ުޝކުރު އަދާކުރަން އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގައި ބޭނުންކުރާ ލޯންްޗ އްސަަލއެްއ އެބައުޅޭހެން. ައއްޑޫ ިސޓީ ހީވަނީ މަޢުލުމާތުގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މަ

ލޯްންޗ  ެއކީަގއި އިތުރު ލޯްނޗެއް ައއްޑޫ ިސޓީއަށް ފޮނުވާފަިއވާނެ. ިމއަދުެގ ަވގުތެްއގައި އެ މަރާމާތުކުރަން ގެނައުމާ

ލާންސް ލޯންޗެްއ މްބިއުލޯންޗް ތައްޔާރުކޮށްފަިއ އެ ާލންސްގެންނަން. އެއީ އެމްބިއު އަޅުަގނޑުމެން މާލެއަށް އެބަ 

ރިންތަކެއް. އެހެންވީމަ، ލޯްނޗްަގއި ެވސް ޭބނުންކުރަން މިތިބީ އެއް ފަުޅވެ 2 އެ އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ެދވޭީތވެ

ލެންސް ލޯންޗް އެޮކަޅށްދާތީވެ އެ ފަޅުވެރިން ގެަނއުމުގެ ގޮތުން ފަުޅވެރިން ެއބަ ގެންނަން. އެހެންވީމަ، އެމްބިއު

ނޑަށް ހީވަނީ މަޢުލޫމާތުގެ މައްސަލައެއްހެން. ދެން މަރާމާތުގެ އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ލޯންޗެއް  ނެތި ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ އައްޑޫ ސިީޓގައި މިހާރު މުން. ހުރި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ ކުރެވެ ކަންތަކުަގއި އަުޅގަ

ށް ެވސް މިހާރު އެވޯޑް ކުރެވި ކުރިއަ އްކަތްށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރު ތިޭއޓަރެއް ެހދުމުގެ މަސަޓެރެޜަރީ ލެވެލަ

ނޑަށް ީހަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާތުގެ މަސަްއކަތްތައް ވެސް ކުިރއަހުރި މަރާ އެބަދޭ. އިތުރަށް ށް އެބަދޭ. އަުޅގަ

 . މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ހިނގަމުން އެބަދޭ އެ ަވންޏާ ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެހެންކަމަށް  އެކޮޅަށް ވަަޑއިގެންފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑ އަޅުަގނުޑ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ގެ ުސވާލަކަށް ަޖވާބު މިނިސްޓަރު ނުދެްއވާ ކަމަށް ވިދާުޅވި. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މި ބުރު ނިންމާލާފަ ސުވާލުކުރަން ފުރުޞަތު ޝަރީފަށް ފަހުން އެ . އަޅުގަ

 .ށްލަރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެއަރުވާނަން ހޯރަފު

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަފުށީ ދާއިރާ

ތި މައްސަލަތައް ސިއްޙީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިނިސްޓަރުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ދެން ވަރަށް ބޮޑެ

ނޑުެމންނަށް ވެސް އެކަން އެބަ ފާހަގަވޭ. ދެން އަުޅަގނޑު ކަމަށް ފާހަ ހުރި ދާއިރާަގއި ގަކުެރވި. ދެން އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާެގ ތުާރކުނު، ހޯރަފުށީ، އުލިގަުމގެ ިމ  ރަުށގެ ވެސް ިސއްޙީ  3ޚާއްސަކޮށް ބަލާލަން ބޭނުންަވނީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އްސަލަތަކާމަ ނޑު މީަގއި ގާްތގަ ނޑު ތުރާކުނަށްރިން މަސް ކު 5މަސް،  4ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުގަ ކުރި  އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ައޅުަގނުޑެގ  ހަލާކުވެަފއި ހުރި ވާހަަކ އެ ްސކޭން މެޝިން، އެްކސްރޭ މެިޝނެއް ދަތުރެއްަގއި އެރަުށގެ

ައހަރުވެގެން މެޝިން ވެސް  4 ވެސް ހަލާކުވެފައި ކައިީރގައި ބުނި އޭގެ ެއްއވެްސ އެއްެޗއް ނުލިބޭ. ދޮންނަމެޝިނެއް

. ދެން އަދި ހަމަ އެގޮތުން އެތަނުގެ އޭސީެއްއގަިއ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ ބުނި ރެވި ހުރި ވާހަކަރިޕްލޭސް ނުކު

ނޑު ލޮލުން ޕާރސަނަލީ އެ އެްއޗެހި ބެލިން. ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ހާލުގައި  ނޑު ހަމަ އަޅުގަ  ނުކުރާ ވާހަކަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ިޒޔާރަތްކޮށް އު ހުރީ ނުޑ  މަރުަކުޒގެ ޭބފުޅުންނާ ލިގަމުގެ ިސއްޙީ. މިގޮތުން އުިލގަމަށް ެވސް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ިއ އެތަނަކީ ޙަޤީޤަުތގަ، މަރުކަޒަށް ވަންއިރު އެތަުނގެ ބައްދަލުކުރިން. ބައްދަލުކޮށް އަޅުަގނޑު އުިލގަމުގެ ިސއްޙީ 

ފޮތިތައް ހުރީ  ބުނެވިދާނެ. އެތަނުގެހަމަ ވަުރގެ ތަނެއް ވެސް ނޫޭނ އަޅުަގނޑަށް އްޙީ ބަލިމީހުން އެތަނަށް ވައްދާސި

 ވައްތަަރކަށްއެތަން ހުރީ ތަޅައިގެްނ ގޮއްސަ. އެބޭފުޅުން އަމިއްަލއަށް  . ބިއްލޫރިތައްވީރާނާވެ ގޮއްަސ، ހަލާކުވެފަ

ނެޑއް ޖަހައިގެން އެތަުނގައި ނޑަށް ފެނުނީ. ދެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް  ފިލާގަ މަަސއްކަތް ކުެރވިފައި ުހރިތަން އަޅުގަ

އެހެނިހެން ބޭސްއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކުދިކުދި ސާމާނު ބޭނުންވެގެން އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަދި  އިބޭފުޅުން ބެންޑޭޖާ އެ

ނޑަްށ  ފޮނުވާފައި ނަޑކަށް އަުޅގަ ިއ އެ ތިރީހަކަްށ ޕީއޯ. ެއ ބެންޑޭޖާ ވިްއސަކަށް ދެއްކިހުރި ޕީ.އޯެގ އަދަުދ ގާްތގަ

ހަމައަްށ  ކަށް ެއްއވެސް އެްއޗެއް އެ ދުވަހާއަސް ޕީއޯ ޕީއޯގެ ތެރެއިން ެއއްވެ 27 ބޭސްކޮޅު ހޯދުމަށް ޓަކައި. ދެން އެ

ނަޑކަށް ބުނުއްވީ އެ ދުވަޭހ މި ނުލިބޭ ކަމަށްވަނީ. އެ ދޭތެރޭަގއި ދިހަ  ފޮނުވާފައި އިނީ އެ ވިިހ ޕީ.އޯއާ ގާްތގަ

މިހާ  ވަރަކަށް، ފަނަރަ ވަަރކަށް ދުވަސް އެބަދޭ. އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލުން މީތި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކަށް އަންނަން

ށް އެތަނުގެ މުަވއްޒިފުްނ ސަލެންލަތައް. ދެްނ ތުރާކުނުގެ އެމްިބއުަވރަށްބޮޑެތި މައްސަ އީދުވަސް ނަާގއިރުަގއި މި

ނޑު އޭތި ބެލިއިުރަގިއ ޑީސަލް އަަޅއިެގން އޭތި އޮޕަރޭޓްއަމިއްލައަްށ  ކުރި ޚަބަރު އަޅުަގނޑަްށ ލިބުނު. ދެން ައޅުގަ

އޮތީ މިނިސްޓްރީން  ހަމައަށް އައިއިުރގައި އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިއަދާ ނގަޅު ވާހަަކެއއް. ދެން މިއެވެސް ރަ

ހާސް ރުފިާޔގެ ަބޖެޓެއް ދީފައި އިންނަ ކަމަށް. ހުސްވީމަ އަެނއްކާ ވެްސ  5މިހާރުގެ، މިހާރު ކޮންމެ ރަށަަކށް ވެސް 



  

އި އޮތްކަން. އެހެންވީމަ، އެކަން ދެން ހާސް ރުފިޔާ ދޭ ކަހަލަ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފަ 5ބިލުތައް ލީމަ އަނެއްކާ ވެސް 

ލެންްސގެ ކަންތައް ރަނަގޅުެވގެންދާެނ ކަމަށް. ދެން ކަމަނާގެ ކުރިމަުގަގއި ބަާލނަން އެ އެމްބިއުއަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަާލއިުރގަިއ ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލަީކ  ވިސްނުމުަގއި އެްއވެސް ވަރަަކށް އެބައިންތޯ އަުޅގަ

 17ރަުށގެ އާބަދީެގ ގާތްަގނޑަކަްށ އެަބއުޭޅ  0އުލިގަމު، ހޯރަފުށި، އިހަވަންދޫ، މާރަންދޫ، ތަަކންދޫ މި ، ތުރާކުނު

ނޑުމެން މި  ން އެންމެންގެ ހުރީ އެްއ ހާސް މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުދުންތެރިކަ 17ވަރަކަށް ހާސް މީހުން. އަޅުގަ

ކުއްިލއަކަށް ބަްއޔެއް ކަމެއް ދިމާވެގެން ދިއްޫދއަށް ދާން  ްއގައި ނޫން. ވަރަށް ިނކަމެތިން ވެސް އެަބއުޅޭ. ދެން ލެވެލެ

ދަތުރުތަކެްއ  އޭ ބުނެގެން އާސަންދަާހސް ރުފިޔާ އެބަދޭ. ދެން މިހާރު ހުސްނުވާ އާސަންދަ 4ހާސް،  3ބަލާއިރުަގއި 

ގެ ދަށުން ެއ ވެސް އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު އެއްވެސް ލޯންޗް ްޑރައިވަެރއް، އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ އާސަންދައި

ގެ ވެރިން ުބނަނީ. ވީ ހިނދު ކަމަނާެގ އެ ލޯންޗު ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް ނުކުރޭ. އެ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް 

ންނަމަ އިހަވަންދޫަގއި ނަމަވެްސ ވަަރކަށް ވިސްނުން އެބަހުރިތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހޯރަފުށީގެ ނަމަވެސް ނޫ އެްއވެސް

 ގައި ގަިޑއިރަށް ހޯރަފުށީ 24ހުރި  އިން ކޮންމެވެސް އެއްރަެށްއގައި ނަމަެވސް އެރަށުގެ ެތރެ 2އާބާދީ ބޮޑު  މި

ސިއްޙީ މަރުކަުޒ ހިނގަމުންދާތާ މިހާރު އެތައް ދުވަެހއް ެވއްޖެ. ދާއިުރގައި އެތަން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން. 

 ށް ޓަކައި މިކަންކޮށްދިނުމުގެ ެއއްވެސް ހާސް ރަްއޔިުތންނަށް ހޯދައިދިނުމަ 17މި  ސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދާ،މިފަ

ފާހަގަކޮށްފި ދެންމެ ޕްލޭނެއް އެބަހުރިތޯ. ދެން ކަމަނާގެ ވާހަަކިއގަިއ  ވަރެްއގެ ވިސްނުމެއް އެބަހުިރތޯ ނޫންނަމަ

ނޑަްށ  ފުވައްމުލަުކގެ އީ.ސީ.ޖީ މެޝިނެއްގެ ކަރުދާސް ހުސްވެަފއި ހުރި ވާހަކަ. އެ ކަރުދާސް، ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލަްއކަެއއްާހ  4ގޮތުގައި މިދޭތެރެއިން ކަމަނާގެ މިނިސްޓްރީގެ ކަމަނާ އިންނަވާ ކޮޓަރިކޮޅުގެ  ޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްމަ

ނޑު ލޮލަކުން ދެން ރުފިޔާ ދީގެން ކާރޕެޓް ެއޅި ޚަބަރު އަޅުަގނޑަށް ނުރަސްީމކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ.  އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅަގނޑަށް ކަމަނާގެ ވާހަކަިއގެ  ާއއި މިކަމާ  ވާހަކަ މިއެހެންނަމަވެސް އެކަމެއް ނުދެކެން. 

 އެކްސްޭރ މެޝިނުގެ ކަރުދާްސ ނެތް ވާހަަކ ދެންނެވުމުން އަޅުަގނޑަްށ މިވާހަކަ ހަމަ ަހއިލައިްޓކޮށްލަން ފެނުނީމަ 

ކަމެއް އޮެވގެން ނޫން.  ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ ޕާރސަނަލީ ެއްއވެސް ހައިލައިޓް. އެްއގޮތަކަްށ ެވްސ ކަމަނާގެ،

ވެސް ވަރަކަށް ގުޅުން ހުރީމަ މީގަިއ ކަރުދާސް ނެތިފައި ހުރި އެހެންނަމަވެސް ދެން މީތި މީއްާޗއި މީއްާޗއި ކޮންމެ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީމަ ހަމަ އޭތި  ފިޔާ ދީގެން ކާރޕެޓް އެޅި ކަމަށްލައްކަ ރު 4ބުނެފައި މިތަނުގައި ވާހަކަ 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނދަށް ރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހައިލައިޓްކޮށްލީ. ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން އެއީ އެހާ ބޮޑު  ުސވާލު. ދެން ކާރޕެޓްގެ ސުާވލު 3ސުވާލު. ދެން  4ންބަރު ތިކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަޒީރު ޖަވާބު ދެއްވަންޏާ ދެއްވާ. މި ފުރަތަމަ ހިެއއްނުވޭ ިމކަމާ ގުޅުންހުރިހެނެއް. އެއަްށ ދެން ހެނެއް ސުވާލެއް



  

ވަނަ ކަމަކީ ތަނެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުެގ  2ސުވާލަކީ ެއއީ އެ ހޮސްޕިޓަުލގެ ޙާލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތް. ދެން 

 ތަކެތި ނުލިބުން. ދެން އޮތް ސުވާކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އެ ސަރަޙައްދުަގއި ެއއްެޗއް ނެތް ވާހަކަ ކަންނޭނގެ އެ 

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވީމަ ރަނަގޅުވާނެ.  3ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑު ދަންނަވާނީ ތުރާކުނުގައި އެްކސްރޭއެއް ހުންނާނެހެންނެއް އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ަގއި ެއކްްސރޭއެއް ހުންނާނެހެންނެއް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ. ދެން ޕެޓީ ކޭޝް މިހާރު ހުންނާނީ އިނގޭތޯ. ތުރާކުނު

ނޑު ައއިސް މި ަބދަލު 17777ނޫން  5777  !ދަރަޖަތަކުން. އާދެ ،އިންާނނީ ދީފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ރަށަކަށް ހުންނާނީ ދަރަޖަތަކަށް ބަލާފައި ދަރަޖަރަކުން ހުންނާނީ ރާއްޖޭތެރެއަށް އޮންނާނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ހުރިހާ 

 0777 އިއާ  17777ހަމައަށް ޕެޓީކޭޝް ދީފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި ދެން  17777

ނޑު އަ އިރު ާވޮގތަކީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވިހެން އި ދޭތެރޭގައި ހުންނާނީ ޕެޓީކޭޝް ދެވިފައި އިނގޭތޯ. ެއއީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ޓަކައި ކޮްށފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް  ކުދި މަލަންކޮޅު އެއްޗިހިތައް ގަެނވެން ނެތީތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށްހަމަ ކުދި

ަގއި ަބއިންދަިއގެްނ ގެތރޭގައި އެބޭފުޅުން ހަމަ ބޭނުންވަމުންދާ ވަރަކަްށ ހަމަ މި ސީލިން އެއީ އިނގޭޯތ. ދެން ޭއގެ

ނޑައެޅިަފިއވާ އެ ގިންތިއަކަްށ ކަ ނޑަެއޅިފައިާވ ވަރަްށ ހަމަ ވަރަށް ލާރިދެމުންދަނީ އިނގޭތޯ. އަތޮޅަކަށް ކަ

އެހެންވީމާ، ެއއަކަށް ނޯންނާެނ ހުރަހެއް. އެހެންވީމާ، މިާސލަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި އިސްުކރެއް ނެތިގެން އިްސކުރު 

ނޑެއް ނެިތގެން އިްސކުރު ނޭބުރިފައެއް ތިބޭކަްށ ނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އެ މެނޭޖްމަންޓްގައި  ކުރަްއާވ ކަށިގަ

މަސައްކަތްޕުޅު ރަނަގޅަށް ުކރައްވަނީ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެކަން އޮންނާނީ. ދެން ހުރިހާ އަތޮޅެްއގައި ވެސް ހަމަ 

އްޙީ ދާއިާރގައި ހުރި ކަންތައްަތްއ ހަމަ ސި ނޫން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ވެސް ހުސްއެކަނި ތި އަތޮޅަކު

ވެމުން. ދެން ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ެވސް ހަމަ ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މަސަްއކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެ 

 ަޓކައި ބޭުނން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ރަނގަޅުކުެރވެމުންދާ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅކުރަން ބޭނުން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

ތަނަށް ބޭނުންވާ ޓަކައި އަޅުަގނޑު މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ދެން ހަމަ އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަން

ބަލްސް ހުންނަންވާނީ ގޮސްފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މަމިހާރު ކޮންސިއު، ސްބަލްމަމި ކޮންސިއު  އިއިިކއުޕްމަންޓާ

ޓަކަިއ ެވްސ މި ދަނީ މަސައްކަތްަތއް  މަންޓްސް ހޯދުމަށްއިޕްޓެސްޓެ ނުހެދިފައި ހުރެގެެންއ ނުވާނެ. ދެން އިކި 

ސް އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅެވއްޖެ މިހާރު ހުރިހާ ކަމަކަށް ލާިރ ކުރަމުން. ދެން ދެންމެ ކޮންމެ ވެ

ނޑުމެނަށް ލާރި ލިބފައޭ ހުރީ. މަރާމާތު ނުކުރެވި ހުރި  ނޑު ދެންނެވީ މަރާމާތުކުރުމަށް އަޅުގަ ލިބިފައޭ ހުރީ. އަޅުގަ

ްޓްސ އަދި މެޝިނަރީ އިކުއިޕްމަންއި ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު އެއީ ޮކންމެހެން ލާރީގެ މައްސަލައެްއނޫނޭ. އޭގެ ތެޭރގަ

މުގެ ރުގެ ާވހަކަ. ދަތުރުފަތުރުކުމުވެއްޖެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމި ދެން ވިދާޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮވޭ. ަހމަ އެއާެއކީަގއި 



  

ދަމުން ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ކުރީަގއި ެދންނެވިހެން ލޯންޗްތަކާ ެއއްޗިިހތައް ހަލާކުވެަފއި ހުރުމާއެީކަގއި އެ އެްއޗިހި ހަ

ނޑުމެްނ މި ދަނީ ހެދޭ ހަމަ އެ ހުރިހާ ދިމަދިމާލަކަށް ފޮނުވަމުން. ދެން ހަމަ ތި ދާއިރާއަކީ ބޮޑު  ވަރަކުން އަުޅގަ

ވުރެން ދާއިރާއަކަްށވާތީ ައޅުަގނޑުމެްނ ތިކަމާމެދު ވިސްނަން. އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް މިއަށް 

ނޑުމެން ވިްސނަން. ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ހަމައެކަނި  ޅުކުެރވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސްގަރަނ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ތި ދާއިރާ މުހިއްމު ވާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ަހމަ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ވެސް މުހިއްމު. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނަޑއެޅިަފިއ  ތެރޭގައި  ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ަހމަ ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ ބަލަމުން ދަން. މިނިސްޓްރީ ުއސޫލުތަކެއް ކަ

އިރުަގއި ދެްނ ދެމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުން ދެން މިސާލަކަށް ބަލާ އޮންނަނީ މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ޚިދުމަތް

ކް ޕްރޮގްރާމް ހަދައިގެން އެ ކަންތައްތަްއ ވޭތޯ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އައުޓްރީ ން މިހެން ދެވެމުން ދެއޭގެ ދަށު ލެވަލު

ގެ ކުީރގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން އައި ޕްޮރގްރާމުތަކެއް. 2779ޅުކުެރވޭތޯ. ެއވެސް ުކރީގައި ރަނގަ

ހީނަރުވެފައި ޮއއްވާ މިހާރު ައނެއްކާ އެ ޕްޮރގްރާމު ރިަވިއްވކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ 

ނޑު ހަމަ ސްޕެސިފިކަލީ އިނގޭތޯ. ދެން ސްޕެސިފިކް ެއއްެޗއް އޮތީ ކަމަށް ވަން ޏާމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ އެޑްރެްސކޮށްދޭނަން. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކަ ށް ހަދާނެތޯ ވާހަކަ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްަތަކށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޕްލޭނަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެ ނީޑް އަތުެވއްޖެ ކަމަށް ދެއްތޯ. އާދެ! ވަންޏާމުން އެކަން  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުަރހެއްނާޅާނަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  ކުރާކަށެއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ފަހުން އްމައިީދ ދެއްވި ޖަވާބަކާ ުގޅިގެްނ އިރުކޮޅަކުން ޖަވާބުދޭނަން. އަޙަ ރޮޒޭގެ ުސވާލަށް އަުޅގަ

ނަޑށް ރަނގަޅު އެގޮތަށް ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން . ދެން އަޅުގަ

 ތިޮކށްލިއްޔާ. އަެނކަ ތެރޭގައި ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވީމަ އަޅުަގނޑު އަލުން ުގޅާފަިއ އަޅުަގނޑަށް ެދއްވާަފއި ރަްއިޔތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވާަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތު ގޯހޭ ވިދާޅު

ނޑުމެންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ާވހަކަ ވިދާޅުުނވިްއޔާ ވަރަްށ  އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެްނ މި ައއީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަުޅގަ

ތި ހަމަ ރަނގަޅު. ހަމަ ލޯންޗް ހަމަ ނެތްއިރުަގއި ނެތީ. ފަހުން ހަމަ ލޯންޗެއް ފޮނުވާފައި އޮތީ. ދެން މިހާރު 

ން އަނެއް ފަުޅވެިރން މިކޮޅަށް އަނބުރާ އެބަ އާދޭ. ދެން ހޮސްޕިޓަލުގެ ަކންތަކުގަިއ ވެްސ އަުޅަގނޑު ވިދާޅުވިހެ

ނޑު އެނގެން ބޭނުންވީ މަރާމާތުކުރުމު މަރާމާތުތައް ކުރިއަށްދަންޏާ  ގެ ފަިއސާ މިހާރު ލިބިފައޭ ހުރީމާދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޫން  އްގޮސް ބަަލއިލީމައޭ ެއނގޭނީ. ެއއީ އެ  ށް އެަބދެއޭ.ިވދާޅުވީ މަރާމާތު ކުރިއަ އެހެންކިހާތާކުތޯ ނިމޭނީ. 



  

ބޭފުޅުްނނާ ސުވާލު މި ކުރަނީ  އަޅުަގނޑު އެކްސްެޕކްޓްކުރި ޖަވާބަކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ތި

ްށ ކޮންމެހެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެޓޭެކއްކުާރކަށެއްނޫން. ެއ މޭރުމުން އެ ވިސްނުމުަގިއ ޖަވާބުނުދެއްިވއްާޔ ވަރަ

ނޑުމެން ެވސް ހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކުރަން. އެހެންވީާމ، ަރނގަޅަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު  ރަނގަޅު. އަުޅގަ

 ދެއްިވއްޔާމުން ރަނގަޅީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ޤާސިމް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

ންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް މި ހަމަ އެުރވޭތޯ ބަލަން އަުޅަގނޑު އެހެން ދަ ޖަވާބު

ައދި ހަމަ އެއާއެީކގެ ޭއގައި  އިމަޢުލޫމާތު އެރުވިދާނެ. އަޅުަގނޑުގެ އެބަހުރި ކޮންޓްރެކްްޓ ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާ

ނޑުގެ އަުތަގއި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަ ޅުަގނޑު ހަމަ ޖަވާބު ތަންކޮޅެއް އެމައުންޓާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ައޅުގަ

ނޑު ދެންނެވީ. ބޭނުންފުުޅ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ލިޔުމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ކުރުކޮށް އަުރވަންެވގެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވިދާނެ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ އިތުރު ސުވާލެްއކުރަން މެންބަރުގެ ސުވާލާ ގުިޅގެން އަދި ތެރި ދެންމެގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް

 ހެންނަމަވެސް އެ ފުުރޞަތު މިހާރު...ބޭނުންވަނީތޯ. ކަމެއް ސާފުކުަރން. އެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރަފުށިހޯ

ނޑު ކުރި  ވާހަކައިގައި ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލަކަށް  މިނިސްޓަރު ދެންމެ ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރިތޯ އަޅުގަ

ނީ ސުވާލުަގއި އެކަމަށް ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ެއކަން ކުާރނެ ވާހަކަ ބުނީމަ. ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު ތި އޮންނަ

ގެ އެންމެ އެވަުރ އްޙީ މަރުކަޒެއް ކިހާވަރެްއގެ އަބާދީއަކަށްތޯ އެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައިދިނުްނ ނޫންނަމަ އެ ސި

ނޑުެމން އިރުއިރުކޮޅާ ފުރަިއގެްނ  ނޫންނަމަ އެއްޙީ މަރުކަޒަުކން ފުދޭނެތޯ. އާބާދީއަކަށް ސި  ނުފުދޭތީ ދެއްތޯ އަޅުގަ

ހޮސްޕިޓަލަށް، އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލަށް ދާން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ކިާހވަރެްއގެ އާބަދީެއއްަގއިތޯ ހޮސްޕިޓަލެއް އެ 

 ދެވިދާނެތޯ އަހާލަންވެގެން. ހުންނަނީ. އެއެއް ައޅުަގނޑަްށ ސާފުކޮށްލަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިހާރު ސިޔާސަތު ޮއތްގޮތަކީ މިސާލަކަްށ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބެްޑ ކެޕޭސިީޓއާ ައދި މި އޯ.ޕީ.ީޑގަިއ ބެޭލ  އާދެ!

ނުޑ މި ދެންނެވީ ކޮންމެހެން ޕޭޝަންޓުންނާއި ރަށުެގ އާބާީދއާ ބަލާފަިއ އޮންނަނީ އިނގޭޯތ. އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ



  

ނޑު ިމ ދެންނެވީ ޖެހޭނީ އެގޮ ތަްށ ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުނުރާނެ ވާހަކަެއްއނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ރި ަހމަ ތިގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާ އެބަހު ބަލައިލާފައި ވިސްނާލާަފއި،

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއިސްފަިއ ވެސް އެބަހުރި. ހަމަ ެއގޮަތށް ރާއްޖޭެގ، ގުދުރަތީގޮތުްނ  އިނގޭތޯ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އޮންނަ ގޮތުން ހަމަ އެގޮތަށް ތަންޮކޅެއް ެއކަހެރިކޮށް ހުންނަ ތަންތަން އެބަހުރޭ. އާބާީދ  އިރާއްޖެ އެތުރިފަ

ނޑުމެންނަށް އެަބއާދޭ ވީމާ، އެ ގޮްތޮގތުން އެ ދިމަދިމާލުން ހަމަ އަޅުގަ އިތުރުވަމުންދާ ތަންތަން އެަބހުރި. އެހެން

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  މިސާލަކަށް ލ.އަތޮުޅގަިއ ެވްސ އެބަ އާދޭ. އަދި އެހެން ދެިތން ހަތަރު އަތޮޅެްއަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ކަށް އަިދ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެވަލަ ހިންގުމަކީ  އެ ފުރުޞަތަށް އެދިގެން އެބަ އާދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ ހޮސްޕިޓަލެއް

ނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންގި ން، ޓޫ، ތްރީ، ފޯ ޮކންމެ ލެވަލަލެވަލް ވަ ސް މި ދައްކަނީ ވެކަމުގަިއ ވީނަމަކަށް އަޅުގަ

ޕަމްޓްްސގެ ވާހަކަ. އަދި މިހާރު ތިބި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް އިންސާނީ ވަޞީަލތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ވަރަށް ގިނަ އިުކއި

ނޑުމެްނނަށް ހަމަ ވަރަށް އެކަށޭނަ ވަޞީލަ ތްތައް ނުލިބިގެން އުޭޅއިރުަގއި އަދި ގޮސް އެހެން ތަނެއް ހެދީމާ އަޅުގަ

ނުޑ މި ދެންނެވީ. ހަމަ އެ އާބާދީ ެއގޮތަށް  ނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތެއް ނުވެްއ ދެވޭނެ. ެއޮގތުން އަުޅގަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހިއިތުރުވަމުން އަންނަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އިރާދަކުރެ ކޮށްދޭނަން ްއވިްއޔާ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަދަްއކާ ވެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކިހިނެއްތޯ ކޮްނ  ސް ެލވިދާނެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި. އަުޅގަ

 ގޮތަކަށްތޯ އެ ކަންތައް ކުރާނީ ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު މި ދެންނެވީ އަުޅގަ މި ހިތްހަމަނުޖެހި ހުރެ ހިތްހަމަޖައްސާލަިއގެން ިކޔާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން. އަުޅގަ

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ލިފްޓެއް އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  4ހިތްހަމަޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް  ދޭ ވާހަކަ ބުނީމަ އަުޅގަ

. މި ފުަވއްމުލަކު މަްއަސލައަކީ ކުއްިލއަކަށް ދިާމވި އުޅެނީ ފުަވއްމުލަުކގެ މަްއސަލައިގަ ވާހަކަ. ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މި

ނޫން. ފުަވއްމުަލކުަގއި މި ބަލި މީހާއަށް  ން ދެ ދުވަހަކުން ދިމާިވ މައްސަލަެއއްނޫން. ެއއް ުދަވހަކު މައްސަލަެއއް

މިހެން ދިމާވަން ދިމާވި މައިަގނޑު ސަބަެބއް ކަމަށް ހެލްްތ މިނިސްޓްރީގެ އިޙްމާލުަތއް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް ކަމަށް 

މުން ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް ބުނަމުން ގޮވަ ންއެތަނުގެ ނަރުހުންނާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ބަލި މީހުން ކިޔަމު

 ށް ހެދީ. މި ޙާދިސާ މިނިސްޓްރީން ދިޔައީ ބީރު ކަންފަތެއް ދެމުން ދިޔައީ. ލޯ މަރާލައިގެން ތިބެ އަޑުނީވޭ ކަމަ

ދިސާއެްއެގ ގޮތުގައި ވެގެން ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން ން ދިަޔއީ ވަރަްށ ނުރައްކާތެރި ޙާހިނގައިގެ

. ން ދިޔައީ އެ ޑޮކްޓަރާ ދޭތެރޭގަށް ދިޔައިރު އެްއވެސް ފިަޔވަޅެއް ނޭިޅ މިހާ ގިނަ ދުވަސްެވގެކީްއވެގެންތޯ މިހާހިސާބަ

ނުޑގެ ުސވާެލއް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު ައޅުަގނޑު ނޑުމެން މުޅި ސި ފުރަތަމަ އަޅުގަ އްޙީ ދާއިރާގަިއ ހިތަށްއަރާ އަުޅގަ



  

ނޫން. މި ދޭތެރެއަކުން  ލަކު ަމއްސަލަެއއް ހުއްޓޭ. ހަަމއެކަިނ ފުވައްމު ވަރަށް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަްއ އެބަ

. އްޔިުތން ނުކުންނަ ވާހަކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވގެން ދިޔައީ ކުޅުދުއްފުީށަގއި ހަޅުތާލުކުރަން ރަ

 ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށު ހއ.ިދއްދޫގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފެްނވަރު ަދށް ވާހަކަ. ހަމަ އެއާ 

ތަެކއްާޗ  އިހޮސްޕިޓަެލއް. ހަމަ ެއހާވަރަށް ފެންވަރު ދަްށވެގެްނ މި އުޅެނީ. އެތަނުަގއި ވަރަްށ ގިނަ ސާމާނާ  އަތޮޅު

މެޝިނެއް އެަބހުރި ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ އެއް މެޝިނަށް މިހާރު ވެސް  2އެްއޗިހި ނެތް. މިހާރު ވެސް އެތަނުަގއި 

ނަޑކަށް ފު 4ވެއްޖެ  ދޭވަަރކަށް ގިނަުދވަްސވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ، މި އެްއޗިހި ހަދަން އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް ގާްތގަ

ނަށް ންމަރާމާތުކުރަން ބަޖެޓާ އެއްޗިިހ ލިބިފައި ހުންނައިރު ވެްސ މި މަސައްކަތް ނުދަނީ ީކއްެވގެންތޯ. ައޅުަގނޑުމެ

ރާ އެްއކޮށް ދީފައި ތިބި އެކަނިތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ. މިނިސްޓަ ސްޓްރީގެ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރުފެނިގެން މިދަނީ މިނި

ުސވާުލގެ  2އެހެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުްނނާއި ނައިބުންނާ އެ ބޭފުޅުްނގެ ބޭނުން ނުކުަރއްވަނީ ކީްއވެގެންތޯ. އެ 

 ޖަވާބު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ،  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި  ސުވާލަްށ  2އެ ސުވާލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ޖަވާބުދެއްވާ ަވޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން އެއްެވސް ކަހަލަ ޢަމަލެއް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްެވސް ކަހަލަ  ސާއާދިއާދެ! ތި ދިމާވި ޙާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ފިޔަވަެޅއް ނާާޅއޭ ވިދާޅުވީތީ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތާ މަކުަރން. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ީމޑިާއގައި ވެްސ އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކީމު. މީޑިާއަގއި ެވސް އެ ކަންަތއް ވީގޮުތެގ ވާހަކަދެްއކި. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހަކާ ެވްސ 

ކަެމްއ ގޯސް  ކަމެއް،ދިާސަގއި ެއއްެވސް ގެ ނަރުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެ ޙާވާހަކަދަްއކަިއގެން ހަމަ ހޮސްޕިޓަލު

ނުހިނގާ ކަމަށް ހަމަ މީޑިއާަގއި ވިދާުޅވި. ޚަބަރު ގަީޑގަިއ ވެސް ވިދާުޅވި، ޓީ.ވީގެ ަޒރިއްާޔއިން ވެސް ވިދާުޅިވ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެްނ އަނެްއކާ އެ ޑޮކްޓަރާ ެމދު ފިޔަވަެޅއް އަޅަން އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގއި 

ޔަވަޅެއް އަާޅކަށެްއ އަދި އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް ާނޅަން އެ ޑޮކްޓަރަކާ މެދު. އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް އެ ޑޮްކޓަރާ މެދު ފި

ނޑުމެން ގެަނއީ ޑޮކްޓަރު ެއސެސްކުރަންެވގެން އެ ޑޮކްޓަުރގެ ޤާބިލުކަމުގެ އެްއވެސް   އެ ޑޮކްޓަރު ގެނެްސގެން އަުޅގަ

ސް ފުވައްމުލަކުން އޭނަ ޤަބޫލެއްނުކުރި. ލިއިރުަގއި ާވގޮތަކީ ެއކަމަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެކަހަލަ ކަމެއް އެބައޮތްތޯ ބަލާ

އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކުން ވެްސ ޤަބޫލެއްނުކުރި. މިއަދު ފުވަްއމުލަކުން އެ ޑޮކްޓަރު ޤަބޫލުނުކުރިނަމަ ޑޮކްޓަރު ހުރީހީ 

ވެްސ ގެއްލޭ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެެކވެމުން އައިސް އެއް  އިނގޭތޯ. ެއއީ ެއގޮތަށް އިތުބާރުއަނބުރާ ފުވައްމުލަުކގައި 



  

ދިއްޫދގައި ިމ ތުން ޑޮކްޓަރު ިދޔަީއ. ދެން ހއ.. އެގޮނުަލއި ދެެކވުނު ވާަހކަތަކަކަށް ަބލާފަގޮތަކަށް ޙަޤީޤަތް ބަަލއި 

ނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ  ސްޕެސިފިކަލީ ތި ވިދާޅުވާ މެޝިނުގެ ވާހަަކއެއް ައޅުަގނަޑކަށެއް ނޭނގޭ. މެޝިނުތައް ައޅުގަ

. ންނަްށ އިޢުލާނު ވެސް ކުރެވިފަމެޝިނުތަކަށް ަވނީ އަދި އަޅުަގނޑުމެ .މަރާމާތުކުރަމުން ވީހާ ވެސް ވަރަކަށް

އްަމއިދީއަށްހެން ބޮޑަށް ެއއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވަން ެއނގޭނީ. ދިއްދޫަގއި ސްކޭްނ އަޙަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

އްކަތް އެަބކުރޭ. މެޝިން އެބަ މަސައްކަތްުކރޭ. އެކްސްރޭ މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އެން.ައއި.ސީ.ޫޔގެ މަސަ

ނޫން އެތަނަކީ. އޮޕަޭރޝަން ތިއޭޓަރުގެ ޚިދުމަތް އެބަދެވޭ. ލެބޯޓްރީ ޚިދުމަތް  އައި.ސީ.ޫޔގެ ޚިދުމަތް ހުރި ތަނެއް

ބާރަށް ފިޔަަވއި ހުރިހާ ަރށަކުން ވެސް މި ޚިދުމަތް  ،އުީތމު ،އެބަދެވޭ. ދެން އެމްބިއުލާންްސގެ ޚިދުމަތް މި މުރައިދޫ

 އެބަދެވޭ.

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙުދާ ދަނގެތި

ނޑަށް މިައދު ފެންމަތިވި މައްސަލައެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދައުލަތުގެ މި މައްސަލައަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވޭ އޭގެ ޒާތަްށ ބަލާއިރު. މިއީ މާބޮ ނޑުމެނޫން. އަޅުގަ  ންގެ އިޙްސާސާ ޑަށް އަޅުގަ

ގުޅިފަިއ ހުރި މައްސަލަެއއް. މިއީ މިދިޔަ ކިތަންމެ ދައުެރްއގަިއ ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަެރއް. 

ވެސް  އަހަރު 5މިއަދު ވަޒީރު އިންނެވީމަ ވަީޒރަށް އެކަނި ކުރިމަތިވި މައްސަލައެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ 

ނޑަށް މާބޮަޑށް މިނިސްޓަރަށް ކަމެްއ ދެއްކެިވ ވާހަަކެއއް އަދި  ވެސް އައިްސ މި ދައްކަންޖެހެނީ. ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ

ވެސް  ނުކުރެިވގެން އަޅުަގނުޑގެ މާބޮޑު ހިތުގައި ނެތް ގިލަންެވރިކަމެއް ޙަޤީޤަތަކީ. އެއީ މިނިސްޓަރު، މިއަދު

އިސް ވާވަރު ަސރުކާރު މެންބަރުން އައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ މިނިސްޓަރަށް ސަރުކާރުން ސަޕޯޓް ދެއް

ނަޑށް ހީވަނީ އެވަރަށް ދިަޔއިމަ. އެހެންވީމަ، ވަޒީރު އެބަ  ކުރަްއވާ ސުވާލުަތކުން ވެސް. ދެން އިނަފްހެން އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ހަަމ ރެޔާިއ، ުދވާލު ހަމަ ހާްޑ ވަރްކ އެދަނީ ހެލްތު 

ސައްކަތްޕުުޅެގ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެްސ، މުޅި ސިސްޓަމް، މުޅި ސިސްޓަމް އޮތީ ފެއިލްވެފަިއކަން މިނިސްޓްރީގެ މަ

ނޑެއް ނެތް. ސްކޭން މެޝިެންއ ރަނގަޅަކަށް ނުހިނގާ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއިޔތުންނަށް އިނގޭނެ. ލޯންުޗގަ

ކީ މި ނިޒާމާ ޙަާވލުވީއިރު އިހަކަށް ުދވަހު އެްއވެސް އެްއޗެްއ ޭއގެ ާޒތުގައި ވަރްކކުރަމުންނެއް ޫނން ދަނީ

ޙަވާލުީވއިރު. މިއީ މިއަުދެގ ޙަޤީޤަތް. މީތި ނެތް އޮޅުވާލެޭވކަށް. އެހެންވީަމ، މިއަދު އައިސް ކިހިނެއްތޯ 

ަރނގަޅެްއ ނުކުރެވޭެނ ަވޒީރަަކށް ވެސް. އެހެންވީމަ، ެއ އެކަން އޯވަރަނއިޓަކުން މިހެން ފުްއޓަތްކެއް ޖަހާލާފަކާ 

ކަތްޕުޅު ކުރަްއވަމުން ެގންދަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ވަޞީލަތަކާއި، މަސައް

ނޑު  ފަސޭހަތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ ކަންކަން ކުރަމުންދާން. އޯވަރނަިއޓަކުން މި ކަންކަން ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭތީ މީެގ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ފަހަރެއްގައި ވެސް ދިފާޢުކުރާަކށް ވާހަކަދައް ާކކަށް ނޫން. އަުޅގަ



  

ވެސް މި ވޭނުގައި މި ކޮމިީޓގައި ސުވާލުކޮށް ކަންަތއް ކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭީތ  މިދިޔަ ފަސް އަހަރު

ކިހިެނއްތޯ ރާއްޖޭެގ  މަސްދުވަސް ެތރޭގައި 1ގަިޑއިރަުކން ނުވަތަ  24މިދަންނަވަނީ. މިނިސްޓަރު ކިހިނެއްތޯ އައިސް 

ނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރަށް  ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެ ލޯންޗުަތކާއި، ްސކޭން މެޝިންތައް ރަނގަޅުކުރާނީ. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އިޙްތިރާާމއިެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން.  ޝުކުރު ދަންނަވަން ިތކުރަްއވާ ބުރަ މަަސއްކަތްފުޅަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ވަރަށް ޮބޑެތި  ބޭުނންވަނީ ވަޒީރު ތިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ވިދާޅުވާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، ދައުލަތުގައި ކަމަނާ އެދިަވަޑއިގަންަނވަންވީ ނޫންތޯ މި  މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރިކަްނ. އަުޅގަ

ކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެން މިދަނީ. ްނ އެއް ކަމަކަށް ޕަމްޕްމިލިއަ 377،477،577ރުމަށް ޓަަކއި މައްސަލަ ޙައްލުކު

އެހެންވީމަ، ޕަމްޕްކުރުމުގެ ބަަދލުގައި ދައުލަުތގެ މި ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މި ތާއަބަދު މި ވާހަކަދައްކާ މި 

. ވިއްަސކަށް އަހަރުެވއްޖެ މިވާަހކަ ތިރީހަކަށް އަހަރުެވއްޖެ ިމވާހަކަ، ސާޅީހަކަށް އަހަރުވަުމންދަނީ މިވާހަކަ ދަްއކާތާ

އެްއކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން ކަމަނާގެ ވާޖިބު އަދާކުެރވޭނެ އޭރުން. އެހެންވީަމ،  ކުރުމަށް ޓަކައި ބޮޑު ބަޖެޓަކާޕަމްޕް

ކުރުމަށް ޓަަކއި  ދައުލަތުން މި ކަްނކަން ރަނގަޅު ނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްޯތ؟މިކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ކަމަ

 ޓަކަިއ ކޮބައިތޯ އަިއޑިައރައކީ؟ ން ކުރެވޭނީ. އެހެންީވމަ، އެކަން ކުރުމަށްއެކަީށގެންވާ ބަޖެޓު ލިބިގެްނ އެކަ

ވެސް ތިނަދޫަގއި ވެސް.  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ލޮުލގެ ޑޮްކޓަރެއް ނެތް ކަީށެގ ޑޮކްޓަރެއް ނެތް މިހާރު

ނަޑަކށް ނުވިސްނޭތީ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ވަނީ މިކަމަށް ޓަކައި އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ޙަްއލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

ބަޖެޓް އެކުލަވާަލިއގެން މިކަމަށް ޓަކައި ަޤއުމީ ޕްލޭނެއް ެއކުލަވާލަިއގެން ސަުރކާރުން ިކހާވަރެްއގެ ސަޕޯެޓއް ދޭތޯ 

 ކަމަނާއަށް މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެުޓ ހޯދަން. އެހެންވީމަ، ެއ  ،ވާލެއް. ބަޖެޓުގެ މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެްއވީ އެންމެ ސު  އާދެ!

 ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އާދެ! ބަޖެޓުެގ ތާށިކަމެްއ އެަބހުރި. ދެންމެ ތި ދެއްެކވި ވާަހކައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ އެ ބޭނުން މެޝިނަރީ،  ބަޖެޓުގައި ހުރި ދަތިތައް ިފލުވަން ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ވަމުން. ގިނަފަހަރަށް ވާގޮތަކީ އެހާ ފަސޭހަކޮްށ އަުޅަގނޑުމެން ޓެންޑަރއަށް ހުޅުތައް އިުކއިޕްމަންޓްސް

ކޮންމެވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ޓެންޑަރ ނުވެސް ކުރެވޭ ވަިކަވރަކަށްވުރެ ގިނައިން މާލިއްަޔތު ޤާނޫނު

ވެސް ިމއޮންނަނީ  ޤާނޫނެއްގައި ގޮސް އެބަ މަިޅ ބެދޭ. ބެދިގެން އެހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އަނެއްކާ



  

ނޑުމެން މިސާލަކަށް، މި ސަރުކާރު އައިސްއަށް ނުދެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެއާ ކުރި  އެީކގައި ަހމަ އަޅުގަ

އަޅާ ަބލާއިރު ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހާސްގުނަ ރަނަގޅުވެަފއިހެން  ޙީ ާދއިާރ އޮތް ޙާލަތާިއ މިއަދާއްޙަވާލުީވއިރުަގއި ސި 

ނޑު ދިފާޢުގައި ދައްކާ ވާ ހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހިރީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ގަންނަވަންެޖހޭ. ދެން ހަމަ އެއާއެބަ އެނިގަވޑައި  ެއކީަގިއ މިސާލަކަށް ބަލާއިރުގައި ިމ ތަންތަނުގައި އަުޅގަ

މެން އަތުަގއި. ކޮްނ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާމުން ހަމަ މިއަދު ނަގާފައި ހުރި ޑާޓާ އެބަހުރި އަުޅަގނޑު އަތުަގއި ތި

ޯކއްެޗއްޯތ ހޯދަންވެފައި ހުރީ. މިސާލަކަށް، ބަލާއިރު އިތުރަްށ  ކޯްއޗެއްތޯ މަަސއްކަތް ނުކުރަނީ، ތަނެއްަގއި

އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭނީ ކޯްއޗެއްތޯ. ދެން ބަޖެޓުެގ ވާހަކަަދއްަކވަނީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުަގިއ 

ްއޙީ ދާއިރާގެ ބޭނުން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންޖެހުނީމަ އެ ރައީސް ވިދާޅުެވގެން ސި އްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢި

ން ކަންތައްތަކަށް ޙައްލުކޮށްދޭްނ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާޭށ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. ވިދާުޅވުމާއި އެީކަގއި އެގޮތު

މާރާތަށް ންޓްސް ހުއްޓަސް ވެސް އިއިުކއިޕްމަބަލާއިރު ެއއްެވސް ތަނެްއަގއި އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް 

މާރާތަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން ެއއީ ހަމަ އިސްކަމެއްީދގެން ގެނެސް މަސައްކަތް ުނކުރެވޭނެތީ އިބަދަލުނު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުރަން. އެއްަބއި ތަންތަނަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ެއއްޗެހިތައް ބެހެއްޓޭވަރަްށވުރެ ވެސް 

ނޑުމެންގެ ހުރި ފެސިލިޓީއެްއގައި ހަމަ ވާޭރ  ށް ވާރޭ ވެހޭއިުރގަިއ ވާރޭ ވެހި،މިސާލަކަ އިހަށްދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މި ފާއިތުވެދިަޔ ވެހޭތީ ހަމަ މެޝި އަހަުރެގ  5ންތަކެއް ަބއިވަުރ ހަލާކުވެަފއި ހުއްާޓ ައޅުގަ

ލައްަކއަށް ލިބޭ އެންމެ މެޝިންތަކެއްެގ  4ށް ބަލައިލާއިުރގައި ނޑަަކށް މި ދައްކަނީ މެޝިނަގާްތގަ. އިނގޭތޯ ތެރޭގައި

ނޑުމެްނނަށް ހަމަ އެ މެޝިންތަްއ  ނޑުމެްނގެ އަުތަގއި ހުރިނަމަ މިއަދު އަުޅގަ ވާހަކަ. މި މެޝިންތައް ިމއަދު އަުޅގަ

ހެންނަމަވެްސ، އޭުރ ވެސް ހަމަ ދިމަދިމާލަށް ލެވުނީސް. އެހެންވީމަ، މިހިރީ ހަމަ ނިޒާމުގައި ހުރި އުނަދގޫތައް. އެ

ނުޑމެންނަށް އެންމެ އުނދަގޫ  ނޑުމެންނަށް އުނދަގޫ ކުޑަ. މިހާރު އަޅުގަ ހުރި އުނދަގުލާއި އަޅާ ބަލަިއ މިހާރު އަޅުގަ

. އަދި ކުރިއަށް . އެކަންތައް ވެސް މިހާރު މިއޮތީ ކުރިއަށްވުެރ ފަސޭހަވެފަން ހޯދުމުގަބޮޑުެވގެން އުޅޭ ކަމަކީ ޑޮކްަޓރު

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމުން އެކަންަތއް ެވްސ ޙައްލުެވގެންދާނެ. އަދި ިކރިޔާ މިސާލަކަށް، އަށެްއކަ މިއޮތް ތަނުގައި 

ނޑުމެންނަށް  މަސްވެގެން އަންަނއިރުަގއި މި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޯވަރަނިއޓުން އަޅުގަ

ތު ނަގާ. ބަލަންެޖހޭ. ފުރަތަމަ އައިސްފަިއ ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ކަންތައްަތކެްއ ނޫން. ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ ގިނަ ަވގު

އެްއވެސް ބަްއޔަކަށް ވެސް ޭބހެއް ނުދެވޭނެ ދެއްތޯ އެ ބަލި ޑައިގްނޯސް ނުކޮެށއް. ފުރަތަމަ އައިސްފައި ޖެހުނީ 

ނުޑ ހަދަިއ، ކުރަންޖެހޭ ހުރީ ކޮންކޮްނ ކަންތައްތަެކއްތޯ ބަލަިއ، ިގންތިކުރެވިފައި ހުިރވަރަށް  ތަންތަނަށް އޮނިގަ

ން ކޮންމެ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ ބަލައި، ބޭނުންވަީނ ކޮން ކަހަލަ އިކުއިޕްމަންޓްްސ، މެޝިނަރީއެއްތޯ ބަލައި މިއި

ނުޑމެން މި ނިންމީ. އެ ކަންތައްތައް ކޮށް އަދި ހަމަ ކިިރޔާ ނިމިގެން މިހާރު ިމ  މިކަންތައް ކުރަން އަުޅގަ

 ނީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މަސައްކަތަށް އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ެފއްޓިގެން މިުއޅެ



  

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ޝުކުރު ދަންނަވަން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްަވއިފި  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޑރ.ޝަކީލާ ވަަޑިއގެން ވަރަްށ ސާފުކޮށް

ކަމަށް  މިހާތަނަށް ވެސް. މިއަދުގެ މި އެއްވެލުުމގެ ބޭނުމަކީ ފުވަްއމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަކާއި ުގޅިގެން

އެހެްނ  ގުޅޭގޮތުްނ ސުވާލަާކއި އަދި ޕިޓަލާއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ުފވަްއމުލަކު ހޮސް

ބައެއް ދެތިން ސުވާެލއް ައޅުަގނޑު ކޮށްލާނަން ވަރަށް ކުުރުކރުކޮށް. އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓަގއި 

ޕޮއިްނޓެއް. އޭެގ ތެރޭަގއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ޮޑކްޓަރުންނަށް އިދާރީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  4ފާހަގަކޮށްފައި އިނީ 

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެުތމާއި، ޮޑކްޓަރުން ަލއްަވއި ިއތުރު ގަީޑަގއި މަސަްއކަތް  އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ރަނގަޅު

ެއއް މި އިންނަނީ އާއި ދެްނވެސް ެއކަހަލަ އިދާރީ ދެތިން މައްސަލަ ކުރުވާފައި އިތުރު ަގޑީގެ ަފިއސާ ނުދޭ މައްސަލަ

ނޑު ުސާވލަކީ، މަރުކަޒީ ގޮތުން ތިފާހަގަކޮށްފަ އްޙީ މިހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސި އްޖެތެރޭގައި ބޭފުޅުން ރާ . އަުޅގަ

މިކަމަށް  ގޮތް ކިހާވަަރކަްށ ބައްލަވަންތޯ؟މި ތަންތަން ހިނގާނުހިނގާ  ކަޒުތަާކއި، ހެލްތު ޕޯސްޓްތަކާއިމަރު

ނޑު ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ކަމަނާގެ ވާހަކަުފޅުަގއި  ވަރަކަށް އެޑްރެްސކުރެްއިވންތޯ؟ކިހާ ދެން އަޅުގަ

ކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔަވިއގެން އައި ވަރަށް ގިނަ ޑޮކްަޓރުންތަކެއް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ނުކޮށް އަމިއްލަ ބައެްއ ސަރު

ތަންތަނަށް ދާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްއވައިފި. މިއީ ވަރަށް ޙައްާޞސް މަްއސަލައެއްހެން ައޅުަގނޑަްށ 

ބޭފުޅުން ހިފެހެއްޓެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް ވާހަަކ  ފުށުއެރުންަތކެއް ހުރެގެން މިހީވަނީ. ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ 

އަކީ މި ވިދާޅުީވ. އެއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ސާފުކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ އަސްލު ޤާނޫނީގޮތުން ކޮބައިޯތ ހުރި މައްސަލަ

ނޑު މިއީ ސަރުކާރުގެ ބޮްނޑެއް އޮތް މުވަްއޒަފުންތަކެްއގެ ވާހަ ބޭފުޅުން ހިފެހެއްޓުމަށް؟ ކަ ިތ ވިދާުޅވީ. ދެން އަުޅގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ، މި ސަރުކާރަށް ފެށުނުއިރު ކަމަނާގެ ވާހަކަިއގަިއ ވިާދޅުެވއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ދަރަނިތަކެްއ 

އްީޙ ްއވަން ޖެހިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ ސިއަދާކުރަންޖެހުނު ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، މި ސަރުކާރަށް ފެށުނުއިރު އަދާކުރަ

އެ ދަރަނިތައް އަާދކުރަންޖެހުނީ އެއީ ކޮންކޮްނ ކަންތައްތަކަކަށް ކިހިެނއް  ރާގެ ކިާހވަރެްއގެ ދަރަންޏެއްތޯ؟ދާއި

ދެން އެންމެ ފަހު ސުވާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އުނގޫފާރު  ފައި އޮތް ޚަރަދަކަށްވާީތތޯ؟ކުރެވި

ނޑަމިފަމާރާތް މިހާރު ހުރީ ހަދާ ނި އި ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު ގޮތުގައި މިތަނަށް  ށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި. އަޅުގަ

 އާއި މެޝިނަރީ ނުލިބިގެން ތަން ނުހުޅުވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމަ، މި މެޝިނަރީ ާއއި ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް

 ުޝކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ޚެްއގައިތޯ؟އިުކއިޕްމަންޓް ހޯދައި ތަން ހުޅުވޭނީ ކިހާ ތާރީ

 

 ޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސް



  

އި އިނގޭތޯ ބިލުތަްއ ްނ މިހާތަނަށް އައިޖީ.އެމް.އެޗް ނުލަމިލިއަ 58ށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަ އާދެ!

އަކު ކޮންމެވެސް . އަޅުަގނޑުމެން ައއިއިުރގައި ުހރި އެއާއި ހެދި ވާ ތާށިތަކުަގއި ދެންމެދެއްކިއްޖެ ސިއްޙީ ދާއިާރގެ

ވެްސ ނޭޅޭ ާޙލުގައި. ސަރުކާރަކަެށއް އެްއެވސް ކަހަލަ ކުީރގަިއ މި  މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ މިާސލަކަށް، ތެޔޮ 

ކަންތައްތައް ވެފަިއ އޮްތގޮތުްނ ސަރުކާރުން އެދުނީމަކާ ކްެރޑިޓަކަށެްއ ިވޔަފާރިތަކުންނެއް ދުލެއް ނުކުރޭ. މިގޮތަށް މި 

ން ހުރި ހަމަ ބިލުތަކަށް މިލިއަ 58ިއރުގައި ގާތްަގނަޑކަށް ލިބަލާ އިސް އަޅުަގނޑު އަިއސްފައިމައްސަލަ ބޮޑުެވގެން އަ 

ނުދެއްކި އެކި ފާޑުފާުޑެގ ބިލުތަކަށް. އެހެންވީމަ، އޭގެ ތަފްސީލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަފްސީލު 

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް. ދެން  ލިވަަޑއިގަންަނވާނެހެން މިނިސްޓްރީއަށް ނޫނިއްޔާމުން އަުޅަގނޑުމެން އަރުވަފާނަން

އޭަގއި ހަމަ އެކި ފާޑުާފޑުގެ ބިލުތައް ހުރި އިނގޭތޯ އޭަގިއ ނުދެއްކި ހުރި. ނުދެއްކި ުހރުމުގެ ސަބަބުން އަނެްއކާ 

މީގެ ތެރޭަގއި ީމގެ ވަރަށް ުކރީޒަމާނުއްސުރެން އައިސްަފއި ހުރި ބިލުތަކެއް ވެސް ހުރި. މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ދަްއކަިއ 

ނޑުމެންނަށް ނުދެއްިކ  . އަިދ މީގެ ތެރޭގަިއ މިހާރުކުެރވިފަވަނީ އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ޚަލާސް މިހާރު ވެްސ އަދި ައޅުގަ

އެބަހުރި ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެބަހުރި. އައި.ީޖ.އެމް.ެއޗްގެ ބިލުތަެކއް ައޅުަގނޑު ޖުމްލަކޮށް ހަނދާނެއް 

ގެ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ލާރިތަކެއް ވަނީ ދެއްކިަފއި އިނގޭތޯ. ދެން ބޮންުޑގަިއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އައި.ީޖ.އެމް.ެއޗް

ނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް މަނިކުފާނު ނޑު އަުރވާނަން.  ގެ ިއޒުނައާހުރި މައްސަލަ އަުޅގަ އެީކގައި ތަސްނީާމއަްށ އަުޅގަ

ބަދު މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅަީކ އެއީ ހެލްތު ސަރވިސް ޑިވިަޜންގައި އެ ކަންތައްަތއް ކުރަްއވާ އެކަމާއި އަބަދާއި އަ

 ތަސްނީމާ ކަމަށްވާތީ. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުޘްމާން ތަސްނީމާހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ތަެކއް ދީފައި. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ބޮންޑުަގއި މިއިންނަނީ ސޮިއކުރާއިުރަގއި ޚިދުމަތްކުރަން އިންނަނީ ވަކި ުދވަސް

އެހެންނަމަވެސް، ޚިދުމަތްކުރަން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ ލާރި ދެއްކޭގޮތަށް މިއިންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭިތ 

އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ކިޔަވާ ވިދާޅުެވގެން ަވޑަިއގެންފަިއ  1އެންމެ އުނދަގޫެވގެން މިއުެޅނީ. ފައިސާ ދެއްކިދާނެ 

ނޑުމެންނަށް ސިކްސް އިޔަރސް މިދަނީ ޓްރެއިންކުރަން މީހަކު.  އެއިންނަ އެމައުންެޓއް ދެއްކޭ އެބަ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

އައިސްަފއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސިްކސް ިއޔަރސް ތެޭރގައި މީހަކު ނުލިބެނީ. އެހެންވީމަ، އެ އޮޕްޝަން އެާތ 

ނޑުމެންނަކަށް މަޖުބޫރެއް ވެްސ ނުކުރެވޭ.  ވެްސ  އެމީހުންނަށް ެއ އޮޕްޝަން ދޭންއިންނަ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމަ، އެ ިއޝޫ އަސްލު އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންނަނީ ައނބުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. 

ދެން މިއިންނަނީ ހެލްތު ކެއަރ ވަރކަރެއއް ވެއްިޖއްާޔ ލައިންސަންސެއް ދޭން ިމއިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މަްށވަންޏާ. އެހެންވީމަ، އެ ަލއިސަންސް ދޫކުރާކަށް ވެސް ނީނދޭ އެްއެވސް ގޮތަކަށް ބާކުެރވިފަެއްއ މަސައްކަތްކުރާ ކަ

ދައުލަތުން ކިަޔވާ މީހުންނަށް އެ ަލއިސަންސް ދޫކުރާީނ ދައުލަތުެގ ތަންތާނގަިއ ަޕރމަނަންޓް ވަޒީފާ އެހެން 



  

. ވަރަށް ކުރީގައި ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަެކއް . އެކަހަލަ ބާއެއްެވްސ ނެތްނގައި ޕާޓްޓައިމް ކުރާށޭ ކިޔާފަތަންތާ

ނޑުމެންނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގައި ުހރީ. އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ބާނުކުެރވޭީތވެ އަުޅގަ

ންްސ ބޭފުުޅންނަކަށް މި ލައިސަ ތާނަގއި އެ ހިފެހެއްޓޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯވޭ. ދައުލަތަށް ގެެނވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނަ

ވެްސ ނެތް. އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުން ޕްރެކްޓިސް ވެސް ކުރައްވަުމން ގެންދަނީ. އެހެންވީމަ،  ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް

ނޑުމެން ކިހިެންއތޯ ހަދާނީ ކުރިއަށްދާނެ  އެކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ ލަފަޔަާކއި ެއއްކޮށް އަުޅގަ

 ޔާ. ގޮތެއް ހޯދަމުން މިދަނީ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ވާހަަކ ސުވާލުކުެރއްވި. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޤާސިމް 

ކުރުކޮށް މި އެމައުންޓް އުނގޫފާުރގައި ހިންގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލް ނިމިފައިވަނީ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ވަރަށް 

ވަީނ މާރާތް ިމލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުެވގެްނ މިހާރު އި 38. އިމާރާތް ނިމިފައިވަނީ ވެސް ދަންނަވާލާނަމޭ

މާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި، މެޝިނަރީޒް އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް އެއީ އެތާނަގިއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިމިފަ. އި

މާރާތަށް ބަދަލުކުރެިވގެން ވެސް އެ އަުއ އި ހިނގާތީވެ އެ ހުރި ޚިދުމަތްތަްއ ހަމަ މިހާރު ކުރީަގއި ވެސް ހޮސްޕިޓަެލއް

އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅަކީ މިހާރު ދޭ ޚިދުމަތުގެ އިތުރަށް ވެސް ބައެްއ 

ށް ވިސްނުންފުޅު ހުރުމާ އެކީަގއި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެގޮތުން ޑަޔަލިިސސް ޚިދުމަތް ދިނުމަ

މާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުުޅވޭއިުރގަިއ އެ ޑަޔަލިސިްސ ިޚދުމަތާއި އަދި އެނޫނަސް ަބެއއް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އައު އި

 ވެސް އެުކއެީކަގއި ދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިގެްނ. ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ

. އް މިހާރު ަވނީ ޓެންޑަރކުރެވިފަ. ގާްތަގނޑަކަށް ހަމަ ގެނެވިފަމެޝިނަރީޒްތަކާއި ބަެއއް ިއކުއިޕްމަންޓްސްތަ

އެކަމަުކ، އެންމެ ބޮޑު މަްއަސލައަކަށްވަނީ ޑަޔަލިސިސް ޚިުދމަތް ދެވެނީ ފެނުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުެރވިގެން. ފެްނ 

އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ަވރަށް އަގު ބޮޑު ޚިދުމަތެްއ. ިއގަންނަވާެނ ސިނގިަވޑަޕްލާންޓެއް އެތާނަގއި ބަހައްަޓންޖެހޭ. އެ

މިއިން ކޮންމެ ވަޞީލަތަކީ ެވސް އެހާ އަގުޮބޑު ޚިދުމަތެއް. ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތް ދެވޭަކށް ނެތް ރަނގަޅު ފެނެއް 

ެވސް ހަމަ ވަރަށް  ްއޔާ އެއީކަމަށް ވަނީވި  ނެތި. އެހެންވީމަ، އެ ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަިއގެން އެކަްނ ކުރަންވެއްޖެ

ގުިޅގެްނ  މެދުވެިރވެގެން އަދި ސަރުކާރާ ބޮޑު ޚަރަދަކަށްވާީތވެ ކައުންިސލުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުން

ވަނީ އެ ތީވެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރުމަސައްކަތް ކުެރވެމުން މިދަނީ. ފެން ޕްލާންޓެއް ވަކި އަަދދަކަށް ލިބޭ

. އެހެްނވީމަ، އެ ފެން ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމުގަ . ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ އެ އެމަުއންޓަށްންނަވާލެވިފައުންޓް ދައެމަ



  

އި. ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ވެސް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިދެންނެވި ފެން ޕްާލންޓުގެ ކަންަތއް ފިަޔވަ

ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެދެްއވައިފި އެ ޙަޤީޤަތް.  ފަރުނީޗަރު ވެސް ކުީރަގއި ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަުރ،

ގާތްަގނޑަކަށް ަހއެއްކަ އަހަުރވެއްޖެ ހަމަ ފަރުނީޗަރެއް ެވސް، މަރާމާތެއް ވެސް އަިދ އިކުއިޕްމަންޓްސް ވެސް، 

މަ، . އެހެންވީފަމެޝިނަރީޒް ވެސް ނުހޯދި ހުރިތާ. އެހެންވީމަ، ފަރުނީޗަރު ވެސް ހުރީ ވަރަށް ޮބޑަށް ބާެވ ވީރާނާވެ

އެ ވީރާނާވެަފއި ހުރި ފަރުނީޗަރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފަރުނީޗަރު، ެއއީ އުނގޫފާރު 

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނޫން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ވެސް ދެއްތޯ ލިބިފައި ހުރި ފައިސާއެއް ވެސް ޚަރަދުކުރެވޭނީ. އެހެންވީަމ، 

އާއި އެީކގައި ެބކަްޕ ކާއި ަޙވާލުކުރެވިފައި ގެނައުމަށް ޓަަކއި. ހަމައެވަނީ ބަޔަހާރުކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ފަރުނީޗަރު މި

އެއީ ކަރަންުޓެގ ނިޒާމުވެސް ވަރަށް ދޯދިޔާޮކށް އޮންނަ ތަނަކަށްވުމާއި ެއކީަގއި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓެއް  ޖަނަރޭޓަރެއް،

. އަދި ދެން ހުރި ށް ވަނީ ދެވިފަފަސްލައްކަ ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް މީގެ ދެމަސް ކުރިން އެތަނަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގައި ހަމަ ގިަނ  ޖަނަރޭޓަރުތައް ވެސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާ. އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ބެކަޕް ޖަަނރޭޓުތައް ވެސް ވަނީ ހަމަ އެއްކޮށް ހަލާކުވެަފއޭ. ހުރިހާ ކަމެއް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވިހެްނ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން އޮތީ ވީރާނާވެަފއި ތަކެތި. އެހެންީވމަ، އެ ކަންަތއްތައް ހަމަ މެންބަރު އިލްހާމް ވިދާޅު

 ކުރެވެމުން މިދަނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އް ދަންަނވާލާނަން އިނގޭތޯ. ރ.އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައިލާއިރުަގިއ ެއކީަގިއ އަދި އެްއޗެ މަނިކުފާނުގެ އިޒުަނއާ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެވެމުން އެބަދޭ. ސްކޭން މެޝިންގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުން އެބަދޭ. އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތް 

ވެމުން އެބަދޭ. އޮޕަރޭޝަން ދަނީ ދެވެމުން. ދެން އެން.ައއި.ސީ.ޔޫ އަދި މި ނެތީ. ެދން އައި.ސީ.ޫޔގެ ޚިދުމަތް ދެ

ތިއޭޓަރެގ ޚިދުމަތް ވެސް ެދެވމުން އެބަދޭ. ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުަމތް ދެވެމުން އެބަދޭ. އެމްބިއުާލންސްގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުން 

އެބަދޭ. ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ެވސް ރ.އުނގޫފާުރގައި ެދވެމުްނ އެބަދޭ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ހަމަ 

ނަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާމުްނ ދަންނަވާ

އާއި އެހެނިހެން  ވެސް ދާނީ ރަނގަޅުވަމުން. އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންިސުއމަބަލްސް ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް

ނެއް ވެއްޖިއްޔާމުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ސާމާނުތައް ވެސް ލިބި ޚިދުމަތް ނުދެވި ހުރި ތަ

 މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުެރވެމުން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑގެ ލިސްޓުަގއި އަދި އެަބއޮތް  ބޭފުޅުން. ދެން ޝާހިދު  4ނަމާދު ވަގުތު ވެސް ވަރަށް ކައިިރވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަ

އްޖެ ލަސްވާތީ ތިމަންނާ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީއޭ. އެހެންވެއްޖިްއޔާ ވެސް ތިން ބޭފުޅުން އެބައޮތް. ތަރުތީބުން ވިދާޅުވެ 

ދަންނަވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު އަދި މޫސާ ނިޒާރު އަދި ފަލާޙް ތިން ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމަ، 

ނުޑ ހަނދާނެއް ނެތް. ނޑާލަންޖެހޭނެ.  އެހެންވީަމ، ބަންިގއަށް ައޅުަގނޑު މެދު  ބަންގި ޮގވާ ގަިޑ އަުޅގަ ވެސް ކަ

ތިން ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތައް އެްއކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަންޏާ ތި

އިޢުތިރާްޟ  ކޮށްލާފައި އެކޮޅަށް ދީފިއްާޔ ދެން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ނިމިވެސް ދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ،

ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު  ނުކުރައްވަންޏާ ހަމަ އެހެން

 އަރުވާނަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އަޅުަގނޑު ވެްސ އަދި ޓީމަށް.  ހެލްތު މިނިސްޓަރތެިރ ޝުކުިރއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތް އާދެ!

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނުހުންނާެނ ރައީސް މައުމޫންގެ ދައުުރގަިއ އަސްލު ގިނަ ހޮސްޕިޓާތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރަްއވާފައި އޭުރގައި 

ތަެކއް ވެސް ނުހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ރާއްެޖއަށް ެކއް ެވްސ އަދި މާ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުއެްއވެސް ހޮސްޕިޓާތަ

މި ހެލްތު ސެކްޓަރގެ އަސްލު އެކީަގއި ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ފަތުރާލަ ދެއްަވއިފި ރަީއސް މައުމޫން. ނަމަވެސް، 

ންނެވި ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގަންަނވާފައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގައި ބަެއއް ތަންތަނުަގއި ދެން ވެރިކަމަށް ފަހުން ވަޑަިއގެ

ހުޅުޖައްސަަވއި ދެން އޭެގ ފަހުން އެތަްއ ެގއްލުންތަެކއް ދެްއވަިއ ހުރިހާ ކަމެްއ ނިންމަވަިއ އަންދަާވ ލަްއވައިފި. ދެްނ 

އިގެންެނވުމަށްފަހުގަިއ ދެން ޝަކީލާމެން މި ދައުެރްއ ކަމަށް ވަޑަ  އޭރުަގއި ވަަޑިއގެންނެވީ އަްސލު ޑރ.ވަޙީުދ ރައީސް 

މިއައީ. ައއިްސގެން ދެން ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ކަންތަކެއް ކުަރއްަވިއ 

ނޑު ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެލްތު ެސކްޓަރ ރަނަގޅުކުެރވޭތޯ ަމސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަްނ އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުްނތަކެއް ތިބީކީ އަްއޑޫަގއި، އެ

ައއްުޑއަތޮޅު މީހުން އެންމެ  މަސަްއކަތްތަެކއް، ފުވައްމުލަުކގައި އެކަންޏެއް ޫނން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ވެސް

ްއޑޫަގއި ހުޅުޖެއްެސވީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިތަން. އެހެންވީމަ، ޝަކުާވކުރަނީ. އަްއޑޫަގއި ުމޅި އަ

ވެސް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަލާކުކޮށްލާފައި ދެން އެ ތަކެތި އަނެއްކާ ހޯދަން

ދެން ިތބި ރަށްތަކުެގ މީހުންނަކަށް ، މަސައްކަތް މިކުރަީނ ހަމަ މިމީހުން. ސުވާލު މިކުރަީނ ވެްސ މިމީހުން. އެކަމަކު

އެްއވެސް ކަހަލަ ައޅާލުމެއް ާބއްާވކަށް ބޭނުމެއް ުނވޭ އަދި ދޭކަށް ވެްސ ބޭނުމެއް ުނވޭ. އެންމެ ަކއިރި ޖެހިގެްނ 

ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަާވ  މިއޮތީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ. ހުރާ، ހިންމަފުށި، ދިއްފުށި. ދިއްފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ތި 



  

އްވިންތޯ. އެ ތަންަތން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބައްަލާވލެއްވިންތޯ. ތުލުސްދޫ ަބއްަލވާލެްއވިންތޯ. ހިންމަފުށި ބައްލަވާލެ 

ބައްލަވާެލއްވިންތޯ. ހުރާ ބަްއލަވާލެްއވިންތޯ. މިއީ ވަރަްށ ކައިރީަގއި. ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް ހަމަ ދާދި ކުޑަ 

ތަން މި ހުންނަނީ. އެކަމަކު، މި ތަންތަން ގޮްސ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެޭރަގއި ހަމަ ވަަޑއިގެންެނވެން ހުރި ތަން

މިތަނުަގިއ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދެިވ ބޭފުޅަކު މީގެ ކުީރަގއި  ރޯނެ، ކަރުަނ އަޅާނެ. އެކަމަކު ބައްލަވާެލއްވީމަ

ލާ ލޮލުން މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ހުރި ދާއިރާެއއް ވެސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދާއިރާ އޮްތގޮުތެގ މައްޗަށް ބަލައި

 ލުފުޅު ކުރައްވާފައި އެަބއޮތްތޯ؟ކަރުނަ އަޅާނެ. މި ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޚިޔާ

ްއޙީ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކޮށް ރަުށގެ މި ސި  4ތުލުސްޫދ، ހުރާ މި  ރަށުަގއި 4ހިންމަފުށި، ދިއްފުށި މި ދާިއރާގެ 

ދާއިރާގެ މި ރަށަށް ކަމަށްވާއިރުަގިއ ކޮބައިތޯ މި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެ  4 އުޅޭތީވެ މިހާ ކައިީރގައި އޮްނނަ

އްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާނެ. އެތަނުަގއި ޮޑކްޓަރެއް ނެތް. އެތަނުަގއި ކަންތައް ހެލްތު، ސި

ތް. އަދި އޭެގ އިތުރަށް އެންމެ ދެރަވާ އެްއވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުރާނެ ޒާތުގެ ރަނގަޅު ޑޮްކޓަރުންތަކެއް ނެ

ނޑުގެ ސުވާަލކީ، މިކަން މި ޚިދުމަތްތައް  ކަމަކީ މި ދަތުރުފަތުރުކޮށްލާނެ އެްއވެސް ކަހަލަ ލޯންެޗއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ދެން ދެވަނަ ުސވާލު. ދެވަނަ ުސވާލަީކ،  ކޮބައިތޯ ފޯރުކޮށްދޭނެ ދުވަހަކީ؟ފޯރުކޮށްދޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުންތޯ، 

ކަމަށް ދެންމެގައި ވިދާޅުެވއްޖެ.  ނޑުމެްނގެ ހަމަ ކުރީގައި އެބަހުރި އުޅަނދުފަހަރުތަކެއް ލިބިފައި ހުރިއަޅުގަ 

ޙާލަެތއްަގިއ  ފަދައުޅަނދުފަހަރުތަކެއް ލިބިފަިއ ހުރިއިރުގަިއ ެއ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ގްރައުންްޑވެފަިއ ނުވަަތ ޭއތި ދުއްވޭ

ދުވަހުގެ އަހަރު 3ފައި މިދިޔަީއ ބަރާބަރު ވެސް ކުެރވި ހުރިހާ ކަމެއް ނެތް މަރާމާތުގެ ޙާލަތަށް ގޮސްފައި އޮތީ. މި

ތެރޭގައި މުޅި ަޤއުމު ސުންާނފަތިވެގެންދިޔަ ިދއުމުގެ ަމއްަޗށް އަސްލު މީތި ބިނާެވގެން މިދިޔައީ. މީގެ މިހާރު މި 

މި ދާއިރާ  އިރަކުންތޯ؟ ން އެްއޗެހިތައް ގްަރއުންްޑވެފަިއ ނުވަތަ މި އެއްޗެހިތައް ެހދުމަށް މަރާމާތުކުރެވޭނީ ކޮ

ދޭތެޭރގައި  ަގއި ދަތުރުފަުތރުކޮށްލާ މާލެއާރަށު 4ިމ ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ިމއޮންނަ  ،މި ާދއިރާ ،ތެރެއަށް

ނޑުމެން  ނަށް ލިބިގެންދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ދަތުރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ލޯންޗެއް ނުވަތަ އެމްބިއުލާންެސއް ނަމަވެސް އަުޅގަ

. ދާދި އިހަކަށް ުދވަހަކު ވެްސ ހަމަ ކުއްޖަކު ހަމަ ހޭނެތިެގން އެުކއްޖާ ގެނެްސ މާލެ ެއއްެޗއް ހިއްމުމިއީ ވަރަށް މު

ވެސް ހުރި ދަތިތައް ކަމުަގއިވާީތވެ  ގެންނަންެވގެން ގެންނާނެ ޮގތެއް ނެތިގެން. އެހެްނވީމަ، މިހިރީ ހައްތާހާ

ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވައި ިމ  4ނުޑގެ މި ދާއިރާގެ އަރިހުގައި ެވސް އަުޅގަ ޅުަގނޑު އެދެން ހެލްތު މިނިސްޓަރއަ

ައދި ވީހާ އަވަހަކަށް މި  ްއވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ދާއިރާއަށް ހުރި ދަތި އުނދަގޫތައް ފިއްލަަވއިދެ

ވަހަކުންތޯ މިކަން ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކޮށްދެްއވުން. މިީއ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، ކިހާ ދު

  އްވެނީ؟ކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

. ތާިއ އަދި ެއ ލޯންުޗގެ ކަންަތކާމިހާރު ބަންގި ެއ ފެށީ. އެެހންވީމަ، ދެ ުސވާލުކުެރްއވީ އިނގޭތޯ. ެއއީ އެ ޙާލަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ންމައިދީ އަތްުޕޅަށް އަރުވަންތޯ؟އަޅުަގނޑު އަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނީ އެންމެ ބޭފުޅަކު އިނީ. އެހެންވީމަ، އެހިސާބުްނ އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ވެސް އެދިފަިއ  ދެން

ަކ ވެސް ވިދާުޅވި. އެ ތިން ވާހަފަހުން ޑްކްޓަރުންގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ތިން ސުވާލު. ދެން  އެބައޮތް.

 ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެްއވާ! 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އްމައިީދ އަތްޕުޅަްށ އަުރވައިލާނަން. އަސްުލ ހަމަ ކުޑަުކޑަ އެްއޗެްއ އަޙަ އަޅުަގނުޑ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ

ޤަުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑެތި ޕްލޭްނތަކެއް ާރވާފައި އެބަ ހުރި ދަންނަވައިލާނަން. ޭއގެކުީރަގިއ އަސްލު ޙަޤީ

 އިނގޭތޯ. އައުޓްރީޓް  ޓާނެވެސް ހިންގަން ފައް ޕްރޮްގރާމް ށް. ރޯދަމަސް ދިޔައީމަ އައުޓްރީޓްއެކި ދާއިރާ އަ

ޝަލިސްޓުން ވެްސ ޓުމާ އެީކގަިއ ސްެޕޝަލިސްޓުން ނެތީކަމަށްވަންޏާ ސްޕެރާމް ހިންގުމަށް، ހިންަގން ފެއްޕްރޮގް

ށް ކުަޑކޮށް ަވޑަިއގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ. މަޖެހިގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން އަޙައްަމއިދީ ދެން ހުރި ޑޭޓެއިލަލިބޭގޮތް ހަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޤާސިމް 

 ރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ޚާއްޞަ ތްތެރި މެންބަރު، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަ

ނޑަށް ހިތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެ އިގޮތެްއގައި ތުުލސްދޫަގއި އިާމރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާެވފަ ންބަރަށް ހުރީ. އަުޅގަ

އްކަްތ ހިނގަމުންދަނީ. ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ މިހާރު އެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުުރމުގެ މަސަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މަފުށްޓާއި ދާއިާރަގއި ިހމެނޭ އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ މުންދަނީ. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ހިއްކުެރވެ ޚަރަދެއްކޮށްގެްނ މަރާމާތް

ދަނީ.  މިހާރު އެ އި ލާގަމަރުޙަ މަޢުލޫމާތު އެއްކުެރވި އެސެްސމަންޓު ހަދައި ބީ.އޯ.ކިޔު ަތްއޔާރުކޮށް ކުރެހުގެމުގެ 

 ންގކަމަށް ވަންޏާ ގާތްަގނަޑކަށް ހަމަ މިއަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޓެްނޑަރި ގޮުތން އަޅުަގނޑަށް ލަާފކުރެވޭ

މި މަސަްއކަަތކީ މިއީ ހަމަ އަލަށް އިމާރާތެއްކުރުމެކޭ ހަމަ ެއްއވަރު.  ށް ދާނެ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެމަރުޙަލާ އަ



  

މި ުހންނަނީ. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ޮބޑަށް މި މަސައްކަތްތަެކްއ  އިށް ހަލާުކވެފަހަމަ އެއްކޮ އި ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފަ

ލޯންުޗެގ  އި މިހާރު އެ ދަނީ. ދެންލާގަ މަ، ެއ މަސައްަކތްކުރުމުގެ މަރުޙަޕެޕަރވޯރކުތަެކއް އެބަ ކުރަްނޖެހޭ. އެހެންވީ

އަހަރުކުރިން ހަމަ އަުއ ެގ ހައެްއަކ ވެސް ލޯންުޗ ކުރިްނ ވިދާުޅވިހެން މީ ވާހަކަ. ލޯްނޗެއް ކޮންމެ އަޮތޅަކަށް

މި އޮންނަ ލޯންޗަކީ ދެން އަޅުަގނޑަކަްށ  އިއަތޮުޅގަ. ދެން، ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ކ.ދެއްވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުން

ނޫން. ދެން އެ ލޯންޗު ބޭއްވިަފއި މި  ނޭނގޭ ދަންނަވަން ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ހުއްޓިފައިވާ ލޯންެޗއް

ހުންނަ ރަށްތަކުގައި ދިމާާވ  ދޫގަ. ދެން، އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި މާެލ ތަންކޮޅެއް ަކއިރީަގއިއޮންނަނީ ކާށި

ެވސް ހަމަ ބޭނުން އެބަ ުކރޭ، ކުެރވޭ. އެހެންވީމަ،  ރޖެންސީތަކުަގއި މިނިްސޓްރީގަިއ އޮންނަ ލޯންޗު އިމަ

އަތޮޅަްށ ވެސް ކުެރވޭނެ. ކ. ުޗގެ ބޭނުންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި ދެ ލޯން އެމަރޖެންސީތަކުަގއި މީހުން ރިފަރކުރަން

ހަމަ  އި އޮންނާނެވެްސ ކާށިދޫގަ  އަމާޒުކޮްށގެން އޮންނަ ލޯްނުޗ މި އޮންނަނީ ކާށިދޫގަ. ެއ ލޯންޗު ހަމަ މިހާރު

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ލޯންެޗއް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާމު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރިރު. އަދި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުދަންނަވަން މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައް

ނުޑ  ނޑުމެންގެ މި ސުވާލުތަކާއި ަމއްސަލަތަަކށް ޖަވާބުދާރީވެަވޑަިއގަންަނވަިއދެއްވާތީ. އަދި އަުޅގަ ބައްދަލުކޮށް އަުޅގަ

އްކަތް އެބަ ކުރަްއާވ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަސަގޮުތގައި މިނިސްަޓރަށް ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ަވގުުތތަކުގެ ތެޭރގައި  ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މި ޙައްލުއްޙީ ކަންތައްަތްއ ރާއްޖޭގެ ސި   ކޮށްދެްއވުމަށް. އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ސުވާލުކުަރއްަވއިފި. އެހެްނވީމަ، އެ މައްސަަލއަކަްށ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާ 

ނޑުމެން ދަންނަވައިލާނަން. ޭއގެ ތެރެއިން  އަޅުަގނޑު އެހާބޮަޑކަށް ނުދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ދެތިން ސުވާލު އަުޅގަ

ނުެވގެން އުޅޭ ާވހަކަ މި ދެކެވެނީ. އަދި ެއ ޙައްލުެވސް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މައްަސލަތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު

ވެސް  މެންވިސްނުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެން ކަންތައްތަކެއްތޯ ކުެރވެނީ މި ކުރުމަށް ޮކންކަހަލަޙައްލު މައްސަލަތައް 

ނޑަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަދެއްަވން ބޭނުންވާ އެއް ސުވާލަކީ ނުވަތަ އެއް ވާހަކަ ައކީ،  މި ތިބީ. އަޅުގަ

ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު  އް ޮއތްޕްލޭނެ ނާގެ މިނިސްޓްރީަގއި ސްޓްރެޓެޖިކްމަނިކުފާނުގެ، މަނިކުފާނޭ މިދެންނެވީ ކަމަ

މިުހރި ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް  އިހުރި މައްސަލަތަކަށް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާކުަރްއވަީނ ކޮން ހިސާބެްއގަ

ނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުޙައްލު ޕްލޭނަށް ބައްލަވާއިުރގަިއ  ވާަލީކ. މިހާރު އޮތް ސްޓްރެޓެޖިކްކުރެްއވިދާނެތޯ. ެއއީ ައޅުގަ

ތޯ ސްޕެސިފިކަލީ އިކުެރވޭނީ ކޮން ހިސާބެއްގަ ޙައްލުދާއިރާގައި ހުރި މި މައްސަލަތައް  ސިްއޙީ، ރިމިހާރު ރާއްޖޭގައި ހު

ނޫނިއްޔާ ެއ ތާރީޚެއް މިދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުން އަންދާޒާކުރަްއވާ ތާރީޚެްއ ވިދާޅުވެެދއްިވއްޔާ ވަރަށް  އަހަރެއްހަމަ އެ 

އަތޮޅު، އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮަޅީކ ުތން ކުރާ ސުވާލެއް. ވ.ބެހޭގޮ ނަ ުސވާލަީކ، އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާރަނގަޅު. ދެވަ



  

ވެސް ަކންތައް ދިމާވާގޮަތކީ މީހުން  ވަރަށް ނިކަމެތި ވަރަށް ހާުލަގއި ދިރިއުޅޭ މީްސކޮެޅއް ދިރިުއޅޭ އަތޮެޅއް. އަބަދު

ނޑުމެން ެވސް އެކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާއި މަދުވެ ނިކަމެތިވީމާ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ުރގައި އަުޅގަ

މެންނަކީ ވެސް ހަމަ ްނނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުއެންމެ ިލސްޓުގެ ފަހަތަށް ލާފައި އޮ އިމާޖިނަލައިޒުކޮށްފަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ެތރޭގައި ތިބި ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ އަާސސީ ގޮތުން ެދޭވ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި 

އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަރަްށ ގެ ހިސާުބގައި ވ.2779ސުވާަލކީ  ާވނެ. އަޅުަގނުޑގެތަފާތުކުރުމެއް އޮެވގެނެއްނު 

ޑޮކްޓަރުންޮކެޅއް ތިއްެބވި. އަންހެނުންނާ  މުން ގެންދިަޔއޭ. އެާތނގައި ާޚއްޞަރަނގަޅު ފެންވަެރއްެގ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެ

ޑު ުލއިތަެކއް ލިބިގެންދިަޔ. މިހާރު ވެސް ިތއްބެވި. އޭެގ ސަބަބުން ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮ ބެހޭ ޑޮކްޓަރުން

ޑޮްކޓަރުންެގ  ޓަލުގައި މިދެންނެވި ކަަހލަ ޚާއްޞައަތޮޅު ހޮސްޕިާނވަަޑއިެގންފައި އެބަ އޮތްތޯ ވ.ވިސް އިމިނިސްޓްރީގަ

 ިއތޯ އެކަން ކޮށްދެްއވޭނީ؟މިދެންނެވީ ޑޮކްޓަރުން ފޮުނަވއިދެްއވުމަށް އަދި އެކަްނ ކޮްށދެއްވަންޏާ ކޮްނ ހިސާބެްއގަ

ނޑުގެއާ ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ައޅުގަ އަތޮުޅގަިއ ފަހު ސުވާލު. ަފހު ސުވާލަކީ، ވ. ދެ! ތިންވަނަ ސުވާލު އަުޅގަ

ކެޔޮދޫ ާއއި ފެލިދޫ، ތިނަދޫ، މިހެންގޮސް ފުލިދޫ، ރަކީދޫ މި އޮންނަނީ. އޮންނައިުރގަިއ ހޮސްޕިޓަލް މި ހުންނަނީ 

ވެސް ަބެއއްފަހަރު އެަބ  ވަަރަކށް ނޫނީ ހައެއްަކ ޮޑކްޓަރުންފެލިދޫގަ. ހޮސްޕިޓަލުަގއި އެަބ ތިއްބަާވ ހަތަރު ފަސް

އެްއވެސް ގޮަތކަށެއް ޮޑކްޓަރަުކ ތިބެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ، ދެން ވަރަށް މަދުން. ފުލިދޫގައި  އިތިއްބަވާ. އެހެން ރަށްރަށުގަ 

ންނަނީ ވަރަްށ ދަްށ މި ޚިދުމަތްތައް ހު އި ބައެއްފަހަރު އެބަ ހުރޭ ކަްނނޭނގޭ. އެހެްނވީމަ، އެހެން ރަށްރަށުގަ

ނޑުމެްނގެ ފެންވަރު މާ ދަށް. އަދި ފެންވަރެްއގަ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން  އެހެން އަތޮުޅތަކާ ބަލާއިރު އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންނޭނގޭ މިނިސްޓަރަށް. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މި 

ވެސް ވީކްލީ  ުކކޮށް ބޭތިއްބުމުެގ ބަދަލުގައި އަތޮުޅގެ އެހެްނ ރަށްރަށަށްފޮނުއްަވވާ ޑޮކްޓަރުން އެތާނގައި ބަލް

ނަމަެވސް މަހަކު ދެތިންފަހަރު ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް  ރުފަހައި ނަމަވެސް ނޫނީ ހަފްތާއަކު އެއްބޭސިސްގަ 

ދި އޮތްތޯ އަ ާނަވޑަިއގެންފައިގޮތަކުން މިނިސްޓްރީން ރާވާފައި އެކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ހައްދަވައިދެްއވަން ވިސް

ާއބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށަީކ  އިއަދި އޭގެ އިތުރަށް އަތޮުޅގަ  އެހެންނަމަ އެ ގޮތަކީ ކޮބަިއތޯ؟ އެހެންވީމަ، މި،

ކޮށްދެއްވުމުަގއި ގެްނގުުޅއްާވ ޙައްލުމަރުކަޒަށް ދިމާެވފައި ހުރި ދަތިތައް  ިއ ސިއްޙީކެޔޮދޫކަމަށްވާީތވެ ެކޔޮދޫގަ 

 ކޮަބއިތޯ؟ވިސްނުންފުޅަކީ 

 

 މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑޮކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު 

ނޑު މިތަނަށް އައިއި އާދެ! ވަރަށް ުރގަިއ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަސްލު ހުރިހާ ތަނެއްގެ ޑީެޓއިލްސް، އަުޅގަ

ލެއް ނެތް. ހަމަ ހުރިހާ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގެ ތަފްސީ ތި އަޅުަގނޑު ައއީ އަސްލު ޏ.ެގ މައްސަލައިަގއި ކަމަށްވާތީ

ެވސް ނެތީ އެއިްނ  އިނގޭތޯ. ުކރީގަިއ ނެތް. ކުީރގަިއ އޮިނަގނޑެއް  އިތަނަކަށްވެސް އެބަ ހުރި ޕްޭލންސް ހެދިފަ



  

ނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭނެރަށަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ްއ އެބަ އޮތް. އަދި ސްޓްރެޓެިޖކް ޕްލޭން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުގެ އެބަ އޮތް  ރެޓެޖިކް ޔާސް ސްޓްއި ން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީަމ، ޓޫ ބައިބަޔަށް ބަހާލަިއގެ ޕްލޭނެްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހިރަ ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އިއިނގޭތޯ. ޓޫ  ކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޙައްލުޔާސް ތެޭރގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނާނަން. ދެއްވަމުން އަ މި ޚިދުމަތް  އިގަ 2779ގާތްަގނޑަކަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާމު  އި ފެންވަރަށް ައޅުގަ

ނޑު ހޮސްިޕޓަލުގަިއ މީހުން ބައިތިއްަބއިެގން އެމީހުން ދިމަދިމާލަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެންމެ ިތ ވިދާުޅވި މަިއގަ

ވެސް  ފޮނުވަން ޚިޔާލު އެބަ އޮތްތޯ. އާދެ! ޚިޔާލު އެބަ އޮތް. އެކަންތައް ކުެރވެމުން ދަނީ ވެސް. ޭއގެ ޕްލޭން

ޕްޮރގްރާމޭ މި  ނާނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އައުޓްރީޓްއޮން އި ވެމުން މި ދަނީ. އަނެއްާކ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފަރޭ

ތައް ގެންދާނީ. ދެން ޕްޮރގްރާމް ހެދުމަށް ޓަކައި ކިހިނެއްތޯ ކަްނތައް ޓްރީޓްކިޔަނީ އެ ޕްޮރގްރާމަށް. މި އައު

ރިހާ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރަށެްއގެ ޙާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގުިޅގެން ވާަހކަދެކެވެމުންދަނީ. ހު މިނިސްޓްރީއާ

ނޫން  ކަމެއް . ކުރީގައި ކުރެވޭްށގެން މިހާރު ހުންނާނީ ހަދާފަމެުދވެރިކޮ ށް އެނގޭނެ ގޮތް ޫގގުލް ޑްަރއިވްއަޅުަގނޑަ

ނޑަށް އެނގޭނެ ޮޑކްޓަރުން ތިބި ފެންވަރު ނޑަށް  އެކީ އެްއ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ އެނގޭެނ ެވސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ އެނގޭނެ މި ޚިދުމަތް ދެވެނީ، ެދވެނީ ކޮން އިކުިއޕްމަންޓުތަކުންތޯ ނުދެވެނީ  މެޝިނެއް ހަލާކުިވޔަސް. އަުޅގަ

ހުރީ ކޮން މައްސަލަތަކެއްތޯ. ބަލާަފއި ަކއިރީަގއި ހުރި ރަށްރަށުން  އިއަދި އެ ެއއްޗެީހގަ ކޮން އެްއިޗއްސަކުންތޯ

ެވސް ގެންަދވަމުން މި ދަނީ. ދެން، ވިދާޅުިވ،  ވަންޏާމު އެ ގެންދިއުން ނީ ކަމަށްއަނެއް ރަށަށް ެއްއޗެއް ގެންަދންޖެހެ

ންތައްަތއް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުަގިއ އަޅުަގނުޑގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮތާއި މިކަ ރުން، ޮޑކްޓަރުން ގެންިދއުމުަގއިޑޮކްޓަ

ނުޑމެން ކަންތައްތަކުރަމުންދާގޮތާއި ވ. އް ރާވާަފއި މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ައސްލު އަތޮޅަށް ިމސާލަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ކްޓަރުްނ ޑޮ  188 އިނޮވެމްބަރު ފެށުނުއިރުގަ ގައި 2713 ާއއި އަޅާ ބަލާއިުރގައި  2713ޙަޤީޤަތުގައި މިހާތަނަށް މި 

ޑޮކްޓަރުން ތިބޭނެ  230އާ ހަމައަށް  18މި ޖޫން ކަމަކު، މިހާތަނަށް، . އެތިބީޯއސް އެމް. 188ތިބި އިނގޭތޯ. 

ޑު ވަރެއް. ދެްނ އެީކަގއި ލައްކަ ބޮ  ވެސް އިނގޭތޯ. މިއީ މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ށް ބަާލއިރުަގއިއެމް.އޯސް އަ

މީހުން.  14މި ސްޕެޝެލިސްޓުންގެ ގޮތުަގިއ މަސައްކަތްކުރަމުން އަީއ ގާތްަގނޑަކަްށ  ގައ2713ިނޮވެމްބަރ 

ނޑަކަށް އިތުރަށް މިވަީނ  އަދި މީހުން ތިބެމެ  94ްއިވއްޔާ މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކުރެ  އިތުރަށް މިހާރު ގާތްގަ

ެވއްޖެ. މިހާރު އޮފަރ  ވެސް ވަަރކަށް ޑޮކްޓަރުްނނަށް އޮފަރ ވެސް ދެވިފައި 35އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާތްަގނަޑކަށް 

 އެއާއެީކަގއި މީހުން ވެސް ވެއްޖެ އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ ހުރިހާ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކޮްށ. އަދި ހަމަ 35ދެވިފަިއވީ 

ެވސް އެބަތިބި.  ނުކުެރވޭ މީހުންބޭފުޅުންނަށް ަހވާލު އިތުރަށް އަންނަ އެމީހުން އޮަފރ ފޮނުވި އަދި ވޯރކް ޕާމިްޓ އެ

ވިްއޔާމު ކަންތައްތަްއ ށް މިއޮތް ތަނުގައި އިރާަދކުރެއް ދަންނަވަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ ކުރިއައެހެންވީމާ، މިހެން މި

ނޑެއް ހެދިފަެއއް ެވގެންދާނެ ވާހަކަ. ައސްލު ޙަޤީޤަރަނގަޅު ތުގައި މިއިން ެއއްވެސް ތަނަކަށް މެނޭޖީރިއަްލ އޮނިގަ

ނޑަެއޅިފައެއް ނެތް. ެއއީ މި ދޭތެރޭގައި  ނިމި  2779ނެތް. މިއިން އެއްވެސް ތަނަަކށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ މަގެްއ ކަ



  

ބޭފުޅުްނ  އެަތއް ކުރުމަށް އަދި ކަންތައް އިތަކާދެން އައިސް މިއާ ދޭތެރޭަގިއ މުޅި މި ސިޔާސަތަށް އަިއ ބަދަލު

ނަޑއެޅި  އެީކގައި ގެއްލިފައި ވަނީ.  އޮތް ވޯރކް ކަްލޗަރމިެއކީަގއި ކުީރަގއި  މާލުވެގެން ދިއުބަދައުސޫލުަތއް ކަ

ކުރުމަށް ަޓަކއި ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަތްަތކެއް ކޮްށގެން ިއޔާދަކުެރވެން މިހާރު އަލުން ައނބުރާ އެ އިޔާދައެހެންވީމާ، 

ަވރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާެއީކ ނަމަވެސް މިހާރު ެއ މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކުރެިވއްޔާމު އަންނަނީ. 

ހަމަ ޔަޤީން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު ައއުޓްީރޓް ޕްރޮގްރާމް ތިވިދާޅުިވ  ނީ ކުރެވެުމން. އަޅުަގނޑަށްކަންތައްތައް މިދަ

މިއޮތް ދެތިން ހަތަރު މަހެއްގެ ތެރޭގައި  ށްއްާޓނަން. ކުރިއަފަވަރަށް އަވަހަށް އަުޅަގނޑުމެން އައުޓްރީޓް ޕްރޮގްރާމް 

އާދެ! މަރާމަތުެގ  ހުރިހާ ރަށަކަށް ދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ މުޅިން އެކީަގއި ރޯލް ައއުޓްެވގެންއޭތި 

 .އިނގޭތޯ ނަންލާކުަޑކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއް އަުރވާ އިދީއްމަޙަ އަކަންތަކާ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޤާސިމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ޑެ

 ގެ މަސައްކަތު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކަށްވ.އަތޮޅު ކެޔޮޫދގައި މަރާމާތުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު. 

އެންމެ ބޮުޑ އްތޯ ދެ  ގެ ގޮތުން ވިދާުޅވެ ެދއްވިދެން މިނސްަޓރުގެ ވާހަކަުފޅުން ހަމަ ފެއްޓެވުމުހަވާލުކުރެވި 

ަހވާލު  ަބޔަކާ ތަރު ފަހަރު އިޢުލާން ކޮްށގެން ވެސްޭއ މި މަސަްއަކތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުން. ތިން ހަގޮންޖެހުމަކަށްވެ

ނޑުމެން ިމއުޅެނީ މިކުރެވުނީ ވެސް. އަދިވެްސ  މަސައްކަތް ހަވާުލ ފީލްޑަށް ފޮނުވަިއެގން އެމީހުން އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ ފަހުން ދެތިން ހަތަރު ނުކުރެިވގެން.  ފަހަރު ލިޔުމުން ވެސް މިހާރު ދަންނަވާލެވިއްޖެ. އަުޅގަ

ވެސް އިޢުލާން ުކރަން ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ.  އެމީހުން ނުކޮށްގެން އަޅުަގނުޑމެން ޖެހޭނީ ކެންސަލް ކޮށްލާފައި އަެނއްކާ

 ހަމަ  އެ އުޅަނދުހަމަ ފަހަކާ ޖެހެންދެން  ވަރަށް އުޅަނދު ކުރާބޭނުން ނުން ކުރާ ދަތުރުފަތުރުކުރަންދެން ތަނުގެ ބޭ

ގެނެްސ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ސް ލޯންޗަކަށް ންމިހާރު އެމްބިއުލާ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެވުނު ދެއްތޯ. އެހެންމަވެސް،

 މިހާރު  މަސައްކަތްަތއް ގެްއކަތުގެ މަރާމާތު ކުރެވޭ މަސައެ މިނިސްޓްރީއާ މެދުވެިރވެގެން  އިއާ  އެމް.އެމް.ޑީ.އެފް

ނޑަކަްށ ވަނީ. އެ ލޯްނޗްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާއ ހަވާލުކުެރިވފައި  ނޑަށް ލަފާ ކުރެޭވގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ ގާްތގަ އަުޅގަ

މަވެްސ، އެ ސަރަޙައްދަށް ސީދާ ވަރު ވާނެ. އެހެންނަމަތް ފެށޭތެރޭގަިއ މުޅިން ނިމި ހަމަ ޚިދު ދޭތަކަށް މަސްދުވަހުގެ

އެހިސާބު އެ ގުޅޭ ސަރަޙައްުދގަިއ ސަރަަޙއްދަށް އެ ރީޖަނާ ނުވަތަ  ނަމަެވސް އެ ކައިރިވީ ނޫން ކަމުގައިވ. 

 .ޝުކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސާނަން. ތެރޭގައި އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ދެތިން ދުވަުހގެ ފަތުރުކުރެވޭ ނިޒާމް ދަތުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، ާޔ މުޝުކުރިއް މިނިސްަޓރު ވިދާުޅވެއްޖެ ޮޑކްޓަރުން ހޯދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ޤައްރިރު. އަުޅގަ

ކުރެވޭ ވަހަކަ. މިހާތަނަށް ަބސީތައް މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެިވގެންދިޔަ ވާހަކަ އެކި ނޫސް ނޫހުގަޔާއި ެއކި އެމް



  

އަޅުަގނުޑގެ  އެއީ ކްޓަރުން މިކޮޅަށް ގެނެިވްއޖެތޯ؟އް ޑޮތެރޭގައި ކިތަ ދުވަހުމަސް 9އި މިވޭތުވެިދޔަ އިރުގަ އައި 

އްޖެ މިނިސްޓަރުކަމާ ހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރު މި ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަކީ މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވެ

ން އަމިލި 58ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުަގއި ވިއިރު ފަހުން ކުީރަގއި ހުރި ބިލުރުގެ މިނިސްޓަރުކަާމިއ ހަވާލުސަރުކާ

ނޑަށް އެދެރުފިޔާއެއް  އަހަރާ ގާްތވަނީ ކަމަނާ  3 މިހާރު ،ނގިަފއިާވ ގޮތުަގއި ފާއިތުވެ ްއކި ވަހަަކ. ެއއީ އަުޅގަ

ކަމަނާ އްކެނު ފައިސާއެއްތޯ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވާތާ މިއީ ކޮން ތާރީޚަކުން ކޮން ތާރީޚަކަށް ދެ

ނަޑކަށް ން ރުފިާޔއަީކ ިމ މިލިއަ 58އެހެންވީމާ، މި  .ވަނީއޭ މިހަރާ ގާތް ތިން އަ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާތާ ާގތްގަ

ނު ފައިސާެއއްތޯ؟ ދެން ތިންވަނަ ސުވާލެއް ގޮތުގައި ައޅުަގނޑު ކޮށްލަްނ އްކުތާރީޚަކުން ކޮން ތާރީޚަކަށް ދެ ކޮން

 ން ލައްވާ ތެރޭަގއި އެބަވޭ ޮޑކްޓަރު ބޭނުންވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައި އޮްތ ސުވާލުތަކުގެ

ކަމުގައި ަމއްސަލަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ނުލިބުނީމަ މި ކަންއެ އިތުރުަގޑީަގއި މަސަްއކަތް ކޮްށފައި އެ އިތުުރގަީޑގެ ފަިއސާ 

ލުން މި މަޖިލީހަށް ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ހަތަރު ކަމެއް އެބައޮތް ފުވައްމުލަުކގެ ކަުއންސި އިދިމާވާ ވާހަކަ އާ

ކުރުމަށް ޓަަކއި މިނިސްޓްރީން ކޮންކަމެއްތޯ މިހާތަނަށް ކުރައްވާފަިއ ޙައްލުކަންތައްތައް  މި، . އެހެންވިމާހުށަހަޅާފަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  .އޮތީ

 

 މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑޮކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު 

މިނިސްޓަރު ކަމަށް  ން ފެށިގެން ގޮސް. ދެންއި 1ޑޮކްޓަރުން ގެނެިވއްޖެ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޖެުނއަރީ  115އަޅުަގނޑަށް 

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި އަުޅަގނޑު މިއުޅޭތާ މިވީ ހަމަ މި ސަރުކާރާ އެީކގައި އިނގޭތޯ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަކު ނޫން 

ނުޑ ހުރީ  ނުޑ ހުރީކީ. ކުރީަގއި އަުޅގަ އެހެންވީމާ، ދެން އަނެްއާކ . އެްނވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްީރގަކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިތަނަށް އައީ މުޅިން އެހެން ކަމަވިހެން މި ބިލުނެވެސް މިދެން ކުރީަގއި ކަށް ތަކުގެ ތަފްޞީލް އަޅުގަ

ނޑު އަަތކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ތަފްޞީްލ ތަކުގެ ތަފްޞީެލއް ތައްޔާުރވެގެން ކަމަށްވާތީ ިމ ބިލު ައޅުގަ

ނޑު މަނިކުފާނަށް އަރުވާަނން އިނގޭތޯ.އަތަފްޞީލް ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ދާޅުެވއްޖެ ރުން ހޯދުމުގައި ވިދެން ޑޮކްޓަ ޅުގަ

ައްސލު ޙަޤީޤަތުގަިއ ޯއވަރޓައިްމ ކުރީަގއި ިމއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ައއީ ެދވެމުން. އޯވަރަޓއިމްެގ ވާހަކަ. 

ރަނގަޅަށް ހޮސްޕިޓަލްަގއި މިކަންތައްތައް އެހެންނަމަވެސް، ާރއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަށުގައި ހެލްތް ސެްނޓަރުތަކުަގއި 

ނޑަްށ އެނގިގެންިދަޔ ވަރަށް ޮބޑު މަޢުލޫމާތެއް  ެއކީަގއި މާނިޓަރ ކުރެވިފަިއ ނެތުމޮ އަޅުަގނުޑ ކުރި ދަތުުރން އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ބަލަމާ އެީއ އެނިގގެންދިޔަ. އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޯއވަރަޓއިމް ދީފައި މިތިޭބއިރުަގއި ޑޮކްޓަރުްނގެ މުސާަރ 

ހާސް ދެވެނީ ކަމަށް ވަންޏާމު މީގެ  ޔާމު ތިރީސްހާސް ނޫނިއް ހިނގާ ގާތްަގނަޑކަށް ޑޮކްޓަުރންގެ މުސާރައަށް ވިހި

ގޭތޯ. ބަލަ ހަތަރު ގުނަ، މުސާރައިެގ ނަގާފައި އިނ އެބަހުރޭ އޯވަރޓައިަމށްގާތްަގނޑަކަށް ހަތަރު ގުނަާޔ ގާތަށް 

ނ .އަށް އެބަހުރި ހަތަރު ގުނަ ބަާލފައި މިހެން ރެންޑަމްކޮށް  ުޑ އަމިްއލަ އަށް ފިޒިކަލީ ގޮސްދެން ހަމަ އަޅުގަ



  

ވެސް  ލިއިުރ މިވާގޮތަީކ ކުީރގައި އީ އިނގޭތޯ. ބަލާޅުަގނުޑ ދިޔަ ތަންތަނުން އަޅުަގނޑަށް އެނގުނު މަޢުލޫމާތު މިއަ

އެކީގައި ެއގޮތް  ދެންނެވިހެން މެނޭޖް ކުރުމަށް ޓަކައި އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ިޒންމާދާރު ބަޔަކު ކުރީގައި ލާފައި ނެތުމާ

ކަމެއް ނެތް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލާފައި ތިބުމާއެުކ އެކަންތައް ބެލުން ވެްސ  ލުބަލާފައި އެްއވެސް ަކހަލަ ޤާބި މިގޮތަށް

ނޑު ބަލާބަލާ ވަރަށް ނުބެލިފައި އޮތީ. އަނެއްކާ ދެން ގިނަ ފަހަރަށް މިވާގޮ ައޅުަގނުޑ ލިއިރު ތަީކ ޑޮކްޓަރުން އަުޅގަ

ބަލާިލިއރުގައި ިމވާގޮަތކީ، އެންމެ  އްތޯން ިޑއުޓީ އަދާކުރަނީ ކިހިނެން ޑޮކްޓަރުހުރެގެން ަބލައިފި ހަމަ އެއްރެައކު

ރޑު ރައުންޑަށް މިދާއިުރގައި މިހަާދގޮތަކީ، ޯވރޑު ަރއުންޑަްށ  ޕޭޝެންޓެއް ެއޑްމިޓުކޮށްފައި އޮންނައިރުަގއި ވެސް ވޯ

 މިދަނީ ހުރިހާ އެންމެން. ގޮއްސަ ހުރިހާ އެންމެން އޯވަރަޓއިމް އެބަޖަހާ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޑިއުީޓގައި ނެތް މީހުންނަށް

ން ގޮސް އި 9ދާންދެން. ދެން އަނެއްކާ ެއ މީހާ ޑިއުޓީަގއި މިސާލަކަްށ ބަލާއިރު އެމީހާގެ ިޑއުޓީ މި ފެއްޓެނީ 

ޖެހުމުގެ ކުރީަގއި ހަދާގޮތަކީ މި ޮގސް ޯވރޑު ަރއުންޑު ހަދާލާފައި އެ ަގިޑ  9ކަމަށް ަވންޏާމުން  އެއޮންނަ ގަިޑއަކަށް

ކަމަށް ވަންޏާ  ކަހަލަ މައްސަލައެއް ނެތި ދިޔައީ ރޭޝަން އެއްެވސްވެސް މިޖަހަނީ. އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައި އޮޕަ

އިނދޭ އެތަުނގައި ހަމަ ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ކޮންމެހެން އޮބްޒަރވް ކުރާކަްށ އިންނާކަށް ނުޖެހޭ. އޮބްޒަރވޭޝަނަށް އެބަ

ރަކު. އިނދެފައި އޭނަ ހަމަ ގޫގުލްކޮށްަލކޮށްލާ ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެްނ މަސައްކަތެއް ކޮށްލަކޮށްލާ އެތައް އި

އޯވަރޓައިުމގައި ޖެހިފައި އޮތް ވަރަށްބޮޑު މައްސަލަެއއް. މުސާރައިެގ  އީއޯވަރަޓއިމަށް ޖަހަމުންދަނީ. މި

ތަެކއް. ދެން ނެތް ބައިވަރު ލާރިތިންހަތަރުގުނަ ދެވެމުންދާއިރުގައި ދައުލަތުން މި ހޭދަވަމުންދަނީ ހަމަ ބޭނުން 

ށް ކެޕް ކުރެވޭނެ އި ޯއވަރޓައިމް ކޮްނމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަވިސްނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަ ،އެހެންވީމާ

ގެން އެކަންތަްއތައް ގެންދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވި ތިމައްސަލަ ޖެހުނުއިރުގައި އޯވަރަޓއިުމެގ ގޮތަކަށް ހަދައި 

ވެމުންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ އޭރު ހަމަ އެ މީހުންނަށް ބޮޑުކޮށް ދެ އްސަލަެއއް ނޯންނާނެ. ޯއަވރޓައިމްމަ

މިހާރު އެއޮތީ މުސާރައިގެ ެތރެއަށް އޯވަރަޓއިމަށް ވާ ބަިއ ލައްވާފަ. ދެން އަޅުަގނޑަްށ ވެސް އެނގޭ އެއްަބއި 

އަިދވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ މީހުން އެބަތިބޭ. އެއީ  ޯއވަރޓައިމްބޭފުޅުން އެބަތިބޭ މިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގއި 

ކީ އެ ދާއިާރއަކަށް ަބލައި އެ ދާއިރާަގއި މަދު މީހުން. މިސާލަކަށް އެނެސްތެޓިސްޓުންނަށް ބަލައިފިއްޔާމު ވާހަކައަ 

ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަލައިފިއްޔާމު މަދު އަދަެދއް މިތިބެނީ. އެ ބޭފުޅުން އެބަ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަންޖެޭހ 

ން މިދަނީ ވިސްނަމުން އަލުން. އެއީ ފަހުން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެ ކަމާވަރަށްގިަނއިރު. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެން މުާސރަ ރޯލްއައުޓު ކުރިން. އޭުރ އިންނާނެ އެއަށް ލާފައި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޖަނަަވރީގައި އަުޅގަ

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެަލވަންަސކާއި އަދި އެހެން އެަލވަންެސއް ލާފައި އިންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކި ނަންނަމުަގއި

އެކި ަބއިވަރު އެަލވަންސްތައް މިހެން ދެވެމުންދާތީ އެކަންތަްއތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި އަދި އަނެއްާކ ނާޖާއިޒު ަފއިާދ 

އޯޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާތީ އޭތި ހުއްޓާފައި އޮތީ. އެހެްނނަމަވެސް މިހާރު އެ ވިސްނުން މިހާރު ފަހުން އަނެއްކާ  މި

އީ. ރޯލުެވގެން އަުއމާއެކީަގއި އެ މުސާަރއިަގިއ އެ ހުރި ގޮންޖެހުންތަްއ ަގއި ރޯލުެވގެން އަ 1މި މެއި މަހު 



  

ނޑު  ހަމަ ޙައްލުކުރެވޭތޯ ވާހަކަދެެކވެުމންދަނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އެއާެއކީ އަުޅގަ

އް ނެތް ދެންނެވޭކަެށއް. އެީކަގިއ އަޅުަގނަޑކަށް ހުރިހާ ވާހަަކއެ ދަންނަވާލާނަން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވަގުތު ކުަޑވުމާ

ތަކެއް އެބަހުރި. އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ތުއެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާ

ނޑު ހަމަ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑަށް ހަމަ ފުރުޞަތެއް ތި ބޭފުޅުން އަރުވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އޭރުްނ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވޭނެ. އަދި ޅުަގނޑަށް އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ތިވާނެގޮަތކީ އަ އެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ެއކީަގއި ައޅުަގނޑަަކށް ތިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް  މިއަދު މިތަނަށް މުޅިން އެހެން ކަމަކަށް ތައްޔާުރވެގެން އައުމާ

ނޑަށް އެުރިވްއޔާ ައޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ ހިފައިގެނެއް ނޫްނ މިތަނަށް ާއދެވުނީކީ. އެހެންކަމުން މި ފު ރުޞަތު އަުޅގަ

އެދެން ދެންމެ  ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައަށް ބޭފުޅުންނަށް. ދެން އަދި ޝުކުރު ދަންނަވާނަން ތި

ދަންނަވާލަން. ނުގުޅޭ އެެހންނަމަވެސް ހަމަ އެނގިވަަޑިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތަކަށްވާތީ  ކުރެްއވި ސުވާލާ

ބޭސް ގެނައުމުަގއި ވަރަށްގިަނ ބޭފުޅުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ބޭހަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެތެރެކުރާ 

އެްއޗެކޭ އިނގޭތޯ. ބޭހަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެތެރެކުރާ އެއްެޗއް ނޫން. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަދާކުރަނީ 

ން ިމއޮންނަނީ ހަމަ މުޅިން ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރ އަށް ދޫކޮށްފައި އޮންނަނީ. ރެގިއުލޭޓަރީ ރޯެލއް. ބޭސް ިމ ގެނެވެ

ން ކަމަށް ވަންޏާމު ދެން މި ކޮލިޓީ ާއއި މިކަްނތައްތަުކގެ މައްސަލަ ހުެރގެން އެ ބޭސް ފިހާރަެއއް ބަންުދކޮށްފި

ވަން އިނގޭތޯ ގިނަފަހަރަށް. ހެދި އަނެއްފަހަރު ވެސް މިޖެހެނީ މި ބޭސްފިހާރަ ހުޅު ވާގޮަތކީ ރަްއޔިތުންގެ ޝަުކާވއާ

ަޙވާލުކުެރވިގެން  އާޖެހޭ މައްސަލައަކީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ބޭސް ަޙއްލުުކރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ދެން ެއސް.ޓީ.އޯ  މި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭތޯ މިބަލަނީ. ދެން އޭގައި ެވސް މައްސަަލ 

ނޑު ދަންނަވާކަށެްއ ނުކެރޭ ޙަޤީޤަތުގަ ނުހުރެދާނެއެކޭ އަ ތަކެއް ހުންނާނެ. ވެްސ ހަމަ ނިކުމެދާނެ މައްސަލަ . އޭގެ އިުޅގަ

މަވެސް ތަކެއް ހުރި ާދއިރާެއއް. އެހެންނައްޙީ ާދއިރާައކީ ަހމަ ގޮންޖެހުންއެހެންނަމަވެސް ދެން އެާއެއކީަގއި ސި 

ނޑު ދަންަނވާނީ ހަމަ ތަކާއި އަޅާބަާލއިރު އިރާދަކުެރއް ކުރީަގއި ހުރި ގޮންޖެހުން ވިްއޔާމު ގޮންޖެހުންތައް އަުޅގަ

ވަރަށްބޮޑަށް ުކޑަކުެރވިގެންޭނ މިދަނީ. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހަމަ ވަރަްށގިނަ 

ނ މުވަްއޒަފުން ވަރަށް ުޑ ގިަނއިްނ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސަްއކަްތ ކޮށްގެން ެއކަންތައްަތއް މި ޙައްލުވަނީ. އަުޅގަ

އެއާއެީކގައި ިސއްީޙ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  އެކަންޏެއް ނުކުެރވޭނެ އެކަެމއް. ހަމަ

ހުސްއެކަނި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތް ކޮށްގެނެއް ނުކުރެވޭނެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވިސްނުން، އެއް 

އެީކގައި ހެލްތު  އެންމެްނ އެީކގައި އަތުުގޅާލަިއގެން އެންމެން ޚިޔާލެއް ެއއް ފިކުެރއްަގއި މަސައްކަތްކޮްށގެން

އްިމއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭކަން ވިސްނިވަޑަިއގެްނ އެގޮތަށް މަސައްކަތްޕުޅުކޮްށެގން ފިޔަވައި އަސްލުަގއި ދާއިރާއަށް އަހަ

 ޙަޤީޤަތުގައި ިސއްޙީ ދާއިރާ ުކރިއެއް ނާރާނެ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 



  

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މިއަދު މިހާރު ދޮޅުގަިޑއިރު ވެސް ެވއްޖެ ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާތާ. ދެން ވަޒީރު ވެސް ވަރަށް ޖަވާބުދެއްވަްނ  އާދެ!

ތަކަށް ހަމަ ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ޖަވާބުދެއްަވއިފި. ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ސުވާލު ބޭނުންވޭ. އެ ޓީމުން ވެސް 

ްއާވ އެ ބޭފުޅުންނެއް. އެހެްނވީމާ، އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ލަސްވެގެން ވެްސ ނޫޅު

ޝައުޤުވެިރކަމާއެކު ތި ތިއްެބވީ މިކަމުގައި މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އެބައޮތް ދެ 

އިނީ ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ މިވަގުތު ނެތް. ދެން  އެހެންނަމަވެްސ ަޝރީފްބޭފުޅަކު ދެވަނަ ފުރުޞަްށ އެދިފަ. 

ކަމަށް ބަލަމާތޯ. އެންމެ ސުވާލެްއ  ސިކުންތު 37ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަނި. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ުސވާލެއް ެއއްކޮށް ކޮށްލީމަ ަޖވާބު ެއކޮުޅން ފަހުން ދޭގޮތަށް. އެހިސާުބން ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ދެން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތީ ލަޠީފް، ދެން ވަޙީދު،މަ މިހާރު ނިންމާލާނީ. ފުރުޞަތު ހަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 ސުވާލަށް އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވާހަކައިން ސަުރާކރުގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރަށް އަހައްމިްއޔަތުކަން ދޭވަރު 

ބެހޭގޮތުން އެ ބުނުއްވި އެްއޗެއް އެްއގޮތަކަށް ވެްސ އަޅުަގނޑު ދެޮކޅުހަދަން.  މިނިސްޓަރާ ވާހަކަ ދެއްިކގޮތާ 

ނުޑމެން މިނިސްޓަރުެވސް އަޅު  އެްއގޮތަކަށް ކުރަން މިނިސްޓަރ މިތަނަށް ގެނައީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލު ގަ

ޙަވާުލވެފައި ަވރަށް އެކްިޓވްކޮށް ހަމަ ރަްށރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހަމަ ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް  މިނިސްޓްރީއާ

ކަމަނާއަށް ކޮށްލަންޖެހޭ  ޑުމެން ެވސް ކުރުްއވާކަން. އެކަން ޤަބޫުލނުކުރެިވގެން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނ

ތަެކއް ހުރީތީވި ހަމަ އެ ސުވާލުތައް ކޮށްލީ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ެވްސ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ކަމަނާ ސުވާލު

ނޑުމެން ހަމަ އުފާކުރަން. ދެން ކަމަނާ ވިދާޅުެވއްޖެ ވަޒީާފއާ ބެހޭ  ތިގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

. އެ ތައްަތއް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭކަަހލަ ސޮއިކުރާއިރު އޭގެ ހުިރ ބައެއްކަހަލަ ކަން ޤުރާރުަގއި ކޮންމެވެސްއި

ވަހަށް މީއީީކ ނޫނިއްޔާ ބަދަުލނުކުރެވޭނެ ެއްއޗެއް ނެތް. ަހމަ ވަރަށް އަ  ގޮުތން ޤުރުއާން އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިވާ 

ގޮްސގެްނ ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭ ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، ކަމަާނގެ  ހަމައަށް ޮގސްގެން ޝަރީޢަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ވިސްނުންފުޅު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަވަހަށް ބަދަލުކޮށްފައި މިކަން ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއަށް 

ނުޑމެން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. ދެން ހޯރަފުށީ ސިއްޙީ މަރުަކޒަކީ ަގޑިއިރު ހިނގަމުންދާ  24 މީތި ގެނެސްދިނުން އަުޅގަ

ސިއްޙީ މަރުަކޒަކަްށވާތީެވ، ެއތަނަށް ހަމަ ގައިނީ ޮޑކްޓަރެްއ ވަރަށް މުހިއްމު. ވަރަށް ުމހިއްމު. މީގެ ދޭތެރެައކުްނ 



  

 ދަތިތަކާއަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ހުރި. ެއަކމަކު މިހާރު އެ ޑޮކްޓަރު ނެުތމުން ވަރަށްބޮޑަށް  2ގައިނީ ޮޑކްޓަރު މީގެ 

ނޑު ުސވާލު...އެބަ ކުރި  މަތިލާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާުލކުރަން. މިއަދު ވެސް ވަރަްށ  ލުގައި ފުުރޞަތު އިނގޭތޯ ވަޒީރާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބޭނެ އަދި މުސްތަޤުބަ

ނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް ފުރުޞަތު ސުވާލުކުެރވިއްޖެ. އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. ޭއގެފަހުަގއި މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެްއވާނީ. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

. އެހެންވީމާ، ޝުކުރިއްާޔ. ދިއްދޫަގއި އެތެެރހަށީގެ ޑޮކްޓަެރއް ނެތްތާ މިހާރު ގާތްަގނޑަކަށް ހަތަރު ަފސް އަހަރުވީ

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަދިެވސް ހަމަ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ނަގާނެތޯ އަޅުގަ

އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަެރއް ލިބެން. ހަމަދެން އެއާެއއްކޮށް ތި މިނިސްޓްރީ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ވަރަށް ޕީ.އެްސގެ 

ރު ނެތި ނޫނީ މިނިސްޓްރީ ކޮންޓްރޯލުކޮށްގެން އުޅޭތަން. އެހެންވީމާ، މިނިްސޓަރުގެ ބާ ކޮންޓްރޯލު ދަށުގައި މުޅި

މިނިސްޓަރުންގެ ބާެރއްނެތި ެއަކން ވަރަށްބޮޑަށް ހިނގާކަްނ ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ،  މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދޭކަމެއް. މިނި  ހުރީ ކޮންގޮތެއްތޯ؟ ސްޓަރުގެ ވިްސނުންއެކަންކަން ރަނަގޅުކޮށްދެްއވުަމކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިަވގުތު ފުރުޞަށް އެދިފައި އާދެ! ތިބި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިހާރު އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މަ ދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. ޭނދެމެއްނު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ؟ އެދިފައި އޮތީ؟ އަޅާނުލާ އިނީ

 މެންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަ

ސްުލގަިއ ހަމަ މިނިސްޓަރުން ލައްާވ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ ކަންތައްތަކަށް  ވެސް ހަމަ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ތިބޭ މެންބަރުން. އަޅުގަ

ށްދޭން ތިއްބެވި ބޭުފޅުންނަކީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ަތކެއް ފޯރުކޮޚިދުމަތް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި

މިނިސްޓަރުން. އެހެންވީމާ، މީގެ ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް މިއޮންނަނީ. 



  

ނުޑ ދަންނަވާލާނީ ހަމަ  ލަޠީފްއެހެންނަމަވެސް މީގެ ދިމާާވ މައްސަލައަީކ، ދެންމެަގއި  އެ ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

ތަެކއް ކުރޭ. މީގަިއ ހަމަ ޚިދުމަތް ނުދޭ ހަމަ އެކަކު ވެްސ ނުހުރޭ. ދޭން އެންމެން ވެސް މަަސއްކަތް ތްތައްޚިދުމަ

ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ހަމަ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދަނީ. ހަމަ ސުވާލެއް ކޮށްާލއިރަށް ހަމަ ނުކޮށްދޭ އެއްވެސް ކަމެއް 

ސް ކަެމއް ނުހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ނުހުރޭ. ރަނގަޅަށް ގޮސް ބަލާއިރު ކޮށްދިން އެްއވެ

. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރިކަުމގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން މިދަންނަވަނީ

ކަތުގެ ޑިއުީޓަގއޭ ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަމެން މަސައް ވެސް ދެންމެަގއި ވިާދޅުވިހެން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން އެބަވީނަމަ

ދެންމެގައި އިތުުރގަީޑގެ ވާަހކަ ވިދާުޅވަމުން ވިދާުޅވީ، ބައެއް ފަހަރު މި ނެޓު  މަެވސްމިތިއްބަވަނީ. އެހެނަ

ސަރޗުކޮށްލުމުަގއި ނުވަތަ ޮކންމެވެސް އެހެން އެއްެޗއް ސަރޗުކޮށްލުމުަގއި ނުވަތަ ޮކންމެވެސް ކުޅިވަެރއް ނުވަތަ 

ަނގަިއގެން މިދަނީ ގެ އަށް.  އެމީހުންގެ ަވގުތު ހޭދަކޮށްާލފައި ސޮިއކޮށްލާފައި ލާރި ކޮންމެވެސް ގޭމެްއގެ ތެޭރގަިއ 

ވަރަށްބޮޑު މައްސަަލއެކޭ ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ާފހަގަކުރެވުނީ ދެންމެަގއި ެއ ވިދާޅުވި ފާހަަގކުރިހެން 

ރަށް ލިބިވަޑައިގެންފަިއވޭ. ީކްއވެގެންޯތ އެކަންތައްަތއް ަގާވއިދުތައް ަބދަލުކޮށް ހެދުމުގެ އިޚުތިޔާރާިއ ބާރު މިނިސްޓަ

ގަާވއިދުތައް ބަދަލުނުކުަރްއވަނީ. ދެވަނަ ކަމަީކ، މި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިތިބީ ތަްއޔާރަށް. 

 ނަމަވެސް ބައެއް ތަންތަނުަގއި ޚިދުމަތް ދޭން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމުގަިއވީނަމަ ވެސް ބައެއް 

ނޑައެިޅގެން މިނިސްޓަރު ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް ހުރަްސއަޅުްއވަމުން ގެންދަވާކަްނ  މުވަްއޒަފުންގެ ސަބަބުން ހަަމ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފއި އެބަޮއވޭ. މިކަން ކުރައްވަނީ ޮކންކޮން ބައެއްކަން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ. 

އަނިޔާވެިރގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައިމަ މި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް މިކަން ކޮށްގެން މިކަންތަކުެގ ނަތީޖާ 

ކުލައެއް  މިޖެހެނީ މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، މީގެ ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަީކ، ބައެއް ރީނދޫކުަލ ނުވަތަ އެނޫން

އި މިގޮތަށް ުހރެއްޖެ މީހަކު ވެއްޖެްއޔާ ކުލަެއއް ވާަހކަ ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ކުލައެއް ޖެހިފަ ނޫންޖެހިފައި، އެ

ކަމުގަިއވީނަމަ ެވސް ހަމަ  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ަރއްޔިތު މީހާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވި

ނަޑއެިޅގެން އެކަން ވިަޔނުދިނުމަށް ޓަކައި ހުރަސްތަކެއް އެަބއަޅާ. ީކްއވެގެންޯތ މިކަހަލަ މީހުން ހެލްތު  ކަ

ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްކޮށްދޭން ތިބި ބައެއްގެ ތެެރއަށް މިކަހަލަ ކަްނތައްތައް ވަމުންދާއިރުަގއި  މިނިސްޓަރުގެ،

ނޑުގެ ުސވާލު.  އީދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ޭނޅެނީ. ފިޔަވަޅު އަޅަިއގެން ެވސް ޙައްލުނުކުރެވެނީ. މި  މިކަންތަކާ  ައޅުގަ

 

 ކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެއް 

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެންމެ ިތވިދާުޅވިހެން ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގިއ އަސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ މި  އާދެ!

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކި ޮގތްގޮތަށް ވިސްނުން ބަހައްޓަިއގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުން އެބަތިބި. 

ނޑަށް އެނޭގވެސްެމ. އެހެންނަމަވެސް ކުީރގައި ެއ ޚިދުމަތް އެ ބޭފުޅުންގެ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ޤަބޫލުކުަރން. އަޅުގަ 



  

ކަހަލަ ބަޔާނެއް ނަަގއި ނޫނިްއޔާމު ެއ ބޭފުޅަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ވެރިައކަށް މިސާލަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެްއވެސް

ށް ވަންޏާމުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ގޮތާބެހޭގޮތުން ެއްއވެސްކަހަަލ ލިޔުމެއް ެއއްެޗއް ފިަޔވަުޅ އަޅާފައި ނެތީކަމަ

ެވއްޖެްއޔާުމ  ގޮތުން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ތަފުޞީލަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަސްލު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަގވާއިދު އޮންނަ

ނުޑ  އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން އެމީހުން އެތަނުން ބޭރުކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ ވެްސ ގޮސް ހަމަ އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ތަެނއްަގއި މަޅި މި އެޅެނީ އިނޭގތޯ. ދެން އޭަގއި އެކަން އެ ަޙއްލުކުެރވެން އޮްތގޮތަކަށް  ދެންނެވިހެން

ނޑުމެްނ މިޖެހެނީ އެ މީހުން މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ކޮންެމވެސް  ޙައްލުކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ަބލާލާއިރު ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެނގިގެން އެބަތިިބ،  ތަކުގެ ތެރޭގައިދިމާލަކަށް ގެންނަން. ހޮސްޕިޓަލުއެހެން  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ކަ

ތަކުގައި ހަމަ ސަރުކާރަށް ފިންގަރޕޮއިންުޓ ދާ އެއްބައި ހޮސްޕިޓަލުމިސާލަކަށް ބަލާއިރުގައި ޚިުދމަތް ދެވެމުންމި

ބައިތިއްބާފަިއ ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ކަންތައް ނުކުރެޭވކަން ދެއްކުަމށް ޓަކައި ރިޕޯޓަރުންގެ ގޮތުަގއި މީހުން 

އެބަތިބޭ. އެޖެންޓުން ގޮތުަގިއ މީހުން ބައިތިއްބާފައި އެބަިތބޭ. އެ މީހުން އެތަނަށް ޕަބްލިކު ޚިދުމަތް ހޯދާމީހެއްގެ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުވެސް އެނގޭނެ. ނުެވސް  ގޮތުަގއި މިސާލަކަށް ގޮސް ަވދެގެން އެމީހަކު އެހެން އުޭޅިއރުގައި އަުޅގަ

ދިސާެއއް ެވސް ޮބޑުކޮށްގެން ވާހަކަދަްއކާނީ. މީހުން ހިނގާ މިވަުރެގ ކުޑަުކޑަ ޙާބުނެވޭނެ. އެހުއްޓުވޭނެ. ދާށޭ ެވސް ނު

ވާހަކަދަްއކަިއގެން ައއިސް މީޑިާއއަށް ސީދާ މިދަނީ. ދާއިރުގައި ޙަޤީޤަތް ބަލައިނުލާ ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، މީޑިާއ 

ޤަތެއް ނޫން. ދެން ދެްއކި ވާަހކަިއގައި ދެން ވިދާުޅވެއްެޖ ތެރޭގައި މި ެދކެވެމުންދާ ހުިރހާ ވާހަކަައކީ ވެސް ތެދު ޙަޤީ 

ނޑަށް ޕީ.އެސް  ޕީ.އެސްގެ ވާހަކަ. މިސާލަކަްށ ބަލާއިރުގައި ޕީ.އެސް ވަިކޮގތަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއާވތީ އަޅުގަ

ނ ޑަީކ ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވޭތީޭއ. ޕީ.އެސްައކީ ިސވިލް ސަރިވސްގެ މަސަްއކަތް ކުރަްއާވ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

ރިބާަގިއ ސިޔާސީގޮތުން މަަސއްކަތްކުާރ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަޅުަގނުޑގެ ތަޖު

ނޑާ ދޭެތރޭގައި މަްއސަލަެއއް ނެތް. ޕީ.އެސް އަުޅަގނޑަށް އެނިގގެންނެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ  ޕީ.އެސްައކާއި އަުޅގަ

ގޮަތކަށް ނޫނިއްޔާމު ޚިދުމަތް ނުޭދގޮތަކަެށއް މަސަްއކަތްޕުޅެއް  ކުރާއަޅުަގނޑަށް އެނގިގެންނެްއ ސަރުކާރަށް ެގއްލުން

ފިޔަވަޅު ވެްސ ައޅާނަން.  މަށް ަވންޏާމު އަޅުަގނޑު އެކަމާކަ ނުކުރައްާވ. ައޅުަގނޑަްށ ެއކަން އެނގިއްޖެ

ދުމަތް ދިނުމުގައި އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާާލއި ވިސްުނމާއި އެްއގޮތަށް ނޫނީ ސަރުާކރަށް ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެެވންޖެހޭ ޚި

ނޑު ެއކަން  ކަހަލަ ހުރަހެއް އެޅޭގޮތަކަށް ެއކަމަނާ މަސައްަކތްޕުޅު ކުރައްވަނީ އެްއވެސް ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ

ނޑަށް ފިޔަަވޅު އެޅޭެނެވސްމެ. އަޅުަގނޑު އަޅާނަންެވސްމެ. އަޅުަގނޑަށް އަިދ  ހުއްޓުވާނަން. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ކަެމއް ނޭނގެ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު ެއއްެޗއް. ދެބައިމީހުންގެ ދޭތެރޭގަިއ  ކަތްޕުޅު ކުރަްއވާމިހާތަނަކަށެއް އެކަހަލަ މަސައް 

ވެސް ހުންނާނެ ޚިޔާލު. ެއަކހަލަ ޚިޔާލެއް ައއުމާއެީކަގއި ޕީ.އެސް ާއއި ޚިޔާލު ތަފާުތެވއްޖެއްޔާމު ޕީ.އެސް އާއި 

ނޑުމެން އެ ޙައްލެއް ެގނެވޭތޯ ބަ ނޑަްށ އެނގިގެންެނއް އެކަހަލަ އެީކގައި ވާަހކަދައްަކިއގެން ައޅުގަ ލަން. އަޅުގަ

ނޑު ޕީ.އެްސ ދިފާޢުކުރަނީކީ ވެސް ނޫން.  ަގއިތެރޭ ފިޔަވަެޅއް ައޅުްއވާފަަކއެއް ެނތް. މީގެ އެްއގޮތަކަްށ ވެސް އަުޅގަ



  

ނުޑ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ސީދާ ފެކްްޓސް. ޕީ.އެްސ ކަންތައްަތއް ުކރައްާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނާޑއި ހަމައަށް އަންނަ  ހުރެގެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނާޑއި ެއކީަގއި އަޅުަގނޑަށް އެނިގގެން އަުޅގަ

ސިޓީއެްއަގއި ވެސް އެގޮތަްށ ބޮޑު މައްސަލަެއއްަގއި ފިަޔވަޅު ެއޅިފަކަެއއް ނެތް. އެަކހަލަ ކަމެއް އަޅަނީކަމަްށ 

ހޯރަފުށީގެ ުޅަގނޑު އެކަމާިއ ފިޔަަވޅު އަާޅނަންކަން. ދެން ވަންޏާމު އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ޔަޤީންކަން އަރުވަން އަ

ނޑަށް ހީވަނީ، ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ަގއިނީ  ގައިނީ ޮޑކްޓަރ. ަގއިނީ ޮޑކްޓަރު އަުޅގަ

ނަމަވެްސ ޑޮކްޓަރުންނެއް ނުބައިތިއްބާ ިއނގޭތޯ. އެއީ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމެއް. އެހެން

 ޓްރީއުޓްަގއި ޚިދުމަތް ދެވެމުން އަިއއިރުަގއި އަ 2779ނުޑމެން މިބަލަނީ ކުރީގައި އެާއއެީކގައި ދެން އަުޅގަ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މިސާލުން ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ. ދެން މިސާލަކަށް ހަފުތާއަކު ެއއްފަހަރު ނަމަވެސް. ދެން 

މަންނައަކަށް ުނވިހޭނޭ ގައިނޮކޮލޮޖިސްެޓއް ނެތީމާ ތިަމންނަ މިސާލަކަށް ރަށުން މިހާރު ގައިނޮކޮލޮޖިސްެޓއް ނެިތގެން ތި

ނޑު ހަމަ އެއާ  ބެހޭގޮތުން ހަމަ ެއއްެޗއް  އަރައި ފުަރއިގެްނ ދާންޖެހޭނޭ ކިަޔއިގެްނ މިދެކެޭވ ވާހަަކ ވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެވަރުގެ ކީކޭ ތޯ ދަންނަވާނީ، ފުދުންތެރިކަމެްއ ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ަގއިނޮކޮލޮޖިސްޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ރަނގަޅު ހެލްތު ސެންޓަރުަގއި ވެްސ، ހަމަ ހުރިހާ ހެލްތު ސެންޓަރެއްަގއި ެވސް  ހުންނަނަމަ އަޅުގަ

ގައިނޮކޮލޮޖިސްޓުްނ، ޕީިޑއޭްޓރިޝަނުން، ފިޒީޝަނުން ބައިތިއްބަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ 

ަލކީ މިާސލަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޮޑކްޓަރުްނ ކުދިކުދި ތަންތަނުގަިއ، އަމުުދން މިސާލަކަށް ވ.އަޮތޅުގެ އެންމެބޮޑު އުނދަގު

ކަަހލަ ތަންތަނުގައި މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ޑޮކްޓަެރއް ގެންގޮްސ ބެހެއްޓީމާ އެ ޮޑކްޓަރުްނ  އެންމެ ކުދިކުދި ރަށްރަށު

ރޫރީ އެިކއެކި ޟަެއމީހުންނަށް މިސާލަކަށް އެ މީހުން އަމިއްލައަްށ އެބަ ނުތިބެ ެއބައާދޭ އިނގޭތޯ. ވާގޮަތކީ 

ކަންތައްތައް ުނވާތީ. ނޫނިްއާޔމު އެމީހުން މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ދުވާެލއްެގ މައްޗަްށ ެއންމެ ދެތިންހަތަރު ގައިނީ 

އެ މީހުން  ޕޭޝެންޓުން ބަލަން ނޫނިއްޔާމުން މަހަކު އެއްފަހަރު ސަރޖަރީއެއް ހަދަން އެމީހުންނަށް ޖެހުނީމަ ވާގޮތަކީ

އެީކގަިއ އެމީހުްނ  ދަސްކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެްއ ެވސް އަސްލު ޙަޤީޤަުތަގއި ޭއެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުމެއް ނުކުރެވުމާ

ނޑުމެން ެގންނަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ  ތިބެން ދެކޮޅު ހަދާ އިނގޭތޯ. ދެން އަނބުރާ ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަދަކަމުން މީހުން. ދެން ކިތަންމެ ވަރަ ކަށް ފޮނުވަން އުޅުނަސް ައނބުރާ ނުއެއްދޭ. ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަ

 ބަލާއިރު ޑޮކްަޓރަކު ބަހައްޓާނީ. ދެން އަނެއްކާ ގިނަފަހަރަށް ރާއްެޖ މިއަންނަ ޑޮކްޓަރުންނަކީމިސާލަކަށް 

ްނނަނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކަްށ ޕީރިއަެޑއްަގިއ ޓްރާންސިޓް ގޮަތކަށް އަންނަ މީހުން. އެ މީހުން މި އަ ޓަރާންސިޝަން

މިސާލަކަށް ވަޒީފާައކަށް އެިދ ތިބެގެން ނޫނިއްޔާމުން އެހެން ތަނަކުން އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ ެއއް ލިބެންދެން، 

ނޫނިއްޔާ ިކޔެވުމަށް، ކިަޔަވންދާންވެގެން އެ ކިެޔވުމުެގ ފުރުޞަތާ ދޭތެރޭގައި އިތުރު އެމީހުންގެ ސީ.ވީ އަްށ 

އި މި އަންނަނީ. އެހެންވީމަ، މިގޮަތށް މި އަންނަ މީހުން މާގިނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް ޓަކަ 

ދިއްދޫ އަށް އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަެރއްގެ ވާހަކަ ދެން ވިދާޅުީވ.  ނޫން އިނގޭތޯ. ދެން،ބޭތިއްބުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް 



  

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ދިއްދޫ އަށް އެތެރެހަީށގެ ޑޮްކޓަރެއް ހަމަ ލިބުނުހާ އަވަހަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނަން. އަުޅގަ

ޑަކަްށ ނޭނގޭ ިމއަދުެގ ައއީމަ އަުޅަގނ އިކަމަކާެއކީގަ  ެވސް މުޅިން އެހެން އަނެއްކާ  އިއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނޭގ މިއަުދގަ 

ހަމަ އަސްލު މިހާރު ކޮން ސްޕެޝަލިސްޓުންނެއްތޯ އަސްލު. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު  ެއއް ސްޭޓޓަސް އެްގޒެކްޓް

ޕޮލިޓިކަލް ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް ަހވާލުނުކުރާ  ައވަހަށް. ދެން އެކަންތައް ކުރާނަން އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ނޑު ޮއންނާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފަ ްށ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަ އިވާހަކަ ވިދާުޅެވއްޖެ. ޕޮލިޓިކަލް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންޕޮ ބަލާއިރު ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިމނިސްޓްރީ އަށް ލާަފއި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ  ގެލިޓަކަލީ އަުޅގަ

ނޑު  ޤާބިލު ބޭފުޅުން. އެކި ކަންތަްއތަކަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން. މިސާލަކަށް ބަލާއިރު އިހަމަ ވިސްނުންތޫނު ކަމުގަ އަުޅގަ

ނޑު މިސާހަމައެކަނި ދަންނަވާ  އި ަލކަށް ދަންނަވާނީ ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލްގަލަންޖެހޭނީ، ހަމަ މިސާލެއް ގޮތުން. އަުޅގަ

ނޑަށް އެކަންތައްަތއް  ނޑަށް ނުޖެހޭނެ ޙައްލުހުރި ކަންތައްތައް ބަލައިގެްނ، ބަލައިގެން އަިއސް އަުޅގަ ކޮްށދޭށޭ. އަޅުގަ

ެއ  ކުރާީނ މިހެންނޭ ދަންނަވާކަށެއް. ިދއްދޫ އަށް މިސާލަކަށް ޙައްލުބާ ޖަހާގޮތަކަެށއް މި ކަންތަްއ  ދެއްތޯ އަލިފު

ނޑު ނުޖެހޭނެ އެ ހިސާބަކަށް އިބޭފުޅާ ވަޑަިއގަންނަވާނީ ަކނޑުފަތާފަ ތޯ؟ ފްލައިޓުންތޯ؟ ލޯންޗުންތޯ؟ އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ޑެލިގޭުޓކޮށްެގން މަސައްކަތްކުާރ މީހެއް އެ ދަންނަވާކަށެއް. އެ ބޭފުަޅކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ. އެކަަހލަ 

ނޑަްށ  ކުރާ ގޮތަށް ެއ ޢަމަލުނުކުރެވެނީޑޭޓު. އެ ޑެިލގޭޓުކުީރމާ އެ ޑެލިއަޅުަގނަޑކީ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީކީ އަުޅގަ

ނޑުެގ ފެއިލިން  ނޑަށް މިނިސްޓްރީއާެއއް ނޫންހެން. ައޅުަގނުޑ ކައިގހީވަނީ އަުޅގަ  އި ހަވާުލކޮށްފަ ރީ އަުޅގަ

ދޫ ބަލަންޖެހޭނެއޭ. ޝަކީލާ ގޮްސ ދިއް ްއވެސް ބޭފުޅަުކ ރައީެސްއ ވިދާޅެއްުނވޭއަޅުަގނޑު ކައިީރ އެ އިއަިއއިރުގަ 

ނޑު އަމިއްލައަްށ މި،ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ޝަކީލާ ޮގސް ހޯރަފުށީ ބަލަންޖެހޭނޭ. ޝަކީލާ ގޮސް ިމެވނި  ނެއޭ. ައޅުގަ

ނުޑ އަމިއްލައަށް ކަންަތއްތައް ކުރާނެ ގޮތް ބަލައިގެން  އަޅުަގނޑު އަމިއްލައަށް އެ ޒިންމާ ނަގަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ހަދަިއ ޤާބިލު މީހުން ގެނެވޭނެ  މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް ނެޑއް ހެދިފައި ނެތީމަ އޮނިގަ ބަލާއިރު އޮނިގަ

ގޮތް ހޯދައި ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ. 

ނޑު އޮންނާނީ އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ  ޕޮލިޓިކަލް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަވާުލުކރެވިފައި އޮންނާނީ. ލިޔުމުްނ ހަވާލުކުެރވިފައި އޮންނާނީ 

ާވ ވެްސ މިސާލަކަށް ބަލާއިރު އެއިން ކަމެއް ނުކުެރވެނީ ކަމަްށ ލިޔުމުން ހަވާލުކޮށްފައި ޮއއްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، 

ނޑު އެަކން ކުރާތަން މި ތިއްބެވި ރވީވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު އަމިއްލައަށް އިންޓަ  ވަންޏާ އަނެއްކާ ންކޮްށގެން އަުޅގަ

ބަލާއިުރ ެއ ބޭފުޅުން އެ ކަންަތއް ެއ  ނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މިސާލަކަށްމިނިސްޓްރީގައި މި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފެ

ނޫްނ މިސާލަކަށް މަޖިލީހަކަށް  ނަޑކަށް ނުހުރެވޭެނ ދެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންނެއްކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަ  ޒިންމާ އަދާނުކުރަނީ

 ގެންނާނީކީ ސުވާލުކުާރކަށެއް. އަޅުަގނޑު ގެންނާނީ. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނޑު ޖެހޭނެ އެ މަސައްކަތް ނުކުެރވި އޮތީ

މި މަސައްކަތް އަޅުަގނުޑ ކަމަށްވަންޏާ ކުރަން. ދެން އެކަމާ ކުރީމާ މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް 



  

ހަވާލުނުކުރަނީއޭ ނޫނީ އެ ޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެނީއޭ ވިދާޅުވުމަީކ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ެއއީ ގޯހެއްހެން 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، ތިކަހަަލ އެްއވެސް ކަެމއްަގއި ނޯންނާނެ އަޅުަގނުޑގެ ޒިންމާ ައޅުަގނޑު އަދާނުކޮެށއް އިނގޭތޯ. 

 އިކާޕެުޓ އޮތީ އެތަނުގަ  އިވެސް ެއއްދުވަހު އަިއއިުރގަ  ކާޕެުޓ ެއިޅ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ދެން ވިދާޅުެވއްޖެ 

ނުޑގެ ކޮޓަިރއަކުނޫން ކާޕެޓު އެީޅކީ ެއއް.  އި ފްލޯރެގ އެއޮީތ ކާޕެޓު އަޅާފަ  މުިޅ ެއއިޓް އަޅާފަ. ހުސްެއކަނި އަުޅގަ

ނޑު އި ކޮންފަރެންސް ރޫމާ އެީކގަ ނޑަށް، އަުޅގަ ހިން ކިހިނެްއވެގެންޯތ؟ މިއީ ކޮން ކާޕެޓެއްތޯ؟ ވެސް އެ . އަުޅގަ

އުޅުްއވަނީ މަރާމާތުކުރަން. ވިދާޅުވި މިއީ ތިން  އިއްމައިދީ ެއޑްމިން ސައިޑުން އެ ކަންތަްއތަކުގަ އަޙަ ކާޕެޓުގެ ވާހަކަ 

ނުޑ  އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތެކޭ. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އެތަނަށް ގޮސްގެން އަުޅގަ

ނޑު ބުނިން  ކާޕެޓެްއ އަޅާށޭ، ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު ނޯންނާނެ އިކާޕެޓެއް އަޅާފަ  ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަ

ުކރަނީ މި ކާޕެޓު ރަނގަޅުނޫންހޭ ވެސް މިސާލަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކާޕެޓު ހުރީ ކާޕެޓު ބަދަލުކީއްކުރަންހޭ 

ށް އަޅަިއގަންނަ ހިސާބުގައި ހަލާުކވެފައި ހުރި ތަންތަން ހުރީމާ އެތައް ހަލާކުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުންނަ

ވީމާ ކާޕެޓު ބަދަލުކުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީަމ، ެއވެސް މިހާރު މިައީއ ޓަކަށް ޒަމާނެއްވަންދެން އެހެން އަޅާަފއި އޮތް ކާޕެ

 ބޮލަށް.  ގެއަޅުަގނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މި ނިންމާލަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަ ޓުވެގެން އިތުރަށް ދަނީ. މިނި 25، 27ންޖެހޭ ގަޑިއަްށވުރެ ުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  އިދެން އަދިވެސް އެއް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެބަ އިން އެދިފަ. ދެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދީފަ

ވެސް މަޑުކުރީތާ. އެހެންވީމަ، އެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވެސް ނެތް. ދެން މިހާތަނަށް މެންބަރަށް ނުދީ ނިންމާލުމުގެ ބޭނުމެއް

ނޑުމެންނަށް ހޭދަކުރެވިއްޖެ މިއަުދ  އިމެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފަ ނިންމައިލާނީ މިއަދު. ދެްނ ވަރަށް ވަގުތު އަުޅގަ

 ނޑު ފުރުޞަތު. އެހެންީވމަ، އަުޅގަމިކަމުގަ އިނގޭތޯ. ހަމަ މެންބަރުންގެ ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއވައިފި

 އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޙާމަށް. 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލހާމް އަޙު ދަގެތީ

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑުގެ ސުވާަލކީ މާމިގިްއޔަީކ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯެޓއް އޮތް ތަނެްއ. ރާއްޭޖެގ 

ންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓުަތކާިއ އެންމެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ރިޯސޓުތައް ޙިްއސާކުރަނީ އެ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި ހުރި އެ

ތައް، ފޮރިންގ ތަފާތު ކަންތައްަތކުަގއި އެަބ ގެންދަންޖެޭހ މީހުން ސަރަޙައްދުގަ. ވަރަށް ގިނަ ޕޭޝަންޓުން ބޭރު

މަރުކަޒޭ  ކަމެތި ސިއްޙީހުރި އެންމެ ނިމަުރކަޒަކީ ރާއްޭޖގައި  ސިއްޙީ މާމިގިއްޔާ ހަމައަށް. އެހެންނަމަވެސް މާމިގިލީގެ

އެތަނަށް  ،ވެސް އެާތގެ ލެބޯޓްރީ ވެސް ނެތް. އެތާގެ ދޮރުން ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. ސަބަބަކީ މިހާރު



  

ނޑު  އެާތގެ އިމާރާތުެގ ޙާލަތު ވަރަށް ނިކަމެތި.  އިެވސް ދިަޔއިން. ިދޔައިުރގަ އަޅުަގނޑަށް ދާދިފަހުން ައުޅގަ

 ޙާލަތެއްަގއި ޚައްސާސް  ވީަމ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޚާްއޞަތަނަކަށް ނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އޮތްއެހެންވީމަ، އިންޓަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ. ކަމެއް ކޮށް ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތައް ެއއީ ޚާއްޞަ  ކަމަށް އަުޅގަ

ްއކާ ރާއްޭޖގެ ޓޫރިަޒމް ސެކްޓަރގެ، ޓޫިރޒަމް ވަދެ ނިކުންނަ ދޮރަށްވެގެންާދނެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޯޕޓަކީ. އަނެ

މި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމަ، ވަިކ  އިއަތޮުޅގެ ނުވަަތ މާމިގިލީ ކައިީރގަ ގިނަ ިރސޯޓުތަކެއް އ. ދާއިރާގެ ިޙއްާސވާ

 އި މިތަުނގަ އިނޫން. މި ދެންނެވީ އެއަރޯޕޓަކަށް ވެފަ ބޭފުޅެއް ަވކި މީހަކަށް ވަކި ކަމަކަށް ނިސްބަތްވާތީ އެއް

ޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ މައިދޮރަކީ މިތަނަށް ވެފައި މިތަނުގައި ހުރި ކުަޑުކދިންގެ ޑޮކްޓަަރކާއި އަދި އިން

ވެސް އެބަ އާޭދ ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުަގއި.  ވެްސ ނެތް. އެހެންވީމަ، ފުދޭވަރަކަށް ކުޑަކުދިން އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރެއް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެން ހަމަ މާމިގިލީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އެބަ އާދޭ.  އަނެއްކާ އަންހެނުން

ނުޑ  ރޖެންސީކޮްށ ފްލޭޓުން ގެންނަންޑްމިޓު އެބަ ުކރޭ. އަނެްއކާ އެމާއެތައް ަބޔަކު އެ ވެސް އެަބ ޖެހޭ. އެއްރޭ އަުޅގަ

ކަން މަ، މި ކަންގެަނއި. އެހެންވީ ވެްސ ހަމަ އެަމރޖެންސީކޮށް މީހެއް އި ހުރި ރެއެްއގައި ފްަލއިމީ ފްލައިޓެްއގަ

ވާތީ، ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އި އެައރޕޯޓު އިންނަ ރަށަށްވެދާނެތޯ މާމިގިލީގަ ަޙއްލުތާ ކުރުމަށް ޓަަކއި ކިހާޙައްލު

ކުން މިކަން މާމިގިލީެގ މި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮަބއިތޯ. ކިހާތާ ރަށަށްވާތީއިންނަ 

  ެވގެންދާނެތޯ؟ޙައްލު

 

 މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑޮކްޓަރ ސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މިނި

ނޑުމެން މިތަނަށް، ހަމަ ކުރީގަ  ނޑަށް ނޭނގިދާނެތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ިއ އާދެ! ޭއަގއި ހުރި ތަފްސީލަށް އަުޅގަ

ނޑު އަުތަގިއ ނެތީތީ ކަމަކަށް ައއީމަ ތި ވެސް ދެންނެވިހެން އެހެން . ތެދެއްމެ! ހަމަ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް އަުޅގަ

ވެސް އެަބ  އިމަރާމާތު އެބަ ހުރި. ހަމަ އެގޮތުން މާމިގިލީގަ އިވެސް ދެންެނވިހެން ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގަ އި ކުރީގަ 

ނަޑކަށް  އިހުރި. މާމިގިލީގަ ނޑަްށ ދެންމެ އަޙައްމައިދީ ދެއްވި މަޢުލޫމާތުން އެނގޭގޮތުަގއި ގާްތގަ  48ލަްއކަ  1އަުޅގަ

ކަތް ަމރާމާތު މިހާރު އެ ދަނީ ހިނގަމުން އިނގޭތޯ. ދެން އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެްއ ހާސް ރުފިޔާގެ މަސައް 

ނޫނީ އެއަރޕޯޓެއް އޮތް ތަނަަކށް ވެފައި ެއއަރޕޯޓުަގއި، ެއއަރޕޯޓަށް އަންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ދަނީ އިްސކަންދެމުން. އިރާދަ ކުރެްއވިްއޔާމުން އެއަރޕޯޓުން މި އަންނަނީ އެއަރޕޯޓު ހުރި ރަށްރަށަށް ައޅުގަ

ޔަުކ ރަށުގެ އާބާދީ އަްށވުރެ ގިނަ އިތުރު ބަ އިވާތީ އަދި އަނެްއކާ އިތުރަށް އަބާދީގަ ކަމަށް ބޭރު މީހުންނަށް ވެސް

ނޑުެމން ޕްލޭންތަކެއް ާރވަމުންއަންނާނެ ތަނަކަށް  ވާީތ އަުޅަގނޑުމެން ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު އަތަކު މިހާރަކު މިތާކު ނެްތ އިނގޭތޯ.   މިދަނީ. އޭގެ ތަފްސީލު އަުޅަގނޑުމެން އަރުވާނަން. އަުޅގަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން މެންބަރަށް އަުޅގަ ން އެހެން ދުވަހަކު ިޢއްޒަތްތެރިދެ މި ަބއްދަލުުވން،އާދެ! މިއަދުގެ 

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ  ުސވާުލ ކުރަްއވަން. ދެންގަންނަާވ ދުވަހަކުން ދެން ތި ވަޒީުރ ަވޑައި  އިނގޭތޯ މިއަދު ައޅުގަ

ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނ  ޢާއްމުރިއަްށގެންދާތާ. ވަީނ މި ކޮމިީޓ ކުމިތާނގަިއ މިހާރު ދެގަިޑއިރު މި ވަގުތު 

ނޑުމެން މި  އެހެންކަމުން ގެންދަނީ.ދޮޅުގަިޑއިރުވަންދެން ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް މި  މިއަދު އަުޅގަ

އަދި ޓީމުން ދެްއވީތީެވ  އިކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުަތކަށް ަވރަށް ތަފްސީލީ ޖަވާބެއް ަވޒީރާ 

ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވަބަަރކާތުޙޫ. هللا ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ވައްސަލާމް

__________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


