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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަނުވަ ަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ުދވަސް( ުބދަ) 2020 ެފުބރުވަރީ 19

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللا لوسرى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރުެގ  1441 ދުަވސް. ަވނަ 6ނަކަތުން  ހިަޔިވހާދުަވސް. އަންާގރަ  ަމހުން ފެބުރުަވރީ 19 ،ދަކީއަމި

ިމ  ޖަލްސާ. ނަަވުނަވ ރުެގދައުތަމަ ފުރަޖިލީހުެގ ަރއްިޔތުންެގ މަ މި އަހަރުެގ .ސްދުަވ ަވނަ  25ން ރު މަހުޚިއާޖުމާދަލް

 ކުންބަރަރި މެިއްއޒަތްތެ 6 ސަލާމުަގއި  .މެންބަރުންއިްއަޒތްތެރި  38 ހާޒިުރެވަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ ށްޖަލްާސއަ ަވުގތު

  .އެބަ ތިއްެބިވ

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/9/ޖއ ،އަކީ ޖެންޑާ އެ މިއަދުެގ

 

 ސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ފާ  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ތިން ެއއީ  ،އަށް 2019/94ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  އިން 2019/92ޔަުއމިއްޔާ ނަންބަރު  ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.

ަނ ަވ 72ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަ ަވ 19ާވހަކަ ިކޔަިއދޭންޖެހޭ.  ޖަލްސާެގ ަޔއުމިއްޔާ. ެއއީ އަޅުަގނޑު މި

މަޖިލީހުެގ ެވބްަސއިޓުަގިއ ޔާަތއް. މި ަޔއުމިްއޔާތަްއ ަވނަ ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހުރި ޔައުިމއް 74ޖަލްސާއިން 

ުނާވތީ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ެއއްެވްސ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއާވފައި

މިްއޔާތަެކއް ކަުމަގިއ ބޫލުުކރާ ޔައުަގމި ަޔއުިމއްޔާތަަކކީ ރިޔާސަތުން  ،މަތީން ަވނަ ާމއްދާަގއިާވ ޮގުތެގ 218ެގ ަގާވއިދު

މެންބަރަކު ެވބްސައިޓުަގއިާވ ަޔއުމިއްޔާަތއް ދުަވހަކު  ެގ ހިތަށް ަވދޭ އެއްެވސް ިއއްޒަްތތެރިޅުަގނޑުއަ ލާނުކުރަން.ޢުއި

 ށްދުަވަހކު.ލައިލިން އިހަކަެވސް ބައްަލަވއިލިާބއޭ. ައޅުަގނޑު ބަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސަރުކާުރެގ  ،ކަށްފުރަތަމަ ާވހަކައަ  ން އެބައޮތް.ނަަވދަންދެ ާވހަަކއެއް  އަޅުަގނޑު،  ިއްއުވންްއާވޔާސަތުން އިރި

ނަފްސާނީ  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ޢަބްދުލްޙަކީމް ނީޣަޢަބްދުލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ، ފަރާތުން

ަގއި 2020ރީ ަވރުފެބު 17 ،ންަވނަ މާއްދާަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީ 92ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  ،ޞިއްޙަތުެގ ބިލު

ކާުރެގ ފަރާތުން ލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގިއ، ސަރުޢު. ައޅުަގނޑަށް މައެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުަވނީ އަނބުރާ ެގންދަާވފަ

ެލިވފަިއ އިޓަކައި. އެ ބިލު އެކުަލަވކުރުމަށްބިލު އަނުބރާ ެގންދަާވަފއިަވނީ އެ ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަާވ ހުށަހަޅުއްާވފައި 

ބިލެްއަގއި ެވްސ މި ބާަވތުެގ ކަމެއް ހިނަގއިފި. ބިލުެގ ޮގުތގައި ަބއެއް ކުރިން ދެން ަވރަށް ިގަނއިްނ މީެގ ،އޮތީ

ެގނެސް ބިލަކަށް ބަދަލުއެއް. ދެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޚީސުރު މި ހުށަހެޅެނީ ޤީޤަތުގައިށް ޙަތަނަ  ފަހަރަށް މި

 ެއކިެއކި ފަރާތްތަކާ  ،ދެނެަގނެ ބޭނުންާވ ޮގތް ، ރަްއޔިތުންެގ ރުހުންރައްޔިތުން، ރައްޔިތުްނެގ ިވންދު އި،ހަދަ

. އީކުރުަމށް އޮންނަ މަޖިލީހަކީ މިޮގތުން މަޝްަވރާ ުގޅޭ ކާ ލަބިކުރަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ބިލެއް ފުރިހަމަ މަޝްަވރާކޮްށެގން

ނުގައި މައިކުތަްއ ތަ  ތަނުގައި ހޯލުތައް ެވސް ހުރީ. މި ކަންކަން ކުރާ މަޖިލީހަކީ މީ. މި އިމެހަންހެދުމުެގ އެާގނޫނު

މީހުން ެގނެސްެގން ޚިޔާލު ރާއްޖޭެގ އެިކއެކި ތަންތަުނން  ،ެވސް ހުރީ. މިތަނުގައި އިންތިޒާމެއް ެވސް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ

، ސަރުކާރުްނ މި އިންތިޒާމުތަކެއް ނުހުންނާނެ. އެހެންީވމާ މަޝްަވރާކޮށް ހެދުމަށް. ރާއްޖޭެގ އެހެން ތަނެއްގައި އި،ހޯދަ

އެހާ ބޮޑަށް ހާމަކަންމައްޗަކު ނޫން. އަދި  ،ޅުއްާވއިުރގައި ިގނަ ފަހަރަށް މަޝްަވރާކުރެިވަފއި އޮންނާނީބިލެއް ހުށަހަ

ާއއްމުންެގ ަބއިެވިރުވން ުނަވތަ މަޝްަވރާަތއް އެއަށް ެގންނަށް އޮންަނ  އި ެބހޭ ުވޒާރާަތކާ ެގ ެއކިެއކި ކަމާސަރުކާރު

ކުރުން އެއީ މާ ބޮޑު ބޭނުންތެރިކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓުސް ޑުބްލިކޭ، މި މަޖިލި. އެހެންީވމާއިމަޖިލީހަކީ މި
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ބިލު  56އެއްފަހަރާ ލިބުނު. އެ ލިބުނު  މުނުއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށްބިލު މިދިޔަ ދައުރު ނި 56ފެނޭ. އެތަން އެބަ

 ،އްަވނީ. މި ދެންނެިވ ބިލުތަކަކީހުށަހަޅުތި ބިލުތައް  އެއެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން  ،ލެިވެގން މެންބަރުންއިމެންބަރުންނަށް ބަހަ

ާވމީ ހުރިހާ ގު ަބއިނަލްއަ  ާއއި ދުިނޔޭެގ.ޕީޔޫ.އެން.ޑީ ،އެތައް ޒަމާނެއް ަވންދެން ސަރުކާރުެގ އެިކއެިކ ުވޒާރާަތކުަގއި

 ،ޙަޤީޤަތުަގއިދެއްކުމުެގ ޮގތުަގއި ުގިޅެގްނ ދިެވހި ދައުލަތުން ބަހަނާ ޖަމާޢަތަކާިއ، އެުކެވރި ދައުލަތްތަކާ ،އަާކއިޖަމުޢިއްޔާ

 އަުޅަގނޑުމެން ބެހޭ މާހިރުން ހޯދައިެގން ތިކަމާ ،އާދޭހޭ ؛ދިެވހި ސަރުކާރުން ބޭރުެގ ަޤއުމުތަކުެގ ޕްރެޝަރ ބޮުޑީވމާ

ދެްއކުމުެގ ނިޔަތުަގއި ސަރުކާުރެގ ެއިކއެކި ުވޒާރާތަުކަގއި ފަށާފައި ބަހަނާ ،ޔެފައި ާގނޫެނއް ހަދާނަމޭ ކިޔުއްަވއިބިލެއް ލި

މަސައްކަތްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްފަހަރާ މި ލިބުނީ. ލިބުނުއިރުގައި އެ އެްއޗެތީަގއި ލިޔެފަިއ ހުރި ބައިަވރު 

 މިއަދު ދިެވހިން އެދެނީ ،، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަހަނާތަކަށް ބައްލަަވިއެގންމަ ބަހަނާ. އެހެންީވމާެވސް ހުރީ ހަ

ހުށަހަޅުއްާވފައި، ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ބިލުތަކަކީ ެއްއެވސް ، ީވމާކަން ުކރުމަށް. އެހެންބަހަނާތަކެއް ނޫން. އެ

ޮގުތަގިއ ފާހަަގާވ ބިލުތަެކއް ނޫން.  ފެސްޓޯެގ އަާމޒުތައް ސީދާރެޓިކް ޕާީޓެގ މެނިަރއްޔިތުްނެގ ޑިމޮކް ހާލެއްަގިއ، ދިެވހި

ކި ުވޒާރާަތކުަގއި އެިކއެކި ޮގތްޮގތަށް ހުރި ބިލު. އެިކއެ އަހަރުތަުކްއސުރެެގ 1980ާގތްަގނޑަކަށް  ،މި ދެންނެިވހެން އެއީ

ކުދިން  ،ުގޅިެގން މިއަުދެގ ބަެއްއ ޒުާވން ރައްޔިތުން  ދަނީ. ދެން އެކަމާމިހާރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިެގން

 ،ށް. އެހެންނަމަެވސް ެވްސ ަގންނަ ކަންބޮޑުުވން ފާުޅކުރާނެ. ެއަކން އަުޅަގނޑަށް އިނޭގ. އަދި އަޅުަގނޑު އެކަން ބަލައި 

ތަކަކީ މި ބިލު .މި ދެންނެީވ ،އެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްޭދން ބޭނުންާވ ާވހަކައަކީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ  32އިުރެގ ތަކެތި ކަމަށް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ކަރައަށް ަވިއއެރިއަންޒަމާނު

ށް ެއ ދޭ ޖަލްސާެއއް މަޖިލީހުެގ ރައީސައެ ަޖާވބު ދިނުމަށް އެ ،ޖަާވބު ތައްޔާުރުވމުންރިޔާސީ ަބޔާނަށް ދޭ  ،ަވނީ

ޖެހޭނޭ ލްާސގައި އެ ޖަާވބުދެޭވނޭ ޮގތް މަޖިލީހުެގ ަރއީސް ހަމަޖައްސައިދޭންޖަ އެ ،ދޭ ފަރާތުން އެންުގުމން ޖަާވބު

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދެއްާވ  ،ންއިާވ ޮގުތެގ މަތީަވނަ މާްއދާެގ )ރ(ގަ  32ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ކަމަށް. 

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ،ށް ހަމަޖެހިފައިާވާވ ހޯމަ ދުަވހުަގއި ބޭްއުވމަ 20ރީ ަވރުފެބު 24 ،ޖަާވބު ތައްޔާުރކޮށްދެްއަވއި 

އިްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ޭއދަފުށީ. ަވނީ އެދިަވޑަިއެގންފަ ޖަލްސާގައި އެ ަޖާވބު ދެްއުވަމށް މަޖިލީހުެގ މައިނޯރިޓީ ލީަޑރު

 އިނޯރިޓީއެއީ މަ ،ީވމާ، އަުޅަގނޑު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންެގ ކިބައިން އެދެންއެހެން. ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަބޔާނަށް ކިުޔްއާވނެ ެއްއޗެއް ކިުޔއްަވްނ މި  ،ލީޑަރުެގ ުދަވސް. އެ ބޭފުާޅ ދިެވހި ސަރުކާރަށް

 65އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،، ައޅުަގނޑު ެއއް ޮގތަކީ ަވސް. އެހެންީވމާލާ ދުއި ސް އަޅުަގނޑު ހުޅުވަ މަޖިލި

ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ފައި އެ ބަޔާން އިްއޭވނޭ ޮގތެއް ހޯދުން. ނޫންނަމަތިއްބާބައި ،އިއްާވފައި މެންބަރުންެގ ނަން

އެ ބަޔާަނކީ ަވކި  ،އި ިވަޔސް ެވސް ާވދަެވިރ ފަރާތްކަމުގަ  ،އަދި ަބާޔން އިްއާވ ފަރާތުން ެވސް ،ހުރިހާ ފަރާތަކުން

  ުކރާނަން.ތަޖުީވދަކަށް އޮންނަ ބަޔާނެްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު އުއްމީދު

 



4 

 

 އީ ބަހުސް . އިބުތިދާ 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، ބަހުސްއީތިދާަވރަށް މުހިންމު އައިޓަމެއް ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި. ެއއީ އިބު ،އާދެ، ދެން މިއަދުެގ އެޖެންާޑގައި އޮތީ

 ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާާގނޫނެއް ދިެވހިރާއްޖެއަށް، މޫ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ކުރުމަށް. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ޖެންސީ ާގނޫނެއް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުރކްަލއިމެޓް އިމަ ،ުގޅޭ ާގނޫެނއް

ްނޑިންގ ކޮމިޓީެއއް އޮްތ ހަމައެކަިނ ސްޓޭ ،ކޮމިޓީއެއް  ކްަލއިމެޓް ޗޭްނޖު ،ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޕާލިމެންޓްތަކުެގ ތެރެއިން 

 ރަށް. މެންބައިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ ،ީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅައިދެއްުވމަށް މި އެދެނީއެހެން ސް.މަޖިލި

ްށ ެެްއުވމަުގޅޭ ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވ

 އެކު އެދެން.އަދަބުެވރިކަމާ 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

މި މުހިންމު ބިލު   ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ިވދާޅުިވ ފަދައިން

ދި މޫސުމަށް ދަންނަަވން. އަ ށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ދެއްިވ ކަމަށްޓަކަިއ، ަރއީސަ

އެކަމަށް  ،އިއްެޔއަކު ނޫން. މާ ކުރިން އައިސް ،ހޭނީ މިއަދަކު ނޫންބެހޭ ބިލެއް އަންނަށް ޖެ ންނަ ބަދަލުތަކާއަ

މަލުކުރުން މަތީގައި. އޭެގ ޢަޙަޤީޤަުތަގއި ާގނޫނަކަށްެވ، ިމއަދު އެ ާގނޫަނށް އަުޅަގނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ  ،ކުރެިވބަހުސް

 .ސް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި މުހިންމު މައުޟޫޢުެގ ބަހު ،ުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެށެނީބަދަލުގައި މިއަދު އަދި އަ

ާއއި ތަރައްޤީ  ،ަވނަ ައހަރު ފެށުނު ފަހުން، ދުނިޔެއަށް ކުރިއެރުމާއި 1750 އިންިގލާބު ޢީސިނާ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޭއެގ ނަތީޖާެއއްެގ  ،ދިޔައީިވ ތިއްބާ ފެންނަމުންލެ ނުއިައޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނަ ،އުފާފާަގތިކަން ައއި. އެހެންނަމަެވސް

ތަން.  ދިޔަނުަރއްކާަތކެއް އަންނަމުން ،ޚާއްޞަކޮށް މޫސުމަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ،ޓަށް ށްޔޭެގ ތިާމެވޮގތުން ދުނި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ސިނާއީ އިންިގލާބުެގ ސަބަބުން ކާބަންޑައިޮއކްސަިއޑް ލެަވލް ޖައްުވގައި ހުރި 

 ބަސްތަކުްނ އެބަ އިނޭގ މި ޭވތުެވދިޔަ ެގެވރިން އިންސްމަްއޗަށް ޮގސްފިކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަ 30%ަވރު މިން

ހާސް އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ކާބަންަޑއިޮއކްސަިއޑް ލެަވލް ަމއްޗަށް ނުދާ މިންަވރަށް މިއަދު މަްއޗަްށ  އަށް ސަތޭކަ

ދި އަ ،ނުކުރާ ޭގސްތަުކެގ ތެެރއިން ެއންމެ މުހިންމުކަން ދެޭވޔެ ހޫދުނި ،ޮގސްފަިއާވކަން. އާދެ، ކާބަްނޑަިއއޮކްަސއިަޑކީ

އަޅުަގނޑު މީެގ ބައެްއ  ،ެގ ޮގުތގައި ފާހަަގކުރެިވަފއިާވ ޭގހަށް ާވތީ ހުއަދި އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެޭވ ޭގ

ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް  ،ކީޖެހުނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސައިންސްެވރިން ދައްކާ ޙަޤީޤަތަމިސާލުތައް މި ދަންނަާވލަން

 ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުން ބުނާ ާވހަކައަކީ އޮން ަގަވރމަންޓަލް ޕެނަލް ރއިންޓަ ،ޖަމުޢިއްޔާއިން ބުނާ ާވހަކައަކީ  ބެހޭ
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އެއް ޑިްގރީ ސެލްސިައސް މައްޗަްށ  ުވރެއިންޑަސްޓްރިއަލް ރިޮވލިއުޝަްނަގއި ކުރިން ހުރި ަވރަށްމިން ހޫނުދުނިޔޭެގ ފިނި

އަހަުރެގ ތެރޭަގއި  22މި ފާއިތުެވދިޔަ ؛ ސާބިުތުކރެެވން އޮތް ޙަޤީޤަތެްއ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އީމި ހިނަގއްޖެކަން.

އަހަުރެގ ތެރޭަގއި  30ަގދަ ިވހި އަހަރު. މި ފާއިތުެވދިޔަ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ހޫނު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ

ފެންތަްއ ފިރެމުންދާ ަގއި ުހރި ަގނޑުދުނިޔޭެގ ދެ ތަނޑީހުއްޓުމެްއ ނެތި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ

ހުއްޓުެމއް ނެތި ދުނިޔޭެގ ކަނުޑެގ  ،އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ ހަތް ފާއިތުެވދިޔަ ތަން. މި

މިލިމީޓަރަށް  81އަށް ދުނިޭޔެގ ކަނޑުެގ ޮލނުަގނޑު  2018ން އި 1993ދިޔަ މަންޒަރު. ލޮނުަގނޑު އުފުލެމުން

މިން މިޮގތަށް  ދުނިޔޭެގ ފިނިހޫނު ،ބުނާ ާވހަކައަކީ އިންްސެވރިްނ ސާބިތުކޮށްދީފި. ސައިންސްެވރިން މި ފުލިއްޖެކަން ސައު

މިން އިންަޓސްޓްރިއަލް ިރޮވލިއުޝަްނެގ ހޫނުދުނިޔޭެގ ފިނި ،މައްޗަށް ދާކަުމަގިއ ަވންޏާ، މި ަގރުނު ނިމެން ާވއިރަށް

މަށް. އަދި  ދެމެދުަގއި މައްަޗށް އުފުލޭނެ ކަ ޑިްގރީ ެސލްސިއެސްއާ 4.8 ާއއިޑިްގރީ 4.1 ުވރެކުރިން ހުރި ަވރަށް

ެއ  ،ބޮޑަށް ދެ ިޑްގރީ ަމއްޗަށް ހިނަގއްޖެ ނަމަ ުވރެމިން ސިނާއީ އިންިގލާުބެގ ކުރިން ހުރި ަވރަށްހޫނުދުނިޔޭެގ ފިނި

ދުނިޔެއަށް  ،ރައްކާތެރި ޮގތަކީ ެގ، މީ ަވނީ. އެހެންީވމާ ހުޅުެވނީ ހަލާކުެގ ދޮުރކަން ސައިންސްެވރިން ސާބިތުކޮށްީދފައި

މިން ދުނިޭޔެގ ފިނިހޫނު ،ހައުސް ޭގސް ނުަވތަ ޖަްއުވ ހޫނުކުާރ ޭގސް އަުޅަގނޑުމެން ކޮންޓްރޯްލކޮށްންދާ ްގރީބޭރުަވމުން

ްށ ދުނިޔޭެގ މަލުކުރުން. ދެ ިޑްގރީ ސެލްސިއަސަޢަމަްއޗަށް ނުދާނެ ޮގަތކަށް  ުވރެށް ިޑްގރީ ސެލްސިއެސަ 1.5

ޝައްެކއް ނެތް މިންަވރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޗަށް ހިނގައްޖެނަމަމައް މިން ފިނިހޫނު

އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމިއްަލ  ،ިހގައިދާނެކަން. ެއހެން މި ދަންނަާވ ސަބަބަކީނެތި ،އިނޭގ ާރއްޖޭެގ ފަރުތައް ަމރުެވ

ެގ ުވމުެގ ަމްއސަލައިަގއި ާރއްޖޭެގ ކަނޑުިއ ާގ ހުދު ހިސާބުގައި ިދެވހިރާއްެޖއަްށ އަ 1997ލާއިރު އިތާރީޚަށް ބަލަ

ފަރުތަްއ  90%ނިސްބަތުން ަވރަށް ކުޑަ މިންަވެރއް. އެހެްނނަމަެވސް  އީމިން މައްޗަށް ދިޔަ ހޫނުލޮނުަގނޑުެގ ފިނި

ބަބުތައް ުވމަށް. މި ދެންނެިވ ސަދިޔަ. އެަތއް ދުަވހެއް ނެިގ އެ ފަރުތައް އަނބުރާ ުކރިން ހުރި ހާލަތަށް އިޔާދަމަރުެވ

ަވނަ އަހަރު ބުނެފައި މި  2018ަގަވރމަންޓަލް ޕެނަލް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުން  ރއިްނޓަ އެކުަގިއ، މިހެން ހުރުމާ

މިން   އިންިގލާބުެގ ުކރިން ދުނިޔޭެގ ފިނިހޫނުޢީސިނާ ،މުޅި ދުނިޔެ އެކުެއކީަގއި އެއް އަާމޒަކަށް މަސައްކަްތކޮށް ،ަވނީ

ަވރަށް ބޮޑު  ،ެއކުނުދާނެ ޮގތަކަށް ަވރަށް ފަރުާވތެރިކަމާ މައްަޗށް ށްުވރެލްސިއެސަސެ ރީިޑގް  1.5 ުވރެހުރި މިންަވރަށް

ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަުކެގ  ،ދިިރއުޅުމުެގ ހުރިާހ ކަމަކަށް ބަދަލުތައް ެގނެސް ،ސަމާލުކަމެއް ދީެގން މަްއަސކަތްކޮށް

 ،ހެންެވެގންކަމަށް. އެ ޖެހޭން  ެގންނަހަމައަކަށް  މުިޅން އާ ،ަބއްޓަމަކަށް ތަރައްޤީާއއި އިޤްތިޞާުދ މުޅިން އާ

ކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ބިލު މުހިންމުަވނީ. މި ދެންނެިވ ރޮނުގން އަުޅަގނޑުެމން މަސައްކަތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަމަތަކެއް ެގަނއުމަށްޓަަކއި  ކުރުމަށްޓަަކއި، އަުޅަގނޑުމެންެގ ދިރިުއޅުމަށް އާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންކަން ަބއްޓަން

ބެހޭ ބިލެއް މި  ޖެހޭ. ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ މިއަދު އެބަ އަންަނށްާގނޫނެއް

ދަންނަަވން.  މި ދެންނެިވ ރޮނުގން ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ސަުރކާރަށް ޝުކުރު ،މަޖިލީހަށް ފޮނުއްިވ ކަމަށްޓަކައި
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ހާތަނަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ެގންދިއުމަށް މިރިއަށް ޮގުތަގިއ ކު އަދި މި ބިލުެގ މަސަްއކަްތ އެންމެ އެދެވޭ 

ހައިސިއްޔަތުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްދެްއިވ މަސައްަކތް ެވސް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް 

 ،ެވސްބިލުެގ ހުރިހާ ތަފުސީލުތަކަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދާނަން. އެހެންނަމަދަންނަަވން.  މަނިކުފާނަށް ޝުުކރު ،ފާހަަގކޮށް

ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ  އީ މި ،ިވފަިއާވ ޮގުތން ބިލުެގ ތަޢާރަފުގައި ސަރުކާރުން ިވދާޅުެވަފއިަވނީ ކުރެބިލު ބައްޓަން

ދިެވހިރާއްޖެއަށް ލިބިެގްނާވ ުގދުރަތީ ދިރުންތަކާއި، އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް ެވސް  ުގޅިެގން ދިެވހިންާނއި ބަދަލުތަކާ

ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަށް ބޭނުންާވ ކޮށް ހިމާޔަތްެވށި ރައްކާތެރިޖޭެގ ތިމާދިެވހިރާއް ،ޮގތުން ހިމެނޭ

ލުމަށާިއ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ވައިުކރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަޒުާގނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިަގނޑާއި، އެކަމަށްޓަަކއި ތަންފީ

ކުރުމަށާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ލޯ އެމިޝަން ޤާބިލުކަން އިތުރު ސްތީދާބަރު ދެމެހެއްޓެނެިވ ތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ބޭނުންާވ

. އާދެ، ކުރުމުެގ ާގނޫނޭބެހޭ އުސޫލުަތއް ބަޔާން އެކަންކަމާ ،ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ދެނެަގނެ 

ނަ ބަދަލުތަކަށް  ގައި ޫމސުމަށް އަންދުތަކާިއ، ާގނޫނުެގ މައިަގނޑު އަސާސްތަާކއި، އަދި ހަމަ އެާއއެކީ ޤްޞަމަ ާގނޫނުެގ

ލުމުެގ ާވހަކަާއއި، އަދި ޭއެގިއތުރުން މިނިސްޓްރީެގ ޒިންމާތަކާއި، މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި، އި ޤައުމީ ކައުންސިލެއް ެއކުލަވަ 

 ލަންެޖހޭއިެގއްލުންތައް ކުޑަުކރުމަށްޓަކައި އެކުަލަވ ތަކާ ބެހޭއަދި ހަމަ އެއާއެުކަގއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

 ،ާވަފއިަވނީ އްކަމަކަށް ބިލުގައި ހިމަނު ންމުހިއިތުރުން މުއަދި ޭއެގ ،ޮގތްތަާކއި ، އެ ޕްލޭންތައް ިރޕޯޓުކުރާނެކާއިޕްލޭންތަ

  ، ޮގތެްއަގިއ ހަމަ ބަދަލުގައި ހުންނަމު އްުވން. ދެން އާެލއް އިުގޅޭ ފަންޑެއް އެކުަލަވ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

 މި ބިލަށް ، ނޑު އެދެނީައޅުަގ . މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއްތައްކަންތަ  މާނަކުރުމާއި އެހެނިހެން

ާވ ބޮޑު ނުރައްކަލުްނ  ޖެއަށް ކުރިމަިތެވފަިއ މިއަުޅަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއް ،ސްކުރެިވހުބަ   ދާއިރާެއްއގައިޅާަވރަށް ފު

ޅުތަްއ އެޅުްއޭވ ޮގތަށް ާގނޫުނ ރި ހުރިހާ ފިޔަަވމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެޅުއްެވން ހުލާމަތްުވމަށްޓަކައި ސަ

ދިޔުން. އަދި ހަމަ މިއާއެުކަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެޭވ އެއްަވަކށް މި ާގނޫނު ެވެގން ،ލާޙުެވެގންޞްއި

 އިސް މޫސުމަްށ އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ގައިދުނިޔެ ދެކޭޮގތު ،ަގންނަދުނިޔެ ބަލައި ،އްކަތަކީ ކުރާ މަސަ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ންމު ބިލުެގ ސަބަބުން  ހިކުރާއިުރަގއި މި މުކަތްއްށް އަލުން ނުކުންނަން މަސަކަތްކުރުމަމަސައް  ސަފުގައި ިދެވހިރާއްޖެ

 ރަީއސް.ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  އެކަީށެގންާވ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ައންނާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސްެގ ަވުގތު މި ހުލީ. ބިލުެގ ބައިޅުަގނޑު މިހާރު މި ބިލުެގ ކޮމިޓީ ަވުގތު ހުޅުވަ ތެރި މެންބަރު. އަޝުކުރިއޔާ ިއްއޒަތް

  ށްފުރުޞަތަަވަޑިއަގންނަންަވން އެިދަވަޑއިަގންަނާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ްސަގިއ ބަިއެވރިވެ ހުލީ. ބައިހުޅުަވ

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ަގލޮޅު އުތުރު ،އަރުަވނީ  އެދިަވޑަިއަގތުން އެދެން. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 އަށް. هللا އީާވ ޢަބްދު
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  ހަކަދެްއެކުވން:ާވهللا މެންަބރު އީާވ ޢަބްދުާދއިރާެގ  ަގލޮޅު އުތުރު

 ލަށްއްިވ ބިދެ ހުށަހަޅުއްވައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ަތޢުލީމީ ހަޔާތާއި މަސައްކަތުެގ  ،ކަމުެގ މާހިރެއް . ދަންނަަވންރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެ

 އެިދަވަޑއިެގން  އި،ކޮށްދެއްވަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ެވސް އަދި މި ބިލަށް މަސައްަކތް އި،ހަޔާތް މިކަމުގައި ހޭދަކުަރްއވަ 

ބިލު  ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި އިލުކުަރއްވަ ނުރަްއާކތެރިކަން ަގބޫ އަދި މިކަުމެގ، ެދއްީވތީ އިތަނަށް ހުށަހަޅުއްަވ ހުރެ މި

އަދި ބިލު  ؛އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ތީެދްއީވހުށަހަޅުއްވައި

ެވްސ  ގައިމުަގނޑަީކ ހަމައަޅު  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްސަރުކާރަްށ ެވްސ ޝުކުރު ދަންަނަވން. އި ެދްއީވތީފޮނުއްވައި

 މި ،ަގބޫލުކުރާށް ފުރިހަމައަމި ބިރުެވތިކަން  ،ކީ ނޫން. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑަ ގައި މާހިރެއްޢު ޟޫއުމި މަ ގައިމު ެވސް ހަމަ

 ރި މެންބަރު އެާގނޫނުެގ މުހިންމުކަން ފުރިހަމައަށް ަގބޫލުކުރާ މީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅުއްިވ އިއްޒަތްތެ

ދުންތަކާ ެއއްޗެިހ  ،ިގަނަވމުން ދުނިޔެއަށް ފެްކޓްރީތަކާއި ކާރުަތކާއިތަކުަގއި ެގ އަަހރ1700ު ،ހެންިވދާޅުިވ

ދިޔަ ަވުގެތްއގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވމުންިގނަ  ބޯޓުތަކާއި ރެއިްލތަކާއަދި ދުނިެޔައށް މަތިންދާ ،ޮގސްއަރަމުން

ތްތެިރ ހުރެ އިއްޒަ ކަމާއްަސނދިއަދި ދުނިޔެއަށް އައި މު ،ދިޔަ މިންަވރަށްހަަވމުންއިންސާނުންެގ ދިރުއުޅުން ފަސޭ

އަހަރު ފަހުން  300. ިގފަނ ނޭންލަތިބީ އޭެގ ނުރައްކަލާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާ ނޑުމެން އިންސާނުންނަށްރައީސް، ައޅުަގ

ދިެވހިރާއްޖެ އެަބ  ،ދިެވހިންޞަކޮށް ބަ ަގބޫލުކުރޭ. އަދި ާޚއްރި ރައީްސ، އެކަުމެގ ނުރަްއކާ ދުނިޔެ އެތެއިްއޒަތް

ެއ  ،އައި ސިނާޢީ އިންިގލާބުަގއިޖެހޭ. ދުނިޔެއަށް އައި މުއްސަނދިކަމުަގއި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ަގބޫލުކުރަން

އެ ނުރަްއކަލުެގ  ،ކަމުަގއި ރިައއި ބިުރވެ ެއ މުއްސަނދިކަމުން  މަކު އުމުތަކަށް. އެކަޤަބޮޑެިތ  މުއްސަނދިކަން ލިބުނީ

ންފަތުަގއި ތުއުމުަތއް. ނުރައކުލެގ ޤަން ަކހަލަ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ އަުޅަގނޑުމެ ،މިތިބީ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްތުންފަތު

 ،ންދިެވހީ ނަށް ެވސް އެނޭގ އަުޅަގނޑުމެންންއަުޅަގނޑުެމން އެންމެ ،އެނޭގ ޑަށްދިެވހިރާއްޖެ. އަޅުަގނ އޮތީ މި

އަންނަ  ކަމުން ދުނިޔެއަށްރި މަކުން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުެގ ބިރުެވލަްއކަެއްއހާ މީހުން މިކުރާ ކަ 4 ެގނޑުމެންަގއަޅު

ަވިކަވކި ހަރަކާތްަތކުން. ބޮޑެތި އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ނުކުރެޭވނެކަންނޑުމެްނނަށް ދުނިޔެ ސަލާމަތްބަދަލުތަކަކުން އަުޅަގ

 ންނަ ޭއެގ ބާރެއް ީވތީ، އޮ އުމަކަށް ޤަ  ކުޑަ ކުޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަމައިއް ެއކަން ކުރެެވން އަންނަނީ.  ކަށްތައުމުޤަ

މަކަްށ ީވީތެވ، އަދި އުޤަކަުލެގ ކުރިމަތީަގއި އޮތް އުމަކަށް ީވީތެވ، އަިދ ނުރައްޤަ ެވސް އޮޭވ. ެއއީ ސީދާ ުކޑަ

ކުރުުމެގ ާބރަކީ ިއއްޒަތްރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ޒިންމާ. މިއީކީ ނެތީމާ، ަވކާލާތު މުއްސަނދިކަމާއި އާާރއި ބާރާ 

 ކީ ކަމަރިމެންޓް ޗޭންޖުެގ ބިރުެވނޫނޭ ކްލައި މެއްކަ ކުރިތިމަންނާމެން  ،ކަމެއް ނޫނޭރިނައި ބިރުެވތިމަންނާމެން ެގ

ނޑުމެންނަށް ންެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގިދެވހީ ،ެގ ޮގތުަގއިަގނޑުމެންނަށް ދިެވހި ޤައުމުޅު ، އަސް ކިޔާފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއއ

ބޮޑެތި  ދުނިޔޭެގ .ބަ ނަްގނަޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ އެ .ރި ަރއީސްތެޒިންމާ ބޮޅުން ކަޓުަވއެއް ުނލެޭވ ިއއްޒަތް
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، އުމަކަްށ ދިެވހިރާއްޖެ އެބަ ާވންޖެހޭ. ޗައިނާ ަކއިރިއަށް ޮގސް ޤަކުރުުމެގ ކައިިރއަށް ޮގްސ ަވކާލާތު ެގއުމުތަކުޤަ

 އީއުމެއް މި ޤަ ކުޑަ  އްން އެޭއގެ  .އުމެއް ޤައެމެރިކާ ަކއިރިއަށް ޮގްސ ަވާކލާތު މިޮގތަށް ކުެރެވން ތިބޭނީ ަވރަށް މަދު 

އޮތް  ތިމަންނާމެން މިމީހުން ަކއިީރގައި  އުަމކަށް ީވތީ. ދިެވހިން ޮގސް އެޤަޑަ ދިެވހިރާއްޖެ. ެއއީ އަުޅަގނޑުެމން ކު

ހަމަ ބުނީމާ އޮތް ނެތިދަނީއޭ  ންނާނެ. އޅުަގނޑުމެން މިކަށް ނޯނޫެނކޭ ބުނެވޭ  ، ބުނީމާ އިްއޒަތްތެިރރައީސްނެތިދަނީއޭ

ެވސް ހިމަނާލަން އެބަ ބޭނުންޭވ.  ދެތިން ކަމެއް އަުޅަގނޑު ޑަުކޑަރި ރައީސް، މީަގއި ކުތެ ހޭނީ. ިއއްޒަތްަގބޫލުކުރަންޖެ

 މި ށް،ޖެންީސއެްއ ކަމަށް ަގބޫލުކޮރމިީއ އިމަ ،ހެންިވހެުޅއްިވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވްސ ެއ ިވދާޅުށަކަމަކަށް ހު އެއް 

ންސީ ާގނޫނެްއެގ ޮގުތަގއި ޖެރއިމަ . ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުހޭޖެންސީ އެބަ ލާންޖެރމަާގނޫނުެގ ނަމަށް ެވސް އި 

 ކުންތަުކެގ ނަޒަރަ ޙައްޤު ނީއިންސާ  . ަރއީސްޖެހޭ. އަދި ިއއްޒަތްތެރިނު އެބަ ހުށަހަޅަންއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫ

ކްލައިމެޓް  ކުރަންޖެހޭ.ިމ ބިލު އަޅުގނޑުމެން އެބަ ފަރުމާ ށްިއންސާނީ ޙައްޤުެގ ނަޒަރަ ިއ،ބަލަ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 ،ޙައްޤަށް ނުޑމެންެގ އިންސާނީަގންނަ ބަދަލުތަކަކީ އަޅުއަ އަށްދިެވހިާރއްޖޭ، ލުތަކަކާއިއަންނަ ބަދަޗޭންޖުން ދުނިޔެއަށް 

ރުމުން އެބަ މޭ މި ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން އެ ،ންެގ އިންސާނީ ޙައްަޤށް ކުރާ އަސަރެއްކަން ަގޫބލުކޮށްދިެވހީ

މީަގއި  ،ފާހަަގކުރެުވނުނަޑށް އިތުރުން އަުޅަގޭއެގ ؛ީއސްރި ރަތެ ރައީސް. އިްއޒަތްކުރަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ންޓަބައް

ދިަޔ ުތެވޔަްނކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް ޭވއްޢައެބަ  ރއެއްނެޯގޝިއޭޓަ  ޗީފްޗޭންޖު ބަ ކްލައިެމޓްއެ ންދިެވހިރާއްޖެއި

 ށްައޅުަގނޑަކަ .ރި ރައީސްތެ އްޒަތްސްޓްރީން. އިތް ކުރަމުންދަނީ އެންަވޔަރަންަމންޓް މިނިްއކަ މަސަ އަހަރު އެށް ވިއްަސކަ

ާވންޖެހޭނީ. ެއއީ  ރއަށް އޭޓަނެޯގޝި  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ަރންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ކަމަކަށް ްނަވޔަަގބޫލެއް ުނކުރެޭވ އެ

ަގއި ފެންަވެރއްކޮންމެ  ،އޭަޝނަކީސި ދުނިޭޔެގ ެފންަވރުަގއި ކުރާ ެނޯގ ޝަެނއް.އޭސިކުރާ ނެޯގދުނިޔޭެގ ފެންަވުރަގިއ 

 ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ. ކަްށ ަވނީރއަފެންަވުރަގިއ ކުރާ ެނޯގިސއޭޝަންެގ ޗީފް ެނޯގޝިއޭޓަ ެގދުނިޔޭ  ،ސްޔަކުރި

ޓެކްނިކަލް އިމްޕުޓް ދޭނެ  .ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްހެންނަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކުްނ ކުމި ެނޯގސިޭއޝަ ،އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ

 ރަީއސް، ައޅުަގނޑަށް ހީވނީ  އިްއޒަތްތެރި ޓަރޯގިސއޭޗީފް ނެ  ކު ޓެކްނިކަލް މިނިސްޓްރީތަކުން. އެކަމަ

ހެން  މިނިސްޓްރީއަށް ކުރަްއާވއިރު އެ ދާންޖެހޭނީ ފޮރިންއްޔަންޢަދި ހެން. އަހޭޖެރަްއަވންކުއްޔަން ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އި އްަގޢެމިފަދަ މައުޟޫހުންނަ ަވޒީުރހެން ށް ކައުެމއްެގ ޗީފް ެނޯގޝިއޭޓަރަ ޤަ ،އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. އަުޅަގނަޑށް ހީަވނީ

ެވސް  އަުޅގނޑު ނިންމާލަމުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ނީރާއްޖެއިން ެވސް ާވންޖެހޭށް ދިެވހި ކަޗީފް ނެޯގޝިޭއޓަރަ

ާވ ފައިމި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ ަވރަށް ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. ދުނިޔެއަށް ދިމާެވ މީ،ދަންނަާވލަން ބޭނު

ދިެވހިާރއްޖެ ުގޅިެގން  ދުނިޔެ ހޫނުުވމުެގ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ންެގ އިުތރުކަމުރިމިފަދަ ނުރައްކާތެ

 .ކަްށ ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވޭ ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. ެއއީ ނޫން ކަމަކަށް ހަދަިއެގން ުއޅެަގދަނީކަން އަޅު ނެތި

ކުަރއްާވ ދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނަމުަގިއ މިކަމުގައި ަވކާލާތުއަ ،މަށާއިމަނިކުފާނު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ެގނައު ،ނިންމާލަމުން

 ރެްއުވމަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެރި މެންބަރު ްއޒަތްއަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ާދއިރާެގ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.  މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން: އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ

ދާ ބިލަކީ   ކުރެިވެގން މިން ބަހުސްހުށަހެޅިެގއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ރަ

ންމެ މުހިންމު އެއް ބިލު. މި   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުނު އެރާއްޖޭެގށް ދިެވހިމިހާތަނަ ،ނޑު ދަންނަާވނީއަޅުަގ

ެވސް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން.  ސަުރާކރަށް އަުޅަގނޑު ހަމ އަުދެގެދއްިވ ކަަމށްޓަކައި ހަޅުއްވައިބިލު ހުށަ

ނާޒުކު އުމެއް. ޤަނާެވފައި އޮތް ށް ބިއްޗަދެއްެގ މަޤްތިޞާދިެވިހރާއްޖެއަކީ ަވރަށް ނާުޒކު އި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ޓެްއގެ ތިާމެވށްނާޒުކު ސަބަބަކީ،  މުހިންމު އެއްހުނު  އެންމެ ނަންޖެންއޮބިނާެވފައި  އުމުޤަ މި އްޗަށް ދެްއެގ މަޤްތިޞާއި

ެގ ށީމާެވތި ،ެގންބައެއް ތިމާެވިށ ބޭނުންކޮށް ތިޞާދުެގ ބޮޑުޤް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އި. ންބިނާެވފައި އޮތު އުމުޤަމި  އްޗަށްމަ

. ފަތުރުެވރިކަުމެގ އޮތީ ބިނާެވފަ ނޑުމެން ހޯދާ އާމްދަނީއަކަްށ މިުޅަގއަ ކުކަން ބޭނުްނކޮށްެގންރީތިކަމާއި ނާޒު 

މޫސުމަށް އަންނަ  ،އެހެްނނަމަެވސް .ބަރޯސާެވފައުމު ނޑުމެންެގ ޤައަުޅަގއޮތީ  ން މިައދު މިނުއާމަދްނީއަށް ބޮޑުތަ

ދު ޞާއަޅުަގނޑުމެންެގ އިްގތި  ކުންނޑުމެންެގ ތިާމެވށްޓަްށ ލިބެމުންދާ ެގއްލުންތަބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން މިއަުދ އަުޅަގ

ހަކަައކީ، މިދިޔަ ދެ  ާވނެިތެގްނދާ ެގ ރީތި ފަރުތައްންއަުޅަގނޑުމެ  .ތެރި ރައީސްއްަޒތްއެބަ ހަލާކުެވ ނެތިދޭ. އި 

ދޮށްތަްއ ިގރައި ނެތިދާ ާވހަކަ މި ދަީނ ަގރުނުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުެމން ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ޮގނޑު

ދަނީ މި ާވހަކަ  ަގދައަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މާ ރުކޮށް ދަންނަަވމުން. ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ނިމިެގން މި ދާ އަހަރު.ތަކުރާ

މިހެން  މި ކަންކަން .ެވސް ަގަދއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮތް އަަހރު އެއަްށުވރެ ދައްކަމުން. ކުރިއަށް

ައަވްސ  ،މު ފިޔަަވޅުތަެކއްންމި ދިެވހިރާއްޖެ މުހި ެގައޅުަގނޑުމެން ،ބޫލުކުރަނީަގމާއެކު އަުޅަގނޑު މި ހުރު

ޮގތުން އަޅަން ެއބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޭޔެގ ތިމާެވށި ސަލާމަތްކުރަްނ  ޓާ ުގޅޭށްެގ ތިމާވެ ދުނިޔޭ  ފިޔަަވޅުތަެކއް

ދުނިޔެއަށް ސިނާޢީ  ،ރަނީބޫލު މި ކުަގއަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ެވސް  .ރި ރައީސްަވކާލާތުކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެ

ނޭދެޭވ އަސަރު ބަލަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަށް  ދާ މުން މިޓަށް ކުރަށްދުނިޔޭެގ ތިމާެވ ،ލާުބެގ ސަބަބުންިގއިން

އަންނަމުންދާ  ޓަށްށްެގްނ ތިމާެވލާބާ ުގޅި ިގސިނާޢީ އިން ،ލާބުިގނެތްކަން. ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޭޔެގ ސިނާޢީ އިން

ޑެތި މުއްސަނދި ޤައުމުތަކުން. މުންދާ ެގއްލުންތަކުެގ ބޮޑު ބަެއްއ އަދާކުރަނީ ދުނިޔޭެގ ބޮމި ލިބެ ،ެގއްލުންތައް 

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަންަތއްަތކެްއެގ ސަބަބަކުން ނޫން 

މިއަދު ތިބީ  މަލުކުރަން މިއް އެކަން ތަހަ  ،ދަނީ. ެއހެންނަމަެވސް އްލުންަތކެއް ލިބެމުން މިޑެތި ގެ ޓަށް ބޮށްތިމާެވ
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ބޮޑު  ިދެވހިރާއްެޖ ފަދަ ކުދުކުދި ަޤއުމުތައް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަިމއްަލ އަތުން ކުރެޭވ މާ ،އަޅުަގނޑުމެން

ތެރި ރަީއސް، ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަުކެގ  އިްއޒަތްޫބލުކުރަނީަގައޅުަގނޑު  ،މަސައްކަތްތަެކއް ނެތްކަމުަގިއ ިވޔަސް 

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ ކުދިކުދި އެބަ ަވކާލާތުކުރަން އިސް ދައުެރއް އަދާކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި

 ،ދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ޤައުމުތަކުެގ އަޑު ދުނިެޔިއން އަހާނެ. މިހާރުެވސް ައހަމުން އެބަ

ރިމަތީަގއި ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ން ދިެވހިރާއްޖެިއން އިސްެވ އިސް ދައުެރއް ދުނިޔޭެގ ކުނޑުމެއަޅުަގ

އިިސއްޔަތުްނ ހަޓަށް ލިބިފައި އޮތް ކުަޑކުަޑ ޤައުމެއްެގ ށްއަދާކުރަންޖެހޭ. އެއީ މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނާޒުކު ތިމާެވ

ޖެހޭ ކުރަްނ އަަވސްެވަގންނަމާ ހިނާގޭށ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަކުރަން ލާޒިމު ކަމެކޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން 

ތިމާެވށި ަސލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ  ށްއަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްަތކުެގ ސަބަބުން ދުނިޔޭެގ އެެހން ޤައުމުތަކަ

އެންމެ ،  ބޮޑު ެގއްލުންޓަށް ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ެއންމެށްޮގތުަގއި ނަމޫނާ ަދއްކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިތމާެވ ެގޤައުމެއް 

ލިބޭ  ުވރެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ނޫނީ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ،ން އޮތް ހިނދުބޮޑު އަސަެރއް މި ކުރަނީ. ެއހެން އެކަ

ނުހުންނާނެ. ދުނިޔޭެގ ޮބޑެތި ަޤއުމުތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ެއކަްނ އް ެގއްލުުމެގ ާވހަކަ ަދއްކާނެ އެހެން ޤައުމުތަކެ 

ލިބިފައި ހުރި  ނާޒުކު ތިމާެވށި ،ފަދަ ކުދިކުދިން ށް ާވންެޖހޭނީ މި ދިެވހިރާއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެެގނައުުމެގ ލީޑަރަކަ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ އަިމއްަލ  ،ދުނިޭޔެގ ެއކިެއކި ެސމިނާތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް .ޤައުމުތަކުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ށް ެގއްލުްނާވނޭ އަސަުރކުރާނޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަށްއަުޅަގނޑުމެން މަުރާވން އެބަ ޯވޓުދެޭވ. ތިމާވެ  ،ޤައުމު

ަގނޑުމެން ޯވޓުދިނުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލައށް މަރަން ޯވޓުދިނުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމު  އަޅު

ދަ ޓަށް އަސަރުކުރާ ފަށްބޮޑެތި ބައްދަލުުވންތަުކގައި ިތމާެވ ،ތަކުގައިރސެމިނަސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ. ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި 

ކެރޭ ބަޔަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖެ ާވން  އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޯވޓުދޭން ،ށް ަވކާލާތުކޮށް ކަންކަމާ ދެކޮޅަ

ދުނިޔެއަްށ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާެގ ޖީލަށް މި ޤައުމެއް ނުެގންދެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީ

ަގނޑުމެންނަށް. ންތަެކްއ ލިބެނީ އަޅު ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ެގއްލު ދިމާެވފައިާވ މޫސުމަށް އަްނނަ

އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ ޖަރީޖާ ޤައުމުތަކަށް. ދިެވހިރާއްެޖއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިެވފަިއާވ 

މާލުކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ  ޤައުމުތަކުެގ ނިޔޭެގ ސަމިކަން ދު .ކުތިމަތިލާންޖެހިފައިާވ ޤައުމުތަކުެގ ތެރެއިން ޤައުމެއް ބިރާ

ބާރަށް އެންމެ  ިއސްެވ ކުރުމުެގ މަސައްކަތްބޫުލކުރަން. ދުނިޔެ ހޭލުންތެރިަގއަޅުަގނޑު  ަޤއުމެއް ކަމަށް  ެވސްތެރެއިން 

ހެން ކަން މިމިކަން  .ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަގެވސް ިދެވހިރާއްޖެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  ކުރަންޖެހޭ ޤައުމަކީ

މި ބިލުެގ މަޤްޞަދުތަކަށް ައޅުަގނޑު އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާލަްނ  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 1 ހުށަހެޅިފަިއާވ ބިލުގެ  ،ހުރިއިރު

މިއީ ދުނިޭޔެގ  .އިއްޒަތްެތރި ރައީސްބޭނުން.  ންއަޅުަގނޑު އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅަ ށްބޭނުން. މި ބިލުެގ ތަޢާރުފަ 

ދިެވހިންނާއި  ،ބިރު ުކރިމަތިެވފައިާވތީ  މުެގިޅެގން ދިެވހިންނާއި ދިެވިހރާއްޖެ ނެތިދިއުމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގ

މިހާރުން  ،މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ އެކުލަަވއިލުމަށާއިހިރައްކާތެރިކޮށް  ޖެދިެވހިރާއް
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ޖެ ދިެވހިރާއް ،ލުމަށާއިއިއަދި އިދާރީ އޮނިަގނޑު ެއކުލަވަ މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަށް ބޭނުންާވ ާގނޫނީ 

ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ  ،ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި ބޭނުންާވ ބަރުދާސްތީ ާޤބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި

 ،އެޅުމަށާއި ބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ދިެވހިާރއްޖެ ހެދުމަށްދުނިޔެ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އިސްނަަގއި ަވކާާލތުސަބަބުން 

އެކަްނކަމާ ބެހޭ  ،ބަން ިނުއޓްރަލް ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅުަތްއ ދެނެަގނެެވހިރާއްޖެއަީކ ކާދި

 .. މިޮގތަށް އަުޅަގނުޑ މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުެގ ާގނޫނޭ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ެވރިކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން  ،އްކުމަށް ޓަކައިމަތީގައި މިސާލު ދެއަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ކުރި 

މި  ެގލަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް އެބަ ކުަރންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންޯގރަލް ޓްބަްނ ނިއުމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ކާ

އަުޅަގނޑުމެން  ،އެހެންނޫނީ ސާލު ދައްކަން އެބަޖެހޭ.ސަލާމަތްކޮްށ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކަްށ މި ންެގދަބުޅިޤައުމު 

 .މާދަމާއަށް މި ކުރާ އުއްމީދު ހާސިލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ެއބަހުރި. ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކުެގ ތެޭރަގިއ ަވރަްށ އޮތީ ދުނިޭޔެގ ބޮޑެިތ އިޤްިތޞާދު މި ުކޑަުކޑަ ދިެވހިާރއްޖެ މި ެގޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ޮގތުން   ަޤއުމުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ މާލީށް ތާށިެވފަ. އިޤްތިޞާދީ އަޅުެވިތކަމެްއެގ ތެރޭަގއި. ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ބޮޑަ

 ެގ ޮގތުން ެވށީއުމުތަްއ އޮތީ ތިމާޤަ ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ،ދަރާފަ. އެހެންނަމަެވސް، ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ކުެގ ަޤއުމުތައެ  ،ރާފައި އޮްތޮއތުން އެއީޤައުމުތަކަށް ދަތުން ެއ ލީ ޮގއަޅުަގނޑުމެން މާ ށް ދަރާފަ.އަޅުަގނޑުމެންނަ

 އޮތް ހުރަހަކަށް ެވެގންނުާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި  ބަސްބުނަން ރައްކާެތރިކުރަންތިމާެވށި ކުރިމަތީގައި

އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމުަގއި  އެ ހިތްަވރު .ޖެހޭނެނަން ަބސްބުިރކުރަންއި ިތމާެވށި ރައްކާތެޤައުމުތަކުެގ ކުރިމަތީގަ 

މު އެްއ ންދިިރއުުޅމުެގ އެންމެ މުހިއަުޅަގނޑުމެން ިމއަދު މި ޤައުުމގައި  .ހުންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންނަށް މެންެގ ދަރީއަުޅަގނޑު ،ންނަށްރީމާދަމާއަށް މި ޤައުމު ެގންޮގްސދިނުން. މާދަމާެގ ދަ ،ާވން އެބަޖެހޭ ބޭނުމަކަށް

 ލަތުގައި.ހާމަރޖެންސީ ތިމާެވީށެގ ޮގުތން އި ،އޮތީ މި ޤައުމުަގިއ ދިރިއުޅުުމެގ ަޙއްޤު ހޯދައިދިނުން. ައޅުަގނުޑމެން މި

ކުރުމަށް އަޅަްނ އެބެޖެހޭ. ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަންނަ އަޅުަގނޑުމެން ައަވސް މުހިްނމު ފިޔަަވޅުަތކެއް ތިާމެވށި ަރްއކާތެރި

ދުަވހަކަށް  ރާއްެޖ ސަލާމަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތުދަނީ ދުަވހެއް ކުންެގ ސަބަބުން ދިމާެވފައިާވ ނުރަްއކާތަބަދަލުތަކު

ތިމާެވިށެގ  ،ޮގތުންނާއި ޢީއިޖުތިމާ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަާށއި .ކުޑަަވމުން

ައުގާވމީ ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް މިކަންކަން ަބއިނަލް ،ކަށް ފާހަަގކޮށް ބޮޑަ ާހެވސްޮގތުން ދިމާެވފަިއާވ ނުަރއްކާެތރިކަން ީވ

 ންކަމުން ަސލާމަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންކަ މި ،މިކަންކަމަށް ހޭކުްނތެރިކޮށް ،ެގނެސް

ކަންކަން  އިުރގައި މިދާެގންފާސްެވ މމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މި  މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެބަ

ުޅަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ.  ޮގެތްއގައި ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް ެގެނޭވނެ މަުގ އަ ބާުރެވރި ،ފުރިހަމައަށް ހަރުދަނާ ޮގތެއްަގއި

 ޓްކްަލއިމެ ،ެގ ނަމަކީބިލު މި  ،ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(އެއް ެގ ބިލު މި ،ެގ ނަން ބިލު މި ،ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ަގއަޅުަގނޑު 

 ޙުލާޞްއި އަުޅަގނޑު ހަމަ އެޮގތަށް އެ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެންސީެގ ާގނޫނު ކަމަްށ ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މަރއި
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 .ޖެންސީގައިމަރތިބީ އި އަުޅަގނޑުމެން މިއަުދ މި ނޫނު.ޖެންސީެގ ާގމަރކްލައިމެޓް އި ،ެގ ނަމަކީބިލު ހުށަހަޅަން. މި

އެއަްށުވރެ  .ކުރުުމެގ ފުރުޞަތެްއ މިހާރަކު ނެތް މަސައްކަތްށްމަތަސަލާ ެގމިކަމު ،ތިބެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިެގން

އަުޅަގނޑުމެން  ،ްއޔާޫހނުވެއްޖެ ޔެއިތުރު ިޑްގރީ މިދުނި ،ބުބަނީ  ދުނިޭޔެގ މާހިރުން އެ .ަވުގުތ ކުޑަތަްނވެއްޖެ

 ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ  ،މުންތޭ. އެހެންކަ ެވްސ އެަބއޮ ޮބޑަށް އުމުތައް ނެތިދިއުމުެގ ބިރު މާޤަ ފަދަ ކުދި  ދިެވހިރާއްޖެ

ްއ ން ތިބޭނެ ަވުގތެކުރަ ަނަގިއެގން މިއަދު ިމކަންއަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވަވަރށް ަވުގތު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިެގން

މިއަދު  ންއަުޅަގނޑުމެން ދިެވހީ ،ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ ައޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން .ނެތޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ޤު މާދާމާ މި ދަރިން ދިރިއުޅުމުެގ ޙައްއެ  ،ންނަށްނުލާ ތިބުމުެގ ނިދީަގއި ނިދާފައި ތިބެެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރީއިއަޅަ

ނުލާ ތިބުމުެގ އި. އަުޅަގނޑުމެން އަޅަނުދެޭވނެ ނެތޭ. ހޯދައެއް ޔަޤީްނކަމެއް އުމުަގއި ހޯދައިދެޭވނެކަުމެގ އެްއެވސްޤަ

އުމުަގއި ދިިރއުޅޭޭވެނކަމުެގ ޔަޤީންކަން ަކށަަވރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރުން ޤަ ންނަށް މިެގ ަދރިމާދާމާ އި،ނިދިން ހޭލަ

 ،ކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުމިހާރަށް ދުނިޔޭެގ ކުރިމަތީގައި އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަަވޅުތައް އަޅަން އެބަޖެހެޔޭ

 ،ށް ދިެވހިރާއްޖެދިެވހިރާއްެޖ، ަވިކން ޚާއްޞަކޮ ،ކީދިއުމަނޫނަކަށް ެވެގން ާގ ކުރާ ބިލުއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަހުސް

 މި ،ޓަށް ލިބެމުންދާ ެގްއލުންތަކުެގ ސަބަބުންށްދުނިޭޔެގ ތިމާެވ ،އުމުތައް ޤައަދި ދިެވހިރާއްޖެ ފަދަ ކުިދކުދި 

ބިލު  މި ކަމަށް. ުވމަްށޓަކއި މުހިންމު ބިލަކަށް ެވެގންދާނެިއަގނެ ސަލާމަތް ލިބޭ ެގއްލުންތަުކން އަރަޤައުމުތަކަށް

ފަހަރު ދިެވހި  ކަމަށްޓަަކއި ައދިެވސް އެއް  ހަމައަށް ެގނެސްދެްއވި  މަޖިލީހާ ބިލު މި ކަމަށްޓަަކިއ މި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ

  ފުރުޞަަތށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ސާރުކާރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެއްިވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޅީއަރުަވނީ މަްއޗަންޮގބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ށް.އިތަމަޚަމަދު މެންބަރު އަޙް

 

 ާވހަކަދެއްކުން:އިތަމް ޚަމަދު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙް ޅީމައްޗަންގޮ 

ހޯރަފުށީ   ،ެވސް ޝުކުރު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަ

ބޭފުޅާއަކީ މިކަމުެގ މާހިރެއް. އަދި އަޅުަގނޑުމެން  އެ ،މަދު ސަލީމަށް. އާދެރި މެންބަރު އަޙްދާއިރަެގ ިއއްޒަތްތެ

އިސައްތަ ޭވުތެވދިޔަ ދު  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްެގ ުމގައްރިރުކޮމިޓީ  ޗޭންޖުޓް ްކލައިމެ ޑްންޓް އެންޔަރަންމައެންވަ 

ުޑމެން ފޮސިލް ފިއުލް ނަގަން ނަގޅުއި އަ ގަ ރޭރުެގ ތެޭވތުެވިދޔަ ދުއިަސއްަތ އަހަ ،އްޔާެވްއޖެ ށްލާ ކަމައިށް ބަލައަހަރަ

. ކޮންމެހެންެވްސ ކްސަިއޑް ބޭރުކުރަްނ ފަށައިފިއޮ ބޭނުންޮކށްެގން ޖަްއުވެގ ތެެރއަށް ާކބަންޑައި ފަށައިފިން. އަދި އެ

 އަރަނީ  ހިތަށްއަުޅަގނޑު .ދޭތެރެއަކުން ޖަްއުވ ހޫނުަވނީޭއ، ކަނުޑެގ ލޮނުަގނުޑ ބޮުޑަވނީއޭ ،ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި
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ބޭރުާވ ކާބަންަޑިއއޮކްަސއިަޑކީ   ކަމެއްތޯ. ަޖއްަވށް މި  ނެްއެވެގން ާވލަން މިއީ ކިހިއި ބަލައޭ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އެބަޖެހެ

 ަބއެއް  .އެަބޭވއި މަސައްކަތްކުާރ ެއއްެޗއް. ބެެލންސެއް މީގަ  70ާގތްަގނޑަކަށް ބުނަންޏާ ޖަްއުވެގ ހޫނު ހިފަހައްޓަން %

 ކުރިންެވސް މަހަ  ؟ނީާވންހެޖެހެ ެގންހޭ މިހާރު މިހެންކީްއެވ ؟ީކއްެވެގންހޭ ކުރިން މިހެން ނުަވނީ ،ިވދާޅުާވނެ ބޭފުޅުން 

އި އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ަގތެރޭެގ ދުއިސައްތަ އަހަރު  ،ސް ޭވތުެވދިޔަ ސަތޭކަބެލެން . އެކަމަކު ެއއްަކލައްޓޭހު ަގސް

 .ފެށިއްޖެ ަގސްތައް ކަނޑަން .ކުރަން ފެށިއްޖެއިތުރު ބޭރުކުުރން އެމިޝަން ޑްއި ޮއކްސަކާބަންޑައި  އިެލިވއްޖެ.އްުލަވެގ

އަދި  ،އިޑަ ން ކަނަގާއއި އެެހން ކަންކަމުގައި ަގސްަތއް ައޅުަގނޑުމެމުތަރައްޤީެގ ބޭނު ހަމަ .އެިކއެކި ކަންތަުކގައި

ހައުްސ ކިޔަނީ ްގރީން މި ދެން އަުޅަގނޑު ކާބަން ބޭުރކުރަން ފެށިއްޖެ. އެ ،ޮއކްސަިއޑްއި ކާބަންޑަ ެއއްކަލަ އިތުރުންއޭގެ 

ެވސް ހުރެޔޭ   ަގސް އިންދާއީްގރީންހަުއސް އެ  ،އަރާނެުބނީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތަށް ހައުސޭްގރީން .އެފެކްޓެކޭ

ިއ ަވށާ ެލިވފަ  ދުނިޔެ ،ކިަޔނީ ަގނޑުމެން މިއް ަކމުގައި އަޅު ހައުސް އެފެކެޓެ ްގރީން އި ްގރީންހައުސް. އެކަމަކު ީމަގ

ޓޫ ހޫނު ހިފެހެއްޓޭލެއް އެބަިގަނޭވ އެްއކަލަ ސީ.އޯ  މި .ޓޫ ޫހނުހިފެހެއްޓެނީ ސީ.އޯ މި ންރޭންނަ ފަށަލައެްއެގ ތެއޮ

ލާ ކަުމގައި އިބަލައަށް  1750. ެވއްޖިްއޔާ  އިުތރުާވކަމުަގއިޑްކާބަންޑައިޮއކްަސއި.ްއާޔ އިތުރުާވ ކަުމގައި ެވއްޖެ

 40 ިއތުރުާވ މިންަވރު %ޓޫހަމައަށް ސީ.އޯ ދާހިސާބުން ފެށިެގން މިއަ ާގްތަގނޑަކަށް އެ ،އްޔާވެއްޖެ 

  ދަނީ އަދި ނެތް.   މަުޑޖެހުމެއްށްކަޔަ އެ ،އިތުން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއަދި ޭއެގ ،ުރވެ ތުއި 40އިތުރުެވއްޖެ. %

 .ަވީނއޭތައް މެލްޓުޕްކެ ހިތަށްއަރަނީ އެއްކަލަ އަިއސް ން ދެން މިމެަގނޑުދުަވހަކަށްުވރެ ުދަވހެއް އިތުުރަވމުން. އަޅު 

 އްެސއްއެްއޗެ ނަސީދާ ަކނޑުަގއި ހުން ކީއްބައި އައިސްަތކަަފއިބަނީއޭ. އޭެގން އެ  ންެގއެހެންނޫނީ އައިސްަތއް މެލްޓުްވ

 ެވސް މެލްުޓެވެގން މި  ހި އެްއޗެހަމަ އެްއަގމުަގއި ހުންނަ.ހި އްސަކީ އެްއަގމުަގއި ހުންނަ އެްއޗެއެްއޗެ  އެ .ންނޫ

ތަކުން އިރުން އަންަނ އަިއސް ކެޕްއިތުރުން ެއއްކަލަ އަިދ އޭގެ  .ޑުެގ ލޮނުަގނޑު ބޮުޑޭވ އެބަކަނ .ފައިބަނީ ކަނޑަށް

ކަނޑަްށ  ،ޮގތަކީ ާވ ދިއުުމެގ ސަބަބުން މިފައިބަިއެގން ،ްއޔާވެއްޖެ  ނެތިއްޖެކަމުގައި ކޮށްދޭ. އެ އެބަ ރިފްލެކްޓުއްދޯދިތަ

ެވސް  ިގނަ ބޭފުޅުންނަށް ގެ ޑުމެންނފައްޓާ. އަޅުަގ މޫދު ހޫނުާވން އެބަ ،ކަނޑު .ދޯދިތައް ދަމައިަގނޭ އެބަ އެ

 އެބަ ބޮުޑޭވ. ހަމަ ނޫނީ ،ސްޕެންްޑވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ހޫނުކޮށްފި އެްއޗެއް އެބަ އެކް ،ފަދައިން  ނެއެނިގަލއްާވ

އްާޔ ެވއްޖެ ލާކަމުަގއިއި ބަލަށްރައަހަ ކަސަތޭޭވތުެވިދޔަ  ،ޖިއްޔާ އްވެ   ބުނާކަމުގައިށްކަ ާގތްަގނޑަ ،މަތީން އެޮގުތެގ

ުޑެގ ލޮނުަގނޑު ހިއްލިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ނއިންޗިއަށް ކަ އަށްށް ބުނަންޏާ ކަޑަ ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން ާގތްަގނ 1901

 ،ޮގތެއް ރާއައެެހންނޫނިއްޔާ ހިތަށް، ޮގތެއް  ދެކޭ ކުމީހަ ،އެްއޮގތަކަްށެވސް ކީ ާވހަކައަ ކާދައް އަޅުަގނޑުމެން މި .ރައީސް

 ޗްތަކާސްޓުން ރިސާރަސއިންޓި، ދައްކާ ާވހަކައަކީއަޅުަގނުޑމެން މި .ދައްކާ ާވހަކައަކީ  ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ެއއްއެ

 މީހުންނަކަށް ދިމައެއް  ނޫން ެއްއެޗއް އެ  ހަމަ އެ އި،ތޯ ބަލަދުިނޔެ ހޫނުަވނީ އި،ތަްށ ބަލަެއޮގތްމިޮގ އި،ހި ހަދައެްއޗެ

ދުނިޔެ  ،ަސއިންސިްސޓުން އެއްބަްސަވނީ 95% ،ެވސް ހަމަ ެއއްބަްސާވންޖެހުނީ ތަށް ބަަލިއެގންޮގްތޮގނުިވ. ަވރަށް 

ކަންަތއްތަުކެގ  އެ  ،ކަނުޑެގ ލޮުނަގނޑު ޮބުޑެވެގން  ،ން ބޭރުކޮްށެގން ބަކީ ކާބަހޫނުާވ ސަބަކަމާއި އަދި ހޫނުަވނީ
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އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ުޅަގނޑު މިދަންނަާވ ާވަހކައަކީ . އައަންނަމުންލުތަކެްއ ދުނިެޔއަށް ބަދަދަނީ  ތެރެއިންކަން މި

މިއަދު  ،އިްއޔެ ިވއްސާރައޭ  ؛ާވނެން ިވދާޅު . ބައެއް ބޭފުޅުކުރަން މިހާރު ޖެހިއްޖޭޖެންސީއެއް އިޢުލާންމަރކްލައިމެޓްެގ އި

ރ އެއީ ެވދަ ،ނީ އަސްލުޔަކި  ހަމަ ކްލައިމެޓެއް ނޫންހެްއޔޭ. އެއަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ެވސް އީމި .އަިވދީފިއޭ 

މުއްދަަތެގ ތެރޭަގއި  ދިުގ ،ކިޔާ ކަަމކީ އަޅުަގނޑުމެން މި  އަންނަ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް. ކްލައިމެޓޭ ށްޗޭންޖަސް. މޫސުމަ

ެވސް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވފައި  ކިޔަނީ. ކުރީ ބަހުސެްއގައި ން މިމެ އަޅުަގނޑުކްލައިމެްޓ ޗޭންޖޭ ދަލުތަކަށްއަންނަ ބަ

ތަކުގައި ންހޫނު މޫސު .އޭިގނަެވ ފެންބޮޑުާވެލއް އެބަ ގައިތަންތަނު .އޭ ތޫފާނުތައް ިގނަެވއެބަ  އައިސްމިހާރަށް ،އޮންނާނެ

ހުިރ އި ކޮށްފަ ންތައްތަކަކީ ަސއިންޓިފިކް ރިާސރޗްތަކުން ބެކުމިހުރިހާ ކަ .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއޭދެހޫނު ދެމިެގން އެބަ

ަވނީ. އެންމެ ފަހުން  ނެއްކަްނ މިމެންނަށް އެބަފެނޭ ކިހިޅުަގނޑުތަކުން އަ ސައިންޓިފިކް ިރސަރޗް .ހިއެްއޗެ

 ރާރެއް. އެ ަގ ށަހެޅުއްިވދު ސަލީމް ހުމައަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުަގއި ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރު، ހަމަ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙް

 ކަމަށް  ރޭޓުގައި ދާ ދާ  މިތުގައި ރާއްޖެައކަށްޤީޤައަްސލު ޙަ ،ްއޔާޮގތުން ވެއްޖެ ރާރުަގއި ައޅުަގނޑަށް އިނޭގަގ

 . އިނީ ދަދެއްއަކަހަލަ  ތް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބިރުން ފިތްކަނޑައިެގންދާ ނެ ދުަވހެއް ިގނަ ޔާ މާއްޖެ ވެއް

ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ދެ ދައުރު  ،ްއޔާހެން ދަންނަާވކަމުަގއި ެވއްޖެއަހަރޭ. އަނެއް 11އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާކީ އޮތީ 

 .ަވރަްށ ކުރުކުރު ުމއްދަތެއް އޮތީ ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ތެޭރަގިއ. އެހެްނީވމާެގ އަހަރު 11ށްލެޭވނީ ކިރިޔާ ފުރިހަމަކޮ

 ،ދައްކާ ާވހަަކއަކީ  މި ަގނެޑމެންައޅު ؛ާވހަކަ  ަވރަކަށް ބަދަލުތަެކއް ެގންނަން ޑުމެން މިކޮޅުން ކިަތންމެނއަޅުަގ

ން ނޫ ރާ ާވހަަކެއއްކު ހުރިހާ ކަމެއްއެ ނީ އެހެންނޫ ،ފާްސކޮށް އެހެންނޫނީ ާގނޫނުތަކެއް ،ބިލެއް ފާސްކޮށް ކޮންމެހެން

 ށްކަމަ ެއއަށް ެއްކޝަންތަކެއް ުނެގނެޭވ ،ސްޔަވި  ަވރަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުިރކަމުަގއި . އެކަން ކިތަންމެދައްކަނީކީ މި

ޑުމެން ަގއި ައޅުަގނކަެމއް. މިކޮޅު  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެަގނުޑެގ ާވހަކައަކީ ނޯންނާނޭއަޅު ، އްޔާޖެ ވެއް

 ،ހި ނިާވލަިއެގންއެްއޗެ އިންޖީނުތަކާ އި،ޖީއަށް ައޅުަގނޑުމެން މޫްވކޮށްފަރއެނަލް އުބަރިނި  އްސަ،ބަދަލުތަކެއް ެގނެ 

ލް ޕެނަސޯލާ އިަވޔާ  ، އަދިނެެގން އެބަޮއތް ކަތައިން ހަަވ، ތްނެެގން އެބައޮ ކަތައިން ހައޮ  އެބައޮްތ، ކަރަންޓުެގ ހަކަތަ

 ކުރެޭވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ެވސް އެަބ ބޭނުން ޕެނަލް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މާރީތިކޮށްސޯލާ ،އްޔާ ެވއްޖެ ށްކަމަ އަޅާބަލާ

ަވރަްށ  ،ެވސް އިރުންސް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާަވރަށް ބޮޑަށް މެއިންޓެނަ؛ އް ޚަރަދުތައްޔާ ވެއްޖެ ށްކަމަޕެނަލް ކޮޅުަގއި. ސޯލާ

 ކަމުަގއި ސިއްއެހެންނޫނީ ކަނޑުެގ ހަކަތައަށް ގޮ  ،އްޔާަގއި ެވއްޖެ ެއއީ ަވއިެގ ހަކަަތައށް ޮގސްސި ކަމުކުޑަާވނެ.

 ،ކޮށްފިއްޔާސްޕެނަލް ޔޫސޯލާ ށްުވރެ އަސްޓަރބައިން .ޖެހެނީ ކުރަން މިސްސް ައުޅަގނޑުމެން ޔޫބައިންއްޔާ ޓާރވެއްޖެ 

 .އޮތޭ އޮޕްޝަންތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޮގތުންމި ،ުކޑަާވނެ. އެހެންީވމާ ޗެހިންސް ޚަރަދާއި ެއއްމެއިންޓެނަ

ދެްނ  ؛ެވސް ކޮންމެެވސް ރަަށކަށް ހަމަ އިްއޔެ؟ ތިބެނީ މޫްވނުކޮްށ މި ށް އްސައެްއޗެ ކީްއެވެގންޯތއޭ އަުޅަގނޑުމެން އެ

ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ެގންދިަޔ ެވސް ކޮންެމެވސް ހަމަ  ލެއްެގ ޮގތުން އިނޭގތޯ. ިއއްޔެމިހެން ދެންނެިވޔަސް އެއީ ިމސާ

 ތެލަށް. އަޅުަގނަޑަްށ ކުރަންބިލިއަްނ ރުފިޔާ އެބަ ސަބްސިޑައިޒް  މެން އަހަެރއްެގ މަްއޗަށް އެއްާވހަކަ. އަުޅަގނޑު
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 ބަދަލުކޮށްލާ ކަމަށް  20ހުރިހާ ރަށްރަށެއްެގ ޕީކްލޯޑް %އްޔާ މުޅިރާއްޭޖެގ ވެއްޖެ ތުންޮގ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް

 ށް ބަދަލުކުރާކަމުަގއި ޕެނަލަޯސލާ ށް،އަރޖީލް އެނައުބަރިނި ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ސްފަ ބޭނުންަވނީ އްޔާ އަުޅަގނޑުމެންއްޖެ ެވ

ކުރަމުންދާިއުރ ސް ސަބްސިޑަިއޒްއި ެވބިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަެރއްގަ  އްއެ  ،ހެންީވމާ. އެއްޔާވެއްޖެ 

 ،ކުރާއިރު ރަށަކަށް ހަދިޔާޖަނަރޭޓަެރްއ  ،ެއްއކަލަ އިންޖީނެއް ،ިއެގން ނަމަެވސް ނަަގކީްއެވެގންޯތއޭ ޭއެގން ެއއްބަިއ 

 ނުކުެރެވްނީވއިޒްޑަސަބްސި ހިއެްއޗެ  އެ؟ އް ނުދެެވންީވކީޕެނަލެ އޭެގ ބަދަލުގައި ސޯލާ ،އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުާވއިރު

 ަވނަ މާއްާދގެ ތިންބިލުެގ  .ބޭނުނޭްވ  އެބަހަޅަންށައް ހުޙެލާޞް ބިލަށް އަޅުަގނޑު ކުޑަުކޑަ އި އާދެ މި؟ ކިްއެވެގންޯތއޭ

އެކު ފަސޭހައިން ކަމާހާމަ ،ށްމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮ  އޮތީ، މިހާރު މަތީން ޮގތުެގ )ޅ( ަގިއާވ

ަގނޑު ކުރުުވން. މިއަށް އަޅު މުން ހޭލުންތެރިއްއާ ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ،މުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިއްއާ

ބެހޭ އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،ކީޙަލާޞްއިނޫނީ ، އެހެންބަދަލަކީ ެގންނަން ބޭނުންާވ

މުން އްއާ ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ،ހަމަޖައްސައި މުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުއްއާ ސޭހައިންކު ފައެހާމަކަމާ ،އެްއކޮށް

ެއކަމުެގ  ،ނަމަ ދައަރާފައިވާ ފަިއާވ ުދަވސްތަކުެގ އަދަދު. ރަށަށް އު ށްކޮރަަށށް ިވްއސާރަ -1ކުރުުވން. ހޭލުންތެރި

ދަތުރުކުރުމާއި ަވއިޖެހުމުަގއި  އޮއިއި ރަުށެގ ދުަވސްަވުރގަ  . އެކި ރަށް ިގރާފަިއާވ މިންަވރުެގ ތަފްޞީލު .ތަފްޞީލު

 އިޤްތިޞާދުެގ ަމއި ދެ ެގިދެވހިރާއްޖޭ؛ ދެކެނީ  ހުށަހަޅާ ސަބަބަކަށް އަޅުަގނޑު މިޙުލާޞްއައިސްަފއިާވ ބަދަލުަތއް. އި 

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ެއއްަގާމއި މޫދުެގ ދިރުންތައް  ،ަވނީ މަސްެވިރަކމާއި ފަތުރުެވރިކަން ބިނާެވަފއި ،ށްާވމަކަ ތަނބު

ރަށްަތކުެގ  މެހެއްޓުމުެގ މައްޗަށް. ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކާއި އެދެ

ބަދަލުތަްއ ައިއ  އެ ،ންނަމުންދާ ބަދަލު ދެނެަގނެ އަކަށް ާވ ،ުޒކު ފަރުތަާކއިނާ، އި ކަނޑުަތކާ ،ދޮންެވލިަގނާޑއި

 ،. ީވމާކޭހިުކރުމަކީ މިއަދު ދިެވހިންނަށް މަޖުބޫރުެވފައިާވ ކަމެކަްނކަމުން ސަލާމަތްެވޭވނެ މަުގތައް ފަ އެ ،ސަބަބުތަކާއި

ެއއްކުރަންޖެހޭ  ،ށްފައިާވއިރުކަުމގައި ބަޔާންކޮ  ާވނެރަންބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކު މާއްދާގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ މި

ައޅުަގނޑު އަިދ  .އްޒަތްެތރި ރައީސްއިފެނޭ.  ށްމާއްދާގައި ަބޔާންކުރުން މުހިންމު ކަމަ މަޢުލޫމާތު ތަފްޞީލްކޮށް މި

 ، ާވހަަކއަކީ އަުޅަގނުޑެގ .ތުގައި އިތުރުކޮށްލަން ބޭުނންޭވ އެބަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްީޤޤައިތުރު ެއްއޗެއް އަސްލު ޙަ

 . ރާނެ މީހުންނޭކު ބޮޑު ިއމްޕެކްޓެއް އެހެންނޫިނއްޔާ މިކަމުެގ އެންމެ ،ަގނޑުމެންނަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއި އަޅު މިކޮޅުގަ 

ތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ަވރަކަށް ޤީޤަެވްސ އަސްލު ޙަ މަކު އަުޅަގނޑުމެން ކޮްށލާ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުންއެކަ

ތުަގއި ޤީޤަައސްލު ޙަ ،ޑުމެްނ މިކޮޅުން ެގންނަ ބަދަލުތަުކަގއި ަގނއަޅު  ،ިވޔަސް އިުމަގކަ ބަދަލުެގންނަން ބޭނުންިވ

މީހާ މިހިރީ  ތިމާ ،ސައްބަދަލުތައް ެގނެ އެ ،ޖެހެނީ ަގނުޑމެން މިކަށް ނާންނާނެ ދުނިޔެ ހޫނުުވމަކަށް ބަދަލެއް. އަޅު ޔަމި

 .އެްއކޮށް ދަންނަަވން އާދޭހާ ހަމަ އުމުތަުކގައިޤަ ޮގސް ެއއްކަަލ އެހެން އިކިޔާފަ ެއހެން ،ދަލު ެގނެްސެގންނޭބަ އެ

ނޑުމެްނެގ ައޅުަގ .އުމު ެގއްލެނީއޭޤައަޅުަގނޑުމެންެގ  .އޮތް ނެތިދަނީއޭ  އަޅުަގނޑުމެން މި .އަހަރެމެން ނެތިދަނީއޭ

ކޮންެމެވސް އެހެން  ،އެއީ  ކުރިން ައއި ާވހަަކއެއް  ދަނީޭއ. ތަްނކޮޅެއް އޮތް  ެގްއލިެގން މިޓީނެޝަނަލި ،ާވހަކަައކީ
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ެވސް ހަމަ ެގއްލިފަިއ  ދިެވހިާރއްޖެ ،ްއޔާވެއްޖެަގނެެގން ޫމްވކުރާ ާވަހކަެއއް އަުޅަގނޑުެމން. އެހެންއް ބިމެޤައުމަކުން 

ހުރި   ކުރިއަރާފައި ތުންޮގ ތިާޞދީ އިޤްށްމިޮގތަ ،ޗައިނާއާ ،އެމެރިކާާއއި އިމީަގ ،އްޔާ. ެއހެންީވމާއޮންނާނީ ބަދަލުވެއްޖެ

  އަންނަނީ މި  ތުގައި މިއަށް ބަދަލުތަކެއް މިޤީޤައޮކްަސއިްޑެގ ަސބަބުން ޙައި ކާބަންޑަ ،ޓޫ ބޭރުކުރާ ސީ.އޯޤައުމުތަކުން 

ކުާރ ކުޑަުކޑަ ކަމަކުން އަސްލު  . އަުޅަގނޑުމެންއަންނަނީ އޭެގން ެވސް މި ކަމެއް ހުރިހާ ދުނިޔެ ހޫނުުވމާއި މި

 ޓޫުޑ ނުދެކެން. މިހާރު ސީ.އޯަގނއަޅު ކަމަކަށް  ބަދަލެްއ އަންނާނެށްއެައކަ ،ތުގައި ހަމަ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް ޤީޤަޙަ

ހަރު ތެރޭަގިއ އަ އަށްއްޔާ ެވްއޖެ ންޮގތު ދިރާސާަތކުން ސައިްނސިސްޓުން ދައްކާ ،އްޔާެވްއޖެކުރަމުންދާ މިންަވރުން ބޭރު

  އަންނަ ބަދަލެއްއަށްބަދަލަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ މި ،ްއޔާވެއްޖެ ކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންކްރޮސް 1.5އެްއކަލަ 

 ށްދާއަދި މީތި މައްޗަ .މަސްމަހާމެހި ެގއްލިެގންދާނެ .ހި ހަލާކުެވެގންދާނެއެްއޗެ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ފަރުތަކާ ،ނޫން. އާދެ

ަވރަކަށް ބަެއއް ދިރިއުޭޅ ެއސިޑިޓީ ހައިވާ ، ަވަރކަށްއެސިިޑީޓ ހައިާވ .އެސިޑިޓީ ހަިއާވނެ ގެ ަވރަކަށް ކަނުޑެގ ލޮނުަގނޑު 

ކަނުޑެގ ލޮނުަގނޑުަގއި، ކަނުޑަގިއ  ،ާވހަަކއަކީ  ؛ހުރެ ަވރަށް ބައިަވރު  ެއހެންީވމާ، މިކަމާ ހިތައް މަރުެވެގންދާނެ.އެްއޗެ

 އިން އެހެންީވމާ، ފުްޑ ޗެ ންނަ. ުގޅިަފއި އޮ ދޭއިނ އް އެބަ ދިރިއުޅެމުންދާ ަވރަށް ބަިއަވރު ފުޑް ޗެއިނެ 

ޮގުތން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނެ  ހޭބެ ޫނނީ އޭތި ެގއްލިެގންދާނެ. ެއހެންީވމާ، މިކަމާއެހެން ،ޑިސްޓްރަކްްޓެވެގން

. އަުޅަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެން އިޢުާލނުކުރަން މާ ބޮޑަށް ެވސް ލަސްވެއްޖޭ ޖެންސީރ އިމަޓްލައިމެކް ،ާވހަކަައކީ

ެވސް އަަވހަކަށް ިމ ބިލު ފާސްކުރުމަށްފަހުަގއި ީވހާ ،އެބަޖެހޭ މި ބަދަލުތައް ެގންނަން. ބަދަލުތައް ެގނެސް

 ބީ ތި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނާ ޓޯކޭ ކް ދަޯވ ،ތިމާމީހުން ،ޢުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންޖުތަމަާވމީ މުގު ބައިނަލްއަ

ތިބީ އެ ބަދަލުތައް ެގނެސްެގންނޭ. ތި ބޭފުޅުން އެ ބަދަލުތައް ެގނެސްދޭށޭ.  އަުޅަގނޑުމެން މި ެގނެސްެގންނޭ.ބަދަލު

 ތެރި ރައީސް.މާަޔތްކޮށްދޭށޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްހިއަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީޝުކުރިއްާޔ އި 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

 އް ބެހޭ ާގނޫނެ ލުތަކާނުަވތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ . ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖުރި ަރއީސްިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ނަާވ ންދަ ބާޙަކަމެްއ. އެއަށް މަރު ިދއުމަކީ ައުޅަގނޑު ަވރަށް އުާފކުރާދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާސްެވެގން

ދިެވހިރާއްޖެ ގައި އުމުދިދުނިޔެ ހޫނުަވމުންދާ ،ކާއިދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން އެހެން މީހުން  ،އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީސާކުރާ މިންަވރު ކުޑަ. ހިއް
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ދައްކާ  ނޑުމެންއަުޅަގ ،ވިއްޔާ ަވނީ މަށްކަ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކޮށްފިތޯ. އަދާނުކޮށް ދާ ،ާގތަށް ދާއިރު

އެ ާގނޫނުެގ ބިލު  ،ލައިއިމިފަދަ ާގނޫނެއް އެކުލަވަ  ،ާވނެ. އެހެންކަމުންޑަބުރަދަން ކު ،ބަރުދަން ާވހަކަެއްއެގ

ިވ ދެއްދިެވހި ސަރުކަށާއި އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރކޮށް ޓަކައިކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުިވ ،ކުރުމަށް ޓަކައިފާސް

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަންަނަވން.  ކުރުޝުންނަވައި ދަ ބާޙަ މަރުމެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ހޯރަފުށީ

އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ   ،އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނައި  ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލަކީ

ކޮށް ހުރި ނު ،އުމުން ކުރަންޖެހިފައިާވޤަ ެގނޑުމެން ޮގތުން އަޅުަގ ުގޅޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ

 ،އްކާތެިރވެ ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ރަ ،ެވސް އެބަހުރި. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެތައް ކަމެއް

އެންެމ  ޒުަވމުންތަންފީ ،ސިޔާސަތުތައް ެއކަށައަަޅއި ،ނެތުންއަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅިަފއި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި

ކަނޑުެގ  ،ޫނން. މިސާލަކަށް ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކޮށް ތިބި ާވހަކައެއް ،އެދެޭވ ޮގެތްއގައި ނުދިއުން. މީެގ މާނައަކީ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ދާއިރު ދުނިޔޭެގ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމުެގ ސަބަބުން އުފުލިެގން ،ލޮނުަގނޑު ހޫނުުވމުެގ ސަބަބުން

ެގ ލޮލުެގ ންއަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ، ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ކުރަމުންދާކަމީ ައސަރު ަވރަށްރާއްޖެއަށް ޭއެގ ނޭެދޭވ

ަގއި ހުރި މަސްތައް ތަކުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ރަށް ިގރަނީ. ފަރުތައް މަރުަވނީ. ރާއްޖޭެގ ަކނޑުކުރިމަތީ

ރުކުރުމަކީ ެއއީ ހަމަ އާއްމު ށް މަސްތައް ދަތު ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަ އީ ހޫނުަވުމންދާ ަވރަކަށްމަދުަވމުންދަނީ. އެ

ކަނޑުެގ  ، އަންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުންށް ކޮންމެ ދުަވހަކު ެވސް. އަދި މޫސުމަ ،އުސޫލަކުން ހިނަގމުންދާ ކަމެއް

އަދި ދުނިޭޔެގ ތަފާތު ތަންތަނުގައި ތަފާުތ  ،ައއިސް ިވރުމުެގ ސަބަބުން ،ލޮނުަގނޑު އުފުއްލުމުެގ ަސބަބުން

އަެނއްބަިއ  ،ަގއި ފެން ބޮޑުުވމާއި ބަެއއް ދިމަދިމާ ،ތޫފާންތައް އިތުުރުވމާއި ،ބުންކުތުުމެގ ަސބަ ނުމައްސަލަތައް

 އެިކ އެތައް ތަފާތު މައްސަލަތައް ދުނިޔޭެގ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށްެވސް އެތައްމި ނޫން ،ގައި ވައި ބާުރުވމާއިދިމަދިމާ

 ؛ހައުސް ޭގސަސް ނެތި ޖަްއަވށް ބޭރުުކރާ ްގރީން އްޓުމެއްއް. އަދި ހުމިންަވރަށް ކުރެެވމުންދާކަމީ ެފންނާން އޮތް ޙަޤީޤަތެ

ބޭނުންކުރާ   ށްއެއީ ދުނިޭޔެގ އިްނަޑސްޓްރިއަލް ހަރަކާތްތަކުންނާިއ ދަތުރުފަތުރަ ޭގްސ ހުރޭ. ބާަވތްަތކުެގ އެކި ތަފާތު

ންކުރާ ސިމެންތި  ރުމަށް ބޭނުތްކު އިމާރާ، ކަްނކަމަށް ބޭނުންކުރާ ލައަދި ދަނޑުެވރިކަމާއި މިކަހަ ،ތެލުެގ ސަބަބުންނާއި

ފަދަ  އިންާނއި މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކުން ދުނިޭޔެގ މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނައާމިކަހަލަ ކަންަކމުެގ ޒަރީ  ،އުފެއްދުމާއި

ލިމަޑުކަން ބަމީެގ ސަބަބުން  .ދޭސާފުަވމުންނުޖައްުވ  ޖަްއަވްށ ބޭރުަވމުން ކޮންމެ ދުަވހަުކ ދޭ. ހިޭގސްތަާކއި ެއއްޗެ

 އާ ނޫން. އޭެގ ަސބަބުން ބައެއް ޒާތްޒާުތެގ  ނި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ހޫނުަވނީ އެކަންޏެއްރުޭވ. ހަމައެކައިތު

ެގ މު ބޭރަށް ހިންުގ ؛ފަދަ ޑައިިރއާ ،ފަދަ މެލޭރިއާ ،ބަލިމަޑުކަން އިތުރުުވމާއި ،ުވޫޖދުުވމާއި ޖަރާސީމުތައް ދުނިޔެއަށް

 ށް ފުޅާެވެގންދިއުމާިއ، މިއީ ހިނަގމުންދާ ކަންތައްތަްއ. މިކަމުެގ ސަބަބުން ަވރަ ބަލިތައް އިތުރަށް .މި ދެންނެީވ ާވހަކަ

މިތަނުން ކާބޯތަކެިތ ންެވސް އެބަ ދިމާޭވ. ހަމަ އެހެންމެ ދުނިޔެޭގ އެތަ  މައްސަލަތަކާޙީއް ޞި ،ސަލަތަކާއި ބޮޑެތި މައް

މިކަމުެގ ސަބަބުން އިންސާނީ ފުޑް  ުރ ދަށަށް އެބަދޭ.އުފެއްދުމަށް ހުރަސްތައް ުކރިމަތިޭވ. އުފެއްދޭ މިންަވ
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ެވްސ  އަތުެވދާނެ ނުރައްކަލަކުން ެވސް ސަލާމަތްެވ އޮތުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ދިެވހިާރއްޖެ ށްސެކިއުރިީޓއަ

 ެވން ކުރަންހުރި ތައް ހިޔާތްކުރެ ރުފަ ،ަގސް އިންދުން ަކމެއް. އަޅަިއެގން ތިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ެވސް ކުރަންޖެހޭނެ

ަވރަކުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަށްރަށް އަންނާެނ  މުންދާރަށް ިގރުން ހުއްޓުުވން. އަދި ލޮުނަގނޑު އުފެލެ ،ރުންތްކުއްކަމަސަ

 ؛ެއުޅން. މިއީ ެވސް ކޮންމެހެން އި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ދުރާލަ މަށްހަލަ ކަންަކމުން ސަލާމަތްުވމިކަ ،އުދައެރުމާއި 

ުގނައަކުން ރާއްެޖއިން މަްއޗަށް  އެތައް  ،ށް ަތއްޔާުރެވފައި އޮތް މިްނަވރުމަކައެ ،ެގ ުއސޫލުތައްޓުޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަން

ފިޔަަވޅުަތްއ  ެވްސ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަަމށް އަޅަންޖެހޭ ންކަދަންޖެހިފައިާވެގން

 ،މުކަމާއިންތިމާެވށި ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ މުހި އުުމތަކުެގ މެދުގައިޤަ ދުނިޔޭެގ !ތެދެއް .އެޅެންާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މެދު އިންސާނުން ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށް ކުރެވޭ  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްުލންތަކާ

 ނެ.މަސައްކަތްތައް އިތުުރަވމުންދާކަން ެވސް ފާހަަގކުރެޭވ. ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ެވސް މި ަކންކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ

 މި ކަންަކމުން ސަލާމަތްުވމަށް އަޅަން  އިއިން ާރއްޖޭގަ އާފާސްކުރެޭވ ބިލުެގ ަޒރީ މިައދު މި ،ޑު ަގބޫލުކުރަނީނަގއަޅު

އަދި ެއ ސިޔާސަުތެގ  ،އެ ކަންކަމަށް ޭބނުންާވ ސިޔާސަތުަތއް ެއކަށަައޅައި ،ހުރި ފިޔަަވޅުތަްއ އިތުރަށް ަތފުސީލުެވ

އަޅަންާވނެ ފިޔަަވޅުތަްއ  ،ބަދަލުތަކުން ސަލާމަތްުވމަށް އަޅަންޖެހޭ ނަ މޫސުމަށް އަން ެގ ނިސްބަތުންއިން ރާއްޖޭއާ ޒަރީ

މިީއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ނަކަށް ެނތޭ ޒިންމާއިން ރެކެޭވކަށެއް ންކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެ ރާއްޖެ ެވސް އަޅަމުންދާނެ

ޓަށް އަންނަނީ ކުަޑަވެރއްެގ ށްތިާމވެ  ދުނިޭޔެގެއކިެއކި ކަންކަމުން  ހިންާގ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ހަރަާކތްތަކުން ނުަވތަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ  ،ނެތޭ. ނޫން  ކަމެއް ބަދަލެކޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި އަޅާ ފިޔަަވޅަުކން ާވނެ

އަޅުަގނޑުމެން ހިންާގ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުެގ ނިސްބަތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް  ،ރައްޔިތުން ތިބި ނިސްބަތުން

ހިއްސާ އަާދކުރެެވްނާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރަންާވނެ. ައޅުަގނޑުމެން މެންެގ ޅުަގނޑުއަ

ންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ޅަޓާއި މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ ނުރައްކަލުން ސަލާމަްތާވން އަށްތިމާެވ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ދުނިޭޔެގ އެިކއެކި  ،ްނ ބޭނުންނަމަރިތިބެމެން ދިއަުޅަގނޑު ،އުމެްއެގ ޮގތުން ޤަ އަޅަންާވނެ. 

ދުނިޭޔަގިއ  ،ކެތި ުއފެދޭ މިންަވރަށާއިކާބޯތަ ،ދުނިޔޭެގ އުފެއްުދންތެރިކަމަށާއި ،އުމުތަކުެގ ހަރަކާތްަތކުެގ ސަބަބުންޤަ

 ޓަަކއި ައޅަންޖެހޭލާމަްތެވ ތިބުމަށްސަ ފެތުރޭ ބަލިމަޑުކަމުެގ ސަބަބުްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވދާނެ ނުރައްކަލަކުން

ކަެމއް އަިއސް ބޯމަތިާވނީ. މިސާލަކަށް  ،ރާަވިއެގން އަޅަިއެގން ތިބެންާވނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އިފިޔަަވޅުަތއް ދުރާލަ

ެއއް. ެއއިން ސަލާމަތްުވމަށް ޓަކަިއ ދަނީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ރޯާގ ދުނިޭޔަގއި ފެތުރެމުން މި ެވސްމިހާރު !ލަާވބައް

 މިލިއަން މީހުނަށްުވރެ 7000 ،އިދުނިޔޭގަ  .ޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއަ

 އޮންަނ ންރު ދުނިޔޭަގިއ އެބައުޅޭ. އެ އާބަދީ ދަނީ ައދިެވސް އިތުުރަވމުން. ދުނިޔޭެގ ކާބޯތަކެތި ހައްދަިގނަ މީހުން މިހާ

. އެހެންީވމާ، ަވރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާއެީކ އަޅުަގނޑުމެން ފިޔަަވޅުތަެކއް މުންދުަވބިމުެގ ނިސްބަތުން ަދނީ މަބިން، 

 ކުރިމަާވނެކަމާ  ެވސް ަވރަށް ބިރުެވރި ނުަރއްކާތެރި ކަންތައްތަކާ ނީ ނަސްލަށްއިންސާ ،މުޅި ދުނިޔެއަށް ،ނާޅައިފިނަމަ
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ީވމާ މިހެން ަވނިއްޔޭ،  ެއެވިނހެން ޔޭ،ަވނިއްނެތް. އަޅުަގނޑުމެނަށް ދެއްކިދާނެ މިހެނީްވމާ އެހެން  މެދު ޝައްކެއް

ތެދުފުޅެއް. ހޫނު މައްޗަށް ދިއުމުން ދުނިޭޔެގ ހުިރ އައިސް ފަށަލަަތއް ިވިރެގން  .ީވމާ މިހެން ެވދާނޭރު ހައުސް ބޭްގރީން

ަވަރކަށް އަހަުރ ނުަވތަ އިންޑަސްޓްރިއަްލ  100ދާނެ. ޭވތުެވިދޔަ  ފައިބާނެ. ކަނޑުެގ ލޮނުަގނޑު މައްޗަށް

 ުވރެ ޑިްގީރއަށް  3މިން ާގތްަގނޑަކަށް ހަމައަށް ދުނިޔޭެގ ހޫނު ަވނަ ަގުރނުގައި ފެށުނު ފަހުން މިއަދާ 18 ޝަންއުޮވލިރި

 ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން މިއަދާ  1950 ،ަވނީ ތެެރއިން އެންމެ މައްޗަްށ ޮގއްސަމައްޗަށް ހިނަގއްޖެ. އޭެގ ެވސް

ބެހޭ  ކަމާިމއީ އިނޭގތޯ.  އީ އަުޅަގނޑު ދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޫން ހަމައަށްކަން ެވސް ދިރާސާަތުކން އެބަ ދައްާކ. މި

ހުރިހާ ކަމަކަށް  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއް. ކެން ހުރި ކަންތައްތަދިރާސާތައް ކުރާ މީހުންެގ ހޯދުންތަކުން ފެންނާ

އަންނަ ބަދަލުން ލޮނުަގނުޑ ބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤަުއމު އެބަޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަަވޅުތަކެއް އަޅަން. އެއީ މޫސުމަްށ 

ޅޭނެ ކުޑަ ޤައުމުތަުކެގ ތެޭރަގިއ ހުށަހެ ށްކުިރމަތިާވ ނުރައްކަލަ ންއެކަންކަމު ،ދާނެެގންބޮޑަށް ިގަރއި އެންމެ ،ބޮޑުީވމާ

 ބޭރުން އެތެރެކުރާ ޤައުެމއް. އި،ފައްދަ ނޫދިެވހިާރއްޖެއަށް ޭބނުންާވ ކާބޯތަކެތި  ،ދިެވހިރާއްޖެ ހިމެނޭ. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ 

ކަންކަމަށް ެވްސ  މި ތައް،ެވސް ކާބޯތަކެތި ބާަވތް އަދި މިނޫން ،ހަނޑޫ ކަމަށް ިވޔަސް  ،ތަރުކާރީ ކަމަށް ިވޔަސް 

ފިޔަަވޅުތައް ައޅަން. ދުނިޔޭެގ ދެަވނައަްށ  ،އަޅަންހުރި، އެޅެންހުރި އިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިވސްނައިެގން ދުރާލަ

  ފު ބޯފެން ލިބުން ދަތިާވނެ މޫސުމަށް މިއަންނަޅި ދުނިޔޭގައި ެވސް ސާފެނުެގ މައްސަލަ. މު ،ދިމާާވނެ މައްސަލައަކީ

ބޯން އިންސާނުން   ،ބޯފެން ެވސް މަދުަވމުންދަނީ. ސާފު ަވންޏާ. މިހާރު ށްދާ ކަމަށްއަބަދަލުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރި

ފަދަ  ނީ މަދުަވމުން. މިހުރި ފެން ެވސް ދަ ދަނޑުެވރިކަމަށް ބޭނުންކުރަން ؟ބޭނުންކުރާ ފެން، އަދި ކީއްކުރަންތޯ

ްއ ޤައުމަީކ ދިެވހިރާއްޖެކަން އަުޅަގނޑުމެްނ ބޮޑަްށ ކުާރނެ އެ ކަންކަމުން ނޭދެޭވ އަަސރު އެންމެ

ހައުސް ޭގސް ްގރީން އަުޅަގނޑުމެން .މީސްކޮޅު މަދު .ބިންކޮޅު ަމދު ނަކީނުާވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނައްތާލައިެގންހަނދާން

ތަށް ުކޑަ އަުޅަގނޑުެމންެގ ނިސްބަތް މިޮގ ،ބަތުން ަވރަށް ުކޑަ. އެހެންނަމަެވސްޖައްަވށް ދޫކުރާ މިްނަވރު ެވސް ނިސް

ކުރަމުންދާ  ،މީެގ ނޭެދޭވ ައސަރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިުތންނަށާއި، ދިެވހިރާއްެޖއަށް ުކރާނެ މިންަވރު ،ނަމަެވސް

ންޖެހޭ ކަމެއް. ން ފުންކޮށް ިވސްނާިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެ ،މިންަވރު ނިސްބަތަކުން ކުަޑެއއް ނޫން

އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ާގނޫނުތައް  ،ކުރަން ބޭނުން ނަމަެވސްން ހިމާޔަތްރާއްޖޭެގ މަސްކަނޑުަތއް ައޅުަގނޑުމެ

ޮގތް ދުނިޭޔެގ ަޤއުމުތަުކެގ  ދޭތެރޭ ދެކޭ  ސިޔާސަތުަތްއ ކަނަޑއަޅަިއެގން އަުޅަގނުޑމެން މިކަންކަމާ ،ފާސްކޮށްެގން

އެންމެ ބޮޑަށް މީެގ އި ދި ުދނިޔޭގަ ދިެވހިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެިރަކމުެގ ފިޔަަވޅު އަޅަން. އަ ،ެގނެސްެގން ސަމާލުކަމަށް 

ންނަ ނޭދެޭވ ައސަރުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ކުާރ ޤައުމެއްެގ ަހއިސިްއޔަތުން އަމޫސުމީ ަބދަލުތަކުން  ،ނޭދެޭވ އަސަރު

އަުޅަގނުޑ  ަތކަށްުވރެ އެތައް ތަނެއް ިގނަ. ބޮޑު. އެކަްނކަންދިެވހިރާއްޖެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެހެން ކަންތައް

ެގންދަާވެނ ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރައްަވމުން  ނުކުރަން ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ކަމާ އްޝައްކެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މާފަންނު މެދު ދާއި ،އަރުަވނީފުރުޞަތުބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެން 

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

މަށް އަންނަ  ތްތެރި ރައީސް. މޫސުބެހޭ ބިލު. އިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ މިހާރު ،ދިެވހިާރއްޖެއަށް ކުާރ އަސަރު. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީުގިޅެގން  ބަދަލުތަކާ

ކަމެއް ނޭނެގ ިގނަ ރައްޔިތުންނަކަެށއް.  ކުރިއިޢުލާނު ،ކޮށްެގން. އެހެންނަމަެވސް ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އިުޢލާނު

ޓަށް ބަދަލު ށްޅަނުގ މޫސުމެއްގައި މާލޭެގ ެވމާލޭގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ހު މި ދިރިއުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން

. މާލެ ހުޅަނުގ މޫސުމުގައި އޮންނަނީ ދުމަށްޓަކަްށ ޓަށް ބަދަލު ެއބައާދޭށްއްދުތަކުެގ ެވހަސަރަ އެބައާދޭ. މާލެ ަކއިރި

 އޮތީގައި ދޭ. މާލެ ހުޅަނުގ ފަރާތުދުަވސްތައް ެވސް  ލާ ހޮޑު އިެވފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުޑަކުދިން ކެްއސަ

ޮގނޑު. އެއީ މުިޅ ދުނިޔޭެގ ތިމާެވށްޓަށް އަންނަ  ބުނި ެގނެސް އަންދާދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން ެގންނަ ކުނި

އެބަ ނަގޅު މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރާ ަކމެއް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ރަ

 އެ  ،ބޫލުކުރާ ޮގތުންަގަކމެއް. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެްނ  ުވނު އެ ކުރަންޖެހޭ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ނުކުރެ 

ފުއްޕާޭމެގ  ިއ،އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަ ،ރޯާގޖެހި ،އި މަސައްކަތާިއެގން ެވސް އެަބއުޅޭ. ިގނަ ކުދިން ހޮޑުލަ

އަދި  ،ކޮށްނުކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ އިޢުލާރައީސް.  ޭވ. އިއްޒަތްެތރިިގނަ ކަންކަން ދިމާ ަވރަށް ،މައްސަލަތަކުަގއި

 މިއާއިރުަގއި ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިެގން މުސްތަޤުބަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ރާާވ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ރައްޔިތުްނ  ެވހިތެރި ރައީސް. ދިއުފެދޭ އިްއޒަތްސުާވލު ށް ުގިޅެގން ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑ

 ކުރަންޖެހެނީ. ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ، ރާއްޖޭެގ ދަނޑުބިންަތއް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމަލުޢަކޮންކޮން ޮގްތޮގތަކަށްތޯ 

އެބަ ހަލާކުޭވ ދަނޑުބިންތައް. ކޮބައިޯތ  އިއަރަރާޅު ،ލޮނުަގނޑު އުފުލިެގން ނުަވތަ ،ުގިޅެގން ފެންބޮޑުެވ

 9އެެވސް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދަނޑުެވިރކަންކުރާ  ؟އި ދަނޑުެވރިަކންކުރާނެ ޮގތްތަކަކީމުސްތަޤުބަލުަގ

ނޫންތޯ  ހާރުން މިހާރަށް ދޭންީވއަކީ އަންހެން ދަނޑުެވރިން. މި 54ތެރެއިން %ހާސް ދަނޑުެވރިން އެބަތިބި. އޭެގ

 .ކޮށްޞަޚާއް، ށް އެބައޮތްރަ  60ރިކަން ކުެރޭވނެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދަނޑުެވދަނޑުބިންތައް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރަްނ ޒުތަންފީބެހޭ ބިލުގައި  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ރަށްތަެކއް އެބަހުރި. މިހާރުން މިހާރަށް ޞަޚާއްށް ޓުއަރިޒަމަ

އަންނަިނިވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ގައިަވނަ މާއްދާ  19އަހަރު އެބަ ނަާގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުެގ  2ސް ެވ

ން މާްއދާެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ ޮގތް. މި ބިލުަގިއ ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކުރަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.ލާޙު ޮގތަށް އިޞް
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 އިަލއި،ުދަވހުެގ ތެރޭަގއި އެކުލަވަ މަސް 12މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަނަށް މި ާގނޫ ލަންޖެހޭ މެދުރާސްތާެގ ޕްލޭންއިއެކުަލަވ

ންޖެހޭ އިލަމާއްދާެގ ދަށުން ިމނިސްޓްރީން އެކުަލަވ މި ؛ޮގތް ުކރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާިއޞްލާޙު. ކުރަްނާވނޭއާއްމު

. ކުރަންާވނޭާއއްމު އިލައިމަސް ދުަވސްތެރޭގައި ެއކުލަވަ  3މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަމެދުރާސްތާެގ ޕްލޭން މި ާގނޫނަށް 

ނުަވ ހާސް އިުރގައި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ދުަވސް ތެރޭގައި އާއްުމކޮށް އިޢުލާންކުރާމަސް 3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބިންތައް ދޫކުރާ އުސޫަލކީ ެވސް ަވުގީތ ބިންތައް އެނެގންޖެހޭ. މިހާރު ދަނޑުދަނޑު ެވރިންނަށް ދޭންޖެހޭދަނޑު

ާދއިމީއޭ ބުނެ ދެނީ.  ،އަތުލާނެ. ަވުގތީ .ާވނެ ދަނޑު ނަާގނެނުއަހަރު  އި ައޅަޅުބިންތަކެއް. ހަމަ ޮގާވްނކޮޑުނދަ

ެރޭވނެ  ެއކަމެްއ ކުސްދުަވަހކު ވެ  ކޮންމެެވސް މީހެްއެގ އަުތން ނަާގނެ. އެކަމަކު،ިބން  ،، ދަނޑު ސްެވއެހެންނަމަ

 ؛ކިއުރިޓީ  ސެޑްފު ،ތެރިކަންއްޖެއިން ކާނާެގ ަރއްކާ ރާުގޅިެގން ދިެވހި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ، އެހެްނީވމާ ޮގތެއް.

މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ  ،މަޑުކަމާބަލި ، . މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއިއިގަ  ތެރޭެގބަލިމަޑުކަމެއްނީ އުޅެ އި މިހާރު މިަގޔޭދުނި

، އަުޅަގނޑުމެން މި ެވްސ ދުނިޔޭގައި ދިިރއުޅެނީ. ެއހެންީވމާލުަގއި ިއންސާނުން ެވސް އަބަދުބަތެރޭގައި މުސްތަޤު

ްށ ކަރަލް ޤައުމަކާބަން ނިއުޓްރުަގއި ެވސް  ރަްއކާތެރިކަމުެގ ފިޔަަވޅު. މަނިކުފާުނެގ ެވިރަކމުގައި ެވސް އޭނީކަާވހަކަދައް 

ހިރާއްޖޭަގއި ެވދި  ިއ،އެ ިމންަގނޑާ ،ޓޫ ބޭރުކުރާ ސީ.އޯ އިފަްއދައުއްޖޭަގއި ރާ ހިެވދި ،އަޅުަގނޑުމެން ަގސް އިންދަްނެވެގން 

ތް ެވސް ކުރެުވނު. އެ ކަންތައްތައް ެވްސ ކައެ މަސައް ؛ހަމަާވަވރަށް މިންަގނޑު އެ ،ކާބަން ދޭ ަގސްަގހުންއުފެ

މާލެ  .ރި ަރއީސްތްތެދިެގން. އިއްޒަހެކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް  ންާވގޮ ޅު ތަ ފަނޑުެވރިކަން ނުަވދަ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ކުރެޭވނީ

ިއ ފަކޮށްލާޓުލޯޚިޔާލެއް ފް ،ަވޑަިއެގންރު މިކޮޅަށް ޓަޮގާވންކުެރޭވކަށް ނެތް. ިއއްޔެ މިިނސްއްދުަގއި ފަޅުހަސަރަ

ރޭަގއި މުްސތަޤުބަލުގައި ފެނުެގ ތެ ޔާއި ލޯތަކުގަ ަގބަ ޓަރ ހަމަ ޯވ ަގއި ތީ. ދެން އަުޅަގނޑުެމން ޚިޔާލުެގ ތެރޭ ަގަވަޑއި

ިއރު ެވސް ހުަވފެނުން ެވްސ ޚިޔާލަށް ެވސް އަންނަީނ ރި ނިދަން އެ އަުޅަގނޑު ރޭގައި ިއ،ދިރިއުޅޭނެ ޮގްތޮގތާ

. ެވސްނަނީ އަދިޓްޭވެވ އިންތަން. އެ ޚިޔާލު ހަމަ ފްލޯ ރިއުޅޭދިލޯ ައޅަިއެގން މޫދުގައި ައޅުަގނޑުމެން ަގބަޯވޓަރ

ރި ރައީްސ، ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުާރ ތްތެިއްއޒަ ؛ފަުޅަގއި  ެގ، މުސްތަޤުބަލުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން މާލޭއެހެންީވމާ

ތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ހާ އެއްޗެއް ކަނޑަށް އަޅަނީ. ސެޓެަލއިޓުކުނިބުންޏާ އެ ހުރި ،ކެމިކަލް ިވހަ މާއްދާތަކާއި 

ެވފަ. އެތެރެަވރި އެއްކޮްށ  އްދު އޮތީ ޮގނަޑަކށްހަރަދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަ. ޓެކްނޮލޮޖީ ެވސްމިހާރު އެބަހުރި  .ފެނޭ

ހި ޗެއެއް  ެގންނަ ކުނިތަކާ. ރިސޯޓްތަކުްނ އިއޮތީ. ބޮޑެތި ޮގނުޑޮގނޑު އެަބއޮތް ކަނޑު އަީޑގަ  ެވފައި ހަމަ ޮގނޑަށް

ދުުރާވތީެވ ަވކި ހިސާބަކުން ކަނޑަށް ނުކުެމ  ،ތީާވނީަގއި ެގންނަން ުއނދަޫގ ހަމަ ކަނޑަށް. އެއީ ދޯނީެވސް ައޅަ

ކު މައިދޭ. ައސްލު ެއކަކަ ހާސް ރުފިޔާއަްށ ެވްސ ުކނި އު ަފސް. ާޔއަށް ެވސް ކުނި އުަކއިދޭރުފި ހާސް  ހަތްއަޅައިލަނީ. 

ފަރާތުން  އެއް ، ބަ އެހެންީވމާ ޓާ ހިސާބަކަށް.ށްފިޔާއަށް. އެ ުނެގނެޭވނެތާ ތިލަފުރުނަރަަވަރކަށް ހާސް ކުނި ެގެނޭވނީ ފަ

ލޮލަށް ނުފެންނަ ހިސާބަށް   ،ނުކުމު ޔާއަށް ެވސް ކުނި އުަކއިދެމޭ. ބޭރު ކަނޑަށްހާސް ރުފި ތިން  ބުނޭ ތިމަންނާއެބަ

ކެނީ. ފައިސާ ނެްތ އުކުނިދީެގން ރި ދީެގން. ފައިސާ އުކެނީ ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ލާލަނީ. ކުނި އޮއްސާ



22 

 

ބަދަލު  ިސާޔސަތުތަކާއި މި ބިލަށް ދުނިޭޔެގ މޫސުމާއި އަުޅަގނޑުމެންެގ މި، ީވމާކުންޏެއް ނުއުކޭ. އެހެން ނަކަށްމީހުން

ޑު ބިންތަްއ ނނަށް ދަންޑުެވރިދަނހިރާއްޭޖެގ ެވހާސް ދި މިހާރަށް ެވސް ނުަވ ންރުހާއަޅުަގނޑުމެން މިއަންނައިރުަގއި 

ންނަށް ބަ ދޭންޖެހޭ. ދީެގން އަޅުަގނޑުމެކޮންމެ ދަނޑުެވރިޔަކަށް ބިމެއް އެ .ރި ރައީސްތެ އިއްޒަތް ،ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭ

ކާާނެގ ރަްއކާތެރިކަމަީކ  ެގމިކަން ކުެރޭވނީ. ދިެވހިރާއްެޖއިން ކާާނެގ ރައްކާތެރިކަްނ، ދިެވހިރާއްޖޭ  ބަލުގައިޤުތަމުސް

 ؟ރަންތޯއެްއކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ކަނީ. ކަނީ ީކއްކު މާއްދާތަކާކުރާ ިގނަ ކާނާ ކެމިކަލް ންއި ބޭނުހިރާއްޖޭގަ ެވދި

. ހަމައެކަނި ބަނޑު ފުރާކަށް ޅުަގނރައް ހޯދަން  ރައީްސ. ޞިއްޙަތެރިބަނޑު ފުރާކަށް ނޫން ހަމައެކަނި އިްއޒަތްތެ

ތުްނ ޮގްށ ނުލިބޭ ޞިއްޙަތަށް ރަނަގުޅ ކާނާެއއް. ިޞއްޙީ ކަމެންނަ، ދިެވހިރާއްޭޖަގއި މިހާރު އަުޅަގނޑުކުނޫން. އެކަމަ

ކުރާއިުރަގއި ެވްސ ޮގާވންަދނޑު އި، މި ރާއްޖޭަގެއހެންީވމާަގނޑުމެންނަކަށް. ާނއެއް ުނލިބޭ އަޅުކާނަގޅު ކާން ރަ

ސް އެބަ ދޭންޖެޭހ ެވހާރު ަވުގތަްށ މިންުގޅިެގްނ އަުޅަގނޑުމެން ަވުގތު މަރޖެންސީއާކްލައިމެޓް އި މުސްތަޤުބަލުގައި

ނެ ޮގތް ހަދައިދޭްނީވ. ޭވެވސް ޮގާވންކުރެ . ފަޅުތަކުގައިންނެ ޮގތް ހަދަޭވްނކުރެބިންތައް ރައްޔިތުންނަށް. ފަޅު ޮގާވޑުނދަ

ޔަްސ ތުރިސްތަެކއް މިތާ އެަގސް ހުޔާަފއި ަމރޖެންސީއޭ ކިުގޅިެގން އަުޅަގނޑުމެްނ ހަމައެކަނި ކްަލއިމެޓް އި އާމި

ހަމަ  ޔާލުޚިއެ ެރ އަދިެވސް ސުން. ައޅުަގނޑު ހަމަ އިއްެޔއިރި ރައީސްތްތެރެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަސަރާނެ އަމިއިން ކު

ބަލުގައި ފަޅުތަުކަގއި ދިރިއުޭޅ ޮގތް. ދެން އެއީ ރަނަގުޅ ޤުައޅުަގނޑުމެން މުސްތަ ލޯަގއިަގބަ ރޓަޯވ ،ެވ އިންނަނީޓްޭވފްލޯ

ހަމަ ނަާގފަިއ  ،. އަޅުަގނުޑެގ ޚިޔާލަށް އައީސްރި ރައީޒަްތތެެގސްޓަކަށް ިއއްޭވނެ ލެ ޮގތެއް. އެ ކޮޓަރި ެވސް ިވްއކައި

ަގިއ ިވްއކޭނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭ  ަގއިރ ބީ.އެން.ބީެއއަެގސްަޓކަށް.  އޭލޯ ިވއްަކއިލާނީަގބަފްލޯޓްކޮށްލާފައި 

މި ކަންކަން ެވްސ  ،ހޯމް ސްޓޭ ،ބީ ރ ބީ.އެން.އެއަ ،ެއއީ ޑީ.ީޕެގ ިސޔާސަތެއް .ެގ އެމްން ހަމަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ

މެންނަށް މި ބިލުން  އް ައޅުަގނޑުތަޞައްުވރެ ،، މުސްތަޤުބަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން އުޭޅނެ ސިފަކުރެޭވ. އެހެްނީވމާ

 ޞަަތށް.ފުރު. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދެްއިވ ޭވއެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޯވޓަރ  ؛ކޮޅެއް ކުރީަގއި ައޅުަގނޑު ބެލި ފިލްމެއްންަވީނ ތަ. އަުޅަގނުޑެގ ހިތަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ންބަރު އެ ފިލްމު  މެ ތެރިއިްއަޒތް ،ނަރ އުޅޭ ފިލްމެއް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީޓް ކޮސްޔާ ފިލްމެއް. ކެިވން ލްޑް ކި ޯވ

ިރ ތްތެަވނީ މަތިެވރި ދާއިާރެގ ިއއްޒައަރު ފުރުޞަތުމި. އަޅުަގނޑު މިހާރު ހެންކަަމކަށް ެވދާނެއްދިެވރިބަލައިލުން ބު

 ރަށް. ރީމެންބަރު ޙަސަން ޒަ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރުރީމަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަ
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ަޓކީ ށްެވރަްއކާތެރި ތިމާ ،ނުންާވ ފަދަިއންބޭމަށް ސާފު ބޯފެން ހުރުއްާޔ އއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އިންސާނާ ދިރިކުރިޝު

ުރަވިއ މޫސުމުަގިއ އި ،ަވނަ ދުަވހު 6ނަކަތުން  ހާހިޔަިވ .ރި ރައީސްތެތް ކަމެއް. ިއްއޒަންކޮންމެހެން ބޭނު މަެވސް ހަ

 .ރައީސް ތްތެރިރާ ކަމެއް. ިއއްޒަންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިެގންދާކަމީ އަޅުަގނޑު ނުހަނު އުފާކުރައްޔިތު ލެއް މި ބިމިފަދަ 

 ން  ނާުޒކުކަެގޮގތުން ރާއްޖެޭގ ތިމާެވށީ ބެހޭ ކާންނަ ބަދަލުތަ އަށްމޫސުމަ ެވސްޚުގައި މިއީ މިރާއްޖޭެގ ތާރީ

ރަތަމަ ބިލު. އެކަމަށް ަޓކައި ސަުރކާރަށް އަުޅަގނުޑ ހަޅާ ފުށް ހުށަހަސަރުކާރަކަށް ިވސްނިެގން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ޓަށް ށް ދުނިޔޭެގ ތިމާެވ ،ްނޖެހޭލަަގކޮށްހައަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ފާ .ހަމަ ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ތާރީޚުގައި ެވސް އެންެމ  ެގރާއްޖޭ ރިކަމަށް ޓަކައި މި ރަްއކާތެެގއުމުތަކުމި ކުދި ޤަ ،އް ތަތި ބަދަލުއަންނަމުންދާ ބޮޑެ

ޙައްމަދު ނަޝީދު. މުަވނަ ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް  19 މިއަދު ،ެއއް ބޭފުޅަކީ ރިކުސައްކަތްމަބުރަ 

އެއް ބޭއްިވެގންދިަޔއީ މީޓިން ޯވޓަރ ކެބިނެޓު ރޑަންއަ ރަތަމަމެ ފުއެން ދުނިޔޭެގ ،ން ބޭނުންލަަގކޮށްހައަޅުަގނޑު ފާ

ދުނިޔޭަގިއ  ،ެދަވނަ ބޮޑު ހަނުގރާމަ ނިމި .. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއިަމނިކުފާނުެގ ެވިރކަމުގަ  ،ޢާމަތުަގއިޒަެގ ކުފާނުމަނު

ޭގސް ބޭުރކުރާ ށް ިވހަަވޭޔެގ ޖައްތިޞާދީ ހަނުގރާމަެއއް. އެ ހަނުގރާމަތަުކަގއި ދުނިފެށުނީ ސިނާޢީ ހަނުގރާމައެއް. އިޤް

ިގަނ  ށްށް ަވރަނަތައް ަހމަ އެޮގތަށް ކުރަމުން. އަުޅަގނޑުމެންބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އަދިެވްސ އެ ދަނީ އެ ކަން

ެއޮގތުްނ  .ތެރި ރައީސްތްއުމުތަކުގައި ބޭްއިވއްޖެ. އިއްޒަދުނިޔޭެގ އެކިއެިކ ޤަ އްތަަވރަށް ިގަނ މީޓިން ،ބައްދަލުުވންތައް 

ބައްދަލުުވމެއް  ރަތަމަ ފުެއންމެ ޮގތުން ބެހޭ ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ .ށްލަން ބޭނުންކޮފާހަގަ އަޅުަގނޑު 

ކޮށްފަިއަވނީ ރ. މި ބައްދަުލުވން ސްޕޮންސައި. ެއއީ ޖެނީާވަގއިގަ  1979ަވނީ  ދުނިޔޭެގ ފެންަވުރަގއި ބޭްއިވަފއި މި

ދެަވނަ  ،ަވނީ  ގައި ެވސް  1990ހަމަ އޭެގފަހުން . ޯއަގނަިއޒޭޝަން  ޖިކަލްލޮީމޓިއޮރޮްލޑް ެއއީ ޯވ ؛ީވ.އެމް.އޯ

އޭެގފަހުްނ  ،އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮްށލަން ބޭނުން ްއކޮށްއެމަ ޖެނީާވގައި ާބްއާވފަ. ހަމައެއާ ހަުވމެއް ލުބައްދަ

ަގިއ 1995އަދި ހަމަ  . ާވހަކަގެ ޕްރޮޮޓކޯލް ޓޯޔޯއަދި ކި .ޕެރިސް ެއްގރީމަންުޓެގ ާވަހކަ ،ިއިވެގންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތަީކ އަދިެވސް އަުޅަގނޑުމެން ރުމަނުގައި ެވސް މިފަދަ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްުވުނ. އެޖަ

ޭގްސ ިވހަ ،ދަބުޅިދާ ެގރުކުަރމުންޖަްއަވށް ބޭ ،ދާ ދުނިޔެ ހޫނުުވން ހުއްޓުުވންމަސައްކަްތކުރަމުން އެކަމަކަށް ޓަަކއި

އަދި  ކަށް ެވސްޑަ ޤައުމަކުހަލަ ކުޑަކައަޅުަގނޑުމެން  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބޮޑު ހުއްޓުމެއް ނާދޭ  މާށްރުކުރުމަކަބޭ

މަސަްއކަތްތައް ކުރެޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ުގނަނަެޓއް އޮތް ަޤުއމަކަށް ެވސް މިކަމުަގއި ަވަރށް ިގށްތިމާެވ ކުޒުނާ

 ސް،، ފްރާންއާ އެއީ ރަޝި ؛ކައިީރަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ،ަގބޫލުކުރަން. ެއޮގތުން

ޤައުމުތަްއ ަކއިރިއަށް ޮގްސ  ްށ ބޭރުކުރަމުންދާަވޭގސް ަޖއް ނައިން ިވހައެންމެ ިގ ،ޖަުރމަން ންްޑ، ބްރެޒިްލ،އިންްގލެ

ތީ ަގއި ތިބީޔޭއަުޅަގނޑުމެން ދުނި ،ާއދެ! ކަލޭމެންނަށް ؛ފުޅުންނަށްީކއްެވެގންހޭ ތި ބޭ .ންހަމަ އާދޭސްކުރަ

ކުެގ އިންސާނުންހެން މި ޑެތި ޤަުއމުތަެވސް ހަމަ ބޮ ޤައުމުތަަކކީ ދިކު މި .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ؟އުނދަޫގަވނީ

އަޅުަގނޑުމެން  .މުތަކެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެން ބޭުނންާވ ރައްޔިތުންތަެކއް ދިރިުއޅޭ ޤައު
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ދައްކާއިުރގައި މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކުޑަ ޤައުމެްއެގ   ބިލެއްެގ ާވހަކަބެހޭ  ޓާށްމިއަދު ތިމާެވ ،ހޭއެބަޖެ ލަންިވސްނާ

ައޅުަގނޑު  ،ަސއްކަތްތައް އެަބހުރި. އެޮގތުންސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ެވސް ކުރެޭވނެ ަބއިަވރު މަހައި

 ސަރުކާރުން ަވނީ މި ަޤއުމުގެ  ެގޚާްއޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީން ؛ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ޓުތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި އެްއެވސް ަވރަކަްށ ެގ ޕްރޮޖެކް. ތަރައްޤީޓަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް ދީފަށްތިމާެވ

. ެއޮގތުން އަުޅަގނުޑ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިންާގފަ އީ.އަިއ.އޭ ނަހަދާ ެވްސ ަވނީ ަވަރށް އި،ނުބަލަޓަށް ށްތިމާެވ

 ،އެއްކޮށް ެގ މައްސަަލިއގައި އީ.ައއި.އޭެގ ރިޕޯޓު ެއބޭފުޅުން ނެރުމާފިނޮޅުމަތިެވރި އއ. ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 ކަށް ހުރި ބޭފުޅާ އެހެން ޔައެތަނުެގ ެވރި  !ފުކުރައްާވމާ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ އެތަނުެގ ެވރިފަރާތް

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ އަެއކު އީ.ައއި.އޭ ހެދުން ަވނީ ޓުތަން. ހަމައެއާކުރެއްިވ އަތޮޅަށް ބަދަލު އާދެ، ބ. ،ތަނަކަށް

ެއއްކޮްށ އާއެ ހިންާގފައި ހުރި ޖަރީމާތައް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމަ ންރައީސް ޔާމީ ބާރުެގ ދަށަށް ެގނެއްސަ. މިއީ 

ބޭފުޅުން ދިޔައީ ތިމާެވށި   ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ތިމާެވށި ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ބަދަލުގައި އެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ުއލަތުެގ ބަޖެޓުން ަވނީ ތެޔޮ   ރުފިޔާއެއް ދައެަތއް މިލިއަން ،ހަލާކުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން. އެޮގތުން

ށް ނަކަމެއް އަދިެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ތެލުން ކުރި ،ނެއްތަ . މި ތެޔޮ ނެިގށްފަނެުގމުެގ ބޭނުމުގައި ޚަރަދުކޮ 

 ަނއިބޭފުޅުން ެގ ރާއްެޖއަށް ބޭރުެގ ބޯޓުތައް އެ  މި ،ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ ނެތް. ެއކަމަކު ފެންނާކަށެއް

މަްސެވރިކަމުެގ  ،އަުޑިއެވމުންދިޔައީ ނަާގށޭ ިކޔާފައި ެގނައި ަބއެއް ބޯޓުަތއް ފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަން. ތެޔޮ

ފެންނަމުންދިޔަ  މެންނަށްެވސް ހަމަ އަުޅަގނޑު މިއީ .ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަބޭފުޅުން ބޭނުންކުރި ބޭނުމަށް އެ

ޓުަތއް ސޯޚާއްަޞކޮށް ރި ،ކޮށްލަން ބޭުނން ރާއްޖޭެގ ަބއެްއ ރަށްރަުށން ފާަހަގައޅުަގނޑުއެްއކޮށް އެއާ މަންޒަރުތައް. 

ނެތި ރުއްަގސް އެ ރަށްރަށުން ަވރަށް ބަިއަވރު  ަވރަކަްށ ބެލުމެއް  ޓަކައި ކައުންސިލުަތުކން އެބަހުރި އެްއެވސްހެދުމަށް

ކަމެްއ.  އެކު ފާހަަގކުރާޔާަގނޑު ހަމަ ހިތާމަ. މިޮގތުން ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްތައް މިއަދު ފަުޅަވމުންދާކަމީ އަޅުކަނޑާފަ

ހަޅާލަން. ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުން ދެ އިޞްލާޙެއް ހުށަ މޫސުމަްށ އަންނަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ަގނޑުއަޅު  ހަމަ ؛)ކ( ގައި އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ެގމި ބިލުެގ ދެަވނަ މާއްދާ ،އެޮގތުން

އެ ފަންޑު  ، ޤައުމީ ަފންޑު ގާއިުމކޮށްމޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ،ވާ މި ބިލުގައި ބަާޔންކޮށްފައި .ލަންހުށަހަޅާ

 ،ން ބޭނުންޮގތް. އަުޅަގނޑު ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަ އޮތްަގިއ ުގޅޭ އުސޫލުަތއް ބަާޔންކުރުން. ެއއީ މިހާރު އެ ބިލު  ހިންުގމާ

އް ުގޅޭ އުސޫލުތަ އެ ފަްނޑު ހިންުގމާ ،ޖެންީސ ފަންޑު ާގއިމުކޮށް މަރުގޅޭ ކްަލއިމެޓް އި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

މިޮގތަށް މި   "ޖެންސީ ފަންޑުރމަކްަލއިމެޓް އި"ޤައުމީ ފަންޑުެގ ބަދަލުގައި  ؛ބަޔާންކުރުން. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

 .އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން މާއްދާެގ )ނ(ބުނެިވދިޔަ ދެަވނަ  ،އިބާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް. ދެަވނަ އިޞްލާޙަކީ

ަޤއުމުެގ  ،މިހާރު ިއޞްލާޙުގައި ަވނީ ،ން. ބިލުަގއި ތް އަުޅަގނޑު ހުށަަހޅާލަޮގ ތްމިހާރު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު އޮ

ެއ ފިޔަަވޅުތައް  ުގިޅެގން އެޅޭނެ ކާމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ،ެލިވ ހިންުގމާއި އިތަރައްޤީެގ ޕްލޭނުތައް އެކުަލަވ
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ަޤއުމުެގ ތަރައްީޤެގ  ،ޔާންކޮްށފައިާވޮގތް. ތިރީގައި ބަ ނޭކަން ކަށަަވރުކުރުން. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާހިމެއި ޕްލޭނުތަކުަގ

ުގިޅެގން އަޅާނެ ިފޔަަވޅުަތއް އެ ޕްލޭންތަުކގައި  މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާ ،ހިްނުގމާއި އިލައިޕްލޭނުތައް އެކުަލވަ 

 -4އެއްެވސް ބޭނުމަކަށް ފަރެއް ހިއްކުން.  ،ބަނދަރު ހެދުން ،ރަށްރަށުެގ ފަޅު ހިއްކުން -1ހިމެނޭކަން ކަށަަވރުކުރުން. 

ނަމުަގއި ރާއްޭޖެގ ތަރައްޤީެގ  ؛އެއް ރަށުން އަެނއް ރަށަށް ރުއްަގސް ެގންދިޔުން. ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

ހެދުމަކީ އޭެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ނާޒުކު ނދަރުތައް ހިއްކުމާއި ބަޅުކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަުމގައި ފަރަށްރަށުގައި 

ލެޭވނެ ނުަވތަ އިނަމަެވސް، މިފަދަ ކަންކަމަކީ މުޅިން ހުއްޓަ .ކަންކަމޭ ޓަށް އޭެގ ނޭދެޭވ އަސަރުކުރާށްތިމާެވ

ޓަްށ ށްއިން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިންުގުމެގ ތިމާެވއާ ނުާވތީެވ، ާގނޫނީ ާގނޫނުެގ ޒަރީަގިއ މު  ކަން މަނާކުރެޭވނެ ކަންކަ

އް ީވާހެވސް ބޮޑަށް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަ ،އިަލއިއެކަމުެގ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓު އެކުަލަވ ،ކުރާނެ އަސަރު ދެނެަގނެ

ން. ލަކުރެިވެގންދިޔުމަށް ބާރުއެޅުްނ. މި މަޤްޞަދުގައި މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ޮގތަކަށް  ރައްޓެހިޓާއި ށްތިމާެވ

 ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއީސް މުޙައްމަުދ ަވަނ އަހަރުެގ ފަހުކޮޅު އޭުރެގ  2009ރި ރަީއސް. ިއްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ޕެނަލެއް ހަރުކުރާ މަންޒަރުެގ ފޮޓޯެއްއ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ސޯޝަްލ ސޯލާ އިމަްއޗަށް އަރަ ޭގ ފުރާޅުއާނަޝީދު މުލި

 އެކީަގއި ރާއްޭޖެގ އޭުރެގ ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ަވރަށް  ަގއި ަވރަށް ޮބޑަށް އާްއމުެވެގންދިޔަ. އަދި އެ ފޮޓޯއާ އާމީޑި

ބޮޑަށް ފުރައްސާރަކުރުާމއި މަލާމާތުެގ ބަސްތައް ެވސް ަރްއދުެވެގންދިޔަ. އެހެންނަމަެވްސ، އޭެގފަހުން ފެންނަން އޮތް 

މާެވީށެގ ބޮޑެތި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާެވފައިާވ ތި ދިެވހި ،ޙަޤީޤަތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނާޒުކު ތިމާެވށީެގ މައްސަލަ 

އެީކގައި އަޑުހަުރކޮށް މުޅި ދިެވިހ  ކުމަތްތެރިކަމާޙިކަމަށް ަވރަށް ޔޭެގ ސަމާލުއި ޮގންޖެހުންތަްއ މުޅި ދުނިމައްސަލަތަކާ

ބުަރ  ،ބޮޑު އުފުލި .މުޅި ުދނިޔޭެގ ކަްނކޮޅުތަކަށް ހާމަކޮްށދެމުންދިޔަ، މުޅި ދުިނޔޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންެގ ައޑު

 ،ށް އައިއިރުަގިއ ތަފާތު އެތައް ޮގތްޮގތަކަށް ހިސާބަ ސުރެ ފެށިެގން މިއަދާންކުރީ އަހަރު 10ނަތީޖާ. މީެގ  ެގތު މަސައްކަ

 ާވހަކަތައް އެކި  ތަފާތު އެތައް ފޯރަމްތަކުގައި ތަފާތު އެތައް މައުރަޒުތަކެްއަގއި ނުަވތަ ތަފާތު އެތައް ކަންކޮޅުތަކުަގއި މި

 ،އްކަލުެގ ާވހަކަޓަްށ އޮތް ނުރަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވ ،ާވހަކަ ެވށީެގ ނާޒުކުން އާދޭ. ތިމާމުޮގތްޮގތަށް ދެެކެވ

ީވރާާނަވމުންދާ ާވހަކަ އެތައް ޮގތަކަށް ދެެކޭވ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ހަލާުކަވމުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި
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 ދިެވހިރާއްޖެއަށް ދިމާެވަފއިާވ މޫސުމާ ބެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެަގންނަން ނުަވތަ މޫސުމާ ބެހޭ ޮގތުން ،އުފާކުރަނީ

އްީވީތެވ. ދެއިަވހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ބިެލއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނު އްލެއް ޙަ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ 

އްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ޙަމޫސުމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް  ،ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްދީަފއި އެަބހުރި

ޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކެްއ. މި މައްސަަލ ނުަވތަ އެކަަށއަ .ކުރެިވދާނެ ޮގތްަތކެއް ންކާރުެގ ިވސްނުމުަގއި ަކންކަސަރު

ދިެވހިާރއްޖޭެގ މީހުން  ،މިއަދުެގ ޙަީޤޤަތަކީ ،ކުޑަކުެރިވދާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރޭވ ޮގތްަތކެއް. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެބަފެނޭ

  މަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ސުމޫ ،އަްށުވރެ ިގނަ ރަށް 1100އޮތް  ހިރާއްޖޭެގ މިދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ައދި ދިެވ

މި  ،ތަން. މި ބިލުން އެބަ ފާހަަގކޮށްދޭ ާވފައި ެވ ކަށްޔަ އެީކަގއި ޭއެގ ޝިކާރަ  ތިމާެވީށެގ މައްސަަލތަކާ، އެީކަގއި 

އަޅުަގނޑު ހިތުން  ،ހުރިސް ެއބަެވ ލެއް އުފައްާދ ާވހަކަ. މިއަދުއްލުކުރުމަށް ަޓކައި ަކއުންސިޙަ މައްސަލަ

ޓާ ބެހޭ ކަންތައްަތްއ ށްއެއް އެބަހުރި. ތިމާެވމޫސުމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ މިނިސްޓްރީ ،އެއް އެބަހުރިމިނިސްޓްރީ

ުނަވތަ  ،މިންަވރެއްތޯ މިކަމަށްއެއް އެަބހުރި. އެ މިނިސްޓްރީެގ މަްސޫއލިއްޔަތުތަުކެގ ތެރެއިން ކިހާބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީ

މަސަްއކަތްތަކެއްތޯ ކުެރެވމުންދަނީ ނުަވތަ ކޮން ،ހަަގކުރެިވފައި އޮތީތިމާެވށެީގ މައްސަލަތަކަށް ފާ ،ކަށްބަދަލުތަމޫސުމީ 

އަށް ލިބޭ ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބައޮތް ެުކަމެއް. މިނިސްޓްރީ މަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުން މުހިންމ ެވސް ިވސްނާލު

ަކއުންސިލަްށ  ،ދޭ ޮގތާއިއެ ކައުންސިލު ުއފެ ، ކަންތައްތައް ެވސްއަދި ކައުންިސލުން ކުރަންޖެހޭ .ތަފްސީލުކޮށް

ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވސް އެަބއޮތް ަވރަށް  އެ ،ބޭފުޅުންެގ ބާރުތަާކއި އެ  ،ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތެރޭގައި އެަބއޮތް ެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ނިމިެގންދިޔަ ދައުރު. ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފަ

  ،ޓަށް ދިމާާވ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުުރމަށް ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްށްމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ނުަވތަ ނާޒުކު ތިމާެވ

ނުަވތަ  ،ދިެވހިާރއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ  އިއެީކގަ  ތަނުަގއި ކަްނކަން ކުރެިވދާނެ ޮގެތއްެގ ަތޞައްުވަރކާ ކުރިއަށް އޮތް

ޮގތަްށ އެތެރެނުކުރެޭވ ަވނަ އަހަރުން ފެށިހެން   2023 ޕްލާސްިޓްކ ސިންަގލް ޔޫސްޑްބޭނުންކުރާ އި ހިރާއްޖޭގަ ދިެވ

ިމއީ  ،. ައޅުަގނޑު ހިުތން މިއަދު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވފާސްކޮށްފަަވީނ ރާެރއް ަގއަޅުަގނޑުމެން 

ކަްނ ފަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެްއ ހިސާބަށް މި ަވނަ އަހަރާ 2023 .ކަމެކޭެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އަދި

މި  ،މިަވުރެގ ޚައްާސސް މައްސަލަެއއް އަުޅަގނޑުމެން ުކރިމަތީގައި އޮްތއިރުަގއި ،މިަވުރެގ ނާޒުކު ؟ހެއްޔޭ އެބައޮތް

ތިބީ  ދު މިމެން މިއަ. އަުޅަގނޑުަވަނ އަހަރުެގ ބަދަލުަގއި އަިދެވސް އަަވްސކޮށްލެިވދާނޭ 2023ތަންފީޒުކުރުން 

ހިސާބަށް މީތި ައަވސްކޮށްލައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑު  ަވނަ އަހަރާ 2021ނުަވތަ  2020 ުޑ ކަމެއް ޫނން.ބޮ ަގއި. މ2020ާ

 ،ަތކުަގއިއިންޖީނުެގ ،އްެލއް ލިބިެގްނދާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުަގއިޙަަވރެްއެގ  ެވސް ކޮންމެެވސް މިއަށް ،ހިތުން

ކިތައް މިލިއަން ލީޓަރުެގ  ؟ލީޓަުރެގ ތެޮޔ ދުާވލެއްެގ މަްއޗަށް އަންދާތޯރުަގއި ކިތައް ހުން ދިރިއުޅޭއިރަށުަގއި މީ 184

 ؟ޭގްސ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ތިާމެވށީެގ ނުަވތަ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ސަތަހައިެގ ތެެރއަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭރު އެބަ ކުރެޭވތޯިވހަ

އުފައްދާ ަހކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން ާރއްޖޭެގ  ައިވން ،އިން އުަފްއދާ ހަކަތަފެނޭ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އަީވެގ ހަކަތަ މިއަދު އެބަ
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އިންޖީނެއް ހަމަ ހިންުގމަކާ ެވސް ނުލާ  އި،ގަޑިއިރު އެްއެވސް ހުރަހަކާ ނުލަ ދިހަ ،ަގޑިިއރު ހަމަ ރަށްރަށުގައި ބާރަ

 ،އިދުރުާރސްތާ ޕްލޭނެއް ހެދުމާ ،އެބައޮތް  އިދީފަތަން. މި ބިލުަގއި ފާހަަގކޮށް ރީތިކޮށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުެރޭވ

ލުމުެގ ާވހަކަ. ުދރުރާސްތާ ޕްލޭނުެގ ތެރެއިން އިޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވަ  ، ޕްލޭނެއް ހެދުމާއިރާސްތާމެދު

އަިދެވްސ އިތުރަށް ތަފްސީލުާވންޖެހޭ.  އަުޅަގނޑު ހިތުން ؛ކޮބައިތޯ މަޤްޞަދަީކ ، ކުރެޭވނީ ކޮްނކޮން ކަންތައްަތކެއްތޯ

އަމާަޒީކ  ،ހާސިލުކުރަން ބޭނުންަވނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ  ތެރޭގައި ހާސިލުކުެރޭވނީެގ ރާސްތާ ޕްލޭނުދުއަދި މެ

 އި ްއަގއަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެ ޖެހޭ ފާހަަގކޮށްދޭން.މި ބިލުން ތަފްސީލުކޮށް އެބަ ،ލަނޑުދަނިޑއަކީ ޮކބައިތޯ ،ކޮބައިތޯ

މިހެންޮގސް  ، ޕްލޭންއަދި ެއކްޝަން ،ރާސްތާ ޕްލޭންކުރު ،ތާ ޕްލޭންސްރާމެދު ،ރާސްާތ ޕްލޭންދުރު ،ކަމެއް ލިޔެލާފައި 

ން އަދި ހެޑްލައިނެއް މުފްސީލެއް ނެތި މިހެން ލިޔެލުތަ .އަބަދުެވސް ތަފްސީލުކޮށް ؛ކުެގ ާވަހކަަތއްބައިަވރު ޕްލޭންތަ

ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންާވ  ،ެނއްމިންަވރެއް ނޫްނ އެީއކީ. ދުރުރާސްތާ ޕްލޭފުދޭމިއަދު އަޅުަގނޑު ހިތުން  އަޅާލުމަކުން

ކޮންމެހެން   ހިތުން ެވސް މި ާގނޫނުގައި ސީދާ ސާފުކޮށް ބަާޔންކޮށްފައި ލިޔެފައި އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑު ނަތީޖާެގ ާވހަކަ

ެވްސ ން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުަވތަ ސަރުކާަރކުން ެވސް ނުަވތަ ދައުލަތަކު ،ކަމެއް. އެހެންނޫނިްއޔާ ބޭނުން

ކަންތައްަތކެއްޯތ  ކޮންކުރަްނީވ ކޮން ން ހޭ. އަމާޒަށް ާވސިލުާވއެބަޖެނެ. އެަކޝްނެއް ނަަގން އެކްޝަެނއް ނުނެޭގ

އެންމެ ބޮޑު  ،ދެނެަގންނަން އެބަޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ތަރައްީޤުކރުމަށް މިއަދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ

ތަޞަްއުވރެްއ ނެތުން.  ޤައުމު ތައްޤީކުރާނެ ޮގތުެގ ހުރަހަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުން ަޤއުމީ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ނެުތން. މި

ރަުށެގ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ށްރަ ،ަޤއުމު ތަރަްއޤީކުރުމަށް ޓަކައި  ،ލިޔެިވފަިއ އޮންނަން އެބަޖެހޭ ާގނޫނެްއަގއި 

. ފާއިުތެވދިަޔ ޕްލޭން އަޅުަގނޑު ހިތުން އެބަ ބޭނުންޭވ ޤައުމީ މާސްޓަރ ކޮންކޮން ކަްނތައްތަކެއްތޯ. ެވންޖެހެނީކުރެ

ެވސް އެދިެގން ތިބީ ތަރައްޤީެގ  ހުރިހާ ރައްތިތުން، އަބަދުެވސް މި ދަްއކަނީައުޅަގނޑުމެން ެހއްެގ ތެރޭަގއި އެތައް ދުަވ

ކޮންކަެމއްޯތ ަވނީ. ކޮންދުަވހަކު ކިހާ  ،ދުަވހަކުއުެޅނީ ކޮން ެގންދަން. ނޭނިގެގން މިއެިކއެކި ކަންކަން ކުިރއަށް 

 ،ދުަވހަކުރަށަށް ާވނީ ކޮން އެ  .އަމާޒަކީ ކޮބައިތޯ ރިއުޅޭ ކުޑަ ރަށުެގމީހުން ދި ނީ.ށް ހާސިލުކުރެެވމިންަވރެއްތޯ މި ރަށަ

ކޮންކަމެއްތޯ. މިއަދު މިއީ އަުޅަގނޑު ހިތުން އެކަން ކުރަްނޖެހިފައި އޮތް ދުަވސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނުަގިއ 

 ،ށް ދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަތަކުންޓަށް ިހރާއްޖޭެގ ާނޒުކު ތިމާެވަވނަ އަަހރު އަންނަންާވއިރުަގއި ދިެވ 2030 ،ލިޔެިވދާނެ

ަވނަ އަަހރު އަންނަންާވއިރު މީހުން  2030މާޔަތްކުރުމުެގ ޮގތުން ހިިގރުމުެގ މައްސަލައިން ުނަވތަ ޮގނޑުދޮށް ރަށް

މީހުންނަށް  އި،ކީގަ އެ ސަލާމަތްެތރިކަމާ ،ލެިވ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއް އަްނނަންޖެހޭނީ ަވށައިެގން

ރަުށަގއި ދިރިުއޅެޭވ ފެންަވރަށް ެގނެސްދީފައޭ. މި އަާމޒަށް ާވސިލުުވމަށް ައޅުަގނޑު ހިތުން  އެއި ގަ ެއކީ ޔަޤީންކަމާ

ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ  ،ފުކޮްށ އޮންނާނެަވރަށް ސާމިފަދަ ާގނޫނެއް ފާސްކުެރިވެގންދާއިރުަގިއ 

 ،ބެއަށް ެވސް އެނޭގނެ ހޮޅުއަށީގައި އިންނަ މުޙައްމަދު ،ނޭގނެބެއަށް ެވސް އެމުޙައްމަދު ؛ތަކަށް ޔިރައްމެ ރަށެއްެގ ކޮން

 ،ޖެހި ހިލަމާޔަތްކުެރިވ ަވަށިއެގން ބޮޑުހިއްދު އެްއކޮށް ހަރަސަ ަވނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް މި ރަށުެގ ިގރާ  2030



28 

 

، ދިމާީވމަ މުޙައްމަދުބެއާ ރުކުރާއި މެން ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްަގނޑު . އަޅު ހަދާނޭ ށްކަޮގތަ ނުިގރާ ،ނުަވތަ ަވަށއިެގން ާގޖެހި

މި ރަށް ހާދަަވރަކަށް އެބަ ިގރައޭ. ސަުރކާރުެގ  .ބަލަންމިހާރު ނޫންހޭ  ކޮްއކޯ ެވއްޖެ ،ބުނަނީ މަދިމާީވ އިބްރާހީމްބެއާ

ތަްއ ކި ،ކިތައް ދުަވހު ؟ނީދަްއކާ ންހޭ ކޮންއިރަކު ؟ނުދަްއކަންހޭ ؟ހޭސަމާލުކަމަށް ެގނެސްދީބަލާށޭ. މިާވހަކަ ދައްކަން

ޤީންކަން ޖެހޭ ޔައެބަބެއަށް ، މުޙައްމަދު ދައުރު އަދި މެންބަރުކަން ކުރާ ފަހުންނޭ މި ާވހަކަ ދަްއކާނީ. އެހެންީވމ

މާޔަތްކުރެޭވ ޮގތަކަށް ކަންކަްނ ހިކަން އެ ރަށް އިމުޙައްމަދުބޭެގ އުުމރުެގ ބަކީ އޮތް ހިސާބުން ކިހާދުަވހެއްގަ  ،އޮންނަން

 ، ރާސްތާ ޕްލޭން. އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއީ ކަންނޭނެގ މި ދަންނަާވ ދުރުއޮންނަންޖެހޭނީ އި ބައްޓަްނކުރެިވފަ   ިއ،ރެިވފަކު

މު ކަމެއް ކަމަށް ންޤައުމީ އެްކޝަން ޕްލޭންެގ ބޭނުމަކީ. މިއީ މުހި ،ތާ ޕްލޭންރާސްކުރު ،ރާސްތާ ޕްލޭންމެދު

ަވނަ  2ބިލުެގ  .އަުޅަގނޑު ުކޑަ ިއޞްލާޙެްއ ބޭނުންޭވ ށްތަކާ ބެހޭ ބިލަމި ބިުލެގ މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުފާހަަގކުރެޭވ. 

 ،ސަރުކާރުެގ ުމއައްަސސާތައް  ؛ންޭވ. މިހާރު އޮތް ޮގތުންމާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ ބޭނު

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުެގ  އިަގކީ އެ މޫސުަމށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ،އެބައޮތް އިހިމެނިފަސަރުކާރުެގ ުމއައްަސސާތައް 

 ންޓް ނުފުދޭ. އިންޑިޕެންޑެ ، ހަމައެކަނި ސަރުކާރުެގ މުއައްސަސާތައް އޮތުމަުކންތެރޭގައި. އެހެންނަމަެވސް

ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ. މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތައް އެބަހުރި. އެ ބޭފުޅުން މީެގ ންމުއައްސަސާަތއް އެބަހުރި. މިނިަވ

ާވމީ މައިދާނުަގިއ ގު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގިޅެގން ބައިނަލްއަ ،ކޮށްފައި އޮތް ޮގތަކީމިހާރު ބަޔާން  އިބިލުަގ

ޮގތުން  އެކަންކަމާ ުގޅޭ ،ތޯ ބެލުމަށްއްބަްސެވފަިއާވ ކަންކަމާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރޭޖޭެގ ފަރާތުން ކުރުަމށް އެދިެވހިރާއް

ބެހޭ އިދާރާތައް.  އިމުކުުރން. ކަމާާގނިޒާމު  ންގ ންާވ ރިޕޯޓިބޭނުބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާަތއް ޒިންމާދާރުކުރުމަށް  ކަމާ

ާވމީ މައިދާނުަގއި ގު ލުތަކާ ުގޅިެގން ބައިނަލްއަމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ؛، އަުޅަގނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީއެހެންީވމާ

ޮގތުްނ  އެކަްނކަމާ ުގޅޭ  ،މަށް ބެލު ޮގތުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ކުރުމަށް އެއްބަްސެވފަިއާވ ކަންކަމާ ުގޅޭ

ޕޯޓިން ނިޒާމު. މަށް ބޭނުންާވ ރިުވލަުތެގ އެންމެހައި ިއދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުދައު ؛ބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާތައް ކަމާ

 މިިނަވން މުސްތަޤިއްލު ބޮޑީެއއް ،އޭެގތެޭރގައި ސަުރކާުރެގ ުވޒާރާެއއް ިވޔަސް ؛ހުރިހާދައުލަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

 ތެރި ރައީސް.ޮގތަށް މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތް ތެރޭަގއި ެއކަށަެއޅިެގންދާޭއެގ ،ިވޔަސް 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ަގިޑއަށް ހުއްުޓމާ ދޭތެރޭަގއި ދެން އޮީތ ކުަޑ ެގ ސަިއެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެނދުނު

އެރުުވމަށް އަުޅަގނޑު ހިތުން ަވުގެތއް ނެތް.  އްތުރު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެނެޓުކޮޅެއް. އިމި

އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވލަން އޮތް ާވހަކަެއއް އެަބއޮތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ،އެހެންނަމަެވސް

 (ރިކުރުުމެގ ާގނޫނުތެއްޤުަތއް ަރއްކާކުޑަކުދިްނެގ ޙަ) 2019/19ާގޫނނު ނަންބަރު  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އެ  ،ަވނަ ދުަވހު. އެ ާގނޫނުގައި ބަޔާްނކުރަނީ 2019ަބރު ންނޮެވ 20 ،ަވނީކުރަްއާވފައި ގު ދީ ސްތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
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ކާރުެގ ެގެޒޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮށް ދިެވހި ސަރުުގދީސްފަށާނީ އެ ާގނޫނު ތަ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ން ފެށިެގން ކުޑަކުދިްނެގ އި 12ރޭ މެންދަމު  މި ،. އެހެންކަމުންށްކަމަ  ފެށިެގންމަާވ ދުަވހުންދުަވސް ހަމަސް ތިން

ކުޑަކުދިްނެގ  ،ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެ. މި ާގނޫނުން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ކުރުމަށް ޖޭަގއި ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ދިެވހިރާއް ،ތްކޮށްއަށް ރިޢާޔަާވމީ މުޢާހަދާގު ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަ

ުކޑަކުދިންނާ  ،މަުގފަހިކޮށްދޭނެ. އަދި އެ ުމޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ުކޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުަތއް ކަަށަވުރކޮށްދިނުމަށާއި

އެ  ،ކަކީ ޮކބައިކަން ކަނަޑއަަޅއިޒިންމާތަތްތަކުެގ ުގިޅެގން މައިންބަފައިންނާއި އަދި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާ

ާވ އަނިޔާތަްއ ކުދިންނަށް ކުރިމަތި ެގ ސަބަބުން އެއެ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރުމު ،ޒިންމާދާރުކުރުަވއި  ފަރާތްތައް

އެޅޭޭނ ާވުލެވފަިއާވ މައިންަބފައިންނާއި އަިދ އެހެން ަފރާތްތަކާ މެދު ފިޔަަވޅުހަ ޒިންމާތަކާ ޓަަކއި އެހުއްޓުުވމަށް

ުކޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުަގިއ  ،އިތުރުންމީެގންކުރާނެ. ސާފުކޮށް ބަޔާލުތައް މި ާގނޫނުަގއި މިހާރު އުސޫ

ެވސް މި ާގނޫނުގައި ބަޔާންކުރޭ. އޭެގތެޭރގައި ުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަްއ  ޒިންމާފަރާތްތަކުެގ ދައުލަތާއި އެހެނިހެން 

 ޭވ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރެ  ،ސިލާއި ަކއުން ،އިމުކުރަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަާކއިާގން ން ަދއުލަތުރައްކާތެރިކުުރުވމުެގ ޮގތު

އުމީ ޤަގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ުނމަށްދިރުކޮށްކުަޑކުދިންނަށް އަޅާލުމާިއ ރައްކާތެރިކަން ފޯ، އުސޫލުތަާކއި ނޭ ޮގތުެގ ންާގހި

ތަންފީޒުކުރާ މިންަވރު މި ާގނޫނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން  އަދި އެ ޙައްޤުަތއް ކަށަަވުރކުރުމުެގ ޮގތުން ،ނިޒާމާއި

ޗިލްޑްރެންްސ އޮމްބަޓްސްަމންެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި  ،އްލުޤިމުސްތަކުރުމަށްޓަކައި އުފައްަދންޖެހޭ މިނިަވން ޓަރމޮނި

 އެ ،ޭވނެ ުއސޫލުތަކާއި ފައިާވނެ. އަދި ދައުލަުތެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ކުޑަކުދިން ެގނެށްމި ާގނޫނުގައި ަބާޔންކޮ ޒިންމާތައް

 އުޅެ  އެކުއިލާެގ ލޯތްބާޢާށް ތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނެޭވ ކުދީންނަލަދައު ،ކުދިންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި

ެވސް މި  އުސޫލުތައް ކުެރޭވނެއެޑޮޕްޓު  ،ކުރެޭވނެ ރދިން ފޮސްޓަކު ދިނުމަށްޓަކައި އެއިރުޞަތު ހޯދަފުބޮޑުުވމުެގ 

އެހީތެރިކަން  ެތރިކަމާއި އަޅާލުން ބޭނުްނާވ ކުދިންނަށްިއާވެނ. އަދި ދައުލަތުެގ އެހީާގނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިފަ

ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް  ،ތުރުންއިމީެގ ކުރޭ.އް ެވސް މި ާގނޫނު ތަޢާރަފުޚާްއޞަ ފިޔަަވޅުތަކެ  ،ޓަކައިދިނުމަށްފޯރުކޮށް

 ބުތައް ެވސް މި ާގޫނނުގައި ކަނޑައެޅިަފއިާވނެ. މިދައަ އެ ކުށްތަކަށް ކަނަޑއެޅިަފިއާވ ،ކަމާއި އިކުރެޭވ ކުށްަތކަކީ ކޮބަ 

މަލުކުރަން ފެށޭނެ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ޢަމި ާގނޫނަށް ން ސުރެ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އި  12 މުމެންދަ ،ރޭ ދަންަވރު

ދި ރަްއޔިތުންެގ އައަާށއި ރިްއޔާހޫއެޅޭ ބޮޑު ފިޔަަވެޅއް. ރައިސުލްޖުމް އެއީ ުކޑަކުދިްނެގ ރައްކާތެިރަކމާއި ސަލާމަތަށް

ން. އަުޅަގނޑުމެން ބަރުންނަށް މި ބުރަ މަސައްކަތަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު ޝުކުުރ ދަންނަަވންމެ އިމަޖިލީހުެގ އެންމެހަ

 މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ ސަޔަށް.

 

 {އަށް 11:03އިްނ  10:31 :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}
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 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ރިޔާސަތު

 އީ ދާތިއިބު ެވސް ހިނަގމުންދިޔަ ފަށަނީ ހެދުނު ދަންފަޅީެގ މަސައްކަެތއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެން މި މި `.

މޫސުމަށް  ،ާވފަިއާވއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  ،ކާރުެގ ފަރާތުންރުސް. ސަހުބަ

 ދު.ޙީރު މުޙައްމަދު ަވބަސް. އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންހުބެހޭ ބިލުެގ ބަ  ބަދަލުތަކާއަންނަ

 

 ދު ާވހަކަދެްއކެުވން:ޙީރު މުޙައްމަދު ަވބައުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެން

ބިލު،  ޗޭންޖުރައީސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކްލައިމެޓް `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދެްއިވ ކަމަށްޓަަކއި ޯހރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އިވަ ޖެންސީ ބިލުެގ ޮގތުަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްމަރއިކްލައިމެޓް 

މަޖިލީހަށް   އް މިލެންމު ބިހިމު މަދު ސަލީމަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި އެާއއެީކގައި ސަުރކާރުން މިފަދަޙްމެންބަރު އަ

 އްޙެލާޞްެވސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އި ފުރަތަމަ  ނަަވން. އަޅުަގނޑު އެންމެޝުކުރު ދަން ކަމަށްޓަކައި ެދްއިވއިަވފޮނުއް

ަވަނ  18ެގ ލުބި މި ،މާހުަށހެޅީ ެގ ޮގުތަގއި މި ބިލުޖެންސީ ބިލުމަރކްލައިމެޓް އިައޅުަގނޑުެމން ލާނަން. އިދަންނަަވ

ިމ  ެގ ޕްލޭންރާސްތާދުރު ހޭލަންޖެއިަލަވމާއްާދެގ ދަށުން ިމނިސްޓްރީން އެކު މި ،އި މިހާރު އޮތީމާއްދާެގ )ނ( ގަ 

ޖެންސީ މަރއަޅުަގނޑުމެން އި ކުރަންާވނޭ.މުއްއާ  އިލައިެއކުލަވަ ދުަވުހެގ ތެރޭގައި މަސް 12ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ،ެއޮގތުން ކުުރާވން. ނުޑ ހިތުން މި މުއްދަތު ޖެހޭނެ ެއއަށްުވރެ ބިލު ހުަށހެޅީ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގ މި ބިލެއްެގ ޮގުތަގއި 

ރާސްތާެގ ޕްލޭން މި ާގނޫނަށް ލަންޖޭހޭ ދުރުއިމި މާއްދާެގ ދަށުން މިނިސްޓްީރން އެކުަލަވ ،ނޑު ހުށަހަޅަންއަޅުަގ

ދުނިޔޭަގއި މި . . އިްއޒަްތތެރި ރައީސްމުކުރަންާވނޭއްއާ  އިަލއިދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ެއކުލަވަ މަސް  3މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ

ެގ ބައެއް ެވސް ނޫން. ދުނިޔޭ ޮގަތކު ެގސަލައެއް ޖެްނސީ މައަރމަަވނީކީ އިެގންފައި ބަލައި ތުގައިޤަޤީޙަމައްސަލަ މިހާރު 

. އިންސާނިއްޔަތަށް ެވސް އޮްތ އުމުތަުކން މިހާރު ކްރައިސިސްެއއްެގ ޮގތުން މިކަން ބަލަިއަގނެފިޤަިގނަ  ،ކުންތައުމުޤަ

އަޙްމަދު  ރި މެންބަރުތެ. ިއއްޒަތްއިފިފަށަ ލަ ބަލަންޮގތުަގއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ މައްސަ އްބޮޑު ކްަރއިސިސެ 

 1.5މިން ނުއި ދުިނޔޭެގ ހޫަގތެރޭ ެގ ަވަރކަށް އަހަރު  11ކުރިއަށް އޮްތ  ،ސަލީމް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ިވދާޅުެވެދްއިވ

ރާ ާވހަކަ ކުކަތްހިސާބަށް ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައް އެއި ޤީޤަތުގަ ޙަކަމަށް.  ށް އިތުުރެވެގންދާނެޑިްގރީ ސެލްސިައސަ

ނޫންކަން.  ެވސް އެންމެ ެއަކށީެގންާވ މިންަވރު މިންަވރަކީ މި ،ލަންޖެހޭށްަގނޑު ފާހަަގކޮޤަތުަގއި ައޅުޤީޙަ ދައްކާއިރު

 ،ސްޔަޗަށް ދިޔަ ިސައސްއަށް މައްިޑްގރީ ސެލް 1.5އެަބއިނޭގ ތަކުން ަފއިާވ ދިރާސާތަޖުރިބާކާރުން ކުރައްާވ ބެހޭ ކަމާ

. އެހެންީވާމ، ނެކަންދާއާ ދޭެތރޭެގ ފަރުެގ ދިރުން ހަލާުކެވެގންސައްތަ އިން އ90ާއި އާ  70ރާއްޖޭެގ ފަރުތަުކެގ 

ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރުޖައްސަިއެގން ތިބެޭވނެ މިންަވެރއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޤަތުގައި މި މިންަވރަކީޤީޙަ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ ދުނިެޔ  .ތަކުރުމަށްޓަކައިތްއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ ސަލާމަ ،ޖެހޭއެބަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރންކުރެުވނު 
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 ،ކުރުމަށްެވސް ލާޒިމުކުރޭ އަުޅަގނޑުެމންެގ ެވށި ސަލާމަތް ަވނަ މާއްދާ 22ސާީސެގ އަނޫނުޤާކުރުމަށްޓަކައި. ސަލާމަތް

 ން ަގނޑުމެން އެންމެއަޅު ،ނޑުމެްނެގ ދައުލަތުންއަޅުަގ ،ތިމާެވީށެގ ނާޒުކު މައްސަލަތަކަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ 

ަގނޑުމެންނަކަްށ އަޅުދު އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ މިއަ މޫސުމަށް .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރަންޖެހޭނެއްކަތްމަސަ

ެދ  ،އެއް ކޮިޅަގނޑުައހަރަކު  އުފެދޭނުޑގައި ކަމުކޮށް އިންޑިއާ އްން. ކުރީގައި އާ ކަމެއް ނޫ ބަސްެވެވން އޮތްދެ

ެވއްޖެ. ިގނައިންތިހާއަށް  ންރަށްރަށަށް އުދައެރުމާއި ރާޅުއެރު  އްޖެ.ހިނގަ އަރަިއެގން އަށް 8 ،ންއި 6ކޮޅިަގނޑު މިހާރު 

 ދިުގލާން  ންމިކަން ކުރިމަތިާވން ފަަށއިފި. ހޫނު މޫސު ދާ ހިާސބަށްިބންަގނޑު ކަނޑަިއެގން އި،ން ދިުގލަ ިވއްސާުރ މޫސު

ފަށައިފި.  ެވންސް ފާހަަގކުރެ ވެ  ނަށްންކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ދާ ފަށައިފި. ހޫނުމިން އާދަޔާ ިޚލާފަށް މައްޗަށް

ނޑުމެންެގ ހަަމ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއަގއި އެއީ އަުޅަގ ؛ަވަރކަށް އަހަރު 11ދައްކަީނ  އަޅުގނޑުމެން މި

ދުނިޔޭެގ ބޮޑެިތ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ާވަހކަކަންތައްތައް ެވެގންދާނެ ޮގެތއް ެގ ހަޔާތުަގއިއަޅުަގނޑުމެން

އަހަރު  2100ކުަޑއެްއ  ކުރޭނާސާ ފަަދ ތަންތަނުން އެބަ އަންދާޒާ  .އިދާރާތަކުން ،ކުންތްތަޢަޓްފިކް ޖަމާންސައި

 އުފުލުމުގެ ދެ އިންޗިއަށް  ކަނޑުެގ ލޮނުަގނޑު ދެ ފޫޓު ،ދާ ނިސްބަތުން ކަންތައްތައް ދާނަމައަންނަންވާއިރަށް މިހާރު 

 ،ށް ދާނެ ކަަމށް. އެ ހާލަތަށް ޮގއްސިްއޔާޑިްގރީ ސެލްިސއަސްއަށް ަމއްޗަ 3ދުނިޭޔެގ ހޫނުމިން  ބިރު އޮތް ކަމަށް.

 ،މިސާލަކަށް !ވަޒަންކޮށްަލްއަވން ހިންަގާވ ހާލަތަށް ގޮއްިސއްޔާ ކަންކަން އޮންނާނެ ޮގތް އެ ؛ަވނަ އަހަރު 2100

 ލާ ކޮންމެ ފަހަރަކުއިޭގެގ ދޮރު ހުޅުަވ ،އަޅުަގނޑުމެން އޭރަށް އުޅޭީނ އަުޅަގނޑުމެންެގ އަތުަގއި ހުންނަ ފޯނުން

؟ ވައި ސާުފމިން ހުރީ ކިހާަވރެއްަގއިތޯ؟ ަގތޯފޯނުގައި ހުންަނ އެޕަކުން ބަލާނެ ހޫނުމިން ހުރީ ކިހާަވރެއް  ނޑުމެންއަޅުަގ

 ،ޭގޭގގައި ދިރިއުޭޅއިރު ން ެވސް ނުނުކުމެޭވ ހާލަތަށް އޭރު ކަންތައްތައް ޮގއްސަ އޮންާނނީ. ގެއިނޫނިއްޔާ އިބަލާފަ

އޮންނަ  އިދާނެ. އަޅާފަ  ޖަހާނެ، ހެއްލާ އުނދޯލި ދަށުން ާރޅުޅުރާ .ފެން ދުާވނެ .ދަށުަގިއ ފެންދެމޭނެއެނދު

 ؛ިގަނާވނެ. ކާބޯތަކެތި  އަށްހާހުންނާނެ. ަވިއެގ ޒަރީާއއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް އިންތި އިޖަހާފަ ޝީޓުަގއި ފަންަގސް ބެޑް

ކާބޯތަކެތި އުފައްާދ  ނުން ތަޅާފޮޅާ ހިސާބަށްދާނެ.ަގހެއްެގ ހިޔާ ދަށުގައި މަޑުކޮށްލުމަށް އިންސާ ،ހެދި ހިޔަލަކާ

ހަމަ   ؛. ދުނިޔެ ބޮޑުނެލާއި ފެއްދޭތީެވ އެކްސްޯޕޓްކުރުން ހުއްޓައެްއަވރަށް ނޫ ޤައުމުތަކުން އެ ޤައުމުެގ ާއބާދީއާ

މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަން މަސައްކަތްނުކޮށްފިްއޔާ.  ،ދާނެ ހިސާބަށްޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ބޮޑު އިްނސާނީ ބޮޑު ކާރިސާައކާ 

ބޮޑު  ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރަން ކުރެޭވނެ މާ އަޅުަގނޑުމެން ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް މުޅި ،ކުރަންލު އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫ

 ؛ޭވކުރެ ތަްއޔާރު ،ހުރި ދިރާސާތަކާއި އިއަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ެވސް ކުރެިވފަ  ،ކަމެއް ނޯެވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ީޕއާ އެްއަވރަށް ހަމަ އަހަރަކު ނޭގ މި ރާއްތަކުން އެބަ އިދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން ތަްއޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު

 6އިތުރުަވމުންދާަކން އަހަރަކު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ ކަމަކީ ެއ % 6ހައުްސ ޭގސް %ޖައްަވށް ދޫކުރާ ްގރީން

ލާޒިުމކުރޭ ާގނޫނު ގައި މި ޢުާވމީ މުޖުތަމަގު އަުޅަގނުޑމެން ބައިނަލްއަ ،ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރެޭވނެ ކަމަކީ  ކުރެޭވނެ.ދަށް

ފަރާތް ސާފުކުރުމުެގ ކަމަށް ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިސްނަގާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވލު މި އިއިސްނަގަ 
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ދެްއކޭަވުރެގ  އެީކގައި މި ާވހަކަ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ުކރަންީވ. ދުނިޔޭެގ ކުރިމަތީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޖަޒުބާތާ

މަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންީވ. މިއީކީ އުނދަޫގ ކަން ދެއްކު ތެރި ބައެއް ޞްއިޚްލާ

 ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މުސްތަޤްބަލު އަންދާޒާކޮށްލެިވދާނެ. ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ

ދެންނެީވ  ރާއްޖޭަގއި މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ގެއެއް. މިދިދާނެ ދިެވހިކޮންމެ ެގެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެ ،ޮގަތކީ އެއް

ެއ  ،ކުރިއަރަމުންދާ ެޓކްނޮލޮޖީެގ އަލީަގއި ކޮންމެ ެގއަކީ ، ސަމާސާ ާވހަަކއެްއ ނޫން. ިމއަދުެގ ސައިންޓިފިްކ ޙަޤީޤަތް

 ނެ ެގައކަށް ހެދޭނެއެކީގައި ހޯދައިަގެނޭވ ފަސޭހަކަމާ ،ަވއިން ހޯދޭ އިެގައކަށް ބޭނުންާވ ކަރަންޓު އަިވންނާ

ހުރި ެގއަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެދޭނެ. ކޮންމެ  އިކޮންމެ ެގއަކީ ަވށަިއެގން ަގސް ެހއްދިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

ޭގެގަގއި ާގއިމުކުރެެވން އެބަހުިރ. ކޮންމެ ެގއަކަށް ބޭނުންާވ  ރައްކާކުެރޭވ ނިޒާމު އެ އިނަަގ  ެގައކަށް ބޭނުންާވ ފެން

 ސާފު ،ފެން ުނަވތަ ނުސާފު ،ާވނަމަ ސާލަކަށް ލޮނުފެން ކަމުގައިމި ؛ފެން ނެ.ން ުއފެއްދޭއި ފެެއއްގަ ގެ  ަވރަށް އެ 

މިއަދު ހަމައެކަނި ސަިއކަލު އެކަންެޏްއ  ފެނަށް ހަދައިެގން ބޭނުންކުރޭެވނެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިއަދު ދުނިޔޭަގއި އެބަހުރި.

ޗާޖުކޮށްެގން ދުްއާވ ކާުރ  ންސް އެބަހުރި. ކަރަންޓު ކަރަންޓު ސައިކަލު ެއކަންޏެއް ނޫން. ކަރަންޓު ކާރު ެވ ،ނޫން

އައުޓްޯބޑު އިންޖީނު ެވްސ  ،ލޯންޗު ެވސް ،އެބަހުރި. ދަތުރުފަތުރުެގ ހުރިހާ ަވސީލަތްތަެކއް، ފަުޅަގިއ އަާޅ ޑިންީގ ެވސް

ލޮޖީ އަންނަނީ ލެޭވނެ ޮގތަށް ޓެކްނޮއިޗާޖުކޮށްލައިެގން ުދއްވަ  އިޕޮއިންޓަކަށް ޖަހަ ބަނދަރުގައި އިންނަ ޕްލަްގހަމަ

  އެބަޖެހޭ އަޅުަގނުޑމެންެގ ނިސްބަތުގައި ދުނިޔެައށް މި އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ، ައުޅަގނޑުމެންއަރަމުން. އެހެންީވމާކުރި

ެވސް ދުރުާވނެ ޮގތަްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަްނކަން އްޓެހި އާދަަތކާ ީވހާ ޓާ ބީރަށްއެީކގައި އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ ތިމާެވ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،މަނަ މަޝްރޫއުަތއް ކުިރއަށްެގންދަން. އެހެންނޫންެގ ަތރައްޤީެގއަުޅަގނޑުމެން .ރާަވން

ދަރިންެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކާފަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ މާދަމާއެއް ނުހޯދޭނެ. މިހާރު މި ދައްކަނީ

ށް އަހަރު ފަހުން އުޅެންޖެހިދާނެ ޮގތުެގ ަވަރކަ 10މިހާރު މި ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މީެގ  ާވހަކަެއއް ެވސް ނޫން.

 ރީ މަސް ނިމެން މިަވމިސާލަކަށް ިމއަދު މިއީ ފެބުރު !އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ބައްަލާވ ާވހަކަ.

 ެވްސ މުކޮށް ާރއްެޖއަންނަ ފަތުރުެވރިންެގއް. ނަކަތުެގ ޮގތުން މިއަދަީކ ހިޔަިވހާ، ިމއީ އާ 19 ންހުރީ މަަވރުފެބު .ދަނީ

ންކޮށްލަންެވެގން ތިބޭ ދުަވސްަވރު ިމއީ. ަވަރްށ އިޓެބީޗުަގއި ޖައްސާަލއިެގން ަސން ،އިރީތިކޮށް މޫދަށް އެރިލަ

ނިމިއްޖެ މިހާރު. ެއކަމަކު  އިހަޅަޖަހަ މިއީ.  އްނަ ހިސާބެަވރަށް އޮމާންކޮށް މޫސުން ޮއން ،ަވރަށް މަޑުކޮށް  ،އަމާންކޮށް

މޫސުން  .ންދަނީ ރާއްޖޭގައި ކިތަންމެ ރަށެއް ިގރަމުންދާ ާވހަކަންނަށް އަޑުިއެވމުެވސް އަުޅަގނޑުމެ އަދިެވސް މިއަދު

ނުހިނދޭ  ަވއި .ަމުޑނުާވ ާވހަކަ ކަނޑުެގ ބާނި. އަދިެވސް ާރޅުތައް ނުހިނޭދ ާވހަކަ .އާދަޔާ ޚިލާފަށް ަގދަ ާވހަކަ

ން މި ބަލާ ެއކަނި އަުޅަގނޑުމެމި ދެންނެީވ ހަމަ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ާވހަކަ

ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފެންހިފޭ   މިކަމަށްޓަކައި .މިންަގނޑުން ެވސް އެތަްއ ތަނެއް ބަދަލުެވެގން ހިނގައްޖެ

އަދިެވސް އެއް ފަހަރު  ، މި ފަަދ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއީްވތީމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ެއ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި
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 ދަންނަަވން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ެވސް ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަޅުަގނޑު ހަމަ 

މެން އެންމެ ބޮުޑ ަވކާާލތުކުރުމަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގައި އަުޅަގނޑުޢުާވމީ މުޖުމަތަމަގު އައަޅުަގނޑުމެން ބައިނަލް 

 ެގ ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަދި އަުޅަގނޑުމެން މިމައްސަލަ ހަދަންވެއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ އަޅުަގނުޑމެން

ކަށް މިހާރަކު ނެތް އަުޅަގނޑުމެންނަ އުޅޭ ދުނިޭޔެގ ސަލާމަތަށްޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން މިކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ.

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ެގންއަުޅަގނޑުމެން ހަމައެަކނި ތިމާެވށީެގ ޗެމްޕިއަނުންނޭ ކިަޔއި ،ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަެވެގން ތިެބެގން

ދައްކާ ހަމައެކަިނ  ،މީހުންެގ ސަމާލުކަން ހޯދަން ދައްކާ ާވހަކައެއް  އި،މީހުންެގ އަތްޖައްސަ  ،މޮޅެތި ާވހަކަދައްަކއިެގން 

ބޮޑު ބިރުެވރިކަން ެއކުލެޭވ  މާ  ،ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް ެއައށްުވރެ މާ .ދައްކަން ތިބެޭވކަށް ކަން ޮގުތގައި މި ޚިޔާލީ ާވހަަކއެްއެގ

ހަމަ ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަްށ  ޓަަކއި އަޅުަގނޑުސަލަެއއް މައްސަަލއަކީ. އެކަމަށްމައް

 .يكم السالم علو ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 މީ.ފަހު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްިވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލު 

ަވން. އަދި މި ބިލު  މް މުޙައްމަދު ސާލިހަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަކަމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްާރހީ

ހޯރަފުށީ ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ރި މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ އިްއޒަތްތެ 

ކަނޑުަގއި އޮޔާދާ ކަނދުަގނޑެއް ފަދަ  ،މެން ދިެވހިންނަށް ޙައްޤުާވ ޮގތަކީއާދެ! އަޅުަގނޑު ނަަވން.ޝުކުރު ދަން

 ،ެވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ތަންކޮޅެްއ ބޮުޑަވރު ަކމަށްމިއީ ދަންނަާވއިރުަގިއ  ައޅުަގނޑު މިހެން ން.ުވެމއް ނޫ ބަޔަކަށް

ދުނިޔެއަށް މި ކުރިމަތިަވމުންދާ މި ގޮންޖެހުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ބިރުެވރި  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު

ޭވ. ައުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ަގނޑަށް އެބަ ަވޒަންކުރެ ސާސް ބިރުެވރިކަން އަޅު ހުކަމުެގ އިހިސާބަށް ޮގއްސާނެ

އޭަނ ާގުތަގއި  ،އި ނޑުދޮށެއްެގ ޕޯސްޓް ކާެޑއް ިދއްކޮށްލާފަރީތި ނަލަ ގޮ  ލާ ދިއްކޮ އެހެންބޭރުެގ ރައްެޓއްސަކަްށ  ،ޮގސް

ދޭ. ތަން އެބަ ެގއްލި ގައި އެއެނބުރި އޭނަ ހޮލިޭޑއެްއގައި ޗުއްީޓެއއްަގއި އަންަނއިރު  އިަދއްާކފަ ރާއްޖޭެގ ރީީތެގ ާވހަކަ

ރުމިނުގައި މިކަްނ ޮގތަްށ އެތަން ނޯންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. ހަމަ މި ބާގައި އޮތް އެ ޕޯސްޓްާކޑު 

 ނުަރއްކަލާ ހަމަައށް އެބަދާކަން އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގމިަވރު  ހިނާގ ހަމަ އަހަރުެގ ތެރޭގައިއެބަ

 ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކުރުާމއި އަދި  ،ރަނީސިޔާސަތު މި ކަމުގައި ަވރަްށ ހަރުދަނާ. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ަވކާލާުތކު

އަުޅަގނޑުމެންެގ އަުޅަގނޑުމެން ޕާޓީެގ ސަމާލުކަމުގައި އޮތް ކަމެއް.  ،ށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް. މި މައްސަލަތަކަކީމޫސުމަ
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ހަރުދަނާ  ،ޮކށް ދެމެހެއްޓުންހިންުގމުެގ ިނޒާމުެގ ތެރޭއިން ތިމާެވށި ަރއްކާތެރި އުލަތްިސޔާސަތުެގ ތެރޭަގއި ދަ ޕާޓީެގ

ޒަމާނީ  ޒަމާުނެގހަަމއެާއއެުކަގިއ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާޓީެގ ސިޔާސަެތއް. ެއއީ ،ލުންއި ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ެއކުލަވަ 

އުލު އަދި ަވސީލަތްތައް ިމޮގތަްށ ޙަުމެގ މާއުޅުދިރި ،ޙައްލު ހޯދައިދީައޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ހޯދުންތަކުެގ އަލީަގއި 

ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ،ެއޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިއުޅުން ބަދަުލުކރުން ،ބައްޓަންކޮށް

ން މެއް ީދެގސަމާލުކަ ޞަކިން ާޚއް ޓަށް ަވށްާލއިުރަގިއ ތިމާެވއިރާނީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން އެކުަލަވމްޢުކަމެއް. ަޤއުމީ 

 ބިލަށް ާވހަކަ މަސައްކަތްކުުރމަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިސޔާަސތުެގ ތެރޭަގއި ާވ ކަމެއް. ައުޅަގނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެން

ރޖެންީސ ކްލައިމެޓް އިމަ ،މި ބިލަށް އަސްލު ދޭންީވ ނަމަކީ ،ދައްކާއިުރަގއި ަވރަށް ިގނަ ޭބބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ދިމާެވފައިާވ މި ނުރައްކާ މިއީ  އަުޅަގނުޑމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު. ؛ދު . އަުޅަގނޑު ތާއީކަމަށް

އަންނަން އޮތް  ،އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ،ެވސް ނުރައްކަެލއް. މި ނުރަްއކަލުން އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު

ކަމަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް  ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި މި. ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭއެބަ  ޤައުމު ެގންދަން މަސައްކަތް ޖީލުތަކަށް

ޖެންސީ ރއަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ. އެހެންީވމާ، ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ކްލައިމެޓް އިމަކަން ހަނިަވމުންދާ

ކްލައިމެޓް  ، މި ބިލަށްއޮތް. އެހެްނީވމާހިސާބުގައި އެބަ ހާލަތެއްގައި އަޅުަގނޑުމެންާވަކން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެވޭ 

 ެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރަން.ެގ ނަމުން ނަންދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވްސ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްރޖެންސީއިމަ

 ،މެންެގ އަުޑ ހަމަ ދުނިޔޭެގ ފެންަވުރަގއިއަޅުަގނޑު ،ނަަމެވސް ީވުމަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ ުކޑަުކޑަ ޤައުެމއް ކަ

 .ދުނިޔޭެގ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ެގނައުމަށްޓަކައި  ،ށް އުފުލިދާނެން ފަރާތްތަކަށްުވރެ ބޮޑަނޫނިއްޔާ ދުނިޔޭެގ އެހެ

 ، ނަމަ ކަމަށް ަވނީ އަޅުަގނޑު ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ަދންނަާވ ،މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ިވލާތުެގ ޕާލަމެންޓަށް ކުރި ދަތުރުގައި ިމ އިނިގރޭސި  ،ިވލާތުެގ ޭވލްްސއަްށ އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ދަތުރުަގއިނިގރޭސި އި

ތަނަްށ  އެ ާރއްޖޭެގ ްކލައިމެޓް މައްސަލަަތއް އޮތް މިންަވރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާްއޖޭެގ ހާލަތު

 ަޙޤީޤަތުގައި ެވސް އެ ބޭފުޅުްނ އިމްޕްރެސްެވެގންދިޔަ. ހަމަހަމަ  ،ކޮށްދިނުމުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަޔާންކޮށްދިން

އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭެގ  ،އިމްޕްރެސްިވ އިނޭގތޯ. ާމނައަކީ

އަދި  .ޭވނެމުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްަބާވ ބޭބޭފުޅުން ދުނިޔޭެގ އެހެން ަކންކޮޅުތަކަށް ޮގސް ރާއްޖޭެގ ާހލަތު ބަޔާންކޮށްދެ

ނިޔޭަގއި ެވސް އޮތް މިންަވރު ހާމަކޮށްދެިވދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ން ދުމިކަ ،ދުނިޔޭެގ މީހުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް

އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި  އެބަ ަގބޫުލކުރެޭވ. މިއީ ހަމަ ަވރުަގދަ އަޑުަތކަކަށް ެވޭވނެަކން

މު ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއ ންކީ ަވރަށް މުހިކަމަށް އިސްނެުގމަ އަުޅަގނޑުމެން މި ،މާލުކަމަށް ެގނެސްމައްސަލަ ދުނިޔޭެގ ސަ

ބާރުއަޅާކަން ފާހަަގކުެރޭވ. އަޅުަގނޑަށް ހަމައެާއއެުކަގިއ ކަމަށް  މި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ާގނޫނުން ެވސް ހަމަ

 މި މަޖިލީހުެގ  ،އެކުަގއި  ހަމަ އުފަލާއެކު ފަޚުރުެވރިކަމާ އަުޅަގނޑުމެން ؛އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ،ފާހަަގކޮށްލަން

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަދި ުކރީެގ ަރއީސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުަޙއްމަދު ނަޝީދަީކ ހަމަ ދުނިޔޭެގ ފެްނަވރުެގ 
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 ބަ ފާހަަގކުރަްނ.ެވފަިއާވކަން އަޅުަގނޑުމެން އުފަލާއެކު އެ މި މައްސަލަިއަގއި އަުޑއުފުލުެގ ަވރުަގދަ އަޑަކަށް  ،ަވރުަގދަ 

ސިލުކުރަްއާވފަ. އަދި ޓައިްމ ހާ ަވނީ  މި އިނާމު ެވސް އެ މަނިކުފާނު "އާރތުޔޫ.އެން ޗެމްޕިއަން އޮފް ދި "ެގ އދ.

މަޝްހޫރު ނަންތައް އެ  ފަދަ "މަންޓްންހީރޯ އޮފް ދަ އެްނަވޔަރަ"ދޭ  މެގަޒިން ފަދަ މަޝްހޫރު ބޮެޑތި މެގަޒިންތަކުން

ލެޭވ ަވރުަގދަ އިަގދަ އަެޑއް. ުގނަ ޅާެގ އަަޑކީ ދުނިޔޭަގއި މި މައްސަލައިަގއި ަވރު ަވނީ އަުރާވފަ. ެއ ބޭފު ބޭފުޅާއަށް

 ،އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިން މި ރާއްޖެ ކުޑަެއއް ކަމަކު ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ ަވނީ. ދަންނަަވން މި އަޑަކަށް ެވފައި

ލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް. އެހެންީވމާ، މި މައްސަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ައޑު ދުނިޔޭެގ ފެންަވރުގައި ަވުރަގދަ އަަޑަކށް ެވިވދާނެ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ަމަގށް  ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ނުާވނެ. މި ާގނޫނުެގމީދު ކަނޑާލަިއެގންއްަގނޑުމެން އު އަޅު

ފާހަަގކުރެޭވ. ތަރައްޤީެގ އެަބ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންދާަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެވސް ހުއްިޓެގންާވނެ ކަމެއް ނޫން. މިކަން  ަގންޖެހޭނެ. އެންހި އް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤައުމުގައި ހަމަތަޕްރޮޖެކްޓު

 .ހިްނިގެގންުނާވނެ ޓަށް ެގއްލުންާވ ޮގތަށްށްތަރައްޤީެގ މަޝްޫރއުތައް ހިންުގމުގައި ތިމާެވ ންޖެހޭނެ.ކުރެެވބެލެންސް

އަންނަ ބަދަލުތަކާ  ހަމަ އެއާެއކުަގއި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫއުަތއް ެވސް ހިންެގންޖެހޭނެ. މޫސުމަށް  ،އެހެންނަމަެވސް

ަގބޫލުކުރެެވނީ. ކްލައިމެްޓ  ށްޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަުގިޅެގން އަޅާނެ ފިޔަަވޅުަތްއ އެ ޕްލޭންތަކުގައި ކަނަޑއެ 

މު  ން، މިއީ ެވސް ަވރަށް މުހިއެަބލެޭވ ާގއިމުކުރެޭވ. އެހެންީވމާ އިފަންޑެއް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަަވ ރޖެންސީއިމަ

ބިލުެގ  ަވުގތު މި ،ނުންޭވއަުޅަގނޑު އިުތރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭ ަގކުެރޭވ.އި އަުޅަގނޑަްށ ފާހަކަމެއްެގ ޮގުތގަ 

މި  ،ގައި އޮތް ޮގތް ބަދަލުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން. މިހާރު އޮތް ޮގތަކީ ަވނަ މާއްދާ )ނ( 20

 18މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަކްޝަން ޕްލޭން މި ާގނޫނަށް ޤައުމީ އެ ލަންޖެހޭ އިން އެކުލަވަ މާއްދާެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ

މަސްދުަވުހން  3 އެ އަުޅަގނޑު ،އޮތުންމުކުރަްނާވނެ ކަމަށް އޮތް އްއާ  އިަލއިއެުކލަަވ ތެޭރގައި ދުަވހުެގމަސް

  އަހަރު ރަށް އެއްސަބަބަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާ ޮގތަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންަވނީ. ޖެހޭނެލަންއިއެކުަލަވ

މި  ،ނަމަ ަވނީ ކުރުމަށް ދެވިއްެޖ ކަމަށް އަލުން މިހާ ދިުގ މުއްދަތެއް މިކަން، އެުކަގއި ޮގސްފަިއާވީތއާެވެގން 

މިއަށް ސަރުކާުރެގ ަވުގތު ތަންކޮެޅއް ކުަޑެވފަިއާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން  ،ނިމޭއިރު އިަލއިމި ޕްލޭން އެކުލަަވ ،މަސައްކަތް

 ަވނީ ައަވސްކުރުމަްށ އަދި މި މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ފަށައިފި ކަމަށް މިކަން ،ތީެވ ލަސްާވނެމަލުކުރަން ފެށޭލެއްޢަ

ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން  މި ،ންަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީމާޤީަކމުެގ ެވސް ފުރިހަމަ ޔަމިކަން ހަމަ ކުރެޭވނެ، ނަމަ

، އެަބއޮތް. އެހެންީވމާ ސަުރކާރުެގ އްރާ ޓީމެއްކަތްކުކޮްށ މަސަަވރަށް ބޮޑަށް ޑެޑިޭކޓެްޑެވެގްނ ތިބެެގން ަވރަށް ކޮމިޓެޑް

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  ންކަން އެަބއޮތް.ޤީކަމުެގ ޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް މި ަވުގތު ެދއްިވ ފުރުަޞތަށްޓަކައި.
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  މެންބަރު. މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: މައްޗަންޮގޅީ

ަރށް ޚައްސާްސ މައްސަަލއެްއ  ަވިމއީ ،ލަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު 

 ަވނީ.ެވފައި މަކަށް މި ޤައުމުނަމޫނާ ޤައުއެންމެ ކޮށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޞައަދި ޚާއް .އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖެއަށް 

ށް ެވްސ އަޅަންޖެހޭ ބަޔަކަަވޅުެއންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފިޔަ ،ަކހަލަ ހުރިހާ ކަންކަމަކަށްދިމާާވ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަުޅަގނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ެވސް ހަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ  ދަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގން މިެވހިން ެވދި

އަޙްމަދު ސަލީމަށް   ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޕާލަމެންޓް މެންބަރު ،ކޮށްޞައަޅުަގނޑު ަވރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި ޚާއް

ެވްސ  ޓުރ ކެބިނެމެން އަޑުއެހިން އަުޅަގނޑުމެން އަންަޑޯވޓަަގނޑުއަޅު .ސްއިއްޒަްތތެރި ރައީ. ދަންނަަވން ޝުކުރު

އަުޅަގނޑުމެން  ،މަންޒަރު ަދއްާކކަށް ނޫން. އަުޅަގނުޑ ެވްސ ަގބޫލުކުރަން އިކޮންމެހެންނެއް ބަޔަކަްށ ފޮޓޯ ދައްކަ  ކީހެދީ

 ނުކުރެޭވނެ. ތެއް ެވސްޔެ ސަލާމަޅުަގނޑުެމންނަކަށް މުޅި ދުނިއަ ދިެވހިރާއްޖެއިން ހަމައެކަނި މިކަން ކޮށްެގން

ުކރި މަސައްކަތްތަކުން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ަވރަށް  އަުޅަގނޑުމެން ޭއރުއްސުރެ ފެށިެގން ެވސް ،ނަމަެވސް

 އް ތަ ޗޭންޖުނަ ކްަލއިމެޓަށް އަން އަުޅަގނޑުމެން ،ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް މުިޅ ދުނިޔެއިން ެއކަން ފާހަަގކޮށް

ައޅުަގނޑުމެންެގ އިލެކްޓްރިިސީޓެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވނީ.އިރުންތަެކއް ލިބިފަޑު ކުރިއެަވރަށް ބޮ ެގނައުމަށްޓަަކއި

އަރާ އޮތްހާ ދުަވހު ަދއުލަތުން ހޭދަކުރި ފައިސާެގ ބަދަލުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ހިތަށް ެއްއެގ ޮގތުަގއި މި ޑީސަބްސި

ށް ޗޭންޖުކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް. އެއީ ކޮންެމ ސްޓަމަސިއި ސޯލާ  ބަދަލުނުކުރެޭވންީވ ޭގޭގަގޑީކީްއެވެގންާބއޭ އެ ސަބްސި

ރޖީ ސޭްވކުރެޭވެނ ނަށް އެ ްގރިޑަށް ވެއްދޭނެ އެނަޭގބިސީައކަށް ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ ސަބްސިީޓއެއް ދީެގން ެއ ބޭފުޅުން

ޭވނެ ނަށް ކުރެ . އާދެ! މިކަހަލަ ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި ައޅުަގނޑުމެންހެދުން ކޮންމެެވސް ިނޒާމެއް

އެ  ؛އަންނަ ބިލު ބަދަލުކުރަމުން މި، މިސާަލކަށް އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

 ކަށް މިއާ ާގތްެވެގންދާ ބިލަ ،މިާއ ުގޅުންހުރި ،ބިލު ެވސް ެވެގންދާންޖެހޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމ ބިލާ ރިލޭޓް

 ނޫނިްއޔާ  ،ކާރުަތއްެވހިކަްލތަކާއި  އަުދެގ މުޅި ދުނިޔޭެގ އެންމެ މަޝްހޫރުއީސް. މިތްތެރި ރައިްއޒަ ެވެގންދާންޖެހޭނީ

 ެވެގން މި  ފުލް އިލެކްޓްރިކް ިސސްޓަމެއްެގ ނިޒާމަށް ެގްނުގެޅޭވ ެވހިކަލްތަަކކަށް ޫނނިއްޔާ ،ސައިކަލްތަަކކީ ހައިބްރިޑް

ކީ ޭއެގ ފުލް އިލެކްޓްރިކް ެވހިކަލަ ނޫިނއްޔާ އިބްރިޑްކުެރޭވ ހައެތެރެ އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖެއަށް މިސާލަކަށް ދަނީ.

ައޅުަގނޑުމެން  ،ދީއެއްބާރުލުން ނޫނިއްޔާ ،ންސޭޝަނެއްެގ ޮގތުއެ ބޭފުޅުންނަށްދޭ ކޮންޕެން ނޫިނއްޔާ އި،ޑިއުޓީ ކަނޑާލަ

ެވސް ތެޮޔ ކަށް ޮގތައެއް  ގައިއެހީތެރިކަން ާވނަމަ، މި ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތު  އްެގ ޮގުތގައިމިއަށް ބާރެ

ަގންނަން ނަން ުނާވނެ. ައުޅަގނޑު ހަމަ ށްބޭނުންކުރާެނ ެވހިކަލްތަަކކަ ޕޮިއޒަން ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ؛އަންދަިއެގން ޤައުމު

ރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ަވ .ކުރަމުންދާ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި މިހާރުެވސް މި މަސައްކަތްދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ،އުޅެނީ މި
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ންނަ އެންމެ ބޮޑު ޓަކައި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާެވފައި އޮޓްރޯނިކްސް ެވހިކަލްތައް ިވްއކުމަށް އެބަކުރޭ އިލެކް 

ދައްކަނީ މި ޤައުމަށް ހަމަ ލާބަޔާއި އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ މި  ؛ދަނީ ޮގންޖެހުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެނިެގން މި

ކުާރކަްށ ނޫން. އިލެކްޓްރިްކ ެވހިކަްލ  ހަލާކުއެްއެގ ިވޔަފާރިެވސް އެހެން ބަނޑުެމން އެްއޮގތަކަށް އަުޅަގ .އަށް އެދިމަންފާ

ފިއުލް އަާޅ  ،ުކރުމަށް ޓަކައިޒް ޔޫޕެކް ބޭނުންުކރަން ނޫނިއްޔާ ބެޓްިރ ބެޓްރިެއ ބޭފުޅުންނަށް  ،ިވްއކާ ފަރާތްތަކަށް

ރި ޑުމެންނަށް ބެޓްަގނއަޅު  ،މިސާލަކަށް .ނުންކުރެޭވނެ ތަނެއް ނެތީއުސޫލުން ތަންތަން ދީެގން ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭ

ދޭ. ޖާަގއެްއ ނީ .ނުކުރެެވނީ މާދަމާ ެވސް ެގންޮގްސ ައުޅަގނޑުމެން ޭގތެރެއަކަްށ ެވްއދޭކަށް ނީދޭްއ ބޭނުންެވހިކަލެ

ަގއި އް އްދެހައެހެން ސަރަ ،އްތަޔުނިޓުމި ކަަމކު އެ ެވހިކަލް ބޭނުންކުރާ ަފރާތްތަކަށް ހަމަ ދޭ. އެޗާޖަށް ޖެހޭކަށް ނީ

ބޭބޭފުޅުންނަްށ ށް، އެ އިމުކުެރޭވނެ ޮގތަގާ  ރި ރިޕްލޭސްކުރެޭވނެ ޮގަތކަްށ އެ ސިސްޓަމުބެޓް ،ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރެޭވނެ 

 އޮތީ މިނުލާހިކު ފަސޭހައިން  ނޫނުާގހާރު ލާމަރުކަޒީ ދޭންީވއޭ. މި ރަށްރަށުގައިއޭެގ ސްލޮޓްަތކެއް މާޭލގައި ނޫނީ 

އަދި  ،ެވހިަކލްތައް ބޭނުންކުރެޭވނެ އިލެކްޓްރިކް ނަށްމީހުން ކިއެ ެވސް  އްދެްއގައިހަކޮންމެ ސަރަ، އެހެންީވމާ . ހެދިފަ

އަުޅަގނޑު ދެކެން.  އިމުކުެރެވންޖެހޭނެ ކަމަށްގާ ތަކެއް ކުެރޭވނެ ސިސްަޓމުއެ ރީޗާޖު ނޫިނއްޔާ  ،އެ ރީޔޫްސކުރެޭވނެ

އަުޅަގނޑު ެދކެން.  ކަމަށް ކަމަށްކަންރުން އެއްބާރުލުްނ ދޭންޖެހޭނީ މިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ސަރުކާ

ހަމަ ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އެބަ ްގރީްނ  . އެބަ ނަަގންއް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ާގތުންއާދެ! ްގރީން ޓެކްސެ 

ނޑުމެން ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތުަގިއ ކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިހާރު އަޅުަގނަަގން. ްގރީން ޓެކްސައެބަ ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި 

ެގ ޮގތުަގއި އެ ފަިއާސ ސަބްސިޑީ ބޭނުންކުރެިވދާނެ ޮގތަަކށް އެ ރަށަކުްނ އެްއ ރަށެްއަގިއ  ،ާވނަމަކަމަށް 

ތައް ާގއިމުކުެރޭވެނ ލުގައި މި ިސސްޓަމުައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ޮއތް މުސްތަޤުބަ ،ބޭނުންކޮށްެގން ނަމަެވސް

އެްއަގއި  ކޮޓަީރެގ ެގ 3މިސާަލަކށް  އި،އެްއގަ ހެދޭނެ. އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތަގއި ާއދައިެގ ގެ ކޮންމެެވސް ިނޒާމެއް 

 ކުރެޭވ ކަމަށް ާވަނމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އެަތއް ބޭނުންަވރު  ޓްޮވކިލޯ  3 ޮވޓް.ކިލޯ 3ާގްތަގނަޑަކށް ކުެރެވނީ ކޮންޒިއުމް

ެގ ރުފިާޔއިން އެަވރު  40000 ނޫނީ 50000ނޭ މިސާލަކަށް ިވޔަފާރިަތކުން އެބަބު  އެަކން ކުރާ ،ބައިަވރު ދިރާސާަތކަކުން

 ،ބުނަން އުޅޭ ެއއްަޗކީ ައޅުަގނޑު މި .ބުނަނީކީ ކޮންމެހެން އެ ފިަގރއެއް ނޫން . އަުޅަގނޑު މިއްޓިދާނޭޔުނިޓެއް ބެހެ

ހާސް   އެއްށް ނޫނީއަ 700އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް. މަހަކު  ،ދޭންީވ ނޫންތޯއޭ ޮގތުަގއި ެއއަށް ލާރި ެގސަބްސިޑީ

 ދުަވހުން ކާމިޔާބުވީއޭ. އެއޭަނއަށް މުޅި އެތި  .ވީއޭަސަވިއވް އެ ތެރޭގައި  އަހަރެްއހާ ދުަވހުެގ 5ރުފިޔާ ދެއްކިޔަސް 

 އްކަލަ ެތޔޮ ނާންދާެއއީ އެ  .ސް ކުރާކަށްެވ އެންމެ ަޚރަދެއް ށްނުޖެހޭނެ އެނަރޖީއައަށް ފެށިެގން އޭނަ

 ްގރީން ޓެކްސްެގ ރިސޯޓުތަުކގައި ެވސް މި ނެޭގ ،ޓާެގޓަކަށް ެވެގން ާދންީވސަލާމަތްކުރެުވނީއޭ. އަޅުަގނުޑމެންެގ 

 ެގނބުރާ ދައްކާ ފައިސާއެ ފައިސާައކީ އަ ނޫނިއްޔާ .ޮގުތގައި ައޅުަގނޑުމެން ދޭންީވ ެގރިސޯޓަށް ސަބްސިޑީ ފައިސާ އެ

 11 ހުެގ ތެޭރަގއި ނޫނީުދަވއަހަރު 10 އޮތްކުރިއަށް  ،ކުރަްނީވއަދު އަުޅަގނޑުމެން ާޓެގޓުެވސް މި  ޮގތުަގއި

 ،އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމަކީ . ެވދާނެ ެގއްލުމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލަންީވމަށް މި ަޤއުދުަވހުެގ ތެޭރގައި އަހަރު



38 

 

ފައިސާައކަށް ނެޭގނެ  އި،އަނބުރާ ދައްކަ  އެ ފައިސާއަކީ ނޫން، ނުލިބިދާނެތީކީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފައިސާ

މުޅި ، ސިމަލްޓޭނިއަސްކޮށް ކަމަށް ާވަނމަ ފަިއސާ އެ މީހުންނަށް ދޭއެ ސަްބސިޑީެގ ޮގުތގައި  ެވސް ބޭނުންކުެރިވދާނެ

 އްޔާކުރުން ނޫނިހައިބްރައިޑް  ،ށްމިއީ މި ނިޒާމަ .ެއއްފަހަރާ މަސައްކަްތ ފަށާނެ ގައިދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް 

ހަމަ އަުޅަގނުޑ  . ދިއުމަށް ޓަަކއި. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްެލކްޓްރޯނިކްސް ިސސްޓަމަކަށްލެކްޓްރިްކ ނޫނީ އެފުލް އެ

ބޭނުންކުރެިވދާނެ. އަދި  މިލް ޑްިވންެވސް ނެތް.  ދިެވހިރާއްޖެާހ ފަސޭހައިން ނަމޫނާ ދެއްކޭނެ ޤައުމެއް ،،ކޮށްލަންފާހަަގ

 ، ބުނާނަމަމިސާލަކަށް ޭވްވ. ނުންކުރެިވދާނެ ހަމަ ަވރަށް ިގަނ ކަންތައްތައް އެބަހުރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭ

 ށް އަށް ބަލައިލި ކަމަމިހާރު ހަމައެކަނި މާލެ ؛ށް ބޭނުންުޅަގނޑުމެންނަ މިސާލަކަށް އަ .އަދި ސޯލާ ސްންއުލެޓަރބި

ތަނުަގިއ  މި ނެޭގނެ.ުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބަރާބަރަށް އަޭވަވކުން ެވްސ އުފެދޭ ހުރިހާ ިމ ެގ އަީޑގައި ބްރިޖު ،ިވޔަސް 

ބަހައްޓައިެގން ެވސް  އި ސޯލާއަރިމަތީގަ ، ލާ ހުރިހާ ކަންކަމެްއަގއި  ގައި އަުޅަގނޑުމެން މިތަކެއް ހުރިހާ ސައިޓު

. މިަކހަލަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މާލޭގެ ނެތި ެވއްދޭއޭްގރިެޑއް ލާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މެްނެގ ސަރުކާރުން ލާރިެއއް ދެންޏާ އަުޅަގނޑު ؛ބޮޑަށް ސަބްސިޑީެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނުޑމެން ހަމަ ބިސީތަކަށް ެވސްޭގ

ޭގެގއަށް  ،އެ މިހުންނަށް މިކަން ކުރެޭވނެ ޮގތަށް ،އެ ީމހުންނަށް ދޭންީވ ކްރެޑިޓަށް ނަމަެވސް ދެންޏާ ކަމެއް ކޮށްނޫނީ

އާދެ!  ީވ.ދިނުމުެގ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ެގންުގޅެން  ުޅަގނޑުމެންބޭނުންކުރެޭވނެ ކޮންމެެވސް ިއންޕުޓެއް އަ

 އަުޅަގނޑުމެންތެރޭގައި މީެގ .ނޫނެއްާގށް ފުރިހަމަ ަވރަ މިއީ .ލަންޅާއަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަ

  ންނަނީ އޮ ން. މިހާރު މި އިޞްލާޙުުކރު ށްަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަދެނަންބަރު  ؛ބުނެިވދިޔަ ،ހުށަހަޅަނީ

ެގއްލުްނ ންދާ ކަމަށް ލިބިެގހޭނުމަށާއި އެ ކަން  ދިެވހިރާއްޖެމުސޫމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ދިެވހީންނާއި ،ބިލުގައި

  ؛އަޅުަގނުޑެގ އިޞްލާޙަކީ  އިކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުުމެގ ނިޒާމު ބަޔާންކުރުން. އާދެ! މީަގ

 މަށާއި ޅުނަޑއެެއކަމުން ލިބޭ ެގއްލުން ކައަދި ހޫނުުވމަށާއި  ތައް ދިެވހީންނާއި ދިެވހިާރއްޖެމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

އާދެ!  ން.މަށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމަށް ނިޒާމު ބަޔާންކުރުރަްއާކތެރިކުރު ޙައްޤުތައް އިންސާނީ

އަންނަ  ެގ މިއަޅުަގނޑުމެން .ނެުވނީއިޞްލާޙު މި ެގ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ކަމށްމި ކަންހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށް ހަމަ  ެގަގނޑުމެންޅު އަ .ރަންޖެހޭބޮޑަށް ރިާޢޔަތްކުބަދަލުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް 

ދަްއކާ ބޮޑު ބަދަލުތަެކްއ ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އާދެ! މިޮގތަށް މި ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން  ،އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް

ނެއް އުމު ކޮންމެހެމި ޤަމެންަނށް ދުަވުހެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުަވރަކަށް އަހަރުދިހަކުިރއަށް ޮއތް  ،ާވނަމަ ކަމަށް

 ،ދާންޖެހޭ ާވހަކައެއް ެވސް ނޫންދުނިޔެ ދޫކޮށްލާފައި މީހުން ދޫކޮށްލާފައި ން ޤައުމު ޅިމު ،ދާ ާވހަަކއެއް ނޫންއަިޑއަށް

ްއ މަހެ އިފަުރަގ ،ދާން ބަލައިލާއިރު މަހަށް ރަށްފަސާލަކަށް މި މަށް،ބޭނުންކުރު އްތަރުތަކުންނާއި ެއ ފަރުމި ޤައުމުެގ ފަ

 އެ ޗެްއކަން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގނެ. އްާކނީ ކޯ އިެގންތަނުން ދެން އުފައްދަ އެ ނޫނިއްޔާ .ންނާނެނުހު

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،އެހެންީވމާ. ޓަންެވެގންދާނެމުޅި ދިރިއުޅުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބައް ހިސާބުން ފެށިެގން އަޅުަގނުޑމެންެގ
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 ނަށް ކުރެުވނު ހާ ކަންތައްތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެންހޭ ހުރި ކުަރންޖެމެން ަގނޑުއަޅު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި  ޔަތުއްއިންސާނި

 ދެްއިވ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެެކން.  އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ެގދާއިރާ ރަފުށީހޯބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް ަވރަށް ިގނަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ަވރަށް ިގނަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި 

އަދި ެއ  .ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގައިެގންަދާވކަން ހަޅުއްަވމުން އް ހުށަރަނަގޅު ޚިޔާލުފުޅުތަ

 ،ދަންނަަވން. އަދި އެ ހުށަހަޅުްއަވމުން ެގންދަާވ އިޞްލާޙުތަަކކީ ކަމަށް ޓަކައި އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރު

ރާއްޖޭަގއި އުފެދުނު  .ތެރި ރައީސްން. އިއްޒަތްނަަވކަުމގައި ެވްސ ދަން އަޅުަގނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙުތަކެއް

އަށް ތަފާުތ ިގނަ ރޮނުގަތކުން ެގއްލުން ިދެވހިރާއްޖެ ،ުގިޅެގން ްނ ބަޣާާވތަކުން ވައްޓާލުމާޓިކް ެވިރކަފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެ

 ؛ގެ މި ބާަވތްތަކު ފާތު ތަ ،އިޖުތިމާޢީ ގެއްުލން، އިޤްތިޞާީދ ެގއްލުން .ެވެވްނ ނެތް ޙަޤީޤަތެއްލިބުނަކަން އެީއ ދެބަސް

 ،ނު. ޭއެގތެރެއިން ެވްސ އަުޅަގނޑު އަބަުދެވސް ފާހަަގކުރާއެިކއެކި ާބަވތްތަުކެގ ެގއްލުްނތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބު

އަުޅަގނުޑެގ ހަނދާނަށް ޓަްށ ލިބުނު ެގްއލުން. ށްތިމާެވ ، ަކމަކީއެންމެ ބޮޑު ެގއްލުެމއްެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރާ 

ހަުރ ކުރިން ަވރަށް އަ މީެގ ަހއެްއކަ ،ައޅުަގނުޑ ަހނދާނަށް އަންނަނީ ރުކުރަމުންދާއިބިލަށް ބަހުސް  މި ،އަންނަނީ

ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި އަމިއްަލ  ސަރުކާރުެގ ކަމާ ،އަަވދިނެތި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ

ނިއުޓްރަލް ޕްލޭނެއް ޭޖެގ ާކބަން އި ިދެވހިރާއްރާއްޖެާއިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ މީހުންެގ އެހީަގ ،ތަޖުރިބާކާރުންނާއި

ަރއީސް  ،ސަރުކާރުން އޭުރެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި،ށް ދިެވހިރާއްޖެ އަމާޒު ހިފަުވމަހެދުމަށް. ކާބަން ނިއުޓްރަލް

ތުން  ާގއެކަން ަވރަށް. ެވސް ަވރަށް މަދު ނަޝީދު އިޢުލާންކުރެއްުވމުން އެކަން ަގބޫުލކުރި މީހުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަނެްއކާ ، ފަހުން ދަންނަަވނީ. ޭއެގ އެަތއް އަހަރެއް ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑު މި މީހެއްެގ ދުށް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު ލިބެން  .ށް އެނބުރި އަްނނައިރުަގއި ދުނިޔެ މާ ކުިރއަްށ ހިނގައްޖެ ެއ ރޮނުގންޢަޟޫއުމައެ 

 ،މާ ަވސީލަތްތަްއ މަދު ުވރެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް .ސްތްތެރި ރައީ އީ. އިްއޒަޔަދިއޮތް ލީޑަރޝިޕް ެގއްލިެގން

މާ ިގނަ ޮގްތޮގތުން ެއ  އި،ިހފަރު ޤައުމުތަކުން މިހާރު ކާބަން ނިއުޓްރަލް އަމާޒުީގމާ ނިަކމެތި ފަ ރެުވނޑުމެންނަށްއަޅުަގ

ކާބަން  ،ދަނީން ފެންނަމުންންމެ ދިމާލަކު ކޮދަނީ ޯހދަމުން. ދުނިޔޭެގ ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލި މީހުން ކާމިޔާބުތައް 

ތަން.  މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ރޮނުގން  އެ ަލއި،އިުވމުެގ ސިާޔސަތުތަްއ އެކުަލަވރަލްނިއުޓްރަލް ނުަވތަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓް



40 

 

 ކީ ކާބަން ނެެގޓިްވ ޤައުމެއް. އެ މީހުންެގޓެރި ބޫޓާނައް އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެންެގ ައަވ

ެވސް މާ ކުީރގައި ެއ   އެއަްށުވރެއަދި .ުވމަަކށް ެވސް ނޫންފަިއ ހުރީ ކާބަން ނިއުޓްރަލްަބއްޓަންކޮށް ސިޔާސަތުތައް

ކުދި ޖަޒީާރ  ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަ ޮގތުން .މީހުންެގ ކަންތައްތައް ބެހެއްުޓމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަުޅަގނޑުމެން އެނބުިރ  ައށްަވަރކަށް އަހަރު ކުރިފަސްމީެގ  ،ކުރިން އަހަރު  ްއކަށެމީެގ އަ ،ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިުރަގއި 

ައޅުަގނޑު ަވރަްށ ކަން ހިނގައްޖެލައިލާއިުރގައި އޭރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ލީޑަރޝިޕް ެގއްލިެގންބަ

އޮްތ ގައި އޭރުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުގައިއެކު ފާހަަގކުރަން. ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ދުނިޔޭ ޔާހިތާމަ

އެމެރިކާ  .ިމސާލަކަށް އެމެރިކާ ؛ކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރު ެވސް މަޤާމަށް އެނބުރި ދެޭވތޯ. އާދެ! ހުރިހާ ހިސާބަ

 އެންމެ އަށް ަވނަ ފަސްކެލިފޯނިާޔއަކީ ުދނިޔޭެގ  ،ޤައުމެްއެގ ޮގުތގައި ކްަލއިމެްޓ ޗޭންޖަށް ތާއީދުނުކުރި ކަމުަގއި ިވަޔސް

އެަތއް ސަތޭަކ އެަތއް ުވރެައށްއްޖެދިެވހިރާ  ،ދު. އިޤްތިޞާީދ ޮގންޖެހުންތައް ކަމެއް ބަދަލުެވެގންދާއިރު ޤްތިޞާބޮޑު އި

ުގނަެއއް ކެލިފޯނިާޔަގއި ބޮުޑާވނެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ހަމަ ިވސްުނމުން ބަލާއިރު. ކެލިފޯނިާއެގ 

ބޮޑު އިޤްތިޞާދެްއެގ ާވހަކަ.  މިދަންނަަވނީ މާ  .ަބދަލުކުރުންއަށް ތަރަނިިވ ހަކަކުއިޔާދަ 100ށް %އަ 2045 ،އަމާޒަކީ 

އަށް ބަދަލުުކރަން. ނިއުޔޯކް ެވސް ހަމަ ިހފާފައި މުޅި އިޤްތިޞާދު އިާޔދަކުރަނިިވ ހަކަތަތިބީ އަމާޒު ހުން އެ މީއެ

 އަށް  2050ނޑައަޅާަފއި  ކައޮތީ މިހާރު އެ ކުންމާށް ބަލާއިުރަގިއ ޑެންހަވާއީ ެވސް ހަމަ އެޮގތަށް. ޔޫރަޕަ ،އެޮގތަށް 

ޑީސަލް ކާރު  ެގ ނިޔަލަށް ޕެޓްރޯލް ކާރާއ2030ި .ބުން ނިންމަެއއް ނުލާހިސާ އަދި އެާވނެ ކަމަށް. ކާބަން ނިއުޓްރަލް

ފަދަ ޖަޒީރާ  އަޅުަގނޑުމެން؛ އިފިހުށަހަޅަ . އަށްއދ ން. ފިޖީކޮށްފަަވނީ މަނާ ަގއި ބޭނުންކުރުން މިހާރު މިޑެންމާކު

ަވނީ  އެ މީހުންެގ. ފްރާންސްއިން މިހާރު މި އަށް ހުށަހަޅައިފި ކާބަން ނިުއޓްރަލް ޕްލޭން. މިހާރު އދ ންފިޖީ .އްޤައުމެ

ޕޯްޗާގލް،  ،މާޝަލް އައިޭލންޑްސް، ނޯޭވ ،. އައިސްލޭންޑް ނިންމާފަ އިން ކަނޑަައޅަުވނޫނަކުން ކާބަން ނިއުޓްރަލްާގ

ނަށް ަވރަށް ކުރިްނ ލިބެން އޮތް ފުރުޞަތެއް ންމެައޅުަގނޑު .މިހެންޮގސް ިލސްޓް ަވރަށް ިދުގ ،ން ސްިވޑު

ކަންޮބޑުެވ ާވަހކަ މި ދަްއކަނީ. މުޅި ދުިނޔެ ދިޔައީ. އެކަުމަގިއ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު   ެގއްލިެގްނ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ށް ފެނުނީ  ންނަޑުމެ އަޅުަގނފަހުން ،ދިޔައިރުަގއި އެންމެ ކުރިން ިމ ާވހަކަ ދެއްކި ޤައުމު އެ ރޮނުގން ބައްޓަން ެވެގން 

ހުން މުޅި ޤައުމު ފެލައިެގން ތެޔޮ ނަަގން މަސައްކަތްކުރި ތަން. އެންމެ ފަ ،ނެތި އެްއެވސް މަންޒިލެއް ،ނެތި އަމާޒެއް

މި މަޤާމު  ،މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ހިތްަވރުކުރަންވީ  .އޭެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤަދަރާއި ިއއްޒަތް ެވއްޓިެގްނދިޔައީ

ދިެވހިރާއްޖެ އަލުން  ،ޙަކީހެންީވމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާއެބުރި ހޯދޭތޯ. އެނ

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަހަރު ފަސްކާބަން ނިއުޓްރަލްުވމުެގ އަހަރު ކަނޑައެޅުން. ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަނީ ކުރިއަށް އޮތް 

ބިލުގައި ސާފުކޮށް ލިޔުމަށް. އެކަން  އަހަރު ޮގތުގައި މި ހިފާ މުެގ އަމާޒު ދިެވހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ުވ

ެފނޭ ދިެވހިރާއްޖެއިން ޖަްއަވްށ ންީވ ސަބަބެއް ެވސް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަނުާވ އެހެން

 ،ކޮށް އެަބ އިނޭގސާފުނަށް ަވަރށް ކުރާ މިންަވުރތައް. ައޅުަގނޑުމެންރާތަކާިއ ބޭރުކުރާ ދާއިހައުސް ޭގސް ބޭރު ްގރީން
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ކުރަނީ ސާއް ހި 67% ެގެތރެއިންއޭ  ،ރާ ެއކިެއކި ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ހައުސް ބޭރުކުދިެވހިރާއްޖެއިން ޖަްއަވށް ްގީރން

ރިސޯޓު ާދއިރާއިން އުފައްދާ ކަރަންުޓެގ  ،ކީއަ  47ސް %ވެ  ަވރަށް ސާފު. އޭެގތެެރއިން ؛ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްކަން

ކުިރ ން ޓާެގޓު އިނޭގ. އެހެްނީވމާ، ހަމައެކަނި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އަޅުަގނޑުމެ ކަން އެބަން ބޭރުާވ ޭގސްސަބަބު

ކާބަން ނިއުޓްރަލް ުވމަށް  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ދާން ނިންމި ށްއަރޖީއުބަލް އެނައަުޅަގނޑުެމން ރިނި ،ިވޔަސް ގައި ކަމު

އިރުެގ ދޯދި އެންމެ ތަނަަވސްކޮށް ލިބޭ އެއް  މެންނަކީޔާ އަުޅަގނޑުހުރަހެއް ނެތް. އިރާދަކުރެްއިވއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 . ނެތި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ގަޑިއިރު ެއްއެވސް ހުއްޓުމެއް ފަސްފުކޮށް ދުާވލަކު ޤައުމު ދުނިޔޭގައި. ސާ

ާވހަަކ  ާގެއއްގެ . ރޯ ަވން އެބަލިބޭފުރިހަމަ މިނި ަގނޑުމެންެގ ޤައުމަށް މާޅު ޖަނެރޭޓަރުތައް ހިންޭގނެ. ޭއެގ ސަބަބުން އަ

އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ކަންބޮޑުަވީނ  ،ކުރިމަތިާވ ހިނދުަގއި  އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކޮންމެ ހާލަތެއް ،ދެކެވޭއިުރަގއި

ްއ ބޯޓަށް މައްސަލައެ .ނޫންތޯ ،އަށް އަންނާނެތޯފޮދު ދެިވހިރާއްޖެދުަވހުން ދުަވހަށް ޖަނެރޭޓަރު ހިންަގން ބޭނުންާވ ތެޔޮ

 އެބަޖެހޭ ފުރިހަމަ  ުޅަގނޑުމެންއަ .ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ހާލަތުން އަރަިއަގންނަން ؟ނޫންތޯ ،ދާނެތޯކުރިމަތިެވ

ނެތި މި މަޖިލީހެުގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހުއްޓުމެއް، އެހެންެވެގން . ޮގުތަގިއ އޮންނަން ެގމިނިަވން ޤައުމެއް 

ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާުދެގ ެއްއ މެން މި ރޮނުގން ލާށޭ. އަޅުަގނޑުއިވަ އްޓަރުތައް ނިއަޅާ ޖަނެރޭތެޔޮ ،ދަނީ ދަންނަަވމުން މި

ްނ އަ އެ އެއް ބިލި. ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޖެޓުން ފެންނަންޮއތީ  މިޮގުތގައި ދޭކަން ެގ ޑީރަކު ސަްބސިން ރުފިޔާ އަހައަބިލި

ނޫނީ  ؟ތޯާވނީން ބަރޯސާުޅަގނޑުމެތެލަށް އަ ކުެގތަބޭރު ޤައުމު ؟ރުފިޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު މިޮގަތށް ހޭދަކޮށްކޮށް ތިބޭނީތޯ

ަމުގ ުވމުެގ ކާބަން ނިއުޓްރަލް  ިއ،ދިެވހިރާއްޖެ ހޯދަ ކަންހަކަަތއިެގ މިިނަވން ިއ،އުފައްދައަުޅަގނޑުމެން  ސާފު ހަކަތަ

 .ސްމި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންީވ ކަމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީއެއީ ؟ ޔާރުކުރާނީތޯޚިއަޅުަގނޑުމެން 

ފަިހ ރަނަގޅު  ންނަށް މިއަށްުވރެޓަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ދިެވހިށްތިމާެވޓާއި މުޅި ދުނިޔޭެގ ށްާމެވއްޖޭެގ ތިދިެވހިރާ

ޚާއްޞަކޮށް  ،ޓަށްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތިމާެވިއއްޒަތްތެރި އުލެއް ދުަވހަކު ެވސް ނުިލބޭނެ. އާދެ! ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙަމާ

 ތަުޤރީރުތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ މަނިކުފާނުެގ ެއކިެއކިިސޔާސަތު  ންުގޅުްއާވެގ ކްލައިމެޓް ޗޭންުޖެގ ރޮނުގން 

އް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނެ ކީ ކްަލއިމެޓް ޗެމްޕިއައެބަހުރި ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެްނނަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިހުެގ ރައީސަ

ެގ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން .ަވނީ އުފެދިފަ މި މަ ފަހަރަށް ތަކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ެއންަވޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ފުރަ 

ނުކުަރއްާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މި ރޮނުގން މީެގކުރީަގއި ެއއްެވސް މަޖިލީހެްއގައި މި ރޮނުގން މަސައްކަތް

އުެލއް ޙަމާ ފަހި އަށްުވރެަވނަ މަޖިލީހަކީ. އެހެންީވާމ، މި، ަނާވރަކުަރއްާވ ބޭފުޅުން ތިއްބެިވ މަޖިލީހެއްަވރަށް މަސަްއކަތް

 ކުރާކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފަލާ ުޅަގނޑުމެްނނަށް ރަނަގޅު މަުގ އިޚްތިޔާރުދުަވހަކު ެވސް އަ

އަޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުެގ މަިއ  .މިއަުދ މި ފާހަަގކުރަނީމި ާވހަކަަތއް އެުކގައި 

އަުޅަގނޑުމެން ބޭރު ދުނިޔޭަގިއ ދައްކާެނ އެހެން  .ންކަމަށް މި ބިލުަގިއ ކަނަޑައޅަ އިމެޓް ޗޭންޖުލަތަނބަކީ ކް

ދިެވހިާރއްޖެ މި  ،ދިެވހިރާއްޖެއަށް މި ލިބޭ ެގްއލުންތަކާއި ،ާވހަކަެއއް ދެން ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންވީ 
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ހަކަ. ބޭނުންާވ އެހީެގ ާވ  މި ރޮނުގން ހިރާއްޖެއަށްެވއަދި ދި ،ރޮނުގން އަަރއިަގތުމަށް މިުކރާ މަސައްކަތްތަާކއި

ހުށަހެޅުްއިވ އެއް އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ  ަދއްަކަވމުން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޟޫޢުަގިއ ާވހަކަފުޅުއުއެހެންީވމާ، މި މަ 

ޓަރ. ކަމަާނ ޗީފް ކްލަިއމެޓް ނެޯގޝިއޭ ،ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. ރާއްޭޖެގ އެންމެ ޓޮޕް ޑިޕްލޮމެޓަކަށް މިއަދު ާވންީވ

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީަގއި . ހުންނަާވ ބޭފުޅެއްެގ ޮގުތގައި ިވާދޅުީވގައި ގ މިނިސްޓްރީއެއީ ފޮިރން ަގއިރު ށަހެޅުއްވިއިހު

މިހާރު އެންމެ ސީނިއަރ  ން ިދެވހިރާއްޖެއިެއއީ  ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުަގއި ހުންނެ ިވޔަސް  ، ިވޔަސްހުންނެ

. ދިެވހިންެގ ފަރާތުން ބޭރު ދުނިޔޭގައި ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ އޮތީ އައިްސފަ ސް މިންަނންީވ ދުަވމުެގ ޮގތުަގއި ބަލައިަގޤާމަ

ކަމެއް ނެތް. ެއއީ ެގ ާވަހކަ ނޫން ާވހަކަެއއް އަުޅަގނޑުމެްނ ދައްކާނެ ޖުކުރަމުންދާއިރުގައި ްކލައިމެޓް ޗޭންމްސީލުތަ

ކުރާ ޮގތަށް ރިޕޯޓު އަށްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީ ސީދާ ،ިވޔަސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުަގއި ހުންނަާވ ބޭފުޅެއް ކަމަށް

ބޮޑަށް  ޚިޔާލު ތަފާތުުވންތައް ަވރަށް ،ތަފާތުތަކާއި ރައެކުގައި މިހާރު މިހި އޮތުމުން އެކަން ރަނަގުޅާވނެ. މި ބަދަލާ

ންކުރަްނ ާގނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން އުފަ .މަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްފޮހެިވެގންދާނެ ކަ

ނުާވނެ. ނައްތާލައިެގންން އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންދާއިުރަގިއ މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކުެގ މަތީ ކުރަމުންއްކަތްމަސަ

ބޮޑު ެއއް  އެންމެ .ށް ދާން ބަލާިއއިރުަގއިއަރިއެބަހުރި ދަތިތަކެއް. އެބަހުރި ދަތިތަކެއް މި ރޮނުގން އަުޅަގނޑުމެން ކު

ންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ާގނޫނީ ޮގތުްނ ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ބާރުތައް މަންަވޔަރަނުުވން. އެންނާަގަވރނަންސް ހަރުދަ  ،ކަމަކީ

ެލިވ ެއ އިޓްމެންޓް އަލުން އެކުލަވަ ޑިޕާ ނެތުން. އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން ާގނޫނުެގ ދަށުން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުލިބިފައި

އުފެއްދުމަށް. ާގނޫނެްއ  ރު ލިބެިގންއް ާގނޫނީ ބާއެޭޓަޝން ބަޕްޑަބަޔަާކއި، އެ ެގޓްމެންޓްެގ ދަށުގައި މެޓިޭގޝަންޑިޕާ

މަލުކުރާނެ ޢަނުކުރެޭވ ހާލަތްތަކުަގިއ ލާިއރުގައި ިމއަށް ބޭނުންާވ ަކންތައްތައް ފުރިހަމައިއަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަވަ 

ށް މެން މި ބިލަމިއަށް ކަނޑަެއޅިފައި ހުންނަ އަދަބުތަކެއް ެވސް ހުންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުޮގތްތަެކއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. 

، ެއއީ ބިލުަގއި ބައިތައް މުޅިން ބިލުން އުނިެވފައިާވަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންީވމާ ލާއިުރގައި އެއިބަލަ

ރައީސް. ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އިްއަޒތްތެރި ށްހިމަނަންޖެހޭނެ ބައިތަކެއް ކަމަ

ކްަލއިމެޓް  ،ަދއްަކަވުމން ިވދާޅުެވއްޖެގައި ާވހަކަފުޅުނން މިތާބޭފުޅުތެރި އްޒަތްިގނަ އި ަވރަށްފާސްކުރާއިުރގައި 

 އެއީ ހަމަ މި ާގނޫނަށް ކިޔަން އެންމެ  .. ޝައްކެްއ ެވސް ނެތްއަންނަންޖެހޭނީ  ބިލެއްެގ ޮގުތަގއޭސީއިމަރޖެން

އޮތީ ަވރަށް ކުރު  މިަރއިަގުތމަށް ށް އަޑުމެންނަހާލަތުން އަުޅަގނ ރަނަގޅު ނަމަކީ. މިީއ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް. މި

ާވ ހާލަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދެން އެއަްށ ޤުހުރިހާ ސައިންްސެވރިްނ އިއްތިފާމުއްދަތެއް ކަމަށް މުޅި ދުނިޔޭެގ 

  އް. މި އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއީ އުޅުމަކީ ބުްއދި ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިާވހަކަ ދައްކަން  އެނޫން ޮގތަކަށް އެ  ،ދެބަސްެވ

ން. ހަމަ ާގނޫުނެގ ނަން ިއެގބަލަ  ިއމަރޖެންސީއެއް ކަމަށް ންޖެހޭނީ ހަމަކުރަގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްހާލަތު

ތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބޫލުކުރަން. އާދެ! ޚާރިޖީ ސިޔާސަަގ އެޮގތަށް ައއުމަކީ ަވރަށް ރަނަގޅު ބަދަލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ޑިްގީރއަްށުވރެ ދުރަށް ދެޭވކަށެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާވހަކަަތކުެގ  1.5  ނެތްްއޖެއަށްާވހަކަދަްއކާއިުރގައި ދިެވހިރާ 
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އެއްެވސް ބަދަލަކަށް ދިެވހިރާއްޖެ ދެން   ދާ މައްޗަށްޑިްގީރއަށްުވރެ  1.5އަސާސް ކަމަށް އެބަ ާވންޖެހޭ. 

ުޅަގނޑުމެން އަިމއްލައަްށ ހަމަ އަ. ެއއީ ެއއީ ެއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުެރޭވނެ ކަމެްއ ނޫން ުނާވނެ.ތާއީދުކޮށްެގން

ރިީޖ ޚާ، ދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މާނަކުރެެވނީ. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑުމެންެގ ހަލާކަށް ަދޢުަވތު

 ،ކުެރެވން އޮތް ހަމައެކަނި ޮގަތކީދުނިޔެ ސަލާމަތް ،އި ސިޔާސަތުެގ ތެޭރަގއި ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖުެގ ާވހަކަ ދަްއކާއިުރަގ

ައޅުަގނޑު ކަެމއް  އެހެން އެއަްށުވރެ ބޮޑު ،ަވންޏާ ުނަވތަ އެއަްށުވރެ ދަށުަގއި ހިފެހެއްޓުން ަކމަށް ސްރީިޑްގ 1.5

އަުޅަގނޑުމެންެގ ޚާރިޖީ  ،އެބަ ލިޔަންެޖހޭ ަވރަށް ސާފުކޮށް ބިުލގައި ،، މި ާގނޫނުދެކޭޮގުތގައި ނޯންނާނެ. އެހެްނީވމާ

މިހާރަށްުވރެ   ،ށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނުޑމެން އެބަޖެހޭށް ކަމައެޮގތަ ދާންޖެހެނީެވެގންސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަން

  އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވާދނެ ޮގންޖެހުންތައް ދުރާލަ ،މާ ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކޮށް

ެއޮގތުން ބަރާބަރަށް ަގވާއިދުްނ  ލަން.އިކުަލަވމަލުކުރާނެ ޮގތްތަެކއް އެޢައަޅުަގނޑުމެން  ޮގންޖެހުންތަކަށް އެ ިވދެނެަގނެ

ތަެކއްތޯ. ެއ ޑީތަކެްއ އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރީ ކޮންަކހަލަ ނުރައްކާރިސްކް ެއސެސްމެންޓް ސްޓަ 

ްށ ، ބިލުގައި ަވރަށް ސާފުކޮ މާއަޅުަގނޑުމެން ައޅާނީ ކޮންފިޔަަވޅުތަެކއްތޯ. އެހެްނީވކުރަްނ ނުރައްކާތަކަށް ެއޑްރެސް

ތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން އެ ރިސްކު ،ސްޓްމެންޓްތައް ހެދުމާއިސެއެ މިދަންނަާވހެން ރިސްކު ،މެން ލިޔަންޖެހޭނެަގނޑުއަޅު

ތަކަކީ މިއީ ަރއްޔިތުްނެގ ން ހަދާ ރިޕޯޓުއަޅާނެ ފިަޔަވޅުތައް ަވރަށް ސާފުކޮށް ޭއގައި އަންނަ ޮގަތށް. އަދި މިޮގތު

މީަގއި ލިަޔންޖެހޭނެ. އާދެ! ދެން އެންމެ ފަހު ނުކުތާއަކަށް ައޅުަގނޑު ަގއި ެގ ޮގތު މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކެއް 

ށް މި ެގ ރޮނުގަގއި މިހާތަނަިދެވހިާރއްޖެއިން ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވެގން. ޑެތި ބޮ ރަށްއޭަގއި ިސޔާސީ ޮގތުން ަވ ،ެވފައި އޮތީކާިމޔާބުކުރެުވނު މަސަްއކަތްތައް 

 ެވސް ދެންނެިވ އަުޅަގނޑު ކުރިން އަށްއައިސް ައޅުަގނުޑމެންެގ ދިެވހިރާއްޖެބޮޑަށް ހިތްަވރުކޮށްެގން. މި ފަހަކަށް ަވރަށް

ދިޔައީ ސިޔާސީ ޮގތުން ގެއްިލެގން ތިރާމުހުއި ދަރާއިޤަ ބިފައި އޮތް ެގ މަޝްރަޙުގައި ލިފަދައިން ދުނިޔޭ

ެގެނޭވ އިޞްލާޙުަތކާިއ  މި ،އަުޅަގނުޑެގ ުއއްމީދަކީ  ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން މި ރޮނުގން ނުދެިވެގން. ންނަށްަގނޑުމެއަޅު

 ަވރަށް މުހިންމު އަހަރެއް. އަހަރަކީ  މި ؛އޮތް ށް މިއަ ެއކުަގއި ކުރި  އަދި މި ާގނޫނު ފާސްެވެގން އައުމާ

ެވސް ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްެގ އާ ނެއްކާދަނީ އަ އިނިގރޭިސިވލާތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ތައްޔާރުަވމުން މި

ާރއްޖޭެގ  ،ތަނަށް ަވަޑއިަގންަނާވނެ. އަުޅަގނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ ބައްދަލުުވމަކަށް. ދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ލީޑަރުން އެ

މި  ކަމަށް.ެވސް އެތަނަށް ަވަޑއިަގންަނާވނެ  ބޭފުޅުން 2 ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސާރަ  ާއއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮށްދެއްާވށޭ ދިެވހިން އެބަޖެހެއޭ މިކަމުން ޕަަވިއެގން. ަވޑަިއެގން ދުނިޔެއަށް ިއތުރަށް ޕްރެޝަރއްލު، މި ާގނޫނު ހިބި

ކުރި ކަމަކުްނ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އިހުމާލަކުން އަުޅަގނޑުމެން  ،ސަލާމަތްކޮށްދޭން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުށަކުން

މިައދު ދުނިޔެ ކުރިމަތީަގއި ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމަށް ޓަަކއި މި  ޅުަގނޑުމެންނޭ. އަ ެތއް ނޫއަޅުަގނޑުމެން ެވއްޓުނު ހާލަ

ނަށް މިކަން ން. އަޅުަގނޑުމެންެގތެދުަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުއުފުއްލެޭވނެ ކަހަލަ ބުރަެއއް އުފުލުމަށް ތައްޔާރުވެ 
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އީްސ ެވސް، މަޖިލީހުެގ ރައީސް ސެޖު ރަމުެގ މެކަކުރެެވންޏާ ދުނިޔެއަށް މިކަްނ އެހެން އެންމެނަށް ެވސް ކުރެޭވނެ

ބޮޑަްށ  ދެްއާވނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ަވރަށްއިއުުފއްލަވަ ެވސް ަވޑަިއެގން ދިެވހިްނެގ ޙައްޤުަގއި މިފަހަރު ަވކިން ބޮޑަްށ އަޑު

 ށް ލިބޭޝަްއކެއް ެވސް ނުކުރަން. އަުޅަގނޑަ ޑަެވސް ކޮްށދެއްާވނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ކުއެކަން އެޮގތަށް ން.އެދެ

ފަހުން ރާއްޖޭެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭރުެގ ކޮންފަރެންސެއްަގއި ރާއްޖެ މި  ދާދި ،މަޖެހުމަކީހަތްހި

ދުނިޭޔެގ  ،ޔާ ަވރަްށ ސާފުކޮށް ިވދާޅުެވފައި އެަބޭވެވސް ހާމަކުރެްއީވތީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްދެކޭ ޮގތް އަނެއްކާ ރޮނުގން 

 އެ "ން ކޮންޓްރިބިއުޝަންނޭޝަނަލީ ޑިޓާރމި"ާވ ެގ ދަށުން ކަނަޑއަޅާފައި ންޓު ްގރިމެރިްސ އެޤައުމުތަކުން އެބަޖެހެއޭ ޕެ

 ުގަނއެްއ ިމހާރަށްުވރެ އެތައް ތައްެގޓުކުރާ ޭގސް މަދުކުރާނެ ޮގތުެގ ޓާ މީހުން އަމިއްލައަށް އިސްެވ ޖައްަވށް ބޭރު

ޑިްގީރއަްށުވރެ މައްޗަްށ  1.5ހޫނުމިން  ފިނިދުނިޔޭެގައޅުަގނޑުމެންެގ  ،މައްޗަށް ޖައްސަން. ރައީސް ެއބަ ިވދާޅުެވފަިއޭވ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޮޑަށް މަސައްކަތް  މާ ،ބޮޑަށް މިހާރަށްުވރެށް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަނުދާނެ މިންަވރަ

 ޅިން ބިޖެ ެގދަހިާރއްޖެ މި ރޮނުގން ދުނިެޔއަށް ނަމޫނާ ދައްކަާވނެ ކަމަށް. އަދި ދިެވހިާރއްދިެވ ،އެބަ ިވާދޅުވޭ 

  ޖެހެނީ މި . އަޅުަގނޑުމެން މިއަރާފަޅިން އަުޅަގނޑުމެން ނޭާވ ކޮށިެގދަބު ،އޮތީ ކުރައްާވނެ ކަމަށް. މިހާރު މިސަލާމަތް

ން. ކޮންމެ ޅި ފިލުާވނެ ޮގތް ދުނިޔެއަށް ދައްކަޖެއިން ެގދަބުބިލުެގ ތެރެއިން ާގނޫނަކަށް ެވެގން އަންނައިރުަގއި ދިެވހިރާއް 

ތެރޭަގިއ ެގ އަހަރު  5. އަޅުަގނޑު ެދކޭޮގތުގައި މޭޅިން ދިެވހިރާއްޖެ ސަާލމަތްކުރާނަމެން ެގދަބުމަންނަަވރު ތިއަހަރަކު މިހާ

ކޮށްފިްއޔާ ކާމިޔާުބ ެވސް ހޯދޭނެ. އަދި އަލުން އަުޅަގނޑުމެން މި ރޮނުގން މަސައްކަތްތަެކއް  ،ަވރަށް ހިތްަވރުކޮށްފިްއޔާ

ރޮނުގން ދިެވހިންނަށް  މު ހޯދޭނެ. އަދި އެޤާޕިއަންކަމުެގ މަެގ ޗެމްދުނިޔޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ރާއަނބު

ން ތިޔަ މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރީތި ނަން ލިބިެގންދާނެ. އާދެ! މި ،އިތުރު ޝަރަފާއި، ޤަދަރާއި 

 ފަހަރު ޝުކުރު  ެއއްދެިވސްނަށް އަދެއްާވ އެހީތެރިކަާމއި އަދި ަބހައްޓަާވ ަޝއުޤަށް އަުޅަގނުޑ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޢީ. ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ ަވރަށް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ  ، ރައީސް. ގައިމު ެވސް މި ބިލު ހުށަހެޅި ބޭފުޅާއަކީތްތެރި އިްއޒަ`. ޝުކުިރއްޔާ

ލްމީ އެއް ބޭފުޅާ މިކަުމަގިއ އެންމެ ޢި ،ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއިގަ މެންބަރުން ެވސް އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ެވސް 

ދާއިާރއިން ތަޢުލީމު  ކޮށް އެޞަޚާއް، ޅަކުމީ ބޭފުލަ ޢިލްއެަކހަ ަވުގތު ހުންނެިވ. އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފާޭވ ރާއްޖޭަގއި މި

ެއކު މަޖިލީހުގައި މިކަހަލަ މަސައްކަތެްއ ކޮށްލަން ހުންނާތީ ެވސް. ސިލުކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑުމެންނާހާ



45 

 

ބުްނ  ސަބަމިކަމުެގމު ެވސް އެްކސްޕާޓެއް ނޫން. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ެވސް ަބއެއް ކަންތަްއތައް ފެނޭ އަޅުަގނޑަކީ ަގއި

އައިލެންޑްސް ކަހަލަ ރަށްތަުކެގ ާވހަކަ. އެއީ ހަމަ ރާއްޖެ ކޮބާ ނި ،ސްންންޑަމައަ ،ދިމާާވ. އަުޅަގނޑުމެން އަުޑައހަން

ަވރަކަށް ައހަރުެގ ތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެިރ  12މިދިޔަ  ،ތަފާތަކީޮގތަށް ހުރި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ންކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤީަވނީ. ެއއީ ޔަ  އަީޑަގއި  ަގއި ހުރި ަބއެއް ރަށްަތްއ ފެނުަޖޒީރާ އާންޑި ބުާނ އި މި ،ރައީސް

އުމެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޑީަގިއ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންނަީކ ޤަީވ ފެނުއް ރަށްތަ އެއީ ރަށްތަކެއް. އެ ؛ހުރި ތަފާތަކީ

އަީޑަގިއ ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުޭވ ރާއްޖެ ފެނުއަޅުަގނަށް، ، އަުޅަގނޑުމެންއް އެަބއޮތް. ެއހެންީވމާޚެދިުގ ތާރީ

. ގައިމު ެވްސ ުގޅިފަ ތަނާ  އޮތީ މި ޚުއަޅުަގނޑުމެންެގ ތާރީތަން،  އޮންނާކަށެއް. މިއީ އަުޅަގނުޑމެން ދިރިއުޅުނު

 .ށްށް ދާކައުަމކަެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ުނޭވ ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ ޫދކޮށްލާފައި އެހެން ޤަ ބަދަލެއް ައއިސްެގން

 މީެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން  ،ދެްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ރައްޔިަތކު އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އެްއެވސް ިދެވހި

އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން މުޅި ދުނިޔެ  ؛އަުޅަގނޑުމެންެގ ނިްސބަތުން ގައިާވމީ ދުނިޔޭ ގު ަވނީ ބައިނަލްއަ 

 ބަދަލެއް  ލަްއކަ މީހުންނަކަށް މުޅި ދުނިޔެ 4 ،ކަލައް 3. ައޅުަގނޑުމެން ރެޭވނެނުކު އް ބަދަލެށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަ

ހަދައިެގން  އުމަކަށްޤަކާބަން ިނއުްޓރަލް  ،ނުކުރެޭވނެ. ައޅުަގނޑުމެން ައދި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލަިއެގން ތިއްބަސް

އަުޅަގނޑުމެން ދިަޔީއ  ،ނެ ކަމެއްކުެރޭވ ންނަށްބޮުޑ ަކމެއް ނުފެނިދާނެ. އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެ މާ ޭއެގން ،ތިއްބަސް

މިހާރު މަޖިލީހުގެ  ،ޕާޓީެގ ރައީސްމެްނެގ އަޅުަގނޑު ،ކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަންމީެގ ކުރިން ކުރަމުން. ޚާއްޞަ

 ރީތިފައިާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަރއީސް ނަޝީދު މިކަމަށް ބެހެއްޓެިވ ަފރުާވތެރިކަން. ީމެގ ކުރިން ާރްއޖެއަށް ހޯދައިދީ

  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ނަމަށް ،ހަަގކޮށްލަންާވމީ ދުނިޔޭގައި. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅަގނޑު ފާގު ން ބައިނަލްއަނަ

ކުަޑ ށް އަުޅަގނޑުމެން މިއީ މިސާލެއްެގ ޮގތަ ،އުމުތައްޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދުނިޔެޭގ ނިސްބަތުން ބަލަމުން ދިޔައީ 

 ،ކޮށްލަންއަުޅަގނޑު ފާަހަގ ،ކަންތަްއ ދުނިޔެއަށް ދަްއކަމުން. އެކަަމކު  ަޔއީ އެެވސް ދިޑުެމން އަުޅަގނ .އުމެއް ިވޔަސްޤަ

ރީތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދޭތެރެއަކުން ލައިަގތް ބޮޑު މުސީބާތެްއ ކަހަލަ ެވރިކަމަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ

ގޮއްިސ ަވރަްށ ނބުެވެގން އަހަރު ިކލަ 5 ޔޫމްެގލްޤައްަރއީސް ޔާމީން ޢަބްދު ،އަހަރު 5ޚާއްޞަކޮްށ މިދިޔަ  ،ނަން

ފަށައިަގންނަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އެ ނަން ހޯދަން ،ނީމިއަދު އަނެްއކާ އަލުން މި ެޖހެބޮޑުތަނުން. އަުޅަގނޑުމެނަށް 

 5 މިދިޔަ ފަހުން  އެންމެ ،ޮގސްެވރިަކން ބަޣާާވތަކުން ެވއްޓިެގން  ކަންޓްރީއެއްެގ ލަަގބު ލިބިލިބި އޮއްާވ ގ ހަމަ ލީޑިން

ދެންމެއަކު ާވހަކަދެްއެކިވ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ބިލު  ،ިވނުލެއި އަޅަ ެގ ތެޭރގައި މިކަހަލަ އެއްެވސް ކަމަކާދައުރު ެގއަހަރު

އަްނނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ެވސް  ޤީތަރައް ؛އެހެްނ ކަންކަމުަގއި ، ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުިވ ޮގތަށް 

ަވަޑއިެގްނ ވެ  އިންެނިވ މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ތަނުގައި އެބަ މި ،ކަެމއް ނުކޮށް އެްއެވސް ކަހަލަފަިއ އެ އެހެނޭ ކިޔާ

 ތެރޭަގއިހުެގ ދުަވއަހަރު 5ެއއްކޮށް މިދިަޔ  . އެ ބޭފުޅާެގ ެވްސ ބައިެވރިުވމާއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ެގއިންނެިވ ކުރީ 

އެހެންީވމާ، ދިަޔއީ.  ބޮޑުތަނުން ހަޑެިވެގންހަމަ  ން. ނަރާއްޖެއަށް ލިބިފައި އޮތް ނަން ހަޑިެވެގން ދިޔައީ
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. އަޅުަގނޑު ދާދި ފަހުން އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުެގ އޮތީ ެއ މަސައްކަްތ އަލުން ފަށަންޖެހިފަމި  ނޑުމެންނަށްއަޅުަގ

 ،ވި ިވދާޅު  ؛ތަން އަުޅަގނޑު ެދކޮލުން ދުށިން ރައީސް ކޮންެމެވސް ހަފުލާެއއްަގއި ާވހަކަދަްއކަަވމުން ިވދާޅުިވ

ދޭން  އުމުތަކުން ލާރިޤަމުއްސަނިދ  ،އުމުތަކުންޤަމި ކަންތައްތަކުަގއި ޭބރު  ޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އިތުރަށްއަ

އުމުތަކުން ދުނިޔެ ޤަ ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުްނަވނީ ތި  ނަހަދާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރްއޖެ ލާރި މިހާރު ދެން ބޭނުމެއް

 ،ަގނުޑ ގައިމު ެވސް ނޭދެންބޮޑު ާވހަަކއެއް. އެހެްނީވމާ، އަޅު އީ މާ ށޭ. އެހޫނުާވ މިންަވރު ކުޑަކޮށްލަދޭ 

އޮތް ކުޑަުކޑަ އާބާދީއަށް ކިރިޔާ ެވސް ކޮށްެލޭވަވރު މަަސއްަކތެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި

އްޒަތްތެރި ރަީއްސ ށް އިޑުމެންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ މަސައްކަތްތައް ަބއިަވރު މީެގެތރޭގައި އެބަހުރި. ައޅުަގނ

ދެއްކުން.  ކަމަކީ މިސާލު ކުރެޭވނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ހަކަުފޅުދައްަކަވމުން ިވދާުޅެވދެްއިވތަނުަގއި ާވ ެވސް މި

އިންޓަނޭޝަނަލް ފޯރަމްތަކުަގިއ ބައިެވރިުވން. ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުަގއި އަުޑއުފުލުން. 

މަޖިލިްސ  ،ބޭފުޅުން ެވސް ފިކުރު ތަފާތު އަުޅަގނޑުމެންނާއަިދ  އިމެންބަރުންނާ 65 ައޑުއުފުުލން. ރައީސް ލީހުެގމަޖި

ެގ އަހަރު  5ޮގތުަގއި މި  ަގިއމު ެވސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރާ ،ްއޔާުއފުލުން. އެހެންވެއްޖެމެންބަރުން މި ކަމުގައި ައޑު

ބޮޑުތަނުން  ށް ެވްސ ަވރަ ން އަަރއިަގތުމަށް ގައިމު ަދަވޅުއަނ ވާ ތެރޭަގިއ މިހާރު އަުޅަގނުޑމެން ެވއްޓިަފއި

 ެވްސ މި ދުަވސްަވުރަގއި ާރއްޖޭގެ ންކުރަން. ދެން އަުޅަގނޑު މިހާރުޤީކުެރޭވނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ޔަމަސައްކަތް

އަންނަނީ.  ން މިހިނަގމު ކަންަތްއތައް އެކި ،ިގރުމާއި އެކި ދިމަދިމާލުގައި ރަށް ،ހަމަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން

އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އަދި ޕާޓީެގ އިސް ބޭފުޅުން ެވްސ  ،ރަންކުއަޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސް

ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލާފައި ެވްސ  ޮގނޑުދޮށުގައި ތިެބެގން ފޮޓޯއެްއ ނަާގލިޔަސް ނޫނީ އެ ފައިނުެގ ރ. ،އެުކެވެގން 

ހޯދަން   ތަނުގައި ތެޔޮ އޭ ިކޔާފައި މިޤީރައްެވސް ތަނޑުމެންނެއް ނޭދެން އަނެއްކާއަޅުަގލަން. މިސާލުދައްކާދުނިޔެއަށް 

ތެލާ  ؛ޤީޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު ބަޔަކަށް ތަރައްުކރަންޤީނޫން އަޅުަގނޑުމެން ތަރައް އުޅުމެއް. ތެޔޮ ހޯދައިެގންެނއް

ހުރި ބޭފުޅުން  ެއކަމުެގ ތަޖުރިބާ ،ްއކި ބޭފުޅުންހަކަދެަގިއ ާވތަނު މި ގެ އަުޅަގނޑުމެން ސާުވމަްށުވރެ އްސަްށ ބަރޯއެްއޗެ

ދެްނ ހުރިހާ  ،މޫދުންނާއި ،ައޅުަގނޑުެމންނަށް ހަކަތަ ހޯދޭނެ އެިކއެިކ ޮގްތޮގތް ހުރިކަން. ައިވންނާއި  ،ިވދާޅުެވެދްއވައިފި

ޖީ ދުނިޭޔގައި ކްނޮލޮޓެން. އެ މި ކަންތައްތައް ކުރެޭވެނކަ ،ެވސް އެްއޗަކުން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ތެލަށް ބަރޯސާނުެވ

ަވްއޓާލި އަނދަަވޅުން ސަލާމަތްުވމަށް  ތެރޭގައިެގ ައހަރު 5ނޑުމެން މިދިޔަ އެބައޮތްކަން. އެހެންީވމާ، ައޅުަގ

ެވްސ އް އްކަުތގައި އަުޅަގނޑުމެން އެ ެވސް ީލޑިން ކަންޓްީރއެްއެގ ަލަގބު ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައަނެއްކާ 

ުރ މީެގފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނ ތެޔޮަވޅު ހޯދަން ދުެވެގންެނއް މިކަމެއް ނުާވނެ. އޭ .ނެންނުާވ ޖެހިެގަވރަކަށް ފަހަށް

ކުރީމާ  ުރެގ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަންތައް އެ ބޭފުާޅެގ ރަޢުާޔ އެްއޮގތަށް އޭ ،ހުންނެިވ އިކޮނޮމިކް މިނިްސޓަރު

  މިހާރު މި މެން އަުޅަގނޑު ،ނޑު އެދެނީ އަުޅަގ ،ނީ. ީވމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް ދިމާެވެގން މި އަންނަ

. އެހެންީވމާ، މި ކޮމިޓީެގ ެވސް ިއސްނެުގުމެގ އޮތީ ކްލައިމެޓް ކޮމިޓީެއއް ެވސް ހަދާފަ ތަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި
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ްވކޮށް އެްކޓިއެންމެ  ،ކޮށް ެގންޮގސްުފޅާ އެއްކޮށް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިކަންތައް މިއަށްުވރެ މަތިންނާ

 ،ޖެންސީ ބިލު ފާސްކޮށްރކްލައިމެޓް އިމަ  ،ތެރޭަގއި މިކަހަލަ  އެންމެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ރާއްޖޭަގއި ހިންޭގނެ

ކަްށ އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަތައް ނުދައްަކއި ޢަމަލުން މި ކަންތައް ދައްކާނެ ބަޔަ ،މިއަށް ޢަމަލުކޮށް ،ާގނޫނަކަށް ހަދައި

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑަށް ދެއްިވ  ންތުން ުވއްޖޭެގ ރަްއޔިރާެވހިދި

 ަވުގުތކޮޅަށް ޓަަކއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ން. ައޅުަގނޑުމެން ލާނައިތަށް ޓަކައި ދަްނނަަވޢުލޫމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަ

ެގ މަސައްކަްތކޮށްފައި ދެން ތަކުެގ މަސަްއކަތް. ބަިއަގިޑއިރެއްާހއިރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުޖަހާއިރު ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު 12

ނޑު  އަޅުަގބާކީ ބަޔަށް އަޅުަގނުޑމެން އަންނާނީ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންދެން  ެގއަލުން އަނބުރާ މި ބިލުެގ ބަހުސް

 .ށްޒަމި އަރުަވނީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޞަތު މިހާރު ފުރު

 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން:

މެންބަރު ސަލީމްެގ ކުރިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައސްލުަގއި ައޅުަގނަޑށް ފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްތެިރ 

ނިމުނީމަ ދެން މިއަށް އިތުރަށް ާވހަކަދެއްކުމުެގ  އި އަޅުަގނޑަށް ސަލީމް ާވހަކަދައްަކަވ. ެއއީ މަ ރަނަގޅުީވސްނުނަލިބު

ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، ސަލީމް ދެއްކެިވ  ެވްސ ނެތް. އަދި ދައްކާނެ އިތުރު ާވހަކަެއއް ޖޯޝެއް އެްއެވސް ކަހަލަ

އެކަމަށް އިތުރަްށ  ،އަުޅަގނޑު ާތއީދުކޮށް ކަށްކަތަ އް ާވހަބައެ ސަލީމު ފާހަަގކުރެްއިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ؛ބައެއް

އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ކުަޑ ޤައުެމއް.  ،ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއިވާވހަކަދަްއކަން ެވސް ބޭނުން. އާދެ، 

އަާރ. ކުދިުކިދ  ެވސްެވސް އެނޭގ އަުޅަގނޑުމެން ުކޑަ މިންަވރު. ަބއެއް ޗާޓުތަަކށް ނު ލީމާއިބަލަ ޓަށްދުނިޔޭެގ ޗާ 

އަުޅަގނޑުމެން ތިބުމާއި ނުތިބުމަށް   ،ޑޮޓުތަކެއްހެން ހުންނަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ނެތިދިޔުމަށް

އޮތުމަކީ ދެރަކަމެއް. އެކަުމެގ ބައެްއެގ އަުތަގއި އޮންނަ  ނުަވތަ ެއކީއެަކްއޗަކަށް މި ޗާޓުން ފޮހެލުމުެގ ބާރު އެެހން

ކުރުމުަގއި  އްކަތްއެކި ހިސާބުތަކަށް ެގންދިޔުމަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެ މަސަޔޭެގ ސަމާލުކަން ދުނި

ެވްސ  މަލުތައް ރަނަގޅަްށ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަލީމްޢަެވސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގއި 

ކަންކަމަްށ  ޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގާއިުރގައި މިތަރައް ފާހަަގކުރެްއިވ. ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންގެ 

 .ރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއިވ. އެީއ ތެދެއް. އަުޅަގނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް އުފާިވބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިއްޒަްތތެ

ިގނައިްނ  ޑުމެންތަނުަގއި އަުޅަގނ . މިންކުތަނުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު ދެއްކެިވ ަބއެއް ާވހަކަތަ އިްއޔެަގއި މި

 ން ުކރާ ިގނަ ުސާވލުތަުކަގއި މި ަވކިްނ ޚާއްޞަކޮްށ ޕްލޭނިންގ ިމނިސްޓަރ ެގންަނަވިއެގ ،ަވޒީރުން ެގނެްސެގން
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؟ އް ނުފެށެނީ ކީްއެވެގންތޯިމެވނި މަޝްޫރޢެ؟ މިެވނި ރަށެްއެގ ބަނދަރު ނެހެދި ލަސްަވނީ ކީްއެވެގންތޯ ،ހުންނަނީ

ތަަރއްޤީެގ  އި،ހަާވލުކޮށްފަ  ސަރުކާުރެގ ފަާރތުން ަވނީ އެިކއެކި ފަރާތްތަކާ ތަކެއްިގނަ ަމޝްރޫޢު މިދިޔަ އަހަރު ަވރަށް

ިގނަ މަްޝރޫޢުތައް ހިންަގން އެބަހުރި.  އަހަރުެގ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުަގއި ެވސް ަވރަށް ޝްރޫޢުތައް. އަދި މި ބޮޑެތި މަ

ބޭފުޅުން  ެއއް ސަބަބެއް ކަމަށް އެއޭެގ  މަސަްއކަތްަތއް ލަސްަވނީ.ިލން ކީއްެވެގންތޯ ލައިއަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ބަ

ޓަށް ކުރާނެ އަަސރު ބެލުމުެގ އެސެސްމަންެޓއް ށްކުީރގައި ތިާމެވ އް ފެށުމުެގިމއިން ކޮްނމެ މަޝްރޫޢެ ،ފާހަަގކުރަްއަވނީ

 ުދަވސްނުަވތަ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯެޓއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް. އެކަމަށް ާގތްަގނޑަކަްށ ތިންަވރަކަށް މަސް ،ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް

ޔިތުްނެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ނަުވތަ ރައް ،ނަާގ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން

މި މަޢުލޫމާތު އެނެގން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނެގ ފަރާތުން ަވކާލާތުކުރާ މީހުންނަށް  ،ތަމްސީލުކޮށް

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ. އަދި ޑުމެންނަށްުޅަގނއަ ،މިކަމުެގ ހޭލުންތެރިކަން އުެފއްދި

އި ރައީސާ އަދި މި މަޖިލީހުެގ ށްއަދި އެ ކޮމިީޓެގ ަފރާތުން ކުރައްާވ މަަސއްކަތަ ،ޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްޓަކައި އިއް 

އޮތީ ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ  ްށ މިކުރިއަ އަދި ސަރުކާރުން ކުރަްއާވ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރު އަދާކުރަން.

ދުަވހަށް އެ ރަށް ތަރައްޤީކުރާނެ އަހަރު 5އޮތް  ެވސް ުކރިއަށް މި އިންތިޚާބު. މި އިންތިޚާބަށްފަހު ކޮންމެ ރަށެއްަގއި

  މަކަށް ދާންާވނީ މިފަދަ މުހިންމު ކަޕްލޭން ެވެގން އިލާކުރާ ޕްލޭން ނުަވތަ އެުކލަަވތަރައްޤީލަންޖެހޭ. އިޕްލޭން އެކުލަވަ 

ނަށް ދިމާެވެގން އުޭޅ އިފަ އަތޮޅު  ތަނުަގިއ ރ. ބޫލުކުަރން. މިަގށް އަުޅަގނުޑ އެޑްރެްސެވެގންދާނެ ޕްލޭނެއް ކަމަ

ިގނަ ރަށްަތކަށް ިގރުމުެގ މަްއސަލަ ެއބައޮތް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އަތޮޅުެގ ަވރަށް މައްސަލަ ފާހަަގކޮށްފި. ބ.

މޫސުމަްށ ބަދަލު އެބަ އަންނަކަން.  ،ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭގަ ލާ މީހުން އިަލަވއަޅުަގނޑުމެން މި ތަރައްީޤެގ ޕްލޭނު އެކު

ޮގތުން ކުރެޭވނެ ކަންކަން ކުޑަނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސާލު  ދާނޑުެމންނަށް ސީއަދި އެކަުމގައި އަުޅަގ

 ންނަށް ކުރެެވން އޮތް އެންމެ ނޑުމެއަޅުަގ ،ފަަދއިން ތަުނަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގުކރެއްިވ މި ،ދައްކަިއެގން

ެއ  ،ެވސް އެ މަަގށް މެންެގ ކަންަކންމިކަމުަގއި ަވކާލާތުކުރުން. ަވކާލާތުކުާރއިރުގައި އަުޅަގނޑު ،ކަމަކީ ބޮޑު

 ނެމޫސުމަށް އަންނާބޫލުކުރަން. ބިންތައް ހިއްާކިއރުގައި ަގކުެރެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޑިސިޕްލިންގައި މަަސއްކަތް

 ޕްލޭންތަކުަގިއ ޮގތަކަށް އެފަދަ ތަރައްީޤެއއް ެގަނއުމަށް އަދި އެނޫން އެްއެވސް ޮގތެއް ނެިތެގން ނޫން؟ ބައިތޯލަކީ ކޮބަދަ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ތަނުަގއި ތިމަރަފުށީ މި ،ފަދައިން ނުާވނެ. އިްއޒަތްތެިރ ަވޒީރު ިއއްޔެ ފާހަަގކުރެްއވި ޖަހައިެގން

ޮއްތ އެ ޯކޒްޭވ ެއޅުމަށް ޓަކައި ތިމަންނާެގ އަތުގައި  ،ކަ. ަވޒީރު ފާހަަގކުރެްއީވެގ ާވހައެއް ކޯްޒވޭ  ،މެންބަރު ިވދާޅުިވ

ލަކޮށް މުިޅ ޓަށް އަދި ޖުމުށް އްުދެގ ތިާމެވހަން މުސްތަޤުބަލުަގއި އެ ސަރަނޫން ކަމަށް. ޭއެގ ކޮންސެޕްޓު ރަނަގޅު

ުޅަގނުޑމެން ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތަްއ މާ، އަނެތް ކަމަށް. އެހެންީވ ްނ ކުރާނެ ބޭނުމެއްރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ޭއެގ

ޮއްތ  ކުރިއަށް މި .ިވސްނަންޖެހޭނެންކަމަށް ކަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. މިކަންކަމަށް  ާލއިރުަގއި މިއިއެކުަލަވ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެފަަދ ިވސްނުންތަެކއް ެގނެސްެގްނ އަުޅަގނޑުމެންެގ ލީޑަރުން  ަގއި ކައުންސިުލެގ އިންތިޚާބު 
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ަގއި ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބިލަށް ބައެްއ އިޞްލާޙުަތްއ އަުޅަގނޑު މީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެވސް.  ޖެހޭނީންނުކުރަތަމްރީ

އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި  ؛އެބަ ހުށަހަޅަން. އޭެގކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭުނން

ކުރާ ބަހުސްތަުކން އެބަ އެނޭގ. މަޖިލީހުން  ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތާއި އަޅުަގކުރާ މަސައްކަތްތައް މިފަދަ ބިލުތަކުން 

ޮގތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ  ެގންދާެވމެނީކީ ނޫން. މި ބިލަށް ހިސާބުން ނި ބިލެއް ހުށަހެޅީމާ އެ

ސުރުޚީ ެވސް  . އެދެނީ މި ކުރަންބަދަލު މެންެވސް އަޅުަގނޑު ނަން ކުރާ މަސައްކަތް. މި ބިލުެގ އަޅުަގނޑުމެން މި

  ބަދަލުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިބަދަލުކުރަން މި އެދެނީ. އެއީ މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލުެގ މެންއަޅުަގނޑު

ެއކަމުަގއި ަވކާލާުތކުރަްއަވން އަުޅަގނޑުމެްނެގ  އަށްމަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އަދި ކޮމިޓީ އިތަނުަގ މި ،ފެންނަނީ

މިޮގތަށް ބަދަލުކުރުމަށް.  "ޖެންސީެގ ިބލުމަރކްލައިމެޓް އި" ،ިތއްަބާވ މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ  ރޭގައިތެ

މި  މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް  ެވސް. އީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އިނޭގތޯ. އަދި އެަބއޮތް ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާއަދި މި

 ،ދޭތެރޭަގއި  ޞްލާޙުތަެކއް އެބަ ލިބިެގންދޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނާތައް އިއެތަްއއެ ެވސް  އިުރަގއި ވި އްބަހުސްކުރެ

ދޭތެރޭގައި ފާޑުކިުޔއްާވ ބޭފުޅުން ފާޑުކިުޔއްަވްނީވ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ނުަވތަ މި

ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  ،ންބޮުޑުވންތައްްނެގ ކަރައްޔިތު ،އެްއެވސް ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް އެތެރެެވ ފާސްެވެގންދާއިުރަގއި 

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި   ،ންކަން ދިެވހި ރައްޔިުތންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެންޤީޮގތަށް އޮންނާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަ

ނީ  ދެން އޮންނާ  ބަހުސް.އީތިދާއޮތީ އިބު ފުަރތަމަ އަންނާނީ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ދެން މި . ބިލެއް ކަމުގައި ިވޔަސް

ެވސް ނަާގނެ. އެހެންީވމާ،  ޓީެގ ަވުގތުަތއް. ެއއަށްފަހު ފައިނަލް ރިޕޯޓު އައިްސެގްނ ބިލެއް މި ފާސްަވނީ. ަވުގތު ކޮމެ

 ،ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި ކަންބޮުޑުވން ހުރީމާ ދޭތެރޭގައި ބައެއް ބިލުތަކާ ަފއި ހުރިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްާވމިހާތަނަށް 

ރަްއޔިތުން  ،ައޅުަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުކޮށް  .ކަންބޮުޑެވަވަޑއިނުަގންނަާވށޭ ،ންކަމަކީޤީޔަ ދޭ  ށްބޭފުޅުންނަ ަގނޑު އެއަޅު

ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު  ބޭނުންާވ ނަތީޖާ  ،ޮގތަށް ބޭނުންާވ ިމސްރާބަކަށް ބޭނުންާވ

އްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މިހާރު ނަ މާ ަވ 4 ،ހަޅާ އިޞްލާޙަކީެގނެސްދޭނަމޭ. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ހުށަ

ދުަވހުެގ ތެރޭގައި މޫސުމަށް އަންނަ  30މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ޢަ މި ާގނޫނަށް ،އެ މާއްދާ އޮންނަނީ

ަގނުޑ ައޅު. އުަފްއދައްާވނެ ކަމަށްުގޭޅ ޤައުމީ ަކއުްނސިލުެގ ނަމުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކއުންސިލެްއ  ބަދަލުތަކާ

މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ޢަމި ާގނޫނަށް  -ހ() ؛ައކުރުތަކަކަށް ބަހަިއެގން ،ޮގަތކީ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާ

އްޔަންކުރަންާވނެ ޢަެގ މަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު ނެޯގޝިއޭޓަރު ފް ޗީދުަވުހެގ ތެރޭގައި ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު 30

 ، މި ހުށަހަޅަނީމެން ައޅުަގނޑު ހުންނަންާވނީ އިއޮފީސް ގާއިމުކޮށްފަ ނެޯގޝިއޭޓަުރެގ  ީޗފް ޗޭންޖު މަށް. ކްލައިމެޓްކަ

ބަހުސްެގ މަރުޙަލާގައި ައދި ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާަގއި ތި  ށް. އެހެންނަމަެވސް، އަދިެވސްއެއީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކަމަ 

ކަމެއް.  ުކރެއްުވމަކީ މުހިންމުނަލްފައި ތި ބޭފުޅުން ަގއިތޯކޮންތަނެއްނަންޖެހެނީ އޮންިއެގން ބޭފުޅުން މަޝްަވރާކުރަްއަވ

މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ޢަބޫލުުކރަން. މި ާގނޫނަށް ަގކުރެިވެގންދާނެ ަކމަށް ެވސް އަުޅަގނޑު  އަދި އެކަން
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ން  އެ މިނިސްޓްރީޓުގައިިމނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަން ރޭެޓއްކްޓަުދަވހުެގ ތެރޭަގއި ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖު ޑައިރެ 30

ުދަވހުެގ ތެރޭަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  60މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  .އުފައްދަންާވނެ ކަމަށް

މަށް. ިމ ަކތް ފަށަންާވނެ ކަމަސައް  އިެރކްޓަރޭުޓެގއެންަވޔަރަންމަންޓުަގިއ އުފަްއދާފައިާވ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ޑަ

ޮގތުން ަސރުކާރުން ހިންާގ ކަންކަުމެގ  ުގޅޭ މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާ ،ބޭނުމަކީ ށަހަޅަން.ނޑު ހުއިޞްލާޙުތައް އަުޅަގ

އާއި އަެނއް މިނިސްޓްރީެގ ފަހަރު އެއް މިނިސްޓްރީ ްއެގ މަސައްކަތް ހިމެނޭ އެބަ. ބައެއްއެތެރޭގައި ކިތަންމެ މިނިސްޓްރީ

އެ  ،ެއއް އަާމޒަކަށް ާވްނާވނީ ގެ  މެދުެވރިޭވ. މި ބިލުސް ެއބަެވ ޮގތް މަަސއްކަތް ުހއްޓޭ އި،މަސައްކަތް ފުށުއަރަ 

 ، ނަމަ ފުށުއެރުންތައް ެއއްޮގްތކުރުން. ބިލުން އުފައްދާ ކައުންސިުލ އެއީ ަވކި މިނިސްޓްރީެއްއެގ ދަށުގައި ޮއެވއްޖެ

ަކއުންސިލެްއ  ޤައުމީމި އެންމެ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި  ؛މާެވދާނެއެހެން މިނިސްޓްރީތަކަށް އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ދި

އްޔަންކޮްށ ޢަ މީހަކުމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރުެގކްލަިއމެޓް ޗޭންޖު ޗީފް ނެޯގޝިއޭޓަ ،އުފެއްދުމުެގ ބަދަލުަގއި

އަޅުަގނޑު އެދެން. ަވރަްށ  ޮގަތށް މި މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހުަގއި ގާއިުމކުރާއޮފީހެއް 

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.ްއޔާ ބޮޑަށް ޝުކުރި

 
 ޔާސަތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުން(ރިފު ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންަބރު ަޙސަން ަޢފީ)

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި ތްތެޒައް ދަްއކަަވން އަދިެވްސ ަވރަށް ިގނަ އިކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ާވހަ

 އަޅުަގނޑު މި ލުމަށްފަހުބަހުސް މަޑުޖައްސާ ަވުގތު ބިުލެގ ސް، މިެވއެހެންނަމަ. އި އެބަތިބިެގންފަބަރުން އެދިަވޑައި މެން

ދާނީ ފަހުެގ ެގން، ދެން މި ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. އެހެންީވމާޓީކޮމި -8ޖެންޑާ ނަންބަރު އެދަނީ 

 އަުޅަގނޑު އުއްމީދު ެވސް ކުރަނީ. ށްާވނެ ކަމައެދިަވަޑއިަގންނަ ރުން ންބަމެށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި ރަ. އަދި ަވއިަވުގެތްއަގ

 ތްތެރި ހުރިހާ އިއްޒަހަމަ  ގައިކަމެއް  މުންހާ މުހި މު ބިލެއް. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނެގ މިޤައުމަށް މިންމިއީ އެހާ މުހި

 ަގބޫލުކުރަން. ަގނޑުއި އަޅު ކަމެއް ކަމުގަ  މުން މުހި ،ުވން ެއއީމެންބަރުން ެވސް މިކަމުގައި ެއއްެޗއް ިވދާޅު 

 

 ކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން 8

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 -8.1 ؛ޮގތުންއެ ދަނީ.  އަށް ައޅުަގނުޑ މި 8ެއއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .މިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންތައްއާދެ! މިހާރު ކޮ

މިޓީން ކޮ ޖުކްލައިމެޓް ޗޭން ޓް އެންޑް ންަވޔަރަންމަެގ އެންޖިލީހުމަރަްއޔިތުންެގ  ،ބެހޭ ަގރާރު ކަރަންޓް އަުގހެޮޔކުރުމާ
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 ރަފުށީ ހޯ ،ޤައްރިރުމުރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވއިލަނީ ޮކމިޓީެގ ެގ ޮގތު ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ށް.މަދު ސަލީމަޙްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހޯރަފުށީ

  ޓަަކއި. އަދި ށްކަމަ އްިވޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެމި ކޮމިޓީެގ ިރޕޯ ،ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ! ޝުކު

މިހާރުެގ  ،ޞަދަކީރުެގ މަޤްރެއް. އެ ަގރާރާަގ ހުށަހެޅުނު ން ޮގތު ުގޅޭ ހުށަހެޅުނު ަގރާރަކީ ކަރަންްޓ އަުގެހޔޮކުރުމާ

ދެމެހެއްޓެިނިވ  ،އޮތީ ގައި މިތު ދެއްެގ ޮގމު އެއް ަވޢުންޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެންމެ މުހިލްރަީއސު ހާރުެގމި ،ސަރުކާރުން

ަވޢުުދެވފައި އެ ަވޢުދު  ،ހެޔޮކޮށްެދްއާވނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެންަނކީ ޮގތެްއގައި ިދެވހިންނަށް ކަރަންޓް ބިލު އަުގ

ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވން ހުރި އްދުމަށްފު އްދެ ަވޢު ،ން. އޭެގ ބަދަުލަގއި ނައްތައިލާ ބައެއް ނޫ ހަނދާން

ާކއި އަދި ެއކަުމން ޤައުމަށާއި ަރއްޔިތުންނަްށ އެންމެ ލާބަ ބޮުޑ ޮގަތކީ ޮކބައިތޯ ބަލަމުންދާ ބައެްއ. ެއ މަސައްކަތްތަ

އަދި ރަނަގޅު  ،އްަވއިރަކުދުއީރާރަށް ތާަގންބަރުން މެްއޒަްތތެރި އި ަވރަށް ިގނަ  ،ޞަދުގައި މި ަގރާރު ހުށަހަޅައިމަޤް

ެއކު ފާހަަގކުރަން. ަގރާރުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ށް ޝުުކރުެވރިކަމާއަުޅަގނޑު ަވރަހުށަހެޅުްއިވކަްނ ޔާލުފުޅުތައް ޚި

ަދކުރަނިިވ ޔާްވސް ްގރީން ފަންޑާއި، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ހިއްސާެވެގން އިމޯލްޑި ؛ޮގަވއިލާފަިއާވ މައިަގނޑު ކަްނތައްތަކަކީ 

އުަފއްދާ ން އި ޑީސަލުލާޚާއްޞަ ަފންޑެއް އުެފއްދެުވމަށާިއ، ީޑސަ ،ތުންޮގ ކުރިއެުރުވމުެގ ކުރުންހަކަތަ ބޭނުން

ހުން ދިރިއުޅޭ އެ ފައިސާ ރާއްޖޭަގއި މީ ،ހަކަތަ ކުރިއެުރުވމަށް އަނބުރާލައި ިވދަކުރަނިޔާ ށް ދޭ ސަބްސިޑީ އިޓަކަރަން

 އިކުރުމަށް ބޭނުންާވ ލޯނު ހޯދުމުގައި ލުއް ހަރުތަޓަމު.ީވ ިސސްޕީ ރަށުެގ ޭގޭގެގ އަދި ިވަޔފާރިތަކުގައި ސޯލާށްރަ

ހެޔޮކުރުމަްށ  އަގު ކަރަްނޓުެގ ބިލު މެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގިއ ދެ  ،ހޯދައިދިނުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީޮގތްތަެކއް 

 ،ަގއި ޮގަވއިލާަފއި އޮތީ ަގރާރުއަުޅަގނޑުމެން  މަކަށްކަ ދެަވނަ ކަންތައްތައް.އަޅުަގނޑުމެން ަގރާރުަގއި ހުށަހަޅާފައި ހުރި 

އެ މަޝްރޫޢަކީ  ،ލައިއިލަވަ ެއކުއުމީ ފެންަވުރެގ މަޝްރޫޢެއް ސަރުކާރުން ާގިއމުކުރުމުެގ ޤަ ޕީ.ީވ ސިސްޓަމު ސޯލާ

، ތަކާއި ނަރޖީ އޮތޯރިޓީާއއި، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަާކއި، ލޯކަލް ކައުންސިލުއެ ،އިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަްނމަންޓާ

ުރަގިއ މަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ަގރާތިންަވނަ ކަފަރުމާކުރަން.  ޮގުތގައި ެގުގިޅެގން ހިންާގ މަޝްރޫޢެއް އްތްތަރާއާއްމު ފަ

 ،ދަކުަރނިިވ ހަކަތަ ކުރިއެުރުވމުެގ ޮގތުން ާގނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިަގނޑުަތއް ހަރުދަނާކޮށްޔާއި  ،ޮގަވއިލާފައި އޮތީ

ބޭނުންކުރުމަށް މިހާރު ހުރި  ިވ ހަކަތަ އުފައްަދިއ ދަކުރަނިޔާތުން އި ެގ ޮގރީފާާގނޫނީ ޮގތުންނާއި އިދާރީ ޮގުތން އަދި ިވޔަ

ންީސެގ އެނަރޖީ އެފިޝެ ،ޮއތީ ލުން. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް މިއް ނައްތާތަ އެ ހުރަސް ،ކޮަބއިތޯ ދެނެަގނެ  ހުރަސްތަކަކީ

ކުރުމަށް ރެިގއުލޭޓުނާ ޮގތެްއަގިއ ހަރުދަ ދަކުރަިނިވ ހަކަތަިއެގ ދާއިާރއާިއ ހަކަަތއިެގ ަގަވރނަންސްޔާއި ކަތްތަާކއިއްމަސަ

ާވއިރުަގއި ަވރަްށ ނަ އުފެއްދުން ައަވސްކުރުމަްށ. މި ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މިހެން ދަންޓީ ރެިގއުލޭޓްރީ އޮތޯރި ޓީޔުޓިލި

ށް  ންެގ މަޖިލީހަތުަވނީ ރައްޔިޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްީރ އޮތޯރިޓީެގ ބިލު މިހާރު  ،ހަަގޮކށްލަންއެކު ައޅުަގނޑު ފާއުފަލާ
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ނޑުަތއް ަގ މިންސީެގންޖީ ެއފިޝެރއެނަ،  އަުޅަގނޑުެމން ޮގަވއިލީަގރާުރގައި ށަހެޅިފަ. ފަސްަވނަ ކަމަަކށްހު

ށް ނުފެތޭ ކަެއ މިންަގނޑުތަ  ،ކުރުން ނުަވތަ ުކޑަކުރުމާއި ފުމާއެ މިްނަގނުޑތަކަށް ފެތޭ ތަކެތިން ޑިއުީޓ  ،ަލއިއިއެކުަލަވ

ޖެއަށް އެތެރެކުރުްނ އި އެނޫން ެއއްޗެިހ ރާއްވަ  ެއއްޗެިހ ފިޔަންޖެހޭސާމާނުެގ ތެރެއިން ކޮންމެހެން އެތެރެކުރަ

އާއި މެނޭޖްމަންޓުެގ ންއިންިޖނިއަރި ުގޅޭ ިވ ހަކަތައާދަުކރަނިޔާކަށް އިމަރުން. ހަަވނަ ކަހުއްޓައިލުން ނުަވތަ މަނާކު

އިެގ ަގަވރނަންސް ހަކަތައޮތީ  މި ކަމަކަށްއަދި އެްނމެ ފަހު  ،އި މާރުކުރުން އިތުރުކުނާދާއިރާއިން މީހުން ބި

 ދިނުމުެގ ޮގތުން އްމިހާރަށްުވރެ ާގތުން ހަކަތަިއެގ ިޚދުމަތްތަ އަދި ރަްއޔިތުންނާ ،ކުަޑކޮށް އިސްރާފު ،ހަރުދަނާކޮށް

ދޭ ކުންފުނި  ތަށް ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތްޮގ ދެޭވެގ މެދުގައި އަދި ދެކުނުަގިއ ޚިދުމަތްޖޭރާއް ރާއްޖޭެގ އުތުާރއި

ތަ ަކކީ. މި ަގރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ނުަވއީ އަޅުަގނޑުމެން ޮގަވއިލި ޮގަވއިލުންތަމިށް. ރކުރުމަޗަކްރީސްޓްރަ

ފުނިތަކާިއ ންކުސަރުކާރުެގ ިއ ގަ ރޭޭއެގތެ. ންއަުޅަގނޑުެމން ބައްދަލުކުރި ންނާޅުިގނަ ބޭފު ކައި ަވރަށް ޓަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަ

ޅުންތަކަށް ހެ ަވނީ ަގރާރުެގ މި ހުށަެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އްަގއި ޮގތެ ލަ ާސތައް ހިމެނޭ. ޖުމުސައަދި ސަރުކާރުެގ މުައއް

 ،ަދްއކަާވފަ. އާދެ! ިމޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ނުކުތާތައް ދަންނަަވއިލާނަންދުކުރަްއަވއި ާވހަކަފުޅުތާއީ

 ،ދެމެހެއްޓުމަކީ އިަގެވ އެޮގތު ރޯސާބަ ރަްނޓުެގ ދާއިރާ، ތެލަށްކަ . ދިެވހިރާއްޭޖެގއިމި ދެންނެިވ މަޝްަވރާތަކުެގ އަލީގަ 

 އާ 10%ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ހަަގކުެރުވނު. ޑީސަލް ަގތުމަްށ ޓަކައިއަށް ކުރިމަތިެވަފިއާވ ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއްކަން ފާޖެދިެވހިރާއް

ން ކޮށްެގމަށް ޓަކައި ސަްބސިަޑއިޒް ެގ އަުގހެޮޔކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުކަރަންޓު ،ކަމަށާއި ްއެގ ަފއިސާ ހޭދަކުރާދެކައިރިކުާރ އަދަ

ެއީކގައި މި ަގރާރުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ިވ. އަދި ހަމައެއާަގންޖެހޭކަން ފާހަރަޔާ ޚަރަދުކުހާ ރުފިއްއަނެއަހަރަކު ބިލި

މު  ން ކުރުން މުހި ޒުރުން މިހާރަށް ތަންފީހެޔޮކޮށްދިނުމަށް މިހާ ުގއަ ރަންުޓެގ ކަ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއގައި ،ނުކުތާތަކަކީ

ްގރީން ފަންޑުްނ  ސް ފާހަަގކުރެުވނު. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންަވޔަރަންމަންޓުގައި އުަފއްދާފައިވާ ށް ެވކަންތައްތަެކއް ކަމަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު.  ކުަޑކަން ެވސް ނިސްބަތުން ަވރަށް ކުރާ ހޭދަ ިވ ހަކަތަ ކުިރއެުރުވމަށްދަކުރަނި ޔާއި

ޕެނަލް  ލްިޑްވްސއިން އެބަދޭ ސޯލާފް މޯއޮ ބޭންކު ،ކުރެުވނީފާހަަގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ށްކަމަކަ މުންހިދެން އަނެއް މު

ސް، މިޮގުތން  ދޫކުރާ ްގރީން ލޯނުގެ ެވހެންނަމަން. އެޑު އި އޮންނަ ްގރީން ފަންގަ އެ ބޭންކު ،ހަރުކުރުމަށް ލޯނު

މެންނަށް ޅުަގނޑުއީ މިކަން ކާމިޔާުބކުރުމަށް އަ. އެ އިގަ  11އުޅެނީ % ރި ރައީސް، މިއިންޓްރަސްޓް ރޭޓު ިއއްޒަތްތެ 

އެކަީށެގންާވ ދެއްކޭަވުރެގ އިންޓްރަސްެޓއް ކަމަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުެރޭވ. އޭެގ ނަތީާޖއެްއެގ ޮގތުން އެ ޕްރޮްގރާމަށް 

ެގ ކޮމިޓީން އް ެވސް ލިބިފައެއް ެނތް. މި ދެންނެިވ މައިަގނޑު ޮއބްޒަރޭވޝަންސްަތކުެގ އަލީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބެހީތަރު

 ހެޮޔކުރުމަށް ޓަަކއި ޭގޭގެގ ފުރާުޅަގއި ސޯލާ  ައުގ މެހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގިއ ކަރަންުޓެގ ބިލުދެ ؛ކީނިންމުންތަކަނިންމި

ސްޓްރީ އޮފް ނިޭބންކުތަކާިއ، މި، ެގންިދއުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލުތަާކއި ޕްރޮްގރާމެއް ރާވައި ކުިރއަށްެގޕެނަލް ހަރުކުރުމު

 ،  ތަޢާރަފްކޮށްދިނުން. ދެަވނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީަވހަށްޕްރޮްގރާމެއް އަ  ޓާ ުގޅިެގން އާއެންަވޔަރަންމަން

އޮފް  ބޭންކު ޮގތުން  ށް ުލއިކޮށްިދނުމުެގކަޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަ ްނ ސޯލާ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއި
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އި އަުޅަގނޑުމެްނ ރާތުގަ އަށް ދަްށކޮށްދިނުމަށް އެ ފަ 5%ރޭްޓ ޓްރެސްޓް ދޫުކރާ ލޯނުެގ އިންމޯލްޑިްވސްއިން އެކަމަށް 

ޯސލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންާވ މީހުންެގ ޭގޭގަގއި ސޯލާ  ؛އެދުމަށް. ތިން ަވަނ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމީ

 ،އިޔާަދކުރަެނިވ ހަކަތަ ކުރިއެރުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ފަިއސާެގ ތެރެއިން ،އެހީތެރިެވދިނުމުެގ ޮގތުންޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުން. ހަތަރު ަވނަ  ެގން ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ބަޖެޓުން ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ެއއްން ފެށިއި 2020

 ހަކަތަ އުފައްދާ ިވއްކުުމގައި ާގނޫނީ ޮގތުން ހުރި ިވސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމާއި، އިޔާދަކުރަނި  ؛ކަމަކަށް ނިންމީ

ތާެގ ތެޭރގައި ރިޕޯްޓ ފާްސާވތާ ތިން ހަފު ،ނަމަ ފާސްވެއްޖެ ލީހުންމި ރިޯޕޓް ރައްޔިތުްނެގ މަޖި ،ހުރަސްތައް ދެނެަގނެ

އްވައިެދއްުވން. ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހަށް ފޮނު ،ން އެފަދަ ދިރާސާއެްއ ހައްދަވައިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަަރންމަންޓު

ނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  އެދެއެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކިބައިން އަުޅަގނޑު މި 

ފާސްކޮށްެދްއުވމަށް. އިތުރު ތަފުސީލުަތއް  ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ަގރާރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނޭ

 ކުެރިވފަިއާވނެ. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ޕޯޓުަގއި އެޭޓޗުއަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ރި

 

  :ެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ަގޑިއިރު. ެއއީ  ލަ އެއްކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވީނ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، މި ަގރާރަށް ބަުހސް

 5 މިނެޓާއި 5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5 މިނެޓާއި 5ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 7މިނެޓާއި  36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ސިކުންތު. އަދި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ  3 އިމިނެޓާ 4ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް 

އާދެ، މިހާރު މި ަގރާރަށް ސިކުންތު.  32، މިނެޓާއި 3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 1 މިނެޓާއި 1މެންބަރަކަށް 

. ިވފައިލެ ތީ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއޮ   މިދަްއކަަވން ބޭުނންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނަށްމި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅު ؛ދަްއކަަވން ާވހަކަފުޅު

ަވިއކަރަދޫ އާދެ، ؟ ޖައިންތޯންބަރަުކ އެދިަވަޑއިނުަގންަނާވ. އެދިއް އްޒަތްތެރި މެުތކޮޅަކަށްފަހު( އަދި ެއްއެވސް އި )ަވުގ

 .ޙުސައިން ޒިޔާދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

 

 ން:ާވހަކަދެްއކެވު  ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

މެދު އެއްެޗއް  އަޅުަގނޑުމެން މިއާ ،ދާއިރުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ މުހިންމު ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅިެގންޝު

ނުާވީތ، އަުޅަގނޑު މި ާވހަކަ މި ފެނުމުގައި އެންެމ ރަނަގޅު ކަމަކަށް ނުބުނެ ނިންމާލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

މީެގ ކުރީގައި ެވސް އަުޅަގނޑު މި  އީމި ތަކެއް ފާހަަގކުރެިވފައި ހުރި.ންތައްދައްކަނީ. މި ރިޕޯޓުގައި ަވަރށް ިގނަ ކަ

 ެވސް ފާހަަގކުިރ ަވރަށް ރަނަގޅު ކަންަތއްތަެކއް ހުރި  އިރުަގރާރަށް ާވހަކަ ެދއްކި  ،ިއއިުރގައި ެވސްބިލު ހުށަހެޅިެގން އަ

ނުންަވނީ. ިރޕޯޓުގައި ހުށަހެޅިފައި މިހާުރ ލަން ބޭށް. އޭެގތެެރއިން ައޅުަގނުޑ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް މިއަށް އިތުރުކޮށްކަމަ

އިޔާދަކުރަެނިވ ހަކަތައަށް ަސރުކާރުެގ އިދާރާތައް ބަދަލުކުުރމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑަެއޅިފަިއ  ،މިހުރި ކަންތަކުެގ އިތުރުން
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، އަޅުަގނޑުެގ ަގނޑަށް އެ ތަޖުރިބާ އަޅުކުރަން. ީވސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގރަށް ފުރިހަމަަވ ،މި ރިޕޯޓުގައި އޮތް ނަމަ

 ،ދާއިރާއިން ފެނުނީމާ އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ހައިރާން ެވސް ިވ. އަުޅަގނުޑެގ ދާިއރާެގ ެއއް ރަށް ކަމުަގިއވާ 

 ރުފިޔާ ކަރަންޓު ބިލުެގ ާހސްަގއި ފަންސަީވސް ކުރީ  ؛ނެއްލައިދޫަގއި ހަ ެއއަރކޯން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މިސްކިތެއް

ކަރަންޓު  ރުފިޔާ ދައްކަމުން އަންނަތާ ހަތްދިހައެ މިސްކިތައް  ،ދެ އަހަރު މި ަވނީހާރު ޮގތުަގއި ދައްކަމުން އައީ. މި

ކަެމއް.  ބޫލުކުރަން ެވސް އުނަދޫގާވ ހިސާުބގައި އޮތްަގމީެގ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެންަނށް  އީއެއަރކޯނު. މި ހަބިލަށް. 

ން. ަވރަށް ފަސޭހައިން ކުރެިވދާނެ. ރާއްެޖ މެއްކަާވ ކަ އީދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ މި މިއަ ،ެވސްމައެހެންނަ

ތިން އޮންނަ ޮގތުން ަވރަށް ފަސޭހައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެިވދާނެ ކަމެްއކަން. ާގތްަގނޑަކަށް އުފެދިފައި 

ްނ  ޭއެގމިއަުދ އެ ދަނީ އެ ރަށަށް ،ކުރި މަސައްކަތް  ކޮށްެގން އަިމއްލަ ޖަމުޢިއްޔާައކުންލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ އިްނެވސްޓު 

ކައުންސިލު  ،ެވސް ހުރި އެެހން ރަށްރަށުންމީެގ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި ދެން ،ަވމުން. މި މަސައްކަތުެގ އަލީަގއިފައިދާ

ޭވނެ ކަމަށް އިޔާަދކުރަނެިވ ަހކަަތއަށް ބަދަލުކުރެ  މިސްކިތްަތކާިއ، ސްކޫލުތަްއ ަވރަށް ފަޭސހައިން ،އިދާރާތަކާއި 

ރިޕޯޓުގައި ކަނޑަައޅާފައި މި މުއްދަތެއް  އަށްއެ .އެކަން ފާހަަގކޮްށލަން ަގނޑުއަޅު ،ބޫލުކުެރޭވތީަގއަޅުަގނޑަށް 

 މިކަމާ ،ކާރަކަށް ާވީތެވހުށަހެޅުއްީވ މިކަމުެގ ތަޖުރިބާމި ރިޕޯޓް  ،މިކަމަށް؛ ކުރަންްއޔާ އަުޅަގނޑު ުއއްީމދުއޮެވއްޖެ

 ،މުދަނީއަުޅަގނޑުމެންެގ އާ . އެބަޖެހޭނާލަންކަމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ިވސް ަކށް ިވސްަނާވނެދޭތެރޭގައި ކޮންމެެވސް ަވރަ 

އަދި ޭއގެއިުތރުން ދައުލަތުން ކަރަންޓުެގ  .10މި ޚަރަދު ކުރަނީ ތެލަށް. % 11ދަނީެގ %މުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާ

،  ސަސްސިޑީޒްެގ ޮގުތަގއި. އެހެންީވމާއެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލާން ކުރަން ސަރުކާރުްނ އެބަޖެހޭ އަުގ ހެޔޮ

ސަުރކާރުެގ ދައުލަތުެގ  ،ތެޔޮ ކަނާޑފައި މި ދަނީ ހަމަ ެއަކނި ތެލަށް. ދެން 11ނަށް ާގްތަގނޑަަކށް %ޑުމެންއަޅުަގނ

.  ގައި ރަށްރަުށގައި ކަންކަން ކުރަން މި ލިބެނީ މުދަނީއާ ެގދެން އޮންނަ އެއްޗަކުން ައޅުަގނޑުމެން  ،މީހުންެގ މުސާރައަށް

ނަނީ ަވރަށް ކުޑަ އެްއޗެއް. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް އޮންަނ  އޮންޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް މި ބަނދަރެއް ހަދާލަންށާއ

އަުޅަގނޑުމެން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުީވމާ، ތަރައްޤީެގ ދުެވލި ަވރަށް ބޮޑު ތަނުން ދަށްެވެގންދޭ.  ުވރެއެްއޗަށް

ެގ ޮގތުން އަުޅަގނޑު ށްލުމުހަމަ އެކަނި މިކަން ފާހަަގކޮ ން،ހަމައަށް ތާއީދުކުރަމު ، މި ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރިއެހެންީވމާ

 ދަްނނަަވން. މި ތެދުީވ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުން  ުގޅޭ ބެހޭ ަގރާރާ ހެޔޮކުރުމާ  ާއދެ، ކަރަންޓު އަުގ ށްފަހު(ަވުގތުޮކޅަކަ) ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގ ރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިެމންޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީްނަވޔަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އެ

 ދައްަކަވްނ އެދިަވަޑިއެގންފައެއް ނެތް.ަވުގތު ކުިރއަށް މި ދަނީ. މި ަވުގތު އިތުރު މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅު ބަހުސް މި

އަުޅަގނޑު  ،އެކުނެތުމާދައްަކަވން އެދިަވަޑިއެގންފައިފުޅުާވހަކަރު މެންބަރަކު ިއްއޒަތްތެރި އިތު ދެ،އާ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(
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އެ ާމއްދާެގ  ،ަވނަ ނަްނބަރުެގ ދަށުންަވނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ ތިން 87މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

ކަރަންޓު  ،ާވާވފައި ހުށަހަޅުއް ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ ،ންަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީ)ށ(

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ  ،ދަނީ ބެހޭ ަގރާރުެގ ތިންަވނަ ކިޔުން އިްއަވން. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު މި  އަުގހެޮޔކުރުމާ

 ށް. އަ 8.3 ެގ8އާދެ އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އި،ކަންކަމުގަ 

ާވ ޮގުތެގ ެވެގން ބަޔާންއި )ހ(ަގ ަވނަ މާއްދާެގ 93ސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާއެއީ  -{ 8.3}

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  މެދު އްޖެއިން ބައިެވިރުވމާ ަގިއ ދިެވހިރާ(ރު.ކޭ.ސީއާ) ރިވައިްޒޑް ކިޔޯޓޯ ޮކންެވންޝަން ،ންމަތީ

ން ތަކުެގ ކޮމިޓީރިޖީ ުގޅުންއި ޚާމަތާސަލާ ޤައުމީ ،ަމއްސަލަ ފައިާވފޮނުއްާވ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދާއިރާގެ  މަރަދޫ ،އްރިރުޤަދެްއާވނީ ކޮމިޓީެގ މުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި . މި ރިޕޯޓިޮގތުެގ ިރޕޯޓު ކޮށް ނިންމިސާދިރާ

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،ަގނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ، އަޅު އާދެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ 

 އްޖެަގއި ދިެވހިރާ(ރު.ކޭ.ސީއާ ) ރިަވިއޒްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮްނެވންޝަން ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންާވ ޮގުތެގ މަތީ 193

 ަޤއުމީ ،މަްއސަލަ ފޮނުއްިވ އްޔާ މްހޫރިމަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްެދުވމަށް ރައީސުލްޖުަރއްޔިތުްނެގ  ،މެދު ބައިެވިރުވމާ

ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ  . މި ރިޯޕޓުޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮށް ިނންމިސާ ރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާއި ޚާމަތާސަލާ

ުޑ ކުރު ޮގަތކަށް މި މައްސަލަ ބެލި ޮގތް ައޅުަގނނެ. އާދެ، ހުންނާ ންނަަވންމެންބަރުންެގ ޕޯޓަލްގައި މިހާރު ފެނިަވޑަިއަގ

ލޫމާތު ޢުމަ ،ހުރި ދައުލަތުެގ ުމއަްއަސސާތައް ެގނެސްުގޅުން ލާނަން. ކޮމިީޓެގ ފަރާތުން މި މައްސަލައާއިނަަވދަން

ްއެވްސ އާރު.ކޭ.ސީގައި ަބއިެވިރުވމަކުން ދިެވިހރާއްޖެއަށް އިތުރު އެ  ،ބެލުމުން އެނުގނީ. އަުޅަގނޑުމެން ބެލިންސާފުކުރި

ދާނޭ އުލަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންޙަމާ ެގއާެއކު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ިވޔަފާރީ އެހަމަކަމަށް.  ނުޖެހޭނެބުރައެއް އުފުލަން

 ،ކުުރމުެގ ދާއިރާ ހަރުދަނާެވދިެވހިރާްއޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ،ބެލުމުން އެނުގނީއަުޅަގނޑުމެން ބެލިކަމަށް. 

ެގ ނިޒާުމ ނޑުމެންެގ ކަސްޓަމު ައޅުަގ ާވމީ މިންަގނޑަށް ފެތޭ ޮގތަށްުގބައިނަލްއަ  ،ތައް ާގއިމުކުެރިވސިސްޓަމު

މަލާތްކުރާ ޢާމަލުކުރަން ފެށުމުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެާއއެކު މުޢައެްއޮގތަށް  ހަދާއާޢާދާނެކަން މި މުބަދަލުެވެގން

 ދިެވހިރާއްޭޖެގ ،މެދު އިތުރަށް އިތުބާރު ބޮޑުެވ ތަފާތު ޤައުމުެގ މެދުގައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަްސޓަމްެގ ނިޒާމާ

ަކމަށް. މި ހުރިހާ ކަންކަމުެގ  ދާނެފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް މެދުެވިރެވެގންެވސް ުލއި ނަސްެއކްސްޕޯޓަުރން ޓަރުންނާއިއިމްޕޯ

 ޤައުމީ  މެދު މާއްޖެިއން ބައިެވރިުވަގއި ދިެވހިރާ(ރު.ކޭ.ސީއާ) ިރަވިއޒްޑް ިކޔޯޓޯ ކޮންެވންޝަން ،އަލީަގއި ދިެވހިރާއްޖެ

ޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ. މިޮގތުެގ ންއެއީ ކޮންމެހެން ެވސް ކުރާ ،އަށް ފެނުނީކޮމިޓީރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ އި ޚާމަތާސަލާ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގެތްއެގ މަތިން މައްސަލަ ނިންމެުވމަށްޓަަކިއ،  ،ންމަތީ
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ިރަވއިޒްްޑ ބައި ުނަވތަ އާރު.ކޭ.ީސަގިއ  ޝަްނެގިކޯޔޓޯ ކޮންެވން ؛ށަހަޅަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމުމަކީއަޅުަގނޑު މި ރިޕޯުޓ ހު

ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމުަގއި. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއ  ދިެވހިރާއްޖެއިން ބަިއެވރިުވަމށް ރުހުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އެއީ  .މިނެޓު 30ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިަވނީ  ބަހުސްޕޯޓަށް އާދެ، މި ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އަދި ިސޔާސީ ޕާޓީތަަކށް  ،މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުާރ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްެގ ެއއް މެންބަރަކާއި 

ެތްއ މިނެޓުެގ ަވުގ ފަސްއިން އެއް ެމންބަރަކަށް. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ުނަގންނަާވ ެމންބަރުންެގ ތެރެނިސްބަތްެވަވޑައި

މި ރިޕޯޓަށް އާދެ، )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އާދެ، މިހާރު މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުުވނީ. ލި

ެނތީމަ މި ރިޕޯޓަށާއި، އަދި ކުީރގައި އަުޅަގނޑުމެން ނިންމި އިދަްއކަަވން އެްއެވސް މެންބަރަކު އެދިަވަޑިއެގންފަާވހަކަފުޅު

 މި ދެ ރިޕޯޓަށް ެވސް މިއަދުެގ ޯވޓުެގ ަވުގތުަގއި ޯވޓަށް އެޭހނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން.  ،ޓަށްަގރާުރެގ ރިޕޯ، ރިޕޯޓަށް

ބީ ޚާަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި) 2009/1ާގނޫުނ ނަންބަރު  -8.2ދަނީ  މި ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު -{ 8.2}

ން ދިރާސާކޮށް މުއައްަސސާތަކުެގ ކޮމިޓީ ނިަވންމި ،ެގަނއުުމެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު ދާއިރާތައް ކަނަޑއެޅުމާ

މިނިަވން  ،ދެްއުވމަށް ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަަވނީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި . މި ރިޕޯޓުނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 .ށްއަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ުގަރއިދޫއިނ ،މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީެގ ެމންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ެގދާއިރާ އިނުގަރއިދޫ

ބީ ދާއިރާތަްއ ޚާރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި) 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ރި ޮގތުގެ ކުން ދިރާސާމިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ ،ެގނައުުމެގ ބިލުއިޞްލާޙުށް ( އަ ބެހޭ ާގނޫނު ކަނޑައެޅުމާ

 ބީ ދާއިރާތައް ކަނަޑއެޅުމާ ޚާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި) 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛. ކޮމިޓީެގ ނިންމުންރިޕޯޓު

ންބަރުންެގ މެދުގައި ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މެދު ކޮމިޓީެގ މެ ެގނައުމުެގ ބިލާއިޞްލާޙުށް ( އަބެހޭ ާގނޫނު

ބިލަކީ ރަްއޔިތުންެގ  މި ،ފާހަަގކޮްށފައިާވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ަގއި 4.0 ކުރުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުެގމަޝްަވރާ

ެގ ަވނަ އަހަރު 2020 ެގކަމަށް ިމނިަވން މުއަްއސަސާތަުކެގ ޮކމިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ފެންނަ ބިލެއް ނޫން

. ީވމާ، ރައްޔިތުްނެގ ާވފައެެވަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި ހާޒިރުިވ މެންބަރުންެގ އަޣުލަިބއްޔަތުން ަވނީ ފާސްކުަރއްހަތް

ތިޔަ ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެެވ. އަިދ  ަވނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ ދަށުން މި ރިޕޯޓު 117މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

އެދި ދެންނެީވމެެވ. ދެްއުވން ޮގތެްއ، މި ރިޕޯޓާ މެދު ޮގތެއް ނިންމަވައި ޑަިއަގންނަާވފެނިަވ ށްތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

ްށ ( އަބެހޭ ާގނޫނު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަްއ ކަނަޑއެޅުމާ) 2009/1ންބަރު ާގނޫނު ނަ
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 2009/1ަވނީެއެވ. ާގނޫނު ނަންބަރު  އެ ެގ ޮގތުަގއި 2ރިޕޯރޓުެގ ޖަުދަވލު  މި  ،ެގަނއުމުެގ ބިލު ލާޙުޞްއި

ެގނައުމެގ ބިލު ލާޙުޞްްށ އި( އަނުކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ާގނޫއިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ )

ޒިރުިވ ނިސްބަތް  ހާކޮމިޓީން މެންބަރުން  ެގދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކު 

ީވމާ، މިިނަވން  .ެގ ޮގތުަގއި އެަވީނއ1ޭޖަދުަވލު  ެގޓުމި ރިޕޯ ީރެގ ތަފްސީލުޒިހާަވަޑއިަގންަނާވނޭ ނގި އެ

ާވ ޮގަތކަށް ޓަްށ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަޔާރުކޮްށފައިާވ ރިޕޯމުއައްސަސާަތކުން ތައް 

 .ދެންނެިވން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްދެްއުވމަށް އެދި ވައިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބީ ދާއިރާތައް ޚާތިއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންރަ) 2009/1 ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ާގނޫނު

 މިނިަވން މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ބިލު ެގަނއުމުެގލާޙުޞްށް އި( އަ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ާގނޫނު

 1ލަ ޖުމު ،އެޅިފަިއަވނީކަނޑަ ކުރުމަށްސްހުޓަށް މަޖިލީހުގައި ބަރިޕޯ ދިޔައީ. މި ދެންމެ ހުށަހެޅެިގން އެ ޓުރިޕޯ ޮގތުެގ

 5ށް ޕީ.ޕީ.އެމަންތު. ސިކު 5ޓާއި މިނެ 5ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު.  7އި ޓާމިނެ 36އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އެއީ  .އިރުަގޑި 

ސިކުންތު. ަވިކ  3 ޓާއިމިނެ 4އަށް އެމް.ޑީ.އޭ ސިކުންތު.  3 ޓާއިމިނެ 4 ށްއަސީއެން.ސިކުންތު. ޕީ. 5ޓާއި މިނެ

ސިކުންތު ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އަދި މި  1ޓާއި މިނެ 1ންާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ުނަގނަަވަޑއިޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ 

ށް ދަންނަަވން. މައިަގތުން ެއދިަވޑަ ރި މެންބަރުތެ. އިްއޒަތްލެިވފަ އިއޮތީ ހުޅުވަ  މިހާރު މި ކުރުމުެގ ަވުގތު ސްހުޓަށް ބަރިޕޯ

 ންނަަވންިއަގަކަވން އެދިަވޑައެއްެވސް ބޭފުޅަކު ާވހަކަަދއް މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެިއންށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަ

ާގނޫނު ނަންބަރު  ޞަތު ހުޅުިވފަިއާވ ާވހަކަ ަދންނަާވލަން.ފުރު ދެއްކުމަށް ފުޅުޮގތުން ާވހަކަ ޓާ ބެހޭބޭނުމިއްޔާ މި ރިޕޯ

، ެގނައުުމެގ ބިލުޙުލާޞްށް އި( އަނޫނުބެހޭ ާގ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ަކނޑައެޅުމާ) 2009/1

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ުގތުކޮަޅކަށްފަހު()ވަ  .ޓުނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް

 ،އި ބަލައަޅުަގނޑު ކަމަށް  އެްއެވސް މެންބަރަކު ނެތް ނެަކާވޓަށް ާވހަކަދައްނެތީމާ، މި ރިޕޯންފައިެގއެދިަވޑައި 

 ިއާވ ޮގތުގެ އްދާެގ )ށ( ަގމާ އެ ،ނަ ނަންބަރުެގ ދަށުންަވ 3ެގ މާއްދާެގ )ހ( 87ޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ ރައްޔިތުންެގ މަ

 2009/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވހޯރަފުށީ ދާ ،ންމަތީ

ަވަނ  3މުެގ ބިުލެގ ެގނައުށް އިސްލާޙު( އަމާ ބެހޭ ާގނޫނުޅުރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެ )

ަގޑީަގއި ޮއންނާނެ ާވހަކަ މެންބަރުންެގ އަހާ ޯވޓަށް މިއަދު ،ހުންޓަށް ެވސް ޯވޓަށް އެކިޔުން ިއއްަވން. އާދެ! މި ރިޕޯ

ށް މެންދުރުގެ ަވުގތު ައުޅަގނޑު މިހާރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަ ން. އާދެ! މިލަނަާވދަން ށްޓަކައިމަޢުލޫމާތަ

 ަގިއ. 1:00ން. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ފެށޭނީ  ހުސްަވުގުތކޮޅެއް އަުރަވ
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 {ށްއަ 13:06 އިން  12:26 :ކޮޅުތު ުގސްަވހު}

 ދު ނަޝީދު(އްމަމުޙަ ސްއީރަ، ރައީސްގެ ހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާ)ރި

 

  ބަހުސް . އިބުތިދާއީ 6

 

 ން:ުވްއކެ ހަކަދެ ާވތުންސަރިޔާ

ެވސް މޫސުމަށް އަންނަ ފަށަނީ އަެނއްކާ  ނޑުމެން މިއަުޅަގހުގައި ފަމެްނދުރަށް ހުއްޓުމަށް .ޢަަލއިކުމްއައްސަލާމް 

ދަންނަާވލަން އޮްތ  ނޑުއެރުުވުމެގ ކުީރގައި ައޅުަގެގންިދއުމުަގއި. ފުރުޞަތުްސ ކުރިއަށްހުބަދަލުތަކުެގ ބިލުެގ ބަ

-ނޑު ދެކެން. އެންޓިކަމަށް އަޅުަގ ނެރިަކން މިކަމުގައި ހުންނާޝައުޤުެވ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންެގ .ާވހަކަެއއް އެަބއޮތް

 ައޅުަގނުޑ ދަންނަާވނަން. ރަްއޔިތުންެގ ސާ ލާޚު ލަިއެގަމއްސަ؛ މައްސަަލއެއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަުޅގނޑާ ުގޭޅ 

އީްސ ންެގ މަޖިލީހުެގ ރަ ކަމެްއ. ރައްޔިތު ުގޅޭ މަޖިީލހުެގ ރައީސާރައްޔިތުންެގ  .ނޫން ައޅުަގނަޑކާ ؛މަޖިލީހުެގ ރައީސް

ދަތުރުތަކުަގއި ދައުލަުތެގ  އަމިއްލަުފޅު ން ކުަރއްާވދަުލކުރަްއަވެގ ެއކްިޓިވސްޓުންނާ ބައްއެމް.ޑީ.ޕީ  ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ޮގތުަގއި ަމޖިލީހުެގ ރަސްމީ މީޑިއާ  ެގއްކުރައްަވިއެގން ރަްސމީ ދަތުރެމުަވްއޒަފުންނާއި ަވސީލަތްތަްއ ބޭނުން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -އެންޓި ،މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހުމި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.  ދާކުރަމުންކަަވރު  ބޭނުންކޮށްެގން

ލާސާގައިާވ މަްއސަލަިއެގ ތަޙުޤީޤުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ކަންތައްަތކަށް ޚު.  ނިންމަާވފައޮތީ ނިންމުމެއް މި

 ން މާލެހު ކޫއްޑޫދެކެނު މަހާސިންތާ ނިންމާލުމަށްފަ ،ބޭއްވި  އިިގީލގަ ނަގއި ގއ. ިވލި 2019 އޮްކޓޯބަރު 31 ،ބަލާއިރު

މަހާސިންތާ  ،ކަމާއި ރުފިޔާ 1222ދުކޮށްފައިާވ  ޚަރަށްޒަފުންެގ ޓިކެޓަށް މީހަކައައި މަޖިލީހުެގ ދެ މުވައް

ސިީޓއަށް ކުިރ  ލަކު ސިޓީއާއި ައއްޑޫދު ނަޝީދު ފުވައްމުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، މުޙައްމަ ،ނިންމާލުމަށްފަހު

ފް ބިއުރޯ ެވރިންނާއި ޗީރަދަތުރުގައި ބަިއެވރިިވ ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ހަށިފާ

 .ސްނަަމެވ ؛ކަާމއި ާވރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށފައި 1333ަގމުން މާލެ ދިއުމުެގ ިޓކެޓު ކޮންމެ މީހަަކށް  ،އޮފިސަރ

ން މާލެ  މަހާސިންތާ ނިންމާލުމަށްފަހު ކޫއްޑޫ ،ކަމާއި 1222ދަތުރުތަކުެގ އަަގކީ ން މާލެއަށް ކުރާ އެދުަވްސަވރު ކޫްއޑޫ

މަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީާއިއ ނޭ ކަންކަމުގައި ބަިއެވިރުވނުހިމެ  ތެޭރގައިތަުކެގދިއުމުެގ ބަދަލުަގއި މަހާސިންތާެގ ޕްރޮްގރާމު

ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުާރ  444ކޮށްފައިާވ ުމެގ ސަބަބުން ިޓކެޓަށް އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުއަްއޑޫ ސިީޓއަށް ދަތުރު

 އިސަލައެއް ބަލަމި ކޮމިޝަނުން މައް ؛. ނޯޓުއެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންުގމަށް ތިޔަ އިދާރާއަށް އަންަގމޭ ،ހޯދުމަށްފަހު

ަވަނ  24ެގ ާގނޫނުެގ (މިޝަނުެގ ާގނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި) 2008/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ފަހުގައިނިންމުމަށް

ސަލަެއްއެގ އްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ދާއިރާތަުކެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މުއައްަސސާެއއްެގ ހިންުގުމެގ ދާއިރާަގއި ހުރި މައްމާ

ެގ ކަށް އެންުގމުެގ ބާރު މި ކޮމިޝަނުކުރުަމށް އެ މުައއްސަާސއަލާޙުޞްއެކަން އި ،ނަމަ ާވ ކަމެއްއިސަބަބުން ދިމާެވފަ
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ިއސްެވ  ،ަވނަ ނަންބަުރެގ ދަށުން މި ކޮމިޝަނަްށ ލިބިެގންުވާމއެކު 3ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 25ާގނޫނުެގ 

ަވަނ 25ެގ (ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނު-އެންޓި) 2008/13ާގނޫނުން ނަންބަރު  ،ކުރެިވަފއިާވ ކަންތައްތަަކކީބަޔާން

އެކަން މަތީަގިއ  ،ރުމަށް އަންާގ ކަންތައްތަކަްށ ުވމާއެކުކުލާޙުޞްަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އި 3މާއްދާެގ )ހ( 

މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަްށ  444 ،ކީމަްނުގއެއަންާގކުރުމަށް ލާޙުޞްއި. އަންަގމޭކުރުމަށް ލާޙުޞްޮގތަށް އި  ބަޔާންކުރަްއާވފަިއާވ

އް ނުކުރަން ތެ ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން މި ބުނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ަގސް-ކަމަށް އެންޓި އެބަ އަުޅަގނޑު ދޭންޖެހޭ

 ،ނަމަ ުކރާކަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެދިަވޑަިއަގންނަަވނީކޮމިޝަުނެގ މި ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޖު ރަޕްޝަންކޮ-އެންޓި

ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި  ން މިހިމެނިގެ  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ؛ހަޤީޤަތުަގިއ މިއީކީ އަދި ައޅުަގނޑާ  ކުރެޭވނެ.ޗެލެންޖު

މި   ންރި މެންބަރުތެދެން އިއްޒަތް ،ޅުަގނުޑެގ ހިތުގައި އޮތީނަން. އަކުރާޗެލެންޖު ،ނަމަ މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

އެހެންީވާމ،  އެ ފައިސާ ދެިވދާނެ. ށްއެ މަޖިލީހަ މެންނަށްަވއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަުޅަގނޑުައޅުަގނޑަށް ދެއް 444

، ެވރިން ރަހަށިފާެގ އަޅުަގނޑަކަެށއް ނުިވސްނޭ އަޅުަގނޑު ން،ނެގއި މީގައި ަވރަށް ސާފުކޮްށ އެބައޮތް އިނޭގތޯ ދެން

 ސްެގްނ ެވސް ދެްނ ޮގަވިއެގން ޮގ .އަޅުަގނޑުެގ ސެިކއުރިޓީ އަުޅަގނޑު ކައިީރަގއި ނުބަހައްޓާ ަތނަކަށް ދިޔަަކެވސް ނުދޭ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ެފނޭ އެކަމުަގއި ޯގހެްއ ހިނާގ-މިކަމުގައި  ޯގެހއް އެަބ ހިނާގ. ދެން އެހެންނަމަެވސް، އެްނޓި

ރުފިޔާ  444ދިޔަ ދުަވްސކޮޅު ައއި ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން އެ ައަގށް ެގްނދިއުމަށްުވރެ ޓިކެުޓެގ ކިއުރިޓީސެ ކަމަށް. ދެން

ތި އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަން  ،، އަުޅަގނުޑ ހިތަށްއެރީޖެހެނީ. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑު މި ދޭން

ތްތެރި އިނުގަރއިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަ ،އަރުަވނީއެނިގަވަޑއިެގންަފއޭ އޮންނަްނޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ިމ ފުރުޞަތު

 ށް. މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަ

 

 ަޙސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެްއކެުވން: އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަަވން.  ދި މިއަުދެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަްށފަށުން ޝުކުރުރުކާރަށް އަސަދިެވހި  ،ފޮނުއްވައިެދްއީވތީވެ 

ތިމާެވށީެގ  ،އިޖުިތމާޢީ ޮގތުންނާއި ،ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ޮގތުންނާއި  ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން

 . އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ މިއަދުރޭބޫލުކުަގޮގތުން އެތައް ެގއްލުމެއް ލިބެމުންދާކަން މުޅި ދުނިޔެ އެބަ 

ިގރަމުންދޭ. އަދި އިންސާނުނަށް ެއ އެބަ މި ބިލަށް ާވހަކަދެެކވޭއިުރަގއި ރާއްޖޭެގ އެތައް ރަެށއް  ،ބައްދަލުކުރާއިުރަގއި 

 ރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭ ،ެވސް ކުޑަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަކަށް ިވަޔސް ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ާވ ެގްއލުން

ބޫލުކުރަން. ަގއަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ަޓކައި ަވކާލާުތކުރެޭވނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު  އި ދުނިޔޭަގ

ބޫލުކުރަން. ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ކުޑަ ޤައުމަކަށް އޮތް ހަމައެކަނި ފުރުޞަތެއް ނޫން ،ަވކި ބޮޑު ަޤއުމަަކށް ،ކީޔަ އްމިއި

ެވރިންެގ ސަމާލުކަމަށް މުޅި ދުނިޔޭެގ ަޤއުމުަތކުެގ  ،ުކްއޖެއްިވސް ސް  ެގހަރު އަ 17 ،އެހެން އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ 
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ުކރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި ދުނިޭޔެގ ޓީީވ  މިކަން ެގނައުމަށް ޓަކަިއ  ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކއް 

ކުޑަ ކުއްޖެްއ. މި ރާއްޖޭެގ ހަރުެގ ުކޑައަ 17ޗެނަލްތަކުންނާއި ސޯޝަލް ީމޑިާއއިން އެކަން ފެންނަމުންދޭ. އެއީ އަދި 

ިމއަދު ރިޔާސަުތަގިއ  ،މޯލްިޑވިއަްނ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓެގ ެވިރަކމުގައި ،ަވނަ އަހަރު ެވރިކަްނ ބަދަލުެވެގން 2008

ލާފަިއާވކަްނ އިމި ރާއްޖޭެގ ނަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ުގުގމަ ،އިންނެިވ ރައީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދުެގ ެވރިކަުމަގއި 

 ުދަވހު ދަންނަަވން. އެ ކުރު. އަދި އެކަމަށް ޓަަކއި މަނިކުފާނަށް ހިތުެގ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުނޑު ފާހަަގކުރަންއަޅުަގ

ލިބިފަިއާވަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.  މަސައްކަތުން މި ާރްއޖެއަށް އެތަްއ ިގަނުގނަ ޤަުއމެއްެގ ޝަރަފު ކުރި

ެގ އެްއެވސް ތާކަްށ އިން ެއްއެވސް ކަެމްއ ދުނިޔޭމި މި ޤަުއމުެގ އަހަރު 8 .އަހަރު 7 ޭވތުެވިދޔަ ،އެހެންނަމަެވސް

ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ އުޅުންތަާކއި އަުޅަގނޑުމެން  ެވސް ޮގސްފަިއާވކަން އަުޅަގނޑުމެންެގ ަޤއުމު ،އަޑުީނިވ

މުިޅ ޤައުމުެގ  މަަގކަށް ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ައޅުަގނުޑމެންެގ ެވށި ހަލާކުނުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ތަރައްޤީ ެގެނޭވނެ

ެވސް ހެދެންޖެހޭ.   ޫބލުކުރަން. އަދި ރަށްރަށުަގއި ބަނދަރުަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  އިޤްތިޞާދު ބައްޓަންކުެރެވންެޖހޭނެ

ބެހޭ ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން   އެ ބަނަދަރުތައް ެވސް ހެދިެގންދާއިރުގައި އެކަމާ ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް ެވސް ދިރިއުޅެން

 އަުޅަގނޑުެމންެގ ރައްޔިތުން ބާރުއަޅަން ތަުކެގ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރުމަށްތަކާއި ރިޕޯޓުހަދާ ސަރޭވ

  މަސް  ެވސް ހުރޭ. އެހެންނަމަެވސް، ފަޅެއް ހެދުމަށްފަހު ހަ ދަޫގަތއްނަވންޏާ ޭއެގ އު ކަަމށް ޖެހޭ. ފަޅަށް ނުަވދެވޭ އެބަ

ރަށުެގ  ،ކޮންމެ ކަމަކީ ންމިއި. ބޫލުކުރަންަގނަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ނުަވނީސް އަނެއްކާ ފަިއކަށި ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން

އެޮގތުްނ ބޫލުކުރޭ. ަގެވސް  ޓަށް ރަށުެގ ފަރަށް ެގްއލުންާވ ކަންކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންށްެވ

 ރާ ހަމަ އެންމެ ރަެށއްފަސް ރަށް އޮތްއިުރަގިއ ނުިގ ެނތް. ެވސް އަޅުަގނޑު ާދއިރާަގއި ުނިގރާ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް

ހިމަނައިެގްނ  އިއްލަކަށް ކޮންމެ އަހަަރކު ބަޖެޓުގަ ޙަ އޮތީ. އޭެގ  ލަތުގައި ިމއަދު ރަށްތައްހާ ހަމަ އެ  ެވސް ނެތް.

ޮގތަކަށް  އްލެއް ެގނެޭވނެޙަާދއިމީ  ދޭ. އެހެންނަމަެވސް،މާޔަތްކުރުުމެގ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަހިރަށްތަކެއް 

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓެގ ޖެހޭ. ރުމާކުރިެވެގން ބަނދަރުތަކާ އެްއޗެހި ހެދެން އެބަފަ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ފަިއާވ ހިޓާ ަރށްޓެހި ޮގތަކަށް ކުރެށްތިާމެވ އަލަށް ދިެވހިާރއްޖެއަށް ފަރުމާކުރެިވެގން ބަނދަރަކީ . ަފއިނުެގެވރިކަމުަގއި ރ

 ލާފައި އެނޫންއިން ނައްތަހުހަމަ އެ ކުރެ ،ޮގތަށް އޮްއާވ ތްއޮ ސް، އެ ބަނދަރު ކުރަހާފައިބަނދަރެއް. އެހެންނަމަެވ

ކަންކަމަށް   މި ހުސްަވމުން. އިދަނީ ިގރަމިއަދު އެ ރަށް  ހެދިހެދީނުން އަކަށް ބަނދަރުޅި ހަތަރެސްކަން ޮގނ ،ޮގތަކަށް

އެހެން ހުރިހާ ޮގތްޮގތުން ޅޭއިރުަގއި ތިމާެވށި ނޫން ދިރިއު އި ޤައުމެއްަގުކރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ފި އިއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަ

ޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭެގ ަޤއުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިުރަގިއ ަގދަޫގތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑުމެން ނެވސް އު

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އަދި އި ،ބޫލުކުރަންަގެވސް ،މި ބިލުން ފާހަަގކުރެިވފައި ުހރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑު 

ެއއިން ކޮންެމ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތި ދެއްާވ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ބަިއެވރިަވޑަިއަގންނަާވއިރު ެވސް އި

ބޫލުކުރާ ަގޮގތުން ާވހަކަފުޅުދެްއެކުވމަކީ އަުޅަގނޑު  ޓާ ބެހޭށްލާއެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ަމޖިލިސް މެންބަރުން ތިމާެވހަފު
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ެވސް ބައިެވަވަޑއިަގންަނަވން  އްގައިނަމަެވސް، މިކަމާ ނުބެހޭ ކޮންފަރެންސެމު ކަމެއް. އެހެންންހިޮގތުަގއި މު

ަޤއުމުަގއި ިމ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ަގންނަންީވ ނަމަެވސް، ހިތުނިޔަތްފާނެ. އެހެންއިދަތުރުފުޅެއް ލިބިަވަޑިއަގންނަަވ

ން ލިބޭ ހެއެ ،ގައި ބައިންދަންީވިސކުނޑީ  ،ްނީވލަތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ިވސްނުން ެގންުގޅެހާނުރައްކާތެރި 

 ،ެޖއްޔާޮގތުން ކޮންމެެވސް ލަފްޒެއް އެއިން ކޮންފަރެންސެއްަގއި ބުނެލެވިއް ޓާ ބެހޭށްކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި ތިމާވެ 

ތަެކއް މަސަްއކަތްތަކަކީ ެވްސ ރަނަގޅު މަސައްކަތް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އިރާދަފުުޅކުރަްއަވިއެގން މި މަޖިލީހުން ކުރެޭވ

 އަުޅަގނޑުމެން ،ބޮުޑ ޤައުމުތަކާއި ކުދި ޤައުމުތަްއ އަންނައިރު ؛ބޫލުކުރަން. ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުންަގށް އަޅުަގނޑު ކަމަ

އަދި މި ެވރިކަުމގައި ެވްސ  ެވދިޔަ ތަުނގައިއަުޅަގނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި ޭވތު  ،ޤައުމެއްަގއި ދިިރއުޅޭއިުރަގއި ަވންތަޖަރީޖާ

ަވަރށް ިގނަ ޤައުމުތަކަށް. ހަމަ ކޮންފަރެންސްތައް އެބަ ބާއްާވ.  ަފއިޭވދަތުރުފުޅުކުރައްާވ މިނިސްޓަރު އެންަވޔަރަންމަންޓް

ކޮންމެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްަފިއ  ންހަމަ މި ރާއްޖޭެގ ާވަހކަ ެއބަ ދެކެޭވ. އެހެންނަމަެވސް، އެއި

، ނުދޭ. އެހެްނީވމާ އަދި ރަށްތަކަކަށް ެފނިެގނެއް .އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ކަންކަން ކުާރއިރުަގއި ލިބޭ ނަތީޖާ

ޒިންމާތަެކއް މުޅި  ،ެވެގންދާއިރުާގނޫަނކަށް  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ފާސްެވެގންރަނަގޅަށް ން މިއަށްުވރެ

ތްތެިރ އްޒައި  ކުރަން.އަޅުަގނޑު އުއްމީދު ކަމަށްހުރިހާ ވުޒާރާއަކަށް ލިބިެގންދާނެ  ،ނެތި ދައުލަތުެގ ަވކި ވުޒާާރެއއް

އަދި  ،ކޮށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަވރު ަވރަށް ތަްފޞީލުދުނިޔެ ހޫުނަވމުން އަންނަ މިން .ރައީސް

ދެްއެކިވ ފަށުިވ  އެ އި،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  މިކޮށްެގން ހުނެންިވ ބޭފުޅަކު މިފަދަ ބިލެއް ސިލުހާމިކަމުން ތަޢުލީމު 

ތްތެރި ޠޫރަޚު ،ނުރައްކާތެރި ނޫން. އެއަށްުވރެ މާ އަދު ހެިވފައި ތިބެންޖެހޭ ކަމެއްއިބާރާތަކީ އަުޅަގނޑުމެން މި

 މިއިން ކޮންމެ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އުޅުމާއި  ،ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަމަށް އަޅުަގނުޑދެކެން. މުޅި ދަނޑިަވެޅއް

 އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަީކ ށްޤައުމުަތކަ ޮބޑުެވެގންދޭ. އެއަުގ ތި ކަމަކުން ކާބޯތަކެ ކޮންމެ ިމިއން .މަކުން ފިޔާ ައުގބޮުޑޭވކަ

ކޮންމެ  ފެންބޮޑުާވ ؛ެވސް ށްކޮންމެ އެްއޗަކަ  ،ެވސް ހަކުރަށް ،ެވސް ަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ލޮޅުމެއް. ހަނޑުލަށްޅުއަ

ރެ ައުގބޮޑުކޮށް. ފިާޔއަްށ. ލޮނުމެދު ބަސްތާއެްއ އެަބައރާ އެއަްށުވރު 2000ރާ ެގ ައުގ އެބައައްބަސްތާއެ  ަވުގަތކު ފިޔާ 

 ެވސް އުފެއްދޭނެ  އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިވސްނައިެގން ައޅުަގނޑުމެންެގ ދަނޑުެވރިކަން ާރއްޖޭަގއި މާ،އެހެންީވ

ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ޒަމާނުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އަުޑއަހަން ުކރީ. އަުޅަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންކަން ބައްޓަްނކުރަން ޮގތަކަށް

 މި ،ތިބީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ ބަރޯސާެވފައި މި .ކަިއެގންނޭ ތިބެނީ ަމޫގފަތް ،އަެޑއް ފައިން އިްއާވމައިންބަފައިން ކާބަ

 ؛މެއްެއއިން އެްއެވސް ކަ ،އްޔާ ޖެހިއްޖެ  ޮބެއެގން ދިރިއުޅެން. ކަމެއްަކއިެގންއުމުަގއި ބޭރުން ތަކެތި އިްމޕޯޓުކޮށްެގން ޤަ

އެހެންެވެގން އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެލުެގ ރިާޒްވ  .ނެތް ސް ލިބޭކަށް ވެ  އް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މަޫގފަތްކޮޅެ

ތަެކއް ހިފަން ޓުުވަމށްޓަކައި ާޓެގ ާވސިލުީޖއަށް އަުޅަގނޑުމެންރލް އެނައުބަނިކުރުމުެގ ބަދަުލގައި އަުޅަގނޑުމެން ރިއިތުރު

 ތިޞާދު މިއަދު އޮތްރަށެްއެގ އިޤް ޖަނަރޭޓަރަކީ އެ ،އިންޖީނު .ންޖެހޭިއންޖީނެއް ބަހައްޓަ އިކޮންމެ ރަށެއްގަ  .އެބަޖެހޭ

 ޚަރަދު  އެ ،އަުޅަގނޑުެމން ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ޚަރަދުކުރުން ކުޑަކޮށް ،އެހެންނަމަެވސް .ޮގތް ާވން އޮތްޮގތުން ބިނާ
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 ޑުބޮ ކީ މާްއޔަެއއި .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ބަޖެހޭކަމުަގއި ހަދަން އެ ޓާެގެޓއް ންެގކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެލުސޯލާއަށް ބަދަ

ނަމަެވސް ެއއިން  5% އޭެގ ،ޮގުތގައި ދޭއިުރަގއި ެގޒް ސަބްސިޑީ ންަގނޑުމެޅުރުފިޔާ އަ ނޫން. އެއް ބިލިއަން ކަމެއް

ލީމަ އި ެގެއްއަގިއ އެ އަުޅަވށް ަވރަކަ 10ނުަވަތ  އިަތކުގަ ސާސަ ުނަވތަ ދައުލަތުެގ ުމއައް އިކޮންމެެވސް ރަެށއްގަ 

ެވްސ  ރިކަންއަދި ެއކަމުެގ ިވސްނުންތެ .ނިގަވަޑއިަގންނަާވނެހެންއެ އެކަން ށް ހީަވީނ ރަްއޔިތުންނަށްޑަނއަޅުަގ

އަުޅަގނޑުމެން ައޑުއެހިްނ  .އް ހުންނާނެތަ ިގނަ ޮގންޖެހުންށްަވރަ އިުރަގއިކަމެްއ އަަލށް ފަށައިަގންނަ އަންނާނެ. ކޮންމެ

ިތީއ  ،ކީ އިގަ އޭރު މާީވން ފެއްޓެަވދުއް ފަހަރު އިންޖީނު އަޅާލަިއެގ އިންޖީނު ދޯނިއި ގަ ލުސޯމި.ސީ.ސީ ޓީ.އެމް

ދަިރަވރުން  އިސިލުކުރާ ޤައުމުތަކުަގހާތަޢުލީމު  ،ދުނިެޔއަކީ ތަރައްީޤަވމުން ،ނަމަެވސް ؟ކަމެއްހޭ ނެއްާވނެކިހި

އުމުތަްއ ޤަނޮލިޖީއަށް އަންނަ ޮކންމެ މިންަވރަކަށް ކްޓެ އި،އިޤްތިޞާދާ  ،ބަދަލުތަކާއި ށް އަންނަކިަޔަވިއެގން ދުނިޔެއަ

އިުރަގިއ ލާއިލިބިެގންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ިވސްނަ އެރުންއަދި ކުރި  ،ންދާނެެވެގބަދަލު

 ނެތި  ތެއްލެޭވނެ ޮގއިއްތަނަ ާވ ކުނި އުމުގައި އުފެދިފައި ޤަެގ ޑުމެންނައޅުަގ ،ޓަށް ކުނިއެޅުމާއި ށްެވ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި

އަދި  .ދޭއާޓަށް ެގއްލުން އެބަށްތިމާެވ ންމަކުކޮންމެ ކަ ންމިއި ،ތިބީ. އެހެންީވމާއަދިެވސް މިއަުދެގ ރައްޔިތުްނ 

އަުޅަގނޑުމެން  ،ދޭ. އެހެންީވމާފެތުރެމުންތައްތައް ކަން . އަދި ބަލިތަކާއި އެހެނިހެންޭވެގއްލުން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް 

  ތަކުން ންނަ ޖަނަރޭޓަރު ެގށްރިސޯޓުތަކަ  އި،ދަ ހަކަށްތަޮގ ެލޭވނެ އިކުްނޏާއި ަވސީލަތް ނައްތަ ،މިއަށްުވރެ ހަރުދަނާކޮށް

ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު   ަރނަގޅުކީސޯލާއަށް ދިއުމަ އި،މަދުޮކށްފަ ރިސޯޓުތަކުން ެވސް އެ

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ލާގައި ތިޙަކޮމިޓީ މަރު އި ދާއިުރަގބިލު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ފާސްެވެގން ން. މިދެކެ

މުގައި ދެކެން އަުޅަގނޑު. ކަ އި މުހިންމު ބިލެއްކަޓަުކރުމަށްއުމު ސަލާމަތްޤަޔަތްކޮށް ޢާރި  ކަށްނުކުތާތަ ފާހަަގކުރެްއިވ

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޔާދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ހިދަށް. އްމަދު ޝާޙަމު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

އޮތް  ތަށްަޓކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެެވންބިލަކީ މިއީ މުޅި އިންސާނިއްޔަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޝުކުރިއްޔާ

 އެއް. މި ުގޅޭ ބޮޑު މައްސަލަ ާމއި ދިރިތިބުމާންބުއިއިއެއް މަސައްކަތް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ކެމު އެންމެ މުހިން

ތިެބެގން. އެންމެން މިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ހޭލާ ެގއަުޅަގނޑުމެން ،އޮތީ އަރަިއަގނެެވންޑުމެންނަށް ނމައްސަލައިން އަޅުަގ

 ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ،ށްކަމަްއސަލަިއެގ ިވްކޓިމަ މި ،ަވއިފިކުރައް ބޭފުޅުންހެން ފާހަަގ ކެިވ ހުރިހާއް ދެ ާވަހކަ !ތެދެއް
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ާރއްޖޭެގ ިގނަ ަރއްޔިތުން. އެކަމަުކ  އަުޅަގނޑުމެން. މިަވީނ  ލިޭބ ބައެްއެގ ޮގުތަގިއ މި އަނިޔާ  ،މުން ލިބޭމިކަ

ެއކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން  ،އަްނނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަުކަގއި  މޫސުމަށް ިއ،ލިބޭ ިގނަ ެގްއލުންތަކުަގ ޓަށްށްތިމާެވ

ބަތުން ލިބޭ ެގއްލުްނ އެޮގތަްށ ލިބުމުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ދައުުރ ނިސްމިދެންނެީވ ދުނިެޔއަށް  ؛ަގއި މު ކުރުުވމެދުެވރި

ޭވ. ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ  ެވދާނެ. އެކަމަުކ ޭއެގ އިންތިހާ ެގއްލުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަމަށް ކުޑަ

ނޫން. ހަމަ ދުނިޔޭެގ އެންމެ  އަކަށްހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޖެ ތައް އަންނަނީކީޑެތި ތޫފާންބޮ ،ޖެެވސް ިވދާުޅވެއް މަދުއަޙް

ދަނޑުަތުކަގިއ ފެންބޮޑުެވެގން އެކަމުެގ  ެގ ފިޔާއާއިންޑި ފަހުން  ދޭ. މިސާލަކަށް ދާދިެވްސ އާ  ށްބޮޑެތި ޤައުމުތަކަ

 އެރީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފިޔާބަސްާތެއއްށް ޔާއަހާސް ރުފި ދެ ،ސަތާރަ ސޯޅަ .ިވ ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަސަރު

ަނއުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ިމކަމަށް އެކަީށެގންާވ ަޙއްލެްއ ެގ ،ކުރަނީލުބޫަގެވސް އޭެގ ެގއްލުންޭވ. އަުޅަގނޑު 

ނެ  ލަތު ބުނެދެޭވހާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަޔަކާ ދުނިޔޭެގ ިގނަ ،ކުރެެވން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ

 ،އޮތީ ާވނެ. ދެންލުބިލުން އެކަން އަުޅަގނޑުމެންަނށް ހާސި ހިތުން މި ކުރުން. އަޅުަގނޑުމެކޭނިޒިމެއް ާގއިމު

ބޭފުޅުންެގ ފަރާތްޕުޅުން  ެގއްލެމުން އަރަިއަގތުމަްށ އެ ކަމަކުން ިލބޭ ބަޔަކު ކުރާ ެހންއެ؛ ންަގނޑުމެން މިކަޅުއަ

ހިތުން އަުޅަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ައޅުަގނޑު ކުރާއިރުަގއި އެހީތެރިކަން ހޯދަން ަވކާލާތުުކރުން. މިކަން

ރަށެްއެގ  އެ ،ނުނަަގން ބުނީމާ ދޮށުން ެވލި ރައްޔިތުންެގ ހޭލުންތެރިކަން މިކަމަށް އިތުރުކުރަން. ރަެށްއެގ ޮގނޑު

 އެ  ،ަގސް ނުކަނޑަން ބުނީމާ . އެކަން ނުާވނެ ޮގަތކަށް އޭނަެގ ިވްސނުން ބަދަލުާވން އެބަޖެހޭ.އާދޭރައްޔިތުން ރުޅި 

ކުރެޭވ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގ . ޖެހޭނުން ބަދަލުކުރަން އެބަސްމީހުންެގ ވި  ނުާވނެ ޮގތަކަށް އެ މީހުން ރުޅިއާދޭ. އެކަން

 ؟ށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވތޯނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަ އަޅަކަނޑުފަޅުަތކަށް އެންމެ ިގނައިން ކުނި  ،ކަމަކީ އަނެއް

މީހުން ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ.  އެކަން އެ .ހަރުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންހަމަ އޮޑިދޯނިފަ ، ޔަޤީންއަޅުަގނޑަށް ހަމަ

ލިބޭ  ނަށްމެންޑުނއަންނަ ބަދަލުތަުކން އަުޅަގ  މިށްމޫސުމައަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ށްންޓަޔަރަްނމައަޅުަގނޑުމެންެގ އެންވަ 

އެހީތެރިކަްނ  ،ބައެްއެގ ކިަބއިން މަސައްކަތްކޮށް  އެހެން ،ެގއްލުން ުކޑަކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްނުކޮށް

 ، ދަންނަަވންޖެހެނީ އި ަފރާތްތަކުަގއެހެން  އި އެުކަގ ޫނން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ަމސައްކަތާ ކަެމއް ހޯދުމަކީ ކުރެޭވނެ

ކަމަށް  ންޖެހޭކުިދކުދި ބަދަލުތައް ެގންނަ ޮގތުން ބައެއް އައިސްސަ އޮތް ބިލު މިކަން މިޮގތަށް ކޮށްދެއްާވށޭ. މި

ފަށާ ތާރީޚުން   އޮންނަނީ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މިހާރު މި ގައިަވނަ މާއްދާ  4އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެނޭ. ެއޮގތުން 

ޖުމުހޫރިއްާޔ ރަީއސުލް ެގ ަނމުގައިއުމީ ަކއުންސިލުޤަ ުގޅޭ ތެޭރަގިއ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ުދަވހުެގ 30ފެށިެގން 

ާގނޫނަށް  ެގ ޮގތުަގއި މިމާއްދާެގ )ހ( މި ،ކުރަްނ ބޭނުންޙުލާޞް. އަުޅަގނޑު އިނޭާވކައުންސިލެްއ އުަފއްދަން

ީޗފް ނެޯގޝިއޭޓަރ މަޤާމަށް  މެޓް ޗޭންޖުދުަވުހެގ ެތރޭގައި ކްަލއި 30ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ޢަމަލުކުރަން

ކޮށްަފިއ ޝިއޭޓަރ އޮފީސް ާގއިމުޗީފް ނެޯގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު -. )ށ(އްޔަންކުރަްނާވނޭޢަޖުމުހޫރިއްޔާ މީހަކު ރައީސުލް

 ދުަވހުެގ ތެރޭަގިއކްލައިމެޓް ޗޭންޖު 30ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި  -ނ() ؛ހުންނާނީ
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ާގނޫނަްށ  މި -. )ރ(އުފައްދަްނާވނޭ ންންޓުަގއި މިނިސްޓްރީޔަރަންމަޭރޓެއް މިނިސްޓަރ އޮފް އެްނަވޑައިރެކްޓަ

 ިއވާ އި އުަފއްދާފަންޓުަގންމަޔަރަ ދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވ 60ެގން ން ފެށިށާ ތާރީޚުފަ ޢަމަލުކުރަން

މޫސުމަްށ  ،މައިަގނޑު ސަބަބަކީ ކުރަންޖެހޭޙުލާޞްއިހެން . މިަޑއިރެްކޓަރޭޓްެގ މަސަްއކަތް ފަށަންާވނޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

ްއކަތް ކިތަންމެ މިނިސްޓްރީއެްއެގ މަސަ ،ރޭަގއިެގ ތެޮގުތން ސަރުކާރުން ހިންާގ ކަންކަމު ުގޅޭ އަންނަ ބަދަލުތަކާ

ެވސް  ތްޮގ ހުއްޓޭފުށުއަރާ މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތާ ން އަނެއްމިނިސްޓްރީއް ފަހަރު އެ ހިމެނޭ. ބައެއް

 ދާ އުފައް ންލުފުުށއެރުންތައް އެްއޮގތްކުރުން. ބި އެ ،ާވްނާވނީ ށް ެގ ެއއް އަމާޒަކަބިލު މެދުެވރިެވފަިއ އެބަހުރި. މި

ދަތިތަކެްއ  އިއެހެން މިނިސްޓްރީތަކަށް އެކަމުގަ  ،ނަމަ އޮެވްއޖެ އިަވކި މިނިސްޓްރީއެްއެގ ދަށުގަ  ،ެއއީ ކައުންސިލު

ޗީފް  ޖުކްލައިމެޓް ޗޭން ،އުމީ ކައުންސިެލއް އުފެއްދުމުެގ ބަދަލުަގއިޤަ ޓަކައި އެންމެ ސަބަބުތަކަށް ދިމާޭވ. މި

ހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުަގިއ ޖުމްއޮފީހެއް ަރއީުސލް ،އްޔަންކޮށް ޢަ  މީހަކު ޖުމުހޫރިއްޔާސުލްނެޯގޝިއޭޓަުރެގ މަޤާމަށް ަރއީ

ނަށް ދުނިޔޭެގ އެހެން ންނޑުމެއަޅުަގ ،ފެނޭ. މިކަން މިޮގތަށް ކުރީމާ ބަދަލުކުރަންމާއްދާ  މިޮގތަށް  ގާއިމުކުރާ

ކުރަން. މިފަދަ ބޫލުަގކަމަށް އަުޅަގނޑު  ެދއްކުުމެގ ުފރުޞަތު ލިބޭނެ ާވހަކަ އުމުތަކުަގއި މިހާރަށްުވރެ ޮބޑަށް މިޤަ

 ހިތުން އަުޅަގނޑުމެން  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިރު އަުޅަގނޑު މިފަދަ ބިލެއް މި، ދެެކޭވިއރުއްަގއި ާވހަކަޢެޟޫއުމަ

 ،ހުރިމިކަމަށް ކުރެއްިވ މަަސއްކަތްޕުޅަށް. އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަ ފާނުމަނިކު ،ެވިރާވްނޖެހޭެވސް ފަޚުރުން އެންމެ

ަގއި ކުރެްއިވ މަސައްކަތް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން  15  ކޮޕްތަކަށް ޮގކަހަލަ އެކަނިއިފާން އެކަނިމަމަނިކު

ހަނދާން  މަނިކުފާނަށްޓަކައި ސެލިއުުޓކުިރ ދުަވހެއް. އެދުނިޔެ  ،ފަޚުރުެވރިޭވ. ައޅުަގނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން

 ،ކުރަނީ ުއއްމީދުެވްސ ހަމަ ފެނިފެނި އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު  މިއަދު ކަމެއްހެން  އަޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔ ހިނގި 

 ބޮޑުތަނުން  ށްއަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަުމން އަރަިއަގތުމަ ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފަދަ ބޭފުޅުން ިތއްބެީވމާ

 .ަގަޅިއެގންަގދަ ފޫެގޅުމުން ފޫ ތިބީ ހަމަ މަސައްކަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި . މިތަކެއް ެވެގންދާނޭހަފަސޭ

ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމަްށ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން  ިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންެގ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުންއިރާދަކުރެއް 

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާަވރަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިން މިނިޓެއް. އިތުރު އިްއޒަތްތެިރ ހުރީ ދެދެމެދު މިހާރު  ނޑުމެންނަށް ޯވޓާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގ

ުގޅޭ ބިލުެގ ބަހުްސ  ތް. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާނެ ހިތުން ޖާަގެއއް އަޅުަގނޑު ންއަރުަވމެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު

ދަނީ ހުރިހާ  މުން އެބަދޭ. އަުޅަގނޑު މިހިނަގ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް، އި ަވރަށް ފުރިހަމައަށްމަޖިލީހުަގ މުޅި މިއަދު މި

 ބިލުެގ އަމާެޒްއެގ ޮގުތގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ރެްއިވްއޔާ ައޑުއަހަމުން. މިެވސް އިރާދަކު ބަހުސެއް

 ުގޅޭ އެްނމެ ރަނަގޅަށް މޫސުމާ ،ޖެއަކީ ދުނިޭޔަގއިާވ ޤައުމުތަކުެގ ތެރެއިން ދިެވހިރާއް ،އެއް އަމާޒަކީ  ،ފާހަަގކުރަްއާވ
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 އެެކއް  ަވންަނާވ!؛ ަބާޔންކޮށްދޭބަ ކަމަށް ބިުލ އެ ބޭނުންާވ ސަަބބެއް .ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާ ަޤއުމަކަށް ުވމަށް

ްއގައި ދިެވހިާރއްޖެ ޮގތެ ޞައް ޚާ  ،ސަބަބުތަކަކީ. ބިުލގައި ަބޔާންކުރާ ވިއްޔާޖަހާއިރަށް ަވޑަިއަގންނަަވންޖެޭހ ތަނެއް 

ހީން ޖެހެނީ. ދިެވ ން މި ދިެވހިރާއްޖެ ތަްއޔާރުާވށްކުރުމަިދެވހިރާއްޖެ ަވާކލާތު ،ކުަގއިާވމީ އެިކއެކި ޖަްލސާތަގު ބައިނަލްއަ

 ށްާގތުަގއި ދިެވހީންނަ އްަޤުއމުތަ ުހއްޓި އެ .ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައުމުތަުކެގ ކުރިމަތީގައި ،ޖެހެނީ ން މިޮގސް ހުއްޓޭ

 ހޭ ކީއްެވެހއް ،ޖެހެނީ ިދެވހީން ބުނާން މި ،ްއަވނީކުރަތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިޔަ ފާހަަގ ،ޖެހެނީ ބުނާން މި

ޭއޒް  ދާޅުާވ ބިޒްނަސްިވ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ތިބޭފުޅުން ތިޔަ ،ފުޅުން ތިއުޅެނީބޭ  ތިމަންނާމެން ނެތިކޮށްލާންެވެގން ތި

ެވއްޓެނީޭއ.   ަގސްތައްފައިނުެގ ،ަވނީ ނަތީޖާއަކަށް ޔައިާމ އާޚިރުދިހިންަގމުންތިބޭފުޅުންެގ ކަންކަން ުތަގއި ޮގ ެގއަލްޒު ޔޫ

އުލަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ޙަމާ ުކގެ ތަނާޒުކު ރަށް ،ފުޢީމި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މިހިރަ ޟަ ،ަވނީ  އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް

 ،ހިރާއްޖެ ތައްޔާުރުވްނ ަވކާލާތުކުރުމަށް. އެހެންެވދިެވ ،ބިލެުގ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަާމަޒކީ ެވެގންދަނީޭއ. މިެގއްލުން 

ޗީފް  ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖު ،ެވސް ފާހަަގކުރަްއަވިއފި ދެންމެ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހިތުން އަޅުަގނޑު

ެރްއ ނެޯގޝިއޭޓަރަށް އެހީތެރިެވދިނުމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓަޗީފް  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުކަމަށް.  އް ހުންނަންޖެހޭ ނެޯގޝިއޭޓަރެ 

އުފައްާދ  ންޓުަގއިޔަރަންމަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވ .އިންޓުގަ ޔަރަންމައުފެއްދޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވ އެބަ

ފަންނީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.  ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ފަންނީ ،ޮގތުން ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް ޅޭގު  މިކަމާ ،ޑައިރެކްޓަޭރޓަކީ

އޮތް. ެގންދާނަން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ަވުގތު އެބަށްރިއަބިލުެގ ބަހުސް ކު  ޑު އަިދެވްސ މިނއަުޅަގ ،ީވމާ

 ޗޭންުޖެގ ޓްކްަލއިމެ، ޒްފަހަރުެގ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީ މި ،ބިލު ާގނޫނަކަށްވެ  މި ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ރެންސަށް ކޮންފަ ފަހަރު ބޭއްޭވ. އެ ެގ ކޮންފަެރންސް އަހަރަކު އެއް އދ.ަމޝްަވރާކުރާ  ،ަގއި ަވކާލާތުކުރާ ކަންތަކު

 ނުބަިއ އެނޭގ ަބޔަކަށްއަިދ ހެވާއި ،ބަސްހިފޭ ،އިްއޒަތްތެރި، ދަުރެވރިޤަ ،ނަކީ ދިެވހީންދިެވހިރާއްޖެ މިފަހަރު ދާއިުރަގއި 

ބިލުެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި  ސަރުކާރަށް ރަނަގޅަށް ބާރު ން ަވކާލާތުކުާރންތަނުަގއި ދިެވހީންެގ ފަރާތު ސް އެޮގ ،ެވތިބެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،އަޅުަގނޑު .ލާނަންއިއެއްބޭނުން. ޯވޓަށް އެހުމުެގ ުކރީގައި އަުޅަގނޑު އަެނއްާކެވސް ދަންނަަވ

 ުގޅޭ  އެއާ .އެއީ އަުޅަގނޑުަވުގތު  މި ؛މަޖިލީހުެގ ރައީސް މި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ؛މީެގ ކުީރގައި ނެިތެގން

، ޅަކު  ބޭފުށްކޮމިޝަނަ އެީއ އެ .ނިންމުމެއް ނިންމަާވފަ ،އެބައޮތޭ އަޅުަގނޑު ދެންނެިވން ޕްޝަނުން ކޮރަ-ތުން އެންޓިޮގ

ޮގތުން  ުގޅޭ މައްސަަލއާ އެ .ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަަލއެއް . ލިބިފަ އޮތީ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާާރއަށް މި

 ރުިފޔާ ދިނުން 444ައޅުަގނޑު  ،އި އޮތް ޮގަތކީނިންމާފައޮތީ ޮގެތއް ނިންމާފަ.  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން މިކޮ-އެންޓި

ެއީއ  .ޖެހޭ ސަބަބުންރުިފޔާ ދޭ 444ޑު ނބައޮތް ައޅުަގއެަވރަށް ދިުގކޮށް މި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް. ދެން 

ރި އިއްޒަތްތެ .ދީފާނަންލަ. ދެން އަޅުަގނޑު ކިޔާަގއި އްައއި ބަދަލެ ށްޓިކެޓުެގ އަަގ ،ޑުމެންެގ ދަތުރުަގއި ަވނިކޮށްނއަޅުަގ

ކޮށްފަިއަވނީ.  ެވސް ޗެއް. މަޖިލީހުން ޓްީވޓްއެއް  އޮތް އިބޮޑަށް ކަންބޮޑުެވލަްއަވިއެގން ތިއްަބަވންޏާ މީަގ މެންބަރުން މާ 

 ، ޖެހެނީދަންނަާވލަންއެީއ މިހެން  .ދަންނަާވލަނީ ދެން އަޅުަގނޑު އަެނއްާކެވސް މި ،އޮތް އެްއޗަކީ ިއ މިއީ މީަގ
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ކުރަްއާވ. ދެން  ތަނުެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ  ެގ ތުހުމަތެއް މިމު މިލިއަން ޮޑލަރު ނެިގކަ 13އަޅުަގނޑު 

 ،އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ. މައްސަލަ، މަށްކަ ުގޅުމެއް ެގނެސްދޭނެ ށްމިކަމަ ެވސް ންެއކަމު ،ން ަގނޑު އުއްމީދުކުރައަޅު

 ނަޝީުދ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ؛ލަަމއްސަ  ،އަޅުަގނޑު އަނެއްާކެވްސ ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަަވނީ

ދަތުުރގައި ދައުލަތުެގ ުމަވްއޒަފުންނާިއ  ަވން ކުރަްއާވ އަމިއްލަފުޅުކުރައް ބައްދަލު ެގ ެއކްޓިިވސްޓުންނާއެމް.ޑީ.ޕީ

ންކޮްށެގން ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުަރްއަވިއެގން ރަސްމީ ދަތުރެްއެގ ޮގތުަގއި މަޖިލީހުެގ ރަސްީމ މީޑިއާ ބޭނު

 . ހުށަހެޅުނީމާ އެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނީ-މައްސަލަ ެއންޓި މައްސަލަ. އެކަމަށް ބުނާ  ރުކުރަމުންދާކަަވ

ފާހަަގކުރެުވުނ ކަންތައްަތކަށް  ކޮމިޝަނަށް ން މިޤީޤުޚުލާސާަގއިާވ މައްސަަލއިެގ ތަޙު .އޮތީ ބޭފުޅުންެގ ނިންމުން މި

ްނ ކޫއްޑޫ ،ގއ. ިވލިނިގީލަގިއ ބޭއްުވނު ދެކުނު މަހާސިންތާ ނިންމާލުމަށްފަހު ،ަގއި 2019 ޮއކްޓޯބަރު 31 ،ބަލާއިރު

މަހާސިންތާ  ،ކަމާއި  ރުފިޔާ 1222ޚަރަދުކޮށްފައިާވ މީހަަކށް  ،މުަވްއޒަފުންެގ ޓިކެޓަށް 2 މާލެ އަިއ މަޖިލީހުެގ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ކުިރ  ،މަށްފަހުނިންމާލު

ޗީފް ބިއުޯރ  ،ެވރިންނާއިރަ ނަޝީދުެގ ހަށިފާރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ،ދަތުރުގައި ަބއިެވިރިވ

 ހެންިމއީ ؛ނަމަެވސް  ،ަކމާއި ަފއިވާ ރަދުކޮށްރުފިޔާ ޚަ 1333ދިއުުމެގ ެޓކެޓަށް ކޮންމެ މީހަށް  ަގމުން މާލެ ،އޮފިސަރ

 ،ކަމާއި  1222 ،ައަގކީ ދަތުރުތަކުެގކުރާ މާލެއަށް  ންމައްސަަލއަކީ. އެ ުދަވސްަވރު ޫކއްޑޫ ށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑަ

ހިމެނޭ މަހާސިންތާެގ ޕްރޮްގާރމުތަކުެގ ތެރޭަގއި ނު ،ދިއުމުެގ ބަދަުލަގއި  ން މާލެމަހާސިންތާ ނިންމުމަށްފަހު ކޫއްޑޫ

ޓިކެޓަްށ އިތުރަށް  ،ކަންކަމުަގއި ަބއިެވިރުވމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީާއއި އަްއޫޑ ސިޓީއަްށ ދަތުރުކުރުމުެގ ސަބަބުން

އެންުގމަށް ިތޔަ އިދާާރއަްށ  އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް، ފަހުށްއަނބުރާ ހޯދުމަ ލަތަށްއުރުފިާޔ ދަ 444ޚަރަދުކޮށްފައިާވ 

ިމ ؛ ތި ތިއްބެީވ. ނޯޓް ހުރިހާ މެންބަރުން ދަރާ،  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންރުފިޔާ 444. އެހެންީވމާ، އަންަގމޭ

ން ކޮމިޝަނުެގ ކޮރަޕްޝަ-ެއންޓި) 2008/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު

ެގ ހިންުގމުެގ ާދއިރާަގއި ަވނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ާދއިރާތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަާސއެއް  24ެގ (ާގނޫނު

ެއ މައްސަލައަކަށް އެންުގުމެގ  ،ެއކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،ނަމަ ެވފައިާވ ކަެމއްސަބަބުްނ ދިމާ އެްއެގހުރި މައްސަލަ

މި ކޮމިޝަނަށް   ،ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 25ެގ ާގނޫނުެގ ނުބާރު މި ކޮމިޝަ

 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ންކުރެިވަފއިާވ ކަންތައްތަަކކީއިސްެވ ަބޔާ ،ެއކުލިބިެގންުވމާ

ެއ  ،ެއކުުވމާ ާގ ކަންތައްތަކަކަށްަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަން 3ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  25ެގ (ާގނޫނު

-ދެން މި ކަމުގައި އަުޅަގނޑަށް އެންޓި ެވ.އިޞްލާުޙކުރުމަށް އަންަގމެކަންތައް މަތީަގއި ބަޔާންކުެރިވފައިާވ ޮގތަށް 

މި  ،ދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން ެވސް ރުފިޔާ ދެިވ 444ެވސް ކުރެިވދާނެ. ނުަވތަ  ޗެލެންޖު ނާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ

މި މަޖިލީހަށް   ،ޔާރުފިޔާ ދެްއުވން. ެއހެންނޫނިއް 444އަުޅަގނަޑށް ،އެދެނީ  އާދެ! އަުޅަގނޑު ދެން ؛444ން މަޖިލީހު
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ޅުދޫ ދާއިާރެގ އާދެ! ހޮ ؛ ކޮމިޝަަނށްކޮރަޕްޝް -އެންޓި ،މާ ޚަރަދު ބޮޑުާވނެ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކުރުާމއި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޔޫނުސް ޢަލީ ޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރުހޮ

ރުފިާޔ ދައްކާނަްނ  444 އެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް-އެްނޓި ބަދަުލަގއި ރައީްސެގ  ައޅުަގނޑުޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. 

 އިނޭގތޯ. އެ ާވހަކަ ދަންނަާވީލ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ަވރަްށ މިހާރު ައޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ ،ޮގތުން  ުގޅޭ ޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހާ ތަނަަވްސީވ ޮގތަކާހޮ

 ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ޯވޓަށް އަހާނަން. ؛ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށްބޮޑަށް 

ކޮންމެ ޕާޓީައކަށް އެއް  ،ޮގތުން  ުގޅޭ  ރުފިާޔއާ 444 އަުޅަގނުޑ ޯވޓަށް އެހުމުެގ ކުީރަގއި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ންބަރަކު މިހާރު އެބަ މި  މި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެ ،ފުރުޞަތުއަރުާވނަން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ މިހެން

ކަމަށް.  މިލިއަން ޑޮލަރު ޓީ.އެމް.އޭ ިކޔާ ކުންފުންޏަކުްނ އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު 13އަުޅަގނޑު  ،މަތުކުރޭހުމަޖިލީހުގައި ތު

  އަުޅަގނަޑކަެށއް ރިްޝަވތުދޭކަށް. ލާހިެކއް ކަށް ނުކެރޭނޭއްެވްސ ކުންފުްނޏައެ  ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ދަންަނވައިފިން

ެގން މީހަުކ އުޅޭކަށް ެވސް. އުޅުުނ މީހަކަށް ެވސް ެވެގންދާނެ ޮގތަށް ަވރަށް ސާފުޮކށް އިކަމާނޫނޭ އެ

ޮގތުން ކޮންެމ  ުގޅޭ އާރުފިޔާ 444 ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ބޭނުންއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނޭ

އްާޔ ިވދާުޅވެއްޖެ ން ކުރިއަށްނުެގންދަާވ ންންބަރުން މިކައިއްޒަތްތެިރ މެ ،ޕާޓީއަކުން އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން

އިއްޒަތްތެިރ  ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ،ލާނަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެންއިޓައަޅުަގނޑު ހުއް

ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން މަޑުްއަވރީ )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( .މަށްދެއްުވއް ިވދާުޅވެ އްޗެ މެންބަރަކު އެ

 ލީޑަރަށް. ޕީ.އެން.ސީެގ ،ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރީ

މު  ންަވނީ ަވރަށް މުހިިވދާުޅީވތީ. އަުޅަގނަޑށް ހީނަން ރަނަގޅަށް . ތޯރައީސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިނޭގ

 ަގނޑުމެން ހަމަމައްސަަލއެއް މި އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ެއން.ސީން އަޅު ެގ ބޮުޑ ރުފިޔާ 444 އީ.ަވުގުތކޮެޅއްހެން މި

 ، ހިތަށްއަރަނީއެހެންނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑު މި  .ަވރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު މީެގ ނިސްބަތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ދައްކަން

ކަމަށް އިނޭގތޯ.  އްސަލަައކަށް ާވނެއެ ފައިސާ އަުޅަގނޑުމެން ރައީސަށް ދައްކަން މަަސއްކަްތޮކށްފިއްޔާ ޚިޔާނާުތެގ މަ
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 ކީ ަވރަށްނަން. އަޅުަގނޑުމެނީްއޔާ ނުކޮށް ޭވތޯ ބަލަ އަުޅަގނޑުމެން ކުށްެވިރާވ ޮގތަށް އޮެވއްޖެ އެހެންީވމާ، ެއކަން ެވސް

 ޝުކުރިްއޔާ.ބޮޑަށް އް. ަވރަށް ތްތެރި ޕާޓީއެހާނަޒާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޭއދަފުށީ ،މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު . ަމޖިލީހުެގޝުކުިރއްޔާ ބޮޑަށް ށްަވރަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ: އޭދަފުށީ

 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި، ޙަޤީޤަތުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން މި ދިޔައީ ރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާ

 އްޔާ ދަްއކާ ކޮމިޝަނުން އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިވަޔސް އަދި އެެހން ބޭފުޅަކު ިވޔަސް ެއްއޗެްއ ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ަވރަށް -ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންޓިނިންމާނެކަން. އެހެްނީވމާ، އެ ނިންމި ޮގތަށް

ްއާޔ ދެއްކުމުަގއި ހަމަ ދެންމެ  ވެއްޖެ ން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްދަންނަަވން. ދެ ތެރިކަމާެއކީ ޝުކުރު ޞްއިޚްލާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީން ެވްސ މި ތިބީ އެ ފައިސާކޮޅު  ،ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު އެ ިވދާުޅިވ

ަފއިސާ ހޯދި ޮގތެްއ  އަުޅަގނޑު ،ދަްއކަާފނަން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނުޑ އަމިއްަލއަށް ެވސް ދު ޚުދައްކައިދޭން. 

ްއޔާ ަވރަށް ފަޭސހަާވނެ ހޯދި ޮގތް ބަލަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އެ ފަިއސާ ދައްަކއިެގެނއް ޖެހޭނެ ބަލަންވެއްޖެ

ދަްއކައިދޭން. އިތުރު އެ ރީ މިހި ޑުއްޔާ ައޅުަގނހިއްޖެދަްއަކންޖެ ނެއް ހިއެއްނުޭވ. އެހެންީވާމ،މައްސަލަެއއް އޮންނާނެހެ

 ނުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއް  ާވނެށްކަކޮރަޕްޝަނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކު ޕާީޓެގ މެންބަރަ ،އާދެ! ޖުމުހޫރީ ޕާޓީެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު އެްއެޗއް ިވދާޅުެވެދްއުވން އަުޅަގނުޑ އެދެން

 ޒަތްތެރި މެންބަރު.އިސްދޫ ދާއިރާެގ އިއް  ؛ިވްއޔާ. އަޅުަގނޑަކަށް ެވސް ކަމަށް ަވނީ އިންނެިވ

 

 ޢަލީ ޙަމީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: އިސްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު

ށް ކިތަންމެ ކުޑަ ކޮރަޕްޝަން ާވނީ ޮކރަޕްޝަނަ،ރައީސް ތި ިވދާުޅިވ ފަދައިން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،އޮީތ ިވދާުޅެވފައި  އެ ންކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނު-. ދެން އެންޓި ީވނަމަެވސްއިކަމުގަ  ބޮޑު ައދަދެއްތަންމެ ކި ކަސް،އަދަދަ

 ކުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އިޞްާލޙު އެ ަކންކަން އަޅުަގނޑުމެން. އްާވފައިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކުރަ 

 މުަވންޏާ ކަމަށް އިިސއްޔަތުން ތިއަްށ ދެއްަވންޖެހޭ ކޮންޓްރިބިއުަޝނެއް ެވއްޖެރަނަގޅަށްހެން ހުންނާނީ. ދެން ޕާޓީެގ ހަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ރީ.ހިޮގތަްށ މި ދޭހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްއަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެކަމަށް އެ
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

. ދެްނ ނޫން ެގންުގޭޅ މީހެއް  އެިދެގންއަުޅަގނުޑެގ ހަށިފާރަެވިރޔާއަީކ ައޅުަގނޑު ،މީގައި މި ދިާމާވ މަްއސަލަައކީ

 ެގ ލީޑަރު.އެމް.ޑީޕީެގ ޕާލިމެންޓަރީ ްގޫރޕު އުޅެނީ. ދިމާެވެގން މިކަމެއް ހުރެ މި އޭަނއާ ،އެހެންނަމަެވސް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޡިމްޢާދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންޭވރު

ނޫން. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ  ރުފިާޔެއއް 444 ،މައްސަަލއަކީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މީަގއި

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ޓިރައްޔިތުން މަޖިލިހުެގ ަރއީްސ ަވަޑިއަގތީ ރަސްމީ ދަތުރެްއގައި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެން

ކޭ މިއީ. މި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެލެންޖު، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޗެގައި އަޅުަގނޑުމެންދޭތެރޭ ނެރުނު ރިޕޯޓާ

މައްސަލަ ފުރަތަމައިނުން މިީއ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ މައްަސލައެއްތޯ ނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން ބެލިއިރުަގއި ކޮަބއިތޯ ބަލާފަިއ 

ުދަވހު ެވްސ  ެމން އެބަ ފުރަތައިނުން ބަލައިލަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު އަުޅަގނޑު ކުރީހުރި ކަންކަމަކީ އަުޅަގނޑު

ެގ އްަވކި ކަމެ  ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަހައްޓާފައި-އެންޓި .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ،ދަންނަާވލިން

ކަމަށް.  މިތާ ދެއްކި ާވހަަކއަކުން ކުރިންައޅުަގނޑު މީެގ  ، މިކަން ދިމާީވށްފަހަރުަގއި ެވދާނެ ރައީސަ ؛ާވހަކަ

ބައިަވރު ކުރީެގ ސަުރކާުރެގ  ،ހުއްޓޭ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގައި އެބަ-އެންޓި ،އަޅުަގނޑު އެ ދުަވހު ދެންނެިވން

އެ މައްސަލަތައް ނުބަލައި ހަަމއެކަނި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ  .ހާއަށް ފުނިޖެހިފައިންތި ،ަވރުބައި  ނުބަލާ އްސަލަތައްމަ

ނަށް ތަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި ަދއްކާ ާވަހކައަށް .އެއް މެންބަރުންެގ ކަންކަން އެބަ ބަލައޭބަ

ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ެއ ،ހާޒިރުާވން އެބަ އަންަގއޭ. އެ ާވހަކަދެްއކީމާ އެ ބޭފުޅުން ހީުކރީ ކަންނޭނެގ 

 ،ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ަވކިކުރަންށޭ. ނޫން ަވިކކުރާކަށް ެވސްބޭފުޅުން އެތަނުން އަނެއްކާ

 އެ ުދަވހު އެ ާވހަކަެދްއކި ބޭނުމަކީ މީެގކުރިން ސަުރކާރުތަކުަގއި ަވްއކަންކޮށްފައި  ،މަކީއަޅުަގނޑުެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނު 

ީތެވ. އެހެންީވމާ، އެ ބިރުަގިއ ުއޅޭ ން ކަންކަމާއެހެ ހުރި މީހުންެގ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ަފއިދާ ނަާގފައި  ނާޖާއިޒު ،ހުރި

 ސަލާމަތްާވންެވެގން ރަީއސް ނަޝީދުެގ މައްސަލަެއްއ އެ ބޭފުޅުން ،ކުރުމުެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން އެަކން ފަހަރުގައި

އޮްތ  ކުރަން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުމުަގއި  ފަހަރުގައިއީމި ،އުޅޭތީ އެ ބޭފުޅުން ަވކިކުިރްއޔޭ. އެހެން ބުނުން

ން ޑީ.ޕީއެމް.، ކުރަން. އަޅުަގނުޑމެންެގ ޕާޓީންޗެލެންޖު އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ބޭނުން މިކަމާ  ެވދާނެ.ށްކަމަކަ

އަތޮޅަށް، ފުަވއްމުލަކަްށ  އަްއޑޫ .ިގއްޔަށްނަވޑަިއަގތީ ިވލި ދަތުރު ރަީއސް ނަޝީދު އެ ،އަޅުަގނޑު ބޭނުންަވނީ

ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިހެން އުޅޭއިރުަގއި ދައުލަތުެގ ކަންކަުމަގިއ ޭއެގ .އެނބުރި ަވަޑއިަގތީ ަފއިަވަޑއިެގން

ބޫލެއް ނުކުރަްނ އަޅުަގނޑަކަށް ަގނުެލޭވ ޮގތަކަށް އިދައްކަެވސް ާވހަކަ  ސަކާރައްޓެއްގައި ދާއިުރަގިއ ތަކު މަސައްކަތް

 ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑަށް ަރއްޓެއްަސކާމަލުޢަ ދޭތެރޭަގއި  ކަންކަމާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން-އެންޓި
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ޖެހުނު  ެވ،ބައްދަލުކުރީތީ ކާ ބައްދަލުުކރީމަ އެއީ ދައުލަތުެގ ކަމެއްަގއި ޮގއްސަ ރައްޓެްއސަ .ބައްދަލުކުރެިވދާނެ

 ލާރި ދަްއކަްނޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންކަން  އަެނއްކާ އަޅުަގނޑު ެވސް ޓިކެޓުެގ ،ްއޔާެވއްޖެ މައްސަލަެއއް ކަމަށް

. އަޅުަގނޑުމެން ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ގޮއްަސ ނަމަ ނީަވ މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް، ހިނގައިދާނެ

ބޫލުކުަރީނ ަގ، އަޅުަގނޑު ްއޔާ ނުކުރެޭވނެ ެއއްެވސް އިރެްއަގއި. އެހެންީވމާއް ެއހެންވެއްޖެއަމިއްލަ ެއއްެވސް ކަމެ

 ޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ކުރަންޗެލެންޖު ނޑުމެން މިކަމާއަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.، އާދެ! ކިނބިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންީވމާ

 

 އްެކުވން:މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ާވހަކަދެ  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު މެދު

އަުޅަގނުޑ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ަގނޑުމެން ޗެލެންޖުމިކަން އަޅުކުރަން. ދުހުށަހެޅުއްުވމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީ

 ބޫުލކުރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ަގ ެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ހުށަހެޅުއްުވމަށް އަުޅަގނުޑ  އެ ހުށަހެޅުްއވި  ލީޑަރު ެގލިމެންޓްރީ ްގޫރޕުމެންެގ ޕާޑުނައޅުގަ  ،އަުޅަގނޑު  ؛ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތް  -އެންޓި ،އަުޅަގނޑު މީަގއި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންކުރަން. ތާއީދު

ކީ ަރއްޔިތުްނެގ ސަމަޖިލީހުެގ ރައީ  .އްޮގތުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެ ުގޅޭ ނިންމުމެއް، ރައްޔިތުްނެގ ަމޖިލީހާ

-އެންޓިމުމެއް އުފެދޭ ނިންާގނޫނީ ޮގތުން ުސާވލު ގައިމުމު، ނިންމާފައި އޮތް ނިންއް އިނޭގތޯ. ެއހެންީވމާއެެގ ބަހުމަޖިލީ

 ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެއީ ކިތަންމެ ،ާވނަމަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް

 ކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ންާގނޫނީ ޮގތުން މި މުއައްަސސާއި ޫބލުކުރާ ޮގތުަގއި އެ ޗެލެންޖުަގއަުޅަގނޑު  ެވސް ިވޔަސް

ދެއްކެނީ ދައުލަތުެގ  . މިކީދެއްކެނީ ރުފިާޔެގ ާވހަަކއެއް ނޫން ރައީސް މި 450 ،ޮގަތކީ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ާވނެ

 މެން ، އެކަން އަުޅަގނޑުދެކެެވނީ. އެހެންީވމާ ާވހަކަ މި ތަުކގެ ތިޔާރުއެއްބާރުން އަެނއް ބާރަށް ލިބިެގންާވ ާގނޫނީ އިޚް

ކުރަންޖެހޭނެ. ޗެލެންޖު ބޫލުކުރާ ޮގުތގައިަގޓަކަިއ ެވސް އަުޅަގނޑު މަށްެވ އޮތުޭއެގ ުއޫސލެއް ާގއިމު ،ޓަކައި ކުރުމަށްސާފު
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ޖެނެރަލް ކަމަށް. ާގނޫނީ ޮގތުްނ  ލްރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކައުންސެ ،ބޫުލކުރަނީ ނިންމަާވނީަގއެކަން ައޅުަގނޑު 

 ެޖނެރަލް އެ ލަފާ ދެްއާވ ކަމަށް  ލްަކއުންސެ ؟ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ އެ ނިންމީ-އުފެދޭ ނިންމުމެއްތޯ ެއންޓިސުާވލު

 ކުރަންޖެހޭނެ. ަވންޏާ ޗެލެންޖު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފުރުޞަތު ެވސް ނުދެިވ  ަނށްއަުޅަގނޑުމެން ބަރުންެގ ފަރާތުންއަމިއްލަ މެން .ިވލިނިގލީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު

 ދިޔައީ. 

 

 ސައިން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޙުދާއިާރެގ މެންބަރު ސަޢުދު  ިވލިނިގލީ

ހަކަ އުފެދުނީމަ ދެން އަޅުަގނޑު ެވްސ ކުރާ ާވ ުގޅިެގން ޗެލެންޖުއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ކޭސް

މެދު ޮގތެއް ނިންމާފަިއ  އެއާ ،މައްސަލަ ބަލާފައި ން މިބުނަން އެބަޖެހެއޭ. އޭ.ސީ.ސީ ކޭއެއްޗެ  މިއަށް ،އެރީށްހިތަ

 ،ކިތަންމެ ކުޑަ މިންަވރެްއެގ ނަމަެވސް  ،. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަންާގފަ އޮތީ، މިހާރު އެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން   މެން އޮތީމަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންން ބަލަންޖެހޭ މިންަވރަށް ބަލާފައި ފާހަަގކޮށްފައިސީ.ސީއޭ.

ކުރެެވނީ ާރއްޖޭަގއި ނުބަިއ ޕްރެސީޑެންޓެކޭ. ރާއްޭޖަގިއ އްާޔ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ާގިއމުކުރަންެވއްޖެޗެލެންޖު މިކަމާ

ދަތުރުތައް ކޮށްފަިއ  ޮގތަށްމި ަގއިނތާ ށް އޮތްއަނިތަކުެގ އިދާރާަތކުެގ ެވރިން ހަމަ ކުރިކުންފު އެިކއެކި އޮފީސްތަކާއި

ކަންކަމަީކ ހަމަ  އެ  ،ްއޔާ ހަމަ ޭއ.ސީ.ީސއަށް ައޅުަގނޑުމެން ބުނަންީވތޯމިކަހަލަ ކަންކަން ފާހަަގކުަރންވެއްޖެ

ޓިކެުޓެގ ައަގށް ައއި  ،ހުންތަކުެގ ތެޭރަގއި އެތެރޭެގ އުދު އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ  ،ކަމެކޭ. ނޫންނަމަ ށްލަންޖެހޭކޮއިޞްލާޙު

 ދެކެެވނީ. މިއީ އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ މައްަސލައެއް ެވސް ނޫން މިއީ. އެ  ެގ ާވހަކަ މިޭވރިއޭޝަެނއް

ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެްއ  އީއެ ، އްޔާ. އެހެންވެއްޖެ ޓިކެުޓެގ ައަގށް ައއި ަބދަލު ،ަވުގތު ޭވިރއޭޝަނަށް ައއި ަބދަލު

މާ ދައުލަތުެގ އެހެން މުއައްަސސާައކުން މިޮގތަށް ކުާރ ދަތުރެްއަގިއ ދަ، މާ. އެހެންީވމާަދއްކަންޖެހޭފާހަަގކުރެުވނީމަ 

 އާގައި އޭ.ސީ.ސީނއަުޅަގނުޑމެން މިތާ ،އުފެދޭ ސުާވލަކީ. އެހެންީވމާ ،ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހިދާނެތޯ

ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި  މެން އެބޫލުުކރާ ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ަގލުމަކީ އަުޅަގނޑު އިަވގޮ އިލާ ކުރަން މި ޮގަވޗެލެންޖު

 ޝުކުރިއްޔާ. ކުރުން ރަނަގޅު ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.ޒުތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ގއ.  ؛ިވލިނިގލިންފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމެއް އެބައޮތް ިއނޭގތޯ. އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މީަގ

ކު ެއއްެވްސ އޮޅުެމއް ެވސް ނެތް. ޔަ ޅުަގނޑު ިދޔައީ އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި. އެމުލަކަށް އަ ފުަވއް ިވލިނިގލިން
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އަްށ ެވސް ދިޔައީ އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި. ދެން ައިދ އްމުލަކުން އަްއޑޫރިސިޓް ެވްސ އެބަހުރި. އަދި ފުަވ

، ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު ޮގތުަގއި ީވމާަގިއ. އެހެންން މާލެ އައީ ެވސް ައޅުަގނުޑެގ އަމިއްލަ ޚަރަދުއަްއޑޫ

 އިދިޔަ ޚަރަދު. ދެން މީަގއި ދޭތެރޭގަ  އާިވލިނިގްއޔާއި މާލެދޭންޖެހޭ  މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން އަޅުަގނޑަށް އެބަ

ްއެގ އްކަމެމިލިއަން ޑޮލަުރެގ ރިޝްަވތެްއ، ވަ  79ިމސާލަކަށް  ،.ޅޭ ކަމަކީއު ދިމެާވެގން މި އިއަޅުަގނޑު ހިތުން މީަގ

 ،އިސްނަޮގެތއް ނިންމިެގން  ،ބެލިެގން ،ކުރެިވެގންއަޅުަގނުޑ ހިތުން އެކަން ތަޙުޤީޤު  ،ކަންތައް ނަމަ

ނާންނަކަން އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އަުޅަގނުޑ ދެން ފަހު  ންތައް ކަ އަނެއް ،ން ައއިއްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަ

 ންބަރަށް.  ރި މެފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން ަގލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاޢަބްދު އީާވަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު 

 ،ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން ފޮނުއްާވފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް -އެންޓިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބެހޭ  ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސާޔިޭވެނ. އަދި މިއީ ަރއްކުރެ އަިޅަގނޑުމެންނަށް ޗެލެންޖުސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ެގން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސޭ ކަނަޑއެޅި  ،ށް ިވދާޅުެވޭވނެ އެްއެވސް ޖާަގެއއް ނެތްކަމައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަ

ތަނަށް އައިއްސަ އެބައޮތް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަށިފާރަެވރިން މިއަށް އަންނާތީ އަޅުަގނޑު  ކިޔާފައި ރިޕޯޓެއް މި

ެވސް ދޭ  އްިވދާުޅިވހެން މަނިކުފާނު އެދިަވޑަިއެގން ނުަވތަ އެއްެވސް ަވޒީރަުކ އެދިަވަޑއިެގނެ  ތި ކަންބޮޑުޭވ.ރަށް ަވ

. ނުަވތަ އުއްތަމަ ފަނޑިާޔރު ެވސް އެދިަވަޑިއެގންނެއް ނޫން ނުަވތަ އަޅުަގނޑު ެވްސ ށިފާރަެވރިންނެއް ނޫން އެއީކީހަ

ބައްދަލުާވ  . ހާލަތު ބަލާފައި، ހާލަތާހަށިފާރަެވރިން އެތިބެނީކީނޫން  އްެއއްެވސް މީހަކު އެދިެގނެ ،ނޫން އްބުނެެގނެ

ިއްއޒަތްތެރި  ،ތިބޭ ހަށިފާރަެވރިންތަކެއް ެއއީ. ދަތުރުތަްއ ެއކަންޏެއް ނޫން އިެގން ަވށާޮގތަށް ޑިފެންސްއިން ކަނަޑައޅަ

އުޭޅއިރު ެވސް އެބަ  އިމަަސއްަކތުަގ އިތެޭރަގރަށު ،އުޭޅއިރު ެވސް އިރައީސް. ހަމަ މާލޭގައި ތެޭރަގއި މަސައްކަުތގަ 

މަނިކުފާނު މިތަނުން  ؟ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ ކާކުތޯ ތައް ެއއްޗެހި އްާޔ ހަށިފާރަެވރިންެގ ޚަރަދުތަާކއިޖެބަލަންޖެހޭ އެހެންވެއް

 އި އޮފީހުގަ މެދު ޅީމައްޗަންޮގ ،ަގީޑަގއި، ކާ ޮބއި ސައި ،ތިއްބަާވ ަގީޑަގއި  ށް ަވަޑއިަގންަނާވ ަގޑީަގިއ ހަށިފާރަެވރިންއަެގ

ހޭ. އަދި ހަމަ މަނިކުފާނު ެއއްޗެހި އެބަ ބަލަްނޖެ ހޭދަާވ ަޚރަދަކާ ަވުގުތ ހޭދަކުރަްއާވ ަގީޑަގއި ހަށިފާރަެވރިންނަށް

ާގނޫނަކުން ބުނެެގން ދޭ  ށްއެ އެންމެންނަ ،ާއއިހުރިހާ އެންމެންެގ ނާއިއެކަންޏެއް ނޫން. ހުރިހާ ަވޒީރުން

 ،ފެންނަނީ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑަށް ، މިއާއެހެންީވމާ  .ާވ ޮގތެއްކަހަލަ ޚަރަދުތަކަށް މި ،ހަށިފާރަެވރިންެގ ޚަރަދުތަކާއި 

ސަރުކާރުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި، ަދއުލަތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،މޭރުމުން މަ އެހަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން. އަދި 

ށްލަްނ ކޮނޑިަވުޅަގއި ކްލެރިފައިދަ މި ތޯޮގތަކަށްނާޔަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ކޮންއިބިފައި ހުރި ލި މުެގ ޮގތުންމަޤާ

އެއީ ާޢއިލާއަށް  ،ންކުރަނީމީހުން ބޭނުއެއްަބއި ،އި ހުންނައިރުފަދީ ަތއްެއއްޗެހި ކާރުތަކާ ށްއެބަޖެހޭ. އެއްަބއި މީހުންނަ

ކަނި ރަސްމީ ަގޑީަގިއ މަނިުކފާނު އެ ،ގައިމު ެވސްހަމަނު ބޭނުންކުރައްަވނީ ކުފާ. މަނިއިއި އޮންނަ އެއްެޗއްެގ ޮގުތަގފަދީ
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ދަރިން ސްކޫލަްށ ލާށާއި، އޮފީހަށް ދާށާއި،  ،ނުންކުރޭހުން ބޭމީ. ެއކަމަކު، ެއއްބައިއިޮގތުގަ  ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރައްާވ

ރިހާ އެއްޗެއް ރަނަގޅަްށ ށް ބޭނުންކުރޭ. މި ހުއެހެންޮގސް ެއކި ޮގތްޮގތަ ،އެހެންޮގސް  ،އި ށާންއަންހެނުން ެގއަށް ެގންދަ

 ްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ތެ އޮތް ފުރުޞަފުކޮށްލަންސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޓަށްށްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުެގ ހަ މައްޗަްނޮގޅީ ،ތީލަން އޮފުރަތަމަ ދަންނަާވއަޅުަގނޑު ، ދެްނ ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންީވމާ

 އް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ކުިރއަށްދޭ. އާދެ!ތަ ށިފާރައިެގ ކަންހައި ، މެދު އޮފީހުގަ އޭ. އެހެންީވމާަވރަށް ރަނަގޅަށް ފާރަެވިރވެ 

ަގއި ތިަޔ  1:45 ؛ޔާމް ދެންމެ ަވަޑއިެގންނެީވމަޝިސް، ެވންނަމަރުޞަތޭ. އެހެއެންމެ ފަހު ފު ،އަޅުަގނޑު ދެންނެިވން

 އް އަރުަވން.ތެންބަރަށް ފުރުޞަރި މެތްތެަވަޑއިެގންެނުވނީ. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން  ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަ

 .ުތގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް..ރައީސް. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއެގ ޮގ ތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ! އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރު. ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ !އާދެ! މަޑުކޮށްލަްއާވ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ަބެއއް  ،ަގކުރެޭވ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްހަ ފާށް ަވރަށް ބޮޑައަޅުަގނޑަށް 

ެގ ިއއްޒަތްތެިރ ރާފަރު ދާއިއްޞަކޮށް ނައިޚާ ،ށްފަެވސް ޚިލާ މު އުސޫލާއްއާ  ، ަވރަށް ތަފާތު ބޮޑުކޮށްށްންނަމެންބަރު

 ނުލިބޭ ދެއްަވމުން ށްރުންނަބަ ން މެންހެ މަޖިލީހުެގ އެށް ަވރަށް ތަފާތު އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް މިޔާމަމެންބަރު ޝި

ެއއްޮގތަްށ  އާއްމު އުސޫލާ އި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދާ  ،ބޮޑަށް އެދެންަވރަށް އަުޅަގނޑު ، ކަމަށް. އެހެންީވމާ ެގންދަާވ

ހަމަ ޝިޔާމް  ފަހު ފުރުަޞތޭ. އަނެްއކާ ،އިޢުާލންކުރައްަވއިފި. މަޖިލީހުެގ ރައީސް ުވން ން ެގންދެ މުަވދެއްފުރުޞަތު

 ށްލަދެްއުވްނ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަކަންކަން ރަނަގޅުކޮށް ، އެފި. އެހެންީވމާއަނެއްކާ ފުރުޞަުތ ދެއްވައި ،ިވދާޅުީވމަ 

 އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ކަމަށް  ލާ  ބަންްއަޞ ނަޒަރަކު. ދެން ނައިފަރަށް ޚާރުބަމެން ިއއްޒަތްތެރިއްޔާ. ޝުކުިރއްޔާ ރި އާދެ! ޝުކު

ދޮހޮއްކޮޭބެގ ރަށް.  ،ފަރަކީން ދާއިރާތަކަށް ބަދު ބަހެއް އެ ބުނެެވނީ. އެހެންނަމަެވސް، ނައިިވދާުޅުވމުން އެހެިވދާޅުވާ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ެގ މެންބަރު ނައިފަރު ދާއިރާ

އި މި އިްއޒަތްތެރި ގަ އަސްލު ،ލައެްއ މި ނެީގސައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ނިާޒމީ މައް

 ...މުންދާެވމަޖިލީހުަގއި މި ދެކެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އް. ނައިފަރު  އަީކ ހޮޅުދޫ މީހެކޮނައިފަރު ދޮހޮއް ؛ފާނުދޮންަކލޭ !އްާވޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކުރައް އިްއޒަތްތެރި، އި

 ރު. ތެރި މެންބަތްރާެގ އިްއޒަދާއި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ލަްނ ާވނަންދަ އަޅުަގނޑުއް. ހޮއްކޮއަކީ ޔަޤީނުން ެވސް ލެޖެންޑެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނައިފަރު ދޮ

ތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮަޑށް ކަންބޮޑުވެއޭ. މަޖިލީހަށް ދޭ ގައި މި ދެކެޭވ ާވހަކައާހުރި މަޖިލީމި އިއްޒަތްތެ ،އުޅުނީ

. ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް ަވކިން ،އޮތް ާވހަކަ  އްސަ ާވ ޮގތަށް މުައއްަސސާއަކުން ސިީޓއެއް ައއިތްނިސްބަ

މިއީ މުޅިން އެހެން މިނިސްޓްރީއަކުން ކޮށްަފއި އޮްތ  ،ނުަގއި ާވހަކަދެކެޭވ ޮގތުން މި އެނޭގ ކަމަކީތަ ކަމަކު މިދެން އެ

މަށް ކަތްާވ ބަސްނިމީތި ދީދީައށް އްޞަކޮށް މާރިޔާަވކިން ޚާ ،ޚިޔާނާތުެގ ކަމެއް ކަމަށް. ެއއީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ެއ  ، ާވހަކަދަްއަކާވތީ. ައޅުަގނޑު ަވރަށް އެދެން ށްތަޮގއެ ންޅުބޭފު ތަނުން ިގނަ މިހާރު މި ރަނީކުއަޅުަގނޑު  ަގބޫލު

  މި ށްކަމަ ންސް މިނިސްޓްރީންފެ. ޑިނަންަގަވން ޒިންމާ ގެ ސިޓީ ެއޮގތަށް ލިުޔްއަވން ިޑފެންސް މިނިސްޓަރު މިކަމު

ެއޮގތަށް ސިީޓަގިއ އަުޅަގނަޑށް ފެނޭ  ،އެހެންީވމާ ؟މިތާނަގިއ ތިއްެބިވ ޭބފުޅުން ،ޅުަވނީދާ  ިވމި ތޯއޮތީ. އެހެނެއް ނޫން

ފަހަރު  މިހާރު މަނިކުފާނަށް ެވސް ބައެއް ،ނަނީމި އަން އްތަށް ހީަވނީ މި ާވހަކައަޅުަގނޑަ  ޖައްސަަވން. ދެން

ްއިވްއޔާ ަވރަށް ރަނަގޅުާވނެ ކަންނޭނެގ. މިސާލަކަށް، ޓީ.އެމް.ޭއެގ ެރްއޭވ ޮގތުންެހން. އިޞްލާޙުކޮށްލެތައްތައް ކުންކަ

ޭއެގ ބަ ދެެކޭވ. އެއް ތަކެއެީކަގއި ާވަހކަ ކާތަކަތުހުރި ޮގތަކަށް ހިތުހުރި އަދަދުފުޅުން ހިަބއެްއ ބޭ ؛ެވސްކަންތައް 

 ކަހަލަ އްުނަގންނަާވ ބައެ ަވޑައިހިޖެމަެވސް، މަނިކުފާނު ަވޑަިއަގންނަަވންނައެހެން އް އަޅުަގނޑަކަށް ޭނނެގ.ތެޙަޤީޤަ

އްަތއް ތަރެެވނީ އެ ކަންލުކުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫ ން ާވތީއެހެތައް ންތައްކަމިކަހަލަ  ،އި މާދެަވޑަިއަގތުމިޓީތަކަށް ެވކޮ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ށްދަނީ އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަ އެޮގތަށް އިސްތަށިފުޅުަގއި ެއިޅެގން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

.އެމް.ޭއެގ ތެރި މެންބަރު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް އެުހމުެގ ކުރީަގއި ޓީތްަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ

އްޖޭެގ ކަންކަްނ މި ދިެވހިރާ ،މައްސަލަިއަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ާގނޫނީ ޮގތުްނ އަުޅަގނުޑެގ ބޮޑު ޒިންމާެއއް އެބަޮއވޭ 

ުތެގ ެއްއ ލަނުލިބި ދިއުމުަގއި ދައު ެގއްލުންތަކެއް  ،ންނަށް ތަކުލީފެއް ނުލިބިިދެވހީ ،ެއކީަގއި އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާ

 ،ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެެކން. އަދި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ނައަުޅަގނުޑެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ހުން ބާރުެގ ެވރިާޔެގ ޮގުތގައި

 އަުޅަގނަޑކީ ،. އަދި ައުޅަގނޑު ދެކެނީ އިއަޅުަގނޑަކީ މި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކުރީެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއއްެގ ެވސް ޮގުތަގ

. އިޮގތުގަ  ެގްށ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ާވން ބޭނުންާވ މީހެއްދިެވހިންނަ، އެދޭިދެވހިންނަށް ހެޔޮ، ދިެވހިންދެކެ ލޯބިާވ

އަދި ެވލާނާ  ،ދެމެދުަގއި ެއ އޮތް ޮކންޓްރެކްޓާއި އާ.އެމް.އޭ ޓީ އި ފެނުނު ތަނުަގިއ އެމް.އޭ.ސީ.އެލާ ށްއަޅުަގނޑަ

ރިމަތީަގިއ ކުންެގ ބާަވތުެގ އެަތއް ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެ މި ،ިދއުމާއި ޓިއްތަން ހު އެ ،އެއަރޕޯުޓެގ ރަންޭވ ނުހުުޅުވމާއި

އަުޅަގނުޑ  ،ނަމަ އް ޯހދައިނުދެޭވރަނަގޅު ޮގތެ ،ްތއިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ކަންކަމަށް ރަނަގުޅ ޙައްލެއްއޮތީ. އޮ

ތު ޔަ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް އަދި މާލިއްފުލެނީ. އަޅުަގނޑު މާލިއްޔަތު ނޫށް ލީހުެގ ޒިންމާ މަޖިލީހަޖިމަ ދެކޭޮގުތގައި ެއއީ

ން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ށުށް ފަށްފަނައެންމެ މެންބަރުންެގ ޓީކޮމި

 ؛ަމއްސަލަެއއްޑު ބޮ ތްާރއްޖެއަށް ދިމާެވަފއި އޮބަާވނެ. އްމަހެއްހާ، މަހެއްހާ ދުަވހު ތި ބަލަހައްޓައިެގން މިދިޔަ ދެ

ށް އަެގންޮގސް ފުރިހަމަމަޑުން ަބއްަލަވމުންމަޑު ،މަޑުމަޑުން ލައެ ަމއްސަ ،ން އެ ަމއްަސލަ ނަންަގަވއިޓީމާލިއްޔަތު ކޮމި

 ،މެއް ކުރަމުންދާއިރުކަތު ކޮމިޓީން އްޔަމާލި ؛ރި މެންބަރުލީ. އިއްޒަތްތެ މާންނިން އެ ކޮިމޓީމާލިއްޔަތު  ،ކަން ކޮށްއެ

ބުނޭ ައޅުަގނޑު ެއ ހުެގ ަގާވއިދު އެބަެވސް މަޖިލީގައި ިއރުދާއް ކުރަމުންންމެ ކޮމިޓީއަކުން ކަމެހުެގ ކޮލީއަދި މި މަޖި

. އިއެުކަގ މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީެގ މުޤައްރިރާ ،ޔައީންދިއުމަށް. އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރަުމން ެގންދިެގންލަމުކަންކަން ބަ

މި  ،ފައިނާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއާވަވރަށް ހަރުދަެގ މުޤައްރިރު ެވސް ދަންނަާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު އަެނއްކާ 

އެހެން  ،މައްސަލައަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ަވަރށް ރަނަގޅު ޙައްެލއް ހޯއްަދަވއިފިއޭ. އަުޅަގނޑު ޓީ.އެމް.ޭއިއން ނެިގ ރުފިޔާެއއް

ިދން އެއްެޗއް ެވސް ނޯންނާނެ.  ޔާއެއް ނޯންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ޓީ.އެމް.ޭއއަށްފިބޭފުޅަކު ޓީ.އެމް.ޭއއިން ނެިގ ރު

އަކަފޫޓޭ. ނަަގންޏާ ނަާގށޭ. ނުނަަގންޏާ ަވޑަިއަގންނަާވށޭ.  6400 ،އޮތީ ން ނިންމަާވފައިމިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ެގ މުަޤއްރިރު.ޓީމާލިއްޔަތު ކޮމި

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:ކިނިބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް 

ރި މެންބަރު އެ ތެތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 ެގއިްއޔެ ބޭނުންކުރީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ެގލަން މި ފުރުޞަތުިވ ކަންތަކަށް ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަާވއްއިޝާރާތްކުރެ 
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ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ެއ ބައްދަލުުވުމގައި ހަަމގައިުމ ެގ އިމަޖިލީހު ،ެގ ަރއީްސ ބައްދަލުކުރެްއވި ހުމަޖިލީްއގައި ތެ ަވުގ

އެ ަމއްަސލަ ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް  ،ެގ ަރއީސް ިވދާުޅީވހުލީނަގިއ މަޖިތާ ުޅަގނޑަށް އަުޑިއުވނުެވސް އަ

ާވ ޮގަތކަށް ެވސް ެއ  އަދި ަވކި ފަރާތަކަށް ފައިދާސްރާކަށް ވެ މައިދިނުމަށް. ަވކި ޮގތަަކށް އެ މަސައްކަތްކުންނި

ހަމަ އެކަން ، އެހެންީވމާ ނުޭވ. ތެއް ކުރަްއާވފަެއއް އިޝާރާށްންދިއުަމކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަެގމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

އަުޅަގނޑު ހަަމ ،ނެތީ ދާކަށް މާަނކުރެިވތައެހެން ޮގ ރު އެ ބުނުްއިވ ބަހުންބަންމެރި ތްތެދެންމެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 ރުޞަތު މި ނެީގ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މި ފުއެކަން ސާފުކޮ

 

 ށް އެހުން ޓަ މަށް ވޯ ށް ހުރި ކަންކަ ޓަށް އެހުމަ . ވޯ 9

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ޯވޓު. ހޯރަފުށީ

ކޮމިޓީން    ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުޑްންބެހޭ ަގރާރު އެންަވޔަރަންމަންޓް އެ އަުގހެޮޔކުރުމާ ކަރަންޓު .ިއާވފަހުށަހަޅުއްާވ

މެދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނަިވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު  ކުރެއްުވމާދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތަށް ފާސް

 ދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   67     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:
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 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ބެހޭ ަގރާރު  ކުރުމާކަރަންުޓެގ އަުގހެޔޮ ،ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ްނ ޮގތު ުގޅޭ ޮގތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ ނިންމިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު

ފެންނަ ކަމަށް . 68؛ ހާިޒރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަކީ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމުނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. 

މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވްސ  67 ؛ޯވޓުދެްއީވ

އެހެންީވމާ، މި ަގރާުރ  ޯވޓު. 34 ؛މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ 67 ؛ަޑއިަގތީ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރެވވަ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުްނ  ަގއި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބައިެވިރުވމާ ުގޅޭ(އާރު.ޭކ.ސީ)ރިަވިއޒްޑް ިކޔޯޓޯ ކޮންެވންޝަން ޯވޓު.  ދެަވނަ

ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ޚާޤައުމީ ސަލާމަތާއި  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ޓަކައި ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ 

ންނަާވ ެރއްުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގޮގތަށް ފާސްކު ނިންމެިވއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވ

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:
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 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ޮގ ކޮންެވންަޝންގައި ދިެވހިރާއްޖެ ބަިއެވިރުވމާ ުގޅޭރިަވިއޒްޑް ިކޔޯޓޯ 

 ުގޅޭ  ޮގތާ ނިންމި އިރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވޚާޤައުމީ ސަލާމަތާއި  ،ފޮުނާވފަިއާވ މައްސަލަ  ،ޓަކައި

ފެންަނ . 67؛ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަުރންެގ އަދަދަކީ . 87؛ ދަކީ އަދަލަ ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން

ދޭްނ ެމންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ެނތް. ަވކި ޮގތަކަްށ ޯވޓު 65 ؛ކަމަށް ޯވޓުދެްއވީ 

ސްުވމަށް  މެންބަރުން. ފާ 65 ؛ޯވޓުަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއަގތީ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް.  ބޭނުންެވަވަޑއިނުަގންަނާވ

 ރުހުން ލިބިއްޖެ.އެހެންީވމާ،  ޯވޓު. 33 ؛ބޭނުންަވނީ

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުގޭޅ ބިލުެގ ބަހުަސށް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި  އަޅުަގނޑުމެން މި އެނބުެރނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ

 ށް.ޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ  ،އަރުަވނީރުޞަތުފު

 

 ކަދެްއކެުވން:ާވހަ ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

އްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ާވހަަކ ދަ

ކަންތަްއ  ބަޔަކު މި ހަރެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ތެރެިއން ަވކިފަ ާވހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ މިހާހިސާބަށް ފެންނަނީ މި

ެވސް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ދައްކަން. ކަނުޑެގ  ެއކީަގއި ދުނިޔެ ހޫުނާވ ާވަހކަކުާރކަން. ހަމައެއާނުބޫލުަގއަދިެވސް 

އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ހަމަ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ ެގ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ންދައްކަ ެވްސ އެބަ ަހކަލޮނުަގނޑު އުފުލޭ ާވ

ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުާވ  ނުންޤީހަމަ ޔަ ؟ންތޯބޫލުުކރަަގބޫލުކުރަންޖެހޭއޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ަގމިކަން އެބަ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ މި  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްަތއް ިގުރމާއި ،ލަފާފުރާ ކަންތަްއތަކުަގއި ހުރި ދަތިތަކާއި ،އެބަކުެރޭވ

 ޝަުކާވ ާވ ެގއްލުންތަާކ ބެހޭ ޮގތުން މި ުގިޅެގން ައޅުަގނޑުމެްނެގ އާއްމުންނަށް މޫސުމަށް އަންނަ ކަންތައްތަކާ 

 ްއކާއިުރަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަގިއ ާވހަކަދަ ،އެބަކުރޭ. ފުރަތަމަ ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

މިފަދަ ކަންކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  .ޮގތުން ާވހަކަދަްއކަިއެގންނުާވނޭ ކަމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ސިޔާސީ

ދެްއިވ ކަމަށް ޓަކަިއ އިެއކީަގއި މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ން. ހަމަެއއާާވހަކަަދއްކަ އިރަނަގޅަށް ިވސްނަ
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ކޮށްދެއްިވ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ސަލީމަށް ޝުކުރު އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރ ،ރަށާއިދިެވހި ސަރުކާ

ބަށް އަޅުަގނޑުމެން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން  މިހާހިސާ ،އަދާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނުޑެގ ދެަވނަ ުސާވލަކީ

އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކިހާަވރަކަށްތޯ މިކަމަށް  ،ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ެގްއލުންތަކުެގ ާވހަކަަދއްކަމުްނ އައިއި

 ަވނަ އަހަރު ހަދާފައި 2006 ،އަުޅަގނޑަށް އެބަފެނޭ ނެޝަނަލް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮުގރާމް އެކްޝަނެއް  ؟މަލުކުރެުވނީޢަ

ތް. ިމއަދު އެހެންނަމަެވްސ، ޭއަގިއ ެވސް ަވރަށް ތަފާތު ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ެވސް ހަމަ ފާހަަގކުެރިވފައި އެބައޮ އޮތް.

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުާވލެއް. ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގތެރެިއން ކިތައް ކަންތަކަށް އެޑްެރސްކުރެިވއްޖެތޯ

ފަތުރުެވރިކަމުެގ ިސނާޢަތަށް މިކަމުެގ ސަބަބުން   ،ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަފެނޭ އެ އެކްަޝން ޕްލޭނުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ މަސްެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަްށ  ެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ދެަވަނ އެންމެެއއާކުރާނެ އަސަރުތައް. ހަމަ

ދި ެއަކން މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ިމ އަޅުަގނޑުމެންެގ އާއްމު ިޞއްޙަތަށް ކުރާނެ އަސަރުަތއް އަ ،ކުރާނެ އަސަރުަތކާއި 

ކުރާނެ  ފަރުތަކުެގ ދިރުމަށް ،ދަނުޑެވރިކަމާއި  ،ށާއިފަަށލައަފެންެއީކަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ދެކެމުންދަނީ. ހަމަ އެއާ

ކަމެްއ  ބޮޑު މިއީ މާ ،ކަމެކޭ ާވހަކަ ދައްކާ ފަހަރުތަކުގައި މިއީ ނުާވ އަސަރު ފާހަަގކުެރިވފަިއޭވ. ެއހެންނަމަެވސް، މި

ދިކޮޅަށް ފަހަރަށް އި ބައެއް ،. މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ާއއްމުންނަށް ިވސްނައިޭދން ތިބި އަޅުަގނޑުމެންނޫނޭ

ކަމެއް. މިފަދަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުްނ  ެވސް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ނުންޤީކަމީ ހަމަ ޔަާވހަކަދަްއކާ

 އަދާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ކުުރކޮށް އިސްނަަގިއެގން ކުރިއަށްދާ ަކމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ުޝކުރު

ކޮޅުަތކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކުރުަމށް ތައްޔާރުަވމުންދާއިުރަގިއ ދުނިޔޭެގ ކަން ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ

މެްނ މިއަދު އަޅުަގނޑު ،. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންާވ ާވހަކައަކީއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ުގދޯުގޯދއެއް ނުޮގޭވނޭ

ޓަރު ިވއްަކއިެގން ކުރާ ިވޔަފާރިަތއް ޖަނަރޭ ،ކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ތެޮޔ ިވްއކަިއެގންމަސައްަކތް އޭޖެހެ ފުރަތަމަ އެބަ

އެީކަގއި ބޫުލކުަރން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާަގޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ދޫކޮށްލަން

 ،ކަމުަގއި ާވނަމަމިކަުމގައި ކުރިައށް ޮގސްފި އިއަުޅަގނޑުމެން ނުިވސްނަ ؛ކޮށްލަންނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގ

ލިބޭ ެގއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިންތިހާއަށް  މިނަށް ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެން ެގނޑުމެންއަޅުަގ

ކަތްތަުކެގ ބަދަލުަގއި މި ހުރި މަަސއް ބޮޑުެވެގންދާނެ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާތަުކެގ ތަަރއްޤީއަށް ކުރަން

ތަުނަގިއ  އޮތް ން އަުޅަގނޑުމެން ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުިރއަށްތިމާެވށީެގ ސަބަބުން އަންނަ ެގއްލުމަށް އެޑްރެްސކުރަ

 ،ކުރިމަތިލާއިުރަގއި މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތާ ،ކުރަންޖެހިދާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ

އަިދ  ،ލާއިުރަގއިއިނިއުްޓރަލް ޤައުމަކަށް ުވމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަެކްއ އެކުލަވަ ެއކީަގއި ކާބަން ހަމައެއާ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ،މަސައްކަތް ފަށާފައިާވއިރުަގިއ އަޅުަގނުޑެގ ހަމަ ހަނދާނަން އަންނަނީ

ޔޫ ޝުޑް ނޮްޓ އާސްކް އަދަރސް ޓު ޫޑ ދެޓް  އައި ިބލީްވޑް"ެޓއް. މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ހަމަ ކޯ

 .ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް " ޓު ޑޫ ޔޯ ސެލްފްނޮޓް ޕްިރޕެއަރޑް ރސަމްތިންގ ޔޫ އަ



80 

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދިއްަގރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރުަވނީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެން

ފްލޯއަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވތީެވ  ެގހުޖެންސީ ބިލު މަޖިލީމަރޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކްލައިމެޓް އި

ދަންނަަވން. މި ބިލު ސަރުކާރުެގ ބިލެއްެގ  ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ޝުކުރު

ެގ ބިލެއް ،މި ބިލުމު ކަންތައްތަކެްއ. ން ަވނީ. މި ބިލުގައި މިހިރީ ަވރަށް މުހި މި އިތުަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ ޮގ

ހުށަހަޅަން  އް މި ިބލަށް އިޞްލާޙެެވސް އެދޭ ޮގތް.  ފާސްެވެގންދިއުމަީކ އަުޅަގނޑު ހާެވސް ައަވހަކަށް ޮގތުަގއި ީވ

ޮގުތން އަޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަާވނަން. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ  ލާޙާ ބެހޭ، އިޞްކުރަން. އެެހންީވމާތު ސްަގއަޅުަގނޑު 

ޤައުމީ އެކްޝަްނ  ،ރާސްތާ ޕްލޭނާއިމެދު ،ރާސްތާ ޕްލޭނާއިޮގތުން ދުރު ދަލުތަކާ ުގޅޭމޫސުމަށް އަންަނ ބަ  ؛ސަބަބަކީ

ންޖެހޭ  ލުމުަގއި ހިމެނައި އެކުލަަވމި ޕްލޭން ،ކަމުގައި ބިލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. ނަމަެވސް ޕްލޭން އެކުލަވައިަލްއާވނޭ

ކުރަން ޮގތަށް މި މާއްދާ ޑްރާފްޓު ހިމެނޭ ެއ މަޢުލޫމާތު ،ުނާވތީވެ މަޢުލޫމާތު ތަފްސީލު ބިލުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި

މުަގއި މިޓިޭގޝަން ޕްލޭނާއި އެކްޝަން އިލުމި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. މިޮގތުން މި ޕްލޭންތައް އެކުަލަވ ،ފެންނާތީެވ

އަުޅަގނުޑ މި އިޞްލާޙު  ،ވެ ފެންނާތީ ލިޔަން މި ބިލުަގއި ސާފުކޮށްަވކިަވކިން  ހިމަންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕްލޭންގައި

 ަވނަ މާއްާދެގ )ށ(ެގ ޮގތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުްނ. އިޞްލާޙުކުރަްނ ހުށަހަޅާ 18ހުށަހަޅަން. ބުނެިވދިޔަ ބިލުެގ 

އެކިެއކި ދާއިރާަގއި  -1. ންގައި ައންނަނިިވ ކަންކަން ހިމަންާވނޭޮގތް. މި މާއްދާެގ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޕްލޭ

ެގދަބުޅި ބޭރުކުރާ މިންަވރު މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރިވދާނެ ކަންކަމާިއ  -2ޖެއިން ެގދަބުޅި ބޭުރކުރާ މިންަވރު. ދިެވހިރާއް

 -4ކައި ހިންާގނެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް. ސިޔާސަތުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު. ެގދަބުޅި ބޭރުކުރާ މިންަވރު މަދުކުރުމަށް ޓަ

ާވ ކުންފުނިތަކުން ހިންާގ އިންޖީނުެގތަކުެގ ތެރެއިން ކޮންމެ އިންޖީނުގެއަކުން ެވސް ކަރަންުޓ ސާއްހިސަރުކާރު 

ކުން ހިންާގ އިންޖީނުެގތަުކަގިއ ތެޔޮ އެްނދުން މަދުކުރުމަށް ރާާވފަިއާވ ައމިއްލަ ފަރާތްތަ -5ަގންނާނެ ސީދާ އަުގ. 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ  -7އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ މުއްދަތު.  ،ންޓު ބިލްޑިން ކޯޑު ހަދައިއެނަރޖީ އެިފޝެ -6 ކަންކަން.

ެވްސ  އްއެ ޕްރޮޖެކްޓުތަ  ،ފާަހަގކޮށް  ެތޔޮ އަންާދ މިންަވރު މަދުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޕްރޮޖެކްޓުތައްއުޅަނދުފަހަރުގައި 

ެގއްލުން ިމނާނެ ހަމަތަކެއް ބަޔާންކުރުން.  ޓަށް ލިބޭށްެގ ސަބަބުން ތިމާެވމްރާނީ މަސައްކަތްތަކު ޢު 8ރަޖިސްޓްރީކުރުން. 

ުރ މިންަވ ެގދިއުމުން ެގއްލިދާ ދިޭރތަކެތީެގ ނަސްލު މީޓަރަކުންނާިއ އަދި މަރުެވމިޮގތުން ފަރަށް ލިބޭ ގެއްުލން އަކަ

ެގ ަބދަލުގައި ެގއްލުނު މިންަވުރެގ މްރާނީ މަސައްކަތުެގ ސަބަބުން މަރުެވިދއުުމން ެގއްލިދާ ދިރޭތަކެތީ ޢުދެނެަގތުން. 
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ަގާހއި އަދި މިނޫންެވްސ އްރު ،ފަށާއިޅިމްރާނީ މަސައްކަތުެގ ސަބަބުން ހޭޢުުގނަ އާލާކުރަންޖެހޭނެކަން.  ހަތަރު

 މަސައްކަތް މްރާނީ ޢު -11 އާލާކުރުން.ުގނަ  ސްފަިއާވ މިންަވރު ހަތަރުނެތިޮގ ،ެގހި ނެތިޮގސްަފއިާވ ނަމަަގްސަގހާ

ފާހަަގކުރާ ެގއްލުންތަްއ  ،ިއމްޕެކްޓު އެސެސްމަންޓު ރިޕޯާޓއި މަންޓްންކުިރއަށް ދެނެަގްނނަޖެހޭ އެންަވޔަރަހިންުގމުެގ 

ެއކުަގއި އެފަދަ ާކ ސައްކަތަމްރާނީ މަޢުކޮންމެ  ،ބަރުދާސްތުކުރުމަށް ބޭނުންާވނޭ އިތުރު ިޑޒައިންަތއް އެކުަލވައިެލިވ

ފެންބޮޑުުވމާއި އުަދއެރުމުން  -12ހޭ ކަމުގައި ަބޔާންކުރުން. ޑިަޒއިންތަކުެގ މަަސއްކަތްަތްއ ެވސް ހިންަގންޖެ

އެ ފިޔަަވޅުތައް ައޅާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން. އާދެ މިއީ  ،ރައްކާތެިރުވމަށް ޓަކައި އަޅަްނޖެހޭނެ ފިޔަަވޅުތައް ދެނެަގނެ

ެވސް   އަުޅަގނޑުހުިރ ކަންކަން އިޮގތެއްަގއި މި ބިލުަގ ލަމި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ. ދެން ޖުމުއަޅުަގނޑު 

ެވސް ަވނީ މި ބިލަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްާވފަ.  އެާއއެީކަގއި އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއަދި ބަލައިަގންނަން. 

ރާ ޮގތުގައި މި ބިލު ފާސްެވެގންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނަގުޅ ބޫުލކު ަގއަުޅަގނޑު  އިއެކީގަ  ، އެ ހުށަހެޅުންތަކާއެހެންީވމާ

 ިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޮގތް. ދެއް 

 
 ާވލުެވަވަޑއިަގުތން(ހަ  ރިޔާސަތާهللا ޢަްބދު  )މަޖިލީހުެގ ަނިއބު ރަީއސް ީއާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން. 

 

 ންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ާވހަކަދެއްކެުވން:މެމަނަދޫ ދާއިރާެގ 

އިމަރޖެންސީ ބިލެއް ހުށަހަޅައިދެްއިވ ކަމަށް ޓަކަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ކުަލއިމެޓް

 ކާއިރު ދައް  ތިމާެވށީެގ ާވހަކަައޅުަގނޑުމެން  .ދަންނަަވން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

އަުޅަގނޑުމެން ކިަޔަވން ސްކޫުލަގ ުއޅުނު ދުަވސްަވުރ. އޭުރަގިއ އަުޅަގނޑުމެންާނ  ،އަޅުަގނޑު ހަނދާންނަށް އަްނނަނީ

ހުރި ލޯަވޅެއްެގ ާވހަަކ.  އިފަށަލައިގަ  އައީ އޯޒޯން ން ކިަޔއިދެްއަވމުންޒުހަމައަށް ތިމާެވށީެގ ާވހަކަ ކިަޔއިދެްއިވ އުސްތާ

ޮބޑަށް ދެކެުވނު. މިލިއަން ަގްސ ޕްރޮްގރާމުތައް ހިންުގނު. ަވރަށް ބައިަވރި ކަންަތއްތަކެްއ  ާވހަކަ އޭރުަގއި ަވރަށް އެ

އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި އެކަމާ ުގޅިެގްނ ދުނިޔޭ  ،އެއާެއކުަހމަ ކުރެެވމުންދިޔަ.ރުަގއި ހަމަ މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭަގއި އޭ

 ޒާ ހަކަަތއް ިކޔައިެދއްިވ ުއސްތާާވ ޑުމެންނަށް އެ ނމަސައްކަތްތަެކއް ކުރެެވމުންިދޔަ. ައޅުަގނޑު ޭރަގިއ އަުޅަގ

 .ެވއޭ މިހާރަކުއަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭެގ އަެޑއް ނީ ؟އެ ލޯަވުޅެގ ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯ ،ައހާލިން އިކޮށްލާފަ ބައްދަލުކޮށްލިން.

ހުރިހާ ަގނޑުމެން ޅުުދަވހު އިސްަނަގިއެގން އަ  އުފެދިފަިއާވ ލޯަވޅު ައޅުަގނޑުމެން އެ އި ފަށަަލއިގަ  އޯޒޯން ،ިވދާޅުވި 

 ،ުއޅެނީ ، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިކުރި މަަސއްކަތުން މިހާރު ަވނީ ބެދިފައޭ. އެހެންީވމާ އެންމެން ތެދުެވ



82 

 

. ެގެނިވދާނޭ އް ުކޑަެއއް ކަމަުކ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މިކަމުަގިއ ހަމަ ހީނުކުރާަވުރެގ ބަދަލުތަކެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖެ

 ކުރިން  މީެގ .ކުރަން. ޮކށްެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަ ދައްކަންނީ މިކަމުގައި ސްޓޭންްޑއަޕްހެއަޅުަގނޑުމެން މި ޖެ

އޭރުެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްނަންަގަވއިެގްނ  ،ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާުރަގއި 

ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ކުލައިމެްޓ  ،އުޅެނީ ަގނޑުމެން މިޅުކުރެްއިވ މަސައްކަތުން މުޅި ުދނިޔެ ަވނީ މިކަމަށް ހޭލައްާވފަ. އަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ެކޔޮޅުްނ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްެވރިން ،ރަށްެވހިން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އިސްއި މަރޖެންސީއެްއަގއި

. ާވ ާވހަކަދިމާނު ދިޔަަވރާނަކަތްތަކާ މިއަުދެގ އައި  ރެ އެ މީހުން ބަލަމުންަޒމާނުއްސު ،މިއަދު ދައްކާ ާވހަަކއަކީ 

އުޅެނީ ދިާމނުކުރެިވެގން. ރަށްރަށަށް އުަދއަރަނީ. މިހިރީ އަުޅަގނޑުމެން  ނުާވ ާވހަކަ. ިވްއސާރަ މޫސުން މިދިމާމޫސުމާ 

ބޮޑަްށ  ޚިލާފު މިއަދު ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ެއކުެއކީަގއި ކަހަލަ ޮގތަކަށް ރާއްޭޖެގ އެތައް ަރށެއް އާދަޔާ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި  .ދަނީ ނޫސްތަކުން ދެކެމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޑުެމން މިއަުޅަގިގރަމުންދާ ާވހަކަ 

 ،ނަމަ ނިކުމެއްޖެ ހިްތަވރާެއކު  ެގައޅުަގނޑުމެން ،ަކމަކު ާވހަކަދަްއކަން ެވއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެ ުކޑަެއއް

ުކދިކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެްއަގއި  މެންނަކީަގނޑު. ައޅުދަންނަަވން ބޭުނންަވނީ ހަމަ މިކަން ކާމިޔާުބާވނޭ އަޅުަގނޑު

ނޭދެޭވ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ   އަންނަ ބަދަލުެގ ޓަށްށްދުނިޔޭެގ ތިމާެވ ނަކީދިރިއުޅޭ ބައެއް. ައޅުަގނޑުެމން

ނެއް. ހެއަންނާނެއެއް ޤައުމު. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ނުދައްކާ މި  ާވހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު އަުޅަގނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ 

ޓަށް ށްތިމާެވދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް  ،އިން ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ އާ އުޅަގނޑުމެން މި ބިލުެގ ޒަރީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދުނިޭޔެގ  ،ކަމުގައި ާވނަމަ މި އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ާވހަަކ ދެއްކުން. ދުނިޔޭެގ ިގނަ ަސއިންސްެވރިން ފާޅުކުރާ ޮގތުން 

މިހާުރ  ،ބަލަމުން ައއިސް ،ސިއަސް. ެއ ބޭފުޅުން މި ހިސާބު ޖައްަސަވމުންލްޑިްގރީ ސެ 15ކީ ޗަރައެްވރެޖު ޓެމްޕަރޭ 

ޑިްގީރއަްށ  16އުޅެނީ  . މިހާރު މިއެ ބޭފުޅުން ިވދާޅުަވމުން މި ދަނީ އިތުރު އެއް ޑިްގރީައށް ދުނިޔެ ހޫނުވެއްޖޭ

މަންޓުން ރާއްޖޭެގ މީޓިއޮރޮލިަޖލް ޑިޕާޓް ރާއްޭޖެގދިެވހި .ހޫނުމިން އަރަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްފިނިދުނިޔޭެގ 

ދަނީ. އެ ޭބފުޅުން މިއަދު އެ ިވދާުޅަވީނ ރިޯކޑުކުރަމުން އިބަލަ ފަހަރު ެއއް ދިޔަަވރަށް އަންނަ ބަދަލު ކޮްނމެ ަގިޑއަކު

ޭރެގ ތެ ދޭަގނޑު އަހަރެްއެގ ަމއްޗަށް ެދ ސެންޓިމީޓަރާއި ިތން ސެންޓި މީޓަރާކަނޑުެގ ލޮނު  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިަޔަވރު

މިންަވރަކަށް އުފުލެމުންނޭ ދަނީ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދެއަތް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން އައިސް މިކަން ކުރަން ދޫޮކށްލެޭވކަށް ނެތް. ދުނިޔޭެގ  .ނުލާ ތިބެއިއުރާލަިއެގން އަޅަ 

ދުަވސް ތެރޭަގއި މުޅި ދުނިޔޭގައި މިކަމުެގ ަވރަކަށް އަހަރު 11ށް މިއޮތް ކުރިއަ ،ނަމަ ން ހާމަކުރާ ޮގުތންރިެވސައިންސް

މިކަންކަން ކުަރން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން  ލާބީ އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ. އޭެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ތެދުެވިގބޮޑު އިން

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ންެގ ައމިއްލައަށްއަުޅަގނޑުމެ ،ދަްއކަން ނިުކންނައިރުތެރެއިން މިސާެލއް ދުނިެޔއަށް މި ާގނޫނުެގ 

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ހަމަ   ،ދިރިއުޅުމުެގ ތެރެއިން ކުރެިވާދނެ ބައިަވރު ކަންތައްތަެކއް ެއބަހުރި. އެޮގތުން

ްޑ ޓެއެ ބޭފުޅުންެގ ޓްރާންސްޕޯޓުަގއި ބޭނުންކުރާ އައުުޓޑޭ ،ަތރައްޤީެވަފއިާވ ޤައުމުަތކުން އިދެތިން ކަމެއް. ދުނިޔޭަގ
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ކްނޮލޮޖީތައް ެގނެސް ޑަމްުޕކުރާ ސައިޓެްއެގ ޮގުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް. މިހާރު އިޔާދަކުރަނިވި ޓެ

 ކުާރއިރުަގއި ޑީސަާލއި ޕެޓްރޯލް ން އަޅުަގނޑުމެން މުދާ އެތެރެހުރިހާ ޤައުމަކު ހަކަތައިން ދުއްާވ ެވހިކަލްަތްއ އެބަހުރި.

 ައޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. ަފއިންެމެވސް ާތރީޚެއް ކަނަޑއަޅާރެކުރުން ކޮަތްއ އެތެުދއްާވ ެވހިކަލް އަޅަިއެގން

ާޕީޓ  ތާރޑް .ޯރޑުާވދިނަސް އެބަ ހަދަން ދުްއާވ ެވހިކަލްތަކުން ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެހެްނ ޓެިރ އްައަވ ؟ދިޔަިއއްޔާކަްށ ން ޕާމަޓަާވނީ ްގރީކީއްޯތޭއ ޭއެގ ބަދަލުަގއި  އް އެބަ ހަދަން.އަރެންސެ ޝުއިން

 ލަނީ އިބަލައެ  ކުންަނާގ ސާމްޕަލަ ންއުމުތަކުަގއި ުކޑަުކޑަ މެޝިނެއް ބޭނުންކޮށްލަިއެގން ެވހިަކލްެގ ސައިލެންސަރުޤަ

 މުއްދަތެއްެގ . ަވކިކުރޭނާޖޫރިމަ މައްޗަށް ޮގއްސިްއޔާ ުވރެކަށް ލަކަމަށް. ަވކި ލެެވ އްކިހާ ކާބަނެ ން އުފައްދަނީއޭެގ

  ން ހެނީ މިދަންނަާވ ކާބަޖެ ނާކުރޭ. އެ ެވހިކަލް މަުގމަތީގައި ދުްއަވން ބޭނުމިއްޔާ މިޔާ ޖޫރިމަތެރޭގައި ނުހަދައިފިއް

ލާމަރުކަޒީ މިހާރު ނޑުމެން އަުޅގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެ ެވިހކަލްެގ ކޮްނޑިޝަން ބަހައްޓަން. މިންަގނޑުެގ ތެޭރގައި 

 .. .ކީއްތޯއޭ ާވނީ އަުޅަގނުޑމެން. އް ދީފަްގރާންޓުތަކެމިހިރީ އުންސިުލތަކަށް ކަ  ކޮށްއް ފާސްާގނޫނެ

 
 ާވުލެވަވޑަިއަގތުން(ހަ ރިޔާސަތާންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު  މެިއރާެގިވލުފުށީ ދާ)

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވލަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ށްމެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަ

 

 ާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ށީ ދެކުނު ދާއިކުޅުދުއްފު

މޫސުމަށް އަންނަ  ބިލު، ހުށަހަޅާ  ން`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު

ޝުކުރު ދަންނަަވން.  ށް ސްޕޮންސަރަށް ަވރަށް ބޮޑަ  ،ންމު ބިލެއް. އެހެންކަމުންހިބެހޭ ބިލު. މިއީ ވަރަށް މު ބަދަލުތަކާ

މިއަުދ މިއީ ދިެވހިންނަށް  ؛ދިއުމާއި ނެތިތިބުމާިދެވހިން ދިރިާޚއްޞަކޮށް  ،ިދެވހިރާއްޖޭެގ ،އެިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

ންނަ ބަދަލުެގ ސަބަބުން ދިެވހިންެގ ތިމާެވށްޓަްށ ިދެވހިރާއްޭޖެގ މޫސުމަށް އަ ،ޑު މަްއސަލައަކީބޮއެންމެ ދިމާެވފައިާވ 

ެވރި ރައްުބެގ  ކާއިނާތުެގރައްބުލް ނިޔޭެގ ހަޔާުތގައި ދު ންލަތު. އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިނާޒުކު ހާދިމާާވ 

އުމުތަކެއް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤަކުދި ޖަޒީރާ ދުނިޔޭެގ މެދުަގިއާވ  ނަށް ލިބިފައިަވނީަވންތަކަމުން އަޅުަގނޑުެމންދީލަތި

 ،އުުމެގ ހާލަތުޤަައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ކަސް ޔަންމެެދކެން. ކޮ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ން ީވަކމެއްކަމުޅުނަސީބު ރަނަގ

.  ބުނެދީފަދުނިޔޭެގ ސަފުގައި ދިެވހި ެވރިން ަވނީ ޒަމާނުއްސުރެ  ،ން ދިރިތިބުމުެގ ހާލަތުދިެވހީ ،ތިމާެވށީެގ ހާލަތު

ދެ  ަކތުެގ ތެރޭގައި ކުީރެގކޮްށ ދިެވހި ެވރިންެގ މަސައްޞަޚާއް ން،ލާންނަށް. ފާހަަގކޮސާފުކޮށްދީފަ. ދީފައިކިޔަ
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ރުޞަތުަގިއ ކަތް މި ފުއްމަނިކުފާނުެގ މިންނަތް މަސަ އެ ؛މުޙައްމަދު ނަޝީދުރަީއސް ަޞކޮށް އްޚާ ،ރައީސުން

ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމުެގ  ިދެވހިރާއްޖޭގެ  އި،މަީތަގިއ ދޫނުދެއްވަ ދުނިޔޭެގ ަޤއުމުތަުކެގ ކުރި .ފާހަަގކޮށްލަން ނޑުއަޅުަގ

މެންނަށް ޑުނއަުޅަގ ،ތަކީޤީޤަޙަ ތް ފެންނަން އޮ ،ީކގައި. އެެހންކަމުންއެ ެވްސ ސާބިތުކަމާ ާވހަކަ ެދއްެކީވ ަވރަށް

ިރ ތެިއއްޒަތް އިަގާވހަކަ. ދެންމެ ުވނުކަތްތަެކއް ކުރެ ދުނިޔޭެގ ސަފުަގއި ދިެވހިާރްއޖޭެގ ތިމާެވށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައް

 ،އެހެންކަމަށްީވއިރު ާވ ާވހަކަ.ފައިލުެވއްޙަޯއޒޯން ފަށަލަ މިހާރު  ،ިވދާޅުެވދެްއަވއިފި މެންބަރަކު ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް

މިޔާބުތަެކއް ތިާމެވށީެގ ނޑުމެންނަށް ކާކަތުން ދުނިޔޭގައި ައޅުަގދިެވހިންެގ މަސައް ޚާއްަޞކޮށް  ،ެވރިންެގ ދިެވހި

ފަިއ އިލާަކތުެގ ނަތީޖާ. ެއކަމަކު ިމައދު ާވހަކަ ަދއްކަ . އެީއ ދިެވހިން ކުރި ބުރަ މަަސއްަވނީ ހޯދިފަރޮުގން

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޢަމަލުތައް ޢަމަލު ހުންނަން. ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އަުޅަގއެްއަވރަށް  ާވހަަކއާ ނެތް. ލެޭވކަށްއިނިންމަ

މައްސަލަ ދިމާަވނީ  ނެ. ޚާއްަޞޮކށް މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުިރއެރުމެއް ނުލިބޭ ،މިކަމުގައި ިގނަކޮްށެގން މެނުީވ

އެ އަހަރުެގ  ހިސާބުަގިއ، ހަރު ަވނަ އަ 1997އެބހުރި  ،ކުރެިވަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތަކަށް ބަލާއިރުރިކޯޑި  ؟ތޯކީްއެވ

އެހިސާބުން ފެށިެގން  ،ީވހިނދުަގއި ދުަވާހ ާގތްކުރި. އެހެންކަމަށްމަސް 10ދަުވހަށް ދިުގ. މަސް 9އިރުަވއި މޫސުން 

ުޅަގިއ ލަ މެންބަރުންެގ ާވހަކަފު. ޖުމުސަލަތަެކއް ދިމާެވފަކަންބޮުޑުވން ހުރި ަމއް ،ނޑުމެންނަށް އެހެރީ ފާހަަގކުެރޭވޅުަގއަ

ދުނިޔޭަގއި ަވރަށް  ،ޤީޤަތަކީޙަ ވައިފި. ފެންނަން އޮތް ދިެވހި ނާޒުކު ތިމާެވީށެގ ާވހަކަ ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ިވދާުޅެވދެއް 

ކަންތައްަތއް  އެ ގައުމުތަުކެގ ،އުމުތަކުަގއިޤައެ  ލަތްތައް އެބަހުރިކޮށް ބޭނުންކުރާ ަވސީންކޮށް ނުަވތަ ޒަމާނީރމޮޑަ

ެވސް އަަވސްެވަގންނަްނ  ައޅުަގނޑުމެން،ީވހިނދު  .އްލުުކރުމަށްޙަ ޚާއްަޞކޮށް ކުީނެގ މައްސލަ  .ކުރުމަށްޓަކައިތަންފީޒު

 ލުކުެރޭވނެ ޮގތްތަެކއްއްޙަ ،ސް ޔަކުޑަ ޚަރަދަކުން ވި ަވރަްށ ކުޑަލަތައް މައްސަމިފަދަ އެބަޖެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުިރ 

ެވސް  ޕްޭލނެއް. ކޮންމެ ކަމަކީ 3އެބަ ލިބިދޭ  ށްައޅުަގނުޑމެންނަ މި ބިލުން އަޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލާނަން ހޯދަން.

ނޑުމެންނަކަށް ކަްނކަމެއް ައުޅަގ ،މެނުީވ ންޕްލޭނެއް ހެިދެގން ެއއަްށ ޢަމަލުކުރުމު ކަމެއް. ޖެހޭނެޕްލޭނެއް އޮންނަން

އަިދ  .އްުލކުރުންޙަދިމާާވ ކަންތައްތައް  ،ކުެރޭވނެ. ސަބަބަކީޑުރެކޯއެކަންކަން ން ހު. ޭއެގފަކުެރޭވނެނުއް ކާމިޔާބެ

، ކަމުންކަންކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. އެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،ީވމެނުއަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. އެހެންކަމުން 

މިދެންނެިވ  ،ކަމަށް ކަންކަން ހާސިލުކުރެިވދާނެ ނުޑމެންނަށް މި ަގނޑު ދެކެން ަވރަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުަގމި ބިލުން އަޅު

 ،ންެއކަށަެއޅެ އެބަޖެހޭ މަުލކުރާނެ ރަނަގޅު ހަރުދަނާ ޮގްތތަކެއްޢަ ޕްލޭްނގައި ެގަގނޑުމެންކަންތައްަތއް. އެކަމަކު އަޅު  3

 ދިެވހި  އެންމެ ،ެވސް ންނުކުރެޭވނެ. އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެކަތް ކާމިޔާބެއް މި މަސައް ،މެނުީވއެހެން . ންކަނޑައެޅެ

ނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ ެވވޭ ެވރި . އެފާުވންދަށްުވރެ އުފާެވރި ެގ މާދަމާ މިއަޔިތުންރައް އެ ،ެވސް އެދެނީ ރައްޔިތުން

މިފަދަ  ،ޮގތުން ިވޔަސް އަދި އަުޅަގނޑުމެްނެގ ކަމަކުން ިވޔަސް  އެއީ ުގދުރަތީ ،ހުރިހާ ކަހަލަ މުސީބާތްތަކުން 

މާދަމާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ ދިެވހިން  ،. އެހެންކަމުންިވެގންކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްެވއްތަކަންތަ އިއެންމެހަ

އެބަ  .އެކަަށއަޅަންޖެހޭއެބަ  އެ ފަރާތެއްެގ އެބަ އުފުލަންޖެހޭ. ނުަވތަ ފަރުދީ ޒިންމާބައެްއެގ  އެރިހަމައަށް ަވރަށް ފު
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ނޯންނާނެ. ެއކަމަުކ  .ސިލުާވނެ މިންަވރު ކުޑަާވނެހާށް މި ބިލުން ައޅުަގނޑުމެންނަ ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ެއޮގތަށް މެނުީވ

މަންފާއަށް  އިލާބަޔާ އިރައްޔިތުންެގ ެއންމެހަ ހުށަހެޅި ބިލު މިއީ ދިެވހި މީދުކުރަނީ އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ސަރުކާރުންއްއު

މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ފުރިހަމަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް.  ،ާވތީ ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމަށް

 ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަޑުއްަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަރުަވނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ދުނިޭޔެގ މަޝްަރހަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ  އި،އަންނަ ަބދަލުތަކާ ޓަށްށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތިމާެވ

މު އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި ެދކެން. އަދި ންއަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއި ަހމަ މުހިުގިޅެގން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެުޅމަކީ 

އަހަރު ކުރިން   40އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީެގ ހަމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. މު ބިލެއް ކަމަށް ންމުހިހަމަ  މި ބިލަކީ

 ލްމުެގ ނަމުގައި ދަރިަވރުންނަށްޢިތިާމެވށީެގ  ،ެލުވނުއިރުއިދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޤައްރަރެއް އެކުަލަވ

އަހަރު ކުރިން ެވސް  40ީމެގ  ،އިދޭ ެއއްަޗކީމިއިން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އަންގަ  މާއްދާއެްއެގ ޮގތުަގއި ކިަޔވައިޭދން ފެށި.

ދަރިަވރުންނަށް  ،އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދިެވހިން ަކންބޮޑުާވތީވެ  ،ަޓކީ މުހިއްމު ދާއިރާއަކަްށެވށްދިެވހިރާއްޖެއަށް ތިމާެވ

  ޢު މަޝްރޫފަހުން ރާއްޖޭގައި ައސާސީ ތަޢުލީމުެގ އޭެގ މު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދޭން ބޭނުންާވކަން.ންމިކަމާ ބެހޭ މުހި

ލްމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  ޢިތިމާެވީށެގ  ،ެގ ދަށުން ެވސްޢުދުރުންދޭ ތަޢުލީމުެގ މަޝްރޫ ،ދިޔައިުރ ެވސްކިަޔވައިދެމުން

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ެވސް ފޯރުކޮށްދީފަިއޭވ. އަިދ  ،ުޒާވނުންނަށް ެވސް  ،އެކި ހިސާބުތަުކަގއި ދަރިަވުރންނަށް ެވސް

މިލިއަން ަގސް އިންދުމުެގ ޕްރޮުގރާމެްއ  ރައީސް ަމއުމޫނުެގ ެވރިކަުމގައި ،ތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް އަންނަ ޮގ

ދުނިޔެއަްށ  ،ޓަށް އަންނަމުންދާ ނޭދެޭވ އަސަރުަތއް ކުަޑކުރުމަށްޓަކައި ށްެވސް ފަްއޓަަވިއެގން ރާއްޭޖަގިއ ތިމާެވ

 ރާއްޭޖެގ ިނސްބަތުގައި ކުރަމުންދިޔަކަން އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ކުޑަުކރުމަށްޓަކައި ކުެރޭވނެ ކަންަތްއތަކެއް އޭރު ެވސް

އެބަ ހަނދާނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ ިމ ޭވތުެވިދޔަ ދުަވސްަތކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަނދާންތައް ާއކޮށްލީމާ

އި ނުަވަތ ސްކޫލުތަުކަގއި ެވސް ީއކޯ ކުލަބުެގ ނަމުގަ  ،ދިޔައިުރަގއި އޭރު ކުެރިވެގން އާެވެގންދޭ. މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް

 ެއ ހަރަކާތްތައް ހިންަގމުންދިަޔ. ތިމާެވށީެގ ކުލަބުެގ ނަމުަގިއ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އޭރު ސްކޫލުތަކުަގއި ެވސް 

ޓަްށ ށްދީ، ތިމާެވ  ސަމާލުކަމެއްޞަމެދު ޚާއް ޓާށްމީހުންެގ ހިތްތަުކަގިއ ތިމާެވ، ކުދިްނެގ ހިތްތަކުަގއި ،ީވބޭނުމަކަށް

އަދި ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ފަރުދީ ލެެވލްަގއި ކުރެޭވެނ  ިއ،ތެރިކުރުަވއަންނަ ބަދަލުތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ހޭލުން
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ދާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލު ހުށަހެޅިެގން މި ކަންތައްތަކަީކ ކޮބައިތޯ ބަަލިއެގން މަސައްކަތްކުރުން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަށް ެވސް ަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިހުސާސްކުރެޭވ. ރާއްޖޭޓަށް ައއިސްފަިއާވ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަޅުށްެވސް ދުނިޔޭެގ ތިމާެވ

ކުރަމުންދާކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު އެބަ ރަށްރަށުން އިޭވ އަޑުތަާކއި ފެންނަ  މީެގ އަސަރުަތއް ަވރަށް ޮބަޑށް

ހުރިހާ ކަމަކާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެބަ  މި  ދޭ.މަންޒަރުތަކުން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސާބިތުެވެގން

ުދނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައ  އެީކަގއި ދެން އަުޅަގނޑުމެން އައި ބޮުޑ ބަދަލާ ދުނިޔެއަށް މި ،ިވސްނާލަންޖެހޭ

؟ އިތޯމިކަމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޅޭނެ ފިަޔަވޅަކީ ކޮބަ ،ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ؟ ފަރުދުންެގ ލެެވލްަގއި ކުރެޭވނެ ކަަމކީ ކޮބައިތޯ ؟ޤައުމެްއެގ ނިސްބަތަކުން ކުރެޭވނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ

ފިޝްެގ ާވހަަކ.  ސްޓާރ ،ދެެނަވޑަިއަގންނަާވ ާވހަަކއެއް އޮންާނނެ އި،ިގނަ ޭބފުޅުން އަުޑއައްަސވަ  ތެރެއިން ހަމަ ަވރަށް

  ، ތެެރއިން ދިރުން ހުރި ތަކެތި ކަނޑަށްއޭެގ ،ފިޝްތައް ހުރި ސްޓާރއި އިރު ލައްާގފަ ޒުާވނަކު ޮގނޑު ދޮށަށް ނިކުތް

ރ މިހާ ބައިަވރު ސްޓާ؟ ކަމެްއހޭ އޭނަ ސުާވލުކުރި ީކްއެވ ކުރާ ފެނުނު. ައކަށްމޫދަށް އުކަމުންދިޔަ މަންޒަރު މުސްކުޅި

އެ ؟ ހެއްޔޭ އިެގން ކުރާ ކަމެއްކަލެއަށް މިއިން ކޮން ތަފާތެއް ެގނެިވދާނެ ކަމަށް ބަލަ ،ފިޝް ލައްާގފައި އޮްތއިރު

ްޝއަށް ފި ތިމަންނަ މި އެއްަލއިލި ސްޓާރ އިލާފައިފިޝް މުދަށް އެއްލަ ރ ތެެރިއން އެއް ސްޓާޭއެގ ؛ޒުާވނާ ަޖާވބުދިން

ދުނިޔެއަށް މި އަންނަމުންދާ  ،އުޅޭ ާވހަކަައކީ . އެިއއްޭޔ ތަފާތަކީ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަަވން މިބަދަލެއް އަންނާނޭ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަުރދީ  ،ނަމަެވސް އި އަުޅަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއްޖެ ެވސް ކިތަންމެ ކުޑަބަދަލުތަކުެގ ތެރޭގަ 

ކުރާ ކަެމއް ކުރުމުެގ  ބޭުރެގ ދުނިެޔއަށް އަުޅަގނޑުމެން ިސޔާސީ ޮގތުން ލެެވލްަގއި ކުެރޭވނެ ކަންތައްަތކެއް އެބަހުއްޓޭ.

ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި  އެބަހުރި. މާތަކެއް ީމަގައޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ފަރުދީ ޒިން، އިތުރުން

ޓާ ދޭތެރޭަގިއ ށްދަިރަވރުންެގ ހިތްތަުކގައި ތިާމެވ ،ކިަޔަވިއދޭ އެކިެއކި ކްލާސްރޫމްތަުކަގިއ ެވސް ،ސްކޫލުތަކުަގއި ެވސް

ތިމާެވށި ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ކުދިންެގ ކިބައިަގއި  ،ތިމާެވށީެގ ނާޒުކުކަާމއި ،ދެޭވ އަހައްމިްއޔަތާއި 

މެން މިއަދު ޒުާވނުްނެގ ކިަބިއަގއި އަަށަގންނަަވންޖެހޭ ސިފަަތކަށް އަުޅަގނޑު ،ެވސް އަށަަގންަނަވންޖެހޭ ސިފަތަކާއި

ހުރި އި ހަކަށް ައހަރު ާވން ކައިިރެވފަޅީސާ ،ހަކަށްތިރީާގތްަގނޑަަކށް  ފިކުރުކުރަންޖެހޭ. އިަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ިވސްނަ 

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު. އެއީ ައޅުަގނޑު ކުރިން  ،ރ. އަތޮޅު މީދޫގައި ހުންނާނެ  ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް  ،ސްކޫލެއް

މިއަދު އެ ރަުށަގިއ  .ެގންެދިވ ސްކޫލުތަކުެގ ތެެރއިން ެއއް ސްކޫލުޔަަވއިދެްއަވމުންލްމު ކިޢިމި ދެންނެިވ ތިމާެވށީެގ 

ބީޗް ިކާޔ ޮކކޯ އި،ސާފުކޮށްފަ މީދޫެގ ީބޗު ،ތިއްބެިވ ހަމަ ކޮންމެ ދުަވހަކު ކަހަލަ ޮގތަކަށް ތިއްބެިވ ުޒާވނުންތަެކއް އެބަ

މިއަދު  ،ފާހަަގކުރެެވނީ ާލއިރު މިއިބަލަ ތަުނެގ މަންޒަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފޮޓޯތަކުން އެ .ބީޗެއް

 .ބަލަހައްޓާއެބަ ސާފުކޮށް  ،ރިސޯޓް ފެްނަވރަށް އެތަނުެގ ޮގނޑުދޮށް ރީިތކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ރީތި

 ކުދިންެގ ހިތުގައި ރަނަގޅު ،މިއިން އަންަގއިދޭ އެްއޗަކީ  ޒުާވނުންތަެކއް އަމިއްަލއަށް ިއސްނަަގިއެގން ކުރަމުންދާ ކަމެއް.

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުތަކެްއ  ،ވެއްެޖއްޔާ ައުގކުާރ ކަންތައްތަެކއް އަށަެގންެނިވއްޖެ ކަމަށް ،އަޚްލާޤީ ސިފަތަެކއް
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ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ ރީތި ،ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރަށެްއެގ ޮގނުޑދޮށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ެގނެިވދާނެ ކަމަށް.

އެީއ ަވރަްށ  ،ެވއްޖެްއޔާ އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ ިކެގން މިކަްނ ކުާރ ކަމަށްފަރުދީ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ދެ އަމިއްލައަށް 

. އޭައުގކުރާ ސިފަތަކެއް ހުރި ބަޔަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދުނީ ،ަވރަށް ތަހުޒީބު އަދި ަވރަށް ރަނަގޅު ،ރީތި

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،އި އެީކަގ ދުނިެޔއަށް މި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ސުާވަލކީ ،އެހެންނަމަެވސް

އެކީގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  އައި ބަދަލުތަކާ ދިރިއުޅުމުަގއި ަވއްޓަފާިޅއަްށ މި

ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ަގބޫލުކުރަން ؟ކިހާަވރެްއެގ ހިތްަވެރއް ލެިވދާނެތޯ

ތެރެއިން އަޅުަގނޑު މިއަދު، މި ރައްޔިތުންެގ . މީެގކަންއިންާސނުންެގ ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލު މައިަގނޑު ސަބަބަކީ

ޖަހާއިރު  9ސަމާލުކަމަށްޓަކަިއ ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން. ކޮންމެ ދުަވހަކު  ގައި ތިއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގހުމަޖިލީ

ބޭފުޅުން ަސއިކަުލގައި ނުަވތަ ކާރުަގއި  87ން މިތާ ތިއްބެިވ އަުޅަގނޑުމެ ،ށް އަންނައިރުހައަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީ

މަުގތަކަށް ޭއެގ  ،ޓަށްށްކިހާަވެރއްެގ ަފއިދާެއއް ތިމާެވ ،ެވއްޖެއްޔާ  އަތުެވއްޖެ ކަމަށް އި އައުުމެގ ބަދަލުގައި ހިނާގފަ

އިން ަރއްޔިތުްނެގ އަުޅަގނޑުެމންެގ ތެރެ ،އަރާއަުޅަގނޑު ހިތަށް ؟ކިހާަވރެްއެގ ހެޮޔ ބަދަލެއް އަންނާނެތޯ ސަބަބުން

ެވެގްނ ސީރިއަސް ތިމާެވށީެގ ާވހަކަ މިހާ ަވރަށް ؛މެންެގއަޅުަގނޑު  ،ެގ ކިތައް މެންބަރުންތޯ ބޭނުންފުޅުާވނީހުމަޖިލީ

 އި ލާފައިައޅުަގނޑުމެން ކީއްތޯާވނީ ހިނގަ  ،މި މާލެއަކީ ކުޑަުކޑަ ތަނަަކށް ެވެގންދާއިރު  ށް ައޅުަގނޑުމެންނަ ،ދައްކާއިރު 

؟ ނިންމާލަންީވތޯ އިދައްކާފަ އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަ؟ އަުޅަގނޑުމެންެގ އެބަހުރިތޯ އެ ހިތަްވރު ؟ އައިއްޔާށްހަމި މަޖިލީ 

 އެއްކަން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މުޅި ުދނިޔޭެގ ނިސްބަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ނަމޫނާ ބަ ވިއްޔާ ނީނޫ

ަމލުން އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޢަޒުުމ ކަނޑަެއޅުމަށްފަހުގައި ޢަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ހިތުަގއި އެކަން ދެއްކުމަށްޓަަކއި

 މީހުންނަށް ފެންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ެއކަންކަްނ ކުރެުވނީމާ ނޫންތޯ އެހެން ؟ދައްކަންީވނޫންތޯ

އިްސެވ މިކަހަލަ  ،އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ެގހުމަޖިލީ  ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު.

ައދި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ  .ަރއްޔިތުްނ ަވރަށް ބަލަިއަގންނާނޭ ،ވެއްޖެްއޔާ މަސައްކަތެއް ަފއްަޓވައިފި ަކމަށް

ުނގައި ތަ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކުރިއަށް އޮތް ،ވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވއްޖެ ކަަމށް

ފަެތްއ ާގކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިސްނަަގިއެގން މީެގ ރިތި ސަ ޮގތެްއަގިއ ރައްޔިުތންެގ ތެރެއިން މި ޞަޚާއް

ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދައްާކ  ،ެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށް

އޮތީ ަވުގތު  މިއަދު މި ،. އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީާވނޭ ކަށް ާވހަކަތަުކެގ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަ

އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޤައުމު  އި،މަލު ިގނަކޮށްފަޢަ ،އިއައިސް ޖެހިފައޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބަސްމަދުކޮށްފަ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ ނިސްބަތުގައި ކޮށްދެޭވނީ  އަށްދުނިޔެ ،ރީިތ ރަށްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

ބަހާިއ  ން.ޒުމު ކަނަޑއަަޅއިެގން މަސައްކަތްކުރަޢަަކމެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން  އެ  ،ންކަމެއްތޯ ބަަލއިެގން ކޮ

 ،އް ހިްއކަިއެގންރެއަނެްއކޮޅުން ފަ އި،ަދއްކާފަ  މަލާ އެބަ ސީދާާވންޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެއއްޮކޅުން ތިމާެވށީެގ ާވހަކަޢަ
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އަުޅަގނޑުމެންނަށް  މަލަކާ ސީދަލެއް ނުޭވ.ޢަ އިބަހާ ،އިމާ މި ދައްކާ ާވހަކައާ ޕޯްޓ ހެދީރފަޅެއް ހިއްކަިއެގން ެއއަ

ހިސާބަށް އަިއއިރު ރަނަގޅަށް ލްމު މިހާޢިށި ތިމާެވށީެގ ފެ އަހަުރ ކުރިން ކިޔަަވއިދޭން 40މީެގ  ،އެބަފެނޭ

 ކެއް ފެންނަން. ތެރެއިން ރަނަގޅު ސިފަތަކެއް އަަށަގތް ކުދިންތަކިަޔވައިެދުވނު ތަންތަނުަގިއ އެބަހުރި މީެގ

ހަމައެކަނި މާކުސް ހޯދާ މާއްާދއަކަށް ެވެގން ކިަޔަވއިދީފި  ،ނަތީޖާނެރެން ،ލްމަކީ ެވސްޢި ތިމާެވީށެގ  ،އެހެންނަމަެވސް

ިމއީ މީެގ  ؛އަށްހާއަުޅަގނޑު އިންތިއަަށަގންނަަވންޖެހޭ އެ ސިފަތަކެއް ނާންނާނެ.  އިުކއްޖާެގ ކިަބއިގަ  ވެއްެޖއްޔާ ކަމަށް

އެއީ ކުދިންެގ ކިަބއިަގއި ރަނަގޅު އާދަތަާކއި ރަނަގޅު ސްލޫކީ ސިފަތައް  ،އެންޑް ޕީ.އީ ން ެވސް ހެލްތުކުރި

އޮތީމަ ެވސް މި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ދަްއކަނީ މިކަާމ  އިާލފައިއެ މާއްދާ ުހއްޓަ ،ވާއިރު  އަށަަގންަނަވންޖެހޭ މާއްދާއަކަށް 

ދުނިޔެ މިހިސާބަށް  .ތަނެއްަގއި ދިރިއުޭޅ މީހުންތަކެްއ ތިބީމަ ޤައުެމއްެގ ޮގުތގައި އޮންނަނީ އެ  ،ކަންބޮޑުާވތީ. ަޤއުމެއް 

ކަންކަްނ  ިއސްނަަގިއެގން މި އަުޅަގނޑުމެން ،މަލުތަކުން. ެއހެންީވމާޢައައީ އަުޅަގނޑުމެން ިއންސާނުންެގ  މި

ޅުަގނޑުމެންނަށް ން އަ ެއ މަސައްކަތްތަުކެގ ނަތީޖާެއއްެގ ޮގތު ،ރަނަގޅުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތެއް ކުެރިވ

މަންފާއެއް ކުރާނީ. އަުޅަގނުޑ  ،ނަފާއެއް ،ކަމަކުން ހެޔޮ ބަދަލެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގނެުވނީމާ

ާވމީ ދުނިޭޔގައި އެންމެން ެވސް ާވަހކަދައްާކ ގު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި މި ބާަވތުެގ ބޮޑެތި މައްސަލަަތކަކީ ބައިނަލްއަ

އަހަުރ  40ރާއްޖޭަގިއ ެވސް މީެގ  ،މެންަނށް ެވސް އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެިވ ފަދައިންއަުޅަގނޑު މައްސަލަތައް.

 އޭެގފަހުން އައި ެވރިކަުމގައި ެވސް އެިކ ދުަވްސަވރު މިކަންކަމާ ބެހޭ އިުރ،ެދްއކެެވމުންދިޔަ ކުރިން ެވސް މި ާވހަކަ

 ފިަޔަވޅު އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން ެއއް އި ީމަގ ،އެހެންނަމަެވސް ޮގތުން މުހިއްމު މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރެިވެގންދިޔަ.

އަށަަގންަނަވންޖެހޭ  އިކިބަިއަގ ައޅުަގނޑުމެންެގ އިއަޅުަގނޑުމެންެގ ދިިރއުޅުމުެގ ާއދަކާދަތަކާ ،ޖެހެނީ ކުރިއަށް ައޅަން މި

މެދުމިނުގައި  ،އޮންނަނީ އިއިސްލާމްދީނުގައި އަންަގާވފަ .ރަނަގޅު ރީތި ސިފަތައް އަަށެގންނެުވމަށް މަސަްއކަތްކުރުަމށް

ދާ މިންަވރުން ކަންަތއްަތއް މަތިެވެގން އިކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އެކަަމކު އަުޅަގނޑުމެންެގ ދިިރއުުޅމުެގ ަވއްޓަފާޅިއާ 

ޝްރާފުތައް އެހާ ބޮޑު. ދިރިުއޅުމުެގ އެހެނިހެން އި ،ޮބޑުޭވ. ކާތަކެީތެގ އިޝްރާފު ެއހާ ބޮޑު އަށް އެބަހާއިޝްރާފު އިންތި

ހުިރ އި ކޯންކޮށްފަރެލޭވކަށް ނެްތ އެއައިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދަުކ އެންމެ ކުޑަމިނުން ނިދިފިޔައެއް ޖަހަ

މިނިސްޓަރުން   ،އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން އަޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި އަތޮޅުެވރިން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ކޮޓަރިެއއްަގއި ނޫން.

ުދއްާވ ދޯނިފަހަރުަގއި ރިާޔ  ަގއިއޭރު  ،ރަށުގައި ނިދިކުަރއްަވނީ އަތިރިމަތީަގއި ަފއިނު ފަދަ ރަށްަވަޑއިެގން 

 އިދަނީ. ސަލާމަތާ މިހާރު ާރއްޖޭެގ ހާލަތު ެވްސ ބަދަލުަވމުން މި ،އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން  ފަތުރާލައިެގން.

މި  ،މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީއަުޅަގނޑު  ،އެހެންނަމަެވސް ރައްކާތެރިކަމަށް ެވސް މަސަްއކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ.

ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިުއޅުމާިއ  ،ކަންކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ ބެލެންސެއް ެގނެސްެގން 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންަތްއތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ަނއިހެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ިމ ކަންކަމުަގއި ހެޔޮ ބަދަލެްއ 

 ، ެގނައުމަށްޓަަކއި އިްސެވ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. އެ ބަދަލުތައްނުެގނެޭވނޭ
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ވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑު  ތައް ފާްސކުާރ ކަމަށްމި ކަހަލަ ބިލު ،ވެއްެޖއްޔާ ދައްާކ ކަމަށް ގައި މި ކަހަލަ ާވހަކަ ހުމަޖިލީ

މި  ނަށް ނަމޫނާެއްއެގ ޮގތުަގއި ަދއްކަން.އެކަްނ އަުޅަގނޑުެމން ރައްޔިތުން ،މެންެގ ާވޖިބެކޭދަންނަާވނީ އަުޅަގނޑު

އަުޅަގނޑަްށ  މެންބަރުން. 3 އިދައްާކއިރު މިތާ ތިއްެބީވ ަހމައެކަނި ައޅުަގނޑު ފިަޔަވ މިއަދު މި ާވހަކަ  ހުގައިމަޖިލީ

ިމ  ،ނޭގ ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުުވންތަކެއް ެވސް އެބަ ހިނާގަކން. އެކަމަުކ ައޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަަތއް ަދއްކަމުންެވސް އި

އަޅުަގނޑުމެން ުކޑަތަުކެގ ދަުށަގިއ ތިބެެގން ސިނިގރޭްޓ  ،އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ ާވހަކަތަްއ ތަކުރާރުކުރަމުންދާިއރު

 ،އާދަތަކުން އަުޅަގނޑުެމން ރައްކާތެިރުވމަށްޓަަކއި ބުއިމަށްުވރެ މާ ރަނަގުޅާވނޭ ައޅުަގނޑުމެން މި

ރަނަގޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަަކިއ  ،އިރަނަގުޅ އާދަތައް ައޅުަގނޑުމެންެގ ިކބައިަގއި އަަށަގންނުވަ  ،ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައި 

މޫނާއެއް ެއ ެގ ރައީސް މިއަދު ަވަރށް ރަނަގޅު ނަހުމަޖިލީ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުން ނަމޫނާ ދެއްކެުވން.

އައީ. އެކަުމގައި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްތަކެއް  ރުފިާޔެގ ބޮޑު މައްސަލަެއއް މިއަދު މި 444 ދެއްކެީވ.

އަުޅަގނޑުމެން މިއިްނ ކުރާ މަސަްއކަތުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ރަނަގޅު ނަތީޖާެއއް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީކުރެިވއްޖެ. 

 އަުޅަގނޑަށް ،ނީވިއްޔާ މަލާ ދިމާެވެގންނޭ. އެހެންނޫޢަބަހާިއ  ، ާވހަކަާއއިއަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ،ފެންނާނީ

ނުކުރެޭވ. އަުޅަގނޑު  ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގތުން ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް އެކަށީެގްނާވ ނަީތޖާއެއް ފެންނާނެ ކަމަކަށް ަގބޫލެއް

ެގ އިއްޒަތްތެިރ ހުްނެގ މަޖިލީކޮށް ރަްއޔިތުޞަޚާއް ؛ދެއްކި ާވހަކަތަކުެގ އަލީަގއި  ައޅުަގނޑު މި ،މީދުކުރަންއްއު

ބޮުޑއިރެްއަގއި  ބާރޫއެހާ ކާރޫ ކުަގއިމަުގތަ  ،އެ ބޭފުޅުްނ މަުގތަުކަގއި  ،ށް ަވަޑއިަގތުމަީކ ެއއީހަ މެންބަރުން މި މަޖިލީ

ަވރަށް ރީއްޗަށް ޒީނަތްތެރިެވަވޑަިއެގްނ  ،ކާރުަތއް ދުްއުވމުެގ ބަދަލުަގއި  ،ސައިކަލުަތއް ދުއްުވުމެގ ބަދަލުގައި

 ،ެވއްޖެްއޔާ ަޑިއަގތުމަކީ އެއީ އާދަެއއް ކަމުަގއި ހަްއދަާވނެ ކަމަށް. ެއޮގތަށް ހަްއދަވައިފި ކަމަށްަވ އިހިންަގާވފަ

ަސއިކަުލ  87ކާރު ނުަވތަ  87ޮގތުން އެ ަވުގުތެގ ތެރޭަގއި  ެވސް އަުޅަގނުޑެގ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގައިމުހަމަ

ގައިމު ެވްސ ަވރަށް ފަސޭހަާވނޭ. ެއއިން އަރާ ދުން ހަމަައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މަުގަތކަްށ  ،މަދުާވނެ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

 އިތުރުކުރާ ަސިއކަލު ފަހަރެއްގައި މަދުުވމަކީ ެވސް ެއކަށީެގްނާވ ކަމެކޭ.އަުޅަގނޑުމެްނެގ މާލެއަށް  .މަދުެވެގންދާނޭ

 ފުރުޞަތު ދެއްިވ ކަމަށްޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 . ންމު ން ނި

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަރިޔާސަތު

މަޖިލީހަށް މެންބަރުން   އިހިނާގފަ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ތި ފާހަަގކުެރއްވީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!

މަލުކުރަްއާވ އެބަ ޢައެޮގތަށް ެވސް އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ ޮގތުަގއި އެއް މެންބަރަކު ނުން ޤީޔަ ަވަޑއިަގތުމަށް. ހަމަ

އަރުާވެނ ، އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެހެންީވމާ .އޮތީ މި އި ަވުގތު ހަމަާވން އެއް މިނެޓަށް ެވފަ މިހާރުެވސް. މިހާރު
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 24 ،ލާނަން. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީއިއަޅުަގނޑު މިއަުދެގ ޖަލްސާ ިނންމަ ،ަވުގެތއް ނެތް. އެހެންކަމުން
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