
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަްލސާ ވަނަ 19ގެ ދައުރު ނަގެ ދެވަވަނަ އަހަރު 2021

 

26 K 1442 
   2021 ަލއިޖު 6

 (ދުވަސް އަންގާރަ)

 

 

 

 

1220/2/91ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:06 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:28 :ަގޑި ނިމުނުސާ ޖަލް



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

1 

 

 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަ ނަވާ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2021 ލައިޖ  6

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތްތެރިއިްއޒަ  3ތިއްބެވީ    އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    27  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

ދަތ .  ންންބަރ މެ މެންރަސްމީ  ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ރި  ތެޒަތްއްއި   ދެ   ރަންޓީނ ގައިކޮނެތް.    ކ ބަރަތ ފ ޅެއްަގއި 

 މެންބަރ ން. 

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/19/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 އަދ މި ދި ައޅ ަގނޑ ަގސްތ ކ ރަނީ   ފަށާނީ. އަކަތްމިައދ  މަސައް  މެންއަޅ ަގނޑ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް. އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ ން  

 ެގންދަން. މާދަމާެގ ޖަލްސާ ކ ޑަކޮށް  ކ ރިއަށްހ ރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން މަސައްކަތް    ސް އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިފަިއވާވެ

ޑާއަށް އެޖެން  ހ ރި ކަންކަން  ވެން ހަމައަށް އެޖެންޑާއަށް ެގނެ  އެއީ މާދަމާއާ  .ޑަށް މި ބެލެވެނީއަޅ ަގނ   ކަމަށް  ދިގ ވެދާނެ

އެޖެ ނިމެންދެންެއޖެއެ    ،ންޑާކޮށްެގނެސް  މަސައްކަތްތައް  ހ ރި  މާދަ  ންޑާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހީވަނީ   މާ އަޅ ަގނޑަށް 

ދ ވަހ ބ ރާސްޔާހެން  ށްލައިފިއްސައްކަތްކޮމަ ނިމޭވަރ   ފަތި  އެހެ  ދައ ރ   މާދަމާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ންވީމާ،  ވާނީ.  ން 

އިްއޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާެގ    ، ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  .ސް ބަހ އީއިބ ތިދާ   އެދެން.ޑަ ހިތްވަރެއް ލައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ   ކ 

ނިހާ  މެންބަރ  ހ މ ޙައްމަދ   ނަންބަާގ  ، ވާށަހަޅ އްވާފައި ދ   ާގނޫނ ފަތ ރ ދަތ ރ ެއްއަގމ   )  2009/5ރ   ނޫނ   ށް  (އަެގ 

ބިލ ެގނައ މ ެގ ބިލ އިޞްލާޙ  ިއްއާވފައިވާނީ  ފ ރަތަމަ ކިެގ  . މި  ވަނަ   2021  ،ވ ނ ަގއި ބޭއް   2021ޖޫން    28ޔ ން 

 ވ ން އެދެން.  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އި.  ވަނަ ޖަލްސާަގ 16ވަނަ ދައ ރ ެގ   2ެގ އަހަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އްމަދ  ނިހާދ މ ޙަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

  އިޞްލާޙ    ށް(އަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ  އެްއަގމ )  5/ 2009 ާގނޫނ  ނަންބަރ    ރައީސް. މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި އްޔާ ޝ ކ ރި

ސަރ ކާެގ ބިލެއް  ފަރާތ ނައ މ ެގ  އަޅަނީހ    ންރ ެގ  މި  އިދާއްދިވެހިރާ)  7/ 2010  ، ށަ  ލާމަރ ކަޒީ  ޖޭެގ  ދާއިރާތައް  ރީ 

ނ ތައް  ތަޢާރ ޟ ވާ ާގނޫ  ޞަދ ތަކާާގނޫނ ެގ މަޤްނާއި  ާމއްދާަގއި ެއ ާގނޫ  ވަނަ    150ެގ  ( އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

ދ ވަހ ެގ  މަސް  6ެގން  ޚ ން ފެށިތާރީފެށި    ނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންާގ  ެގެގނައ މ އިޞްލާޙ   ަވނަ  9އެ ާގނޫނަށް    ،ފާހަަގކޮށް

  ށްފައިކަމަށް ބަޔާންކޮ  ޅަންވާނެށަހަލީހަށް ހ ށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިމަެގނައ ތެރޭަގއި އެފަދަ ާގނޫނ ތަކަށް އިޞްލާޙ 

ާގނޫނ ދަތ ރ ފަ  އެްއަގމ )   5/ 2009  ،ވާތީ ތެރެއިން  ަގއި ( ތ ރ ެގ  ކަންކަމ ެގ  ސިޓީެގ    ހިމެނޭ  އަދި  ފެންވަރ ަގއި  ރަށ  

ޚިދ މަތްތަކ ފެންވަރ ަގއި ޚިދ މަތްތަކާއި  ފޯރ ކޮށްދޭނޭ  ދާއިރާ  ދަށ   ެގ  ާގނޫނ ެގ  ހަދާބ ނެވިދިޔަ  އި  ދ ަގަގާވއި  ން 

ތަންފީކަނޑައަޅަ  ާގނޫނ   ވ ޛ އި  ކައ ންސިލ ބެ  ކަމާ  ންޒާރާއިކ ރާ  ވިލަރެސްކ ރެވޭނޭ   ތަކާހޭ  ކަންކަން  އެ  އެކ  

 ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    ެގނައ ން.  މަށް ޓަކައި ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއްނޑައެޅ ތަކެއް ކައ ސޫލ 

ާގނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ  މާއްވަނަ   49  އެޮގތ ން  މާއްފަހަތަށް    ދާގެ   ފަދައިން  އިތ ރ ކ ރ ން.އަންނަނިވި    ދާެއއް 

ފޯރ ކޮކައ ންސިލ  ޚިދ މަތް  ާގނޫނ ެގ  -ހ() 1-49 ؛ދިނ ންށްތަކ ެގ  ފޯ  މި  މިނިސްޓްރީން  ށްދޭންޖެހޭ  ރ ކޮދަށ ން 

މިނިސްޓްޚިދ މަތްތަ ތެރެއިން  ކަކ ެގ  ފެންވަރ ަގއި  ޚިދ މަ   ނޑައަޅާރީން  ސިޓީ  ނ ވަތަ  ފެންވަރ ަގއި  ރަށ   ތްތައް 

މި  ކޮފޯރ  ދަށ ން  ށްދޭނީ  ގަވާއިދ ަގާގނޫނ ެގ  ޮގތ ެގހަދާ  ރަށެއް  ންތީމަ  ިއވާ  ނިސްބަތްާވ  ޓީެއއްސިނ ވަތަ    އެ   

ނ މަށް ަގއި ފޯރ ކޮށްދިފެންވަރ ަގއި ނ ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރ   ން ރަށ ދަށ ެގ  ެގ )ހ(  މި މާއްދާ  -)ށ(  .ންނެވެކައ ންސިލަކ 

ކަ ދަށ ންއ ސޫލ   ގ ޅޭ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާ ޚިދ މަތްތައް  ނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ާގނޫނ ެގ  މި  ގަވާއި  ތައް  ދ ަގއި ހަދާ 
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  ދެއްަގއި ޞަޤްފޮނި މަ  މެން ވަރަށްއަޅ ަގނޑ   ،މި އިޞްލާޙ  މި ހ ށަހެޅީ ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    .ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

ހިންގ މަދިވެހި  އ ސޫލ ން  ޒީރ ކަލާ  ، ކޮށްޒ  މަރ ކަލާ  ދިވެހިރާއްޖެ ެގނައި ރާްއޖެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަިއ  ާގނޫނ ެގ  ށް   

ކައ ންތެ ބާރ  ލިބިދޭންށް  ސިލ ތަކަރެއިން  ާގނޫނ ތަކާއި  ޖެހޭ  އެހެން  އިޞް ފ ށ ތައް  އިޞްލާޙ ކޮލާއަރާ  ެއ  ޙ ތައް  ށް 

ބާ ޓަކައިރ ދިކައ ންސިލ ތަކަށް  އެހެންކަމ ންނ މަށް  އެދެ.  ައޅ ަގނޑ   ހ ރިެގމަޖިލީހ ިއްއޒަތްތެރި  މި    ،ނީ،  ހާ  

ބިލ     އެއްބާރ ލ މާ  ެގމެންބަރ ން މި  އަވަހަކަ  ވީއެކީަގއި  ފާސްށްއެންމެ  ކައ ޮގެގންވެ   ބާރ    އެ  ންސިލ ތަކަށްސް 

 އްޔާ.  ޝ ކ ރި  ޓަކައި ލިބިެގންދިއ ން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދޫ ދާއިރާެގ ވެލި   ފ ރ ޞަތަށް.ރެއްވ މ ެގބަހ ސްކ ލަނީ  އި. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވަމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއްޔާ  ޝ 

 ޤް.ޝަފީهللا ދ ޢަބް ބަރ  މ ޙައްމަދ ންމެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަފީޤްهللا ދ ބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްންއިރާެގ މެދޫ ދާވެލި

ދެކޭޮގތ  ައޅ ަގނޑ   ސް.ރައީއިްއޒަތްތެރި  ރިއްޔާ  ކ ޝ  ނަންބަރ     ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  )  5/ 2009ާގނޫނ   ެއއްަގމ  

އިޞް(އަާގނޫނ  ހ ށަހެޅ ްއިވ  މި  އިޞްލާޙެއް.  ށް  މ ހިންމ   ެވސް  ވަރަށް  ާގނޫނަލާމަލާޙަކީ  ެގނެވ ނ   ރ ކަޒީ  ށް 

އް އިތ ރަށް ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނ ތަ  ޓަކައި  ރިހަމަ މާނައިަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް ބާރ ތައް ދިނ މަށްފ   އެކީަގއި  ޙ ތަކާލާއިޞް

ެގ ސަބަބ ން ލާޙ  ެގނެވޭ އިޞްމި  ާގނޫނަށް    ެގރ ފަތ އާދެ! އެއްަގމ  ދަތ ރ   ދަނީ.  މ ން މިމަސައްކަތްކ ރެވެ  ހެދ ނ މ ެގ

ބޮޑ  ދެކޭޮގތ ަގ  އަޅ ަގނޑ  ދާިއރާަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވެސް  ހަމަަގއިމ   ިމއީވެފައި އި  ކަމެއް  ނެގ މ ެގ    ،ވާ  ލައިސަންސް 

ކެއް ކ ރެިވއްޖެ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަ  ،ންނަމަވެސްއެހެ  މައްސަލަ. ތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގ ޮގތަކަށް މި އޮންނަނީ.

މިނިސްޓްރީ އ    ކ ރަން.  ތްކަމަސައް އެ  އެކީަގއި    އާޓްރާންސްޕޯޓް  ދަށ   ،ނީ މީދ ކ ރައްއަޅ ަގނޑ   ާގނޫނ ެގ  އެ    ންމި 

ދަށ  އިޞްލާޙ ެގ  ައދިެގނެޭވ  ަގވާއިއެކ ލަވަ  ން  އެބަ ؛ދ އިލެވޭ  ާގނޫނ މީަގއި  ތަސްދީބ ނޭ  ދ ވަހ ެގ  މަސް  6ތާ  ގ ކ ރާ 

ަގ  ތެރޭގައި ހަދަންވާނެވާއެކ ލަވާލަންޖެހޭ  ަގާވއިދ ތައް  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  އެ  އިދ ތަކާއި  އެކަން ންވީމާހެކަމަށް.   ،  

ށް  ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަ   އިންތިޒާމ ނެޭގނެ  އިން ލައިސަންސް  އ ޅ އްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަަގއި ދިރ ކ ރެވ ނީމާ ރަށްރަށ 

އ އްމީދ ކ ރަނީ.   ލާމަރ އަޅ ަގނޑ   ާގނޫެއހެންވީމާ،  ފޮނިކަޒީ  ލިބިދިމީރ ނ ެގ  ނ މަށް ޓަކައި މިއަދ  ކަން ރައްޔިތ ންނަށް 

ިއޞްލާ ރަނަގޅ   ެގންނަވާ  މި  ފަރާތްތަކ ން  އިސް  ފ ރިހަމަަގޅ  އަހަމަ  ތަކަށް  ޙ ސަރ ކާރ ެގ  ތާއީދ ކ ރަން.  ށް  އަނޑ  

އ ަގޅ އަ ވަރަ  ،މީދަކީ އްނޑ ެގ  އިޞްލާޙ   ފާސްވެ،މި  ައވަހަށް  ޝ ކ ރިޔ ދި  ެވެގންގ ދީ ސްތަ  ށް  ިއްއޒަތްއްން.  ތެރި ޔާ 

 ރައީސް. 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މްއިތަޚަ ދ ައޙްމަ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ  ޚައިތަމ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅި

ނަން ާގނޫނ   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގއެްއަގމ ގެ )   5/ 2009ބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   ށް  (އަ 

މަކަށް  ކަ  ންމެ ބޮޑ  އެއްާވ އެބޭނ ންައޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ނައ މ ެގ ބިލ ެގޙ އިޞްލާ

އެްއޗެހީގެ   .އްކަންތައްތަ  ެގންސް ލައިސަ  ،އޮތީ ދ އެްއަގ ؛ދ ްއވާ  ރެޖިމ ަގއި  އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  ރޭޝަން  ޓްސްއްވާ 

ވެއްޖެ ކަމަށް  ޮގތ ން  އޮތް  ކަންތައްތައް  މިހާރ   އެްއޗެހި.  މިއްކަންތައްތަކާއި  ވާޔާ  ނަަގންީވ  އިސަލަ  ،ޮގތަކީ    ންސް 

ވިޔަ ިވޔަސް  ެގރެޖިސްޓްރޭޝަންސް،  ކަމ ަގއި  ކަމ ަގއި  ވެްއޖެ  ކ ރަން  މި  ،ކަމެއް  ނޫނިއްޔާހަމަ  މާލޭެގ  ކޮޅ ން   ،

މިނި އެސްޓްރާންސްޕޯޓް  ނޫނިއްޔާ  ވާ  ޓްރީ  ލައިސަ  ނ ވޭ.  މަކަށްކަ   ކަންތައްތައް  ނަަގންެވެގންސެއަދި  އްޖަކ   ކ ން  އް 

އަޅ ހާލ   އ ޅ ނ  އޮތީ  ެވސް  އެނިގފަކޮންމެ  ަގނޑަށް  ވަރަކަށް  ލައިސަވެސް  ެއއީ  ނަަގ.  މާންސް  އޭނާ  ަގއި  ލޭން 

އޮޓްރެޖިސް ރަށ   ، ވެ ތީންނާރީވެފައި  ނަަގން  ލައިސަަގއި  އެ  ކައ   އޭނަންސް  ރަށ   ލިޔ މެންންސިލ ބޭނ ންވާތީވެ،  އް  

ންސް  ވަރ ން ވެސް ލައިސައެ ؛އިގަ ތްަގނޑެްއެގ ތެރޭރާހަލަ ބޮޑ  ސަކަކަމާލެއަށް ލިޔ ން ފޮނ ވަިއެގން، އެ   ،ހޯދައިެގން

 ށް ނަޒީ ާގނޫލާމަރ ކަ  ،މަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން މި ެގންނަ ބަދަލ ތަކާއިލާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ނަައކަށް.ފައެއް ނެތް އޭނެިގ

އަބަދަލ  މި  ގަވާެގނެސްެގން  މިއިދ ތަ ންނަ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ކ ަގއި  ރައެްއކޮ  ކާތަ  އެ  ެއ  ަގއިށެއްށް   ،

ކޮށް    ންތައްތައްޝަން ކަޓްރޭރެޖިސް  ެގވެހިކަލްތަކެއް ހ ރި  ޅ ންގ    ކާށަތަކާއި އަދި އެ ރަންސް ހ ރި ލައިސަގ ޅ ން  ކާށަރަ

ރަން ކ އްތައް  ތައެ ކަން  ން، އެހެންނޫނީ މާލެއިންކަންތައްތައް ކ ރާކަށް އަސްލ  ލަސްވެެގ  ޖެހޭނެ. މާލެއިން އެނިމެން

އޮެވެގނެ ޮގތަށް  މިކަމ އް  އޮންނަ  ޮގތެއްަގިއ  ޖ މ ލަ  މިއީ  އަޅ ަގނ ވާނެ.  ބޭނ ަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމަކީ.  ނޑ   ންވާ 

 ޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. . ޝ ކ ރިއް ަގއި ބޭނެ ކަމ ރިހަމަ ޙައްލެއް ލިމިކަމަށް އެންމެ ފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޝިފާޢ  މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ
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ން  ރ ކަޒީ އ ސޫލ އް ލާމަތަރާވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއި ދިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ޝ 

ބަދަލާެގނެވ ނ   ހިންގ މަށް   ދަ  ްއކޮށްއެ  ބޮޑ   އެްއަގމ   ޚާއްޞަކޮށް  ދާއިރާތަކ ން،  އެހެނިހެން  ފަތ ރ ެގ  ރ ތ ދެން 

މ ހިންމ ންންނަެގ  އިންރާދާއި މަޖިބަ  ޖެހޭ  މި  ހ ށަހަޅ އްވަލީހަ ދަލ ތައް  އެ އްވީދެ އިށް  ހަމަ  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ    ތީ 

  ން. ިއއްޒަތްތެރި ރ  ދަންނަވަޝ ކ    ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ ކޮށްދެްއވި ފޭދޫ  ޕޮންސަރސް  ޞްލާޙ އި

  ރައްޔިތ ންނާ  ދިރިއ ޅޭ  އިތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަތޮޅ ތެރޭަގޚިދ މަ  ިގނަ  ޤަތ ަގިއ ެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގޤީޙަ ؛ރައީސް

ހޯދަންޖެހޭ   ؛ކެއްދިރިއ ޅޭ ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ން ކޮންމެހެން އެ ޚިދ މަތްތަ  އިއަތޮޅ ތެރޭގަ ގ ޅިފައި ހ ރި ޚިދ މަތްތަކެއް.  

ދަތ ރ ިގ އެްއަގމ   ޚިދ މަތްތަކެއް  ޚިގ ޅ ން  ފަތ ރާނަ  ހޯދަހ ރި  ފާހަަގކޮށްލަން. ކަން  ންޖެހޭދ މަތްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ  

އޮ ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި މިކަން  ޙަޤީޤަތ ަގމިހެން  އޮތް  ތްއިރ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ބޮޑަށް  އެންމެ    ، ޝަކ ާވއަކީ އް  އެ އި 

ޖެހ މާއެކ  އަންނަން  މާލެ  ަގންއް ނަ ންސެމާލެ އަންނަންޖެހ ން. އެ ލައިސަ  ،ޔަސްވި އް ނަަގން  ންސެލަކަށް ލައިސަސާމި

ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ  ދިވެހިރާްއޖެ މި ހިނާގ ނިޒާމ ަގއި މި  ބޫލ  ަގޚަރަދ ތަކ ެގ ޝަކ ާވ. ައޅ ަގނޑ     ބޮޑެތި  ޖެހޭންކ ރަ

. ވާންޖެހޭ ކަންކަން. އެ ކަންކަން ފ ދެންޖެހޭ ކަންކަންން، ހ ންނަ ފަސްަގނޑ ން  ނ ކަންކަމަކީ ރަްއޔިތ  މީހާ ހ ންނަ ތަ

ޮގ ާގނޫނީ  ޓަކައި  ެގންނަކ ރ މަށް  ބަތ ން  މަންޖެހޭ  މި  ފަރާޖިދަލ ތައް  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވަތ ލީހަށް   ކަމީވި ދެއް އިން 

  ެގޖިލިސް އިންތިޚާބ  ތ ންެގ މަކ ރާ ކަމެއް. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ  އ ފާ

ކެމްޕެއިނ19ް  އެޖެންޑާ ފަ  ތަކ ަގއިެގ  ވަޢ ދ ިވ  ލާމަރ ފ ރތިހަމަ  ،އިންދަވެސް  ނިޒާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގކަޒީ  ިއ  މެއް 

ތެރެއިން  ކަތްތަކ ެގ  ޒީ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާ މަސަލާމަރ ކަހިންގ ން ފ ރިހަމައަށް    އްޖޭެގއަދި ދިވެހިރާ   ،ކ ރ ންގ ދީސްތަ

އަ  ެގމެއް މ ހިންމ  ކަ  ފާހަަގކ ރެވޭ ޅ ަގނޑަޮގތ ަގއި  ދަތ ރ ފަ  ،ށް  ހ ރިގ ޅ   ރާތ ެއްއގައމ   ެގ  ކ ތަ ސިޓީ  ރަށްރަށ ެގ  ން 

ފޯރ ކޮށްލ ތަކ ކައ ންސި ޚިދ މަތްތައް  ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ  ކ ނ ދިން  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ެއ  އެީއ  ޮގން  ކަމެްއެގ  ތ ަގިއ ރެޭވ 

ދި  މި ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިމަކީ.  ޔ ދި  ވެެގންލ ދަބަ އިދާޮގތަށް  އަ  ރީވެހިރާއްޖޭެގ  ކައ ންސިލ ހިންގ މަށް  ތަކ ން  ދި 

ޚިދ މަތްތަރ ކޮފޯ ބޮށްދޭ  އަންނަ   ތިޑެކަށް  ފާހަަގކޮށްބަދަލ ތަކެއް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ބޭނ ންލައިރ   ރަށެއްަގިއ   ؛ން  ހ ރިހާ 

ފޯރ ކޮ ޚިދ މަތްތައް  މި  އެހެންކަށްދޭވެސް  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ހ ރ މަކީ  ެއއްޮގތްތަކެްއ  ރަށްރަށ ެގ ދިނ މ ަގއި  މ ން، 

ކައ ންކައ ންސިލ ތަކާއި ސިޓީތަކ ެގ  ޚި  ފޯރ ކޮށްދޭ   ތަކ ންލ ސި  މޮނިޓަރދ މި  ރަނަގޅަށް،  ބެލެހެއްޓޭނެ ކޮށް  މަތްތައް 

ކޮންމެހެން މ ހިންމ   ކޮށް އޮތ މަކީ  އެއް   ކާެވެގންދާ ޚިދ މަތްތަލ މި ބަދަ  ށްތެރެއަމި ދޫކ ރާ ބާރ ތަކާއި އަތޮޅ   ނިޒަމެއްކޭމެ

މިޮގތަށް މިހާރ    ،މީދަކީ އްއ   ަގނޑ މެންެގ. އަޅ  ށްލީއަޅ ަގނޑ  އެކަން ފާހަަގކޮ  ،ނޑަށް ފެންނާތީކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގ

އިތ ރ ން  ތަކެއް ނޫން. އޭގެ ތްމަދ  ގ ޅ ން ހ ރި ޚި ތ ރާމ  ދަތ ރ ފަހަމައެކަނި ެއްއަގ ؛މާލެއިން ފޯރ ކޮށްދޭ ިގނަ ޚިދ މަތްތައް

މިނިސް މާލޭެގ  ހ ރިރޯބަ  ރީތަކަށް ޓްވެސް  ލެވެއެހެން ؛ސާވެފަިއ  ރަށްރަށ ެގ  ލެ ިއ، ސިޓީަގލް ނަމަވެސް،  ވެލްަގިއ  ތަކ ެގ 

ކަ ސިޓީތަކ ެގ  ރަށްރަށާއި  ހ މިހާރ ވެސް  ދެވެން  ކެޕޭސިޓީަގއި  ވީއ ންސިލ ތަކ ެގ  ޚިދ މަތްތައް  ެއ  ރި  އަވަހަކަށް  ހާ 
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ނޑ ން  ފަސްަގތިބި،  ނ ޖެހިބޮޑެތި ތަކ ލީފ ތަކެއް އ ފ ލަން  ތ ން ހޯދ މ ަގއި ރައްޔިތަންތަނަށް ބަދަލ ވެ، އެ ޚިދ މަތްތައް  

ލިއެއްކޮ  މާފަސޭހަކަ ޚިދ މަތްތައް  އެ  ދެްއވި  ބިެގންށް  ވަދިޔ ން.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަތަށް  ބޮޑަށް   އިްއޒަތްތެރިރަށް 

 . ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ންސަޙަ އިކްރާމް މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން:ކެއް ކަދެހަވާ ޙަސަން ކްރާމްއި  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ށް މި ެގނެޭވ  (އަ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ ެއްއަގމ )  2009/5ނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ާގ

، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ދ ެއމް.ޕީ ނިހާ  ފަރާތަށްދެއްވި  އިން. އަދި މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަރައަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ ކ   ށްއިޞްލާޙަ

  ޮގތ ަގއިކ ރާ  ބޫލ ަގަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ   ތ ޤީޤަޙަޙަކީ  ލާމި އިޞް  ންބަރަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އާދެ!ތެރި މެއިްއޒަތް

އިޞްލާޙެއް އެމް.ޑީ.ޕީ.  މ ހިންމ   ލާަމރ ކަޒ   ންމިއީ  ޤައ މ   ކ ކ ރ މަށް  މި  މަސައްކަތ ަގއި  މި  މ ރާ  ހިންމ  ކ ރެޭވ 

 ވެސް  ހަމަގައިމ   ،އަރާ މިއަދ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ ނީމަށްތަޅ ަގނޑ  ހިރަން. އަަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ޮގތ  ެގ  މަސައްކަތެއް 

މިކަމާރާއްޖޭ ވެސް  ރަްއޔިތ ން  ދިވެހި  ހ ރިހާ  ތިބި  ރަށްރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  އެކ ރާނޭއ ފާ   ެގ  ދަތ ރ   .  މާލެއަށް  އީ 

ން  ، ރަށ  މަތް ލިބ މަށްދ ޚިމަދ ވެ، ރަށ ން މި  ވެސް    ހަމަަގއިމ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ހަދައިެގން އައިސް މާލޭަގއި  

 މި  ކަމެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް އަންނަ މަސައްކަތަށް އިތ ރ  ފ ރިހަމަމި  ޕީން ކ ރަމ ން  .ތްތައް ދިނ މަށް އެމް.ޑީމި ޚިދ މަ

ތަކ ން ނިކ މެ މިއަށް ތްއިދިކޮޅ  ފަރާ  ެގއަރާ މިއަދ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅީމަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންށްކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތަ

ަގނޑ   . އަޅ  ވެސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާނޭނައެއް އ ފެއްދ މަށް ކޮންމެ. ކޮންމެވެސް ފިތ ކޮންމެވެސް އެްއޗެކޭ ކިޔާނޭ  ވެސް

ބޮޑަށް ބަލަހައްއެ    ހަމަ  ވަރަށް  މި  މަންޒަރ   ކީއިންނަނީ.  ޓައިެގން  ކިޔާނީ  ކޭބާމިއަށް  މިއަމިއޭ    ބޭފ ޅ ން.   ދ  

ސް  ރައްޔިތ ން ވެދިވެހި  ހާ  މިއަދ  ހ ރި ؛ރައްޔިތ ންނަށްޮގތ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން މި އަންނަނީ  

 މި  ދ ންބައެއްކަން މަސައްކަތް މި ކ ރަނީ. މިއަދިނ މަށް ކޮ  ާގތ ން ޚިދ މަތްތަކެއް  އްޔިތ ންނާވިސްނަންޖެހޭ މިކަމަށް. ރަ

ޮގތ ން ބިލަކީ ވެސް މި މި ދެ  ރ ެގ ބިލ .  ޑ  ދަތ ރ ފަތ ިއ ހަމަ އިތ ރ  ބިލެއް ވެސް އެބަ ހ ށަހެޅޭ. އެއީ ކަނއެކ ަގ  ބިލާ

ޒަމާނެ ކ   އްއެތައް  ރައްޔިތ ން  އަންނަވަންދެން  މިއީ  ޝަކ ރަމ ން   ތައް ޚިދ މަތްންސިލ ތަކ ން  ކައ   ށ ގެ ރަށްރަ  ،ާވއެއް 

މި  ކަމެއް  ލިބިެގންދާނެ  ޙައްލެއް  ަމއްސަލައަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ.  ހި ދިވެ  ދެންއެ  އަޅ ަގނޑ  ކަމަކީ.    ނ ލިބޭ 

ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް  ހަރ ސި  ،ހ ރިހާ  ރަނަގޅ   ޮގތ ން  ކޮންބައެއްކަން ޔާސީ  ކ ރަނީ  މި  މަސައްކަތްތަކެްއ  ދަނާ 

އޮޅ ،  އި ވިސްނަ މަސަްއކަތްތަކާރައްޔިތ ންނަށް  ކ ރާ  މި  ސަމާ  ވާލަން  ޕީ.ޕީ.އެމް،  ވާންލ ދޭތެރޭ  ޚާއްޞަކޮށް   .
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މަސައްކަތްތަޕީ. ކ ރާ  މި  ސަ  ކާއެން.ސީން  އިޚ ދޭތެރޭ  އަންނަނީ  މާލ ވާން.  މި  ކ ރަމ ން  މަސައްކަތްތަކެއް  ލާޞްތެރި 

ބަލައިަގންނަ ރަދިވެހި ހ ރިހާ  ން އަޅ ަގނޑ   މިއަދ ެގ ސަރ ކާރާއި އެމް.ޑީ.ޕީކަން  ހ ރިހާ  ޮގވާލަން.    އްޔިތ ންނަށް ވެސް 

 ތަށް.ޞަފ ރ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫމެންބަރ .  ތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ފަރާތ  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  އެްއަގމ   ބިލ ،  މި  އިޞްން  ާގނޫނަށް  ޙެްއ  ލާރ ފަތ ރ ެގ 

ޓަ  ހ ށަހަޅ އްވަ ކައި  ެގނައ މަށް  ބިލ   ނިހާދަ  ވެ ދެްއވީތީއިމި  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ށް ފޭދޫ 

ކައ ންސިލ ތައްން.  ރ ދަންނަވަޝ ކ  ޮގތ ން  ކ ރަމ ވ ރ  ކ ރިވެބާރ   ލާމަރ ކަޒީ  މި  ސަރ ކާރ ން  މި  ޓަކައި  ންެގންދާ މަށް 

އަޅ ަގނޑ އިޚ  މަސައްކަތަށް  ޝ ކ ރެ  ސަރ ކާރަށް  ލާޞްތެރި  ރައީސްއިޚ ލާޞްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަަވން.   ؛އް 

ހާލަ ދަތި  ވަރަށް  މިހާރ ވެސް  މިތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތެއް  އ ޅަނދ   އީކ ރަމ ންދާ  ެގ ފަހަރ އިންޖީނ ލީ 

ކޮށް ެއްއ  ނ އް ބޭނ ންނދެސް އ ޅަރަށްރަށ ަގއި ކޮންެމވެ ؛ތަކ ަގއި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންތައް ންސް ހޯދ މ ެގލައިސަ

ސް ހޯދ މަކީ މި ރަށަށް  ންލަިއސަ  ، އެނަމަވެސްންދޭ.  ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް ނ ދެވޭ ފެންވަރ ެގ މީހ ން އެބަ ދިރިއ ޅެމ 

 ތިބޮޑ  ދަ  ވަރަށް  ، ެއއީ އިންތިހާއަށް ކަމަކަށް ނ ވާތީވެ ެއކަން ނ ކ ރެވިފައިވާތީ ވަރ ެގރެޭވނެކ   މާލެ ައއިސް،  އައިސް 

މިސާލަ  ވެފައި  ށްކަމަކަ ނ ކ ވަނީ.  ބަެއއް  ޒަމާ ؛ތައްތްފަރާދ ންތެރިކަން  ޅެކަށް  މި  ފަރާތްތަކަށް  ބެޓަރިއެ   ނ ަގއި 

ތ ން އެ ހާރ  މި އޮންނަ ޮގކޮންމެހެން ވެސް. ނަމަވެސް، މި އެބަ  ނ ންވޭ  ބޭކަހަލަ އ ޅަނދެއް  ކަލ ، ކޮންެމވެސް އެސައި

އަދި  ކަންކަން ނ ކ ރެވިފަ.  އޮންނަނީ  ރަށްރަށ ަގއި   މި  ރަށްރަށ ަގއި  ޚިލާ  އާދަޔާ  ،މިާއއެކ   ކ ދި  ކޮންމެހެން ފަށް 

މާ އ ޅަނދ   އިންޖީނ ލީ  ދ ިގނަ  އެހެންވީމާ،ްއވާކަށެ ތަކެއް  ނ ޖެހޭ.  މި  އް  މި ދޭ    ކައ ންސިލ ތަކަށް  ތެރެއިން  ބާރ ެގ 

ކ ރަންޖެހޭ އ ޅަނދ ތައް ބޭނ ން  ންމެހެންމިެގން، ކޮންންސިލ ން ވަކި އ ސޫލެްއެގ ތެރެިއން ނިކަންތައްތަކަކީ ވެސް ކައ 

ބޭނ ން ރަށްރަށ ަގއި  އ ޅަނދ ތައް  ގަވާއިދާލަކ  އ ސޫނ ކ ރެވޭނެ  ނޫން  މި  އަޅ ަގނޑ    ން  ކަމަށް  ހެދިެގންދާނެ    އެއްޗެހި 

  ، ންދާ މަސައްކަތަކީމ . ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ކައ ންސިލ ން ވެސް އަދި ސްކޫލް ތެރެއިން ވެސް ކ ރެވެރަނީކ ބޫލ ަގ

ރަ އެންއެ  ސަަވޔަރަންމަށެްއެގ  ޕްލާސްޓަލާމަތްކ ރ މަށް  ންޓް  އެހެން  ކ ޓިކައި  ވެސް   އަދި  އާލާތަތްތައް  ކަހަލަ 

  އެ ން  މ ިގނަވަހަމަ  ދަނީ    ރ ، އިންޖީނ ލީ އ ޅަނދ ފަހަދަނީ. ނަމަވެސްންިއ ނިންމަމ ރެވޭ ރަށްރަށ ެގ ޮގތ ަގބޭނ ންނ ކ 

ެއ ޮގސް،  ިގނަވެެގން   ށް މާައދަދަނޫން  ބޭނ ންވާ ވަރަށް    ެގން،. އިންޖިނ ލީ އ ޅަނދ ފަހަރ  ވެސް މަދ ކ ރެވިގައިރަށްރަށ 
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އ ނދަޫގއ  ވަރަށް  ރަށްރަށ ަގއި  ބައެއް  އ ނދަޫގ  އެ  ޅަނދ ތަކ ެގ  ޝަކ ާވ   ކަންތައްތަކ ގައިެވެގން  ވެސް 

ފާހަަގކ ރަން.    ށްކަމަ  ލިބެމ ންދާވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ވެސް  އިޞްލާޙ ގައިީވމާ،  އެހެން އަޅ ަގނޑ   ހަމަ   މި 

ާގނޫ އި  ށްނަލާމަރ ކަޒީ  ކޮންމެހެން  މި  ކަމަޞްލާޙ   ފެނިވަޑައިަގހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ސަރ ކާރަށް  އިޞްލާޙ  ށް  މި  ނެެގން 

ދެން އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވެސް  ކައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  އެޓަ  ކަމަށް  ވިދެއް އިހ ށަހަޅ އްވަ

ވިދާޅ  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  މީަގމިއަށް  ޮއވެއްޖެރަ  އިެވ،  ކަމެއް  އި  ޔާއް ނަގޅ   ޮގތަކަށް ކ ރެޙ ޞްލާއެކަެމްއ  ވޭނެ 

 ަވއިދެްއވ ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ްއކަދަވާހަކަފ ޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ  މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ާގނޫނަށް  5/ 2009ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނަށް މި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ  ެއއްަގމ    ،

ހ ށަހަޅ އްވަ  ؛ެގނެޭވ އިޞްލާހ  ދާއިރާއިމި އިޞްލާޙ   ފޭދޫ  ިއއްޒަދެްއވީތީ  މެންބަރަށް ޝ ކ ތްެގ  ދަންނަވަން.  ތެރި  ރ  

ވާހަކަދެއް  ، އެނިގލައްވާނެ ކ ރިން  މެކި ައޅ ަގނޑ ެގ  ބައެްއ  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަްއވަ  ާގނޫނ ން   މި  ، ފިއިންބަރ ން 

ހާސިލ  ފޯރ ކޮށްދޭއަޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިންވަރ ން  ބޭނ ންވާ  ޚިދ މަކ ރަން  ތްތައް ނެ 

ަގއި  2008ނޑ މެން  ންކ ރާ ކަެމއް. އަޅ ަގީގޔަ   އަޅ ަގނޑ   ނެތް މިންވަރަށް  އްއެއީ ޝަްއކެކ ރިއަރަިއެގންދާނެ މިންވަރ .  

އެރ ހަވާލ ިވއި  ސަރކާރާ މަރ ކަޒ ކ ރެވިފަ.  ބާރ ތައްވަނީ  ިގނަ  ަވރަށް  ވިސްނ ނީ  ަގއި  ސަރ ކާރަށް   ނ ވަތަ   ހިސާބ ން 

ންގ ން އެީއ  ރާތައް ހި، އިދާރީ ދާއިޅ ތައްއަތޮެގން ރާއްޖޭެގ  ށްޒ  ކޮލާމަރ ކަ  ،ނޑައެޅީ މެން ކަކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ 

  ، ކަމަށް. އެހެންކަމ ންޮގތް  ނ ން އެންމެ ރަނަގޅ   ށް. އަދި ާގތ ން ޚިދ މަތް ދިކަމަ  ތްރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ ޮގ

މި ެގނެވޭ  ާގނޫނ ތަކަށް  ފަދަ  ކ ޅ ދ އްފ ށީއެ  ބަދަލ ތަކާ  މި  ނ ވަތަ  ސި  އްކޮށް  ސިޓީއަކ ން  ބޮޑ   ކަހަލަ    ތި ބޮޑެޓީ 

ޚިދާއިރާތަ ރަްއޔިތ ންނަށްދޭ  ކ ރިއެރ ން  ކ ން  ފ ރިހަމަވާނެ  ދ މަތްތަކަށް  ވެސް  ވަރަށް  މިންވަރ   ކަެމްއ  ލިބިެގންދާނެ 

ދެ ާގނޫނ ެގ  ކަމ ަގއި  މި  މާ  ،4،  3ކެން.  ދެ  އެމި  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ާގނޫނ ންއްދާަގިއ  މި  ބ ނޭ،  ދިޔަ  ބ ނެވި ؛ބަ 

އިޞްލާޙާ ެގނެވޭ  އެ  ާގނޫނަށް  ަގވާއިދ އިލަކ ލަވަ ގ ޅިެގން  އިޞްލާތައްންޖެހޭ  ަގާވއިދ ތައް  ،  ާގނޫނަށް ޙ ކ ރަންޖެހޭ  މި 

އެހެންވީމާ، މިހާ   .ެގޒެޓ ކ ރަންވާނޭ  ެގސަރ ކާރ   ދިވެހި  އިނިންމަ  އިދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދަމަސް  6ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭތާ  

ެގޒެޓ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެްއެގ  އިތ ރ ެވެގންންކ ރެވެމ ކ ރ   ފަސޭހަ  ލިބޭ  ދެކެން.    ކަމަށް  ސަރ ކާރ ން    ންވީމާ،އެހެދާނެ 
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ޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ކެން. ޝ ކ ރިއް ދެ  ކަމ ަގއިހަމަވެެގންދާނެ  ރިމަސަްއކަތް ފ ޅ ތައް ހިންަގން ކ ރާ  ކަޒ ކޮށްެގން އަތޮލާމަރ 

 ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ައޙްމަދ  ސަންޙަ ންބަރ މެ ތްތެރިިއއްޒަ ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ދަތ ރ ފަތ ެގ   އެްއަގމ   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އިޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޙ ޞްލާާގނޫނަށް  ފޭޅ   ދާއިރާެގ އްވީތީ   ދޫ 

އަޅ ަގނޑ   ނަން  ެގން ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ަގމ އެއްކ ރ  ދަންނަވަން.  ށް ޝ ނިހާދަްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އި

ޔިތ ންނަށް އްހޯދާ ރަތް  މަދ ޓްރާންސްޕޯޓްެގ ޚިއި  ވެއްޖެ. މި ރާއްޖޭަގ  ސްވެ  ތެރި ރައީސް، ލަސްއި އިްއޒަތްދެކޭ ޮގތ ގަ 

ބާރ ވެރިކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ   އ ންސިލ ތަކ ެގނެ ޮގތް ާގނޫނ ން ކަށަވަރ ކޮށްދީ، ކަ ރެވޭަގއި މިކަން ކ އެކީ   ސޭހަކަމާލ އިފަ

މ ންދާ ކަެމްއ  މީެގ ކ ރިން އެތައް ތަކ ލީފެއް ރަްއޔިތ ން އ ފ ލަ ؛ތެރި ރައީސްއިްއޒަތްކ ރަން.  ބޫލ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   

ހަޅަންޖެހެނީ މާލެއަށް. ބޮްއކ ރަެއއް ވިޔަސް  ޖެހ ނަސް ހ ށަކ ރަންރީ ޓްސްޖިރެ  ބޮއްކ ރާެއއްފޫޓ     ފަސްފޫޓ     ފަސްމިއީ.  

ކ ރެވޭނެ ޓްރީއެ ރަށްތަކ ން ރެޖިސް  ، ރަށ  ޕިކަޕެއް ވިޔަސްޝްހޫރ ކޮށް ދ އްވާމަސް އަދި މިހާރ   ކަލެއް ވިޔައިދި ސައަ

އެ  ތް  ޮގ ހޯޕިކަޕް  ހެދީމާ  އާމްދަނީއެްއ  މީހާއަށް  ޮގދ އްވާ  ފަހިދޭނެ  އަޅ ަގތްތައް  ކަމަށް  ނޑ ެމން ވެެގންދާނެ 

ރައީސްިއއްޒަތް  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގ ލާމަރ ކަތެރި  ބާރެއް  .  ހ ރިހާ  ނިޒާމ ން  އޮންނައިރ ަގއިޒީ  ލް  ވެހިކަ  ދީފައި 

ޅ   އަތޮ  ،ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާއި ،ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކާއި ؛ރަށަށް  ،ކައ ންސިލ ތަކަށްރ މ ެގ ކަންކަން ވެސް ސްޓްރީކ ޖިރެ

މި ތަނަށް ޑޮކިއ މަންޓް   ންށަކ  އެ ރަ  ނޫނިއްޔާނޑ މެން އެބަ ދެކެންޖެހޭ. އެހެންކަމަށް އަޅ ަގ  ދޭންޖެހޭ  ށްތަކަކައ ންސިލ 

އެ   ހޯދާމަ ހޯދާށް ދިޔައިނަދާ ވާހަކަ ވެސް ދަްއކާ. އަދި އެ މީހާ އެތަ. ނ ފެނި ވާހަކަ ވެސް ދަްއކާެގއްލިދާ  ިއެގންވަފޮނ 

ހެދި  ނަނ ފެން ާގނޫނ ތައް  އެހެންވީާމ،  ދައްކާ.  ރައްޔިތ ން  ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް    ،ކ ރެވިގ ތަސްދީ  ،ވާހަކަ 

ޚިދ މަތް  ލ އިފަސޭހަކަމާ ލިބިދޭންޖެހޭ  ާގނޫނ ތަކ ން  ޚި ؛ެއކީަގއި  ފޯއެ  ތިބޭދ މަތް  ފަރާތްތަކ ން   ރ ކޮށްދޭން 

ެގ ހިތްތަކަށް އެކީަގއި ޚިދ މަތް ދޭން ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ން   ކަމާސް ައވަ  ،ރަނަގޅ  ނިޔަތ ަގއި   ، އްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތ ަގއިރަ

ކ ރަން ހ ންނަ ކަމަކަށް    ،ހ މާއިއެ މީހާެގ ހިތްހަމަޖެދިއ މ ން  ޚިދ މަތް އަވަސްވެ  އަށްރައްޔިތ  މީހާ  ،ޖެހޭވަންނަން އެބަ

ރައީސްދިއ ން.  ފަސޭހަވެެގން ދެންނެވިން ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ކ ރިން  ތަންކޮޅެއް  ޤާނޫނ އަސާސީެއއް    ،ައޅ ަގނޑ  

ން ވެސް މިއަދ   ހެދިފައި ހ ރި ަގާވއިދ ތަކ އަދި    ،އިރ ަގއި އަދި ކ ރީެގ ާގނޫނ ތަކ ން ވެސްއި ވ ޖޫދ ވެ މިހާހިސާބަށް އަ

ަގވާއި  ފ ށ އަރާ ކައެތައް  ެއ  އޮތް.  އެބަ  ވެސް  މިއަދ   ާގނޫނ ދެއް  ެއ  ައވަސްކޮށްފައި  ލިބިދޭންޖެހޭ  ންކަން  ތަކ ން 
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އެންމެހައި ކަންކަން ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނީ މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ފާސްކ ރާއިރ  އަނެްއކާ 

ަގ ެއ  ބަލާފައި  ަގާވއިދެއް  މިށ އަރައިެގފ   ާވއިދާއަނެއް  ައޅ ަގނޑ   ހިނާގ.  ކަންކަން  އެ  މިން  މިހާރ     ،ދެންނެވީހެން 

އަދިވެސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނ ހެދި ހ ރި   ،ންނައިރ ަގއި  ރަށްތަްއ ހިންަގން ބާރ ތައް ދީފަިއ އޮ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން

މަޢ ލޫމާތ ތައް ވެސް ނ ލިބި   އެބަ ދޭ. އަދި ޭއެގވެސް  ރަށްރަށް އެބަ ހ ރި. އޭެގ ތަކ ލީފ ތައް ވެސް ިމއަދ   ބައިވަރ   

ވެެގ ލަސްތަކެއް  އެހެންީވމާންއެތައް  ފާހަަގކޮށްލަން.  ކަންކަން ދާކަން  ފާހަަގކޮށްލީ.  މި  ނ ކ ތާ  މި  އަޅ ަގނޑ    ،

ނިމިެގންދާއިރ ަގއި ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް އެ ބާރ ތަކެއް ލިބިފައި އޮތް ފަރާތްތަކ ން ނ ވަތަ މިނިސްޓްރީއަކ ން އެ ބާރ ތައް  

ައޅ ދެވޭނެ ޮގތަކަށް  ބައްޓަންވެެގން  ކަންކަން  ދެކޭަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ކ ރަދިއ ން  ކަމެްއެގ  ންޮގތ ަގއި  ޖެހޭނެ 

ެއްއވެސް މިއިން  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ހ ރީ    ޮގތ ަގއި  ވަސީލަތްތައް  ހ ރި  ތަންތަނ ަގިއ  ެއ  ދިއ މ ން  ކަމެްއ 

ަގނޑ މެން އެބަ  ޅ  ތޯ ވެސް އަނެ ނިޒާމެއް އެ ތަންތާ ގާއިމ ކ ރެވިފައި ހ ރިއާއި އެ ވަސީލަތް ބޭނ ންކ ރެވޭކިހާވަރަކަށްތޯ 

މަ ކ ރަން ދިޔައިޕިކަޕެއް ރަޖިސްޓްރީ  ކޮށްފައި ހ ރިހާ ކަމެްއ ނިމޭއިރ  މާދަމާ ރަށ  ގ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތަސްދީ

ވަސީލަ ތި  މިތާ  އަދި  މީހާ  އްތެބ ނާނެ،  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  އެހެންވީއަނެތޭ.  ދާނީ.  ނ ެވެގން  އެކަން  މިނޫން ށް  މާ، 

ރޭިވެގ މިކަން  އަޅ ަގނޑ ޮގތަކަށް  ކަމަށް  ދާންޖެހޭނެ  ފ ރ   ލ ކ ރަން.ބޫަގ  ން  ދެއްިވ  ިއއްޒަތްތެރި   ޞަތަށްޝ ކ ރިްއޔާ 

 ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ ާގނޫޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫ)   5/ 2019  ނ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  މި (އަނ ެއއްަގމ   ެގނެޭވ  ށް 

ނިހާދަށް  ޞްއި މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވީތީ  މަޖިލީހަށް  ލާޙ  

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ލާޙަށް  ޞްމި އިެގ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަދި މި ާގނޫނ 

އި މި  ާގނޫނަށްޞްމިފަދަ  ލާމަރ ކަޒީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލާމަރ ކަ ؛ލާޙ ތަކަކީ  ޢަމަލ   ޒީއަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަން ާގނޫނަށް 

ލާމަރ  ރަްއޔިތ ންނަށްފެށ މާއެކ   ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ލިބެ  ކަޒީ  ޚިދ މަތްތަރަށްރަށ ން  ޮގތ ގަ ންޖެހޭ  ރަނަގޅ   އި  އް 

ާގނޫފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   މ ހިންމ   ވަރަށް  ާގނޫޓަކައި  މި  މިޮގތަށް ނެއް  ހ ރި  އެބަ  ާގނޫނެއް  އެތައް  މިފަދަ  އަދި  ނަކީ. 

ތިބެެގން   ރަށ ަގއި  ދެކެނީ  އަޅ ަގނޑ   ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  އ ޅަނދ ތަްއ  އިސްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ.  ދ ްއވާ  ެއއްަގމ  

ހެދި  ، ކ ރެވިޓްރީޖިސްރަ ރޯޑްވަރދިނަސް  އ ޅަނދ ތަކ ެގ  މި  ހަމަ  ،އަދި  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ަގރާޖ   މި    ،ޖެހިއަދި 
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ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިހާރ  ވެސް   ިގނަ  ކަންތައްތައް ކ ރެވ ަމކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި  ވަރަށް 

ހ ރި އެބަ  ތޮއްޖެހިފަިއ  މާލޭަގއި  ެއއްޗެރަރަށް  ވެހިކަލް  އެ  ދާންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީ ށަށް  އެހެންވީހި  ،  މާނ ކ ރެިވެގން. 

މާލެައށް ދެކޭޮގތ ަގއި  މަ ؛ތޮއްޖެހ ން  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ތޮއްޖެހ ން  ެގންނަ   ،ދާނެދ ވެެގންވެހިކަލްތައް 

ލެއް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ެގ އ ސޫމ ކ ރ ޖިސްޓްރީހައިން ރެޮގތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ. ރަށ ން ފަސޭ  ޮގތަށް ރަށަށް ެގންދެވޭ

ވެހިކަލްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރާ    ،ޞާދީ މަސައްކަތްތައް ވެސްތިޤ ވަންޏާ. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް އެ ރަށްރަށ ަގއި ކ ރާ އި

ިއޤ ތި ރަށ ެގ  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  އަދި  ހަލ ވިެވެގންދާނެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ޮގސް މަސައްކަތް  ކ ރިއަށް   ،ޞާދ  

ެވެގންދާނެ.  ރަށ ަގއި   ފައިދާއެއް  އެތައް  މީހ ންނަށް  ރައީސް ދިރިއ ޅޭ  ހ ރި  ؛އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ހަނދާން  ައޅ ަގނޑ  

 އެހީއަށް ބޭނ ންވާ ނ ވަތަ މިސާލަކަށް ރަނަގޅަށް ހިނަގން ޞަޚާއް ؛ެގ ދާއިރާެގ ރަށެއްަގއި ބައިސްކަލެއްއަޅ ަގނޑ މެން

މީހ ންނަ ހ ންނަ  ށް  އ ނދަޫގ  ބެލް ބައިސްކަމި  ރަޖިސްޓްރީރިޓަ،  ބައިސްކަލް  މި  ެއއްޗެއް.  އ ޅ ން  ނ ކ ރެިވެގން    އޭނަ 

ާގތްަގ ދ ށިން.  އަޅ ަގނޑ   ދަންވެނ ހާލ   މަސް  ައށެއްކަ  ހައެްއކަ،  ނ ވެެގން. ޑަކަށް  ކަމެއް  މި  އ ޅ ނ   ން 

ކަންކަން ހަމަޖެހ މ ން    މި  ންރަށ   ،ެގ ދަށ ން މި ބަދަލ  އައ މ ންއަޅ ަގނޑ ެމންެގ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ އެހެންނަމަވެސް،  

  ، ކ ރެވިމިކަމ ެގ އިންސްޕެކްޓް  ،ބެލި  ހިވަރަށް ފަސޭހައިން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރެިވެގންދާނެ. އެ ރަށްރަށ ން މި އެއްޗެ

ތ ަގއި  ޑ  ދެކޭޮގއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނެގންދާނެ.  ރަށ ަގއި ތިބެެގން މި ޚިދ މަތް ލިބި  ،ށް ޓެސްޓ ކ ރެވިއަދި އެ މީހ ންނަ

ނަގޅ  ކ ރިއެރ ެމއް މި ރަށްރަށަށް ލިބިެގންދާނެ އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބޭނީ. އަދި ވަރަށް ރަ  މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބަދަލެއް 

 ޞަތަށް. ވި ފ ރ  ޙ ެގނައ މ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްމި ާގނޫނަށް އިސްލާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްއި ދާއިރާެގ ނައިފަރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ނައިފަރ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މި ޝ ކ ރިއްޔާ  މަހ ެގ    އީމިއަދަކީ  ދ ވަސް.    6ޖ ލަިއ  ރައީސް ވަނަ  ދެ  ؛އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހ ެގ ރައީސަމަސް އިްއޒަތްތެރި  މި  ވީ  ހަހަމަލާ  ެގމްޒަޓެރަރި  ށް ދ ވަސް  އެ  ދެވިެގން  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭތާ. މަެއއް  ލާ 

ރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން މި މަޖިލީހ ެގ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ށް ވާ ޮގތެއް މަޖިލީހަކަށް ނ އެއް އެނޭގ،  ތަޙ ޤީޤަ

އިނ ަގންނަވާ  ެގ ާވނ ވާ އެނިގވަޑަ ތަޙ ޤީޤ   ،ހައ ސް ފޯރަމެއްަގއި ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަމ ން ވިދާޅ ވި ރައީސް ކ ލަބ އިްއޒަތްތެރި

އެ އަދި  އަހާފަ.  ައޑ   އެ  ދެރަވި  ވަރަށް  ލިބިވަޑައިަގމަނި  ކަމަށް.  ވާހަކަ  ތް ކ ފާނަށް  ހާއަނިޔާެގ  ވާހަކަ  އިކަ އްނީ،  ެގ 

ހިތަވިދާޅ ވި  ވަރަށް  އ ނދަޫގ.  އަހާފަ.  ށް  ައޑ ތައް  އެ  ރައީސްވި  މި ސަރ ކާރަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި  ޮގވާލަން  ައޅ ަގނޑ  
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މަމިއަދ    އިއްޒަތްތެރި  މި  ވެސް  ފަށަމ ން  ވާހަކަ  ރައީސްމި  ރައީސްވެރިކަން  ،ޖިލީހ ެގ  ޕާޓީެގ  ަގިއ  2023  ،ކ ރާ 

މަނިކ ފާނަށް   އެ   ިއ،ކ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަްއވަވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފ ރިހަމަ ތަޙ ޤީޤަ  ެގ ކެނޑިޑޭޓަށް ދެވ ނ  ހަމަލާއެމް.ޑީ.ޕީ

މި ސަރ ކާރ  އެސާންއި ހޯއްދަަވއިދެްއވާށޭ.  އިންމަނިކ   ފ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސާފާނަށް  ފެއިލްވާނެކަން  ހޯދައިދޭން  ފ  

ފެއިލްވާނެ  އެނގޭ އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރި  ކަން  ޢަމަލ ތައް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ    މިހާރ   ަގިއ  2023ޮގތ ން. 

ޔާމީނާ އެކ ލަވަ  ރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ހޯސަރ ކާރ   އިލާއެކީަގއި  އިންސާފ   ނަޝީދަށް  ރައީސް  ނަން.  ދޭދައިން 

ރައީސް އި  ؛އިްއޒަތްތެރި  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  އެހެން ޞްލާމަރ ކަޒީ  ތެރެއިން  އެްއޮގތްކ ރ މ ެގ   ލާޙެއްެގ  ާގނޫނ ތައް 

ާގނޫނަށް  ބޭނ މ  މި  ރައީސްަގއި  އި  މި  ،އިްއޒަތްތެރި  ދަތ ރ ަގތ ރ ގެ ޞްއޮތީ  މިއީ  ހ ށަހެޅިފަ.  ްއަގމ   އެ ؛ލާޙެއް 

   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ފޭދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ހ ށަހެޅ އްވި ލާޙ ޞްށް އިެގ ާގނޫނ . މި ާގނޫނަފަތ ރ ދަތ ރ 

އިޚ ލާމ ޙައްމަ ވަރަށް  ނިހާދަށް  ޝ ކ ރ   ތެރިކަމާޞްދ   އިޚ ލާ  ދަންނަވަން.  އެކީަގއި  މެންބަރ ެގ  ތެރި ޞްއިއްޒަތްތެރި 

 ެގތ ރ މ  ދަތ ރ ފަހ ރި އެްއަގ   ވެސްއަތޮޅ ަގއި  ޅ.  ،ނިޔަތެއް މިކަމ ަގއި އޮތަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ

ރާ  ޓްނަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދ ވަސް ހިނަގއްޖެ.  ށް ނ ރެ ިގނަ މަސްދ ވަހަމަސް  8ލައިސަންސް ނެޭގނެ ޮގތެއް ނެތި  

ެގ ބޭފ ޅ ން ހާޒިރ ކ ރެވ ނ  . މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީސިސްޓަމަކަށް ދިމާވި މައްސަލައެކޯ

ސ ވާލ ކޮށްލިންދ  އަޅ ަގނޑ   ސިސްޓަމަ ؛ވަހ   އެއީނަޓްރާ  ބޭނ ންކ   ށް،  މި  ހަދާއިރ   މި އިމްތިހާނ   ސިސްޓަމް.  ރާ 

ޓީ ބަލަހައްޓަމ ންދިޔަ ކ އްޖާ .ައއި  ،ވިދާޅ ވި  ؟އެއް ދިާމވެެގން މިހާ ދ ވަސް މި ވަނީ ކީްއވެެގންތޯސިސްޓަމަށް މައްސަލަ

  ، ދ ވަސްމަސް 8 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފިލައިފިއޭ ނޫނީ ަވޒީފާއިން ަވކިވީމަޭއ މި އ ޅެނީ މި އ ނދަޫގތައް ދިާމވެެގން.  

ނިމަސް  8 ލާމަރ ކަޒީ  ދެން  ދެއްދ ވަސް.  މިތަނ ަގއި  މެންބަރ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ވާހަކަ  ާގތަށް ޒާމ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކީމަ 

ހި ރައީސް.،  ނިއަންނަނީ  ބޮޑ   އިއްޒަތްތެރި  ފަދަ  އަދިވެސް  މިއޮތް  އ ޅެނީ  މި  ތެރޭަގއި  ޕެންޑަމިކ ެގ  ސިންާގހާ 

  މަސް   4  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   މި ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ވާހަކައަނެްއކާވެސް ދަްއކަން ؛ެގ ދާއިރާއަޅ ަގނޑ 

  4،  ތައް ހ އްޓ ވަިއެގންދާ މަސައްކަތް  ނީ ހޯދަން ކ ރަމ ން މިދަ. ރަްއޔިތ ން އާމްަގއި ރަށް ބާްއވަިއެގންނިޓަރިންވަނީ މޮ

ވަނީ ރައީސް.،  މަސް  ވާހަ  އިްއޒަތްތެރި  ދަްއކާ  ކައ ންސިލ ން  ކައ ންސިލ ން  ނޫން.  ިއެވނީއެއް  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ކަ 

އްޔިތ ން ނިކަމެތިވެއްޖެ.  ރައްޔިތ ން ހަނާވެއްޖެ. ރަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.،  ދައްކާ ވާހަކަ އޮތޯރިޓީތަކަށް ިއވެނީެއއް ނޫން

ދޭންޖެހޭ  އާ ؛ކ ން ކައ ންސިލަ ޕެކޭޖ   ކެއަރ  އެބަތިބި  ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ  ޔަޢާއިންމ ކޮށް  ވެސް  ީގލާތަށް.  ނ ން 

. އެކަމަކ  ކައ ންސިލަކ   ޖެހޭންކޭޖ  ދޭޕެ  އިދ ން ކައ ންސިލ ން ކެއަރލާ އެބަ އ ޅޭ ަގވާޢާއިވަރަކަށް  އަށްޑިހަ ނައިފަރ ަގއި  

އެކީަގިއ    ދާއިރާެގ ބައެއް ރަްއޔިތ ންެގ އެހީތެރިކަމާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޕެކޭޖ  ދޭނެ ފައިސާއެްއ،  ކެއަރ  ނެތް މިއަދ 

ިއއްޒަތްތެރި  ،  ތްވެސް ދިއްކޮށްލެވެން ނެ  ހިސާބ   ހާމާސްކ ަގނޑެއް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނީ،  އެ ކަންކަން ކ ރެވެމ ން

ލަިއެގން    ހޮސްޕިޓަލަށް ސިޓީއަތޮޅ   ،ވަސީލަތްތައް ެވސް ހޯދަން މި ޖެހެނީ. ެއ  ްއޔިތަކަށްސިލަކަށް، ރަކައ ން  ރައީސް
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ދ ަވސް ލިސްޓެްއ  މަސް  3ބޮޑ  ސަރ ކާރ ން އެބަ ބޭނ ންވޭ    .ފޮނ ވަިއެގން  ށް ސިޓީއަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ން ބޮޑ  ސަރ ކާރަ

މި ޖެހެނީ. އަނެއްކާ އަތޮޅ     ސްިއްއޒަތްތެރި ރައީކޮށްެގން،  ޑަބޮޑ  ސަރ ކާރަށް ދެވޭވަރަށް އެ ލިސްޓ  ކ    ،ކ ޑަކޮށްެގން

 ..ށް ފޮނ ވަން.ހޮސްޕިޓަލަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މްޤާސި ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ލާމަރ ކަޒ މި  އައިސް  މަޖިލިސް  މި  އައިސް،  މި  ކާރ   ކަންތައް  ކ ރ މ ެގ 

އަދި މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ހ ރިއިރ  ވެސް   ،ރ ެގ ސަރ ކާރ  އޮތްއިމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ެގންދަނީ.    ކ ރިއަށް

ކަންތައް ކަމެްއ  އެ  ހ ރިހާ  އެ  އިރާދަކ ރައްަވއިެގން  ކަމަކީ.  އ ޅޭ  އ ނދަޫގެވެގން  މި  އެއީ  ނޭނގ ނ .  ކ ރާކަށް   

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ށް. ވަރަށްކަޒ ކޮށް ނިމޭނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަލާމަރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެން

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލަތ ަގިއ  ހާިވޑ ެގ  ދަންނަވާލަނީ. ކޮ  އަޅ ަގނޑ  މި  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ހ ރި ހިސާބ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

ހޮސްޕިޓަލ ންފޯރ  އަތޮޅ   ވަސީލަތްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ސަރ ކާރަކޮށްދޭންޖެހޭ  ބޮޑ   ސަރ ކާރަށް،  މައި  ޖެހެނީ  މި  ށް   

ސްޓ  ކ ޑަކޮށްފައި އަނެއްކާވެސް އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލަށް މަސް ނަަގއޭ އެބަ. ލި  3ލިސްޓ  ކ ޑަކ ރަން  .  ޓ ނ ވާށޭ ލިސްފޮ

ޓ . އަނެއްކާ އެ ލިސްޓ  އެޕްރޫވްކޮށްެގން އަނބ ރާ  އްސެއް ނޫން. ކ ޑަކ ރި ލިސްއެއްޗެ   ، ރި ލިސްޓ މި ފޮނ ވަނީ ކ ޑަކ 

އަދި ކޮބައިތޯ   ؛ލަށް ހޮސްލިޓަމަސް ެއބަ ނަާގ އެތިކޮޅަކަށް އަތޮޅ   7މަސް،    6،  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ވަިއެގންފޮނ 

ހިންނަވަރ ، ކ ރެންދޫ. އަޅ ަގނޑ   އަތޮޅ ަގއި ދެން ވެސް މި ތިބީ ހަމަ ބޮޑެތި އާބާދީތައް.  ؟އަތޮޅ ެގ ދެން ތިބި ރަށްތައް

ޅ. ދަންނަވަނީ  ވާހަކަ  މި  ގޮ އަތޮޅ ެގ  އޮތް  ކަންތައްތަްއ  ދަންނަވަ  ތ ެގގެ .  މި  ރައީސް.  ނީ ވާހަކަ  ދެން    އިްއޒަތްތެރި 

ޖެހެނީ މި  ފޮނ ވަިއެގން  ކ ޑަ  ،އަނެއްކާ  ހޮސްޕިޓަލަށް  އަތޮޅ   ކ ރެންދޫއަށް  ސިޓީ  މާސްކ ކޮޅ ،  ބޭނ ންވާ  ހިންނަވަރަށް 
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ޝީލްޑ ކޮޅ  ފޭސް  ލާމަރ ކަ  ،ފޭންނ ންވާ  ިމއޮތީ  ސަރ ކާރ ގެ މިޮގތަށް  މި  ނިޒާމ   ރައީސް.،  ޒީ   2  ިއއްޒަތްތެރި 

. ކީއްތޯ ވާނީ ކޮންމެ ރަށަކ ން އެ ޚިދ މަތް ނ ވަތަ ކޮންމެ މަށް ޓަކައިލަތ  މެނޭޖ ކ ރ ހާމި  ވިޑ ެގ  ވީ ކޮ   ދ ވަސްއަހަރ 

ޗެއްތޯ  އްކޯ  ؟ބޭްއވިްއޔާސްޕިޓަލ ން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް  ހޮން ނޫނީ  ރަށަކ ން އެ ވަސީލަތް އެ ރަށެއްެގ ހެލްތ  ސެންޓަރ 

އެ ވަސީލަތްތައް   ،އެ ކަންކަން   ، ފ ޅަކަށް ނ ވަތަ އެ ކަންކަމ ަގއިނެވި ބޭމިއަދ  ހެލްތ  މިނިސްޓަރަކަށް ހ ން  މަދ ވަނީ

ބޭފ ޅަކަށްހޯ މަސައްކަތްކ ރައްވާ  ރަީއސް ؟ދ މަށް  ވާހަކަދައްކާިއރ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ނިޒާމ ެގ    ،ަގއި ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ 

ލަކީ.  ހާދަްއކާއިރ  ިމއޭ  ހަކަށްދޭ ވާކޮބި ރައްޔިތ ންނަށް ފަސޭހަރަށްރަށ ަގއި ތިބި އަތޮޅ ތަކ ަގއި ތި  ަގިއ،ވާހަކަދަްއކާއިރ  

ތ ރ  ެއއްެވސް ކަމެއް ކ ރާނެ ފައިސާެއއް ކޮށްފައި އިލަތ ަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްހާިވޑ ެގ ިމ  ކޮ   ކައ ންސިލަކ  ނެތޭ

ށް ނ ފެނޭ. އެކަމަކ  މިއަދ  ކައ ންސިލަކ  ނެތް. ފައިސާެއއް ސަރ ކާރ ން ދިއްކޮށްލެވޭނެ ތަނެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަ

ހޯދައިއި ފައިސާ  ހިލޭ  ންތިހާއަށް  ބިފި.  މި ސަރ ކާރަށް  ޮގތ ަގއި  އެހީެގ  ލޯނ   ޮގތ ަގާއއި  ބިލިއަލިއެހީެގ  ނ ން އަނ ން 

މިއީ ކިހާ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތަކަށް ދޭނެ ފައިސާެއއް ނެތް،  މ ަގއި ހޯދައިފިރައްޔިތ ންެގ ނަ

އަ ޖޯކެއްތޯ.  ލާޅ ަގބޮޑ   ވާހަމަނޑ މެންނަށް  އިވެނީރ ކަޒީ  މި  ދެން  ފަކައ ންސިލ   ،ކަދައްކާިއރ   ވަރަށް  ހ ން މި ތަކަށް 

ޖެނެރަލ ން ނަާގ ވާހަކަ.    ޙަކާލާޞްބޮޑ  އިެގނެވ ނ    ޖެނެރަލ ން ގ ޅިެގން ކައ ންސިލ ތަކަށް ސެކްރެޓަރީ  ސެކްރެޓަރީ 

މިއަދ  ސަރ ކާރަށް   ޢ ލާންެގ މ އްދަތ  ހަމަވީމާޑިން، އަޑިއަޑިން އިއަ ައޑި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފަިއ  ނަަގން އިޢ ލާންކޮށް

ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ   ހަމަވީީގޔަނިސްބަތްވާ ބައެއް  ބޭނ މ ަގއި އެ އިޢ ލާންެގ ޑެޑްލައިން  އިރ ަގއި ވެސް  ންކޮށްދިނ މ ެގ 

އަޑިައޑިން ފަރާތްތަކަށް  ނ ލާ  އެ  ،އެޕްލިކޭޝަން  ފ ރ ޞަތ ދޭތަނަން  ައޑިައޑިން  އަޅ ަގ  ކަށް  މި ތަން  ނޑ މެންނަށް 

ކޮބައިތޯ ކޮބައިތޯފެންނަނީ.  އެމް ؟،  ވާހަކަދައްކަން  ނިޒާމ ެގ  މިއަދ .ޑީލާމަރ ކަޒީ  ސަރ ކާރަށް  .ޕީެގ  ެގ 

މިނެޖެހޭިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން ލަދ ަގންނަންނިސްބަތްވެަވޑަ   ކ ރާ ޮގތް މީެގ ކ ރިން ޕަރފޯމްއޮތީ ކައ ންސިލ ތައް    . ދެން 

ޮގ މިނެކިރާ  ިގންތިކޮށް  މިިގންތިކޮށް  ބަދަލ ކޮށް  ތް  ރައީސް.،  ފައި އޮތީ  ރައީސް    މި  ިއއްޒަތްތެރި  ބަދަލ ކޮށްފަ.  އޮތީ 

މްކ ރާ ރަށަކަށް ނ ވޭ،  ޕްރޮޖެކްޓެއް ެގންދާ ރަށެއް ނޫނީ ކައ ންސިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ ޕަރފޯ  އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް 

 ސަރ ކާރ ން...މި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަސް ވިދާޅ ވ މަށް ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި ިއއްޒަތްތެރި  ފަހ މި ބިލ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  
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ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  )  2009/5.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޓަކައި ލާޙ ޞްއިށް  (އަާގނޫނ ެއއްަގމ    ެގނައ މަށް 

ހ ށަހެޅީ މި  ބިލ   ބާރ ވެރިކ ރ ވަ  ،އަޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލ ތައް  ތެރެިއން  ނިޒާމ ެގ  ާގތ ން    ރައްޔިތ ންނާ  ިއ،ލާމަރ ކަޒީ 

ިއއްޒަތްތެރި  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި.  ަގާވއިދ ެގ ތެރެއިން    ، މިފަދަ ޚިދ މަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން

ސް އެބަ ލަދ ަގންނަންޖެހޭ. ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ  ލާމަރ ކަޒ  ކިޔަން ވެއިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން   ؛ރައީސް

ފަށައަޅ ަގނޑ މެ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ަގއި  ފ ރަތަމަ  ބަޣާވާތަކ ންއިންެގ  ސަރ ކާރ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ،  

  އިލ ތަކަށް ހ ރިހާ ބާރެއް ކަނޑ ވާލަ ކައ ންސި  ،ެއޑްމިޓްކޮށްެގން ތިބެވައްޓާލ މަށްފަހ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ޕެރަލައިޒްކޮށް  

، މި ސަރ ކާރަކަށް މިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަމާކޮށްެގން ތިބި ބަޔަކ  މިއަދ  ނ ކ މެ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމޭ  ލެއަށް ހ ރިހާ ބާރެއްމާ

ލަދ ަގންނަންޖެހޭ.  ކިޔަިއގެ އޭ  ނ ކ ރެވެ ޒ ލާމަރ ކަ ވާހަކަދައްކަން  ރައީސް ން   ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެން ؛އިއްޒަތްތެރި 

ފޯރ ކޮށްދީ ބާރ ވެރިކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  ާގނޫނ ން  ލާމަރ ކަޒީ  މި  މިއަދ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   އެހީތެރިކަން   ،ާގނޫނ  

މި  ،ފޯރ ކޮށްދީ ރަްއޔިތ ންނަށް  ބާރ ވެރިކޮށްެގން  ދަތ ރ ފަތ ރ ކައ ންސިލ ތަްއ  އެއްަގމ   ހ ރި  ދިމާވެފައި  ެގ އަދ  

މި ސަރ ކާރ   އެކ ފަސޭހަކަމާޚިދ މަތްތައް އަތްފޯރާފަށ ަގއި   ެއއީ  ސަތެއް.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާ  ،ދިނ ން 

 ؛ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއްމަސަްއކަތް މި ކ ރަނީ.  އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ބިލ  ހ ށަހަޅައިެގން  

ވިދާޅ   ދެންމެ  ފަރާތްތަކ ން  ސިރެޓަރީ  ސެކް  ،ވެއްޖެ އިދިކޮޅ   ނ ވަތަ  ޖެނެރަލް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ތެރެއަށް  ލެކްޝަނ ެގ 

އަތްރ ކާސަ ރައީސް ބާނާ  ރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ފާސްކޮށްފައިވާނީައޅ ަގނޑ ؛ ވާހަކަ.  ާގނޫނ   ނޫންއެމް.ޑީ.ޕީ   މެން    ،އެއް 

ެގ  ން ލެކްޝަެގ ސިރީ ޖެނެރަލްރެޓަށް ސެކްއަދި ެއއްވެސް ފަރާތަކަ،  ޔާެއއް ނޫންސ ލްޖ މްހޫރިއްރައީ   ،ސަރ ކާރެއް ނޫން 

އަތް ޮގތަށްތެރެއަށް  ސިނ ބޭނޭ  ދީފައިވިލް  .  ބާރ   އެ  ސަރވި   ،ސަރިވސްއަށް  އޮތް  ސިވިލް  ދީފައި  ބާރަކީ  ސްއަށް 

ރީ ރެޓަކްސެ)  .ޖީ އެސްންސިލްެގށްފަހ  އެ ކައ ދި އެއަޝަނެއް ހެދ ން. އަސިލެކްޝަން ހެދ ން. މެރިޓް ބޭސް  ސިލެކް

ީމހ ންެގ ތެރެއިން  ންއިބޭސްރިޓް  ކ ރަނީ މެސިލެކްޓް  (ޖެނެރަލް އެއީ ފަސް   ؛ށްމެންބަރ ންނަކައ ންސިލް    ސިލެކްޓްވާ 

ނެޭގ ވޯޓަކ ން ނެޭގ  ން  ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިކައ ންސިލަރ ން ތިއްބެވި ކައ ންސިލެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ފަސް ކައ ންސިލ 

އ   އެންމެ ލިބޭނެ  މަޤާމ   ެއ  މީހާއަށް  އަ ސޫރަނަގޅ   ާގނޫނަކ ން  މިއީ  ބާރ ަގނޑ މެޅ ލ ން.  އެން  ާގނޫނ ެގ   ދީެގން 

ރ މަށް ޓަކަިއ  ކ ނަފިތ ކީ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން  މިއީ ؛ީއސްތްތެރި ރަ . ިއއްޒަތެރެއިން ނަަގންއ ޅޭ މ ަވއްޒަފެއްެގ ވާހަކަ

ދެކިތަންމެ ވާހަކައެއް  ކ ރެ  ،ޔަސްްއކި  ޙަވޭނެ  އެކަން  އެއީ  ނޫން.  މެޤީޤަޮގތެްއ  ކ ރެވޭނީ  ނޫން.  ބޭސްގެ   ރިޓްތެއް 

ކައ ންސިސިލެކްޝަންެގ   ވޯޓެލ ތެރެއިން  ނަާގ  މެންބަރ ން  ހ ންެގ  މެންބަރެއް  ސިލެކްޓްވާ  ތެރެއިން  . ނާނީްއެގ 

ައގ   ންެގ  ކ ން އަޅ ަގނޑ މެއިދިކޮޅ  ފަރާތްތަ  ެގންަގނޑ މެދެންމެ އަޅ   .ފާހަަގކޮށްލީޑ   އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނ

ޓަވައްޓާލ މަ ކ ރަށް  ފިމ ންދާކައި  ތެރެއިން    ވެރިތ ނަ  ހިވާހަކަިއެގ  ރައީސް  ވެ.ްއސާކ ރީތީވާހަކައެއް  ؛ ިއއްޒަތްތެރި 

އިޞްލާޙ (އަށް  ާގނޫނ ކ ރ މ ެގ  ދަތ ރ ފަތ ރ   )އެްއަގމ   2009/5 ެގނެވޭ  އަޅ ަގމި  ތެރެއިން  އައްޑޫ  ޑ މެންނަނ ެގ  ށް 
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ރަސި ތިބޭ  ތަކ ލީފ ޓީަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ލިބިެގންއްޙަތަކަކަށް  އްޔިތ ންނަށް  ިގނަނެދާލެއް  ލައިސަންސެއް ފަހަރަށް    . 

މާލެއަށް.ރަންޖެހ ނައާކ  އަންނަންޖެހެނީ  މި  ރަޖިސްޓްރީކ ރަޭގދޮ  ސް  ޕިކަޕެއް  އަންނަންޖެހ ނަ ންށ   މާލެއަށް. ސް  ޖެހެނީ 

ޖަމާކޮށްފައިނޑ މެއަޅ ަގ މާލެއަށް  ބާން  އޮތް  ރަްއޔިތ ންނާ  މިހަ  ރ ތައް  ޓަކައި  ެގންދިއ މަށް  ާގނޫނ ތަފަމައަށް   އްދަ 

  ލ މާރ ންެގ އެއްބާރ  މެންބައިއްޒަތްތެރި . އެހެންކަމ ން، މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ  ެގން މި ދަނީކ ރެވިޅި މަސައްކަތްހ ށަހެ

ޅ ަގނޑ ެގ  މަކީ އަދިއ ެގންާގނޫނަކަށް ވެ  ސް އަވަހަކަށް ފާސްވެމި ބިލ  ވީހާވެ ؛އި މި ާގނޫނ  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކީަގ

 ޔާ.  އް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްމީދެއްވަރަށް ބޮޑ  އ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވޯޓ ޔާ  ޝ ކ ރިއް މިއަދ   މެންބަރ .  ވޯޓަ  އިްއޒަތްތެރި  ބިލަށް  މި  ނަންބަަގޑީަގއި  އެޖެންޑާ  އަހާނަން.  ..  .ރ ށް 

 ޔާ. ރިއް ޝ ކ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޔާ  އްތ  އޮތިތ ރ  ވަގ އި  ،ތަކ ންޕޯޓ ކަތ ން. ދެން ކޮމިޓީ ރިރ  މަސައްކަތް ފަށާނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްނޑ  މިހާަގޅ އަ

 ؛ ށް. ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތްއީ ބަހ ސަތިދާއިބ  އަނބ ރާ އަންނާނީ

ނަންބަރ   އެޖެން  -{ 6.1}  ފަރާކާރ ެގސަރ   -6.1ޑާ  އިއް ކ   ،ތ ން  ދާއިރާެގ  ޢަބްދ ލްޣަނީ ރެންދޫ  މެންބަރ   ޒަތްތެރި 

ހ ށަހަޅ ޢަބްދ ލް ނަންބަރ   ާގނޫ  ،އްވާފައިވާ ޙަކީމް  މަނާކ ރ މ   2015/32ނ   ާގނޫނ (ައށް )ޓެރަރިޒަމް  ެގ 

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް.  ތްދޫ ދާ. ބިލެހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ންެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބައިޞްލާޙ 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ިއއްޝ ކ  ައޅ ަގނޑ   ރިއްޔާ  ރައީސް.  ހ ށަހެޅިޒަތްތެރި  ިމ  ޓެރަވެސް  އޮތް  އިޞްލާޙަށް  ެގރިޒަމްފައި    ާގނޫނަށް 

ތާއީތާ އ ނދަޫގދ ކ ރިޔަސް އީދ ކ ރަން.  ވެސް  ހ ރޭ.    ކަމ ަގއި  މި  ކަންކަން  ރައީސް  ކ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ރީަގިއ  މީެގ 

ތައަޅ ަގ މިހާތަޓެ   ،ރިބާއަކީ ޖ ނޑ ެގ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ހ ކ ންރަރިޒަމްެގ  ނޫނަށް  އަކޮށް  ިގނަ  ތި  ފައިދީދަބ ނީ  ބި 

ާގމަިއަގނކާރ ަގއި  ނިމިދިޔަ ސަރ  ؛ސީ މީހ ން. މިދިޔަޔާމީހ ންނަކީ ސި ޮގތެްއަގއި މި    ، އޮތީނޫނ  ބޭނ ންކޮށްފައިޑ  

ހައްޔަރ ކ ރަ  ވެރިން  ހައްޔަރ   ،ންސިޔާސީ  ެއކްޓިިވޓިސްޓ ން  ސިޔާސީ  ބޮޑ     ،ކޮށް އަދި  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި  ިމ 
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 ށް މި ާގނޫނަ  ވަނީ އިތ ރަށް  މެންނަށް މިނޑ އަޅ ަގއް. އެހެންނަމަވެސް،  ރ ން ނަަގމ ންދިޔަ ކަމެއް ސަރ ކާއެޑްވާންޓޭޖެ

މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  ން ދޭން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޖެ މި އޮތް ނާމާންކަމ ން އަރައިަގތ ނޑ މެއިތ ރ  ބާރ ތަކެއް ައޅ ަގ

އިތ ރަޙަ ާގނޫނ   މި  ވެސް  ފ ރިހަމަޤީޤަތ ަގއި  އިށް  ބާރ ތަކެއްކ ރަންޖެހޭ.  އަޅ ަގންޖެހޭދޭ  ބައެ  ތ ރ   ަގބޫލ ކ ރާ  .  ނޑ  

ރ  ވެސް. ކ ދިކ ދި މ އްދަތ ތަކަކަށް ތަފާތ ތަކެއް އެބަހ ރި. މި   މިހާ ހ ރީކީ  ރިޔާޑ  ތަފާތ ތަކެއް ނޫން ކ ބޮ  ތ ަގއި މާޮގ

ވަންދެން    48ބިލ ަގއި   ކ ރަންަގ 48 ؛ނ ކޮށްހާޒިރ ކޯޓަށް  ަގޑިއިރ   ތެރޭަގއި  ކ ރީަގއި  ނީޖެހެޑިއިރ   އިރ .  ަގޑި  24. 

ބަދަލ ތަކެއް އެކަހަލަ ކ ދިކ ދި  އައެބަހ ރި    އެހެންވީމާ،  މިކަޅ ަގނޑ   .  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ހ އްޓ ވ މަށް ންަގބޫލ ކ ރާ   

 ރ ތަކ ެގ، މި ބާދެން މި ބާރ ތައް ލިބ ނީމާ  . ޑ މެން ދޭންޖެހޭމަސަްއކަތްކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ބާރ ތައް އަޅ ަގނ ކައި  ޓަ

 ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްވ މަށް މަސައްކަތްމެއް. އަސްލ  އަމާޒަށް ާވސިލ މ  ކަަގއި ހިފ މަކީ މ ހިންބޭނ ން އޭެގ ހަމަޮގތ  

  އްހާ މީހ ން އ ޅޭ ސަތޭކައެ  އޮތް ތޭރަ ރިޒަމްެގ ފިކ ރ   ޓެރަ  ގައިރާއްޖޭ  ،ޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭއެކީަގއި ައޅ ަގނ   ތަކާރ މި ބާ

އަކަ ޮގތްޮގތ ންަގނޑ މެންޅ މަށް  ެއކި  މަނަށް  އެބަޢ   ލިބޭލޫމާތ   އެޞައްޙަ  ،  މަޢ ލޫމާތ .  ވަ  މިއީ  ރަށް ހެންވީމާ، 

 އަޅ ަގނޑ މެން  ންަވނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ އެ ފެނ ނީ މި ރާއްޖެއި  6  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދިޔަ މޭ މަހ ެގމެއް. އަކަބިރ ވެރި

ބޭނ ންވެއެްއޮގތަކަށް  މަސް  އަޅ ަގނވާ  ނޫން.  މ ޙަންޒަރެއް  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ނަޝީދަށްޑ ެމންެގ  މި    ،އްމަދ  

އި ރައީ މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ދެވ ނ   ށްސައްޒަތްތެރި  އެއީ  ހަމަލާއަކީ  ތިބޮމ ެގ  ބެވޭނެ ވަރިހަމަކޮށްލައިެގން 

 ވަރަށް ބޮޑ  އޮތީ  އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި  ،ބަލ  އެއްކޮށް ހަލާކ ވެދާނެކަމެއް ނޫން. އެއީ މި ރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤ 

ހޯދަވެ ދ ވަސް    60ތެރޭަގިއ. މިއަދަށް    ެގއަނދިރީ އެކަން  ައދިވެސް  އޭެގ    ިއ،ެގންދިޔައިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

  ،ސްހެންނަމަވެޫގތަކެްއ. އެކަންކަމ ަގއި ހ ންނާނެ އ ނދަ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން މި  ނޑ ށް ނ ދެވޭ. އަޅ ަގކަހަމައަ  ފާއިންސާ

ސްޕީޑާދާން ނ ދާ  ވީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެ   ާގތަށް  ަގބޫލ ކ ންކަމަށް  ރައީސްރެވޭނަށް  އިްއޒަތްތެރި    ،ހެންވީމާއެ ؛. 

ބޭ އެބަ  ހ އްޓ ވަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަން  އޮނ ންޭވ  ރާއްޖެއަށް  ނާމާންމިީއ  އެންމެ  ވެސް  ޙަ  ، ކަމަކީ  ތް  ޤީޤަތ ަގއި 

އި  ވެފަ ރ  ކަށަވަރ ޤ  ީމހަކަށް މިހާއޮތް ކަމަކީ މި ރާްއޖޭަގއި ދިރިހ ރ މ ެގ ޙައް   މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެފައިމިއަދ   

ދަން. ޙައްޤ  ވަރ  ހޯ މިން އައީ ޙަްއޤ ތެރޭަގއިކަންކަން. ކ ރަން. ޭއެގ  އީ ވަރަށް ިގނަދ ެވެގން އަޖޫއެމް.ޑީ.ޕީ ވ ނެތް.  

އަޅ ަގނޑ މި ހޯދަން  އައީންވަރ   ައޅ ަގނޑ މެ.  ެމން  އޭރ   މިންވަރ   ރަްއޔިތ ންޙައްޤ   ނ ންނަށް  ެއއީ    ، ވިސްނޭނަށް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ަގއި ދައްކާފައި އޮތީމާލިބެން އޮންނަނީ. މާ ނިކަމެތި ޤައ މެއްެގ ޮގތ    އް މެ ކަ  އްރެ ވަމިންކިހާވަރެްއެގ  

ފަ ވަރަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  ީގތިބީ  އަޅ ަގނ  2008ރ ކޮށް.  އަހަރ   ވެރިކަމާވަނަ  ލިބ ނ    ،އެކީަގއި   ޑ މެންނަށް 

ވެރިކަމާ  ފ ރަތަމަ  ިގނަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވަރަށް  ރާތައްލ ބަދަ   އެކީަގިއ  ބަދަލ ތަ  އެ  ެގނެވ ނ .  ތެރޭަގއި  ކ  އްޖެއަށް  ެގ 

ތެ އިސްކޮޅަށް  ހަމަ  ހޯ  ވާނެދ ރައްޔިތ ންނަށް  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ިގނަ  އެކީަގއި   ވާތަކާބަޣާދ ނ . 

ބަދަލ ކޮށްއަޅ ަގނޑ މެނ ވެރިކަން  އަހަރ ނިމި  ،ެގ  ހަތް  ވެތެރޭަގއިެގ  ދިޔަ  ކ ރީެގ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސް    30އޭެގ 
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ރ ަގއި ވެސް ކ ރެވ ނީ. އެ  ންެގ ސަރ ކާރައީސް ޔާމީ  ،ޔަ ފަސް އަހަރ މިދިނި  ،ގ ނަ  ދިހަތ ެގ  އަހަރ  ކ ރި މަސައްކަ

އަޅ ަގސައްކަތްމަ ސި ނޑ މެން  ކ ރެވ ނީ  ނިޒާމަށްެގނައި  ބަދަލ   ޔާސީ  އަެގނަިއ  ތެރެއިން  ރާއްޖެއަށް  ޅ  ެގ  ަގނޑ މެން 

ކ ރި  އެ އެެގނެވ ނ   އަޅ ަގނޑ ރ ންތަކެއް  މިއަދ   އެކަަމކ   މިމެންނަށް  އީ.  މިންވަރ   ،އޮތީ  ދިމާވެފައި  ހޯދ މ ެގ   ޙައްޤ  

މިންވަ  ،ގައިބަދަލ  ކޮންމެވެސް  ކ ރެވިރަެއކަން  މިހާރ   ކަށް  މިއަޅ ަގއްޖެ.  ފަށަންޖެހިފައި  އަލ ން    ،އޮތީ  ނޑ މެންނަށް 

މީހ ންނަށް ހޯދައިދިނ ން. އެ   އެކީ ދިރިހ ރ މ ެގ ހައްޤ  އެ ރީއްޗަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާދިވެހިންޖޭަގއި   ދިވެހިރާއް

ކ ރަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގ  .މަސައްކަތް  ަގބޫލ ކ ރާ  ފޮނ ވާައޅ ަގނޑ   ވެސް  ސަރ ކާރ ން  މިިއ  އޮތް   ފައި 

އި ިމ ހަމަ ރަނަގޅ  މާނައެއްގަ ެވސް    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ްމެގ ާގނޫނަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކަކީރަރިޒަޓެ  ،ކީ އިޞްލާޙ ތަކަ

ޓެރަރިޒަ   މި  ޖޭަގއިއްރާ ފިކ ރ މްެގއޮތް  މަސައް  ކ ރާ  ހ އްޓ ވަން  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ؛ ކަތެްއ.  އަދި 

އެހެން އަޅ ަގ  ކަންބޮޑ ވާ  ބޭނ ން.  ދަންނަވާލަން  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ޕާޓީެއއްމައްސަލަެއއް  ކޯލިޝަންެގ   ނޑ ެމންެގ 

ންބަރ ން މިތާނަގިއ ތިއްބެވި ބައެްއ މެ ؛އް މެންބަރ ންއެެގ ބަރީ ޕާޓީ ޖ މްހޫއޮފީހ ެގ ތެރޭަގއިޖ މްހޫރީ ޕާޓީެގ    ،ކަމަށްވާ

ހައްދަވަޕާޓީ  ންއަލ  އެ  އެއް  މަކ ރައް ން  މީަގވާ  ޕާޓީއަށް  ޖ މްހޫރީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކ ރައްވާ  ދަތިތަކެްއ    އިސައްކަތް 

ހަނދާންކޮ ލީޑަރަށް  ޕާޓީެގ  ޖ މްހޫރީ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   މަޖި ؛ނ ންބޭ  ށްދޭން ހ ންނާނެ.  ލީހަށް އެހެން 

އެނ ަގންނަ ވަޑައި ހ ވާ  އަތްދަށ ން  ހެން  ބައެއްެގ  އެހެން  ހި  މ ޅިންނަވަނިކޮށް  ޕާޓީގެ   .ކަމަށް  ނގައިދާނެޕާޓީ  އެ 

ށް އެބަ  ޅ ަގނޑައި އަތެރޭގަ . ޭއެގމ ެގ މަސައްކަތްއޮފީހ ަގއި މިހާރ  ކ ރެވެމ ންދާ މަސައްކަތަކީ އިތ ރ  ޕާޓީއެްއ އ ފެއްދ 

ނައިބ ޖ   ،ފެނޭ ޕާޓީެގ  ލީޑަރެްއެގމްހޫރީ  ތިމަރަފ ށީޮގ    ހ ންނެވި  މެންބަރ   ތ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  ެއ   ދާއިރާެގ 

އަމަސައްކަ ެއހެންވީމާ،  އ ޅ ްއވާތީ.  ެއޮގޅ ަގނތ ަގއި  ަމސައްކަތް  އެ  ހ ޑ   ކ ރ ން  ސިމަށް ޤާޮގވާލަން.    އްޓާލަންތަށް 

ކ ފާނ ެގ ޕާޓީ މަނި  އެ  ިއ،ންބަރ  މަޖިލީހަށް ވަޑައިަގންނަވަރި މެދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ  މިިގލީމާ  ،ވެސް ދަންނަވަން ބޭނ ން

އަލ  ސަލާވެސް  މަސައްކަތްކ ރަންން  ވަރަށް    މިތ   ަވގ   މި  . މަތްކ ރ މަށް  ހާލަތެއްަގއިއޮތީ  ޕާޓީ.  މްޖ   ،ނާޒ ކ   ހޫރީ 

މާ، އެ ޕާޓީ  ންވީއެހެ  ކްރަސީއަށް މ ހިންމ  ޕާޓީއެއް.ރާއްޖޭެގ ޑިމޮއި ދިވެހިޑ  ދެކޭޮގތ ަގނޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ވެސް ައޅ ގަ 

ވަގ ތ    މި   ،މަށްސިޤާ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  އިލްތިމާސްކ ރަންދިއ ން  އ ވި

ން  މަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގއެ ޕާޓީ ސަލާމަތްކ ރ   ،މ ހިންމ  ޕާޓީއެއް ކަމަށް ފެންނާތީ  އޮންނަންރާއްޖޭަގއި  ހިދިވެ

ޑ   ނޅ ަގއަ  .ކ ރިއްޔާ ޝ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ރ ނޑަށް ދެއްވި  ފ އަޅ ަގ ؛ޓަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްމަސައްކަތް ފަ

ޮގތ ަގ އަވަހަކަށްަގބޫލ ކ ރާ  ވީހާ  އިޞްލާޙ ޓެ  އި  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  ފާސްކޮ  ރަރިޒަމްެގ   ، ށްމިތަނ ން 

މަށް  ނޑ މެންނައަޅ ަގ އެކ ގައިސަމި  ކ ރެވޭނެއްކަތް  ކަން    ދިޮގތަކަށް  އަ ކަން  އެއީ  އެދޭއ ން  ވެސް  ޮގތްޅ ަގނޑ      .

 ޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ަގނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ން ޤާސިމް. ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިންބަރ . ކެޔޮޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ދެްއކެވ ން: ހަކަވާ ޤާސިމް އިންޙ ސަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ޝ ކ ރިއް ރައީސް `.  ިއްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޔާ  ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށް    2015/32.  މަނާކ ރާ  )ޓެރަރިޒަމް 

ސަރ ކާއިޞްލާޙ  ކ ެގނައ މަށް  ފަރާތ ން  މެދާ  ރެންދޫރ ެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވީތީިއރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ،ންބަރ  

މ ރެއް ނެރޭއިރަށް އަދި އަނޑިޔާރަކ  ކޯޓ ފަމި ާގނޫނ ަގއި ނެތް  ؛ ރައީސްރަން. އިްއޒަތްތެރި  ކ ޝ ކ ރ  އަދާމެންބަރަށް  

އ ޅޭކޯޓ  ނެރެން  ސަލާމަތީއަމ ރެއް  އެނޭގއިރަށް  އަންަގިއެގންކަން  ބާރ ތަކަށް  ފަނ  އެ   އި ހިފަ ން  ޔާރ ޑިޮގސް 

އިއްޒަތްއް  ހައްޔަރ ކ ރާކަށެ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ައދި  މެވެސް.  މަޖިލީހަށް  ތެރި  ، ވެވަޑަިއަގންނަވާތީ ންބަރ ން 

  އް މި ާގނޫނ ަގއި ބ ނެފައެ   ލާކަށް ެވސްއިން ނެރެ އ ކަމެންބަރ ތަކ ން ފޮނ ވައިެގން އެ  ދޮރަށް ސަލާމަތީ ބާރ   ސް  މަޖިލި

މީނެތް އިޞްލާޙ .  ާގނޫނ   މި  ެވސް  ކ ރިން  ާގނޫެގ  މި  މިޮގތަށް  ެވސް  އޭރ   އޮތީމާ،    ލާޙ އިޞް  ެގނ ކ ރެވ ނ . 

ކ ރިންތަންކޮޅެ ޤައ މ ަގއި    އް  ހ ރިމި  ހިނާގފައި  އެޮގ  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެތ ން  ެއޮގތަށް  ކ ރަން ކަން  ންނަށް 

ލާކަށް    ޖަލަށްއި  ފަ، ހިކީމާދެއް  ސިޔާސީ މީހާ ސިޔާސީ ވާހަކަ؛ އީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔަޫގެވެގން ދި އ ނދަތަންކޮޅެއް

ކަންތައްތަކެ އެކަހަލަ  އޭރ   އެހެންވެ  ނެތް.  ާގނޫނ ަގއި  ވެފަ މި  އޭރ   އ   އިއް  ތަންކޮޅެއް  އޭރ     ނދަޫގވި އޮތީމާ، 

މިންއަޅ ަގނޑ މެ މިހާރ   އިޞްލާއޮތް    ނަށް  ާގނޫނ   މި  ބަދަލ ވެ  ،ނަމަވެސް ކ ރަން.  ޙ ޮގތަށް  ހާލަތ   އްޖެ. މިހާރ  

އަޅ ަގލ ވިކަބަދަ ަގބޫލ ން  ައޅ ގަ ނޑ މެން  ކޮށްފިން.  ވެސް  އެ  ލޯބޭފ ޅަ  ނޑ މެން  ވަރަށް  ދެކެ  ބޭކ   އެފ ޅެބިވާ  ީއ  އް 

ނަ ބައްލަވާޝީދަރައީސް  އެ  ކީ.  ހާލ   މިހާރ   އެ ކޮ މަނިކ ފާނ ެގ  ބޭނ ންފ ޅ ވަނީ  ޅ .  ހ ރިހާ   ،މަނިކ ފާނ   ޤައ މ ެގ  މި 

ޓާ،  . ސައިހޮވ ން  ތީަގިއ ހަމަޖެހިެގން އ ޅެވޭނެ ޮގތް ގ މައ ޅ ން. މަދިރިހިލައިެގން  ހަމަޖެ  އި ނ ލަ  ރަކާ ތ ން ވެސް ބިރައްޔި

މަނިކ ފާނ     ވ ން. އެ  ރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ރައްޓެހި ތަނެްއެގ ޮގތ ގައި ވެސް ހ ނަކީތަންތަފަދަ    ރެންޓް، ރެސްޓޯފޭކެ

ބޮޑ     ކ ފާނ  މާމަނި  ކީ އެރަށް ަވޑަިއެގން ބޭނ ންފ ޅ ވީކާފާނ  ސަރ މަނިކ   އެ  ؛ބޮޑ   ކ ފާނ  މާނިމަ  އެ  ،ނ ންފ ޅ ވީކީބޭ

ނޑ މެން ވަރަށް  ހަމަހަމަކަން އަޅ ަގއިންސާފާއި  ،އްާވކަށް ނޫން. އޭރ  ރައްޔިތ ން ޮގވަމ ން ދިޔައީޑ ވަރެްއަގއި އ ޅ  ަގނ

ަގިއ ސ ޕްރީމް އް ފާނ  ރަނަގޅ  ފެންވަރެމަނިކ   އެ  ،ންވެވާހަކަ. ެއހެ  ވަމ ންދޔައީ އެބާރަށް ޮގނ މޭ. އެންމެ  ބޮޑަށް ބޭ

ހައްދަވަކޯޓެ ަގނ  ިއ،އް  ރިޔާސީ  އިމާއޭރ ެގ  ހިންާގ  ކޯޓ   ދެ  މަތީ  އެންމެ  ރާއްޖޭެގ  ހެއްޑ ވަރަކީ  ކަމ ަގއި  ދެިވ. ރާތް 

ީއ  . އެ ކަމ ަގއި ހެއްދެވި ބޮޑ  މ ހިންމ  ކޯޓ ހައިބަތ  ދެ ކޯޓަކީ ެއންމެ  އެންމެ މަތީ  އި،ތަނަވަސްކަން ދެްއވަ   ޖާަގިއެގ

ިއންސާފ  މީހާއަށް  ރަްއޔިތ   އަވަ  ވެސް  އަދިސްލިބ ން  ޓަކައި.  ބޭއްވ ނީމާ  ންއިންސާފ   ކ ރ ަމށް  ކަމެއް    ، ހ ރިހާ 

ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް    އިނ ލަ  ން ބިރަކާލިބ ނީމާ ހަމަޖެހިެގ  ސް ހަމަޖެހ މާއި ރައްކާތެރިކަންއެންމެނަށް ވެ  އިަގމިތާނ
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ަގއި ސަލާމަތީ  ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާރިން މި ބިލ  އިޞްލާޙ ްއވާތީ. ކ ފ ޅ ކ ރަަމނިކ ފާނ  ަގބޫލ   ވޭނެކަން އެއ ޅެވެސް ދިރި

އިސް ބާރ ތަކ  ވަރަށްން  ވެރިެގ  ވާހަކަފ ޅ ތަކ ެގ  ދެއްކެވި  ވަޑައިެގން  ވާ  މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހ ެގ  ިގނަ  ހަކަފ ޅ ތައް 

މެޒައިއް  ފާހަަގކ ރައްަވއިފި.  ތްތެރި  އެދެނީޅ ަގނ އަ  ، ންއެހެންކަމ ންބަރ ން  ވެސް  ައވަހަކަ  ،ޑ   ވީހާވެސް  ބިލ   ށް މި 

ެގން މަ  ،ސް ޮގކޮމިޓީއަށް  ނިންމަކޮމިޓީ  ކ ރ    އިރ ޙަލާ  މިޮގތަށް  މިކަން  އަޅ ަގފާސްކ ރ ން.  މިއަދ  ން  ނޑ މެންނަށް 

 މީހާއަށް ެވސް  ކަން ކޮށްދިންއެންމެ ރަނަގޅަށް ކަން   ،މި ދަންނަަވނީ  ސް. މިހެންްއޒަތްތެރި ރައީވައިފި އިކ ރ މަޖ ބޫރ 

ނެއިބަލަ އިހަށްލ މެއް  އަދ ވަހަ ތި  މިކ   ފެނިެގން  ޓަކަިއ    އެ  ،ދިޔައީ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  މަނިކ ފާނ  

ޮގތަށް   ދޭއެ  ކ ންތަންފީޛީ އިދާރާތަ  ،ކޮށްކަށް އިތ ބާރ ދާރާތަންވެ ތަންފީޛީ އިން. އެހެތަޔަ  ެގންދިހިނަގއި ކަންތައްތަކެއް  

އިޞްލާޙ  އަޅ ަގާގނޫނ   އެބަޖެހޭ  ނަމަވެ ނޑ ކ ރަން  އަޅ ަގމެން.  އިނޑ   ސް،  ތަންފީޛީ  ކަންކަން އެދެނީ  ދާރާތަކ ން 

 ތްތެރިއ ން. އިްއޒަހިތައިެގން ކަންކަން ކ ރިައށް ެގންދިނަށް ޙ ރ މަތްތެރިކޮށްާގނޫނީ އިމ ެގ ތެރެއިން ާގނޫކ ރަމ ންދާއިރ   

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . އިލްޔާސް ލަބީބްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ޅ ންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަބީބް ޔާސްއިލް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ާވ  (އަށް މި ހ ށަހެޅިފައި)ޓެރަރިޒަމް މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ   32/ 2015ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޔާ އިއްރިޝ ކ 

ޓެރަރިޒަމްެގ  ؛ ސްތާތަކެއް އެބަހ ރި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ޮގތ ން  ބެހޭ  އިޞްލާޙާ

ކ ރެވިފައި މީހ ން އެބަ ރިސްޓ ންެގ ޮގތ ަގއި ލޭބަލް. ޓެރަފަނީ ހިނަގން ފަށާ ހާރ  ވަމިރާއްޖޭަގއި   މި  ޢަމަލ ތައް މިހާރ 

ދަ މ ޅި  ތިބި.  ބާރ ތަކ ން  ސަލާމަތީ  ރާއްޖޭ  ،ށްމ ޖ ތަމަޢައ ލަތ ެގ  މި  ރައްޔިތ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ    ، ނަށް ެގ 

ނަމ ންދޭ.  ކޮށް ބ ފ ސާ  ތިބި ކަމަށް  ކާކ ރާނެ ފަދަ މީހ ން އެބަެގ މި ރާއްޖޭެގ ހިންާގ ވިޔަފާރިތަކަށް ނ ރައް ނޑ މެންއަޅ ަގ

ީއ  އާ ވާހަކައެއް ނޫން. މިމިީއ    ،ހަކަރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާކަމ ެގ ވާ  ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ މީހ ން މި  އޭެގ ސާދަ

އަން  ޅ ަގނޑ މެއަ މިއަދ   ކަމެއް.  މިކަމާޅ ަގކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ދޫކޮށްއިއަޅަ  ނޑ މެން  ޤައ މ   މި  ،ނަމަލައިފި  ނ ލާ   

އަޅ ަގނޑ މެންނަށްނ ކ ރެވޭލާމަތްސަ އެބަޚަބަރ   ނެ.  ރާއްޖޭ  ން  ބަޔަކ   އެނޭގ  އެތަށް  އެެގ  އަދި    ކިސީރިއާއަށާއި 

ހަޤައ މ ތަކަށް   އޭެގޮގކަށް  ރާމަތަނގ ދާޚިލީ  އަދި  ތިބިކަން.  މީހ ސްފައި  އެއްބަިއ  އަންތެރެއިން  އެބަ  ކަން.  ނަން 

އަށް ެވއްދ މަށް މަސައްކަތްކ ރާކަން.  ެގ ތެރެމީހ ން  އެ   ީމހ ންއިތ ރ  ތެރެއިން  މީހ ންެގ  ަގއި އެ  ރާއްޖޭފައި އަދިއައިސް

ކަމަކީ ޅ ގަ އަ ؛ ރައީސްރި  އިްއޒަތްތެ ކަންބޮޑ ވާ  ޢަމަލ ޓެރަރިޒަމިހާރ   ރާއްޖޭަގއި    ،ނޑ   ިގނަ  މްެގ  ހިންާގ  ތައް 
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ޤާ ތަޢ ލީމީ  މޮފަރާތްތަކަކީ  މީހ ން. އެމީހ ންބިލ   މީހ ން   . އެރޭބޭނ ންކ   ޓެކްނޮލޮޖީމީހ ން    ންދޭ. އެމ  ކ ރިއަރަޅެތި 

ެއ  ކަށް  އޮތޯރިޓީތަ އި އިންެވސްޓިޭގޓިވް   ބާރ ތަކާސަލާމަތީ  ށް އެބަ ހޯދާެގ މ ޢާމަލާތް ހިންާގނެ ޮގތްތައް އިތ ރަފައިސާ

ޮގތަށްނ ފެ އެއާ   އެ  ންނަ  ކ ރިއަރަމ ންދޭ.  ބާ  މީހ ން  ސަލާމަތީ  ތަްއ  ޤީޤ ތަޙ ފ ލ ހ ންެގ    ، ރ ތައްެއއްވަރަށް 

. ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ރަަގޅަށް ބަލަިއ ންޖެހޭވަރ ަގދަވާ  މް ސެންޓަރ ރ ޓެރަރިޒަނަލް ކައ ންޓަޝަ. ނެވަރ ަގދަވާންޖެހޭ

  ން ފޮނ ވި ެގ ަމޖިލީހަށް ސަރ ކާރ ރައްޔިތ ން  ،ނޑ މެންނަށް. އަޅ ގަ ނެންޖެހޭހޯދަތްތައް  ކ ރެވޭނެ ޮގޤީޤ ޙ ކަންތައް ތަ  މި

ން.  ށްދިނިސްއަށް ނ ޮގސް އެ ާގނޫނ  ބ ނި ޮގތަކަށް ފާސްކޮ. އަޅ ަގނޑ މެން ރިސެއަހަރެއްހާ ކ ރިން ާގނޫނަށް  ދޮޅ މީެގ  

އި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަށާމިއީ މި    ައއީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކޮށްދޭނަން.  ވެސް މިއަނެއްކާ 

މ ދަ އަޅ ަގނޑ ސްތަޤްބަލަރިންެގ  ޓަކައި  ކަމެއް.ށް  ކ ރަންޖެހޭ  މިައދ   މެން  އަޅ ަގނޑ މެން ނ   މިކަން  ކޮށް 

 ޑ މެންނަށް ސާފ  މިސާލެއް ިއހަށްދ ވަހ  އަޅ ަގނ     އެކަމ ެގ  ނެ.މި ޤައ މެއް ނ ލިބޭ  ށްކައަޅ ަގނޑ މެންނަ  އްޔާކޮށްލައިފިދޫ

މި   ،ދީމަގ ަގއި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް އަމާޒ ކޮށް މަޖި  ެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ހ ލީފެނ ނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖި

ރަމަޖީދީ  ެގމާލޭފ ރަ ދިހައި  ންޟާމަމަގ ަގއި  ފަހ   ހަލަބޮމަހ ެގ  އެންމެ  ޮގްއވާަގއި  ބޮމެއް  ވަގ ތ ަގއި  މިީއ  ލި  ލީ. 

ވެސް    ށްދިނ މަގ މަށް ޖާަގކަމެްއ ހިން  މީގެ ވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އިތ ރަށް  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބަލައިެގނެ ކަށް އެްއޮގތަ

މިން ކ ޑަ  ވަވަރ ން  އެންމެ  ދޫކ ރެވޭނެ  ތަންކޮޅެއް  މިެވސް  ނޫން.  އަައޅ ަގނޑ މެންަވގ ތ ަގއި    ގ ތެއް  ޅަންޖެހޭ  

އަޅަ ކ ރަންޖެހޭ  މި  ،އި ފިޔވަޅ ތައް  ކަންތައްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭ  ހ އްޓ ވަން  ؛ ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ނެ.ކަންތައް 

ޖަލ ތަކ ަގއި ތިބި    ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކ ެގ.  ތިބިއެބަ  ސްން މާލެ އައިފައި އެބަ ތިބި. އެ މީހ ރާމަތަކަށް މީހ ން ޮގސްހަނގ 

މާލެ ެގ    މީހ ން  މީހ ންެގ  އެބަ  އެ  މީހ ންޢާ ނޭ.  ެއކި   އެ  .ައއިސްފަ  ތިބި އެބަތައް  އިލާ  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ   މީހ ން 

އާ  .ދަތ ރ ކ ރަނީ  ރަށަށްށްރަ ކ ދި  ރަށްރަށ ން  އެ  ހޯދައިެގން  ޓްރެކ ދިން  ގޮވަިއެގން ކ ދިންއެ    .ކ ރަނީއިންން    

ޮގފަޅ  ފަރަށްރަށަށް  ޓްރެއިނިން ޅ އްސަ  ހިންަގނީރޮްގރާމ ޕްގ  ރަށްރަށ ަގއި  ބޮ  އެ.  ތައް  ހަދާނެ  ކ ދިންނަށް  ޮގތާއި ން 

ކަށް ބާރ ތަ  ލާމަތީހިންާގ. އެކަން ހިނާްގކަން ސައެބަ  ތައް އެ މީހ ން  މ މި ޕްރޮްގރާ  .ށްދެނީމިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދަސްކޮ

ާގ . ްއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަވ މަށް ޓަކައި  ހ އްޓ  އެކަން އެކަން  ނ ން  ނޫވެސް އެބަ އެނޭގ. 

 . އްބެވިމެންބަރ ން އެބަ ތި  އިްއޒަތްތެރި ކާ ބައެއް  ކޮޅަށް ވާހަކަދައް ދެ  މި ބިލާ ؛ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖާަގ

ޅެން ނޑ މެން ނޫއަޅ ަގ ؟ބޭފ ޅ ން މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތ ކ ރަްއވާ. ކޮން ކަމަކާތޯ.ސީ  ންޕީ.އެ  ،.އެމްކޮށް ޕީ.ޕީޚާއްޞަ

  ،ޖެހޭނެނަށް ސާފ ކޮށް އެނެގންއެ ބޭފ ޅ ން  .ން ދ ވާކަށެއްފަހަތ  ްއެގޓެރަރިސްޓެ އެހެން ކަމެއްަގއި  ،ސިޔާސީ ކަމެްއަގއި 

އައެމް.ޑީ. ވެސް  ސަރ ކާރ ަގއި  ކ ރީެގ  މިހާޕީެގ  އެމް  ރ ެގދި  ސިޔާސީ  ަގއިރ ކާސަރ    ޑީ.ޕީ.ެވސް  މީހެްއެގ  އެްއވެސް   

 ެއއް ނޯންނާނެ. ެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދ ވެފައަޅ ަވއި ބަލްެގ ލޭރިޒަމް ޓެރަތ ަގއި ފަހަ
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 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ނައިފަރ 

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްރާެގ ރ  ދާއިނައިފަ

ބިލާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ވާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދެކޮޅ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  ެގ  ންބަރ ހަކަ 

މި  ވިދާޅ ވީމާ  ވާހަކަފ ޅ ގައި ހިތާމަކ ރަން.  ޕީ.  ށްޙަިއޞްލާ  އަޅ ަގނޑ   ދެކޮޅެްއ   ން.ސީޕީ.އެން  ،މްޕީ.އެއަޅ ަގނޑ މެން 

 ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

މެންބަރ އިއް ޗޭ  ކޮށްލައްމަޑ  މެންބަރ އިއްޗޭ  ކޮށްލައްމަޑ ،  ޒަތްތެރި  ެއއްޗެްއ   ޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ 

މެންބަރ ،    !އާދެަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )  ފިލ ަވއިލަން.އޮޅ ން ޮއޅ އިްއޒަތްތެރި  އެއްޗެއް  ހަމަ  ލީ.  ލ ވައިންފިއަޅ ަގނޑ  

ައޑ ށްއަޅ ަގނޑަ ދާއި  ހ ޅ ދޫ  މެިއވ ނީ  އިްއޒަތްތެރި  ވިދާރާެގ  އަޑ  ންބަރ   މެންބަރ ންނޭ.   ،ޅ ވި  ދެކޮޅ   ބިލާ  މި 

ނޭނގ  ދާއަޅ ަގނޑަށް  ނަިއފަރ   މެންބަރ   ނީ  އިްއޒަތްތެރި  ސަބަބެއްަގންނަވަންަވޑައި ވެވާލ ހައިރާެގ  އާދެ! ޖެހޭ   .

   !ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ ެގންއި އާތާޒާމީ ނ ކ ނި ،ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

 

 ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން( މައްސަލަނިޒާމީ )

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަ

އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއް ބެއްލެވީޔާ  ޔައ މިްއޔާ  ފެނިވަޑައިރަީއސް.  ށް  އެމަޕީ.ޕީ. ؛.ސީޕީ.އެން،  ޕީ.ޕީ.އެމް.  ަގންނަވާނެމަ 

 ... އޮތީ މިހާރ  މި ބިލ  އައިސްފައި މި ؟މި ބިލ  ކީއްކ ރަންތޯ ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްބަތްވާތީވެ ނިޅ ަގނޑ އަ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ސްދެއްވ ން އެދެން.  ލައަކަށް ެގންޮގނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން( މައްސަލަނިޒާމީ )
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ައޙްމަދ  ޝިޔާމް  މެންބަރ ރ  ދާއިރާެގނައިފަ

 . ެގން..ޅިގ  އާމަލާރައީސް ނަޝީދަށް ދެވ ނ  ހައާދެ! 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރިއިްއޒަތްތެރި  ދެންފ ރ ޞަތ   ސްހ ބަށް  މެންބަރަ  ،  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.    ބެހޭ ނިޒާމާވެސް   

 ްއވ ން އެދެން.މައްސަލައަކަށް ެގންޮގސްދެ

 

 ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން( މައްސަލަނިޒާމީ )

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަ

އޮތް    އާހަމަލާދެވ ނ   މޭަގއި    6 އަިއސްފައި  އިްއޒަގ ޅިެގން  ރައީސްބިލެއް  ބޮޑަށް  ؛ތްތެރި  އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން 

 ތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ރ ޞަވަކާލާތ ކ ރަނީ. ދެްއިވ ފ  މިކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ރި ެމންބަރ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަބީބް ޔާސްއިލް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް ރަީއސް.  ިއްއޒަތްތެރި  އައިޕީ.އެން-ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލެއް  މިކަހަލަ  ކަންބޮޑ ވާނެ  ބޭފ ޅ ން  ެއ މަ.ސީ  ެއއީ   .

ންެގ ސަރ ކާރ ަގއި  ން ވެސް ކަން ކ ރަްއވަނީ  އެ ބޭފ ޅ ޕީއެމް.ޑީ.  ،ނީ އެހެން ސަރ ކާރ ތަކ ން ވެސް ބޭފ ޅ ން ހީކ ރައްވަ

. ފަކަށް ހަދާރިސްޓަޓެރަ ކ ރީންކ ހ ށް ޖަލަ ށްަގއި ރައީސް ނަޝީދަރެްއވި ޮގތަށް ކަމަށް. މި ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާރ ކަން ކ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ބޭފ ޅ ންެގ  ލީ  2000ޕާތީެގ  މި  ޖަކލަށް  މީހ ން  ިގނަ  ޮގތ ަގިއ  ޓެރަ  ،އަށްވ ރެ  ރިސްޓ ންެގ 

ބޭފ ފަ.  ލޭބަލްކޮށް ާގނޫއެ  މި  އެމް.ޑީ.  ނާޅ ން  ނެތް.  ސަބަބެއް  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  މެންބަރ ން  ދޭތެރޭަގއި  ވެސް ދިއަޕީ 

މި ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވޭ މި ޤައ މ ަގއި މި ބިލ    ،ސްޔަ ވާން އޮތީ. އެހެންވިޑ ކަންބޮ

ޕާޓީއެއް  އެްއެވސް ރައީމި   ؛ފާސްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލީޑަރެއް ޓެ  ،ސެއްޕާޓީެގ  ކަެމއްަގިއ   ެގރަރިޒަމްއެްއވެސް 

އ ޅެނީ މި    އަޅ ަގނޑ މެން މި  .ްއެގ ފަހަތ ން އ ޅ އްވާ ބޭފ ޅެަވއިެގންކ ންނައި ނ ކަމެއްގަ ބޭނ މެއް ނ ކ ރާނެ ސިޔާސީ  

ައޅ ަގނޑ މެ ޤައ މ ަގއި  މި  ސަލާމަތްކ ރަން.  ޖީލަށް  ޤައ މ   އަންނަން  ރައްކާލާސަ ންެގ  ރިކަމާެއކީ  ތެމަތާއި 

މިނިސްޓަރަށް  ައޅ ަގނޑ  ހޯމް   ؛ރައީސް ރި  ިއްއޒަތްތެ  . ޓަކައިކ ރ މަށްއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ކަމެްއ    ދިނ މަށްެގންޮގސް
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މިނިސްޓަރ އަ  ،ޮގަވއިލަން ހޯމް  ާގ  މަވިދާޅ ވީ  ޅ ަގނޑ މެން  ެގންނާމި  ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ހޯމް ނަމޭ.  ނޫނަށް 

އެ   ،ރިވާ ފަރާތްތައް ވާިގވެށް ޓ ންނައަޅަިއެގން އެބަ ތިއްބެވި ޓެރިސަހެޓްދީނީ   ؛އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް  ރ މިނިސްޓަ

ތްތަކަށް އެ ފަރާ ؛ކ ރާ ފަރާތްތައްލޭ ހ އްދަ  ،އްފަރާތްތަފަތ ވާ ނެރޭ  އެ މީހ ންނަށް    ،ށް ހިތްވަރ ދޭ ފަރާތްތައްމީހ ންނަ

ދޫ ވެސް  ތަންކޮޅެއް  ނ ތިއެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބަލާކަށެއްކޮށްެގންނ ވާނެ.  ފާސްކޮށްފަިއ    .ބޭކަން  ާގނޫނ ތައް  މި 

އަޅ ަގނޑ    ؛ތްތެރި ރައީސް ިއްއޒަ  . ކަންތައްތަކ ން މި ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި  މި  ، ޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަނީއަ

އެހެން ސަބަބެއް-ޕީ.ޕީ.އެމް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ބޭފ ޅ ން ؛ޕީ.އެން.ސީއަށް  ދީނާވެރިކަމ ަގ  ެގމި  އެތައް    އި  ކަމެްއ  ޚިލާފ  

އަޮގސްޓ ންެގ  ޓެރި  ،ކ ރިއިރ  ހެޓް  ދީނީ  މިޅަިއެގތ ަގއި  އެ  ން  ކ ރާ  އަޅައެބޭފ ޅ ން  ކަމަކާ  ިމ   .ނ ލަްއވާއްއްވެސް 

އެ  ބޭފ  ގ ޅ މެއް  މީހ ންނާ ޅ ންނާއި  ކޮން  އަޅ ަގނޑ އޮތީ  ބަލަތޯ  ވިސްނަންޖެހޭ.މެން  ވެސް.އެމަޕީ.ޕީ  އި   ، ށް 

. މިީއ ތި އް ނޫނޭޖެއެ .ޕީެގ ެއކަނި ރާއްމް.ޑީަގނޑ މެން އެައޅ    ިމއީ  ތީ،އޮ  ވާލަންއަޅ ަގނޑ  ގޮ ޕީ.އެން.ސީއަށް ވެސް  

ރާބޭ ވެސް  ސަލާމަތްކ ރެފ ޅ ންެގ  ޤައ މ   މި  ބޭފ ޅ ންވޭއްޖެއޭ.  ތި  ބޭފ ޅ ންނަ  ންނާ ޓެރިސްޓ   ނީ  އެ  ށް ދ ރ ވެެގންނޭ. 

ކ ރިއަނ ދީ  ހިތްވަރ  ކ ރިައށްށްމިކަމާއިެގން  ވަރަށް  ރޫޓްއައ ޓްރިޓެރަ  ނޭ.ސްެގންޮގ  ދާންޖެހޭ  ެއ    ކޮށްފައި ސްޓ ން 

ޙައްޤ    ދޭންޖެހޭ  ސަލާމަތްކ ރަންއަދަބ މީހ ންނަށް  ޤައ މ   މި  އިއްޒަތްތެރި  ދީ  ބިލަ؛ ރަީއސްޖެހޭ.  މި    ށްއަޅ ަގނޑ  

އެބަ ތިބި    ސްއިއަ  ތިބި މީހ ން  ސްއަށް ޮގސްފަިއ ައއިމ ތަކަށް ހަނގ ރާމައ އި ެއކި ޤަސީރިާއައށާ  ،ކީ ތާއީދ ކ ރާ ސަބަބަ

ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް.  ރނިޓަމޮ މީހ ން    ތެްއ ނެތް. އެ. އެ މީހ ން ބެލޭނެ ޮގއެކީަގިއ ދޫކ ރެވިފަ  ކަމާމިނިވަން ލޭަގއި  މާ

ާގނޫނީކ ރ މޮނިޓަރ ނެތްޖާަގ  ޮގތ ން  މަށް  ބ ނަނީ  ެއއް  އެ  ފ ލ ހ ން  އެހެންީވމާކަމަށް  ބާރ   .  އެ  ާގނޫނ ން  މި   ،

ސަތޭކަދޭންޖެހޭ ސާދަ  ވ ރެ.  ބާރ ތަކަށާއިސަލާ ؛ިގނަ  އަށް  ރާއްޖޭ  ،މަތީ  ރައްޔިތ ންނަށާމި  ރާއްޖޭަގ  ،އިެގ    އި މި 

ބި ކޮށްފަިއ ތިބި މީހ ން ތިޮގތ ަގއި ފާހަަގ  ެގރިކަމެއް ބިރ ވެއަށް  އްޖެއި މި ރާ ންނަށާވެރިރިފާިވޔަކޮށްފައި ތިބި  އިންވެސްޓ  

އެބަ ޖެހޭ   އެ މީހ ން  ،، އެ މީހ ންެގ ކަންތރައްތައް  ބަލައި މީހ ން. އެހެންވީމާމިކަން ބަލަން ތިބި  ،އެ ބ ނަނީ  ވާހަކަ

މީ  ،ރިހެބިލިޓެޓްކ ރަން މޮެއ  ޖެހޭ  އެބަ  އެ  ،ކ ރަންނިޓަރހ ން  މީހ ން  ޓެްގ  ބައެ  އެ  ޅ  އަ ޖެހޭ  ވެސް  މީހ ން ވަިއެގން 

 . ސްތައް..ޝަންޕަރޭއޮމި ހިންާގ ކަނޑ މަތީަގއި. ބަލަން. ެއ މީހ ން އޮޕަރޭޝަންސްތައް ެއބަ ހިންާގ ހަރަކާތްތައް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ފަރ  ދާއިރާެގނައި ،ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްއާދެ! ނި

 

 މީ މައްސަލަ( )ނިޒާ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަ
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ރައީސް ބާރ ޤާނޫނ އަސާސީން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ؛އިްއޒަތްތެރި  އ ފެދިލިބިެގ  ސިފަން  އޮތް  ޕީ.އި  ޕާޓީއެއް  ކީ.  އެމަ .ޕީޔާސީ 

ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވތީ  ގ ޅ    ރިސްޓ ންނާރަޓެމް  .އެޕީ.ޕީ ހިތާމަކ ރަންަގއަޅ  ވަިއެގން  ިމ    ، ނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

 ...ނީދަ ނެއް ނޫންތޯ މިތައް ހައްދަވަިއެގން މި ސަރ ކާރ ންޓްންއެްގރިމެ  ންއިސަރ ކާރ  ޕްލީބަރެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދޫ ދާއިރާެގ  ހ ޅ   ،ވޭށް ައޑެއް ނީ ަގނޑަކައަދި ައޅ   !ފާހަަގކ ރައްވާ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ަގނޑަށް ކަށަވަރ ވި ކަމަކަށް. ައދި ހަމަ އަޅ ގ ޅ   ރިސްޓ ންނާ.އެމް ޓެރަމެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް ޕީ.ޕީ  އިްއޒަތްތެރި

ށް  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ  ،ންބަރ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ  ،ލަބީބްލްޔާސް  އި މެންބަރ   ރި ވާނެކަން. އިްއޒަތްތެނ ކ ރައް

 ެގންޮގސްދެއްވ ން އެދެން. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަބީބް ޔާސްއިލް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ިއްއޒަތްޝ  ރައީކ ރިއްޔާ  ޕީ.ސް.  ތެރި  ެއްއޮގތަކަށްެވސް  ޓެރަޕީޕީ.އެމް،  އަޅ ަގނޑ     ގ ޅ ވީކީ  ޓ ންނާރިސް.އެން.ސީ. 

ން ކ ރަްއވާ ކަންތަކަށް  ޅ ފ އެ ބޭ  އި،އްލަވަ ކާރެްއަގއި ނ ބަ .އެމް ސަރ ޕީ.ޕީ  ،ާވ ކަންތައްތައް ފ ޅ ން އެ ކ ރައް ނޫން. އެ ބޭ

ދަންނަވާލަން   އަށްޕީ.އެން.ސީ  ، ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑ ަގޅ އަ   . ެއކަމަކ މި ދަންނަވަނީ  ލައްާވ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ނ އިއަޅަ

އ މ  ވީމަ  ންެގ ވެސް ޤަމިއީ ތި ބޭފ ޅ   .ކޮށްދެްއވާށޭފ ރިހަމައަށް ތާއީދ   .ރ ލ ން ދެއްވާށޭއެއްބާށް  މި ބިލަ  ،ބޭނ ންވަނީ

ން މަސައްކަތްކޮށްެގންނޭ  ފ ޅ ހ ރިހާ ބޭ   ކޭ.މީ ކަމެމިއީ ޤައ   .މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއކަނި ކަމެއް ނޫނޭ  .ންޖެހޭސަލާމަތްކ ރަ

ސަލާމަތްކ ރެ މިކަމ ން  އޮތީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭވެން  ތި  ހިތްވަރ .  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ންނަށް ހ މީ  އެ  ދީ،ފ ޅ ން 

ނ ކ ރައްވަ ލިބޭހިތްވަރ  ކަންތަކަށް  އަޅ ަގނއް  ކަން  ޑ މެންޗޭ.  އ ޅޭއިރ ސިޔާސީ  ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ    ކަމ ަގއި    ދާ ފައިތި 

ބޭނ މ ގައި ހިތްވަރ ދޭނެގ މ ެގ  މީހ ންނަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަންތަކަށް  ެއކަހަލަ  ފެނޭ.    އަޅ ަގނޑ މެން   ތަން  އެއީ 

މެ  ދ ކ ރަންޖެހޭ އެންތާއީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލަށް  ،ނޑ  ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅ ަގކ ރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާބޫލ ަގ

  ، ދަނީ   އެ  އެކީ އ ޅެމ ން  ހ ން މި ރާއްޖޭަގއި މިނިވަންކަމާިގނަ މީރެ  އަށް ވ   1400ނ ރައްކާތެރި    ،މ  ކަމަކީންމ ހި

އެ ކ ރަމ ން  ކަމެއް  އ ފަ  .ދަނީ  ބޭނ ންހާ  އެއްޗެއް  ބައެއްބޭ  .ދަނީންމ ދައްބޭނ ންހާ  މިނ ންހާ  އިތ ރަށް  މީހ ންެގ    

ެގން އި ވަ އް ބަލަންޖެހޭ. މި މީހ ން ޓެގްއަޅ ން ކ ރާ ކަމެމީހ   މި  .ދަނީކ ރަމ ންރެއިންޓް  އްދަިއ،ރކްެގ ތެރެއިން ވަނެޓްވޯ

މޮނިޓަރ  މި މި  ކ ރަމީހ ން  ކަނޑ މަތީަގއި  ހިންގާ ޕްރޮްގރާމީހ ންެގ  ންޖެހޭ.  ހިންާގފަޅ   ، މްތައް    ، ރަށްރަށ ަގއި 

ހިންގާ ޅ ފިނޮ ދަންވަރާ  ،ތަކ ަގއި  މިއެ  ރޭަގނޑ   މީހ ންކީ  ހިންާގްގރޮޕް  ެގ  އެބަ  އަ  ކަމަށް  ރާމް  ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ލިބޭ މަޢ ލޫޙަޞައް  .މަޢ ލޫމާތ   ލިބޭ  މި މާތ   މޮކަންތައްތަ  .  ޮގޓަރނިއް  ހޯތްތަކެއްކ ރެވޭނެ    ާގނޫނ    .ދަންޖެހޭ 
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ފަރާތްތަކަޛ ތަންފީ ައޅ ަގނޑ ކ ރާ  އެކަން  ލިބިެގން  ބާރ   މި  ކ ރެވެމެންނަށް  ޮއތީށް  ރައީސް  .ން   ؛އިްއޒަތްތެރި 

 ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  . އެ މީހ ންއެބަތިބި  މީހ ން ވެސްބޭނ ންވާ    ނަގޅ ވާންރަ  މި މީހ ންެގ ތެރެއިން އައިސްއެއާެއކީ  ހަމަ

ށް ބޭނ ންވާ  އް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަތަޝަން ސެންޓަރ ބިލިޓޭ. ރިހެން އެބަ ޖެހޭތްތައް ހަދަޮގ  ބިލިޓޭޓްކ ރެވޭނެރިހެ

ޓްރެ އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ރަންޖެހޭއިންމީހ ން  ފައިސާ  މީހ ންނަށް  ބޭނ ންވާ  މަޖިލީ އެކަމަށް  މި  ދޭންޖެހޭ.  ބަޖެޓ  ހަ    ށް 

ކ  ދެކޮޅެއް ރަރި އެްއވެސް މެންބަތެން ިއއްޒަތްީގށް ޔަ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑަ  އަންނަ ބަޖެޓަށް  އްވާއިރ  ސަރ ކާރ ންށަހަޅ ހ 

ސްޓ ންނަށް އޮތް ރިޓެރަ  .ހަދަން  އ މަކަށްއަކީ ޓެރަރިޒަމް ފްރީ ޤަމި ރާއްޖެ  ،. ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީނަހައްދަވާނެކަން

ޤައ މަކަށް އޮތް  ޤައ މ ޖާަގ  މި  ޮގތަކަށް  ނޫން  ބިނާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤަންކ ރަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޑަކ ޑަ  ކ    ،އ މަކީ ޖެހޭ. 

ކަމަކ އ ޤަ އެންމެ  ހިންާގ  ޤައ މ ަގިއ  މި  އިމެއް.  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ެވސް  ޭއެގ  ފ ނ   ޞާދ ތިޤ ން  ހިނަގއިދާނެ.  ޑިެގން 

ޖީލަކަށް ވެސް   ންނަ ދެން އަ  ،ެގ ދަރިންނަށް ވެސްން. އަޅ ަގނޑ މެ ނޫންންޏަކ ަގނޑ މެން އެކައަސަރ ކ ރަން އޮތީ އަޅ  

އެދެނީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއހެންވެ  އޮތް.  އެބަ  ނ ރައްކާ  މެން  ،އޭެގ  ހ ރިހާ  މިއިްއޒަތްތެރި  އޮތް  ބަރ ން  މި  ޮގތަށް   ބިލ  

ށްފަހ  އިތ ރަށް ބައްދަލ ކ ރ މަ  ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާލ މިޓީ ސްޓޭޖ ަގިއ ބައްދައާ ބެހޭ ޮގތ ން ކޮމިއަދި    .ފާސްކޮށްދިނ މަށް

ޔާ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއްވަރަށް ބޮޑަށް ޝ   .ންށްދިނ ވިހާވެސް ައވަހަކަށް ފާސްކޮ  އެކީ  މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކާ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ފީފ  ޢަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  ށީ. ވިލ ފ މެންބަރ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކ ޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފީފ ޢަމެންބަރ  ޙަސަން ދާއިރާެގ  ށީވިލ ފ 

  ޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ރ މ ެގ ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިރިޒަމް މަނާކ  ރަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޓެ

އަޅ  ތާއީވެސް   އާދެ!  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  މާއްވަ  21ސާސީެގ  ާގނޫނ އަ  ެގަގނޑ ެމންދ ކ ރާ  ބ ނަދާނަ  މި   ؛ނީަގއި 

ޤާއި އަމިއްލަ މިނިވަންކަާމއި ނަފްސ  ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ރ މ ެގ ޙައްކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިރިހ   .ދިރިހ ރ މ ެގ ޙައްޤ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ފަހެ،އޭ  ލިބިެގންވެ  ބަޔާ  16މި  މާއްދާަގއި  ާގންވަނަ  ހަދާފައިވާ  ަމތީން  ޮގތ ެގ    ނޫނަކާ ކޮށްފައިވާ 

މީހެއެްއޮގތަށް   އެްއވެސް  ކިމެނ ވީ  ޙައްޤެއްއްެގ  މިއިން  މިނިވަންކަމ   ބައިން  މިންވަރެއް   ެގނ ވަތަ  އެްއވެސް 

ރައީސް  .ނިގ ޅަިއަގނެވިެގންނ ވާނޭ މިދަންނަވައިލީ ؛ިއްއޒަތްތެރި  މާއްދާ  މި  ހަމަ ބަ  ،އަޅ ަގނޑ   ފަރާތްތަކ ން  އެއް 

  . އިނޭގތޯ  ވެފަޭއ. މިހެންނެއް ނ ބ ނެވޭނެނަ އެހެރީ މަރ  ޙައްޤ އޭ  ،ންީވއޭނަ މަރާލައޭ  ،ރެކޭނި މީހަކީ ކާފަވެފާޅ ަގއި މި 

ޤާނޫނ އަސާސީަގ ވެސްމި  އިސްލާމްދީނ ަގ  އި  މާތްެވެގންވާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިޮގތައަދި  އޮތީ  ކަންތައްތައް  މި  ކަށް  އި 
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މެރ އަމިއްލަ  .ނޫން ީމހ ން  ޮގއަިމއްލައަށް  ބ ނާ    ،އިވަ މަށް  މި  މީތިމަންނަމެން  ގޮ ކަފަރެ  ހަކީމިވެނި  ިމވެނި   ،ަވއިކޭ 

ދެ! ެއޮގތަށް ހިތްވަރ ދޭ  އާ ؛ދަންނަވާ ފަރާތްތައްމި  .ނެ ކަެމއް ނޫންއްަގއި ކ ރެިވެގންވާވެސް ހާލެ އް އެ ކީކަމެއް ކ ރ މަ

ވެސް އެފަރާތްތައް  ޢަމަލެއްރަނީ  ކ     މި  ެއހެންވީމާ  .ޓެރަރިޒަމްެގ  މިފަދަ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ާގނޫނ   ، 

  ، ދޔައީ   ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މިއާދެ! އަޅ   ؛ރައީސް  ތެރިިއއްޒަތްބޫލ ކ ރަން.  ަގނޑ   ަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ހިންެގ

އެ މާލޭެގ  ކާރ ބާރޫމި  މަހ ެގމަޖީދީ ؛މަގ   ބޮޑ   ންމެ  މޭ  ިމދިޔަ  ދ   6  މަގ ަގއި  ޮގއްވާލައި  ވަނަ  ބޮމެއް  ރޭ  ވަހ ެގ 

މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޮގސްފަިއ އޮތް ކަ  ދެން  ެގ ފ ރާނަފ ޅ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ރައީސް 

މި މާލޭަގއި ވެސް   އި،ޖޭަގޑ މެންެގ މި ރާއް އޮތީ. އާދެ! އަޅ ަގނ ކަންތައްތައް ޮގސްފައި މިހިސާބަށް އެހާ .ނީބޫލ ކ ރެވެަގ

ރަށެއްގަ އަދި އެހެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ެވސް  މިއަދައި  ދިރިށް  އަމިއްލައަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޙައްޤ  އ ކ   ޅ މ ެގ 

ކަންތައްންނ ވާ  ލިބިެގ މިައދ   މިހިސާބަށް  ޮގސްފައި  ދ ނިޔޭ  ތައް  އެކި އޮތީ.  ޓެރަެގ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ރިސްޓް  އެކި 

ހިނަްގމ  ހިންަގމ ން  ޖަމާޢަ  .ދޭއެބަ  ންޖަމާޢަތްތައް  އެ  ހަނގ ރާމަގ ޅި  ތްތަކާއަދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެގން  ކ ރ މަށް 

އެބަޖެރާއް ފޮނ ވަމ ން  މީހ ން  ވެސް  އެހެންވީމާދޭއިން  މި.  ހޯދައިފަދަ  ،  ފަ  ،ފަރާތްތައް  ާގނޫނީ ރާތްތައެ  މެދ   ކާ 

މި   ! އަޅ ަގނޑ އާދެ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ  ެގންވެފައި މިމ ވެޗަށް ލާޒިެގ މައް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންއެޅ ންފިޔަވަޅ  

  ، ޅ ވޭދާފ ޅ ދައްކަވާއިރ ަގއި އެބަ ވި ވާހަކަން ބަރ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެން  ،ކީމ  ބޭނ މަންންމެ މ ހިފ ރ ޞަތ  ނެގ މ ެގ އެ

މީވ ރެ    ރަށްަގޑިއި  24 މ އްދަތަކަށް  ކ ރިަމއްޗަށް  ފަނޑިހަކ   ދިގ   މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ ހާޒި ޔާރެްއެގ  ރ ކޮށްެގން 

  ! ވަނަ މާއްދާއަށް ބައްލަަވއިލަްއވާ  16ސާސީެގ  ނޫނ އަ ާގ މި. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނ ލާ ހައްޔަރެއް ނ ކ ރެވޭނޭ  ޔާހ އްދަ

އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތް   ކ ން މި ދަންނަާވ މ އްދަތ . އެހެން ާގނޫނައަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތ  ދީފަ  ނާނެކަންތައް އޮންމި  

ޢ ަގއި  މޮކްރެޓިކް މ ޖްމަތަމަ. އެއީ އެހެންވެސް ޑިފަސީަގއި ފ ރ ޞަތ  ދީސާޤާނޫނ އައޮންނާނެ މި  ނެ ޮގތް  ނ ވަތަ ކ ރެވޭ

 ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް މި ޤާނޫނ އަސާސީ އެެގ އިތ ރ އެ މ އްދަތ  ؛ ކ ރަންކަންތައްތައް  އިއެ ާގނޫނ ަގ  އިކަންކ ރާ ޮގތަށް ބަލަ

ބަްއޓަންކ ރެވިފަ މި ޤާނޫނ އަސާސީއޮތީ  ވާހަކަ.  އެ  މާއްދާއަށް  ވިފަިއ އެބައޮތް ޔެ ރަނަގޅަށް ލި  ަގއި  އެްއ  ހަމައެކަނި   .

އަޅ ަގނޑ     ވ މަށްދާޅ ވި އެ ިވދާޅ ވާނެ ކަމަށްދަތަކަށް ހައްޔަރ ނ ކ ރެވޭވ ރެ ދިގ  މ އް  ަގޑިއިރަށް  24ބަލައިެގން ެއއީ   

މި މ ޖް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ؛މިހެން  ތީއޮ  ދަންނަވަން  ޑިމޮކްރެޓިދ ނިޔޭެގ ؛ޢ ތަމަޑިމޮކްރެޓިކމް  މ ޖްތަމަޢ ތަކަށް   ކް 

ޓެ  !އިލަްއވާބައްލަވަ  ހަމަރަމިފަދަ  ބަންދ ކ ރ މ   ،ލާރިސްޓް  ފަރާތްތައް  ހިންާގ  ްއެގ  ޔާރެ ފަނޑި ؛ެގހަރަކާތްތައް 

ވިފައި އެބަ އޮތް.  ތަކަށް ދެބާރ ސަލާމަތީ    ،ތިޔާރ  އެ ފަރާތްތަކަށްޚްއި  ،ބަންދ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ނ ެގންޮގސް  މައްޗަށް  ކ ރި

ނޫންޑިއިގަ   48 އެބަހ ރިަގޑިއި  72  ،ރެއް  ވެސް  އެއަށްވ   .ރ   މ އްދަތ  ައދި  ދިގ   އެބަހ ރި  ރެ  ދެވިފައި  . ވެސް 

  އޮތް ާގނޫނ ަގއި   މިފައި  ހ ށަހެޅިން  އެ މާއްދާެގ ދަށ   .ން ރިޢާޔަތްކ ރަށްދާއަ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ އެ މާއްއެހެންވީމާ

ފަ   48އޮތީ    މި ކ ރިަމއްޗަށް  ަގޑިއިރަށް  ހައްޔަރ ކ ރ ޒިހާ ނޑިޔާރެްއެގ  ެއޮގތަށް  ެއކަން  ކަމަށްރެވިނ ކޮށް  . ދާނެ 
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ރައީސް  ލިމި   ؛އިްއޒަތްތެރި  މިޔ ޤާނޫނ އަސާސީ  ހަމަ  ޮގތަށް  ނ އިރ ަގއި  ވެސް    ހ ށަހެޅީ  ރ ަގޑިއި  24ދެންނެވި 

އޭ އެއީ  ނެތިއަޅ ަގނޑ މެން.  މ އްދަތެއް  އެްއވެސް  ހައްޔަރ ކ ރަމ ންދާތީވެރ ަގއި  މީހ ން  އެހެންނަމަވެސް،   .  24  

ކ ށްތަކާއިވަކިެގންދަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި    ެގަގޑިއިރ  އެއަށްވ ރެ  ،  މ   އަދި  ކަންތައްތަކ ަގިއ    ދަތ  އްދިގ   ބޭނ ންވާ 

ޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަެއކަނި މި  އޮތީ.  ންކ ރެވިފައި މިޤާނޫނ އަސާސީ ބައްޓަތަށް  ޮގ  ނެްއެގ ދަށ ން ެއ ހ އްދަ ދެވޭާގނޫ

އަވާހަކަފ ޅ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއކަންތައް ސާފ ކޮށްލަދިނ ދަްއކަވާ  އަޅ    މ ެގޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ   ަގނޑ ނިޔަތ ަގއި  މި  ނެީގ.   

 ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ  އާދަމް ޝަރީފް.މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރ   ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ

ލާ ދިން  ހަމައެ   ؛ަގއި ރަީއސް ނަޝީދަށް ދިން ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާ  2021މޭ    6ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއް

ދިޔަނަމަޮގތަ  ބޭނ ންވިމީހ ން   އެކަން  ރައީސް  ،ށް  ފެންނާނީ  ެއކި  ެގ  ނަޝީދ   ރައްހޔިތ ންނަށް  ހަޑިަގނޑ ެގ 

ކަމަށް   ހިސާބ ން  އެކި  އޭގ ނަވަންތައް  ކަމެއް.  ެއކަށީެގންވާ  ފަހަރެއްގަ ވ މަކީ  ސަރ ކާރ ންރ ން  ކަށިތައް   އި  ހ ރިހާ 

  ، ޔާތެއް ބާއްަވއިމިއްސްރ ން ވަރަށް ބޮޑ  ރަެގން ސަރ ކާއަޅައިކ ަގއި  ސަންދޯދެން ޤައ މީ ބޮޑ  ދިދައެއް    ،ށްލާފައިއެްއކޮ

މަނިކ ފާނ ެގ    ރ މަކީ ވެސް ހަމަ އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކ ފާނާއި އެޤައ މީ ތިރިކ ށް  ތިން ދ ވަހަ

އަޅ ަގނޑ     ،އިލާއާއި ޢާ ނަސީ ބޫލ ކ ަގއަދި  ވެސް  އެންމެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  ެއޮގތަށް    ބ ރާ  ރަނަގޅ ކަމ ން 

ނަށް ައވަސް ޝިފާއަކަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ފާދި އެ މަނި. އަކ ރަންށް ޙަމްދ އަهللاފާނ  ސަލާމަތްވީ.  ކ އެ މަނި  ،އެކަން ނ ވެ

ރަ ިއއްޒަތްތެރި  މި ؛ީއސްއެދެން.  ސ ވާލ ކޮ އައަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންށްލަންދ   އިއެމް.ޑީ    މެންބަރ ންނާްއޒަ،ޕީެގ   ،ތްތެރި 

އެވަރ ެގ ނ ރަްއކާތެރި   އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ޓަކައި  ނަޝީދ ސް  ، ރައީޚާއްޞަކޮށް ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ދިނީމާހަމަލާއެ މިހާ  އް  ސަރ ކާރ ން  ކޮންކަމެއްތޯއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކ ރީ  އަިއއިރ   ސ ވާލ ކޮށްލަން  ؟ ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ  

ނަ ؛ބޭނ ން ހަމަލާޝީދަރައީސް  ނ ރައްކާތެރި  އެވަރ ެގ  ދިނީމާށް  އަ.ޑީއެމް  ، ތަކެއް  މިހާހިސާބަށް  ވެސް    އިރ އި .ޕީން 

ވާހަކަ ދައްކާލ ން ފިޔަވަ މިތަނ ަގއި   ، ޕީ.އެން.ސީެގ  .ޕީން ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްތަނ ަގއި އެމް.ޑީ  ނޫނީ މި  އި،ހަމަ މި 

ފިޔަވަނަން ކިޔާލ ން  ކޮންކަމެއްތޯ  އި   މި؟ ކ ރީ  ިމއަދ   ވެސް  މެންބަރ ން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހިތ ން    ނ ަގއި ތަ  އަޅ ަގނޑ  

ނަޝީ  ،ނެލަދ ަގންނަންޖެހޭ ދިނީމާ  ށްދަރައީސް  އަނިޔާެއއް  ެގއަށްއެމް.ޑީ  ،އެވަރ ެގ  އެންމެން  ހ ރިހާ    ،ވަދެ  .ޕީެގ 

ޓެރަރިޒަމ ެގ މިހާރ   ،ޑީ.ޕީެގ މީހ ން ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެމް. އެ ޮގތ ަގއިތިބ ން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތިބިހޮރަށްވަދެ ފިލާ މިއަދ  
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ދަ  ސަރ ކާރ  އްވާހަކަ  ިމ  މިއަދ ެގ  ިގނަަގކަން.  ތިބި  މީ އި  ަގބޫލ ކ   ރާއް  ،ރާނެހ ން  ޢަމަލެއް  މ ެގ  ރިޒަރަޓެޖޭަގިއ  މި 

ވަރ ެގ  ކަން. އެެވސް ތިބީ މިއަދ ެގ ިމ ސަރ ކާރ ަގއި  އެ އ ފެއްދި ބަޔަކ   ވެއްޖެްއޔާބަޔަކ  އ ފައްދާ ކަމަށް  ހިންގ މަށް  

ތި ނަޝީދ ކަމެއްަގއި  ރައީސް  އަވަހާރަބެެގން  ކިހާވަރަކަށް  !އްލަވާވިދާޅ ވެބަ  ،ހ ކޮށްލ މަށްފަ  ރަސަރ ކާރ ެގ    އީސްތޯ 

ހާލ ނަޝީ ބައްލަވަ ދ ެގ  ހާމަކޮށްދެއްވީރައްޔިތ ންނަ  އިކޮޅ   މަޖިލީ   ެއއީ؟ ށް  ރައްޔިތ ން  ރައީސް. ހ ރާއްޖޭެގ  ެގ 

ދެއްކިހާވަރަކަށްތޯ   ވާހަކަ  މި  ަގބޫލެ؟ ކީސަރ ކާރ ން  އަސައް  ނާޒިމްނ ކ ރަން    އްއަޅ ަގނޑ މެން  ްއވާފަިއ  ރ  ތާރ  

ނ  ޓ ީވޓ ޓީވީައކ ން  ވިދާޅ  ެއްއޗެއް  އިކޮށްލައްވާފަ ވަތަ  ރައީ   އެީއ  ކަަމކަށެވީމަ،  ދައްކަވަނީ  ާވހަކަ  ނަޝީދ ެގ  .  އްސް 

މި މަޖިލީހ ގައިއެހެންވީމާ،  ރަްއޔިތ ންެގ  އެ  ތިބެެގންަގނޑ މެން  ައޅ   އަދަކ   މެންބަރ ންނެވެސް  މާ  ްމ.ޑީ.ޕީެގ  އް 

ދައްކާނެޓެބާރަކަށެއް   ވާހަކަ  އަޅ    ކަމެއް  ރަރިޒަމ ެގ  ަގބޫލެއްަގނެތް.  އެ   އްކަށެ އަޕީެއމް.ޑީ.  ،ނ ކ ރަން   ނޑ     މިއަދ  

ޒަމ  މަނާކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ާގނޫނ ތަްއ  ރި ރަޓެ ؛ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމަކަށެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ާގނޫނ ތަހަ ހަރ ދަނާކޮށްެގންރ ދަނާކ ރަން.  ވަރ    ،އް  އ ސޫލ ތައް  ރާއްޖޭަގިއ އެ  އެބަޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ަގދަކޮށްެގން 

ކަިއ   ފިކ ރ  ހ އްޓ ވ މަށް ޓަލާދީނީ  އިެގ މަސައްކަތްތައް ވަރ ަގދަކ ރަން. އަދި ދީނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރާމ ކ ރ މަނާ  ޒަމ ޓެރަރި

މަސައްކަ  ވެސް އެބަޖެހޭ  ސ ވާއަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރަން.  ސަރ ކާރ ަގ  ،ލަކީތްތަކެއް    ެގންގ ޅޭ   އިމި 

ސަބަބ ން އަޅ ަގނތ ތަސިޔާސަ ؛ސިޔާސަތ ެގ  ސަބަބ ން  ޓެކ ެގ  ރާއްޖޭަގއި  ިގނަވާނީތޯޑ މެންެގ  އިތ ރަށް   ؟ރަރިޒަމ  

  ! ިއެގން ބައްލަވާވިސްނާވަޑަ  ؛ސ ވާލ   މި؟ ިގނަެވެގންދާނީތޯ  މީހ ންފިކ ރ ެގ  ކަށި   ހަރ ަގއި ދީނީއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭ

މި ފެންނަމ ން  އަބަދ ވެސް  މި ސަރ ކާރ ން  ެގންގ ޅޭއިރ ަގިއ  ބާވަ  ،ދަނީ  ސިޔާސަތ ތައް  ކަން މި  މީހ ން ގަ ކަމ ތ ެގ  އި 

ެގ މީހ ންނަށް ޒަމ ރަރިޓެ  ،ފިކ ރ ެގ މީހ ންނަށް ވެސްދީނީ ހަރ ކަށި  އަންނާނެ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރާ މަންޒަރ .  ރ ޅި

 ، ރ މެއް ނޫން. މިއަދ  ޓެރަރިޒަމަށް ވެސްލެންޖ ކ ކިޔާފައި ޗެޭގދޮ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަކީ އާންމިއަދ  ދ ނިޔޭެގ   ؛ވެސް

ާގނޫނ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ާމ،  ފްޓ  އެޕްރޯޗް. އެހެންވީެގންގ ޅޭ ސިޔާސަތަކީ ސޮ  ވެސް މީހ ން  ނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރަށްދީ

ބަން ހެދި  ދ ކ ރެވޭމީހ ން  ކ ރަންޖެހޭ  ،ސްޔަޮގތަށް  ސަރ ކާރ ެގ  އެކަން  އެާއއެކ ަގއި  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،   .

ވެސްށިކަހަރ   ،ވާންޖެހޭނީ  ކަށްސިޔާސަތަ މީހ ންނަށް  ފިކ ރ ެގ  ފިކ ރ ެގ  ،  ވެސްލާދީނީ  މީހ ންނަށް  ޤައ މ ެގ    ،  މި 

ކޮންމެ  ސަލާމަޤައ މީ   ނ ރައްކާާވ  އަޅ ަގނޑ މެން    ފަރާތަކާތަށް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ޙިދޭތެރޭަގިއ  މި  ކ މަތްތެރިކަމެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަ އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން. ފެންނަނީ  ށްމަސައްކަތްކ ރ ން.  މަންޒަރެއް  އެ  ރަީއސް،  އިއްޒަތްތެރި   

މިއަ ދައްކާއިރ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ  ބިލ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ން .ޑީމްއެ  ،ކާރ ންސަރ މި    ،ދ   ލީޑ ކ ރާ    .ޕީ 

މަނިކ ފާނަށް އިންސާފ     ެގ ޙައްޤ  އެއޭ   ،އެ އަނިޔާ  ،ންެގްއލ ދަށް ލިބ ނ   އެބަޖެހޭ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސް ނަޝީ

މަށް ޓަކަިއ  ލިޝަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ އެކަ ކޯްގރެސްން. ޕްރޮްގރެސިވް ކޮން ކ ރަދިނ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްހޯދައި

ކޮންމެ ތައް  ކ ރަންޖެހ ނ   ކ ރަން  ތިކަމެއް  މިހާރ   އިންކ   ޔާރަށް.  ކަމަހަދާ  ވެސް  އަށް  ނާައރީަގއި 
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އެނިގަވޑަ  ،އިަގންނަވާނެއެނިގވަޑަ  ފ ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،ންނަވާނެ ިއަގރިޔާސަތަށް  ކޮ  އަޅ ަގނޑ މެން މިޓްރިހަމަ  މަންޓ  

 ވަންޖެހޭކަން. ލާދީނީ ފިކ ރ  މ  ހ އްޓ  ޓެރަރިޒަ  އިރާއްޖޭަގިމ    ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންެގން  މި  ކ ރިއަށްން  ދީެގ

މި ެއހެންނަމަވެސް،  ހ އްޓ ވަންޖެހޭކަން.  މަޖަލަކަށް  ވެސް  ސ ރ   ،ތަނ ަގިއ  ނ ވަތަ  ހޯދަޚީސަމާސާއަކަށް   ، އިތައް 

ދަކަށް އިންސާފެްއ  ނެތް. ރަީއސް ނަޝީ  ކަމެއް   ިމވާހަކަ ދައްކާނެ އިނގަ އް މިއަދ  މިތާއް ހޯދާކަށެތަޚީނޫސްތަކ ން ސ ރ 

ޓެރަހޯދައެއް މިނ ދެވ ނ .  ހ އްޓަން  މަސައްކަތ ަގ  ރިޒަމ   ކަނޑައެޅިެގން ކ ރާ  ފެންނަނީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އި 

ރ ޅި  ،ސ ންކ ރ މާއިޖެއް  ،ޖަދަލ ކ ރ މާއި މަސައްކަތްމީހ ން  އެ  ކ ރާއެރ ވ މަށް  މަސައްކަތަން.  ްއ  ެގނެކޮށް ތްޮގތަށް 

ކ ރެއް ވެސް ނ ހ އްޓ ވޭނެ. ެއކަމަށް ދ ނިޔޭަގއި މިއަދ  ބޭނ ންކ ރަމ ން  ފިހަރ ކަށި    ،މެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޓެރަރިޒަ 

ޓީ  އިހޯލް ސޮސަ   ،ކޮށްެގންބޭނ ން  ޗްއެޕްރޯ  ަގވަރމަންޓްހޯލް  ،ޗް ބޭނ ންކޮށްެގން  އަންނަނީ ސޮފްޓ  އެޕްރޯޗް. ެއ އެޕްރޯ

ބޭނ ންކޮއެޕްރޯ ޮގތަކަށެ  ންށްެގޗް  ދަންނަވާނީ  އްނޫން  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނ ކ ރެވޭނެ.  ރ ކާރ ެގ  ސަ  ،މިކަމެއް 

ބަދަލ ކ ރާށޭ ހަރ   !ސިޔާސަތ   ވެސްސަރ ކާރ ން  މީހ ންނަށް  ފިކ ރ ެގ  މި ލާދީނީ  ،ކަށި  ެވސް  މީހ ންނަށް  ފިކ ރ ެގ   

އ ޤައ މ ަގއި   ރަނަގޅ   ބޭނ ސޫހަރ ދަނާ  ރައްޔިތ ން  ފަށްތަިއެގން  ރައްޔިތ ންލ ތަކެއް  ޮގތަކަށް  ލ ކ ރާ ަގބޫ  ންވާނެ 

 ކ ރައްާވށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަތްމަސައް ންކާރ  ހިންަގަގނޑެްއެގ މަތީން ސަރ މިން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

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

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ާގނޫ  ޓެރަރިޒަމް)  32/ 2015ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ(އަނ މަނާކ ރ މ ެގ  ފައިާވ  ށް 

ރައީސް،    އިޞްލާޙާ ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ަގއަޅ  ދޭތެރޭަގއި  ެވސް  އަޅ ނޑ   ޮގކ ރަން.  ަގބޫލ ކ ރާ  މި ަގއި  ތ ަގނޑ  

ޓެރަރިޒަމ ެގ    ާގނޫނ ތައް ހަދައިެގން ވެސް   ، އްސަސާތައް ހަރ ދަނާކޮށްެގން ވެސްމ އަ   ،އިޞްލާޙ ތައް ެގނެސްެގން ެވސް

ހ އްޓ ވަންޖެހޭ. ިއްއޒަތްތެރި  ޢަމަލ ތައް  ކަންކަން  ތާއީދ ކ ރާ  ފ ރިހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ރައީ  މިއީ   އްތަ ސް. 

ހ ށަހެޅ ނ ރައްކަލަ ހ ށަހެޅޭ  ޤައ   މ ންށް  ރަްއޔިތ މ ތައެ  ސަލާމަތްކ ރ މަކީކ ެގ  ޤައ މެްއެގޔ ން  އެ  އަބަދ ވެސް  ެއީއ     

ކަންތައްތަކެްއ.   ލާޒިމ ެވެގންާވ  މަްއޗަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  ތިބޭ  ަގއި  ެއކީ  ޔާހިތާމައެހެންނަމަވެސް،  ވެރިކަމެްއަގއި 

ދަ ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެން  މިއްކަންޖެހޭ  އެބަހ ރި.  ވާހަކަތަނ ެގ  ތަކެއް  ޓެރަރިޒަމ ެގ  ތެރޭަގއި  އެންމެ  ؛  ތިމަންނާމެންނީ 

ބަހަކަދައްވާހަރ އަޑ ން   ރައީސް،    ބ ނެކޭ  ޔެކާ  ިއއްޒަތްތެރި  މާނަކ ރ މ ަގިއ    " ރަރިޒަމްޓެ"ވާހަކަދަްއކާއިރ   ބާސް  މި 

ެއއް   ހިއްސާކިހާވަރެއްެގ  ،ކިހާބޮޑެތިކ ަގއި  ށް މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަނ ވަރ ދި ކަންކަމަށް ހިތް   އެނޫނީ
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ިއއްޒަތްތެރިއަދާ   އިއޭގަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރޭތޯ  ވިސްނާލެވެނީމެންނަރައީސް،  ޓީ ޕާ  އަޅ ަގނޑ މެން؟ ހާވަރަކަށްތޯކި  ށް 

މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދާއިންޓްފްރޮ  ެގޕާޓީ   ،ލައިނ ަގއި ތިބެ  ރ ަގއިލައިނ ަގއި  ދަްއކާ  ެގން  އެ ސަފ ތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ެއ އިެގން ނޫނީ ދ އްވަިއެގން ނޫނީ  ދިމާލަށް ފ ންމަ  މ ެގ ޢަމަލ ތަކާނަަގިއެގން މި ޓެރަރިޒަދާކ ެގ ނާޖައިޒ  ފައިވާހަކަތަ

ހިންަގޢަމަލ  ެގންދަނީތައް  ފަރާތްތޯ  މ ން  ވިސްނާލަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ސި  ކިތައް  އިއްޒަތްތެރި  ބައެ  ކ ނޑިތަކަށް  ޖެހޭ 

އެރައީ އެ  ސް.  ވިސްނ މެ ކަންކަން  ކޮންބައެްއެގ  އައީ  ފެށިެގން  މި  އްެގހިސާބ ން  ރައްޔިތ ން ރާއް  ތެރެިއންތޯ  ޖޭެގ 

މިއެބަ  ވިސްނާލަން ާވހަކަތައް  އެ  ތެ  ޖެހޭ.  ދައްކަމ ންދާއިރޭަގިއ  ތަނ ެގ  ހަރ އަޑ ން   ްއޒަތްތެރިއި  ؛ރ އަޅ ަގނޑ މެން 

މަރާލަ ތެރޭަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ބައެއް ޖެހިފައި  ންރައީސް.  މ ޒާތިބި  ބައެއް  ޮގވަމ ހަރާތަކަން  ެއ  ންދިޔައިރ  ކ ަގއި  ަގއި 

ރަީއސް، މި ިއއްޒަތްތެރި    އްންނެ ބަލަން ތިބި އެތައް ރައްޔިތ އެ މަންޒަރ     ،ންނެއް ޑ އިވ ނ  އެތައް ރައްޔިތ ތައް އަވާހަކަ

ފަސް މި  އެރާއްޖޭަގއި  އެކަންަގނޑ ަގިއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  އެހެންވީމާ،  އޭެގ  ނ ލެވޭނެ  އޮޅ ވަެއއް  އް މެކަބަތިބި.   .

 ؛މަލާަގއި ެއކަންދެވ ނ  ޓެރަރިޒަމ ެގ ހަ  ނަށްމީޔާ  ރައީސް  ، ފަރާތްއެއް  ކ ރެްއވި  އްޖޭެގ ެވރިކަންހިފައިެގން މިރާނ ންބޭ

މ ން ކ ރަދާންޮގތ ން ެއއް  ސިޔާސީ  ،ތ ންޮގ  ޔާސީސި ްއަގއި  ފެހިފައިެގން ެއއް ސަތ ޢަބައި  ފަރާތްތަކާއެ ކ ށް ސާބިތ ވި  

 ިއ،ރަރިޒަމާޓެ  ،އިންސާފާވިެގން އ ޅެނީ. އެހެންވީާމ، އި އަދަބ  ދެއްޤ ނ ޙަ  އީސް ޔާމީނަށްރަ   ،ފާނަށްއެ މަނިކ   ،އައިސް 

ދ  މި ވެރިކަން  ޚ   ،ށްސަތިމާމެން ޕާޓީެގ ރައީދޭ.  އެބަ  ެގންވެ ސާފ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ވެހިއޮތް ހަމަހަމަ އ ސޫލ  ދި   މި

އ ޅެނީ. ދެން  ބިެގން މި  ސާފ  ނ ލިއަށް ވެސް އިންރިމީހާވެ ވި  ންނެގ ލ ަގއި ހ މ   ،އެންމެ އިސް ސަފ ަގއި   ެގެގނައ މ  

ނެއް  ކަދައްކާއިރ  ތިމާމެން އެއް އަތ ން ކ ރާ މަސައްކަތާއި އަޓެރަރިޒަމ  ހ އްޓ ވާ ވާހަ  ،ކަިއެގންހަކަ ދައްޓެރަރިޒަމ ެގ ވާ

މަސައަތ ން ކ ރާ  ދިމާްއކަތް  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  މި  އެހެންކަ   ނ ެވެގންނޭ  މި  ،މ ންއ ޅެނީ.    ތަނ ަގއި   މިކަން 

ތަކެއް ދަްއކަން ލާޞްތެރި ވާހަކައިޚ ،  ޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއިލާ ޓެރަރިޒަމ ެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޚ 

ވާހައެބަޖެ ހަރ ކަށި  އ ފެއްދ މާއިނަ  ،ކަތަކާއިހޭ.  އަންނަނީރ ޅި  ، ފްރަތ   މި  އ ފެއްދ ން  ކިހާހިސާބަކ ން ވެރިކަން   

ައޅ ަގނޑ މެންކިހިނެއްެވެގންކަ ސިކ ނޑިތަ ން  ެގންނާށޭ ެގ  މި  ކަށް  ރައީސް.  މި   އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެން  ތަނ ަގއި 

ފެތ ރެމ ން   ،ނީ ކަންކަން އ ފެދިެގން ާގއް ަގއި ިމ ނޭތެރޭ ެގ  މ ޖ ތަމަޢ   ކަމެއް  މި ހ ރިހާ  ނޭ ކ ެގ ސަބަބ ންއްކާ ވާހަކަތަދަ

ވިސްނާލެވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަމަށް  މި  އަންނަނީ.  ކިހާވަރަކަށްތޯމި  އަޅ ަގނޑ  ނީ  ސ ވާލ     އ ފައްދަން. މިއަދ  

ދެ ވާހަކަތަކެއް  ކ ޑަ  ދާޒިންމާދާރ ކަން  ހ ޅ ދޫ  ޕީ.އިއްޒަ  އިރާގެ ންމެ  އެއީ  ދެންނެވީ.  އެ  މެންބަރ   ،  ޕީ.އެމްތްތެރި 

ސް  ފަެއއް ނ ވާނެ. މ ޒާހަރާތަކ ަގއި ވެދައްކާ  ތަކެއްދީ ވާހަކަތްވަރ ވެސް މިފަދަ ޢަމަލ ތަކަށް ހި  ޕީ.އެން.ސީން ދ ވަހަކ 

ެގ  .ޕީ މް.ޑީލާފައެއް ނ ވާނެ. އެއިނޫނީ މަރަން ޮގވަ  އިއަޅ ވަ ތ ހ މަތ ލ ަގއި މަރ ެގ  ހި ރަްއޔިތެއްެގ ބޮވެސް ދިވެ  ވަހަކ ދ 

  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން   ،ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމ   އި އެ މޭރ މ ން ގޮވާފަ   މ ޒާހަރާތަކ ަގއި އެ ވާހަކަތައް އެބަހ ރި

ތިބެ  ެގޕާޓީ ސަފ ަގިއ  ދަްއކަންޖެހޭއިސް  އަޅ ަގނޑ   ކަހަލަ  ެގން  ނޫނޭ  ވާހަ  ާވހަކަތަކެއް  މި  ދައްކަނީ.  ކަތަްއ  މި 
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ދައްކަންވީއްކޭދެ އަޅ ަގނޑ މެން  މ އިރ ަގއި  މިތިބީ އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނެ  ޖ ތަމަޢ     އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަތައް.  ފަދަ 

ާގނޫނަކައެކ   ލާޞްތެރިކަމާއިޚ  ކޮންމެ  މިފަދަ  އެހެންނަމަ  ތާއީދ ކ ރަން.  ހިތާމަކ ރާށް  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން   ވެސް، 

ޔަސް  ކަމ ަގއި ވި  ތްއޮ  އިފައް ހަދާަގާވއިދެ  ،ވިޔަސް   އިބައިވަރ  ާގނޫނެއް ހަދާފަތަންމެ  ކި  ،މަކީ ރ ވެރިކައޮތް ބި  ،ކަމަކީ

ހީމް  ސަރ ކާރ ން. ރައީސް އިބްރާއަދ  އޮތްމި ޤައ މ ަގއި ނެތީމަ. ޚާްއޞަ ޮގތެއްަގއި މިތެްއ  ނެ ފަރާއެކަން ތަންފީޛ ކ ރާ

އިފި. ީއސް، ނިކަމެތިކޮށް ހިތައިްއޒަތްތެރި ރަ  ގައިދޭތެރޭ  ރ ން މިއަދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނާ ެގ ސަރ ކާދ  ޞާލިޙްއްމަމ ޙަ

ރައްޔިތ ން   ލީޑަރ ންނާތ ބާރ އިދިވެހި  މަނިދޭ  ކ ރާ  އެ  އަދައިންސާފ ނާވަނީ    އެ  ކ ފާނ ތެރޭަގއި  ދީފަން  .  ބ ތައް 

ކ ރެވ ނ    ެގންސާފ އި ނެ  ަމަގށް  ހޯދައިދޭން  ކަމެއް  އިންސާފ   ވަިއެގން  ގޮ އިލާތައް  ޢާ   ރައްޔިތ ކަމެތި  ނި  ދިވެހިތް. 

ރެމަގ  ދ  ޔާ މަތީަގިއ  މ ޒާހައި  ކ ރި  ހަނދާން  ތައްރާވާލ   އެހެންނެތިފަމަތީން  އެހެރީ.  އެހެރީ.    އި ފިލ ވެފަޣާ  ކަމަކާ  އި 

ރައީސް  ައޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވައެހެންވީމާ،  މި  ިއއްޒަތްދަްއކާ   އްވާހަކަތަ   މި  ،ނީމެން  ރައީސް،  ރިތެއިރ    

ރައްޔިތ ންނާއިޚ  ހެޔޮ  ލާޞްތެރިވާށޭ.  ވިސްނާ ދޭތެރޭ  ވަޢ ދ ށޭކޮށް  ވީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަނ.  މަތީން   ، ކޮށްދާންތައް 

އިއްޒަތްތެރި ދަތ ރ ކ ރާނަމަ  މަަގށް  ރައީސް،  އިންސާފ ެގ  އެދެއިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި  ކަންކަން    ވާހަކަތައް  ީއ  ކެވޭ 

 ؛ރައީސް . އިްއޒަތްތެރި  ންކ ރަންޖެހޭޓަަގނޑ މެން ބައް އަޅ    ކަށް ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ފަދަ ވާހަކަތަ   ، ގ ޅޭ  ތ ންނާރައްޔި

  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ދަންނަވަން  އި އެކީަގ  ޔާނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. އެހެންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ މި އިޞްލާޙ 

މަނިކ ފާނަށް އެ   ،ޙައްމަދ  ނަޝީދަށްނޫން. ރައީސް މ   މިއީ ކ ރެވޭނެ ކަންކަމެއް  ނެތީމާބާރ ކާރަށް އިތ މި ސަރ  އެ 

ނ ރައްކާތެރި   އެ  ،މަލާހަދ ވ ނ   ހަމަލާއަށް    ފ ރާނަފ ޅަށް  ނ ރައްކާތެރި  މަސްދެވ ނ   އިންވެެގ  ދެ  ސާފ  ންދިޔައިރ  

މި ޤައ މ ަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދެން    ،ަގނޑ ެމންނަށް އެނޭގއަޅ    މާނ ލިބޭ ވާހަކަ ރޭަގއި އެ މަނިކ ފާނ  ދެއްކެވީ

 މި  ބ ނ .ްއ ނ ލި. ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފެނަށް އިންސާފެްއ ނ ލިބ ނ މީނެކަން. ރައީސް ޔާނ ދާފ  ލިބިެގންއިންސާ

ޕާޓީދައް ދެ  ކ ރިއަށް  ެއްއަގކަނީ  ވާހަކަ.  ލީޑަރ ންެގ  ދެ  ވަރ ަގދަ  އެންމެ  ތިބި  އެންެމ    ގައިހަރ  އަ  5އޮތް  އި  ވެސް 

ޕާޓީެގ ލައިނ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަްއވާ ދެ ލީޑަރ ންެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ށް މި ފަސްަގނޑ ަގއި  ވަރ ަގދައަ

ޤަ މި  ދެން  އިންސާއ މ ަގރައީސް.  ކޮން  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ފެއްތޯއި  ފަރާތްތަކާ؟ ލިބިެގންދާނީ  ދިވެހި   ެއ  އެކީަގއި 

އެ  ތ ންއްޔިރަ އިންސާ  ނިކ މެ  މަސަްއކަތްތިބީ  ގ ޅިެގން  ތަރައްޤީާއ  މަސައްކަތްކ ރަން.  މަަގށް  ކ ރަން.  ފ ެގ 

ނ ނަމަވެސް،  އެހެން އިންސާފ   ފަރާތްތަކަށް  ވާނަމައެ  ކަމ ަގއި  ިއންސާފ   ،ލިބޭ  ރާއްޖޭަގއި  ދެއްކ މ ެގ  މި  ވާހަކަ  ެގ 

   އީސް. ރަ  ރިތެތަށް ިއއްޒަތްރ ޞަކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ މާނައެއް ނެތް. ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ސާ ސިރާޖް މޫމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ރާެގފޮނަދޫ ދާއި
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 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ސާ ސިރާޖް މޫމެންބަރ  ރާެގފޮނަދޫ ދާއި

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަނާކ ރ މ ރަރިޒަޓެވެސް  ްއކާ އަނެަގނޑ މެން  އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނަށްމް    އިޞްލާޙަކަށް   ،ެގ 

އޮތީ.  ވާހަކަ މި  ޖެހިފައި  މިއަދ   ފަަގނޑ އަޅ  ދަްއކަން  ެއންމެ  ޓެރަމެން  ާގނޫރިހ ން  މަނާކ ރާ  އިޞްލާޒަމް    އްޙެ ނަށް 

އަ  2019އީ  ެގނަ އޮކްޓޫބަރޭހަވަނަ  ހަނރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އޮކްޓޫބަދާން  ެގނެވ ނ  ހ މަ  ރ ވަނީ.  އޭރ ަގއި  ަގއި. 

ބަލާއިޞްލާޙ ތަކަ މި    ، ަގއިއިރ ށް  ާގނޫނ ަގއި  މިހާރ   އިޞްލާޙ ތައްހ ށަހެޅިފައިހަމަ  ިގނަ  ކަން ެގނެވިފައިވާ   ވާ 

މިހާރ   ފާ އޮމިހަަގކ ރެވޭ.  ހ ށަހެޅިފައި  ކަތް  އެ  އިޞްލާޙ ަގއި  ފ ރިހަމަ   ބޮޑަށް  ހިމެނިންކަން  ހ ރިކަން    އިފަކ ރ މަށް 

ކޯަގނޑައަޅ  އޭެގތެރޭަގއި  ފާހަަގކ ރެވެނީ.  ނ ލައިއަމ ރަޓ ށް  ހައްޔަރ ކ ރ މާއި  ކާ  ބަލައަމ ކޯޓ   ، މީހ ން  ނެތި    އި ރެއް 

ތ ހ  މިފާސްކ ރ މާއި،  ކަންކަބާވަތ   މަތ ކ ރެވޭ  ޢަމަލ ކ ެގ  ޮގތްތައް  މ ަގއި  ެގނަިއ  ަގނޑ އަޅ  ންކޮށްފައި  ޔާބަރާނެ  މެން 

ެވސްވަދެ އިޞްލާޙ ަގިއ  ޓެނަ  ދެ ރިރަ،  ެގނައި  ާގނޫނަށް  މަނާކ ރ މ ެގ  ިއޞްލާޙ ވަޒަމް  ކަންކަ  ވެސްއި  ަގނަ  ން  އެ 

އެބަހ ރި.ބަޔާން އިޞްލާޙ ަގއި  މިއަދ     ކ ރެވިފައި  އޮތް  ކަންކަިގހ ށަހެޅިފައި  އެ  ހ ރީ  ކަންކަން  އިތ ރަށް  ނަ  ން 

ރަނަގ  ،ތަފ ސީލ ކޮށް ޮގއިތ ރަށް  ކަންކަމ ެގ  ހ ރި  ހ ށަހަޅާފައި  އޭގެ ޅ ކ ރަން  ޮގތ ަގއިރ އިތ  ތ ަގއި.  ކަމެްއެގ  އާ    ، ން 

  ެގފިޔަވަޅެއް   ރީ. އެއީ އިދާށް އެބަ ފެނޭަގނޑައަޅ    ތް ކަމެއްފައި އޮޅާަގއި ހ ށަހަތ   ކަމެްއެގ ޮގާގނޫނ ަގއި ކ ރިން ނެތް

ބަންދ ތ ަގއިޮގ މީހ ން  ބާބެ  ބަހައްޓާނެ  ޮގތ ަގއި  އޮތް  ާގނޫނ   ކ ރިން  އެއީ  އެބަވޭ.  ހިމަނާފައި  މީަގއި  ހަރ ކަށި އް  ން 

ނ  ފިކ ރ  ހަރ ކަަގއި  ފަރާތްތައްށިވަތަ  ތިބޭ  ވިސްނ މ ަގއި  ރިހެބިލިޓޭޓްކ ރ   ބަންދ ކޮށް،  އޭ  ާގމަށް  އޮތް  ރ ެގ  ނޫނ ަގއި 

މަރ ކަޒެއް   ދާރީ ބަންދ ވަނީ. އަދި އި  އް ކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައިވިފައި އޮތް އިޞްލާޙެ ެގނެ  ތީވެހ ރަހެއް ކަމަށް ފެންނާ

ބަންދ   ންޖެހޭނެލައިވައެކ ލަ  އިދާރީ  ފަރާބޭތި  ަގއި ކަމާއި،  ކޮބަިއކަމާ  ޙައްޤ ތަކަކީ  ފަރާތްތަކާތްތަކ ެގ  ެއ  މެދ    އި، 

މިޢަމަ ޮގތް  އިޞްލާޙ ހާރ   ލ ކ ރާނެ  ހ ށަހެޅ ނ   އެބައޮބަ ަގއި  މި  ާގނޫތްޔާންކޮށްފައި  މި  ހ ށަހެޅި.  މި  ހ ރި ނަށް  ފައި 

ޓެރަ  ތާއީދ ކ ރަން.  ހަމަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   މަނާކ ރ މަކީ  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ކޮންމެހެން މިހާރ     މެންަގނޑ އަޅ  ރިޒަމް 

ހޭ. ޖެކ ރަން އެބަމެން  ަގނޑ އަޅ    ،ން ނަަމވެސްެގސްފަދަ ބަދަލެއް ެގނެ  ށް ކޮންމެާގނޫނައް.  މެ ކަ  އި އޮތްފަޖެހިކ ރަން

ޒަމްެގ  ރި ލާޙ  ޓެރަަވނަ އިޞްެއއީ ދެ ؛މެންަގނޑ އަޅ  ތަށް  ވި ގޮ މި ދެންނެ   ، ކަންބޮޑ ވ މަކީ ެގއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  

.  ފައި އެބައޮތްމެނި މެންނަށް ހިަގނޑ  އަޅ  ލަކޮށް  މެއް ޖ މ . އެ ދެވަނަ އިޞްލާޙ ަގއި ެވސް މި ހ ރިހާ ކަާގނޫނަށް ެގނައި

ެގން މީހ ން  ޮގތާއި،  ނެރޭނެ  އަމ ރ   ޮގތްތައްގ މޮނިކޮމް  މ އްސ ާވލ ހަމަ    ަގނޑ އަޅ .  ޅޭނެ  މިދިޔަ  ދަތ ަގިއ  އ ފެދޭ 

 ؟ކ ރެވ ނީހައްޔަރ    ެގން ކޮން ބައެއްތޯވަނަ އިޞްލާޙާ ގ ޅި  2ނައި  ެގ  މެންަގނޑ އަޅ މިހިސާބަށް    އިން ފެށިެގނ2019ް

މަދަށ    ާގނޫނ ެގ  އެ އް  ޙ ޤީޤެތަ މީހެއްެގ  ހިންގ ނ ތޯން  ރިަގނޑ އަޅ  ؟ ްއޗަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ސެސްމެން  ނ ޮގސް  އަށް 

މަންމ ހި މަސައްކަތަކީ.ެގ  އްތެސައްކަމ   އެ  މަސަްއކަތެްއ  ކ ރެވ ނ   ކޮންކޮ  ޮގތ ަގއި  ކަންތަކެއްތޯ އެާއއެކީަގއި  ން 



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

34 

 

ޞްލާޙެއް.  ޖެހޭ އިހާރ  ވެސް ހަމަ ެގންނަން މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް މިދެން  .އަރާހިތަށް  ަގނޑ އަޅ  ކ ރެވިފަިއ ހ ރީ ހަމަ  

ރެވ ނ  ޒިރ ކ ވާލ ކ ރަން ހާސ ށް  ލީހަރައްޔިތ ންެގ މަޖި  ،ަގއި އެންމެ ފަހ ން ހޯމް މިނިސްޓަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވީ މިއާއެކީ 

ަގިއ  ާގނޫނ އް ކަމަށް  ތަނަ ފަރާތްއިން އަންގ ރާމަހަނކަނި  . ހަމައެލޭން އ ނދަގ ޅެެގންގ   ންދ ކޮށް އްަގއި މީހ ން ބަހެދ ވަ

އެ ބަންދ ކ ރެވެނީ.  ޮގތ ން  އިޞްލާޙެއް އައޮންނަ  ކަމަށް    ެގށް  ަގބޫލ ކ ރެވެނީަގނޑައަޅ  ޮގތ ން  ފިޔަަވޅެ  ،ށް  އް  އިދާރީ 

  ށް ޮގތަ  . މިދޭމ ށް ކަނަމެންަގނޑ  އަޅ ތް ވެސް  ޮގ  މި  .ދ ކ ރާނެ ޮގތެއް ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރަނީޮގތ ަގއި މީހ ން ބަން

މެން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކ ރަން. ަގނޑ އަޅ  ވި،  ކެއް ެގނެ ތަ ބޭނ ންވަނީ މިކަމަށް އިޞްލާޙ މެންަގނޑ  އަޅ  ސް  ވެކޮށްެގން ނަމަ

ސަލާމަތްކ ރެވޭނީ   މި  މެަގނޑ އަޅ  ރާއްޖެ  އެކަކަންނަށް  އެޅިެގން.  ށީެގންވާންކަމަށް  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ންނަށް މެަގނޑ އަޅ   

ހެދިދާާގނޫނ  ާގނޫތައް  ތަންފީނެ.  ހަމަ  ނ ތައް  މ ަވރަޛ ވ މަކީ  ދެން  މ ންހިށް  މި  ބޮޑެކަމެއް.  ހަމަ  ޮގތަށް  ތި ނެވި 

ހައްޔަރ އިޞްލާޙ  އެކީަގިއ  ބާރ ތައް ކ ތަކާ  ބަލަކޯޓ ،  ރ މ ެގ  ނެތި  ބާރ ތައްފާސްކ   އި އަމ ރެްއ  ،  ރ މ ެގ 

ބާރ ކ ޓްޓޭރިހެބިލި ާގނޫނ ން  ަގނޑ އަޅ  ތަްއ  ރެވޭނެ  އަހަ  2019މެން  ދީރ ގަ ވަނަ  އެކީަގިއ  ފިއި  އިޞްލާޙާ  އެ  ން. 

ހިހަމަ  ަގނޑ އަޅ  ކޮންތަށްއަ  ހައްޔަރ ކ ރެކޮރާ  ބައެއްތޯ  މަސައްކަތްކޮން ؟ވ ނީން  ެއއީ  ؟ ކ ރެވ ނީ  ކެއްތޯތަކޮން 

ސައްކަތ ން ވަރަށް  ވަރަށް މަމެން  ަގނޑ އަޅ   އިޞްލާޙަކީެއ    ،ހަކަެއއްވޭ ވާވެސް ދެކެެގ ތެރޭަގއި އަބަދ ންމެަގނޑ އަޅ 

ިއޞްލާޙެކޭ.  ެގންލައި އަވަސްކޮށް އެއެހެންނަމަވެސް  ެގނައި  އަޅައެއާ ،  އެޅިފައި  ޖެހޭންކީަގއި  ހަމަ ފިޔަަވޅ ތައް  ނ ވާކަން 

މޮނިކޮމް ން  ށ ދަނ ެގ  އެ ާގނޫ ؟ތްތޯކިތައް އަމ ރ  އެާއއެކީަގއި ނެރެވިފައި އޮ ؛ކޮްމ އަމ ރ ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ. އެއީ މޮނި

ލިޖެންސް   ކަމަށް އިންޓެއް ނެރެވޭނެރެމ މޮނިކޮމް އަ  ،ނީނަ ން އެކީަގއި އޮޙާއިޞްލާ  ނަރ މަށް އޭރ ަގއި ދެވަ ރ  ނެމ އަ

މް އަމ ރ  ކޮނިއެހެންވީމާ، ކިތަްއ މީހ ންެގ މައްޗަށް މޮ  ތ ން. ކ ށ ެގ ރެކޯޑެއް އޮ  ެގބާވަތ   ރިޕޯޓެއް އޮތ ން ނ ވަތަ މި

ނެ ޖާަގ ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  ންކަން ކ ރެވޭ ކަ  ލ ތަކެްއ. އެދޭ ސ ވާވެސް އ ފެށް ގައިމ   ަގނޑައަޅ   އެއީ ހަމަ  ؟ނެރ ނ ތޯ

ހަމަވެސް   އެ ސ ވާއެބައޮތް.  ޭއރ ަގއި  ހަނގ ރާމަޔަލ  އެކަނި  ކަމަކީ،  ރާނ ކަށް  އ ފެދ ނ   ތިއްޮގސް  ހަރ ކަށި ބިޖޭަގއި   

މޮނިޓަރކޮށް ރިހެބިލިޓޭފަރާތްތައް  ނެތްޓް،  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތް  ެއކަން ންރެވިެގންދ ކ ބަ  ކަމަށް  ކ ރެވޭނެ  އެހެންވީމާ،   .

ހ  އެކަމަށް ވެސް  ށަހިމަނަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަންފީކ  ދ ތާއީހެޅީމަ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ ޛ ވެެގންރާނަން.  ދިއ މަކީ 

ފެންނާތީވެކަކަމަ  މ ހިންމ މެހެން  ންކޮ ފާ  ަގނޑ  އަޅ  ،  ށް  ވާހަކަ  ދެްއވި ެއ  އެދ ނީ.  ފ ރ ޞަތަކަށް    ހަަގކޮށްލަން 

 ޔާ.  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ފ ރ ޞަތަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

 ރީރ .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  މަތިވެރި .މެންބަރ ރި ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

 

ޒަ
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 :ދެްއކެވ ންވާހަކަ ރީރ މެންބަރ  ޙަސަން ދާއިރާެގ  މަތިވެރި

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ާގޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ ޓެރަރިޒަ)  32/ 2015ނޫނ   މަނާކ ރާ  އިޞްލާޙެްއ    ށް(އަމް 

ރަީއސްއ ން.  ނަެގ ޢަމަލ ތައްހަރ   ،ރަރިޒަމްޓެ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ޤަމިއީ    ،ކަށި  ޤަވެސްއި  އ މެއްގަ ކޮންމެ  އެ  ެގ އްމެ އ  

 އެ  ށްނޫން ޮގތަކަ  އްލ ެވެގންޙަ ހ ރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. މި ކަންކަން    ގ ޅިފައި  ދ ނާތަަމއްއާއި  އްޤީ ތަރަ  ކ ރިއެރ މާއި 

ރައީސްނ ދާނެ.    ކ ރިއަރަިއެގނެއް  ޤައ މެއް އިހަކަދާ ؛އިއްޒަތްތެރި  ދ ށީށްދި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަ  ،ދ ވަހ     މާލޭަގއި މި 

ށް ދިން ެގ ހަށިކޮޅައްމަދ  ނަޝީދ ސް މ ޙަ ރައީ  ،ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސްރައް   ޅ  މިޑ ެގ އިރާކޮރޭަގނ  ގ ގައިމަދީމަޖީ

ޓެރަރިސްޓ   ނ ރަ ރައީސް މަލާ.  ހައްކާތެރި  އެ ޤައ މ   މި ؛އިއްޒަތްތެރި  ހަމައެކަނި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހާލަތ   ެގ 

ވަރަ ވެސް  ހިތާހަމަލާއިން  އެހެންނަމަވެސް،  ަވޒަންކ ރެވޭ.  ރަނަގޅަށް  އައަ  ،މައަކީށް  މި ންނަމެޅ ަގނޑ ދިެވސް   ށް 

 ނަށް ފ ރިހަމައަށް އިންސާފ ލައަށް އަޅ ަގނޑ މެމި މައްސަ  ، ޔަީގންކ ރަންން. އަޅ ަގނޑ   އް ނ ލިބ ސާފެށް އިންމައްސަލައަ

ހ ރިހާކަ  ެގންދާނެބިލި އަދި  ައޅ ަގތަކަސާމ އައްސަ  މަށް.  ގޮ ށް  ައވަހާ ވީ ؛ވާލަންނޑ   ަމއްސަވެސް  މި  ލަ  ހަކަށް 

ޤާނޫނ އަސާސީން އަދި    ެގދިވެހިރާއްޖޭ   ،ނެސް ެގިއ ފަރާތްންހައެ   ެގންނަންޖެހޭށްސާފ ެގ ކ ރިމައްޗައިން  ،ތަޙ ޤީޤ ކޮށް

ަވކި މީހަކަށް ދިން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަބެއް ދިނ ން. މިއީ  ހ ރި ެއންމެ ބޮޑ  އަ  ާގނޫނ ތަކ ން ދެވެން  މަލާއެއްހަ، 

އިޤ   ޤައ މ ެގ  މި  މިއީ  މިއީ  ނޫން.  ހަމަލާއެއް.  ދިން  ދިން  މ ޅިތިޞާދަށް  ޤައ މަށް  މިފަދަ  ހަ   ލާތައް ހަމަމަލާއެއް. 

ވިފަެއއް  ނަށް އެ ޤައ މެްއަގއި އ ޅެ  ރައްޔިތ ންދ ނިޔޭަގިއ ހަމަޖެހިެގންދާ އެްއވެސް ޤައ ެމއް  ފެންނަމ ންދާ، ތަކ ރަރ ވަމ ން

އިސްލާމީ   އަތާނެތް.  ވެސް  މިއަދ   ކަންކޮޅ ތަކ ން  ެއކި  ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ފެންޅ ަގނޑ މެރީޚ ން  ދަނީ  ނަމ ންނަށް 

ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ  މިފަދަ ނ ރައްކާތެރި    ހިނަގމ ންދާ  އ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހ މެއް ނެތް ޤަދާޚިލީ ހަމަޖެ  ،ނެތް  ހަމަޖެހ މެއް

ޓެރަ  ހިނަގމ ންދާ  ޤައ މ ތައްހަ  ެގޒަމްރިސަބަބ ން  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ލިއިނދަޖައްސާ   އެއްކޮށް  މަލާތައް  ެގ ތަން. 

އަޅ ަގނޑ  ޤައ މ   މ ސްލި  މެންގެ ކ ރިމަތީަގއި  އެއް  ބާރ ަގދަ  އެންމެ  ސ  ޤ އިރާމ   ސީރިާއ ޔަދިެގންންނާފަތިވެ  ީއ. 

އަދި  އީޔަ ދިފަތިވެެގންސ ންނާ ކ އެ  .  މި  ދިވެހިރާއްޤައ މަށް  ބަޑަކ ޑަ  އެތަްއ  ވެސް  ވަނީޔަޖެއިން  ހަކ   ރާމައަށް ގ ނ 

މިއީ ވަރަށް ފ ންކޮށް  ؛ ީއސްތެރި ރަ އިއްޒަތް.  ދަނީ ޖިހާދަށޭ  ސް މިވެ  ނަތިމަން  ،މި ވިދާޅ ވަނީއެ ބޭފ ޅ ން    .ސްފަޮގ

ހަމަ   ކަމެއް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  މ ސްލިމ   އެއްއަޅ ަގނޑ މެން  ޖަމާޢަތަޖަމާ  މ ސްލި  އަނެްއ    މި   ކާޢަތަކާއި 

އަނެއް    ، ކ  ކާފަރ ކޮށްފައިޔައެްއ ބަ  މެންޑ ޅ ަގނއަ  މެންނަށްކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ  ،  ރާމަކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށްހަނގ 

ކަމަށް   ތ ެގ ފަހ ެގ ރަސޫލާމަ އްމ ޙައްމަދ ެގ ފާނަކީ މި އ    ، އިކަލިމަ ކިޔަ ހަމަ ޝަހާދަތ ެގ ދެ ؟ސްލިމ ކ ރާނީކ  މ ޔަބަ

އޭ  ހަކާމީ  ަގބޫލ ކ ރާ ބ ނެދިމާލަށް  ކާފަރެކޭ  ަގތ ލ ކ   ،ނައަކީ  ައޅ ަގނޑ ޭއނަ  އަމ ރ   ނެރެވޭނެތޯންމެރ މ ެގ   ؟ނަށް 

އެ ނ ކ ރެވޭނެ.  އޮއެކަމެއް  އިސްލާމ ދީނ ަގއި  ރައީސް   ވެސް،އެހެންނަމަ  ނޫން.  ޮގތެއް  ނަ ންީއކީ  ، ިއްއޒަތްތެރި 

ފެނިެގރިއާސީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މަންޒަރ އިން  އެ  މ   އެ  . ންދިއައީ  އެ  ،ްއސަނދިއޮތް  މިއަދ   ޤައ މ    ވަނީ  ރީތި 

ޒަ
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ފަ.  ފަތިވެނާތީ އެްއކޮށް ސ ންއޮ   އ މ  އެ ޤަމ ވެފަ. މ ޅިރޫހ ވަނީ ތަޢ ލީމ ން މަ  ލިއަން ކ ޑަކ ދިން އެފަނާވެފަ. އެތަްއ މި

އޮތް   މި  ޓެރިއް އެ މަންޒަރ . އަވަ ސްވެ  ންނަށް ފެންނަމ ންދަނީ ސޫދާނ ން ވެސް އެ މަންޒަރ . ޔަމަނ ންޑ މެއަޅ ަގނ 

ވެސް  އަފްޣާނި ހާލަތަމިއަ ސްތާނ ން  މި  މަންޒަރ .  އެ  ފެންނަނީ  އެ  އަޅ ަގށްދ   ައޅ ަގނ   ރާއްޖެ  ޑ މެން ނޑ ެމންެގ 

ބޭ ފ ންއިޝަ،  މ ވެރިންލްޢި  ނީދީއަޅ ަގނޑ މެންެގ   ؟ނ ންވަނީތޯެގންދަން  ވަރަށް  މި ޚ ން  ިވސްނަން.  އެބަޖެހޭ  ކޮށް 

އާ ވާހަކަެއއްދައްކަނީކީ  ދ ނިޔަ  ދައިެގ  އަދި  ވެސް  ހޯދަން  މަންފާ  ސިޔާސީ  ވެވީނޫން.  ހޯދަން  މަންފާ  ސް  

  އް އް ލިބ ނެ މަންފާއެކ ރަންޖެހޭނީ ހެޔޮވާވަރ  ކަންތައްތައް. ެއކަމެއްެގ ސަބަބ ން ތިމާއަށް އަދި ސިޔާސީ  ،ނީހޭޖެދައްކަން

ލީ ހަމަނ ޖެހ މެއްެގ  ޚިމ ޅި ޤައ މ  ދާ ،ން ެގއްލިތިމާޢީ ފޭރާޖ ޤައ މ ެގ އިމ ޅި  ،ނޑިކަމަކ  މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ 

ެވއްޓިެގން ޢަ  ދާތެރެއަށް  ހިތްވަރ ފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ މަށް  ،ދީމަލ ތަކަށް  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެފަދަ   

ނޫން. މާތްވެެގންވާ އިސްލާމްދީނ ެގ    އްހާލެްއަގއި އިސްލާމްދީނ ަގއި އޮންނަ ޮގތެ   ެއއްވެސް  ނެ. ެއއީނ ވާބާރ އަޅަިއެގން

 . ނަފ ރަތ  ނޫފެއްދ ން.  ލަޙަތ  ޞްމަސ ލްޙަ ؟ކީ ކޮބައިތޯއެންމެ މ ހިންމ  އެއް އަސާސަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ . މެންބަރ  ތެރި ޒަތްިއއް  އިރާެގނޫގފާރ  ދާއ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އްމަދ  ވަޙީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައ ނޫގފާރ  

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.   ފަރާޝ ކ ރިއްޔާ  ވާ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް    އްވާފަިއ މިތ ން ހ ށަހަޅ ސަރ ކާރ ެގ 

ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް    އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށްވ ރެ ؛ނ ންން ބޭވާލަޑ  ހަމަ ދަންނަސް، އަޅ ަގނތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެ

  ން އް ނެތީމާ ވަދާނ ކ މެލާފައި އެްއޗެއް ބަނާލައިެގްއޗެއެ  ނެ ން ކ ރަން އެބަޖެހޭ. މިއަދ  ލައިެގން ކާޒިންމާދާރ ކޮށް މިކަ

ކެ ޭގ ހަމަޖައްސައ ެގ  އ ސޫއިން  ައޅ ަގނ  ލަކ ންނެއްލާ  ބައިެވެގނޫން.  ައހަރ   ދެ  މިހާރ   ދިޑ މެން  ރ   އިޔަ ން 

ސް  ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެން އޭރ ަގއި ވެ  2018  ހަާވލ ވާންެވެގން  ސަރ ކާރާ  ލިންއިއަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވަ

ބަދެއް އެތައް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ސީރިއާ ޔަކިން  ހަނގ ރާމަކ   ފ ރައިެގންދިއަށް  ޓެރަރިޒަޔައަށް  ރާއްޖޭަގއި  ވާހަކަ.  މްެގ   

ކަ  ؛ޢަމަލ ތައް ހައްދ ފަހަރ ކަށިކަމ ެގ  ބިހަނަންކަން  މީހ ންރ އަޅަމ ން  ވާހަކަ.  ދަވެރިވަމ ންދާ  ގެއަށް ެގ  އަމިއްލަ  ރިން 

ތި  ވަޅިޖަހާފައިސާޅީ  ބާއްވަދެވަދެ  ފަހަރ   ގޮ   ،ފަށައިފިކަން  ަގތ ލ ކ ރަން  ހަކަށް  ފަށައިފިކަންތަންތަނ ަގއި    ، ްއވަން 

ެއބަ އެއްއިވީދަނަގ   އަރިއެްއެގމަފަރިއެއްެގ ދަކަނޑ މަތީަގއި ހަމަ ދިވެހި ކޮންމެވެސް ދެ ދެން މި  ؛ލާކަންއިލަލާފައި 

ިމ އޮންނަނީ އެކި ނަންނަމ ަގިއ ާގނޫނ     ަގމ ެގ ޖާދ އްރަނަގޅ  ސ ވާލ އ ފެން ައޅ ަގނޑ މެން  އްލ ކ ރަންެވެގޙަކަންކަން  

އޮންނަމާޒީ ހަދައިެގން   ކަންކ ރެވިފައި  ހަދަ  .ޮގތ ން  ަގިއ  ާގނޫނ   ނި  ، ފާނެއިޓެރަރިޒަމް  ސީ  ސިޔާ  ނީ ސްބަތްވައޭތި 
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ހައްޔަރ ކ ރަނީ އި  ހ ންނަށް. ހިފަޅ  މީދިކޮތްވަނީ ސިޔާސި އިނިސްބަ،  ފާނެއިދަނޫނ  ހަާގ  ެގދިކޮޅ  މީހ ންނަށް. އަބ ރ އި

މީދިކޮއި  ސިޔާސީ ރާއްޖޭނަށްހ ންޅ   މި  ތި.  މީހ ންަގއި  ހިންާގ  ޖަރީާމ  ފ ރާ  ،ބި  ނ ރަ އިންސާނ ންެގ    ރާއްކާކ ނައަށް 

ޤީޤަތ ަގއި މި  ޙަތީ  ނ ރަްއކާކ ރާ މީހ ންނަކަށް ނިސްބަތްވެެގން ނާންނާ  ށްމައ ޅ ންމ  ދިރިންެގ އާމް މީހ ޞޫމަޢ   ،މީހ ން

މިދޭތެރޭ  މާންކަކަ ސ ވާލ   ރާއްަގއި  މި  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،  އ ފެދެނީ.  ެއްއވެސް  ޖެއަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ މީހަކ    

ެގން  ފައިޓެއް ހިމޯ. ރިެގންއިއްޓަ ފަ  ންތަންތަން ގޮއްވަ  ޅެނީއ   ކ ރާނެ. މިނ   ޝައްކެއްދޭތެރެއަކ     ދައްކާ ބިލާމި    ވާހަކަ

އަރަ މީހަކ   ވަކި  އަޅ ަގނޑ އަދި    ،ހަމަވީމާ  އި ހ ރެފައި  ފާހަަގކޮށްލަންއެެވސް  ސަލާމަތީ   މި ؛މެން  ރާއްޖޭެގ 

ފޯރ ކޮޚިދ މަތްތަ ސެކިއ ރިޓީ  މަތީ  އެންމެ  ފަރާތަ ކ ން  ރަީއސަ  ،ކަށްށްދޭ  މަޖިލީހ ެގ   ،ކަށްކ ރީެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން 

ޅެނީ. ައޅ ަގނޑ   ދީެގން މި އ    ހަމަލާެއއް  ވާލައިެގންފިއްތާލައިެގން ޮގއް ށް  ކަޓަމޯވީމާ ރިހަމަިއ  އަރަ ؛ރިމޯޓ ން  ރައީސަށް

  ހިސާބަށް   ރިތައް ފޯއް ފ އޭެގ ރޭޒާ  ،ސް އެބަފެނޭވީޑިއޯ ބަލައިލީމަ ވެ  އެކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރާ ހަމަ ރީތިހިތަށްއަ

ކައިރީ  ވ ރެ ރިމޯޓ   ވެސް  ހަދާހ ރި    ންހިފައިެގަގއި  އޭނަ  ހ ރީ.  ގޮއްވާމީހާ  ެއއްޗެއްފައި  ހަމައެކަނި   ލި  ނޫންކަން 

ބ އަޅ ަގނޑ މެން ތިބި ބަސްއްދިން ވެސް ވި  ފަހަތ ަގއި  ބަ  .ކ  ވެއްޖެޔަނާލީމަ އެނޭގ. އޭެގ  ހިތްވަރ ދިން  ކ   ޔައެއަށް 

ބަށް  ެއއަ  .ވެއްޖެ ޚަރަދ ކ ރި  ވެއްޖެޔަފައިސާ  ބަ އެ   .ކ   ާވިގވެރިވި  އެއަށް  ޮގތްޮގތ ން  މީހ ން  ެވއްޖެ  ކ ޔަކި  އެ   .6  

ހަމަލާ ނާކާިމޔާމޭ މީހ ންނާއި  ،ކީބ ވެއްޖެ. ސ ވާލަ ަގއި ދިން  މީހ ންނާއި  ، އެކަން ރޭވި  ޚަރަދ ކ ރި  ފަިއސާ    ،ެއކަމަށް 

ިމ    ތިބީ  ވެސް ދޫވެފައޭހަމަ އަދި  ބޮން ހަދަން ބޭނ ންވާ ސާމާނ  ެއއްކޮށްދިން މީހ ންނާ  ،އިދިން މީހ ންނާއިބޮން ހަދަ

ެގ ެއކިެއކި އިސް ބޭފ ޅ ން ރާތަކ ެގ ސަރ ކާރ ެގ އެކިއެކި އިދާމެން ޑ އަޅ ަގނހަމަ    ތ ެގމީެގ މާ ކ ރިން ދައ ލަ  ރާއްޖޭަގއި.

އެބަހ ރިދައްކަވާ އެބަ  ހާހަށްވ ރެ  ،ފައި  މީހ ން  ނ ރައްކާ  މ ޖ ތަމަޢ ެގތިއްބޭ    ިގނަ    ރި ބިރ ވެ  ،ކޮށްފާނެހަމަޖެހ މަށް 

ހާހަކަށްވ ރެޓެރަ ދީފާނެ  ހަމަލާ  މީިގ  ރިސްޓ   އެބަނަ  ހަމަ  ހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   މި   ؛ތިއްބޭ. 

ރައީސްންނަވާނެ  ޑައިަގއެނިގވަ ޗ   2019،  އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ   އަޅ ަގނޑ އްވަނަ  ނ ޮގސް  މަޑ ކޮޓީއަށް  ށްެގން މެން 

ދީެގން ފާސްކ ރީ    ބޮޑެތި ބާރ ތަކެއްށްދެކޮޅަށް ވަރަ  ރަކ  ބޮމެއް ނ ޮގާވ. ހިތާއޭ ؛ހިތާ ދެކޮޅަށް  ެގން އަޅ ަގނޑ މެންތިބެ

  މަގ  މެދ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގފަހ ން މާޖީދީ  ަވޑަިއަގތް ޮގތަށް. އަނެއްކާ ދެ އަހަރ  ބައިއެދި  ހަމަ ސަރ ކާރ ން

ހަމަރައީސަ މި  އަނެއްކާ  ނީދިލާށް  ބަދަލ ކޮށްލާފަ  48ަގޑިއިރ     24މާ  އަ ަގޑިއިރަށް  މި  އަނެއްކާ  ދެން  ޅ ަގނޑ މެން . 

ފާސްކޮށް ތަންފީެގން  މިއަދ   ކިޛ މި  ހޭދަވާނެބާއޭކ ރަން  ދ ވަހެްއ  ހިތަށްއަރާހާ  އަޅ ަގނޑ   ހެދިދާނެ  ާގނޫނ    . 

އަނެއްކާ  މެނައަޅ ަގނޑ  މާދަމާ  ހަމަ  ހަދަަގޑި  72ަގޑިއިރ     48ށް.  ެގނައިމާއިއިރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  ލާފައި  ެވސް 

ށް ބ ރަވެ ޔަފަން ތިބޭ ފަރާތްތަކ ން ފަހަތ   ކ ރަޛ ނަަގހައްޓަން ތަންފީ  ާގނޫނ  ؛އެކަން  . އެކަމަކ ތިބީ  ފާސްކ ރަން މި

ނ ހި ތިބޭމިކަން  މިކަމެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ންާގ  ރައީސް   ނ ވާނެ.  ލެއްއްޙަ   މަޖިލީހ ެގ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   ެގރަްއޔިތ ން 

ކ ރައްވާނެ.  ބައްދަލ   ދި އަވަހަށް ވަޑައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނާރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ދާހާލ ކޮޅ  އެ އަންނަނީ ރަނަގޅ ވަމ ން. އި
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ސާ ހ ން ފައިވަންކޮށް. އެ މީ މިނި ، ރައީސަށް ހަމަލާދޭން ރޭވި މީހ ން އަދިވެސް އެތިބީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމަކ ،  

ހ ން  މަށް ފ ލ ކަ  ިގނަ މީހ ން އެބަތިބި  ކަށްވ ރެހަދިނީމާ ގޮއްާވލަދޭނެ ހާ ެގ އެްއޗެހި ހަދާފައި  ވާޒާތ  އެ މީހ ން ޮގ  ،ދިނީމާ

ހައްޔަރ ކޮށްފައި    އަހަރ  ކ އްޖަކާ   21އަހަރ  ކ އްޖަކާއި    23އެބަތިބި   ؟ޔާއްޖެއްއް އެހެންވެލެ އްޙަ  މީެގ  އިހޭބަ އެބަބ ނޭ. ކޮ

ެއކަމަ ބި  ކ އެބަތިބި.  ބޮޑ   އެބައޮރ އަސްލ   މާލޭގައި  ތެއް ވެރިކަން  މި  އެބައޮތެއްނޫންހޭ  ޤައ މ ަގިއ  މި  .  ނޫންހެްއޔޭ  . 

 ބި މީހ ން އެކަން ތި  ކ ރަން  ލެއް ނާދެއޭ. އެކަންއްޙަކަސް އަދި  ޔަލ  ފާސްކ ރި، މި ބިއިމި ާގނޫނ  ހަދަ   ކަށް އަދިއެއަ 

 ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް   ،ޓަރ ސްޑިފެންސް މިނި  ،ސްޓަރ ނިމް މި ހޯމި ދެންނެވީ ؛. ސަރ ކާރ ންން ނޫނިްއޔާެގކޮށް

ވެރިންފައިންސި އިސް  މިކަން  ބޭމި    ،ެގ  ނެތިއްޔާއްލ ކ ރަޙަބޭފ ޅ ން  މީެގ  އަޅ   ން  ނެތޭ. އްލެޙަަގނޑ މެންނަކަށް  އް 

އިޚ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން    ކަމާތެރިޞްލާއެހެންވީމާ،  މި  ޢަމަލ ން  އެބަޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  އްލ ކ ރާ  ޙަެއކީަގއި 

ޢަމަލ   ކަށްޔަބަ މިކަން  ވާން.  ބަޙަން  މަސްއކަތްކ ރާ  އަދިވާން  ށްކަޔައްލ ކ ރަން  ގ ޅިފަ   .  އެހެނިހެން މިއާ  އިވާ 

ލޭ ހ އްދަ ިމ  މީހ ންެގ    ،ސަބަބަކީޑ   ންމެ ބޮރިވާ އެމެދ ވެ  ކ ރަންންކަންކަ  ދަލަކަށް މިފައް ނައްތާލަން. މިސާ ސަބަބ ތަ

ޮގަވއިެގން. ފ ނަދޫ ދާއިރާެގއަނެ   ެގ ނަމ ގައިކ ރަނީ ދީނ  ށް އަޅ ަގނޑ  އަދިމާ  ެމންބަރާިއއްޒަތްތެރި    ކަކަށް ކާފަރަށް 

ހ ރެފައި ބ ނާރެފަކާ  ތީ  !އޭ  ،މިތާ  އ ޅޭތީވެ   ބ ނ ންކޭ  އެހެންހީވަ  ،ހ އްޓ ވަން  ކަމެއް  ނީ  އ ޅޭހެން. ވެ  ފަދަ  ެގން 

ރީޤާ އެބައޮތް ނޫނ އަސާސީަގއި  ލިޔެފައި  ދީނަ  ،ތިކޮށް  ދައ ލަތ ެގ  އިސްދިވެހި  ވެވެލާމްދީނޭކީ  ރައްޔިތަކަށް  މިތާ  ،  ނީ. 

ހަމަ ތަނަށް ފަރ  ނ ގޮވަންޏާ  ކާ  ،ރ ޅޭ ހަމަ ކާފަރ ، ކާފަބައ  ކ  އެޔަހަމަ ބައެކަމަކ ،    ސ ންނީ މ ސްލިމަކަށް ވެވެނީ. 

މި މީހ ން  ަގތ ގައިތަނ   ތިރިނ ވާ  ނ ގޮ .  އިރ އިރ ކޮޅ ން  ހަމަ  ެއއީ ވެންލ ކ ރަން  ދެން  ނޫން  ޏާ  ކަމަށް   ޑިމޮކްރަސީ 

  އްވާލީ ވަނަ ދ ވަހ  އެ ޮގ  6 ަގބޫލ ކ ރާ މީހ ން. އެހެންވީމާ،  ށްކަމަ  ކ ރ ން ނޫން ޚިޔާލ  ފާޅ ަގބޫލ ކ ރާ މީހ ން. އެއީ  

ނަކަށް ނޭނޭގ ދެން ންހަމައެއްނ ވޭ. ައޅ ަގނޑ މެ  ވަރެއް ޮގވަިއެގން ބިމާޓަ ދެން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ބޮޑ     .މަގ ގައިޖީދީމަ

  ންނެއް. ކޮން ބައެއްެގ ދަރިެގ ެއއްޗެއްކަެމއް އަންނާނީކީ ަގއި ދެން ކިހާވަރެއްދެވަނަ ފަހަރ  އެ މީހ ން ކ ރާ އެޓެމްޕްޓ 

ސަ ޮގާވ  ެއވަޙަރަކަމެއް  ދާނީކީއްދ ަގިއ  ހިނާގފައި  ތިބޭގ ތ   ެއއްވެފައި  މީހ ން  ކިތައް  ކަެމްއ    .  ތަނެްއަގއި 

ސަމާސާލާނީ އިޮގްއވަ މިއީ    އްއެ ކީ.  ރަީއސްނޫން  ސްކޫލެއް ރަށެ  .އިއްޒަތްތެރި  ސް ؛އްެގ  ތިއްބާ  ކޫލެއް  ދަރިވަރ ން 

ވާޮގ ރޭވި  ޚަ ްއވާލަން  އަޅ ަގނކ ބަރ ތަހަކަ  ދެކ ނިންން  ސްކޫހަވާލަދީ  ފ ލ ހ ންނާ  ،ޑ މެން  ޮގފަ.  ްއވާލަން. ލެއް 

ދ ވަހެއްަގއި    ތިފައި އޮތް ރީވިދީ އަ  ،ކޮށްރީތި  ،ތިކޮށްރީހަމަ ކ ރީަގއި ހަމަ    ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީކީ

ޕީ.  ޚިޔާލ ހަމަ   ހ އްޓ ވަންެވެގން  އަބ ފާޅ ކ ރ ން  ބޭފ ޅ ން  ހެޕީ.އެްމެގ  ާގނޫނެއް  އެްއޗެއް ރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިހެން 

  ންނެއް ހަމައެކަނި އިންސާނ  ؛ށް ހަމަ ޔަީގން ހަމަ މި ރާއްޖަޭގއި އ ޅޭ ެއްއވެސް މީހަކ ަގނޑަ އަޅ ންކަންނޫށް  ހަދާކަ

ބ ޅާ އ ޅޭ  ހިނާގފައި  މަގ ކައިރީަގއި  މިތާ  އެ ނޫން.  ދަންނާސްވެ  ހި އްޗެ  އެ   މި  ވެެގންކަން  ކިހިނެއް  ،ނެ  އ ޅެނީ. 

ނައްތާލަ ގޮއްވަ  ؛ންބިރ ވެރިކަން  ދެއިިމތަން  ވާހަކަ  އެއްދ   ލާ  ކިޔާ.    ވަހ ން  އެބަ  ރަީއސްދ ވަހ    ؛ިއއްޒަތްތެރި 
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  ެގއިން ނ ނ ކ މެވޭ  ކ މެވޭ.ނ ލާފައި އ ޅޭ މީހ ން. މިހާރ  ގެއިން ނ އިއަޅ ަގނޑ މެން މި މަގ މަތީަގިއ ހަމަ ރީތިކޮށް ހިނަގ

ަގއި. އެހެންވީމާ، ިމ  ބ ރަކަށި ދައްކައިެގން ނޫޅޭށޭ މަގ މަތީ  ،މިހާރ . ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ގ ޅ ްއވާފައި ވިދާޅ ވަނީ

އަޅ ަގނޑ     ރަން. ެއކަމަކ މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ  ؛އޭޖެހެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ   އިމާ ޔަދެންނެވީ މި ހާލަތަށް ދި

  2  ،މަސް ފަހ ން  6  ެގަގޑިއިރ  ފާސްކޮށްފަިއ އަނެއްކާ މީ  48ދ  އަނެްއކާ  މިއަ  ،ވާލަންޮގ  ށްރާތްތަކަފަ  ބެހޭ  ހަމަ ކަމާ

އަ ފަހ ން  ބަދަލ ކ ރ ަގޑިއިރަ  72ނެއްކާ  އަހަރ   އ ށް  ެގންނަ  ތަންކޮޅެްއ  ނޫނޭ  ސޫލަކ ންނެއްމަށް  ކ ރާނީކީ.  މިކަން   

ތެދ ވެރިކަމާތަންކޮޅެ  ،ަގއިއެކީ  މ ރާލިކަމާ ކަެއކީަގއި  އް  މިއ ޅޭ  ކ ރަން  ބޭއްލަ ޙަަގ  މ   ތި  އެބަޖެހޭ  ށް  ފ ޅ ން 

 . ްއޔާޝ ކ ރި ނ ވާނެ. އްއްލެޙަސް ކަމެއް ދ ވަހަކ  ވެ މިއްކަތްކ ރ އްވަން. އެހެންނޫނިއްޔާމަސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވަގ ތަޅ ަގނ އަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މެދ ޑ މެން  މެދ ކައިކަނޑައް  މަލާފައިނޑަލާނަން.  ސައްކަތް  އި 

 ގައި.   11:10 ށާނީފަ

 

 { އަށް 11:12އިން  10:39 :ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ }

  (ލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވި ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިންޓަ  ކ ރިވަލަ`.  ޖަލްސާ  ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ   ެގންދިއ މަށް  ެގ  ފަށަނީ.    ޑ  ައޅ ަގނ އަށް  މެން ޑ އަޅ ަގނމި 

ކ ރަމ ން މި   ޣަނީ  ލްރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ކ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ެގންދަނީމިހާރ  ބަހ ސް 

ހ ށަހަޅ  ނަންބަރ   ާގނޫނ   ،އިވާ އްވާފަޢަބްދ ލްޙަކީމް  ާގނޫނ މަޓެރަރިޒަމް  )  2015/32  ށް (އަ ނާކ ރ މ ެގ 

  ޑ އަޅ ަގނފަިއވާ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މިހާރ   ދައްކަވަން ެއދިވަޑައިެގންެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ ޞްލާޙ އި

 ށް.ނަމަޑަެވލީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާ ،ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ާގޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫޓެރަރިޒަްމ  )  32/ 2015ނޫނ   ށް ނ (އަމަނާކ ރ މ ެގ 

ހ ށަ  ،ބިލ   އ މ ެގެގނަ އިޞްލާޙ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބިލަށް  ކ ރެންދޫ  އޮތް  ތާއީދ ކ ރަން.    ޑ އަޅ ަގނހަޅ އްވާފައި 

ރައީސް  އޮތްކަންޓެ؛ އިްއޒަތްތެރި  ރާއްޖޭަގއި  ރާއްޖެޓެރަރިޒަމް  ، ރަރިޒަމް  ޢަމަލ ތައް  ހިންާގކަން  ެގ  އެބަ  އަށް 
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  ޑ  އަޅ ަގނ؛ ތެރި ރައީސްއިްއޒަތްމެންނަށް އެނޭގ.  ޑ އަޅ ަގނކަން  ރެ އެމާ ކ ރިއްސ .  އިނގޭ   ބައެ  މެންނަށްޑ އަޅ ަގނ 

އަންނަނީހަނ މީޝީދ ނަ  ރަީއސް  ،ދާނަށް  ދެްއކިެގ    ކ ރިން  ައހަރެއްހާ  ވާހަކަފ ޅެއް.  ދޮޅ   ކ ފާނ ެގ  މަނިތިމަން 

ރަލަމ ން ެގންދާ ވާހަކަ. ތްރެޓ  އޮތް  ފިކ ރަށް ނިސްބަތްވާ މީހ ން ވެސް ފާހަރ ކަށިއަދި އެހެން  ޕ ޅ ން ފ ލ ހ ން  ފަހަތް

  ، އެ ވާހަކަ ހ ރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންޔައީ ދިެގންވަނަ ދ ަވހ ެގ ރޭ ވެ  6މަހ ެގ  މިދިޔަ މޭ؛ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހ ރި ރައްޔިތ ންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރެ ހާ  ަގބޫލ ކ ރެވ ނ   މަނިޚ ކަށް.  ޔަނަށް  އެ  ހަމަލާއެްއ  ކ ފާނަށް  ދ   ޓެރަރިސްޓ  

ޮގއްވާލީ ދީމަމަޖީ މެދ ަގއި  ބަލަން  ،ގ ެގ  ކައިރީަގިއ  ޮގއްވާލީ  ރަ  ބޮން  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑ   ހ ރެެގން  ކާރޫބާރޫ  އީސް. 

ބަމަ އެތަްއ  އެޖީދީމަގ ަގއި  މަޔަކ   ރައީސްހަ  ަގއިގ    އިްއޒަތްތެރި  ޮގްއވާލީ.  ބޮން  ެއ  ދަނިކޮށް  ެއ  ؛ ރަކާތްތެރިވަމ ން 

ރަނަގޅ ކަމ ން   ނަސީބ   ހެهللاމަނިކ ފާނ ެގ  ރަެގ  މަނިކ ފާއެ  ޙ މަތާ ޔޮ  ެއ  އެހެންނަމަވެސް ްއކޮށް  ސަލާމަތްވީ.   ،ނ  

ރައްޔިތަކަށްތެރެއި  މެންެގޑ އަޅ ަގނ  ކޮން  ބޭފ ޅަކަށްތޯ    ން  ދެން،  ންކަީގޔަކޮން  މާދަމާ  ނޫނީ  މިއަދ   އޮތީ،  މެއް 

ސަލާމަތްވާނެއިޮގްއވަ ބޮމަކ ން  ރަީއސްކަމ ެގލާ  ިއއްޒަތްތެރި  ޓެ؛ .  އަދި  ފިކ ރ ،  ހިންާގ ހަރ ކަށި  ޢަމަލ   ރަރިޒަމްެގ 

އް ބޭފ ޅ ން  ބައެ،  ދަންނަވާނެން  ބޭފ ޅ   ބައެއް  މާދެންނެވީމި ހެން    ޑ އަޅ ަގނ  . ދެންތިބިފަރާތްތައް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ 

ތާއީ  ،ދ ކ ރާހަލަ ފިކ ރ ތަކަށް ތާއީއެކަ  އީވެސް މި  ޑ އަޅ ަގނ  ،ން ދަންނަވާނެދ ކ ރާ ބޭފ ޅ އަދި އެކަހަލަ ޢަމަލ ތަކަށް 

 ވާހަކަ  މެން މިޑ އަޅ ަގނމިައދ     ،އެހެންނަމަވެސް ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭހަށް ދ އްވާލަންވީ އަވަ  އެހެން ކަހަލަ މީހެކޭ.

މޭ   މ އައްސަސާތަކ ންހަމަލާ ެގ  6ދައްކަންޖެހޭ.  ގ ޅިެގން  ވާހަކަ  އާ  ކޮށްލަންޖެހޭ.  ހަނދާން  ޑ ައޅ ަގނތައް  ދެއްކި 

ވިދާޅ ވީ  ބޭފ ޅަކ   އެްއ  މިނިސްޓްރީން  އި  ،ޑިފެންސް  ރޭކާލިތޯ  ގ ޅޭންޓެލިޖެންސާރަްއޔިތ ންނަށް  ހޯމް ޮގތ ން     .

  ރ ަގއޭ ވަނަ އަހަ  2019ިމދިޔަ  ؛ ރި ރައީސްއްސަލަެއކޭ. އިްއޒަތްތެާގނޫނީ މަ  ،މިނިސްޓްރީން އަނެއް ބޭފ ޅަކ  ވިދާޅ ވީ 

ާގނޫނ    އިޞްލާޙ ޑ އަޅ ަގނމި  ސަމެން  އެކ ރީ.  ނޫންރ ކާރ ން  ޮގތަކަށް  ކ ރީޑ އަޅ ަގނތޯ  ދ ނ   ކަން  މި   ؟މެން 

މަޖިލި މަޖިލީޗ އްޓީއަށް  މ ހިންމ ކަން  ާގނޫނ ެގ  މި  ނ ޮގސް  މެހ ސް  އި ެގ  މަންބަރ ން  އެ ޖިލިއްތިފާޤ ވެ،  ކީ  ސް 

މިމަސައްކަތްކޮ އިޞްލާޙ   ށް،  ސަރ ކާރ ާގނޫނ   ކަންކަކ ރީ  މިފަދަ  ކީއްވެތޯ  ޮގތަށް.  އެދ ނ   ހ އްޓ ވ މަށް ން  ން 

ކީްއވެތޯޛ ނ ކ ރެެވނީތަންފީ؟ ބާރ ނޭޅެނީ ނެެގ؟   ކީއްވެތޯހެ ާގނޫނ   ރައީސްއިްއޒަތްތެ؟ ނ ނެެގހެްއޓެނީ؟ އްޓެނީ  ؛ ރި 

ދިޔައިރ   ަގއި އެ މަސަްއކަތް ކ ރަމ ން ެގންހ . އޭރ  މަޖިލީރާޓަހޯމް މިނިސް  ންނ  ސ ވާލ ކޮށްލަން ބޭމިއަދ   ޑ އަޅ ަގނ 

އި ހ ށަ  ،ޞްލާޙ ތަކާއި މި  ިއޞްލާޙ ތަކާމިހާރ   ގ ޅޭހެޅިފައިވާ  ފާސްކޮށްފައި  ޮގތ ން      ނ ހޯދާތޯ  ބަހެއް  މިނިސްޓްރީެގ 

ރައީސްިއއްޒަތްތެ  ،ނޫން؟ އޮތީ ބޮޑ ؛ ރި  ހަމަ  ބޮޑ ކޮށް،  ވެހަމަ  މިނިސްޓްރީއާ  އަދި ވާހަކަ  ސްކޮށް  ދަްއކަިއެގން 

ޮގތަށް ެވސް ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށްފަިއ    ރ އަދި ސަރ ކާރ ން ެވސް ބޭނ ންވި ޮގތަށް އޭ  ،މިނިސްޓްރީން ވެސް އެދ ނ  

ދެން އައިމާ  އޮތީ.  ހަމަލާ  ައނެއް  އިޞްލާ  އަނެއްކާވެސް  އަނެއްކާވެސް  ާގނޫނ   އިްއޒަތްތެރި  ؟ންވީތޯޙ ކ ރަމި  މިއީ 

ާގނޫނ ތައް  ރެވޭނެ ކަމެމިހެން ކ ؛ އީސްރަ ހެދިދާނެ ޑ އަޅ ަގނއް ނޫން.  އަދި  ކަކިތަންމެ ރަނަގޅަ  މެންނަށް  ށް ވެސް. 
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އެހެންނަމަވެ  ހެދިދާނެ.  ވެސް  ޮގތަކަށް  އެދޭހާ  ރައީސް  ،ސްސަރ ކާރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ވާންޖެހޭ  ދެކޮޅ   ، މި  ހޭ ޖެއެބަ 

ިއ  ވެނި ކަމެކޭ ކިޔާފަ މިވެނި ކަމެކޭ، އެ   ،ރއެކޭ ލިއަ ފެއިއިންޓެލިޖެންސް  ،ލަެއކޭނީމާ ާގނޫނީ މައްސަލާދިކަމަކަށް. ހަމަ

ހޭ  ޖެ ަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަެމއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއަށްވ ރެ ޒިންމާދާރ ވާންމެންޑ އަޅ ަގނހ އްޖަތ  ދެއްކ ން އެއީ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންޖެހޭ އެއެބަ. މި ކަންކަން ބެލެ ދާ    ރިާއއަށްސީ  ،ަވއިފިއްަގކ ރަަގއި ފާހަ ލޯފް  ންބަރ ން މިބަ. ބައެްއ 

ޓްރޭން ހ ރިހާ ކަމެއް  ކ މީހ ން  މި  މ ައއްސަސާ    ،ެގ ސ ވާލަކީޑ  އަޅ ަގނ.  ކަމަށް  ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ރ މާއި  ފ ލ ހ ންެގ 

އިންޓެލިޖެން؟ ތޯއިކޮބަ މިނިސްޓްރީެގ  ކޮބަިއތޯސްޑިފެންސް  ކޮބައިތޯ؟   މީހ ންތައް  އަންނަ   ކ ރީ ؟ ހަނގ ރާމައިން 

މިނިސްޓަހޯ  ،ދ ވަހެއްަގއި މަޖިލީމް  މި  ދ ވަހެއްަގއި  ރ   ވަޑަިއެގންނެިވ  ހެދ މ ގެ ބޮ  ،ރިންސ ވާލ ކ   ޑ އަޅ ަގނހަށް  ން 

އެބަ    !އޭ އާދެ  ،ަގިއ ދެންނެވީރިން. ޖަވާބ  ސ ވާލ ކ ؟ ަގިއ އެބަ އ ޅ އްވާތޯޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭރި ފަރާތްތައް މ  ހ   ޤާބިލ ކަން

ރައީ ިއްއޒަތްތެރި  ވަނީ  އެ  ހަްއޔަރ ނ ކ ރެވި  ކީްއވެތޯ  ކ ރިމަ ކީްއވެ؟ ސްއ ޅ ްއަވއޭ.  ާގނޫނ ެގ  އިންސާފ  ތޯ  ެގ  އްޗަށް، 

؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ވީތޯނެއްކާ އަނެއް ބޮން ޮގްއވާލަންދެން މަޑ ކ ރަން ދަމާ އަމާ؟ ކ ރިމަށްޗަށް ނ ެގނެވި ެއ ވަނީ 

ރި  ިއއްޒަތްތެ  ،އެހެންނަމަވެސް  ތާއީދ ކ ރަން.ލަށް  މި ބި  ޑ އަޅ ަގނނޫން.  މެންނަށް ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް  ޑ އަޅ ަގނ މިއީ  

ޮގވާލަން  ޑ  އަޅ ަގނ؛ ސްރައީ މ އައްސަސާތަކަށް  ސަރ ކާރަށާއި  ބަލަ ؛ހަމަ  ާގތ ން  ކަންކަން  އަަވސް    ،އި މި 

މި ކަ ހ އްފިޔަވަޅ ތަކެއް  އެންކަން  އިްއޒަތްތެރި މެ  ޅ މަށް. ދެންޓ ވ މަށް  ފާހަބައެއް  ވަރަށް   ،ަގކ ރައްވާ ންބަރ ން އެބަ 

ނޫންބޮ ކަމެކޭ.  ސިޔާސީ  ރައީސްިއއް  ،ޑަށް  ގ ޅިެގން ؛ ޒަތްތެރި  ޕާޓީއެްއ  ސިޔާސީ  ހ ރިހާ  ކަެމއް.  ޤައ މީ  މިއީ 

ިއއްޔެ   ؛ލަެއއް. މިއަދ ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ މައްސަޅިެގން  ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއ ގ އްސަލަެއއް މިއީ.  ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ މަ

ން ބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނެގ ކޮ  . މާދަމާއަކަށްއީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ދެވ ނ  ހަމަލާޑީ.ޕީެގ ރައީސް ރަވީ އެމް.   އެ

ނޭނެގ   މާދަމާ  ރައްޔިތ މެންޑ ައޅ ަގނދެވޭނީ.  ނިކަެމތި  ތެރެއިން  ދެވޭނީ.   ެގ  ކަމެއް  ނޫން  ިއއްޒަތްތެރި    މީހާއަށް 

ކަންބޮޑ ވާންޖެ ؛ ސްރައީ ކަމެއް.  މިއީ  މަސައްކަތްޑ އަޅ ަގނހޭ  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ކަމެއް. މެން  ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮށްެގން 

ޮގތެްއަގިއ ޞަޚާއް  ،އެއް މިއީ. ރަށްރަށ ަގއި ހޭ މައްސަލަކަްއޗެއް ކިޔަިއެގން ޙައްލ ކ ރަންޖެއެ   ޗަށްެއކައް މެން އެކީއެން  

ޖެހޭ. މިފަދަ  ވެންން ާގއިމ ވެފައި ނެތް ރަށްރަށ ަގއި ފ ލ ހ ން ާގއިމ ކ ރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މޮނިޓަރކ ރެފ ލ ހ 

ވޭ.  ފައި ތިބި ވާހަކަ ފ ލ ހ ން އެބަ ވިދާޅ ން ދޫވެެއއްހާ މީހ އެާގރަ ސަތޭކަ.  ހޭަގއި އ ޅޭތޯ ބަލަންޖެއް ރަށްރަށ ފަރާތްތަ

މީސްމީހ ން   ތަންތައެ  ހޯދަތިބި  ހައްޔަރ ކ ރެ އިން  މީސްމީހ ން  އެ  ދެންވެ،  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި    ޑ  އަޅ ަގނ  ންޖެހޭ 

އަނެއްކާވެސް  ދެންމިހެން   ވެސްނެވީމާ،  ފަރާތްތަކ ން  އެހެން  އަދި  ެވސް  މީޑިއާތަކ ން  ދަންނަވާނެ ހަމަ  ނަ ިގ  ، 

އަދި މިފަދަ    ،ށް ނ ރައްކާތެރިމ ޖ ތަމަޢަ؛ އްޒަތްތެރި ރަީއސްއަދަދެްއެގ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރާ ވާހަކަ ޮގވަނިްއޔޭ. ނޫން. އި 

ހަމަލާތައް    ،މަލާތައްހަ ހ ރިހިންގ މ ެގ    އިރާވަ ޓެރަރިސްޓ   އ ޅެ  ،ޤާބިލ ކަން  ކަންކަމ ަގއި  މީއެފަދަ  ތިބި  ހ ން ފައި 

 ކަެމއް. ެއ  އޮތް  ންމެންނަށް އޭެގ ނ ރައްކާމެން އެޑ ައޅ ަގނ. ވަރަށް ބޮޑ  ޯގހެއް.  ކީ ޯގހެއްދޫވެފައި ތިބ މަށް  ޖ ތަމަޢަމ 
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 ޖެހޭން ކ ރަންމެޑ ައޅ ަގނ ންެގ ދަރިންެގ މ ސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި  މެންެގ ދަރިޑ ައޅ ަގނ ެއއީ    ނ ވާނެ. ންިއެގކޮށްލަކަން ދޫ

ކަންމަތީ ބޭއްވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއ  މި ޤައ މ  ހަމަހަމަ  ، ށްއައްސޭރިއަ  ޤައ މ  ސަލާމަތ ެގއ މ ، މި  މި ޤަ   ކަމެއް.

ދޫކޮށްލައިެގޑ އަޅ ަގނމަސައްކަތް   ސަ  ޑ  އަޅ ަގނނ ވާނެ.  ންމެން  ހަމަ  އެއްފަހަރ   ވެސް  ބެހޭ   ،ރ ކާރަށާއިއަދި  ކަމާ 

 އް ކ ރަންކަތެކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައް  ރެއިންާގނޫނީ އިމ ެގ ތެންމެ ައވަހަކަށް  ވީ އެ ؛ސާތަކަށް ޮގވާލަންމ އައްސަ

ފަރާތް ހ އްއެފަދަ  އަދި  ތައް  މިހާޓ ވ މަށް.  ކަމެއް  އިތ ރ   ވެސް  ދެން  ާގނޫނަށް  ނަމަރ މި  އޮތް  ކޮމިޓީ   ،ވެސް 

ިމއީ ފ ރިހަމަ ާގނޫނަޅަލާަގއި ހ ށަހަޙަމަރ  ާގމި ؛ކަށް ިއެގން  ިއއްޒަތްތެރި ރައީކަން ހ އްޓ ވޭނެ  ިއނޭގތޯ  ސް.  ނޫނަކަށް 

ފާކަންމި ާގނޫނ   މި  މަަގކަށް  ފަދަ  ހ އްޓ ވޭނެ  ޢަމަލ ތައް  މިފަދަ  ހ އްޓ ވޭނެ،  މިމެޑ އަޅ ަގނސްކ ރ ަމށް    ތިބީ    ން 

އެހެން  ސަރ ކާރާ ތައްޔާރަށް.  މަސައްކަތްކ ރަން  އެްއކޮށް  މ އައްސަސާތަކާ  އަދި  އިެއއްކޮށް  އެ   ؛ޞްލާޙ ތައްވީމާ، 

އިޞްލާއަދިވެސް   ހ ރި  ޮއެވއްހ ށަހަޅަން  ފ ރިޖެޙެއް  ާގނޫނ   މި  ހ ށަހަޅައިެގން    ޑ  އަޅ ަގނހަމަކޮށްދެއްވ މަށް  އްޔާ 

ފަހަރ     އަދިެވސް އެއް  ޑ އަޅ ަގނމި ބިލަށް    ، ރި ރައީސްމ ން އިްއޒަތްތެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަޮގވާލަން. ދެ

ނަވަން. ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަން  ޑ  އަޅ ަގނރ މަށް  މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކ   ،ހ ރިހާ އިޞްލާޙަކަށް ހ ރި    ފައިހ ށަހެޅިހަމަ  

 ކ ރިއްޔާ. ރަށް ބޮޑަށް ޝ ވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރ .ޙްމަދ  ޒާހިމެންބަރ  އަރި ގައްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގައްދޫ

އިްއޒަތްތެ ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލަށް  ޑ އަޅ ަގނރި  މި  ާގނޫނަށްޓެރަރިޒަ  ،ވެސް  މަނާކ ރ މ ެގ  ެގނަިއ   ،މް  މި 

ޔާ  ހިތާމަ  ޑ އަޅ ަގނ  ،ންނަމަވެސްހެއެ  ޑ އަޅ ަގނ ވެސް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.    ޑ  އަޅ ަގނލަށް  އިޞްލާޙ ެގ ބި

މި   ދަންނަވަން  މަޖިލީހ ަގއި    ޑ  ައޅ ަގނއަބަދ ެވސް    ،ޖެހެނީއެްއކޮށް  ތަކ ރާފަ  ހޮވ ނ   ޑ ަގނއަޅ  މި  ރ ކޮށް ހ ން 

ވެސް ހެދިދާނެ. ކަށް  އް ޮގތަތަ ާގނޫނ ، އެއެތަކެއް    .މެންނަށްޑ އަޅ ަގނދިދާނެ  ނޫނ  ހެ، ާގދައްކާ ވާހަކަެއއް  ޑ އަޅ ަގނ 

ާގ  ،އެހެންނަމަވެސް ނ ހިފޭ އެ  ބޭނ މެއް  އިޚްލާނޫނ ެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ތިބޭ  ތަންފީޛ ކ ރަން  ާގނޫނ   އެ  އް  މެ ތެރިކަޞްނެ 

 ރިކަމާ މެދ  ތެޞްލާކާރ ެގ އިޚ މިއަދ  މި ސަރ   ،މި ދަންނަވަނީ  ޑ އަޅ ަގނއްޔާ. ނ ހިފޭނެ ބޭނ މެއް. ތަކ ރާރ ކޮށް  ނެތި

މެން  ޑ އަޅ ަގނ  ،މިހެން މި ދަންނަވަނީފެދޭ. ެއއީ  އ ޝައްކ  ؛ އ ފެދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަގއި ޝަްއކ ހިތ   ޑ އަޅ ަގނ 

ައއީ   މި  ފަވެރިކަމަށް  މަރ ތަކާއިތްޮގ  ،ރާތްތަކާއި ެގއްލިފަިއވާ  ކަންތައްތަ  ،ނޭނޭގ  ބަިއވަރ   އިންސާފ   މިހެންވީ  ކަކަށް 

ކިޔާފައި   އަިއއްސާޑ ައޅ ަގނ ހޯދައިދޭނަމޭ  ައއީ.  މި  ވެރިކަމަށް  މިހާމެން  އިންސާފ ދ ވަސް     ހ އްޓާ،  ނ ލި  ވީއިރ   ބި 
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ލޮޑ އަޅ ަގނ  އެމެންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބ ވެތި  މި  އަދި  ރައީސް  ރައީސް  މަޖިްމ.ޑީ.ޕީ.ެގ  ރަީއސް،  އެ  ނަޝީދަލީހ ެގ  ށް 

ކ ފާނ  އެ މަނި  ،ހެނީޖެދަންނަވަން  ޑ އަޅ ަގނވާނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެން  ދެވ ނ  ހަމަލާއަކީ ެވެގން

  އެ   ،ވާ ވާހަކަ. އެ ކަމަށް ޙަްއލ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  ރި ދައ ލަތެއްނދިތެރޭަގއި އަ  ެގތ މި ދައ ލަ  ްއކާއަބަދ ވެސް ދަ

ޗ އްޓީއަށް ނ ޮގސް ބ ޑ އަޅ ަގނކ ރ މަށް ޓަކައި،  ކަންކަން ރަނަގޅ  ކޮށްެގން ޓެރަރިޒަްމ  ރަ މަސައްކަތްމެން ހޭލާ ތިބެ 

އެއްކޮށް ޔާ  މީދ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައްކަމ ެގ އ ނެދޭއިހޯދަ  ޙައްލ ންކަމަށް  ަގއި ެގނައީ. މި ކަ  2019ާގނޫނެއް  

ެއއް  އް ކަެމއް ވެސް ވެފަނަމަވެސް އެދެއޭ. އެހެންތޭ. އެ ާގނޫނ ން ފ ަގއި ނެތް ކަމެއް ނެއެ ާގނޫނ   ،ޖެހެނީދަންނަވަން

ޓެ ބިއ ރޯއެއް ރަރިނެތޭ.  ހެދ ނ ،  ޒަމް  އެހެޔ ނިޓެްއ  މިނިސްޓަރަ؟ ވީ  ކޮންކަެމއްތޯ  ، ނަމަވެސްން.  ޑިފެންސް  ހޯމް  ށާއި 

ނަމަ    ތެރިކަމެއް ހ ރިޞްލާިއޚް؟ އޭންކަމެއްތޯ ނި ކޮތި ބޭފ ޅ ން ތި ކ ރަްއވަ  ،މިނިސްޓަރަށް އަޅ ަގނޑ  ިމައދ  ޮގވާލަން

ރައްޔިތ ންނަށް   ދިވެހި  ލިބިެގންދާޑ އަޅ ަގނމިއަދ   އިންސާފ   ދަްއކާ  މި  ނ ކ ރަން    ޑ  ައޅ ަގނ.  ނެމެން  ަގބޫލެއް 

ރައީސް ާގނޫނ     ،އިްއޒަތްތެރި  މި  ކަމަކަށް.  ދާންޖެހޭނެ  ކަންކަން  މި  ޮގތަށް  ދާނެ. ފާސްކ ރެވި  ންނަށްމެޑ އަޅ ަގނމި 

ތަންފީ ދޭތެރޭަގވާނެޛ  އެކަމަކ   އިޚްލާ  ޑ  އަޅ ަގނިއ  ކަމާ  އ ފެދޭ.  މި މިހެ  ޑ އަޅ ަގނ   ނެތީމަތެރިކަމެއް  ޞްޝަްއކ   ން 

ސ ވާލަކީ ޑ އަޅ ަގނ .  ެގސަރ ކާރ ޖެހެނީ  ދަންނަވަން ާގނޫނ     ،ެގ  އެބަތަ  ޑ އަޅ ަގނމި  ސަރ ކާރ ެގ  މި    ންފީޛ ކ ރީމާ، 

ކެރ ން  ހ ރި ކެރ   ރިޒަމްެގޓެރަ ؟ހެއްޔޭ  ޤާބިލ ކަން،  ެގނައ މ ެގ  ޙައްލ   އެބަންތެރިކަކަންކަމަށް  ހެއްޔޭ   ހ ރި  ން 

ސ ވާލަށް    ޑ އަޅ ަގނ ؟ަގއިސަރ ކާރ  މި  ލިބިެގންދާޑ އަޅ ަގނ ހިތ ން  ޖަވާބ   ފާސްކ ރ މާ   ،ނެމެންނަށް  ާގނޫނ   މި 

ތ ަގއި  ހި  ޑ އަޅ ަގނ ެގންދާނެ.  ބި ށް އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ލިމެންނަޑ އަޅ ަގނރ  ދެން ކަންކ ރާ ޮގތ ން  ރ ކާގ ޅިެގން ސަ

ޝައްކ   ދޭތެރޭަގއި  ސަރ ކާރާ  އިޚްލާމިއަދ   ކަމަށް  ޞްއ ފެދޭ.  ނެތް  ޝ ކ ރިަގބޫލ ކ ރަ  ޑ  އަޅ ަގނތެރިކަމެއް  އްޔާ  ނީ. 

 ށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ    ،ނީއަރ ވަމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދެކ ނ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ 

 ތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދަށް.އިްއޒަތް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މަނާކ ރާޓެ)  32/ 2015ާގނޫނ   ާގނޫނ ރަރިޒަމް  އިޞްލާޙ (އަ   ؛ށް 

ފަދައިންނިގލަ އެ ވެސް    2019  ،އްވާނެ  އަހަރ   އިޞްލާޑ އަޅ ަގނވަނަ  ާގނޫނ   މި  އޭރ ަގިއ  މެން  ޙ ކ ރިން. 

މެންބަރެއް  ރިއިޞްލާޙ ކ  ކޮމިޓީެގ  ދެންޑަ އަޅ ަގނ  ައދި  ވެސް.  ވާހަޑ އަޅ ަގނމެ  ކީ  ކ ރިން  އިްއޒަތްތެެގ  ރި  ކަދެއްކި 



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

44 

 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދިޔަ ާގނޫނަށް   މެންެގ ތެރޭަގިއ އޭރ ޑ އަޅ ަގނސް.  ންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވެމެ

ބަދަލ ތަކ ން   ާގނޫނ ޑ އަޅ ަގނެގންނަ  މަމެންނަށް  ހޯދަންވާ  ލިބެނީން  ލިބިަގންނަ  ންފާ  ކިހާވަރަކަށްތޯނ ވަތަ  ؟ ނީ 

މިއަދ މެޑ އަޅ ަގނ  މި  ން  އެކަހަލަ  ވެސް  މައ ޅެނީ  މިފަދަ އެހެންވީމާ   ެގން.މާވެ ދިއްސަލައެއް    ެގނެވޭ  ާގނޫނ ތަކަށް   ، 

ރިހަމައަށް ާގނޫނ ތަކ ން ބާރ ،  ކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފ ޞަ ޚާއް  ،މެންނަށް ރައްޔިތ ންނަށްޑ އަޅ ަގނ ބަދަލ ތަކ ން  

މިާގނޫ  ނ ވަތަ ވާހަކަ  ނ ލިބޭ  ޚިދ މަތް  އިޞްއެހެންވީމާ  ދައްކަނީ.  ނ ތަކ ން  މިފަދަ  އަވަ،  ޚިދ މަތް ލާޙ ތަކ ން  ހަށް 

ކަމެއް މ ހިންމ   އެންމެ  އެީއ  އެނިގލަްއވާނެލިބ މަކީ  ދެކެން.  ކަމ ަގއި  ބަދިވެހި  ،  ނިމިދިޔަ  ނަށް ިއަގރ ރާްއޖޭަގއި 

ޚެްއަގިއ ދ ށް ވަނަ އަހަރ ަގއި. އެީއ ދިވެހިން ފަހ ެގ ތާރީ  1988  ތީ މެއް ޮގވާފަިއ މި އޮބޮޑ  ޮގވ    އިރ  އެންމެލާއިބަލަ

އ ފަން ހަމަލާ  އެ  ހަމަލާ.  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބޮޑ   ޮގއެންމެ  ޮގތާއި  ،ތާއިވި  ޮގތާއިދިމިނި  ،ައއި  ޙަޤީޤަތް   ،ޔަ  އަސްލ  

ހޯދ ނ އަ ނ ފެނޭ  ދިވެސް  މީހ ންނާއިކަމަކަށް  ބައިވެރިވި  އެކަމަކ   މީހ ންނާއި ހޭ  ،.  އެހެނިހެން   ،ދަކ ރި  އަދި  ނ ވަތަ 

ކީ  އައަސްލ  މަްއސަލަ  . ެއކަމަކ  ކޮބައިކަންޔަ ންތައްތައް ދިމި ކަ   ،ިއްއވިންކ ހ ވާ ފަރާތްތައް ހޯދި  ޮގތްޮގތ ން ޝާމިލ  

 ވަރަށް ާގތ ން ލާތައް ހިނަގމ ންދިޔައިރ ޙަޤީޤ  މަރ ޙ ތަ ؛ަގއި ލާޙަމަރ ޭވ. އެ  ނ ަގނެވޭ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެސް ދެނެއަދިވެ

ރައީސް މ ޙައްމަދ    ،ެގ ހަމަލާއަކީމޭ  6  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި  33ފަހ ން މިދިޔަ  ވެސް. ޭއެގ  ޑ އަޅ ަގނ   ންކ ރިމަސައްކަތް

ފަދަ ކަެމްއ  ޮގވި އެންމެ ބޮޑ  ޮގވ ން. އެ  ރޭަގއިމެންެގ ތެޑ  އަޅ ަގނލާައކީ  ެގ ހަމަދިން ޓެރަރިޒަމްށް އަމާޒ ކޮށްނަޝީދަ

ދިވެހި    ،މެން އެންމެ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭ. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކ ން ދޭހަކޮށްދެނީޑ އަޅ ަގނނ ވާނެ ކަމަށް  މެދ ވެރިެވެގން

ޤައ މ  މި  ނ ވަތަ  އެންމެރައްޔިތ ންނަށް  ދިރިއ ޅޭ  އަފަރާތްތަ  އިހަަގއި  ނާކަށް  މިންވަރ . މާންކަމާއި  އޮންނަ  މާންކަން 

ރައްޔިތ  ދިވެހި  އަންހިދިވެ  ،ންނަކީއެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ޤައ މ ަގއި  މި  ޒަމާނ ްއސ ރެ    އިރައްކާތެރިކަމާ   ،މާންކޮށްނަކީ 

ހިތްހަމަޖެހި  އެ  އި،ސަލާމަތާ އެހެންވީމީހ ންެގ  ރައްޔިތ ންތަކެއް.  އ ޅެމ ންދިޔަ  ާގނޫނަކ ންމާެގން  ާގނޫނެއް   ނ ވަތަ  ، 

ރައްނެ ލިބެހެދިެގން  ނ ދެޔިތ ންނަށް  ދައ ލަތ ން  ދިވެހި  ޚިދ މަތެއް  އެއީންޖެހޭ  އޮތ މަކީ  ވެސް  ެއްއޮގތަކަށް   ،ވި 

ދަ ހާލަތެއްަގއި މީހަކ  ތީ ބާރ ތަކ ން އެފަސަލާމަ  ،ނީދެކެވެޑަށް މި ވާހަކަ ، ބޮބޫލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާަގ

މ އްދަތ ހައްޔަރ ކޮ  އިހިފަ ބެހެއްޓޭ  އަދި  ނ ށް  އިތ ރ ކ ރ ން،  އެ    އެހެންވީމާ ދޭއްދަތާ  މ ވަތަ  މިކަތެރޭގައި.  ހަލަ  ، 

ޝަްއކ  މިންކަންތައްތަްއ  ެގންނ އ ފެދޭ  ކ ރިއަށް  ދެކެން. އ ދިވަރަށް  ކަމ ަގިއ  ކަމެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ެއއީ  ން 

ތެރޭޑ ައޅ ަގނ ނިގލައްވާނެ  އެ އިންމެންެގ  ބާރ ތަކ ެގޓެލިޖެންސްަގއި  ސަލާމަތީ  ދިވެހި  އަީއ  އ ފެދި   ތެރޭގައި  ،  ެގން 

ދި  ެގ ތެރޭަގިއ އ ފެދ ނ  އިންޓެލިޖެންސަކީ ވަރަށް ެވސް ވަރ ަގދަ އަފައިން ސިފަހ  ދިވެހި  ހަމަލާއަށްަގއި ދިން  1988

އ ފެދެިގންދި ބޭފ ޅ ން  ތަޖ ރިބާހ ރި  ޢިލްމީ  އަދި  ޤާބިލ   އިއެހާމެ  އެކަމަކ   އްޖެންސެންޓެލިޔަ    ،ސ ވާލަކީ އަދ   މި. 

އެކިވެވަ ބޭފ ޅ ން  ނ ވަރެއިންތެނެގ  ތާދިޔަ  ރިޓަ  އެހެނިހެން    ޔަރކ ރ މ ންތަ  ޚިދ މަތ ން އަދި  ވެސް  ޮގތްޮގތ ން 

؟ ވަތަ ހޯދަމ ންދޭތޯނ   ،ނ ވަތަ ލިބެމ ންދޭތޯ  ،ބޭތޯންވަރަށް ލިެގ އެހީތެރިކަން ނ ވަތަ ބޭނ ންވާ މިވާ ބޭފ ޅ ންވަކިވެފައި 
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ދި  ަގއި އަދަތ ޒީފާެގ މ އްްއެގ ވަސް އެ މީހެޔިތަކީ ވެކޮންެމ ރައްމ ން ބިނާކޮށްފައިާވ  އ ޤަވެހި  ަގއި ދި ތ  ނޑ  ދެކޭޮގއަޅ ަގ

ބޭރ ަގ  ރިޓަޔަރ ވަޒީފާއިން  މ އްދަތ    އިނ ވަތަ  ފަރާތ   ަގއިހ ންނަ  މީހެއްެގ  އެ  ބޭނ ންވެއްޖެެވސް  ޤައ މަށް    ން 

ދޭންޖެހޭނެ  ހި އެހެންވީނދެއްަގއި  ބަޔާންކ ރ ން  ،މާޚިދ މަތެއް.  އެޮގތަށް  އަންނައިރ ަގއި  ހެދެމ ން  ާގނޫނ ތައް   ިމޮގތަށް 

 ީއސް. ޒަތްތެރި ރަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްންލަގައި ދެކޭތީ ދަންނަވާެއއީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ވެސް 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ވަޙީދ .هللا ރި މެންބަރ . ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ދ ވަޙީهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދާއި ކ ރެންދޫ  ރައީސް.  ހ ށަހަޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   މަނާކ ރ މ ރާެގ  ޓެރަރިޒަމް  ާގނޫނަޅ އްވާފަިއވާ  ށް  ެގ 

ބިލ އިޞްލާޙ  ރަ ެގނައ މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  މ ހިއަޅ ަގނޑ މެ ؛އީސް.  މ ހިންނަށް  ވަގ ތެްއަގިއ  ބަދަލ ތަކަކާ ންމ   ންމ  

ބިލެއްހ ށައެކ ަގއި   އަޅ ަގނޑ ހެޅިެގންދާ  ދިވެހި.  ބަދައްޖޭރާ މެން  ކަންކަން  މި  ޓަކައިލ ެގ  ކ ރެވޭ  ކ ރ މަށް   

ސައްކަތްތަކ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ވަރަށް ިގނަ ރަނަގޅ  ކަންކަން މިއަދ   ސަރ ކާރ ން އެބަ މަ

 ފަދަ ކަންކަން ނޑ މެންނަށް މިމައްސަލައެއް ޖެހިެގންތޯ މިއަދ  އަޅ ގަ ކޮން  ހ ރެ  ކޮންސަބަބަކާ،  މަވެސްކ ރޭކަން. އެހެންނަ

ދަނީޤަމި    ވަމ ންތަކ ރާރ  އަޅ ގަ ޙަޤީޤަ ؟އ މ ަގިއ  ާގނޫނ ތަކަށް  ތ ަގިއ  ބަދަލ ނަގި ނޑ މެންނަށް  ެގނެވޭ  އަދި   .ތައް 

ބަދަލ ތަކެއް އެބަ  ެގ ނިޒާމަށް ެވސް ިގނަ  ން ހިންގ މ ތަންތަ  އަދި އެ  .ެގނެވޭއެބަ  ލ ތައް  ބަދަމ އައްސަސާތަކަށް ެވސް  

ެއކ ަގއި    ނޑ މެންނާާމ، އަޅ ަގ ހިނާގ. އެހެންވީަގއި އެބަ ސަބަބަކާ ހ ރެ މި ކަންކަން އެބަ ޤައ މ ވެސްންމެނެވޭ. ކޮެގ

ޕާ ހ ރިހާ  ރަްއޔިތ ން  ޓީތަކެއްތިބެެގން  ެއއް   ވެސް  އެބަޖެހޭތިބެކޮށް  ވެސް  ޤައ މަށް    ،ެގން  ވަމ ންދާމި  ޮގތް   މި 

ހޯދަންވި މަެގއް  ހޯދޭނެ  ޙައްލެއް  ކަމަށް  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށްާގ.  ސްނާފައި  އެއްޗެއްނޫނ ތަކ ަގއި  ހ ރިހާ   ސާފ ކޮށް   

ނޫނ ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތައް އެބަ ެގނެވޭ. ޔެވޭ. ހަމަ މިއިން ކޮންމެ ހާލަތަކާ ދިމާވެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގއެބަ ލި

ކ ރިމަތިއެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ައނެއްކާ  އްއެސާހާދި ވާ  ،  ވެސް  ނޑ މެން  އަޅ ަގސް  ވެ ދިމާާވއިރ  

ބަދަލ އެބަޖެހޭ   އެހެންވީެގާގނޫނ ތަކަށް  ީމގެ ންނަން.  ވާ އަސްލާ  މާ،  ހަމައަށް  ކ ރާ ސިލ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެވި 

އަޅ ަގނމަސައްކަތަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޑ ކ ން  ތަނެއް.  ޙައްލ ވެެގންދާ  މިކަން  ބޮ ؛މެންނަކަށް ނ ފެނޭ  މި  އެންމެ  ޑަށް 

  އެ ފަރާތްތަކާ   .ރެވޭކ ޔަރ ލ ވާ ފަރާތްތައް އެބަ ހައް ޝާމިކަމ ަގއިއެ  ވެސް  ލަތެއްގައިހާންމެ  ފަދަ ކޮމި  ،ދަނީފާހަަގެވެގން

އެހެންނަމަދަޢ ދ   މެ އެވާކ ރެވޭ.  އެސާބ ހި  ވެސް،  މައްސަލަ  ެއ  ނިމިެގންދޭ.  ން  އެބަޖެބަ  ހޭ އަޅ ަގނޑ މެން 

ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއިން ކޮންމެ  ؛ތްކ ރެވޭނީ މަސައްކަށް ޓަކައިމަ ހަމައަށް ވާސިލ ވ ލައިެގ އަސްލާތޯ މި މައްސަތަކަށްކޮންޮގ
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ހަމަ ބޭފ ޅ ންކަމެއްަގއި  އެ  ކ ށްކަމެއް  އެ  ؛ެގއެކަނި  ވެެގންދަނީކ ރާ  ނިޔަތަކަށް  ފަރާތ ެގ  އެކަން   އެ  ،ކ ރާ  ދ ވަހ  

އެކަމ ަގއި   ނޫން.  އެހެނިދިއަ  ރާކ ންޑ  ފަ  ،ދޭހިތްވަރ   ،ބައިވެރިވާކޮށްލ މެއް  އެކަޮގތްޮގތ  ން  ހެ  ވާ ން  އެމަށް  ތަްއ  ިގދޭ 

 ،ކޮންޮގތަކަށް  .ހޭޖެބަބަބ  ސާފ ކ ރަން އެސަ  .ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ދެވޭކަށް އަޔަކާ ހަމަފަރާތްތައް އެބަވޭ. އެ ފަރާތްތަ

މިހި  އެ  ށްނައަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްެގންތޯ  ންކަމެއްކޮ އަޅ ަގނޑ ސާބަށް  ދެވޭނީ.  ޮގތ ަގއި ަގބޫލ   ކަމ ަގއި  ކ ރާ 

ޤައ މ ަގއި  ަގނޑ އަޅ  މި  ޙައްލ ކ މި  މެންނަށް  ކަންކަން  އެދިމާވާ  ޓަކައި  ނ ދެވޭހި  ރ މަށް  ހިނދ ގައި،  ސާބަށް  މި ހާ 

  އި މިއަދ  މިފަދަ ހ ރިހާ ކަމެއްަގ  ނަށްަގނޑ މެންައޅ  ؛އީސްކަންކަން ތަކ ރާރ ކޮށް އަބަދ ެވސް އަންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަ 

ފާހަަގކ ރޭވެ އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ފޭލްވީއިންޓެލިޖެ  ،ސް  އެކޮ  ޔާ ނިއްނޫ  ، ކަމަށް  ންސް  ކަމެއް  ންމެވެސް  ހެން 

ހ ރިހާފޭލްވެެގންދި އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަމަށް.  ހިނަގމ   ޔައީ  ރަނަގޅަށް  ިވޔަސްންކަމެއް  ކަމ ަގއި  ންމެ ކޮމިފަދަ    ،ދިޔަ 

ތަކަށް މ ސިސްޓަ  ެގޅ ންފ ކަމެއް. އެ ބޭއަންނަނީ މ ޅިން އާ    އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފަންވެެގން މިސާއަކާ  ހާދި

ޖެހޭ ވަށާ  ،މާދަނީ. އެހެންވީ  ަގއި މި  ކަންކަން ވެެގން މިޮގތ   ެގއްތެލޫމާތަކަށް ނ ލިބޭ މަޢ ލޫމާމަޢ   ެގ އެ ބޭފ ޅ ންއަދި

ަގނޑ މެންނަށް މި މިއަދ  އަޅ    ،ނ ފެނޭހާ ހިނދ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށް  ނ ކ ރެވޭނޑ މެންނަށް ކަންކަން ބަދަލ ތަށް އަޅ ަގޮގ

ޤައ މަށްންނޫނ ތަކ ާގ މި  ކަމަ  މި  ނެއް  ޙައްލ ކ ރެވޭނެ  މައްސަލަތައް  އެބަ އެހެންވީށް.  ކަދިމާވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މާ، 

އެ    ،ތޯކަށްޮގތަކ ރަނީ ކޮންތިބި ބޭފ ޅ ން ޢަމަލ ސާތަކ ަގއި  މ އަްއސަ   ،ކީްއެވެގންތޯ ؛އެހެން ނިޒާމަކ ން  ،ސްނަންޖެހޭވި

ބަ  ެގބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތ   ބޭއެ  ،ެގންދަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ ވި ޓަންކ ރެއްކަންކަން  މިކަން މި ފ ޅ ންެގ މައްސަލަ   އަކ ންތޯ 

ވެސް  .  ދިމާވަނީ ފަރާތަކަށް  މިމަ  ،ހަވާލ ކ ރެިވފައި  ޒިންމާއެއްކޮންމެ  ހަވާލ ކ ރެވިފައި  އެ  އަ  .އޮތީ  ސަްއކަތެއް  ދި 

ފަރާ ބަލާނެ  ޢައްޔަންކ ރެވި  ތްތައްކަންކަން  އެހެންނަފައިވެސް  ކަމެއް މަަވނީ.  މިއިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް، 

.  ނޭގނޭވެސް  ބަބެއް ެއކަން ހިނަގން ދިމާވި ސަ ، ވެސް އްރިހަމަ މަޢ ލޫމާތެވެސް ފަރާތަކަށް ޭއެގ ފ އެއް   އިގަ ހިނާގއިރ 

ނިމިެގން ހިސާބ ން މި މައްސަލަ  ކޮށްލާ  ންނަށް އެކަމ ަގއި ބައިވެރިވި ދެތިން ކ އްޖަކ  ހައްޔަރ ކަނި އަޅ ަގނޑ މެއެހަމަ

އަޅ    މި މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ބަލަން  މެންނޑ ަގދަނީ.  ހާދިެއބަ  ކޮންމެ  މިއިން  ޭއެގ  އެކ ަގއި  ކާ  އަސާޖެހޭ 

ވާސި  އަސްލާ ޓަކައިވ ލ  ހަމައަށް  ހ ރި    މަށް  މަޖިކ ރެވެން  މި  މަސައްކަތެއް  ކ ހ ރިހާ  އެބަ  ވެސް    ރަންޖެހޭ.ލީހ ން 

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ޚައިތަމް ދ ައޙްމަ މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަ ދާިއރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ .މެންބަރ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޚައިތަމް ދ އަޙްމަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ
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ރަީއސް.  ޝ  އިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ވެސް  އަނެްއކާކ ރިއްޔާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  ކ ޑަ  ،އެދިލީޞަތަށް   ކަމެއް 

ހ ގެ  ވަދ   30ވެ ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  ކަށްނޫނަާގ  ލ  ބި   މިތްއެބައޮ   އިަގމީ ؛ސްނ ންވާތީވެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީބޭނޑ   އަޅ ަގ

އޮންނަނީ   މި  އި. ީމަގވޭވާނެ ކަމަށް މި ބަޔާންަގއި ލަން އިެއކ ލަވަ   ބަޔާންކ ރެވ ނ  ކޮމިޓީ މިނިސްޓަރ ވެތެރޭަގއި އިސް 

ޅ މ ގެ ށަހެފަދަ ޢަމަލ ތަކަށް ހ ޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެ ޢަމަލ ތަކަށް ހ ށަހެމި ބިލ ަގއި ޓެރަރިޒަމް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

މަށް ޓަކަިއ  ތައް ދެނެަގތ ްގރޭޝަން ޕްރޮްގރާމ ންޓެ އަދި ރީއިލިޓޭޝަން  ފަރާތްތަކަށް ހިންަގންޖެހޭ ރިހެބިފ ރ ޞަތ  އޮތް  

 ނބ ރާވާ ފަރާތަށް އަހ އްދަކ ރާ ބަންދެއްަގއިށ ން  ެގ ދަކ ރާއިރ  ާގނޫނ ރިހަމަތައް ފ ްގރާމ ހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮއެފަދަ ރި

ރ ޖޫތަމަޢަމ ޖ  އެންޑް  އަށް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޓަކަިއ  ދެެގނަތ މަށް  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ކ ރިން  ވ މ ެގ 

މިނިސްޓަރ  އެކ ލަވަންޓެރީއި ބަޔާންކޮށްފަލަން އިްގރޭޝަން ކޮމިޓީެއއް  މިއިވޭވާނެ ކަމަށް    ނީފައިވައިލާކޮމިޓީ އެކ ލަވަ  . 

ފަ މިރާތްތަކޭއަންނަނިވި  އެއް  ނިސްޓްރީ.  ކަނޑައަޅާ  ޕޮ  ،ފ މ ަވއްޒަ  ެގރީޓްިމނިސްން  ސަރވިސްެގ  މޯލްޑިވްސް  ލިސް 

ޢާއިލީ  ކ ޑަކ  ޑިވިޝަންގަ މައްދިންނާއި  ބަލާ  ހި  އސަލަތައް  ފަރާތެއް  ސަރޮގތ ން  ނޭމެމަސައްކަތްކ ރާ  އެ  ވިސްއިން  

އޮފިސަރ ން ދެ  ސަރވިސްެގ  ެއ  ޖ  ޑިޕާޓްމެންޓް  ،ކަނޑައަޅާ  އޮފް  ޖަ  ތެރެއިން އް މ ވަ ސްޓިސްެގ  ވެއިނަލް  ޒަފ ންެގ 

ނިސްޓްރީ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް. މި  ންންޓަރ ނޭޝަނަލް ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެ  ،ފަރާތެއް  އަޅާމިނިސްޓްރީން ކަނޑަ

ޖެންޑައޮފް ސޯޝަލް  ފެމިލީ  ،ރ  ކަނސަރވި  އެންޑް  މިޅާ  ޑައަސްއިން  އިްއޒަތްނިސްޓްރީ އެ  މ ަވއްޒަފެއް.  ތެރި ެގ 

ކި ؛ސްރައީ އެ ިމ  މީަގ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ  އިކ ލަވަ ޔާލީ  ފަރާތްތައް.  ވާހަކައަލާފަިއވާ  ބޭނ ންވާ  ދަންނަވާލަން    ކީ ަގނޑ  

ރައީ  އަ  ިގނަ  ،ސްއިްއޒަތްތެރި  މިހާތަނަށް  ދެއްކެމެންޅ ަގނޑ  ފަހަރ   ވާނަށް  ވެމ ންދާ  މިހަކަތަކ ން  ންނަނީ  އޮ  ސް 

ން ބައެއް ކަންތައްތަްއ  ަވއިެގގ ޅ  ވަރަށް ބޮޑަށް    ެގތެރެިއން ދީނާ. އަދި އޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއާ ގ ޅިފަ  ހަރ ކަށި ފިކ ރާ

ބާވަހިތަމި  ައޅ ަގނޑ    ؛ރައީސްރި  ިއއްޒަތްތެ  .އާދޭއެބަ   އިމީަގ ކީްއވެެގން  ލިސްޓ ށްއަރަނީ  މި  އިސްޭއ  މިކް  ލާަގއި 

ވެސް    ރ ެގނައިދަލ ބިލަށް ބަމި   ؛މި ކަންތައް ކ ރަންޓީަގއި  މިަގނޑ މެން ކޮމިނިސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ ން ނެތީ. ކ ރިން އަޅ  

 ،ކ ރ ދީނ ެގ ހަރ ކަށި ފިއިސްލާމް  ނޫނީގ ޅިެގން އެހެން  ދީނާ  މިސާލަކަށް  ހަމަ.  ހަކައެއް އެއީދެއްކި ވާ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ 

ތެރެއަށް ކަމެްއެގ  ވެއްޖެ އެކަހަލަ  ކަމ ަގއި  ލިސްޓ   ،ޔާ އްދާ  އިސްމި  މިނިސްޓްރީަގއި  ބޭފ ޅެލާމިކް  ކަމ ަގިއ    ނެތް  އްެގ 

އަޅ ަގނޑަށްޖެ ވެއް ހީވަނީ  އްޔާ  އ ނދަގޫ   ކަންތައްތަ  އަސްލ ެގ  ކަންނޭނ  ނެވާތަންކޮޅެއް  ދެނެަގނެބަެއއް  ބައެްއ    ،އް 

ނިންމާށްޮގތަ ންވާ  ނިންމަކަންތައްތައް   ގ ޅިފައިވާލ ން  ދީނާ  އެއީ  ެއނިގފައަޅ ަގ  ،ތީވެ.  ވެއްޖެ ިއވާ  ނޑަށް  އްޔާ  ޮގތ ން 

ކ   ރީެގ ބޭފ ޅަ ކީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްޅ ންހ ރި މިނިސްޓްރީއަކާ ގ ކަންތައްތަ  މި  ސްޓްރީލަތ ަގިއ އިސްލާމިކް މިނި އ ދަ

ލިސްޓަކ ނެތް މި  އެހެ  ވާހަކައެއް.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދިރާސާކ ރެ  ންީވމާ،  ކަމަށް    ވެސް  ވެމ ންދާއިރ ބިލ   މި  ކޮމިޓީން 

ކޮ  ،ށްރިޢާޔަތްކޮ ރަނަގޅ ޮގތަކީ  ބަލައެންމެ  ކަމަ  އި،ބައިތޯ  ކ އެ  ކޮންމެހެން  ވެއްޖެ ރަކީ  ކަމެއް  އެީއ    ،ޔާއްންޖެހޭ 

ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އެހެންވެއްކީކަމަ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ވެ   ޖެ.  ކަމ ަގއި    އަށްކޮމިޓީ  ، އްޔާ އްޖެކަމ ަގއި  ފެންނަ 
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ެގނައ  އްވެއްޖެ  ބަދަލ   އެ  ޖ މ ޔާ  މޮގތެއް  ލަ ން.  ައޅ   ަގއި  ފާހަަގކޮށް ިިވަގ ތަށް  ކަމަކީލަން  ަގނޑ    އެއީ.   ބޭނ ންވާ 

 ޔާ.ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްވި ފ ރ ދެއް

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

  .ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ދާއި ވަށ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާ  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ދާއި ވަށ މާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނ ޝ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ރިއްޔާ  ފ ތިންޑ   ހޯދީވަނަ   241 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ރ ޞަތެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގބޭފ ާވ  ނަމެނިވަޑަިއަގންހި  ކޮމިޓީެގ އިޅެއް  މެންޒައް   ޝަރީފަބަރ ތްތެރި  އާދަމް  މަނިކ ކީ  އެ  ފާނ ެގ . 

މ  ވަރަށް  ތިވާހަކަފ ޅ ަގއި  ވާހަކަފ ޅ ތަކެއް  ވިދާޅ ވީހިންމ   މޭރައީސް    ،ލަކޮށްދެއްވި.  ދިން   އިގަ 6  ނަޝީދ އަށް 

ކަހަލަ ވާހަކަ އެބަޖެހޭ    ން ބައެއްއި ދޭތެރެތްފޮޅ ވަ  ެއ މަނިކ ފާނ ެގ ވާހަކަފ ޅ ން ދެ  އިހަމަލާގަ އެ    ދެން  ،ގައިމަލާހަ

ކަށިތައް  ެއ  ބ ރަބ ފާމަނިކ   އެ  ؛ދައްކާލަން.  ކަށިތައް  ނަމަދިރައިެގންނ ެގ  ސަ  ، ޔަ  ލާފައި  ދޯންެއއްކޮށްލާފައި  ކަށް 

މިދިޔަ ނި  އީއެދެން  ޒާއެއް ބޭއްވ މ ން  ނާދ ވަހ ެގ ޖަ  ތިން  އި ންދޯކ ެގ މަތީަގއި ބާްއވާފަދިދަ ސަޖޭެގ ޤައ މީ  ރާއްހިދިވެ

ޮގތ ަގ ސިފަކ ކަމެއްެގ  ވާްއވީރެއި  ނ ރައްކާތެރި  ވަރަށް  އެ.  ކަ   ހަކަެއއް  ދެން  ިއއްޒަތްތެރި   ންދިމާވިވިދާޅ ވީ.    ޮގތ ން 

މައްސަ   6މޭ  ކީ  ސަރައީ ވެރިކަންކ ރާ  ެގ  ކޮމިޕާޓީލަ  ބަްއލަވާ  ޗެ ން  ެއއްޗަކަށް  ވިމި  ހިންަގވާ    .ރއަޓީެގ  ދާޅ ވި 

ޖަހާވަރ ެގ   ަގއި ބެލްއެއް ތ ޤީޤަޙަ .  ިއވޭތީ  ޖެހި އަޑ  ލްބެ ؟ޅެއްބޭނެތޯ ަވގ ތ ކޮނޑަށް ލިައޅ ަގ ؛ޤީޤަތ ަގއިޙަ  .ލަންވިސްނާ

ަގޅ  ިމ  ނނޑަށް ވަރަށް ރައަޅ ަގކ ރަނީ.  ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  

  ..ނޑަށް އެނޭގ ތިންަވނަ.އަޅ ަގ .ްއޔާއްޖެ ބިލަން ަވގ ތ ކޮޅެއް ލިކާވަރަކަށް ދައް ކަ ކޮންމެެވސްހާވާ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ރިޔާ

 ތ .  ަވގ ައޅ ަގނޑ  ދޭނަން  .ހަކަފ ޅ ވާ  . އެކަމަކ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާބާކީރި މެންބަރަށް އޮތީ އެއް މިނެޓ  އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ރާެގ ދާއި ވަށ މާ

ރ ެގ އިހ މާލެއް މިކަމ ަގއި އޮތީތީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކާސަރ   ،ވިދާޅ ވީ   އެ. އެ ވާހަކަ  ކ ރިްއޔާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ 

ދެއްކި އަޅ ަގނޑ މެން  ޔާަގބޫލ ކ ރަނީ.  ރައީސް  ހަޓާެގޓ ކޮށް  ށް  މީނަން  ހަމަލާއެއް ދިން  ޓެރަރިސްޓް  ވެސް    މަލާއަކީ 

ދިނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެްއ    އެ  އި ކޮށްފަެގޓ ށް ޓާރައީސް ނަޝީދަ  ،ވެސް މި ދަްއކަނީ  ަގނޑ މެން މިއަދ ޅ  ކަމަށް. އަ
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ނަ ފ ރާނަފ ޅ  ދިއ މަކަމަށް. ރައީސް  ފ ރާނަފ ޅ  ދިއ މަކީ  ،ކީޝީދ ެގ  ޔާމީންެގ  ދިވެހި ކޮންމެ    ވާލ މަކީދ އް  ، ރައީސް 

ހަމައަާމޒ ެވެގން  ތަކަށްރައްޔި އެ  ދޭ  ސިޔަސީ  ލާއެއް.  ވެރިންބޭފ ޅ ންނަކީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެހެންނަމަ  .ޕާޓީތަކ ެގ  ވެސް، 

ެގ ވާހަކަފ ޅ ތަކ ންނާއި  އެ ދެވެނީ. މިހެން މިކަން އޮއްވާ ރައީސް ނަޝީދ   އެއްލާދަކަށް ދެވޭ ހަމަމެ ފަރ ދިވެހި ކޮން

ދެއްކީމާވަހިމެނި  ކޮމިޓީަގއި  241އަދި   ާވހަކަ  މި  ބޭފ ޅަކ   ންސްެގ  އިންޓެލިޖެ  ،އަރަނީށްހިތަ އަޅ ަގނޑ     ޑައިަގންނަވާ 

 އި މިޖޭގަ އްރާހިއ ޅެނީ. ދިވެ  ެގ ކަމެކޭ މި އްދީބ    ،ވި.ޕީން ވިދާޅ ޑީ.މްއިްއޔެ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ؛ެގ ބ އްދި އްޖޭދިވެހިރާ

 ހަވާލ ެވެގން މި ތިއްބެވީ  އާސަސާ އެ ދެ މ އައް  ން.އްލަވަބަ ހިންގަވާ  ށްސާއައިންޓެލިޖެންސް ހ ރި ދެ މ އައްސަ  ،ބ އްދި

  އި ަގއި ކަޅާއި ހ ދ ން ފަވަ.ޑީ.ޕީެގ ފޮތްތަކ އެމް  .މްރާންޢި  ިއޚް ޝަ ވީނިސްޓަރަކަށް މި ހ ންނެ މިހޯމް ؛ންރ ދެ މިނިސްޓަ

އެ ޮގތ  ވާތް ޣާބަ  ،ބައޮތް ނެިގފައި  ބޭފ ޅެްއެގ  އެބައޮއޮްއވާ    . ގައިކ ރެއްިވ  މިނިސްޓަރ   ވިދާޅ ވެފައިހޯމް  ރައީސް    ، ތް 

  އެ   އިން  241ވެސް،  މަފާނަކަށް ނ ވެއޭ. އެހެންނަމެއް އެ މަނިކ  ކަޑ ބޮ  މާ  .ެގ ހަމަލާއެކޭއިށް ދިނީ ވަރަށް އާދަނަޝީދަ

 ލާފައި އޮތީ އިނޑަ ތޯ ކަތްއް ފޮޅ ވަކިތަ  .ތިޒާރ ަގއި މިހިރީެގ ިއން. ރިޕޯޓ ޕޯޓ  ނާދޭއަދި އެ ރި ؛ސަލަ ދިރާސާކޮށްމައް

ވެސް     ކަމެއް ތްއް ފޮޅ ވަށް ޓަކައި ކިތަތަމައެއް ނޭނެގ. ކަޅ ކޮށްފައި ޮއތީ ޤައ މީ ސަލާމެންނަކަށް ައދިޅ ަގނޑ ވެސް އަ

ެއއް  އެްއވެސް މައްސަލަ  ،މި ވިދާޅ ަވނީނިސްޓަރ   ހޯމް މި  އި ސަލައެްއގަ ހާ ނ ރައްކާތެރި މައް. އެހެންނަމަވެސް، އެނޭނެގ

ކަމަކަށް.    ،ނެތޭ މ   ެގއިންޓެލިޖެންސް   އެހެންވީމާ،އެްއ  ވަޒީރ  ސާއަްއސަރިޕޯޓ ކ ރާ  ސީދާ  ަގއި  ކެބިނެޓ    ،ެގ 

ވި  ވާހިމެނިވަޑަިއަގންނަ މި  މިހެން  މިހ ދާޅ ވަނީަވޒީރެްއ  ދެން  މާރިޔާވީންނެ.  މާރިޔާ    ،  މިނިސްޓަރަކަށް.  ޑިފެންސް 

ހ ން މިނިސްޓަރަކަށް  މަޖިލީހ ަގއި  ނަވާއިރ ަގއި  ޑިފެންސް  މި  ވިދާމެާވ  ވަޑަިއަގންނަ ހިމެނިސީދާ  އެބަ    ، ޅ ވޭންބަރަކ  

ރި އެމް.ޑީ.ޕީ  .ކ ރީމޭޓ ޕޯމިކަން  އޮތް  ެގދެން  ޮއއިވަރ   މިއަދ   އަޮގތ   ތެރެއިން  އެބަން  ެއ  އެ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޭގ 

އެ  ކަމަނާއާ އިތ ބާރެއްދޭތެރޭަގއި  މިކަން  ކަނެތް  މް.ޑީ.ޕީެގ  މިހެން  މިން.  މި  އޮއްވާ  ޓެރަރިޒަމްގެ ނަންއަ  ތަނަށް  ނީ 

މަޖިލީހ ގައި  .ބިލެއް މި  މިހާރ   ވާހަކަދެކެވޭއިރ ަގއި  ވެރިކަން  ައއިސްެގން  އަދި  ތެރޭަގއިނި  ކ ރާ ވެސް  ސް  ވެ   ޒާމ ެގ 

ރައްޔިތ ން  ،މ ަގއިކަވެރި ވިސްނ މ ަގިއ  ޕާޓީެގ  ހަާވލ ކ ރި  ައމާނާވެރިކަން  ހަވާލ ކ ރި  އެްއޗެްއ ޒިންމާއަ  ،ތް  ށް 

ެގ ެއކިެއކި  ޕީއެމް.ޑީ.  ނޑ  ަގބޫލެްއ ނ ކ ރަން މިއަދ . މިތާ މި ތިއްބެވިކަށް އަޅ ަގތޯރިޓީއެއް އޮތް ކަމަވަރ ެގ އޮބ ނެވޭ

ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ މިއަދަކ . ވެސް އަ   ށް ކަމެއްކަކްޝަނަ މީެގން ކޮން ފެނީނިސްބަތްވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  

ނ ެގ ހިތްޕ ޅަށް ވަރަށް  އެ މަނިކ ފާ  ،ވިދާޅ ވީ  އެ  އިށް ރޭަގ އަމިއްލަފ ޅަ ޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ނަޝީދ  ކަމަށްެގ ކެނ2023ް

އަޅ ަގ ކަމަށް  ގަ ތަދ ވާތީ  ބޭނޑ   ބަެއއް  އިސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެކަމަކ   އެ ފ ޅ ންބޫލ ކ ރަނީ.  ވި  ެއ  އެހެނެއް  ،ދާޅ ވޭ ބަ   

ކޮންކަހަލަ އޮތޯރިޓީއެއްތޯ    ،ޮއްއވާ   ެގ ތެރޭަގއިކ ރާ ޕާޓީރާމައެއް ވެރިކަންމާ، ިމހާ ބޮޑ  ހަނގ ންވީ. އެހެކަމެއް ނ ވާނޭ

  އެ އޮތޯރިޓީ ނެތް ވާހަކަ  ؟ރަން އެއް ކ ޮގތ ން މ ހިންމ  މަޝްވަރާ  ލަކާ ބެހޭންމ  ބިމިފަދަ މ ހި  ،އޮތީ   ށްތިޔަ ޕާޓީއަ

ަގއި ހަމަ ނ އަސާސީޤާނޫިއއްޔެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަށް   ؛ސާސީޤާނޫނ އަދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ،    އަޅ ަގނޑ  މި
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ކަނޑަ  މ ހިންމ އެޅިސީދާ  ހ ރި  ލާޒިމްކޮށްފައި  މައްޗަށް  ވެރިންެގ  ޒިންމާތައް  ެގން  ނެތޭ  ޙަ އްލޭވަރ ެގ ޞައްއ ފ   ކަމެއް 

ފެންސް މައިނ ން ޑިމިއީ އާދައިެގ ވާހަކައެްއ ނޫން. ފ ރަތަ ؛ ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ރާތްތަކ ގައި. ކ ރާ ފަކަން މިއަދ  ވެރި

ވަރ ެގ މައްސަލައެއް ނޫން.    ދެްއވަންޖެހޭނީ. އަދި އެފާއިސްތިއ   ހޯމް މިނިސްޓަރ   ،މިނިސްޓަރ  ހިސާބ ން ނިމެންޖެހޭ 

ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާނެ  ހަރ   ލާ މިފަސަރ ކ ރ މަކާ ނ ރިޕޯޓ  ސެން  ކޮމިޓީެގ  241  ،އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން

އެ ޭއގަ ކަމަށް.  ސަބަބ ތަކެއް  މ ހިންމ   އެއަޅ ަގ  .މަހ ރީ  އިއީ  ދެންނެވިޔަސް ނޑަށް  މިހެން  ނޭގ 

މިހާރ ސެންސަރ  ރާއްޖެއަށް  ެއީއ  މިކ ރަްއވާނެކަން.  ބޮޑ ެވެގން  ތެރޭަގއި  ޓެރަރިޒަމްެގ  ރާއްޅެނީކީއ     އެތެރޭގެ     ޖޭެގ 

ރާތްތަކ ން  ބޯޑަރ  ހ ރަސްކޮށްފައި ރާއްޖޭެގ އެތެރޭެގ ބޭރ ެގ ފަ ؛ނޭޝަނަލް ކްރައިމްރާންސް  ން. ޓްނޫ  އްކެމައްސަލަތަ

ވަރަ ކްރައިމްތައް  ބޮޑެތި  ހިންާގ  ބޮޑ  ށް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިވަމ ެވއްޖެ  ކ ރި  .ދަނީ  ން  ތާނަގިއ  ައދި  އޮތް  އަށް 

އަލާމާތްތަކެއް ހ ރިހާ  ފެބޮޑ ވާނެކަމ ެގ  މި  ާގނޫ  ންނަމ ން  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނ ނ ދަނީ.  މަޖިލީހަކ ން  ހެދ މަށް  ހަދާ   

ޖެހޭ ވާހަކަތަކަކަށް  ން ދައްކަންއް ހެދ މ ެގ ޮގތ ނެތަނަށް ވަދެ ހެޑްލައި  ފަރާތްތަކ ން މިޒިންމާ ދީފައި ތިބި    ރައްޔިތ ން

ޒިންމާ ބޮޑަށް  ދަްއކަާވހަކަތަދާރ   ވ ރެން  ހާލަތެ ޖެންކެއް  އޮތީހޭ  މި  ނޫންތޯއްަގއި  މިނިސްޓަރ  ޑިފެންސް    ، ވިދާޅ ވީ  . 

ބޭނ ން މި އްޖެއްޔާވެޤައ މަކ ން  ހިފާނޭ  ޚި  ،. އެ ވެދާނެތަން  ޮގތްމަކަ  ން އެޮގތ   ލީޔާއެއީ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ   ނާައށް 

ެގ ލަތ ކީ. ދިވެހި ދައ އްކޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން އެއީދެ  ންފާޢީ ވަޒީރަކަށް ހ ރެެގދިންެގ  ތ ޔިސް، ރައް ހެންނަމަވެށް. އެކަމަ

ރިޓީ އެބަ ެގއްލޭ.  ެގ އޮތޯމ ށް ޮގތް ބ ނ ސާބ ން އެކަމަނާެގ މި ދައ ލަތަހަކަ ދައްކާ ހިޢީ ވަޒީރަކަށް ހ ރެެގން ެއ ވާދިފާ

އޮްއވާ އެހެން  ދެންނެދެން  ،  ދެން  ވާހަކަ  މި  ނިޒާމީ ވީއަޅ ަގނޑ   އަނެއްކާ  އ މާ  މައްސަލަެއއް  ދާނެ. ދިފެ 

ރީ. މި މަޖިލީހަކަށް ނ ެގނޭ އެ  ސޮއިކ ސް  ވެަގއި  މ ވ ެގ ެއްއބަސްޅ އ ތ ރ  ތިލަފަނޫންތޯ  ްއވަ ސް، އެހެން އޮ ވެއެހެންނަމަ

އޮްއވަބައެއް އެހެން  މިވެމ ޑ އި އަމިހާރ   މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ ނޫންތޯ  ސްވ މެއް.  ބަ  ،ދަނީ  ން  އެތައް  ިއވަރ   ބޭރ ެގ 

ތިޔަ    ،  ފަރާތަކ ން ައއިސްރ ށް ބޭ އަްއާވ ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓީތެރެހެން އޮއެހަކަ. ދެން   ވާބިޤައ މ ަގއި ތި   އް މިސިފައިންނެ

ވެރިކަންޕާޓީ ކާކ ތޯންރަކ ން  ދިޔައިމާ  ޖެހޭނީ  ހިސާބަށް  ެގއްލެރި ތީއޮމެންެގ  އަޅ ަގނޑ   ،ބ ނާ  ިއއްޒަތްތެނީއޭޓީ    ރި 

 އްބަސްވާން ެއބަމަކީ، ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އެ ދިޔައިްއޔޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ކ ރަންވީ ކަބާރ   ލަތ ެގ  ރައީސް. ދައ 

ވަން މިނި   . މިއީއްޕަންލައް   ދޮރެ ހާއްދޭނެ ހ ރިވެ   ށްރާތްތަކ ެގ ނ ފޫޒ  މި ދައ ލަތ ެގ ތެރެއަމާ ބޮޑަށް ބޭރ ެގ ފަ  ،ޖެހޭ

ޤަ ރައީސްމ ސްތަޤިއްލ   ިއއްޒަތްތެރި  ފަޅ އާ ަގނޑ  ކަމިތާ   ؛އ މެއް.  ޮގނޑ   ިއ،ަގތަކ  އި،  އެބަ ށ ދޮެއްއަގމ ަގިއ،    ަގއި 

  އ މެކޭނެ ޤަ ޅެވޭހިލައިެގން އ  ރަްއޔިތ ން ހަމަޖެެމން އާންމ އަޅ ަގނޑ .  އް ހޯދޭނެ ޮގތްކަމެދިމ އްސަނ   މި ހ ރިހާހ އްޓޭ

އް ހާ ކަމެރިހ   މި  ިއ،ޗ  ޮގްއވަިއ، ލޯންކަްއޓަށް ވަޅި ޖަހައި، ކަރ  ބ ރިކޮށް، ބޮން ޮގްއވަރަމިއީ. އެކަކ  އަނެކަކ  ބ 

ކޮން މިއީ  ލޯންޗ   ފިނިފެ ؟ތޯކަމެއްކ ރަން  އެޮގންމާ  ބިސް.    އީވީމާ  ޮގ  6ކ ނި  ބޮން  ދެން  މޭެގ  ސީ ސިޔާތިބި  ވީމާ 

ކަމެއް.  އަޕާޓީ އެހެން  ކަނޑަނޫންކަށް  ހަމަ  އެއީ  ޓެ،  އޮތީއެޅިެގން  މި  ދެން  ހަމަލާތައް.  އެންމެ   މީެގ  ،ރަރިސްޓް 
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ަގިއ    2019ޭވ މި ާގނޫނަށް  ޅ ދާޅަކ  ވިފ  ޖެހިެގން އިންނަވާ ބޭއަޅ ަގނޑާ  އް،ލެ ތާ ާގނޫނީ ވަކީނ ރައްކާތެރި މާއްދާ. މި

އިޞްލާޙާ  މި ބޮ  އިެގނައި  މާ  ެވސް  އިޞްލާޙ ަގއި  ެގންނަ  މި  މިއަދ   ނެތޭޭއެގފަހ ން  ތަފާތެއް  އެއް ހަ.  ޑ   މަ 

ޅ ވޭވަރ   އެ  ގ ޓެ އްޖޭަގއި  ރާގ ތައް ެވސް ދިެވހިޓެ  ނިކޮމްެގމޮ  ،ޑ އިވެނީ މި ެގންނަނީ. މިހާރ  މި އަ  ންެގވެ އް އޮރ ކާރެސަ

ބަ ފައިސާ ތަނ ން އެމި  ،ސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްގ  ވެ އަޅ ވާނެ ޓެ ؟ރަނީނެތްކަން. ދެން ކިހިނެްއތޯ މޮނިޓަރކ   ވެސް

ޕްރިން އެވެސް  ވެސް  ޓެކްސް  ނިޒާމ ޓްކ ރޭ.  މި  އެހެންވީމާ،  އިތ ރ ކ ރޭ.  ސީންތަ ؛ބަ  ވާކޮށް  ރިޔަސްކޮޅެްއ  ހަކަ  މި 

އެބަ ރައީހޭޖެދައްކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ޤަ.  މިީއ  ސަލާމަސް،  ބޮޑެއ މީ  ހ ރި  ައޅ ަގނ ތަށް  އެހެންވީމާ،  ނ ރައްކާ.  ޑ  ތި 

މި މެން  އަޅ ަގނޑ ކަ ތަންކޮޅެއް ތިލަ ބަހ ން  ވާހަ  ެގފް ޝަރީމް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދަދީރ ޞަތެއް ހޯތިންވަނަ ފ 

 ޔާ.  ޝ ކ ރިއް ޑ އަހަން. ވަރަށް ބޮޑަށްއައެބަޖެހޭ  މަޖިލީހ ގައި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .އިބްރާހީމް ރަޝީދ ރ  ންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަމާފަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ރ  މެންބަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މާފަ

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ާގ، މިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؛މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ   ރަރިޒަމްޓެޝ ކ ރިއްޔާ   ،ޞަދ  ނ ެގ މަޤްނޫ 

އ މަށް ދިމާވެފަިއ އޮތް  ޤަ ވަރަށް ބޮޑ  ަމއްސަލަެއްއ.  ތްއްޔިތ ންނަށް ދިމާވެފަިއ އޮރަ  ހިވެ ދި ޞަދެއް.  ވަރަށް ބޮޑ  މަޤް

ނ ރަްއކަލަބޮވަރަށް   ރައްޑ   ޓަކ ން  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ާގނޫޔިތ ން  ެގނެ ކައި  އެހެންނަމަވެސް،  ނަށް  ިއޞްލާޙެއް.  ވޭ 

ފެންސް ޑި  ންމާދާރ  ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާ ތަނެއް. ކ ރީެގކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވެސް މިކަމ ަގިއ ޒިނޭ އިދިފެކަށް ނ ޑައަޅ ަގނ 

ވެސް  ރ ޓަމިނިސް މަޑ ްއވަރީމި  ވާހަކަދައްކަވަމ ން  ހެނދ ނ   ިއއްޒަރާ ދާއި  އަދ   މެންބަތެތްެގ  ޝަރީފް  ރ ރި  އާދަމް   

ބޮމަގ ތަކ   އަދި  ންރައްޔިތ  ؛ށި ހަރ ކަ  ،ަގކ ރެްއވީފާހަ މީހ ންނަށް  ޮގން  ަގއި  އެޕްސޮްއވާ  ެގންރޯފްޓް  މަށް. ޅ ގ  ޗެއް 

ެގންފިކީ،  އަމާނަ މީހ ން  ެއ  ފަރާހަރ ކަށި  .ޅޭނީގ ރ މަިއެގންނޭ  ފިރ މައިެގން  އެޅޭގ ެގން  ތް    އެ   ނަމަވެސް،ންހެށޭ. 

ރަްއޔިރިކަމ ވެ ދިވެހި  ރަްއޔިދިެގންނިފެ  ށްނަން ތ ަގއި  މި  މަޖިލީހ ޔައީ  ހ  ތ ންެގ  ތިބި  ފާރ މަތިން  ންބަރ މެ  ރިހާަގއި  ން 

އ ކަ  ކޯ،  ލާފައިއިނަަގއި  ނަަގއި  ެގޓ ސ ޕްރީްމ  ޓިނ   އެޕްެއއީ ސޮ ؛ފ ރާޅ ން  ކަމަރޯ ފްޓް  އެ    ށްޗް  އެޕްރޯޗަށް  ވަންޏާ 

ދަށް އީ  ، ޮގސް ތިބި ބައެއްންރަރ ކ ޒާމަގ ަގއި ބާދީ ޖީރ ކަށި މައްސަލައިަގއި. މާލޭ މަހަ  . އެއީ ރަންތާއީދ ކ   ޑ އަޅ ަގނ 

ށް ނ ރަްއކާ. އަލީ. އެތަްއ ބައެްއެގ ފ ރާނަވާން ޮގއް ތަކެްއެގ ތެރޭަގއި ބޮޮގސް ތިބި ދިވެހިންނަން  ންަގތި، ހެދ ން  ތަކެ

އް.  ޗެ ޓް އެޕްރޯެގންގ ޅެން. ނ ެގންގ ޅެވޭނެ ސޮފްޗް ޕްރޯން ސޮފްޓް އެނީ ޕީ.ޕީ.އެމ ހަަގކ ރަތައްތަކ ަގއި ެއ ފާ ންއެވަރ ެގ ކަ

މި    ލ ކ ރަންހާސި  ރަން މި ބިލ ން ފާހަަގކ   ޑ އަޅ ަގނ ށް  އަދެވަނަ ؛ރައީސް ށް ފާހަަގކ ރެވެނީ އިއްޒަތްތެރި  އަ ދެވަނަދެން
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މިޤައ ޅެ ރައްޔިތ ންނަށް  ސަލާމަތްކޮށްދިނ މަށްނީ  ރައްޔިތ   . އ މ   ޮގންމި  މަޖިލިސް  އެ އިވަ އްެގ  ބ ނީމަ  ވާހަކަ  ލާ 

ހ އްޓ ވަ މަގ ތަކ ަގާއއި، ރިސޯޓ މާ  ން.ކަންތައްތައް  ތަންތާ  ތަކ  ލޭ  ޮގްއވާަގއާއި  އިރ   ދާންމ ދެ  ރ ޒާއިން  ށްކަމަ  ނެބޮން 

ހ އްޓ ވަން   ބިޑ ައޅ ަގނއެކަން  ހަދާއިރ ެމން  ބިލ   މި  އެބައޮަގއި  ފަރާތްތަްއ  ލ ަގއި  އަންނަ  ޮގސް  ހަނގ ރާމަތަކަށް  ތް 

ހިރިހެބިލިޓޭ ޕްރޮޝަން  އަނެއްކާ ދަންެގން  ތައްްގރާމ ންގ މ ެގ  ެގންދަން  އެ  މި  .  ރިހެބިލިޓޭޝަވެސް  ން ހަވާލ ކ ރަނީ 

މިހި  ްގރާމ ޕްރޮ ވެސް  މިހާރ   ފަރާތަކާ.  އޮތް  ފެއިލްވެފައި  މަސް  ންގ މ ަގއި  ކ ދިންާވތަތ  އ ޅެނީ  ބޭނ ންކ ރާ  ،  ކެތި 

 ާގނޫނ  އެ  ންނާނެ.އް އޮާގނޫނެ  އޮތް ރ ހައަ  ވަނަ  2011ތް  އޮވާދޭންށް ފަރ ނައްޓ ަވއި އެ ކ ދިންހ އް ތަ ތްއެތެރެވާ ފަރާ

ހޯޛ ތަންފީ އަނެ މިމް  ނ ކ ރެވޭ  ހަވާކާ އްނިސްޓަރަށް.  ިމ  ރައީ  ޑ  އަޅ ަގނ  .ނީކ ރަލ ވެސް  ެގ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެދެން 

އިކި ވަރަށް  އެްއކޮށް  ހ ބައިން  އިޑ  ައޅ ަގނ  ؛ރާންމްޢިތިރާމާ  ސިޔާމ ތިރާހ މެން  ބޭފ ޅާއަށް.  އެ  ބޭފ ޅެއް.  ކ ރަން  ސީ 

ފަރާތަކާމަޤާ ހިންޭގ  ކޮންމެވެސް  އެކަހެރިކޮށްފައި  ހޯމ ން  ރައްޔިތ ދިވެ  ރަން.ވާލ ކ ހަ  ރީނިސްޓްމި  މް   އެބަށްނަންހި     

އޮއެ ިމހެން  މިނިސްޓަރ   ހޯމް  މި  ނަވަދެ   ،ްއވާނޭގ  ފެމިލީއ ޅެނީ  ފަހަރ   އެންޑް  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ؛  ޖެންޑަރ 

ހ ރީ  ސްޓަރަކަނިޓް މިސްޓޭ  ފެމިލީގައި ހ ޅ ހި  ލ ން. ކ ޑަކ ދިންެގބަމްރާނ ެގ އަނބިކަނޢިށް   ؛ންދިޖަހައި، ކ ޑަކ ޔާަގއި 

ތަކެްއ  ފެސިލިޓީހ ރިހާ  އޮތް    ތިއްޔާ ރާއްޖޭަގިއ އޮސްޮގެއހެން،  ކޮށްންނ ސީ ބޭނ މަށް ބޭސް ޖިންދިން ެގންޮގއެތާ ތިބޭ ކ 

މ ޅި ތިބީ.    ހަލާކ ވެ،  ކ ދިންތައް  ޕްރޮްގރާރިއެއީ  މަގ ތަކ ަގއި  ދޭހެން  މ ހެބިލިޓޭޝަން  ޕާރ ސަލް  ބަތް  ބ ޅަލަށް  ތަކަކީ 

 ރާމ  ްގ ދޭ ޕްރޮބަތް ޕާރ ސަލްށް  އޮތީ ބ ޅަލަ  ރީން އެކަން ކޮށްފައި. ޖެންޑަރ މިނިސްޓް ނޫން ެއީއކީއްރާމެރޮްގޕްހިންާގ  

ޮއތީ. އެީއ ރާއްޖޭަގިއ  ކަމެއް ހިން ޮގތަށް އެ  ކ ދިން  ހ ރިހާ    ތެރޭަގއި  ެގކ މި ޕެންޑަމި  ؛އްކ ދިންނެހ ރިހާ  ބި  ތިާގފައި 

 ދެނީ. އެއެއް ނޫން  ލެއްސަބަތް ޕާރ   ،ވީމާޑ ހައިނެގން އެ ކ ދިން ބައި އްބަތި ދ ަގއި ބައިން ބަ  މާލޭ،  ެގނެސް  މާލެއަށް

ރިހެބިލިޓޭޝަ  ތްތެރިއިްއޒަ ޕްރޮްގރާމ ރައީސް،  މަރ ކަޒެއް ޮގތަކީާގ  ންހި  ން  އެްއވެސް  ނެތޭ   . 

،  ސްގޮ ތައް ނ ހިންިގެގންްގރާމ ރޮޕް  ރ ކޮށް ރިހެބިލިޓޭޝަންރާންނަނީ ތަކ ޑިއާ، ފޭސްބ ކ ަގއި އެ ފެލް މީޝަ، ސޯޓަރޓ ވި

ނ ހިން ފެިގެގންމަރ ކަޒ ތައް  ފަރާއިޮގސް  އޮތް  ޖެންޑަތެލްވެފައި  ހ ރި  ކ ރީަގއި  ވެނިމި  ރއް.  ސް  ސްޓަރ  

ނާ ހަދަިއެގން ެއކަމަ  ންވައްަގއި އ ޅ ޢ ދިފާ  ެގނިސްޓަރ ެގ އަނބިކަނބަލ ންމިމް  ރި ހޯރ  ހ ހާމި  ވަންޖެހ ނީދެއް ފާއ އިސްތި

ޝިދާތާއެ ވެސް   ރަނަގ  ،އީ.  އެއީ.  ވަރަށް  ބޭފ ޅެއް  މަސައްކަތްކ ރެއްވި  ތާއީދ   ޑ އަޅ ަގނޅަށް  ކ ރަން. ވަރަށް 

ނ ޑެއަޅ ަގނ  ދ ވަހ   އް  އެ  ވާހަކަދެްއކިއިރ މިތާބ ނަން  ވާހަކައެ   ،   ެއއްވެސް  ވަރަށް  ވާއް.  ޝިދާތާއަށް  ހަކަދެއްކީ 

އެހެންނަމަވެސް،  ރަކ ދ އީތާ  ޑ އަޅ ަގނރަނަގޅަށް.   ބ ނެފަނޯންނާ  އްޑެ އަޅ ަގނން.  ބަހެއް  ދެރަ  ޝިދާތާއަށް  އް. އެނެ 

ޙަޤީ ކަމ ެގ  އަނބިރާމްޢިެއއީ  ހިނާގ.    ތާއެ  ނޭގއެށް  ޑަޅ ަގނ އަޤަތް  އެއީ  ދިފާޢ ކ ނ ެގ  ހަދައިެގން ރަކަނބަލ ން  ން 

 ޭގތޯ.  ނއި ެވެގންދިޔައީ  ބޭރ  ވެސްތާދާޝި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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   ންދަވާ ބިލަށް. ެގ ޅ ވާހަކަފ   ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ރ  މެންބަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މާފަ

އި ލްޖ މްހޫރިއްރައީސ މިނެޓެއް.    މެއެން ވަރަށް  އެއްކޮށްތިހ ޔާއަށް  މްރާން  ޢިއިޚް  ޝަ  ،ދަންނަވަން  ރާމާ 

ކޮށްފައި ރަ އެްއކައިރިކ  ރަމި؛ އްާގނޫނެ  އީމި  ްއވާށޭ.  ދިެވހި  ޮގމަ  ،ންތ ޔިއްއީ  ބޮން  ބަޔަކ   ެގން  އްަވއިޖީދީމަގ ަގިއ 

ފ ރާނަ  ހ ންމީ އަމަދިވެހިރާއް  ތަކާއި ރިސޯޓ ެގ  ރާއްޖޭ  ، ލަންދ އްވާެގ  ކ ރާ  ޑ އަޅ ަގނ ކަމަށް  އަމާންންޖޭެގ  މެން 

މި މިއީ.  ހޯ  ެގބިލ   މަސައްކަތެކޭ  ނެރެވޭނީ  މިނަތީޖާ  އެކަން  ކަނިސްޓަރަމް  ބޭފ ޅެްއ  ށް  ޤާބިލ   ކ ރެވޭވަރ ެގ 

ރެއިން ބަދޭތެދެ  ރަށް އ ނދަޫގވަ ށް  ޑައަޅ ަގނ.  ރައީސް  ކޭނީ އިްއޒަތްތެރިއްވާހަކަދެެގންނޭ. ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮށް  އި ބަހައްޓަ

ކ ދަވާހަކަ ކަންޖެންރަްއކަން.  ތަކ ރަްއޔި ؛އްތަހޭ  އޮތް  ދިމާެވފައި  ރައީސް.    ،ފ ލީތ ންނަށް  އަލަށް  މިއީ ިއއްޒަތްތެރި   

އަހަރ    30ޖަހަން  ޑަކަެވސް    ށްއެމަ.މް.އާރ އެ ؛ރ .އެމްއ މ  އ ފެދިެގން އެމް.އާޤަ  މިން.  ޤައ މެއް ނޫ  ޅޭއ ފެދިެގން އ 

 ... އަހަރ  ކަޑަ ޖަހަން. އަނެއްކާ އޭެގފަހ ން އޭރ ަގއި  30ދިނޭ  ަގއި އ މ ޤަ މި .ންރައްޔިތ  ނޭދި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

    !ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލައްވާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ރ  މެންބަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މާފަ

މިދަންނަވަނީ،  އަޅ ަގ ޓްރޭއޭެގނޑ   ހ ންނެޑްފަހ ން  މިނިސްޓަރަކަށް  އޭރ ަގއި    ހަމަ    ޓްރޭޑް ރ   ހައަ  15ވީ 

ންނަށް ދިހަރ ެގ ކ އަދިހަބާރަ    އެމް.ޑީ.ޕީ އ ފެދި  ަގއި މިހާރ  އޭރ ަގއި. މިރާއްޖޭހ ރީ  ނޭހ ރީ ޔާމީވެސް  ކަށް  މިނިސްޓަރަ

 ... ންނަމަވެސްހެ. އެނިގދާނެނޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ހަކަފ ޅ  ނިންމާލެއްވ ން އެދެން.  ވާ މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދ ރ  މެންބަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މާފަ

  އ މެކޭ. މިހާސް އަހަރ ވެފައި އޮތް ޤަ  ތިން  ،ހާސް  ދެއ ެމއް ނޫނޭ. މިއީ   ޤަޅޭފެދިެގން އ ލަށް އ އަ  ރާއްޖެ މިއީ  މި

މިޤަ ފެށި   އީއ މ ަގއި  އ އަލަށް  ނޫ  ޅޭެގން  އެްމ.އާޤައ ެމއް  ވެ   ެގރ .އެމް ނޭ.  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް  ރ   އަހަ  30ސް  މައ މޫން 
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ވެސް އެްއޗެއް ލިބެނީ. ރައްޔިތަކަށް    އިންދަންއާސަ  ،ބަދަލެކޭ  މެން ެގނައިޑ އަޅ ަގނ.  ކޮށްފިއޭ. ނެތެއް ނޫންތޯއޭންވެރިކަ

ވާނީ  ރައީސްކަމ ަގއި ހ ންނަ  ޖޭެގރާއް  މި  ވަނަ އަހަރ   2023ތ ންނޭ.  އްކަސަނަޝީދ  ކޮށްދޭ މަ  އީސްއެްއޗެއް ލިބެނީ ރަ

 ެގ އިރާދަފ ޅ ން. هللاނަޝީދ   ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ރިޤްދ  ޠާބަރ  އަޙްމަްއޒަތްތެރި މެން އިެގރާހިބަދޫ ދާއިމަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރިޤްދ  ޠާބަރ  އަޙްމަންމެ ެގރާހިބަދޫ ދާއިމަ

ރައީސް.  ޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  ޕީ.ޕީއްޔާ  ަވގ ތ ކޮޅ   އަޅ ަގނޑަށް  އ އްމީދ ކ ރަނީވާއް ދެ.ެއމްެގ  ކަމަށް  އެހެން   ނެ 

ށް ިގނަ  ފަހ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވަރަ  ދިޔަ ހާދިސާއަށްއިަގމޭަގއި ހިނ 6 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަ.  ބަރެއް ވެސް ނެތީންމެ

އަ މި  ޭއެގތެރޭގަ މަސައްކަތްތަކެއް  ކ ރަމ ން.  ޓެރަންނަނީ  މަނާކ ރ މާއި  ާގ  ރިޒަމް  އަދިެވސް   ނޫނާއި ބެހޭ 

ދެ އިޞްލާތަނޫނ ލްޢ ޤޫބާޤާ މަސަޙަކާށް  ިގނަ  ވަރަށް  އެ  ކޮމި  241ން  އިތ ރ އޭގެ  ؛ކެއް ތަތްކައް އެކ   ޚާއްޞަކޮށް  ޓީަގއި 

ހިހާ ޮގތާ ނދިސާ  ތަޙ ޤީ   ގައިެގންދިޔަ  ޮގތ ން  ވެސްޤ ބެހޭ  އިންކ   ؛ތަކެއް  މިމިތާނަގއި  ހިދަ  ައރީއެއް  ންަގމ ން.  ނީ 

ވަރަށް    ،ރަންކ ވެސް ަގބޫލ   އަޅ ަގނޑ  ހ އްޓިފަ.  ސް މި ވަނީއްސަލައަށް މ ޅި މަޖިލިމޭެގ މަ  6މަ   ބ ނާނަންއަނެއްހެ

ިވޔާނ ދާ  ، ރައްކާތެރިނ  މިޤަ   ،ވަރަށް  ހިމ އ އަދި  ހަމަނ ަގއި  ނ ރަްއކާތެރި  ނ ވާނެ  ކޮށް  ޚާއްޞަ   ، ލާއެއްަގިއެގން 

ހިއަރލިއަފެއިެގ  ރ ސަރ ކާ ހިނގައިެގކ ން  މިކަމ ާގނެނންދިޔައީ.  މަޢ ލޫމާތ   މެންބަރެތެޒަތްއިއް   ެގނ ތާެގ  އް ރި 

ޑިފެންސް  ކާރ ރ ސަ ޖެޢ މަ  އެ  ،ހަވާލ ކޮށް  ރާޓަނިސް މިެގ  ހިއްސާކ ރީމާ  ދެ ހިލޫމާތ   ދ ެގން  ެއ  ވަތިން  ތެރޭަގއި  ސް 

އެހެންވީމާިއެގންޮގވަ މެއް  ބޮ އަޅ ަގނދިޔަީއ.  ަގބޫލ ،  އިބްރާ  ރަނީކ ޑ   ވެރިކަމ ަގިއ  ޞާ  މ ޙައްމަދ   މްހީރައީސް  ލިޙްެގ 

މަޓެއިން ލިބިފައިޢ ލިޖެންސް  ހާ  ލޫމާތ   އެ  ހިދިޮއވެ،  ޮގތަށް    ރައީސް ނަޝީދ   ،ަގންނ ސާ  ދޫކޮށްލާ  މަރ ވާން ެވސް 

ވ މާއި އަދި ާގތް އެކ ވެރިެއއް ކަށް  ހަކައިަގއި ސިޔާސީ ބޭފ ޅަވާ ކެވި  އެ ދެއްރޭަގއި  ދ   ރ ކާރ  އޮތީ. ރައީސް ނަޝީސަ

ރ  ތަށް ބަލާއިލޫމާޢ ވާ މަލަތި  ށްނަންޑ މެނއަޅ ަގކ ަގިއ. އެކަމަކ   އް ޕަބްލިދައްކާނެ ހ ރިހާ ވާހަކައެ ނ   މަވެރިކަމ ަގއި ހ ރީ

އޮތީ. މިއީ ޙަޤީކޮ ދޫންނަގސާ ހިކަމަށް އެ ހާދި ހެޔޮމަރ ވިޔަސްދ   ން ރައީސް ނަޝީރ ކާރ ސަ ތަކީ. ދެން ޤަށްލާފައި 

ތް  އޮބަ އެންކަން ހިފެހެއްޓ މަށް ދެ ބިލެްއ  އަސާސީ ޙައްޤ ތަކާިއ މިނިވަެގ  މި މަޖިލީހ ަގއި މިހާރ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ،އޮތީ

ެއއް   މިހާރ  ވައްދާފަ.  އ ލައި  ބިލަކީ  މި  ޓެރަރިޒަމްޅޭެގން  ބިލ ަގބި  ެގ  މި  ޚާްއޞަކޮލ .  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ށް  އި 

ރާ  ކ ތް މާއްދާ ހަނިއޮށް  ދިއ މަެގން  ކ ރިމަްއޗަށް  އްރެޔާަގއި ފަނޑިތެރޭ  ެގއިރ ަގޑި   24  ،ދ ކ ރެވޭންހ ން ބަހައްޔަރަށް މީ

މާއްދާ ެއއް  އޮތީ  މި  މީެގ  ޮގތަށް  ޤާ،  ރަށްއިތ ލާފަ.  މިހާރ ނ ލްޢ ޤޫބާނޫޚާއްޞަކޮށް  ބިލޭޙި"  ތަށް  ކިޔާ    "ސާންެގ  މި 



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

55 

 

ތެރޭބިލ ެގ ައސާސީ    ެވސް  މިނިޙަަގއި  ޤާނޫނ އަންކަމ  ވައްޤ ތަކާއި  މީ  27ސީެގ  ސާެގ  މާއްދާ  ބަސްބ ނެަވނަ   ، ހ ން 

މިއަދ  އެންމެ ފަހ     ށްޓަޕޯރި  ރ  ކޮމިޓީހާވެސް މިޮގތަށް އެ ާގނޫނ  ތެރޭަގއި    މިނިވަންކަން ހ އްޓޭެގ  ފާޅ ކ ރ މ   ޚިޔާލ 

ރި ކޮމިޓީ  ދަނީ.  ޕޯވަގ ތ   ިމ  ހ ށަހަޅައިެގން  އިޞްލާޙ   އެޓަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަޅ ަގނޑަށް  ވެސް ވި  ެގނޭގ  ހ ރީ    ސްނ ން 

ލާ ނ ވަތަ  ބިލ   ފާޙިސާން  ބިލ   މި  މެއަޅ ަގނޑ .  ންކ ރަންކަސްދީނީ  ހ އްޓ ވޭތޯތިން  އެކަން  ހ ރި ބީ  ކ ރެވެން   

މިން. ެއކަމަރަސައްކަތެއް ކ މަ . އިއްޒަތްތެރި  މި ދަނީ  ނ ކ ރެިވެގންތާ އެތެރެއިން އެ މަސައްކަތް  ކ  ނަންބަރ  ނެތީމާ 

މިރާއްޖޭ  ؛ސްރައީ މަޝްރަޙ ަގއި  މިހާެގ ސިޔާސީ  ބަލާރ   ކަންތައްތަކަށް  ރައީސް ނަޝީދަށް ދިންއިދާ  ހަމަރ    ށް ލާއަ 

ޓެރަރިޒަމ ެގ   އައި  މި  އިޞްލާޙ ތަކާއި ނޫނ ާގފަހ   ކި  ެގ  ލާދީނި  ހ ްއޓ ވ އަދި  އެމް.ޔ ން  ޓަކައި  .ޕީން ޑީ މަށް 

މިހާރ  ރޭެގ ޝްރަޙް ބަދަލ ވެދާނެ ކަމަށް   މައަދި ރާްއޖޭެގ ސިޔާސީ  އި،ތަނަށް ފޮނ ވާފައި އޮތް ބިލާ  ރ މާކޮށްފައި މިފަ

އްޗެއް ފެންނަ އެ   ހަމައަޅ ަގނޑ އިރ   ވާހަކަތަކަށް ބަލާ   އެ ދެއްކެވިަގއިމ ްގރާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮރައީސް ނަޝީދ ެގ އާ

ށް ބައްދަން އަޑ  މ ސާރަޝީދާ ބަނރައީސް ނަ  ޞާލިޙާއި  ދަންނަވައިލާނަން. އެއް ޮގތަކީ، މިއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ރައީސް

 ... ށްއަރަސާރަީއސް ޞާލިޙާ ބަނޑ  މ  ފެށ ން. މިއަހަރ ެގ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދާއި

  

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިބްރާހީމް   ބަރ ތެރި މެންޒަތްމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއް ދެން.  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 މައްސަލަެއއް.  ޒާމީނި ،ރަޝީދ 

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމީ

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ ދ  ޝީބަރ  އިބްރާހީމް ރަމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެން

ރައީސް އެތެރޭެގ  ކީއައެމް.ޑީ.ޕީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނަޝީޑި  ރަީއސް  ޕާޓީއެއް.  އޮންނަ  މިހާރ ެގ   ދާއިމޮކްރަސީ  އަދި 

ބަލި ަގބޫލ  ވެސް ކ ރަްއވާނެ. އެހެންވީާމ،   ލިވާ ފަރާތެއްށްފަިއ ބަކޮެވސް ކ ރާނެ. އަދި ވާދަ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވާދަރައީސ 

ޮގތަކަށް  ސްއެްއވެ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ެގން އ ޅޭނެ ޕާޓީއެްއ ނޫން  ިއަގނެ ތަޅަ،  ފައިހަރ ދަނާވެތެރޭެގ ޑިމޮކްރަސީ  އެ  

އި  އް ދޭން ކަމެއް ކޮށްފަދެރައެޞާލިޙް ރައީސް ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް    ،ންކ ރަނ  މެން ޝަްއކެއް  އަޅ ަގނޑ 

ރޭ ނ ކ ރަްއވާނެ.  ކަމަކަށް.  ނ  އޮތް  ވިދާޅ ވި.  ވެސް  ހަމަ ސައްތައިއަޅ ަގނޑަކ ރައްވާނެ.  ަގއި  އިތ ބާރ  އްސަ   ންށް  ތަ 

އެއެބަ ެއއްެވސް  ނ ކ ރާއޮތް.  ދެރަކަމެއް  އެމް.ޑީފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ެއތެރޭެގ  ނެ.  ރޭެގ  އެތެ  ،ވަރ ަގދަ .ޕީއަކީ 

 ... އްޕާޓީއެ  އޮންނަ މޮކްރަސީޑި
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދެއާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވާ!  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަވެރިދަކި  ކަހަ  ،ނީކަން  ލަ  އެކި 

ދަވެރިކަން ެއ  ވާ  ރ ބަ މެންރިތެމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް،  ބަރ ހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބާރާތ ން. އެއި  ،ރާތ ންޝާއި

   ! ެގންދަވާށްއަފ ޅ  ކ ރިކަހަރ  ވާބަރި މެންތެތްޒަ. އިއް ލ ކ ރަްއވާ ޮގތަށްަގބޫ  ބަރ އެ މެންފާހަަގކ ރެްއވީ 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރިޤްދ  ޠާބަރ  އަޙްމަންމެ ެގރާހިބަދޫ ދާއިމަ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނޫން.  ވެސް  ަމއްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ެއއީ  ދަ،  މި   ރަީއސް  ،ނީވަނަން 

ޒަރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަންެއ    .ން ފަށާނެށް ބައްދައަސާރަހަރ  ތެރޭަގއި ބަނޑ  މ  ޞާލިޙާ މިއަރައީސް    ނަޝީދާއި

ހަމަނަނީފެން ދެއްކެވީމާ  ވާހަކަ  އެ  ދެން  ނެިގޔަސް  .  މައްސަލަ  ނިޒާމީ  އެއްފަހަރ   ވާހަކަ  ައޅ ަގނ  ،ދެފަހަރ ން  ޑ ެގ 

ވާދަކ ރަންމ  ވާނެ. ވާދަވެރިކަންނަންވާދަވެރިކަން އޮ،  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްތި.  ހީނ ކ ރައްވާ  އްޓޭނޭހ  ނެ.  ވާސް  ވެ  ަގއި 

އެއް އް މޮޅ ވާންވާނީ އަނެްއ މީހާ ކަށިމަތި ބިންދާލާފަމޮޅ ވާ ބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ެވސް ކ ރަންވާނެ. ެއކަމަކ  މޮޅ ވާ ބައެ 

ވާނީކީ. ސަރ ކާރ ން ރައީސް ނަޝީދ  ބަލިކ ރަން  ،ފަެއއް ނޫންށް މަރ ވާން ދޫކޮށްލާޗަގ މައްނޫން. ރައީސް ނަޝީދ  މަ

މޮޅ ވާން ކ ރާ މަސައްކަކަރިވެ ސިޔާސީ ވާދައެީއކީ ނޫން   ތަންތާނަގއި   ޖެހިެގންތްތަކަކީ.  މަކީ. އެީއކީ ނޫން ކ ޅިަވރ  

އެރ ހ  މެޗަށް  ކ ޅ ންތެރިޔާ  އެމ ންނަ  ކ ރިން  ސައިކަލެްއަގއި    ެގ  އެކްސިޑެންޓ ކޮށްލައި ދަރޭ  ފޯެގންނިކޮށް  ވަރޑް   

ސަރ ކާރ ން  ކައި  ގ މަށް ޓައ މީ މަޖިލިސް ނެލާފައި ޤައިއްވަ ދ ނީ.  ޅެއ ރަން  ކ   މިކަމެއް ނޫންތޯ    ލަކަހަމި  ،ންދ އްވާލ 

މިއަދ  މާފަންނ  މެދ   ތާ ޚާއްޞަކޮށް ކ ރަމ ން އެ ދަނީ.  ތަކެއް މިރާ މަސައްކަތްރައީސް ނަޝީދ  ބޭރަށް ފ ރ ވާލާފައި ކ 

ިއއްޒަތްތެދާ މެންއިރާެގ  ވާހަކަ ޝިދާބަރ ރި  ރަނަގޅ ވެެގން ޝިދާތާެގ  މި  ،ޔަސް ދެްއކިތާ  ެގނެސްެގން ޝިދާތާ    ތަނަށް 

ބޭފ ހަން މި  ވެސް  އެބޭލީ  ނޫންތޯ.  މި  ،މާހެންވީޅ ންނެއް  މިޤައ މ   ޮގތަކީ  މިހާރ   ވެޤަޙަޤީ ؛މިއީ  ދާ  މި  ތ ަގއި  ސް 

ކީ ެވސް  ސިޓީ ނ ހ ންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަފ ޅ ންެގ ކެޕޭސިޓީ ނ ހ ންނަނީ. ކެޕޭބޭކަމ ަގއި ތިބޭ  މައްސަލައަކީ ވެރި

ހޭ  ޖެހެއްެގ ހ ންނަންކިޔާ މީ  ޑަރ ންނޭ މިލީނެްއެގ ނ ަވތަ ޚާއްޞަކޮށް  ޅެއް. އިންސާއ ޅ އްާވ ބޭފ   އިކިޔަތްފޮށް  ކަފ ދޭވަރަ

އ ސޫލ ތަްއ  ހ ންނަ އަސާސީ  ތަ އެ މީހ ންެގނ ވަ  ސްޓިކްސް ނ ހ ންނަނީޝަރ ތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ ހ ންނަ ކެރެކްޓަރެ

މި ވާ ނ ހ ންނަނީ ްގރޫޕެއްެގ  މީހެއް އަލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމަށް  ތަކީ އަދި ރައީސ ޮގ  . ނ ހ ންނާތީ  ޔަސް ނ ވަތަ މިތަނ ން 

  ...  ޔަސްޑަރ ކަމަށް މީހެއް އަލީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އެކަވާހަ   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން  އިނގ ރައިދޫދެފ ޅ   ިއްއޒަތްން.  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ތެ  ޙަސަން  ރި 

  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ،ދ އަޙްމަ

 

 އްސަލަ( މަ )ނިޒާމީ

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ދ ޙަސަން އަޙްމަމެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  އޮ  ،ނެީގ  އަޅ ަގނޑ   ކޮންެމވެތްހ ށަހެޅިފަިއ  ބިލަށް    ސް  

އިޝާ މަޖިލިލ ކޮށްރާތްވަރަކަށް  ަގމަކީ  ތަންސް  ވެ ދޭ  ާވއިދ ން  ރިޔާސަތ ން  އަދި  އެތަނެއް.  ބައްކަސް  ނެ ހޭލަވަންޖެން 

ރ   ބަރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންމަހިބަދޫ ދާއި ޢަށް  މައ ޟޫ  ތްހ ށަހެޅިފައި އޮމި  އަޅ ަގނޑ . އެހެންވީމާ،    ށް ަގބޫލ ކ ރަން މަކަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވ ން އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ   ރިޔާސަތ ން ދެންނެމަށްްއވ ރެބައްޓަންކ  ޅ ފ ކަހަވާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

ނިޒާޑ   އަޅ ަގނދެ!  އާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ބަލައިތިއީ  ކަމަށް  މައްސަލަެއއް  ަގންނަން.  މީ 

ބިލާ ބެހޭ މި  ރ  އަނެއްކާ އެނބ ރި ހަމަ  ނަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަށްލަިއެގން މި ހ ންއެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ަމޑ ކޮ

 ނެ ކަމަށް. ވާްއޓަފަކަފ ޅ  ޮގތ ން ވާހަ

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ރިޤްދ  ޠާބަރ  އަޙްމަންމެ ެގރާހިބަދޫ ދާއިމަ

އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ މި މައްސަލައަށް ހަމަ. ހަމަ މި    ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޑަށް  ބޮއާދެ! ވަރަށް  

މް ާގނޫނ  މިހެން ކިޔަކިޔާެއްއ  ޒަރިޓެރަ  ، ާގނޫނ   ރިޒަމްޓެރަ  ،ކީހަންމެ ބަތައްތަކަށް. ދެން ހަމަ ކޮންނޫނ ަގއި ހ ރި ކަާގ

ޮގައޅ ަގނޑ  މި ދަން ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނީ ނޑ  ވާހަކަދަްއކާނޫން އަޅ ަގ ންނަ ބޭފ ޅަކ   ަގއި ހ މ ކަތަށް ވެރިނަވާ 

ވެ ބޭފ  ނ ވަތަ  ހ ންނަ  ހ ންނައްޅެރިޔަކަށް  ކަމަޖެންެގ  ަގބޫލ ކ ފޮތްތަކާއި    ށް އާންމ ކޮށްހޭ  ނެތްރާ އ ސޫލ ތަންތާ   ތައް 

މިވެރިކަކަށް  މީހަ ޮގތަކަށް  ދާނެ  ދެން  ލިބ ނީމަ  ހިންަގންސްޓްރީމިނި  19އޮތް    އިޖޭަގރާއް.  ދަނީ  ން  ތިބީ     

އެއެއްތޯ ކޮންބަ ކެޕޭމީހ   އާިއ  ހިންަގނީ  ކ ން ؟ރިތޯހ   ސިޓީންެގ  ބަލާނެ    މި؟ ކިހިނެއްތޯފ ނިތައް  މިކަންކަން    މީހެއް 

ެވސް   އިޔާއަކަށް ޙަޤީޤަތ ގަ ސ ލްޖ މްހޫރި. ރައީންަގނީވަރަކަށް މިނިސްޓަރ ން މ ޅި ސަރ ކާރ  ހި  4.  ނެތްސަރ ކާރަކ   

ހިނޤަ ނޭނޭގާގއ މ   ޮގތެްއ  އަނ ހިނާގ  ބޭފ ޅެއް.  މަޑ މައިތިރި  ވަރަށް  ރަްއޔިތ ންެގ    ވެސް  ކ އެޅ ަގނޑ މެންނާ. 

ކޮމިޓީ   އިމަޖިލީހ ަގ މާލިއްޔަތ   ބޭފ ޅެއް.  އަޅ    އި ަގއ ޅ އްވި  މަސައްކަތްވެސް  ވަރަށް ަގނޑ މެންނާެއކ   ކ ރި. 

ވެރިކަންވެެގަމއިތިރިމަޑ .  ވާނެރިމަޑ މައިތި ަމޑ މައިތިން  ޙަޤީޤަތ ގަ އޮތީ.    މި  އިރިވެފަ ނ ކ ރެވޭހާ  މި   އިިމއީ  ެވސް 
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ދިމިހާ  އިޤައ މ ގަ  ކަމަކީ  ންމާވެެގރ   ކައިރީަގއ ޅޭ  އޮތީ  ދެން  ބޭ  އި.  މިނިސްޓަރެްއ، ޚާއްސަކޮށް  ނަށް، ފ ޅ ންތިބި   

ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ށް ޓަކައިދ މަރ  ހޯށް ޓަކައި ބާރ މަކ ޢ ފާޓަރ ންެގ މަޤާމ  ދިމިނިސް  ނިސްޓަރ ން އެވަރަކަށް މިހަތަރ 

ބޮ ސަވާރ ވެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ހަހޫރިއްރައީސ ލްޖ މް  ، ލަށް  ދެން  ޤައ މ ަގޔާއަކީ  މި  މީހަކަށް ނެތްހާ    އިމަ  މޮޅ  

މަސައްކަތްމްހޫރިްއޔާއަޖ ރައީސ ލް  އި،ހަދަ މިހާރ   އޮޅ ވާލަިއެގން  މިށް  ކ ރީމަ  ، ޮގތަކީ  ވާ  ކ ރަނީ. 

ެގ  ތެރޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބައި   އަހަރާއި  2އްޔާކަން  ލްޖ މްހޫރިމީެގ ކ ރިން ރައީސ   ވާނެ ށް  ހޫރިއްޔާއައީސ ލްޖ މްރަ

 .ދިމާވި ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް. ައޅ ަގނޑ  ނެތިން.. ަގއިބ ޚާއިންތި

 

 ން:ކަދެްއކެވ ޔާސަތ ން ވާހަރި

 ! ްއވާލަ އިޅ ވަގ   ރަރިޒަމާޓެ އިވާހަކަފ ޅާކަވާ  ތި ދައްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރިޤްޠާ އަޙްމަދ  ރާެގ މެންބަރ ބަދޫ ދާއިމަހި

ޓެރަރިޒަމަ  މި ރައީސް  .ށްދަނީ  ޓެއިއްޒަތްތެރި  ހިސާބަކީ  ރަރިޒަމާ،  ނަޝީދާ  ،ގ ޅޭ   ދެލިޙާ  ޞާރައީސް    އިރައީސް 

ކީ.  ގ ޅޭ ހިސާބަ  ކޮށްލި ވާހަކަ. އެީއ މި ާގނޫނާސް ނަޝީދ  މަގ މައްޗަށް ދޫރައީއްދަން  ސާރައަށް ބަ މ ނޑ ބޭފ ޅ ން ބަ

ދަނީ. އިތ ރަށް ނިޒާމީ   ލަން މިއަޅ ަގނޑ  ނިންމާ ؛ޖޭެގ ސިޔާސީ ަމސްރަޙްރާއް  ،ނަވަނީދަން  ނޑ  މި، އަޅ ަގއެހެންވީމާ

  ށްވަރަ  އިރޭަގމަޖިލީހ ެގ ތެ  ފަހ  މި  ސާއަށްދިމާވި ހާދި  އިގަ މޭ  6  މަސްރަޙްރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ    !ާގތިއް ނ ނަލައެ މައްސަ

މަސަްއކަތްތަކެއް ާގނޫ  މާއެކަ  ؛ިގނަ  ބަދަލ ގ ޅިެގން  މަސައްކަތްނ ތަކަށް  މިެގނައ މ ެގ  ކ ރަމ ން.   ތައް  އަންނަނީ 

އަދިވެސް    ިއ،މް ާގނޫނާވެސް ޓެރަރިޒަިއ އަދި ނ ެގ ބިލާކޮށް ހިސާޞަ އްޚާ  އި، އާ ރީކޮމިޓީެގ ިއންކ އަ  241  އި ތެރޭަގއޭެގ

އިތަބާޤޫޢ ނޫނ ޤާއިތ ރަށް   އިޞްލާޙެއްށް  ހަތަރ ލަ  ތ ރ   ހަމައެކައި  މަސަްއކަތް  އެވަރަކަށް  ޓަކައި ޢަޟޫމައ   ނި  ށް 

މީެގއެބަ ހިނަގމ   އިމިތާަގ  އިޖަޒ ބާތ ގަ   މަ،ލީއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ރަނަގޅަށް ވިސްނާހިނަގމ ންދާ  އިގަ ތެރޭންދޭ. 

އެމް.ޑީ ؛ނ ޖެހި ވިސްނާލަން  ަގއި  ޖަޒ ބާތ   ރ  ސަރ ކާ  އިއާ .ޕީޚާއްސަކޮށް   ،މަކީ ކަ  އް އެ  ރަނަގޅ ނ ޖެހި 

ބައ ންޑައި  ސާސީގަ ޤާނޫނ އަ މި  ނޫނ އަސާސީގެ ޤާ  އި،ނ ލަ ދޫކޮށްތައް  ރީހ ރި  ޙައްޤ ތަކާއި  ހ ރި    އިމ ގަ ނިވަންކަައސާސީ 

ޖޭެގ ރާއް  ،އި ލަކާޖޭެގ އެތައް ކައ ންސިރާއް. އަދި  އެ ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަ ބަދަލ ތަްއ ެގންނާށޭ  އި،އ ސޫލ ތައް ދޫކޮށްނ ލަ 

ރައިޓްސް   ހިއ މަން  އިއާޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީބިލަށް    އެތައް ބޭފ ޅ ންނެއް އެ  ެގރާއްޖޭ  ،އިވެރިންނާލްމ ދީނީ ޢި

މަޖިލީހ ން    އިކޮމިޝަނާ ފަތ ވާ  ހ އްޓ ސާޙިއަދި  ބިލ   ަގބޫލ ނ ކޮށްނ ެގ  މަސައްކަތް  ކ ރި  ޓަކައި  މިތަނ ން    ،ވ މަށް 

ަގނޑަށް ހީވަނީ މާދަން ކަންނޭނެގ  ޓ  ހ ށަހަޅާފަ. އަޅ  ޕޯކޮމިޓީ ރިކޮށް ވަނީ  ބިލ  ފާސްން  ނ ބަިއކޮށް ކޮމިޓީއެއަށްވ ރެ  

  ލ  ވެސް އަނބ ރާއެ ބި  ،ރ ންނަށް ވެސް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަވާލަން އެމްޮގ. އަޅ ަގނޑ   ނީބިލ  ފާސްކ ރާ  އެ
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ވެސްއ ެގންދި ބިލ   މި  ާގނޫނ   ޓެ  ،ކ ރާއިރ ފާސް  މަށް.  ޙަރަރިޒަމް  އަސާސީ  ވެސް   އި އްޤ ތަކާ ފާސްކ ރާއިރ  

އ ސޫ ދ އްވަ ތަލ މިނިވަންކަމ ެގ  ާގނޫނ އިއް  މި  ިއޞްލާ  ެގންލާޙ ނ ތައް  ވަރަށްއ ދިކ ރަމ ން  ޝ ކ ރިޑަބޮ  މަށް.  ްއޔާ  ށް 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާސަރިޔާ

އިޞްލާޙ   ރިޕޯޓަށް    ، ބިލަށްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް އޮތިްއޔާ ! އިއް ދެތެރި މެންބަރ . އާއްޔާ ިއްއޒަތްޝ ކ ރި

 ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި އަރ ވަނީ ކ ރެންދޫ ދާއިރާމި  ޞަތ   ޅ ަގނޑ  ފ ރ ރ  އަމިހާދެްއވ ން އެދެން.  އިށަހަޅ އްވަހ 

 ބަސް ިވދާޅ ވ މަށް. ޮގތ ން ފަހ  ލާ ގ ޅޭބި
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ރައީޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   އްޔާ  ާގނޫނ   މަ)  32/ 2015ސް.  ާގނޫނ ކ ރ މ ނާޓެރަރިޒަްމ  ށް (އަެގ 

  ދެ   ،ވޭ. އެހެންނަމަވެސްއި ކަވާފަދައްހަކަފ ޅ ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާ  ށް ވަރަށްމި ބިލަ ؛މ ެގ ބިލ ެގނައ އިޞްލާޙ 

ފާކަންބޮޑ    ަގއިމެއްކަ ކޯޓ    އިހަަގކޮށްލާފަވ ން  އެއީ  ނ ލައައެބައޮތް.    24ވާ  އި ަގާގނޫނ   ،އިފާސްކ ރ މާ  އިބަލަ  އިމ ރަކާ 

ބަދަ ކ ރިމައްޗަށް  ޔާފަނޑި ޑިއިރަށް  ގަ   48  އި ލ ަގަގޑިއިރ ެގ  ބަންކ ރ ޒިރ  ހާރެްއެގ  ކ ރިން  ބެހެްއޓ މަށް   އިދ ަގމ ެގ 

ކަންތައް.  އިެގނެސްފަ އިޞްލާޙ  އިންސްޕެ  ބެހެއްޓ މަށް  އިހައްޔަރ ގަ   އިމީަގވާ  ހ އްދަ  ސަބް  އެބައޮތް.ކްޓަރެއްެގ   ހޯދ ން 

އްދަ ހޯދ ން އެބައޮތް.  ބޭފ ޅ ންެގ ހ    ރޭންކެއްގެ ފެށިެގން މަތީމަށް އެްގޒެކްޓިވް ރޭންކ ން  ކ ރ  ފާސް   އިއަދި ތަންތަން ބަލަ

ާގނޫނ ގަ މި ބަެއއް    އިޮގތ ން  ބަ ވާ  އަޅ ަގނޑ   މިއިލަމާއްދާތަކަށް  ކ ރ މާޢަރަރިޒަމްެގ  ޓެ  އިބިލ ަގ  ލާނަން.  ، އި މަލެއް 

  އި ްއަގްއވެސް ސިފައެއެހީތެރިވެދިން ނ ވަތަ އެ   އި، ނ ވަތަ އެފަދަ ކަެމްއ ކ ރ މ ގަ އި އ ޅ މާ  ކ ރަންމަލެއް  ޢަޒަމްެގ  ރިޓެރަ

ހިނދެއްަގބައިވެ ކޮށްފި  ކ ށެއް  ކ ށެ   އިރިވ މ ެގ  ތ ހ މަތ އެ  ކ ރިކަން  ފައް  ކޯޓ ކ ރެވޭ  ނ ލަރާތެއް    އި އަމ ރަކާ 

ފ ލ ހ ންނަހައްޔަރ  ބާރ   ލިކ ރ މ ެގ  ބަޔާބިެގންށް  ކަމަށް  ފަދަ   ބަޔާންކ ރާ  އިނޫނ ގަ ާގ  އިބިލ ަގ  މިވޭ.  އި ންކޮށްފަވާ 

ކ ރ މަށްފަހ  އެތަނެްއ  އަމިއްލަ ތަނަކ ން ހައްޔަރ   ހ ންނަށް ލިބިދޭ މީހަކ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ޔަރ ހައް  އިއަމ ރަކާ ނ ލަކޯޓ 

ކަންކަރިޢާޔަތް ؛ރައްޔިތ ންނަށް  އިކ ރ މ ަގފާސް  އިބަލަ ނެ  ކ ރާމަލ ޢަފ ލ ހ ން    އިކ ރ މ ަގފާސްއި  ބަލަ  އި،މާކ ރަންޖެހޭ 

ގ ޅޭ  ރިޒަމްެގ ކ ށަކާ  ންާވނީ ޓެރަފާސްކ ރަ  އިމިޮގތ ން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލަވޭ.  އިންކޮށްފަލ ކޮށް ބަޔާ ސީއ ސޫލ ތައް ތަފ 

އަދި އެކަން    ،ޓަކައިދ މަށް  އް ހޯ ޗެއެ އެއް   ،ވާނަމަ  ށީެގންވާ ސަބަބެއްއެކަ  ކ ރ މަށްލ ހ ރި ކަމަށް ަގބޫ  އިހެކި އެތަނ ަގ

އެކ ރަން ވަގ   މިންވަރެއްެގ  މި  ަގއިތެއް ކަށޭނަ  އެއި ބަޔާންކޮށްފަ  އިބިލ ަގ  ކަމަށް  އަދި  ހިންވޭ.  ބަފަދައިން    ލައި ާގ 

މެދ  ޮގތެއް   ންދާމިޮގތ ން ބަވޭ.  އި ބަޔާންކޮށްފަ  އިމި ބިލ ަގވާނެ ކަމަށް  ނ  ަގޑިއިރަށްވ ރެ އިތ ރ  ވެެގން  6ކ ރ މެއް  ފާސް
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މީހަކ    ކ ރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްެގ  އޭކ ރ ޒިރ ހާނިންމ މަށް  ހައްޔަރ ކޮށްފަމ ން  ާގނޫއިނާ  ހަމަތަކ ވަނީ    ންތޯ ނީ 

ހައްޔަރ ކޮ  އި ކަނޑައެޅ މ ަގ މަްއޗަށް އި  ށްފައޭނާ  ކަމަށް ކ ރެވޭ ކ ހ މަތ ތ   ވަނީ އޭނާެގ  ކޮށްފާނެ  ކަަމށް ނ ވަތަ  ށްކ ރި 

ަގބޫލ ކ   ބ އްދިއަށް  ެއކަބެލ މަށް  ބެލ ާމއެރެވޭ  ހ ރެެގންތޯ  ސަބަބ ތަކެއް  މަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޢަފ ލ ހ ން    ، ކ ށީެގންވާ 

ެއއްއައިޖ ރާ ޮގތ ެގތ ތަކާ  ފަނޑިމަތީ  ޮގތްވާ  ބަންތޯ  ކަމަށް  ޔާރ   ބިލ ަގލަންވާނެ  އިތ ރ ން މީެގ  ވޭ.އި ބަޔާންކޮށްފަ  އިމި 

ބަންދ  ކ ރެވޭ  ހައްޔަރ  ފަނޑިބެ  އިަގފަރާތް  ހާލަތްތަކާ ޢަރ   ޔާހެއްޓ މަށް  ހެއްޓޭނެ ބެ  އިބަންދ ގަ   އި،މަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ފަ  އިބަންދ ގަ   އި،ތ ތަކާއްދަމ  ރިޢާޔަތްބެހެއްޓ މަށް  ތަފ ކ ރަންނޑިޔާރ   ކަންކަމ ެގ  މި ސީޖެހޭ   އި ބިލ ަގ  ލ  

ރައީސް.  ވޭއި ޔާންކޮށްފަބަ ފާހަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ރަށްވަ  އިކަންތަކ ަގ  2ރެވޭ  ަގކ މި    އިބާރ އަޅާފަ  އިބިލ ަގ  ބޮޑަށް 

އެހެންވީމާ މެންބަރ ންއެބައޮތް.  ބައެްއ  މެންބަރ އްއި ؛،  ކަންބޮޑ ޒަތްތެރި  ފާޅ ކ ރެއްވި  މިން  އްލ  ޙަލ ން  ބި  ވ މަށް 

އެބަދޭ. ރައީއްއި   ލިބިެގން  ކަން ؛ސްޒަތްތެރި  ެއކި  އިމަލ ޢަމްެގ  ޓެރަރިޒަ  އިކޮޅ ތަކ ަގދ ނިޔޭެގ  ާވއިރ  އި ފަތ ރ ވެތައް 

ހޭލ ންތެރިކަން ދިވެހިރާ ހަރ   އިޖޭގަ އްމިކަމ ެގ  ހަމަލާތަކ ޓެރަރި  ،ދަނާކޮށްއިތ ރަށް  ން ރައްޔިތ ންނަށް ރައްކާތެރި ޒަމްެގ 

ާގއިމ ށްވެ  އަމާން ކަމާ ކޮޓެއް  މި  ށްދިނ މަށް  އިދާރާތަކަށް  ވެެގ  ބެހޭ  އަމާންކަން   ،ންދާނީބިލ   ރައްޔިތ ންނަށް 

ލިއިތ   އިނ މ ގަ ކޮށްދިވަރ ކަށަ ބާރެއް  ބިލެއްރ   ރައީސް އިމ ަގކަ  ބިެގންދާނެ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ    ؛.   ދެ މިޮގތ ން 

އަޅ ަގނޑ ކަމެ މަރ ޙަލާއަށް  ކޮމިޓީ  ބަލައް  ޓެރަރިޒައި  އެޮގތ ން  ހ ށަހަޅާލަން.  ާގނޫނ ތަކަށް  މްލ މަށް  މަލ ކ ރާ ޢަެގ 

ތަ ޤައ މ   ޖ ރިބާދ ވަސްީވ  ހަރަކާތްތަކ ގަ ޓެރަ  އި ަގތަކ ހ ރި  ބޭރ ަގޤައ މ   އިރިޒަްމެގ  ބަިއވެޢަ  އި ން  ޮގތ ން    ރިވާ މަލީ 

އަންނަޢަ  ރޭތެދޭ  ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓީ  މަލ ކ ރަމ ން  ކަމ ަގދިރާސާކ ރ ން    އިމަރ ޙަލާަގ  ޮގތް  ދެކެން.    އި ރަނަގޅ  

ކ ރެްއވ ން  ދިރާސާ   އިޓީ ަމރ ޙަލާަގޮގތް ކޮމި  ްއޔިތެްއ ކަމ ން ެއއްކިބާކ ރ ން އޮންނަތަ ރަޤައ މ ތަކ ެގ ރައްޔިތެއްކަން ނ ވަ

މ ހި ކަމެއް އެއީ  ކ ރިއަރާފަދ ކެން.  ދެ  އި ކަމ ަގ  ންމ   ޤައ މ ތަކ  އި ނިޔޭެގ   އިާގނޫނ ތަކ ގަ މިްގރޭޝަން  އި   ަގއިވާ 

ފަރާތްތަކާ ޓެރަރިޒަ އަރައިަގންނަ  ކ ށްތަކަށް  އަންނަމަލ ޢަމެދ     މްެގ  މަރ ޙަލާގަ   ކ ރަމ ން  ކޮމިޓީ  ވެސް   އިޮގތް 

ކަމ ަގ  ންދިރާސާކ ރ  މިހެމިދެކެން.    އިމ ހިންމ   ފާހަަގކޮށްލީކަން    2  ން  ބޭރ ަގއަޅ   ،މި  ޤައ މ ތަކ ަގނޑ މެން    އި  

ހަރަޓެރަރިޒަ ފަރާތް  އިކާތްތަކ ގަ މްެގ  ޕްރޮބިލިޓޭޝައައ މ ން ރިހެ  ން ރާއްޖެ ތަކ ބައިވެރިވާ  މިްގރާމ ން  ހިންގ މަށް    ތައް 

އި ކަނޑައެޅިފަވާތީ  އިބިލ ަގ ރައީސް .  ބަހ ސްެގ   ؛އްޒަތްތެރި  އެންމެހަ  އިރ ޙަލާަގމަމި  ދެްއވި    އިބަިއވެރިެވވަޑައިެގން 

މެންއިއް  ޚިޔާލ ފ ޅ ބަރ ންޒަތްތެރި  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ެގ  ކޮމިތަކަށް  މަރ ޙަލާަގއަދި  އިތ ރ  ބިލަ  މި  އިޓީ  ށް 

ފ ރިހަމަ ެގނެވިއިޞްލާޙ ތަކެްއ،  ފާސްމި    ،ކަމެއް  އެވެެގންބިލ   ފ ދިޔ ަމކީ  ދެްއވި  ކަމެއް.  ރ ޞަތަށް ދެިވެގންވާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 :ްއކެވ ންހަކަދެޔާސަތ ން ވާރި
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އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރި މިމެ  އްޔާ  ބި  ންބަރ .  މި  ނިމ ނީ.  ބަހ ސް  ބަލައިަގތ މަށްބިލ ެގ  މަޖިލީހަށް  އެ  ލ   ހ ން ވޯޓަށް 

 ށް.  ޖަހާއިރ  ެގންދިޔ މަ 2ކ ރަނީ މިއަދ   ތ ަގސް  އޮންނާނެ. މިއަދ ެގ ވޯޓ  ނެގ ން ައޅ ަގނޑ  އިވަގ ތ ގަ   ެގޯވޓ  މިއަދ ެގ

 

 ންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކ7ަ

 

 :ްއކެވ ންހަކަދެޔާސަތ ން ވާރި

 ޅާ ކަންކަން. ތަކ ން ހ ށަހަކޮމިޓީ -7ޖެންޑާ ނަންބަރ  އެމިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މިދަނީ 

އޮމިނިސް  -7.1 އިޓްރީ  އެފެސްފް  ވަނަ    2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012ޒްެގ  އާލާމިކް 

ޮއޑިޓް އަދި  އަހަރ ެގ  ރިޕޯޓ   ޓްރަ  ޚާއްމިނިސްޓްރީެގ  ފަންޑ ތަކ ެގ  ޮއޑިޞަސްޓް  ކޮމިޓީޓް  މާލިއްޔަތ   ރިޕޯޓ   ން  

ނިންމެވި ރިޕޯޓ   ދިރާސާކޮށް  މަޖިޮގތ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ހ ށަލީ.  މާދެއިހަޅ އްވަ ހަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ްއވާނީ  ކޮމިޓީެގ  ލިްއޔަތ  

 هللا. ބްދ ޢަ ޤޫބްޢ ތެރި މެންބަރ  ޔަިއއްޒަތްهللا. ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ތްތެރި މެންބަރ  ޔަރާެގ އިްއޒަދާންދޫ ދާއި ،މެންބަރ 

 

 : ވ ންވާހަކަދެްއކެهللا ޢަބްދ  ޤޫބްޢ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަދާންދޫ 

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރި މިރައީ އްޔާ  ފެށިެގން    2012ރިޕޯޓަކީ    ސް.  މިނިސ2018ްިއން  އިސްލާމިކް  ހަމަައށް  ޓްރީެގ  އާ 

ޮއޑިޓްއޮޑިޓ  އެހެކޮށްފަވާ  ރިޕޯޓެއް.  ހިމެނޭ  ރިޕޯޓ ތައް  ކަމަށް  ،ންވީމާ  ރިޕޯޓެއް  ދިގ   ފ ދޭވަރަކަށް  ވާތީ   އަޅ ަގނޑ ، 

ރީ މިނިސްޓްދޭނަން.  އިޮގތް އިއްވަ   ޓީން ނިންމިަގނޑ މެން ކޮމިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  އަޅ ން ނިޔަތ  ކޮމިޓީނޑ  މާލިއްއަޅ ަގ

އެފެއާއޮ ޮއޑިޓް   2018  އަދި   2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012  ެގޒް ފް އިސްލާިމކް  އަހަރ ެގ    ވަނަ 

  އި ަގ  2021  މޭ  25ފަހ   ށްކ ރ މަރާމެދ  މަޝްވަ  ޓާ ރިޕޯ އޮޑިޓްޞަޚާއްޓ  ފަންޑ ެގ  ސްެގ ޓްރަމިނިސްޓްރީރިޕޯޓ  އަދި  

މާ ކޮމިޓީެގ  ތ ލިއްޔަބޭއްވ ނ   ބަ  27  ޯވޓ ގަ ހާއަށް  ކޮމިޓީ  އިވ މ ަގއްދަލ ވަނަ  ގެ މެންބަރ ން  8ބައިވެރިވި    އި ޒިރ ވެ 

ޒްެގ  އާއޮފް އިސްލާމިކް އެފެ   ޓްރީޅަނީ. މިނިސްޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަނިންމި ޮގތ ެގ ރި ؛ވާއިފާޤ ން ނިންމާފަތިއިއް

އެންމެހައި ކިއްޔާތ ަގމިލް ރަޖިސްޓްރީ  އި ވާ  ހަރ މ ދަލ ެގ  އަގާ މ   އި ަގހަރ މ ދާ،  ތާރީަގތް  އިދަލ ެގ  ހިމަޚ   ، އި ނަ 

ރެކޯ ބެލެހަރ މ ދަލ ެގ  ދަންނަވަޑް  އޮޑިޓަރ  އި، ހެްއޓ މަށް  އަންަގާވފަނެރަޖެ  އަދި  ހައިލް  ޮގތަށް  ލ ެގ  ރ މ ދަވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް   -2ންނެވ ން.   ކ ރިން ނިންމ މަށް ދެ ެގ2021  ންބަރ ވެނޮ  30ެގ އަޕްޑޭޓ ކޮށް  ޖިސްޓްރީރަ

އޮޑިޓް  2018  އަދި  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012ޒްެގ  އެފެއާ ައހަރ ެގ  އަދި  ރިޕޯޓް  ވަނަ   

ޚާއް ފަންޑ ތަކ ެގ  ޓްރަސްޓ   އޮޑިޞަމިނިސްޓްރީެގ  ރިޕޯޓ ަގ  މައްސަލައި ްއވާފަރަފާހަަގކ   އިޓ   ކ ރިާވ    ަމގ ަގއި ތައް 

ކ ރެްއވ މަށް ވާ ޮގތަށް އިޞްލާޙ އިދެއްވާފަޖެނެރަލް ލަފާފ ޅ   ކ ރައްވަން ޮއޑިޓަރޮގތަށް ެއކަން އިޞްލާޙ ނެ  ނ ވާރ ތަކ ރާ
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އިހ މާލ ވެ  ،އިދެންނެވ މަށާ ފިޔަވަޅ    ފ ންނާމ ަވއްޒަ  ފަިއވާއަދި  މިނިސްމެދ   އެ    -3ން.  ނެވ ދެން  އިގަ ޓްރީއެޅ މަށް 

ޮގތ ަގޒަ ފައިސާ  އިކާތ ެގ  އެފެއާ  ޓްރީމިނިސް  ބަލަިއަގންނަ  އިސްލާމިކް  ނިޒާމެއް ދަނާ  ހަރ   ނެލަހައްޓާބަން  ޒ އޮފް 

މިގާއިމ  ޕްރޮސެސްމަލ ޢަހާރ   ކ ރ މަށް  މެނ އަލް  ެގންދާ  ބަދަލ ގަ ކ ރަމ ން  ޕޯޓަލ ސޮފްޓ ވެއަ  އި،ތަކ ެގ  ނ ވަތަ  ން ރ 

އިންތިޒާމ  ބަލައިަގނެޭވނެ  ފައިސާ  ފ ރ   ޒަކާތ ެގ  އަވަސް  އެންމެ  މިނިސް  އިޞަތެއްގަ ވީ  އޮފް ހަމަޖެއްސ މަށް  ޓްރީ 

ްއ  ކ ރ މަށް ޓަކައި ޒަކާތާ ބެހޭ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެރ ދަނާހަ  އަދި ޒަކާތ ެގ ނިޒާމ   ،ށް ދެންނެވ މަށްޒައިސްލާމިކް އެފެއާ

  ެގ ބިލ  ބެހޭ ާގނޫނ    ެގ ޒަކާތާ ވަލާ ެއްއޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭވާ ތާ އި ލ މަށްފަހ  އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅ ްއވާފައިއެކ ލަވަ

ރައްޔިތ ޑްރާފްޓ  މަޖިލީހ ެގ  ކޮށް  އަހަރ ެގ    2021ންެގ  ދައ ރ ަގ  3ވަނަ  މިނި  އިވަނަ  އެ   އިޓްރީަގސްހ ށަހެޅ މަށް 

ން މިޓެޑ ރވިސް ލިންޑް ޭއިވޭއޝަން ސައިން އައިލެވާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއި ދީފަ  އީމާން ކ އްޔަށްރ ލްދާ  -4.  ންނެވ ނ ދެ

އިސް އޮފް  އެފެމިނިސްޓްރީ  ދައް ޒައާލާމިކް  ރ ފިށް  މިލިއަން  ެއއް  ކ ކަންޖެހޭ  އެ  ދެންނެވ ޔާ  ހޯދ މަށް  .  ން ންފ ނިން 

އެފެއޮމިނިސްޓްރީ   އިސްލާމިކް  ސަ  އައިލެންޑްން  ޒ އާފް  ލިޭއިވއޭޝަން  ދައްކަންޖެރިވސް  ހ ރި މިޓެޑަށް  ފައިސާ  ހޭ 

މިނިސް  އި،ކަމަށާ އެ  ދެްއކ މ ން  ފަިއސާ  ދައްކަންޖެއެ  އައިލެންޑް ހޭޓްރީއަށް  ކަމަށް  ދައްކާނެ  ފައިސާ   ޭއވިޭއޝަން    

މައްސަލައަށް    އެދައްކަިއެގން  ހަކަވާ  ންސާ ޓްރީ އޮފް ފިނޭމިނިސް  އިގަ އި ވާ މައްސަލައިަގކޮށްފަލިމިޓެޑ ން ފާހަވިސް  ރސަ

މިނިސްހޯ  ޙައްލެއްއަވަސް   ެއ  ަގތ މާ  މައްޔިތ ން  -5ންނެވ ން.  ދެ  އިޓްރީަގދ މަށް  ދޯނި  ބޭނ ންކ ރި    އި އ ފ ލ މަށް 

ކަންތައްތަފާހަަގކ ރެވ    އިގަ ކ ރ މ އޮޕަރޭޓ  ތެރޭަގނ   ޑިވެލޮޕްމެންޓް  2  ިއ،ކ ެގ  ހައ ސިންގ  ަގތ މަށް   ކޯޕަރޭޝަނާ  ދޯނި 

ހަ ދެ  ދިތްތޭކަ ހަސަ  ހަ  ހާސް  ންތި  ހަޑިށްލައްކަ އަ  ހަތަރ 483672ން  މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ތެރެއި  4  ވާއި ހަވާލ ކޮށްފަ

ދޯނިތައް އިންދޯނީ  ެއއްތެރެއިން  ީމގެ   ،އިވ މާ އިށްފަޚަރަދ ކޮކ ރ މަށް  ރާމާތ މަ  ރ ފިޔާ  މޯލްޑި ެގ  ހަލާކ ވެެގން  ވްސް  ޖީނ  

ކޮން  ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމްއެންޑް  ތިޕެނީެގޓްރެކްޓިންގ  ޑޮކްގަ   ސަބަބ ން  އިބާއްވާފަ   އިލަފ ށީެގ  ފީެގ  ކްެގ  ޑޮ  ،އޮތ މ ެގ 

ދޯނިތައް  މި    ިއ،މާވ   އިައރާފަ  ރ ފިޔާ  ބާރަހާސް  ފަސްދޮޅަސް  ލަްއކަ    ހަތްެގ ނިޔަލަށް  2018  ލްޕްރީއެ  28  އިޮގތ ގަ 

މ އްދަތަށްމަސް  3ވަނީ  އިކޮށްފަބޭނ ން އ ޅަނދ ތަކާ އެ  ، ށާއި މަކަ  ދ ވަހ ެގ  މި  ޮގތެއް  ކ މަލ ޢަމެދ     އަށްފަހ   ރާނެ 

ބޮޑަށް   ތައް ވަރަށްނދ މ ެގ ސަބަބ ން އެ އ ޅައ ބަލަހައްޓަމ ން ނ ެގންދި  އިކަމާއި، އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްގަ   ނ ވާއިނިންމާފަ

  އި ބައްލަވަ   އިގަ ތެއްެގ ތެރޭ ޝަން ކޮމިޝަނ ން ވީ އެންމެ ައވަސް ފ ރ ޞަޕްރަކޮ-ންޓިއެ  ، ާވ މައްސަލައިލާކ ވެފަ ބާވެ ހަ

އެނިންމެވ މަށް ދެންނެކޮމިޝަނަށް    މިނިސްމަށްވ   އަދި  އޮ.  އެފެ   ފްޓްރީ  ޚަރަދ ޒައާ އިސްލާމިކް  ބަޖެޓ ން  ކޮށްެގން ށް 

ނަމ ގަ   ދޯނި  2ވާ  އި ަގނެފަ މާލިއި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ  އިެއޗް.ޑީ.ސީެގ  ދައ ލަތ ެގ  ކަމަށް ވަނީ  ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ  ްއޔަތ  

  އި ހައެންމެޒިންމާވާ    އިރ މ ަގކ ޚަރަދ   ޚިލާފަށް ފައިސާ  ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ  ަގވާިއދާ  އިދޯނި ަގތ މ ގަ   2  ،އިއާފެންނާތީ

ފިޔަމެ  ތްތަކާފަރާ އިޖ ރާވަޅ  ދ   ފ ރިހަމައައެޅ މ ެގ  ފިނޭތ ތައް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެންނެވ ން.  ންސަކ ރ މަށް    -6ށް 

ާވއިދާ އެްއޮގތަށް  ލިއްޔަތ  ަގމާ   ،ވާތީއި  ފަރީން ހ އްޓާލާޓްކ ރ ން މިނިސްފ ލ މަށް ބޭނ ންކ ރި ދޯނި ބޭނ ންއ ޔިތ ން  މައް



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

63 

 

ނީލަންދޯ މިނިސްނިތައް  ނިންމަކިޔ މަށް  ކިޔ މ ގަ   އި،ޓްރީން  ނީލަން  ކޮމިޝަނ -އެންޓި  އިދޯނިތައް  ެގ  ކޮރަޕްޝަން 

ބެލ މަޟެތިރާއިޢ  އޮތްތޯ  ލިޔ މ ންއް  ކޮމިޝަނަށް  އެ  ތަޙ ޤީޤ   ޏާދޯން  2މި    ، ށް  މަްއސަލައިެގ  ނިންމަގ ޅޭ   އި، 

ޗް  މާރި  4ކ ރ މަށް  ކިޔ ން ފަސްދޯނި ނީލަން    2 މި  އް އަންަގންދެންމަށްފަހ  މިނިސްޓްރީއަށް ަވކި ެއއްޗެ މައްސަލަ ބެލ 

ކޮމިޝަނ ން-ންޓިއެ  އިަގ  2020 އަން މިނިސްއެ    ކޮރަޕްޝަން  ކަމާއި ފަާގޓްރީއަށް  ކޮވި  ، އިވާ  ެގ ސަބަބ ން 19-ޑ އަދި 

ފ ރަބަންދ މާ ދޯނި  ކ ރ މާލެ  ބެލ ތަގ ޅިެގން  ހާލަތ   ވަދެވެންކ ެގ  ވިއްސާރައި  ނެތ މ ންމަށް  ދިޔަވެ  އިގަ ަގދަ    ، ދޯނިތައް 

ޮގސް އަޑިއަށް  ދޯނިތަކާއެްއކޮށް  އަންގަ ޢަ ދެން  މެދ     ފަވ މ ން  ޮގތެއް  އެޗް.ޑީ.ސީދިނ މައިމަލ ކ ރާނެ  އެ  ށް  ން 

އަންާގފަމިނިސް ދެން    ދޯނިތަކާ  ،މ ންވ އި ޓްރީއަށް  ޮގމަލ ކ ރާނެޢަ މެދ   އަންަގވަ  އެންޓިއިތެއް  ކޮރަޕްޝަން  -ދެއްވ މަށް 

ޮގތެއް  ޓްރީން  މިނިސްމެދ     ތަކާދޯނި  ، ދެންނެވ މ ން  އިޝަނ ަގކޮމި ނ މަލ ޢަވަކި  ނ ކ ރ މަށް ކ ރ މަށް  ވަތަ 

ރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި  އިަގއިވާ މަްއސަލައި ކޮިމޝަނ ން އަންަގވާފަ  އެ   އިގަ   2020ޖ ލައި    14ނ ކ ރާ ކަމަށް  ޟްތިރާއިޢ 

ވީރާނާކޮމިޝަނ  މ ދާ  އަންަގންދެން ދައ ލަތ ެގ  ޮގތެއް    2ނ   މި ދެންނެވ   އި،ކަމާހ މާލ ދޫކޮށްލ މަކީ އިވ މަށް  ން ވަކި 

ކ ރެވިދާނެ މަލ ޢަމެދ     ވާ އިންޖީނ ތަކާއިއަޅާފަ   އިތަކ ަގެގ ޮގތ ން ދޯނިކ ރ މ  ކ ޑަވާ ެގއްލ ން  އިލިބިފަން ދައ ލަތަށް  ދޯނި

އެ ބޯޮގތެއް  އޮފް  ޗް.ޑީ.ސީެގ  މިނިސްޓްރީ  އަފިނޭންޑާއި  އެޓަސް  ޮއފީ  ރނީދި  މަޝްވަރާޖެނެރަލްެގ  ލަފާެގ  ހ ެގ  ާއއި 

  ިއަގއި މަްއސަލަ  އަދި މިށް ދެންނެވ ން.  ޒަސްލާމިކް އެފެއާ ސްޓްރީ އޮފް އިށް ނިންމ މަށް މިނިމަތިން ވީ އެންމެ ައވަހަކަ

ކޮމިޝަނ ން  -އެންޓި ޮގތަކަށްމިނިސްކޮރަޕްޝަން  ވަކި  ނ ކ ރ ކ ރ މަށްމަލ ޢަ  ޓްރީން  ނ ވަތަ  ނ ކ ރާ  އިޢ ތިރާޟ   މަށް 

ދިރާސާކ ރެ  2020ޖ ލައި    14  ކަމަށް ސަބަބ ން  ނިންމ މ ެގ  ނިންމާފަިއވާ  މަޖިލީހ ެގ  ރަަމށް  އްވ ަގއި  އްޔިތ ންެގ 

ނ   ޮގތ ން ފާހަަގކ ރެވ ޅޭގ  ހިންގ މާ އިއ ފައްދަ ޗެނަލް  ޓީވީ ދީނީ  -7ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ން.  ކ ގެ މިނިވަން މ އައްސަސާތަ 

  ޮގތ ެގ   ން ހިއްސާވާނެރާތ ފަ  ދެ   އިޕީ.އެސް.އެމާ  ހިންގ މަށް ހިނާގނެ ޚަރަދ   އިޗެނަލް އ ފައްދަ  ،ެގ ތެރޭަގއިކަންތައްތަކ  

ފެއްދ މ ެގ އް އ ޚާއްޞަ ޗެނަލެ  ޮގތަށްވަނަ މާއްދާަގިއވާ    4ނާމާެގ  ފަހ މ   ،މަނާފައިނ ވ ނާއި ަގއި ހިނާމާމ ލ  ފަހ ސީތަފ 

ދީނީ   ބަދަލ ކޮށް، ެގ ނަމަށް  .ވީ ޗެނަލެްއެގ ނަން މ ންނާރ ދިޔަ ޓީ ންަގމ ން ެގންހި  ންއި އެހާތަނަށް ޕީ.އެސް.އެމ ބަދަލ ަގ

ޗެނަ ބްރޯއް ލެޓީ.ވީ  ޮގތ ަގިއ  ފަށާފައިސްކާސްޓްެގ  ޗެނަލް  ،މާއި ވ ކ ރަން  ބޭނ ންވާ ޓ ބްރޯޑްކާސް  ދީނީ   ކ ރ މަށް 

އްކަ ލަ  މިލިއަން ނ ވަ  ހަތްަގިއާވ  ޝަންކޯޓޭއިވާ  ފަހ ށަހަޅާ  ޑިާއއިންކް ސަރވިސް މީމަންޓްތައް ަގތ މަށް ޕަބްލިކ އިޕްއި

ރ   ތްހަ  ހާސް  ންތި ތޭރަ  ދޫކޮށްފައި ފިޔާ  ސަތޭކަ  ފަންޑ ން  ެއއްކޮށް  ޒަކާތ   ކަން  ވަނީ  ކ ރިއެދީނީ    ރ ވ މަށްތައްތަްއ 

ފަ ވަޤ ފް  ޗެދީނީ  ، ކަމާއި  ހ މަށްފަކ ރ ޓްރާންސްފަރންޑަށް  އެހީވާ  އިކ އި  ގ މަށްންހި  ލްނަ    ގެ ޕްމަންޓްސްބޭނ ންވާނެ 

ޕީ. ކޯޓޭޝަންަގއި  އެމ އެސް. ޮގތ ަގއި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހިމަނާފައި  51ން  ކަމަށް  ބޭނ ންވާ  މިހާރ  ވީ  އައިޓަމ   ނަމަވެސް 

ލް އ ފެއްދ މަށް އެހެންކަމ ން، ޗެނަ ؛ކަމާއި  އައިޓަމ   15ިއން ެގތެރެ  ެގނެފަިއވަނީ އޭ ރ ކ ރެވެމ ންދާއިބްރޯޑްކާސްޓް  ލްނަޗެ

ބޭނ ންވާ ޕީނެހޯދަން  ކަމަށް  ބޭނ ންވާ  ފަހ ށަހަޅާ  ންއެސް.އެމ .  ހެދ މަށް  ޗެނަލް  ލިސްޓ ަގއި  ިގނަ  ވަރަށްވ ިއވާ  ރެ 
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ހިމަޕްއިކ  އި މައްނާފައިމަންޓްތައް  އިކ އިޕްާވ  ބޭނ ންވާ  ޗެނަލަށް  ދީނީ  ަގތ މަށް  މަސަލައިަގއި،  ށް  އެމަ.އެސް.ޕީންޓް 

ދީނީ   ،ރިކޮށްމެދ ވެފައިސާ ޕީ.އެސް.އެމް  ންނަންޖެހޭ އަދަދަށް  ބާކީ ހ ށްފަހ   ރ މަރެއން ޚަރަދ ކ ިއސާެގ ތެފައިވާ ފަށްދޫކޮ

އި  މާކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހަ އިދާ ޖަފަރކޮށް، އެ ފަޑަށް ޓްރާންސްރިއެރ ވ މަށް ެއހީވާ ވަޤ ފް ފަންކ   ކަންތައްތައް

އޮ  މަސައްކަތްތައް ފިނޭންސާއެމިނިސްޓްރީ  މިނިސް  ކ ފް  އޮފް  ޓްކ ރ މަށް  އެފެއާޒަރީ  ދެންނެވ ން.  އިސްލާމިކް    -8ށް 

މިސްކިޒިކ  ކޮށްދޭނެ  ރާ  މަސައްކަތް  އިމާރާތްކ ރ މ ެގ  މިނިސްހޯފަރާތެއް  ތް  އޮދ މަށް  އިސްޓްރީ  އެފެާއޒ ން ފް  ލާމިކް 

ހޯދާޕްރޮޕޯސަލް މިނިސް  ،ފައިވާއިރ  ތައް  އެންޑޯއެ  ސެކްޓްރީެގ  އެ   ވެރިއެްއެގޝަންެގ  މަންޓް  ހައިސިްއޔަތ ން 

ހަވާލ ކ ރ މަށް   މަޝްރޫޢ މި    ށް ނަޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝައެސް.ޔާ  ެގ ވެރި ސެކްޝަންެގ އޭރ  މަންޓްެގ އެންޑޯމިނިސްޓްރީ

މިސްކިތް  ،އި އާތީ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެފެއާ ޓްސްމިނިށް  ކ ރ މަތްއިމާރާ  ޒިކ ރާ  ިއސްލާމިކް  އޮފް  އެސް.ޖޭ ރީ    ޒާއި 

އެ ދެމެދ   ޝަނާކްކޮންސްޓްރަ ެވވިފަިއވާ  އެޓްރީމިނިސް  އެ  ޚިލާފަށް  އްބަސްވ މާ  ސެންޑޯ ެގ  އޭރ ެގ  ކްމަންޓް  ޝަންެގ 

ރި  ކ ރާ މިސްކިތް ހ ތަން، ޒިއަދި ޒިކ ރާ މިސްކިތް ހ ރި    ،ކަމާއި  ވާސޮިއކޮށްފައި ލިޔ މ ަގއި  ން ހަވާލ ކ ރާ  ބި  ޔާވެރި

ން ެގގ ޅި  ތްކ ރ މ ެގ މަޝްރޫޢާއަދި ޒިކ ރާ މިސްކިތް އިމާރާ  ، އި ކަމާ  ހަވާލ ކޮށްފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ  ޖޭއެސް.  ބިން

ޕްރޮޝަކޮންސްޓްރަކް  އެސް.ޖޭ މިސްކިޕޯސަލްަގންެގ  ޒިކ ރާ  އިމާރާތްއި  މަޝްރޫޢ ކ ރ ތް  ެގ  މ ެގ  ޮގތްކ ރިއަށް   ންދާނެ 

ވާ  އިންކޮށްފައޮފީހ ން ހަމައެކަނި ބަޔާއްޔާެގ  ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫ  އެ ަމޝްރޫޢ  ؛ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އޮންނާތީތަށްޮގ އެނެގން  މަޝްރޫ  ސަރ ކާރ ން  ، އާއިކަން  ކ ރިއައެ  ެގންދަޢ   ޮގތަކީ  ށް  ނިންމާފައިވާ  ން 

ފައިވާ އަދި އާންމ ކޮށްފައިނ ވާ މަޢ ލޫމާތ  ރެވިދެމެދ  ބަދަލ ކ   ޓްރީއާރިއްޔާެގ އޮފީހާިއ އިސްލާމިކް މިނިސްރައީސ ލްޖ މްހޫ

 މަޝްރޫޢާ   އަދި މި  ،އިކަމާ  ވާންެގ ޕްރޮޕޯސަލްަގއި ހިމަނާފައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަޖޭއެ މަޢ ލޫމާތ  އެސް.  ،ވާއިރ    ކަމަށް

ިއވެލ ޭއޝަ އޮފް    މިނިސްޓްރީގ ޅިެގން   ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ރިޕޯޓ ގައިފިނޭންސް  ހިން  އިވާ ނާފަމަ 

ކޯއޮޕޮޗ  މަޢ ލޫމާތ   ސްޓް ނިޓީ  ކޮންސްޓްެގ  މިނިސްއެސް.ޖޭ  ދީފައިވަނީ  އިޓްރަކްޝަނަށް  އޮފް  އެފެާއޒްސްލާމިރީ  ެގ ކް 

އެން ސެކްޝަންޑޯއޭރ ެގ  ކަމަށް  އޭރ ެގ  ެގ  މަންޓް  މަ  ،ކ ރެވޭތީތ ހ މަތ ވެރިޔާ  ޕޮމޯ  އްސަލައެ  ލިސް ލްޑިވްސް 

ފޮނ ވާފައި ސަރވި ަމއްސަލަ  ވާސްއަށް  މި  އަދި  އެ  ިއގެ ކަމަށް.  ތަޙ ޤީކޮރަޕްޝަ-ޓިންފަހ ން  ކޮމިޝަނ ެގ  ިމ  ން  ޤަށް 

ޤ ކޮށްދެއްވ ން އެދި ށް ތަޙ ޤީސަލަ އިތ ރަ، މި މައްއިތ ރ  މައްސަލައެއް ސާބިތ ވެެގ މަްއޗަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ފ މ ވަްއޒަ

ފޮނ ވާފަިއވާ  މޯލްޑިވްސް ކޮމިޝަނ ން  އެ  ސަރިވސްއަށް  ވަޒީފާަގއި   މިތީ،  ޕޮލިސް  މިނިސްޓްރީެގ  އެ  މ ަވއްޒަފ  

އަދި  ކަމަށް.  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ވެދާނެ  ެގއްލ ންތަކެއް  އިތ ރ   މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ސަބަބ ން  ދެމިހ ރ މ ެގ 

ަވޒީފާއިން ވަ  ެގެގ ޭއރ ޝަން ސެކްޓް  ންމައެންޑޯ  އެފެއާޒ ން  ކްމިލާއިސްއޮފް    ކޮށްދިނ މަށް އެދި މިނިސްޓްރީކިވެރިޔާ 

ޮގތެއް   އަށްކ ރެިވ، މި މައްސަލަކ އެސްޓ  ަގއި ރި  2021ޖެނ އަރީ    10ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ަގއި   މިހާތަނަށް 

ރިއިދެއްވާފައިމަނިން ެއ  އެ    ކ އެސްޓާނ ވާތީ  ވަކިއެްއޮގތަށް  ަވޒީފާއިން  ސަކޮށްދިނ މަމ ވަްއޒަފ   ސިވިލް  ވިސް  ރށް 
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ދެން ސެ  ދިއަ  .ނެވ މަށްކޮމިޝަނ ަގއި  ަމއްޗަކްޝަން އެންޑޯމަންޓް  ވެރިޔާެގ  އޭރ ެގ  ދަޢ ވާެގ  ހެކި  ށް  ވަރަށް  ކ ރެވޭ 

ތް  ޒިކ ރާ މިސްކި  -9ންނަ ކަމަށް.  ދެންނެވ މަށް ފެ  އ ޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހ ގައިސިކިޢ ވާކ ރ މަށް ޕްރޮޖެ ނަމަ، ދަހ ރެއް

ކޮންސްޓްރަކްޝަނ އި އެސް.ޖޭ  ކޮށްދިނ މަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޕޯސަލަމާރާތްކ ރ މ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ެއ ން  ބަލާއިރ   ށް 

ފްލޯ ކަމަށް    6އެ ކ ންފ ންޏަށް ދޭންޖެހޭނީ    ،ކަމާއި  ފްލޯ ސަރ ކާރަށް ދޭނެހަތަރ   ފްލޯެގ ތެރެއިން  ދިހަ  އިމާރާތ ެގ  

ވީނަމަވެސް  އެފެާއޒާޓްނިސްމި  ، ބަޔާންކޮށްފައި  އިސްލާމިކް  އޮފް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނާރީ  އެސް.ޖޭ  ދ  ދެމެ  އި 

މިސްކިތ ވ އެއްބަސް ކޮށްފަިއވާ  ސޮއި ޒިކ ރާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަ  7އިާމރާތ ެގ    ެގމ ަގއި  ެއސް.ޖޭ  ދިފްލޯ  ނ މަށް ނަށް 

ެއއްބަސް  ،ސްވެފަިއވާތީާއއިބައެއް ސޮއިވ މި  މަ މ ަގއި  މި  ދައ ލަތ ން  ސަބަބ ން  އެސް.ޖޭ    ޢާޝްރޫކ ރ މ ެގ  ގ ޅިެގން 

އިކ އިޓީ ކޮންސްޓްރަކްޝަ ދަްއކަންޖެހޭ  ނަށް  ޮގތ ަގއި  ދައްކާފައި  30ެގ  ރ ފިޔާ  އެކަމ ލަތަދައ   ،ވާއިރ  މިލިއަން    ން ށް 

ެގ  ފެއާޒްެގ ފަރާތ ން މި އެއްބަސްވ މ ަގއި އޭރ ފް އިސްލާމިކް އެމިނިސްޓްރީ އޮ ،ސާެއއް ލިބިފަިއނ ވާތީާއއިއެްއވެސް ފައި

ެއސް.ޖޭ   ،ބިކޮށްފަިއވާތީ، ިމކަމ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ން ލިޒް ސޮއި އިސްލާމިކް އެފެއާއޮފް  ޓަރ  މިނިސް

ޓަރ އޮފް މިނިސްެގ  ރ  ލަިއަގއި އޭސަމި މައް  ކ ރެވޭތީ،ފައިވާ ކަމަށް ތ ޙ މަތ ދީޝަނަށް ނާޖައިޒ  ފައިދާ ލިބިރަކްޓްކޮންސް

އެފެއާ  ވަރަށްކ ރެވާދަޢ މަްއޗަށް    ެގޒް އިސްލާމިން  ހ   ޭވ  ނަމަރެއްހެކި  ޖެނެ  ،ޖެ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ރަލްގެ ދަޢ ވާކ ރ މަށް 

ކަމަށް.   ފެންނަ  ދެންނެވ މަށް  ޕްރޮޖެކްޓް   -10އޮފީހ ަގއި  ަމސައްކަތްކޮށްދިނ މަށް  އިމާރާތްކ ރ މ ެގ  ިމސްކިތް  ޒިކ ރާ 

އެފެާއޒ  އިކ އިޓީ އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޮގތ ަގއި  އެސް.ޖޭެގ  ކޮންން  ލިމިޓެޑަށް    ޕްރައިވެޓް  ރަކްޝަންސްޓް 

މަސައްކަތް  މިލިއަން    30ދޫކޮށްފައިވާ   ހޯދ މ ެގ  މިނިސްނީ  ރޓައެ ރ ފިޔާ  އޮފީހާއި  އޮޖެނަރަލްެގ  ފިނޭންސްެގ ޓްރީ  ފް 

ށް މި ފަިއސާ ކަންމެ ައވަހައެ  . އަދި ވީ ންަގިއ ދެންނެވ ޒް ރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޓްމަތީން ކ ރ މަށް މިނިސް  ލަފާެގ

ދެންނެވ ބ ނއަ ހޯދ މަށް  ސަރ ކާރަށް  މީގެ ންރާ  އަދި  ކ ރިމަ.  މިނިސްަގއި  ގ ިއތ ރ ން    ކ ރަްއވާއިރ  އޮޑިޓް   ޓްރީމި 

އަދި   ،ވަޅ  އަޅާފައިާވ މިންވަރާއި ފިޔަ   ދ  އިޞްލާޙީމެ  ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކަކާ  ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ ަގއި  ެގމިނިސްޓްރީ

ލަދެްއވާފައިޞްލާޙ ކ ރަން   ޢަމަލ ކ ރެވިފައިޔަފަިއާވ  މިންވަށް  އޮފީހ ަގިއ ާވ  ޖެނަރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  ބެއްލެވ މަށް  ރ  

 ނީ ނިންމާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދެންނެވ މަށް ވެސް ކޮމިޓީންވަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކ ރ މަށް ބަހ ސް ޓަށްމި ރިޕޯއަދި އްނ ވޭ.  އް ލިބިފައެޙެޓަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯ

  5މިނެޓާއި    5ށް  ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ  7މިނެޓާއި    36ަގޑިއިރ . އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    އެއް ފަިއވަނީ ޖ މ ލަ  ކަނޑައެޅި

  3  އަށްއޭ. ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ  3މިނެޓާއި    4  އަށް.ސީޕީ.އެންސިކ ންތ .    5މިނެޓާއި    5ކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  ސި

ަވކިކ ންތ ސި   32ނެޓާއި  މި ޕާޓީ.  ނިސްބަތްެވވަ  ކޮންމެ  އަކަށް    ެއއް މިނެޓާއި    އެއްމެންބަރަކަށް  ޑައިނ ަގންނަވާ 
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ލެވިފަިއވާ  އި. މިހާރ  މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ބޭނ ންފ ޅ ާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަކ ންތ ސި

 . ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް ެމންބަރ  ޒަތްތެރިއްއި  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

، 2016  ، 2015،  2014،  2013،  2012  ެގޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒްތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީން   ެގންޑ ޓްރީެގ ޓްރަސްޓް ފަ ރިޕޯޓ  އަދި މިނިސްޓްއޮޑި  އަހަރ ގެ ވަނަ    2018،  2017

ނިންމިދިރާސާކޮ ރިޕޯޓ   ށް  ފަރާ  ،ޮގތ ެގ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ފާހަަގކޮ  ން ތ ދެންމެ  އެ  ކަންތައްތައްމެންބަރ    ؛ށްދެްއވި 

ޓީ.ވީ  މިލިއަން  ހަތްތެރޭަގއި  މީެގ ރަީއސް  ރ ފިޔާެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކަނީޗެނަލެއް.  މި  އީސް  ރަ  ،، 

އެ   ވެރިކަމ ަގއި  ޤައ މ ަގއި    މަނިކ ފާނ ނަޝީދ ެގ  ޤައ މެއް  ،ިއސްލާމްދީންމި  ތިބި  އަޅ ެވރިން  ލިޙް ޞާ  ،ޞާލިޙް 

ތިބި   މިނިސްޤަރައްޔިތ ން  ޓަކައި  ބިނާކ ރ މަށް  އޮފްޓް އ މެއް  އިރީ  އެފެ ސްލާ  ކިމިކް  މިނިސްާއޒް  އް  ރީއެޓްޔާފައި 

  2018،  2017،  2016  ،2015،  2014،  2013،  2012މ ެގ ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސް،  ހެޔޮވެރިކަފައްދައިދިނީ  އ 

ވެސް އިސްލާމިކް ނަމ ަގއި ަވއްކަެމއް ކޮށްފައި މި އެ  ،ދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވީ ޗެނަލެއް ހަށްފަހ  ޓީ.ބަޣާވާތަ

ފަސާ ޚިޔާނާތެއް،  އެއޮތީ.  ކޮންސްޓްރަކްދައެއް.  ނަމ ގައިޝަސް.ޖޭ  ތެވެސް    ން  ޚިޔާނާތް،  މިސްކިތެްއެގ  ބޮޑެތި  ރޭ 

،  އަށް މި ލިބެނީ މ ދަލ ެގ ޒަކާތ ން ދައްކާ ފައިސާޓްރީކް ިމނިސްިއސްލާމި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މި ދަްއކަނީ ؛ސާދަފަ

ެއހެނިހެން  ޒަ އަދި  ފައިސާއާއި  ޚިޔާނާތްކ ރިއެދީން  ކާތ ެގ  ފައިސާއަށް  ލިބޭ  ޓަކައި  މި ރ ވ މަށް  މިހާރ     ތެރިވެފަ. 

އޮތީ    ރިޕޯޓ ގައި މި  ކޮބައިތޯ    2018ން  އި  2012ފާހަަގކޮށްފައި  އަންނާނެ  2018ައށް.  ައދި  ެވސް،    2021  އިން 

ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ނ ވަތަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ  ރ  މި ހާލަތ ގައި  މިހާ ؟ވެސް. މިހާރ  ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ  2022

ޖިނާ  ޔަޢ ޤޫބް މީަގއި  ފާހަަގކ ރެްއވީ  ދައީޖިނާ  .ކ ރަންނަމަ  ޮއތްވާެއއް  ޢ  ދަ  އީއެ  ހ ރި  އެބަ  ކ ރަން    .ޢ ވާތައް 

އިއްޒަތްތެރި    ކަމެއް މި ޤައ މ ަގއި ނޯންނާނެށްފިއްޔާ ދެން ކ ރަންޖެހޭ އިތ ރ   މިކަން ނ ކޮ. ކ ރަންޖެހޭނެ  ފޮނ ވަންޖެހޭނެ.

 މ ދަލ   އީތްތެރިވާންޖެހޭނެ. އެފައިސާއަށް އަމާނާ   އެ  ،ކ ރާ ފައިސާލ މ ންނަށް ބަހަން ހަވާތީ ރައީސް. މިސްކީނ ންނާިއ ޔަ

ޮގތަކީ މިހާރ  މިކަން ކ ރާ  މިލިއަން   ދިހަރެރެއިން  އޭެގތެ  ،ބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމިލިއަން ލި  40  .ޒަކާތ ެގ ފައިސާ. 

ބަހާފަީގ އެްއވެ  ،ފައިރ ންނަށް  ބައި  ބަހާބާކީ  އެބަ  ނ ލިޔެ  ެއއްޗެްއަގއި  ފަރ ވާތަކާއި  ސް  ދި  އަ  ،ބޯންމެރޯ، ޞިއްޙީ 

ކީްއތޯ   ންޓްރީސްވެސް. އެ މިނި  ޓްރީއެއްސްހަޔަރ ެއޑިއ ކޭޝަން ކިޔާ މިނި  . މި ޤައ މ ަގއި ޮއވޭށްކޮލަރޝިޕްތަކަސް

 އްވާދަ، އެންސްޕާ ވެސް ޮއވޭ. އޮ ންވަރާެއއް. އަދި ާއސަޑަކަށް ނޭނެގ ކ ރާ ަމޝްައޅ ަގނ ؛އެ ފަިއސާ ެއއީ ؟ކ ރަނީ

ފޮނ  ވެސް  ބޯންމެރޯއަށް  އެހެނިހެންވެސް  މިހާރ ވެ  ޞިއްޙީ  ވަނީ.  ވެސް  އެްއވެސް  ފަރ ވާތަކަށް  ފޮނ ވާ.  އެބަ  ސް 

ލާންޖެހޭނެ.  ކ ރިމަތި  . އެ ކަންތަކާނެސްރާފ  އިންތިހާއަށް. ެއވެސް އަންނާފަިއސާ ބަހަނީ. އި  ވެސް ލިޔެނ   ަގއި އެްއޗެއް 
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ލޭނެއްެގ  ޕްއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ   ؛ރި ވަރަކީިވސްނ ން ހ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިސްލާމީ ކަންތައްތައް ކ ރިއަރ ވަން  

ރައީސް   އޭރ ަގއި  ހަދާފައި،  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަދަދިވެހި    ،ަގއިއިރ މޫންެގ  މައ  ދަށ ން   ހ ރިދީފައި  އިރައްޔިތ ން 

ހ މިސްކިތެ މިސްކިތ ަގއި  އެ  އެީއ.  ފެނ ެގ  އް  ތަޅަ  ރިޒާވްރި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ސަރ ކާރ ަގއި   އި މި 

ޖެނައް މިހާރ   ފެނ ެގ  ތާލައިފި.  ސަ  ނެތީމާ  ރިޒާވްހެނީ  ވޯޓަރ  ހާލަދެން  ޖެހިއްޖެ  މައްސަލައެއް  ތެްއަގިއ  ޕްލަިއ 

ވަދެ  ސަލްޓަން ނ ލިބޭ    ކ ރަންޖެހޭނީ.އިސްތިންޖާޕާކަށް  ފެން  އޮންނަނީ  ތަނެއެއީ  އިސްލާމްދީނ ަގއި އްަގއި 

ސީ ހާލަތެއްަގިއ  އެމަރޖެން  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ  މަކ   ރި ފަސް. ެއކަހ އެބަޕާކ ަގއި  ސަލްޓަން   ކ ރ ންތާ.އިސްތންޖާ

ފެން    800 ތަނެއްަގޒާެވްއ  ރިޓަނ ެގ  ފެނ ެގ  ހ ރި  އިސްލާމްނައް  ރިޒާވްއި،  އޮތް،  އިސްދީނ މ ަގއި  ތާލީމާ  ރާފަށް 

ބައި   ނ ކ ރަންއިސްރާފ  ހިތަަގޅ އަ ؛އޮތް  އަޅ ަގނޑ   ށްނޑ   ބޭފ ޅ ން.  މި  ކިޔެީވ  ދީން  ކޮންތާކ ންތޯއޭ  އަރަނީ 

ދަރަޖައަށްކ ރަންޖެލ ސ ވާ ބެ  ، ހޭ  އިސްލާމްދީނަދީނާ  ޮގތ ން  ބޭފ ޅ ންނާހޭ  މި  ސ ާވލ ކ ރަން،  އަޅ ަގނޑ    ށް 

ެއީއ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ވަރަށް ބޮޑަށް ޯގސްވީ.  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޤައ މ  ޯގސްވީ  ކ ރަންޖެހ ނީމަ  

ވަރަކީ  ފިކ ރ  އޮފީހެ  .ހ ރި  މިހާރ   ހ ރީ  ައޅާފައި  ތާނަގއި  ސަތޭކަ  އް.އެ  ފެނ ެގ  އަށް   ނައްތާލީރިޒާވް    ޓަނ ެގ 

 ދެހާސް،  ިވއްކާލީ ؛ެގފެނ   ހ ރި ަގއި  ތެރޭ  ގެ ޒ ންޓަރ ަގއި. އިސްލާމީ މަރ ކަމިކް ސެިއސްލާ  ، ރީންޓްއިސްލާމިކް މިނިސް

ހާސް ބާ  ތިން  މިނިދަނރ ފިޔާއަށް  އެީއ  ޕްލޭނިންސްަގޑަށް.  އޮފް  ދިވެހިން    އަކާ ޓްރީ  ނ ކ ރޭ.  މަޝްވަރާެއއް 

ނ ކޮށް، މަޝްވަރާ  ރޭ. އެްއެވސް ފަރާތަކާވަރާެއއް ނ ކ މަޝް  ތ ންނަކާޔިރައް  ލޭމާރޭ.  ވަރާއެއް ނ ކ މަޝް  ރައްޔިތ ންނަކާ

ދެން  ؛ހާލަތ ގައި. އިސްތިންޖާ  ެގންޖާ އޮތީ އިސްތިހާރ  މިރަން. މި ކ އިސްތިންޖާ  ވް ދ އްވާލީވެސް ފެނ ެގ ރިޒާ ފ ރަތަމަ  

ފެން ނެތް ތަނެއްަގއި    ދެން ކިހިނެއްތޯ ؛ނާފާޚާ ؛އްތައްކަހަލަ ކަންތަމި  ،ިއސްތިންޖާކ ރ މާއި  ،ާމއިރ މ ކ ތަޔައްމަވެލިން  

 ކ ށްތައް އެބަ  އީޖިނާ  ފައި،ިމ މައްސަލަތަކ ަގއި ތަޙ ޤީޤ ކޮށް   ،ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ  އެދެންކ ރާނީ. އެހެންވީމާ، މި  ނާފާޚާ

ޓަކަިއ    ލ ންތެރިކ ރ މަށްހޭ  ށްކަންތަްއ، އިސްލާމްދީނަ  ެގންެގ ނަމ ަގިއ، ިއސްލާމްދީނ މްދީހިމެނޭ ޓީ.ވީ ޗެނަލެްއ އިސްލާ 

ޗެމިލިއަން  ހަތް ޓީ.ވީ  ދީެގން  ރ ފިޔާ  އޭަގއި  ރ  ހެދިއި  ނަލެއް  ކ ރަ  57ަގިއ  އޮކަމެއް  ތަނަން  ކަންތަްއ    15ކަށް  ތް 

ލާރިއަށްބާ  ކޮށްފައި، ޮގތެއް ނޭނގޭ   ކީ  ކޮރަޕްޝަނެއް  ހެދި  ބޮޑ   މިއީ  ރައީސް.  އެތައް ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   .  

ޒަ  ނެޭގ  ވިޔަފާރިައކ ން ޙައްޤ ެވރިންނަ  ކާތ މ ދަލ   ޭއެގ  ޔަތީމ ންނަށްފަިއސާ  މިސްކީނ ންނަށްށް،  ިއއްޒަތްތެރި    ،، 

  ކ ކަމަފް ސޫރަތ ެގ މާތް ވާހަކަ ވެސް އަޑ އަހަން. އެން. ކަހަފް ސޫރަތ ެގ ވާހަކަ ައޑ އަހަހަައޅ ަގނޑ މެން ކަ ؛ރައީސް

ނޭނރަތ ެގ  ސޫފް  ކަހަ ރައީސްެގއޭ  މާނަ  ޔަތީއިްއޒަތްތެރި  މިސްކީނ ންނަށްމ ންނާ.  ފައޮން  އި  ރ ވާ، ނަންޖެހޭ 

 ނޭގ. ފް ސޫރަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެ ކަހަ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހޭ މިންވަރ  ންޖެޓަބަހައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 . ންން އެދެދެއްވ . އެހެންވީމާ، ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަމަވެއްޖެހަ، ަވގ ތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

އެހެންވީ އިސްލާމްާމ،  އާދެ!  ވާހަކަދައްކަން ދީައޅ ަގނޑ   ހިތަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް އަރަށްޖެހ ނީމާ  ވަރަށް  ނީ 

ބޭފ ޯގ އެ  އެީއ  ޤައ މ .  މި  މިހާޅ ސްވީއޭ  ކ ރާން  ތިބީ  މި  ައޅ ތައްކަންތައް  ރ   ދީނ .  މި  ނަމ ަގއި    ެގަގނޑ މެން 

 ނީ. އަރަށްހިތަ ށްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮތްޯގސްވިއޭ އިްއޒަ ވަރަށް މާތަށް ދިޔައިލަހާ ންޖެހޭނިކ ންނަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އިނޭގތޯ. ފ ޅ  ވާ ވާހަކައްލަދެނިންމާއާދެ! 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ވި ބަޔަކ .  ބެ ތިއް  ލ ގައިދެ ތާކިހަތިބީ އިސްލާމްދީނ ެގ ނަމ ަގއި  އިސްލާމްދީނ ެގ ނަމ ަގއި ހިންާގ ފަސާދަ، އެތާނަގއި  

ހަމަ   ވަމ ންޮގ  ،ނަންބާަގންނާދީން ކޮނޑަށް ލައިެގން  އިސްލާމް  ނަކީ ސިޔާސީ ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެ މީހ ން

އިތ ރ  ކަމެއް ނެތް. އެއީ   އިވަ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތް ފިޔަކޮށްެގން ވެސް ވެރިކަންބަޣާވާތް ؛ކ ރަންވެރިކަން  .ތީއެންމެ ކަމެއް އޮ

 .. .ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ  އްބީ ސިޔާސީ ބައެތިަގއި ކް މިނިސްޓްރީ. ިއސްލާމިއްސީ ބައެ ސިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާރ އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފޭދޫއަރ ވަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ      

 . ށްހާދަނި

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ރަީއސް.  ޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  މާލިއްޔަތ މާލިއްޔާ  ފ ރިހަމަ.  ވަރަށް  މަސަްއކަތް  ކ ރައްވާފައިވާ  މި  ކޮމިޓީން  އްޔަތ    

ިމ   ަގއިމި ރިޕޯޓ   ؛ތެރި ރައީސްޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްމަސައްކަތަށް އަތް  މިންނެކޮމިޓީެގ  

ބަ ސަރ ކާރ އޮތީ  ެގނެވ ނ   މި  2018، 2017، 2016 ،2015، 2014، 2013، 2012 ؛ޣާވާތަށްފަހ  

މިނިސް އިސްލާމިކް  ބޭނ ންކޮށްޓްސަރ ކާރ ތަކ ން  ފެންނަންރީ  ޖަރީމާތައް  ހިންާގފައިވާ  ރިޕޯެގން  ހ ރި  މި  އް.  ތަކެޓ  

 އި ، އޭރ ަގސް މެންބަރ ންލިމަޖިލީހަށް ފޮނ ވީމާ، އޭރ ެގ މަޖި   ެގރައްޔިތ ންވާފައި  ރިޕޯޓ ތައް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިންމަ
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މި  ސަރ ކާރާ އި  ގ ޅިެގން  މިނިސްޓްރީކަންކަން  މިނިސްޓްރީ    މިކްލާއިސް  ، ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި   ؛ސްލާމިކް 

ވަްއކަންބޭނ ން ކޮށްކ ރަކޮށްެގން  ހ ންވެެގން  މަޖި  ރިފައި  އެ  ޓަކައި  ފޮރ ވ މަށް  މެޖަރީމާތައް  ތިއްލިސް  ބެވީ ންބަރ ން 

މަސަްއކަތް ކޮމިޓީަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ޙަނ ކޮށް.  މާލިއްޔަތ   ކޮމިޓީން  ބޫލ ަގޤީޤަތ ަގއި  މާލިްއޔަތ   މިއަދ ެގ  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

އޭ މާލިނިންމަންޖެހޭނެ  މެންބަރ ންރ ެގ  ކޮމިޓީެގ  އަދާެގ  ްއޔަތ   ބޭފ ޅ ންނާޒިންމާ  އެ  ދޭތެރޭަގއި    ނ ކ ރެްއވީތީެވ، 

ން ޒަކާތ  ފަންޑ ން ޓްރީ ބޭނ ންކޮށްެގ އިސްލާމިކް މިނިސްއީ މި ؛ރައީސް   ން އޮތްތޯ ެވސް. އިްއޒަތްތެރިެއޅެ  ޔަވަޅެއްފި

ޕްރޮޖެކް އެހެނިހެން  ހިންަގިއެގންޓ އަދި  ދައ ލަ  60،  50،  40  ތަްއ  ރ ފިޔާ  ެގއްލ ވަ ތަމިލިއަން  ެއ  ލާއިށް  އަދި  ފަ. 

ޓަކއިއިފަ ހޯދ މަށް  އަނބ ރާ  ރިޕޯޓ ތަ  މަސައްކަތެއްއެްއވެސް    ސާ  ދެންނެވި  މި  ނެތް.  ހ ކ ރެވިފަެއއް  ރި ކ ަގއި 

އެލަމައްސަ ކޮބަހެތައް  ފ ނިޖެހިފަ.  އޭ.ސީ.ސީަގއި  ޒިންާމއަކީރީ  އޭ.ސީ.ސީެގ  ސަރ ކާރ    މި  ަގނޑ މެންއަޅ  ؟އިތޯ 

އޭ.ސީ. ހ މަށްފަެގނައ  ބަދަލ ކޮށް،ަގއި  މެންބަރ ން  އާއޭ.ސީ.ސީ  ސީެގ  ފެ  މެންބަރ ން  އަށް  މަސަްއކަތް  ،  ށީލައިެގން 

ދިވެހި   ކޮށްފައިވާ  ފައިސާދައ ލަތ ެގ  މިދެންނެވި  ތަޙ ޤީަވްއކަންތައް  އިން  އެ  ޓަކައި.  މަެގއް ހޯދ މަށް  ހިންޭގނެ  ޤ  

ޓަކައި.   ރައީސްލިބިަގތ މަށް  އާއިރ  އެހެންނަމަެވސް ؛ިއއްޒަތްތެރި  ހަމައަށް  މިއަދާ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ގައި،  މިއަދ  

ހަމައެކަނި އަދީބާއި ނ ބެލޭ.    އެްއވެސް ބޮޑ  މައްސަލައެއް  ންއިމި  ،އިރ ަގއިާގތްވެފައި އޮތް   އަހަރ  ވާން  3ސަރ ކާރަށް  

ނ ނިމޭ  ޔާމީނާ ކަމެްއ  މި  ރަީއސް  .ހިސާބަކ ން  ކިޔާ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިނިސްޓްރީަގިއ  ިއސްލާމިކް 

ޖަރީ ަވއްކަމާއި  ހ ރި  ހިންާގފައި  ހ ރެެގން  ފެންނަނީ.  މާ ޑރ.ޝަހީމް  ކަންކަން   ؛ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި   މި  އެބަ މި 

އަޅ ބެލެން ނޭނޭގޖެހޭ.  ހަމަ  ކިހިނެަގނޑަކަށް  ކ ރަންއް.  މިކަންކަން  ައޅ ަގނޑ މެން  ިމ  ނީޖެހެތޯ  ަގނޭ  ވެސް  ލަދ    .

ރައީސް.ދަްއކަން.    ވާހަކަ ަގނޭ.    ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ރަްއޔިތ ންނަށް 19އެޖެންޑާ  ލަދ   ައޅ ަގނޑ މެން  ދަށ ން  ެގ 

ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ބަޔަކާ ޒިންމާ . ބެލޭނޭ. އެކަން ކ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނަމޭ ކަންއީ މިެވެގން އަދ ޢ ވަ

ކިހިނެ ދެން  ތިބީމާ  އަދާނ ކޮށް  ޒިންމާ  ބަޔަކ   އެ  ރިކަވަރީ ؟ހަދާނީ  ތޯއްހަވާލ ކ ރީ.  ެއސެޓް  ؟ ޝަންކޮމި  ކޮބައިތޯ 

ކ ރަނީސްޢައަ އެ  ކީއްތޯ  ކ ރާނީ ؟ދ   ކީއްތޯއޭ  ޓަކައި އެހެންވީ ؟ދެން  ކ ރ މަށް  ކަންކަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މާ، 

ވެސް ކޮމިޝަނަށް  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އެދެނީ  މި  އާދޭހާއެކ   ވެސް  ،އަޅ ަގނޑ   އޭ.ސީ.ސީއަށް  ޒިންމާ   ،އަދި  ާގނޫނީ 

ނ ކ ރެވި  !އަދާކޮށްދެްއވާށޭ ަވގ ންނާ  ،އެކަން  އެްއކަލަ  ފޮރ ވަންތޯ ޢަބައި  ނޫނިއްޔާ  ވައްކަންތައް  ެއ  ތ ހިފައިެގން 

އިކަމަށްއެހެން ؟ބޭނ ންވަނީ ައވަހަށް  ނ ތިއްބަވާށޭއ ސްތި ވެއްޖެއްޔާ  ކ ރަްއވަން  ެއކަން  ތިޔަ    !ފާދެްއވާށޭ.  ރައްޔިތ ން 

ހަވާލ ކޮށް މެފަބޭފ ޅ ންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޒިންމާއެްއ.  ބޮޑ   ވަރަށް  ޒިންމާައކީ  އޮތް  ޓީ  ޖޯރިިއ 

ބޭނ ންވޭ ހިފަކަންވައް  ންދައ ލަތ    ،ރައްޔިތ ން  މީހ ން  ތިބި  މައްސަ  ހައްޔަރ ކ ރަން.  އިކޮށްފައި  އެ އެ  ބެލެން.  ލަތައް 

، މި ސަރ ކާރާ  ކީފައި އޮތް ޒިންމާއަވާލ ކޮށްނޑ މެން މި މަޖިލީހާ ހައ މ  ިއސްލާޙ ކ ރަން. އަޅ ަގޤަކަންކަން ހޯދަން. މި  

ޒިންމާއަ  އޮތް  ހޯދަ  ،ކީ ހަވާލ ކޮށްފައި  ކަންކަން  މި  އި،އެ  މާދަމާ  ލާޙ އިސްއ މ   ޤަ  ބަލައި  އަންނަ  ކ ރ ން.  އަނެއްކާ 
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ކަންކ ރި ޓީމ ެގ މީހ ން ނޫން   ވައް ހަވާލ ެވެގން  އާ މިނިސްޓްރީަގއި އަންނާނީ މިދެންނެވި އިސްލާމިކްސީ އިންތިޚާބ ރިޔާ

ނޭ ރައީސް.  ނޭގކަމެއް  ފ ރ ޞަ  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ލިބިދާނެ.  ފ ރ ޞަތެއް  އަޅ ހަމަ  ދޭންވީތޯތ    ، ނޫން ؟ަގނޑ މެން 

ކަންކަންއަޅ  މި  ޖެހޭ  އެބަ  ޮގވަޙަ  ަގނޑ މެން  އަދިވެސް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ެއސެޓް  .ސީ.ސީއޭ  ނީލާއި އްލ ކ ރަން.  ާއއި 

މި  ކޮމިޝަ  ރިކަވަރީ ޖަރީމާތަކ ޤަނ ން  ހ ރި  ހިންާގފަިއ  މި  ވީެގއ މ ަގއި  މައްސަލަތައް  ައވަހަށް   ހާވެސް 

ތިބޭފ ޅ ންއިބައްލަވަ  ވަނީނަމަ  ނ ކ ރެވޭ   ޤއްވާށޭދެއަދާކޮށް  ންމާޒިާގނޫނީ  ންެގ  ބޭފ ޅ   ތި  ،ދެްއވާށޭ.  ހ ރިހާ   ،ކަމ ަގއި 

އިސްތި ވަޑަ އ ބޭފ ޅ ން  ގެއަށް  އަދި    !ަގންނަވާށޭއިފާދެްއވާފަިއ  ކ ރެވޭނީ.  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  އޭރަށޭ 

މަޖިލީހ ެގ މި  މެންެގއަޅ ަގނޑ  ކޮިމޓީއަށް އާދޭމި  މ އައްސަސާ  އެދެންނިވަން  އަދާކ ރޭތޯ   ސީ.ސީެގ ޒިންމާއޭ.   ،ހާއެކ  

އޮތް    މި ރިޕޯޓ ން ވެސް މި  އިނޭގތޯ   ރާތަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ނ ކ  ؛މަނ ކ ރާ ކަމ ަގއި ާވނަ!  ށޭއްލަވާބަ

ފިޔަވަޅ އަޅަ   .ފެންނަނީ މެންބަރ ންނަށް  އި  އި،ނ ކ ރާ  ބޭނ ންޞްއޭ.ސީ.ސީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިޔަސް  ، ވާލާޙ ކޮށްެގން 

 މެންނަށް ނެރެދެއްވާށޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ  ވާ ނަތީޖާދިވެހި ރައްޔިތ ން ބޭނ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓ ެގ    .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  ކ ރިއަށް  ޑ އަޅ ަގނ ސް  ހ ބައާދެ!  މެންދ ރ ެގ    ދެން  ެގންދާނީ 

ޖަހާއިރ     1  ކޮޅެއް ިމ އަރ ވަނީ. އަދިވަގ ތ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްމިހާރ     ނޑ . އަޅ ަގހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ 

 މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރ ވާނީއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ފަށާ  ން ފަށާނީ.އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސާ ދެ

   މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް.

 

 { އަށް 13:04އިން  12:30 :ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ }

  (ަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ދާއިރާގެ މެން ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކ ރިއަށް ަވގ ތ ކޮޅަށްފަމެންދ ރ ެގ ހ ސް `.   ޖަލްސާ  އަޅ ަގެގންދި  ހ   ފަށަނީ.އ މަށް  ިމ  އަޅ ަގ  ނޑ   ނޑ   މިހާރ  

 މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް. ،ނީއަރ ވަ ފ ރ ޞަތ  މި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދަމް ޝަރީފްމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާ
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ތ ަގއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ މީެގ އަހަރ ތަކެްއެގ ކ ރީެގ  ބޫލ ކ ރާ ގޮ ަގއަޅ ަގނޑ   .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮއޑިޓ  ރިޕޯ  ؛ރިޕޯޓެއް ައޅ ގަ އް ހ ށަހެޅިެގންޓެިމއަދ    ،ވިސްނާލަންޖެހޭއެބަ  މެން މިއަދ   ަގނޑ ނޑ  ހިތ ން އަޅ  ދާއިރ  

ރިޕޯޓ ތައް   ދަނީ  އިހަދަ މިހާރ   އޮޑިޓ   މި  މި ؛ހ ށަހަޅަމ ން  އާއާދެ!  ހަމަ  ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޮގތ ން  ދަކާދައިއީ  ެގ 

ރާއްޖޭަގއި ެވސް  ވަރަކަށް އަހަރ   ތްދިހަހަ ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް. މިކަން ކ ރަމ ންދާތާ މިހާރ  ާގތްަގނޑަކަށް  އޮފީސްތަކ ގައި

ހ ެގ އޮފީއޮފީސް   ޮގތ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޫލ ކ ރާ ަގ، ައޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެ.  ވެއް

ހަދާއިރ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އޮޑިޓ   އެބަ  އޮޑިޓ އޮފީސް  ،ވެސް  ފައިސާހަދަންވީ    އޮފީހ ެގ    ކޮމްޕޯނަންޓް   ެގހަމަެއކަނި 

ނޑ  ހިތ ން  ޖެހެނީ. އަޅ ަގޮއޑިޓ  މި ހަދަންއެކ ަގއިތޯ    މަންސް މެނޭޖ މަންޓާްއޔާ އެ އޮފީހެއްެގ ޕަރފޯނޫނި ؟އެކަނިތޯ

ތަކެއް ކ ރާނެ ޚިދ މަތް  ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވާ ކަހަލަ  ލަންޖެހޭ ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވަނީަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނާމިއަދ  އަޅ 

މިއަދ  ށް  މަތްތަކެއް ލިބ ން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަސަރ ކާރެއް. އޮފީސްތަކ ން، ވ ޒާރާތަކ ން ރަނަގޅ  ޚިދ 

އް އެންމެ ެއކަށީެގންވާ  ހ ންނަ ޒިންމާތަ  ފައި ހަވާލ ވެ  ން އެ ވ ޒާރާއަކާޮގތ   ދަނީ އޭެގ ބަދަލ ަގއި ާގނޫނީ  ފެންނަމ ން މި

އަޅ ގަ  ވެސް  ނ ކ ރެވ ނަސް  އަދާކ ރެވ ނަސް،  މިޮގތ ަގއި  އޮ  ނޑ މެން  ެގނެސްެގން  ރިޕޯޓ ތަކެްއ   ޑިޓ ތަނަށް 

އޭެގ ބަދަލ ަގއި    ،ޖެހޭތަން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނާލަން  ސްކ ރެވޭހ ހ ށަހަޅައިެގން ބަ

މެނޭޖ އޮފީސްތަކ ން ޕަރފޯމަންސް  ވ ޒާރާތަކ ން  އެންމެ މަންޓް  ،  ޚިދ މަތް  ދޭންޖެހޭ  ވ ޒާރާއަކ ން  އެ  ހަދާފައި 

އަދ  ޖެހޭ  ތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން މިމިީއ އަޅ ަގނޑ  ހި؟ ތޯއި ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެވޭއެކަށީެގންާވ ޮގތެއްގަ 

ކޮން އެއީ  އަންނަނީކަމެއް.  ެވސް  ސަރ ކާރެއް  ވަމެ  ޚި  ދ ތަކަކާޢ   ރައްޔިތ ންނަށް  ފޯރ އެކީަގއި  ށްދޭން. ކޮދ މަތްތަކެއް 

ވ   އެ  ޚިދ މަތްތަކެއް   ންޒާރާައކ  އަންނައިރ ަގއި  ާގނޫ  ،އެކަށީެގންާވ  ވ ޒާރާއަކަށް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ނީެއ  ޮގތ ން 

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ހަމަ    ެއއީ  ،ށް އަދާކ ރެވޭތޯއްޔަތ  ރަނަގޅަހ ންނަ މަސްއޫލިހަވާލ ކ ރެިވފައި    އާކ ރާ އޭނަލާޒިމް

ހަދަިއެގން ރަނޕަރފޯ  ،އޮޑިޓ   މެނޭޖ މަންޓް  ކ ރަންމަންސް  ބެލެހެއްޓިެގން  ކަމ ަގއި  ަގޅަށް  ކަމެއް  އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭނެ 

ހިންގ ން   ،ސްތަކ ެގ ދ ވެލި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އޮފީ   ،ން. ެއޮގތަށް ނ ދާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ދެކެ  ރައީސް

އޮފީސްތަކ ން އަދި  ނ ވާނެ.  މަސައްކަތްތަކާހަރ ދަނާއެއް  ދޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  ،ދޭތެރޭަގއި     ދޭތެރޭގައި  ދެޭވ 

، ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކ ރަން ދަތިވ މަކީ  ދޭތެރޭަގއި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް އެ ވ ޒާރާއަކާ

 މި  ދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ންިމއަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލ ކ ރެވޭ.  ަގޑަށް  ކަމެއް ކަމަށް ައޅ ަގނ  އެކަށީެގންވާ

ހ ެގ ތެރެއިން ވެސް މިކަހަލަ ހިންގ ނަސް، ނ ހިންގ ނަސް ވެސް ހަމަ މި މަޖިލީ   ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ވ ޒާރާތައް  ،ދަނީ

ެގ ސަރ ކާރ   ،ނޑ މެން އެންމެންނަށް އެބަ ފެނޭޅ ަގސް، އަހެންނަމަވެތަން. އެ  ސްކ ރެވޭހ ރިޕޯޓ ތަކެއް ހ ށަހަޅައިެގން ބަ

ވ ޒާރާ ބައެއް  ތަތައްތެރެއިން  އެ  ކަންބޮޑ ވާވަރަށް  ހަމަ  ބައެއް ކަތްމަސައް  އިންތަނ ަގ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ނ ކ ރެޭވތީ 

ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާ  ވެސް  ވ ޒާރާތައް  މެންބަރ ން  އަނެއްބަިއ  ހ ން  ،ތަން.  ތެރޭަގިއ  ވ ޒާރާެގ  ވަރަށް  އެ  ނަ 
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އެ ރެއިން ން އެބަ ފެނޭ. މިދޭތެތަ  މ ންެގންދަވާ ބަެއއް ތަކެތި ލީކ ެވެގން އ ޅޭ ވަބޭފ ޅ ން ބަލަހައްޓަ  ސިއްރިްއޔާތ ަގއި 

މި ތެރޭަގއި    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެްގރީމަންޓްތަކެއްއިންޑިއާއަހަރ ެގ  ކ ރެވ ނ   ތަ  ، ާއއެކ   ންމ ނ ކ ރެވި  އާކެތި  އެ 

އ ޅެމ ންޓަހިފަހައް ދިޔައީ   ނިކޮށްދަ  އިެގން  މި  ފެނިެގން  ޖެހި ދި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަތައް  ެއ  ނޫހ ަގއި   ޔަރެސް 

ކަނޑ  ފޮތަން.  ނަަގޓޯައޑީެގ  ވާހަކަ.  އި ތަްއ  ެއްގރީމަންޓ ެގ  ެއއްޗެ،  ދިޔައިމި  ލީކ ެވެގން  އ ޅ ްއވަނީ ހި  މާރިޔާ  މަ 

 ނޫން.   ކީބޭފ ޅ ންނަށް ބެއްލެވ ނީ  އެ  ޅޭ ޮގތެއް، ވެެގން އ ލީކ ވާތީ. ވީ ޮގތެއް   ނީލީކ ވާތީ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ  އ ޅ ްއވަ

ނިޒާމެްއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ހަދާފައި ގާއިމ ކަށް  ކަންކަން  އެ  ނ ވަތަ  މެނޭޖ މަންޓެއް  ޕަރފޯމަންސް  ނެތް  ކ ރެވިފަެއއް 

ޮގ ބެލެހެއްޓޭނެ  ތެރެިއން  އ ސޫލ ތަކެްއެގ  ރައީސްތެއް.  ހ ންނަ  އައެހެންވީ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޅ ަގނޑ   މާ، 

 އޮފީސްތަކ ެގ ޕަރފޯމަންސް   ،، މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   ދަންނަވަން މި

ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ވ ޒާރާއަކާމެނޭޖ މަންޓ   އެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ހިންގ ން  ހަވާލ ކ ރާ ،   

ކަށް ކޯލިޝަން ހަދައިެގން  ރ ކާރައިމ ކ ރަން. ސަގާ ނެ ނިޒާމެއް  ވޭބެލެ  ، ނ ކ ރޭތޯރޭތޯމަސްއޫލިއްޔަތ  ރަނަގޅަށް ައދާކ 

މ ސާރަ  ، ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާއިން  ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރައްޔިތ ންެގ މ ދަލ ން  ،ދިނެއް ކަމަކ އައިސް ަވޒީރ ކަން  

ތާއި  އޫލިއްޔަސްއެ އިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން ލާޒިމްކ ރާ މަ ؛ާމ، ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްބޭ ބަެއއް. އެހެންވީދީފައި ތި

ތ ން ށް އަޅ ަގނޑ  ހިއަޅ ަގނޑ މެންނަކަފަހ  ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން އެބަ ޖެހޭ.  ޒިންމާ އަދާކ ރޭތޯ ނ ވަތަ ނ ކ ރޭތޯ ބެލ މަށް

ރައްޔިތ ން   ރާއްޖޭެގ  ކަމަ  ،ބޫލ ކ ރޭަގމިއަދ   ސްލޯ  ސަރ ކާރ   ޚިދ މަތްތަކެްއ  މި  އެކަށީެގންވާ  ސަރ ކާރަކ ން  ށް. 

ކަނޑަެއޅިެގން  ފޯރ ކޮށްނ ދެވޭ ސަރ ކާރަށް  އެބަ  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ޒިންމާތައް    ކަމަށް.  ފ ރިހަމަ  ދޭންވާ 

ޖެހޭ. ންބޫލ ކ ރަަގދޭތެރޭަގިއ އޮތް އިތ ބާރ  ވެސް ނެތްކަން އެބަ    ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގިއ ސަރ ކާރާ  ދާނ ކ ރެވ ނީމާއަ

ވާންޖެހޭނެ ޒިންމާއަކަށް  މ ހިންމ   ވަރަށް  މިނިސްޓްރީެގ  ވަޙ ދަތ     ،އިސްލާމިކް  ިއސްލާމީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ބެލެނިވެރިކަމ ެގ ރިކ ރ ާމއިތެރައްކާ ާގނޫނ ެގ  އެ  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  އެއްބަިއވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ   ،

  ެއްއވެސް އަސާސެއް ދޭތެރެއަކ ން    ،ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފެންނަނީރަްއވަކ   ޒިންމާ ނަންަގަވއިެގން އެ މަސައްކަތް

  މ ަގއި ދީނީތައް ދާ ވާހަކަ ދަްއކަފާނެ. މި ކަންކަބޫޓ  ކޭމްޕ ދަްއކަފާނެ.    ކ ރާ ވާހަކަ ނ ތާނެތް ޮގތެްއަގއި އަންހެނ ން ޚި

އޮޅ ންފިލ ވައިދީ ކަންކަން  އެ  ޮގތާއި  އޮތް  ހަރ ކަ  ، ޮގތ ން  ފިކ ރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފެތ ރ ން   އި ށި  ފިކ ރ   ލާދީނީ 

މިނިސް އިސްލާމިކް  މަސައްކަތްތަކެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކ ރާކ ޑަކ ރ މަށް  ނ ފެނޭ.   ޓްރީން  ތަނެއް 

ިމއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރިޔަސް ވެސް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެްއ އެކަަމކަށް ފިޔަވަޅެްއ   ؛ރިއްޔާައކަށްރައީސ ލްޖ މްހޫ

ޔާ ރައީސް  ފެނިެގންމީން ނާޅ އްވާ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިދިޔައިރ ަގއި  ސަރ ކާރ ން  އްޔާ އީ 

ާގނޫކ ރަ ޑެލިވަރ ބަހައްޓަ ްއވަންޖެހޭ  ވަޒީރަކ   އަދާނ ކ ރެވޭ  ޒިންމާ  ނޫނީ  ބަލަދ އިެގން  ނޫޅޭޅ ްއާވ.  .  އަރަިއެގން 

ވެރިން އަންނަ  ޚިދ މަތްކ ރަން  ފޯ  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތް  ބަޔަކ ރައްޔިތ ންނަށް  ބާރ ކޮށްނ ދެވޭ  ކައިރީަގއި  ންދީންގެ  
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ބައިތިއްބަިއެގން މަސައްކަތްކ ރާކަށްޮގތ ަގއި  ރައީސް.ނ ޖެހޭ،    ރައްޔިތ ންނަށް   އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  އެއަށްވ ރެ 

 ނޫން  ބޫލ ކ ރެވެނީ ެއޮގތަކަށްަގންނައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ޖެހެނީ. އޮޚިދ މަތްކ ރާނެ ސަރ ކާރެއް ިމ އޮންނަން

ެވެގކަންތައްތައް ޝ ކ ރިްއޔާ  ނީންދަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައީސް..  އ އްމީ  ިއއްޒަތްތެރި  މިކް  އިސްލާ  ،ދ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  

، ލާދީނީ ފިކ ރާއި ހަރ ކަށި ފިކ ރާ ދެކޮޅަށް މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިސްލާމީ އެއްބަިއވަންތަކަން ދެމެހެއްޓ މާއި

   ތ  ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ެގންދަވާނެ ކަމަށް. ފ ރ ޞަ ކ ރައްވަމ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިއްޒަތްތެރި    ،އޮތީ  މި  އަރ ވަންފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނދެން    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 

ޔަޢ ޤޫބް މެންބަهللا. ޢަބްދ   މެންބަރ   ކަންބޮޑ ވ ންއިްއޒަތްތެރި  ފާޅ ކ ރެްއވި  ތި  ޖެނެރަލް  ،ރ   އޮޑިޓަރ  މިހާރ   ؛ެއއީ 

އާ މިއޮ   އަޅ ަގނޑ މެން  ަމސައްކަތް  ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ  ޖެނެރަލެއް  ނިންމަވާފަ. ދެން    ޑިޓަރ  ކޮމިޓީން  މާލިްއޔަތ   އޮތީ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެމާ ައޅ ަގނޑ   .ައކީهللا ޢަބްދ   ޢ ޤޫބްޔަ  އްލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ  ދެންމެ   ، އ އްމީދ ކ ރަން އެހެންވީމާ، 

ލަްއވާނެ  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ކަންބޮޑ ެވެގން ފާޅ ކ ރެއްިވ ކަންތައްތަކަށް ކޮންެމވެސް ވަރެްއެގ އަލިކަމެއް އަޅ އްވަ 

 .هللاޢަބްދ  ޢ ޤޫބްޔަ  އާދެ! ކަމަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ.

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަهللا ޢަބްދ  ޢ ޤޫބްޔަ ރ ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ެގ ފަރާތ ން  ދެންމެ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީ   ،  އެދ ނީށްނޑ  ެވސް މި ފ ރ ޞަތަކައަޅ ަގިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  

މީެގ އެތައް އަހަރެްއ    ،މި ރިޕޯޓަކީގ ޅޭޮގތ ން ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން.    އެއާ ؛މި ރިޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅީ

ހަމައަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ތައް.    އ2018ާން  އިން ފެށިެގ  2012  ކ ރިން މި އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ތަކަކީ 

 ޕޯޓ ތައް. ދެން މިއީ މި މަޖިލީހަށް ވ ރެ މާ ކ ރިން ެވސް ނިންމަން އޭރ ެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކ ރައްވާފައި ހ ރި ރި

މާލިްއޔަތ  ؛އޮތް އަދި  ފޮނ އްވާފައި  މަޖިލީހަށް  ދ ވަ ރަްއޔިތ ންެގ  އެތައް  ކޮމިޓީަގއި  ތާށިވެފައި،    ހެއް  ވަންދެން 

މި ހ ށަހެޅީ. މި  މި މަޖިލީހަށް، އިއްމިއަދ   ފައި ހ ރި ރިޕޯޓ ތަކެއްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   ހިފަހައްޓާ ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

 ށް ލާއިރ  ައޅ ަގނޑަ އިފައި އޮތް ސަބަބ  ވިސްނަަމޖިލީހަށް މި ތަޅ މަށް ނ ެގނެސް ހިފަހައްޓާރިޕޯޓ ތައް މިއަދާ ހަމައަށް  

ފާހަަގ ރިޕޯޓ  މި  ދިޔަީއ  އެކި   ،ންވެެގން  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ޒާތ ެގ  ީމަގއެކި  ަވއްކަންތައް  ވާހަކަ  އި  އެކި  ހ ރި  ކޮށްފައި 

  ކޮށް އެ ޞައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރިޕޯޓ ން ފާހަަގެވެގން މި ދިޔައީ. އެ ަވއްކަންތައް ފޮރ ވ މަށް ނޫނީ ހިފެހެއްޓ މަށް، ޚާއް

ަވއްކަންތަ ނިސްބަތްވާ  ސަރ ކާރަށް  ވީމާބޭފ ޅ ންެގ  އެްއޗެ  ކެއް  ހިފަހައްޓަެއ  މަޤް  އިހިތައް  އެ  ޞަދ ަގއި  ފޮރ ވ މަށް 

ހ ރިހިފަހައްޓާ ކ ރިފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަެވސް،  ދިޔައީ.  ފާހަަގވެެގން  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ރިޕޯޓ ތަކެއް  ން   



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

74 

 

އެ މީހ ން ކޮށްފައި ހ ރި   ،ޔަސްއެްއވެސް ސަރ ކާރަކަށް އަދި އެީއ މި ސަރ ކާރ  ކަމ ަގއި ވި   ،ދ ވީ ފަދައިންޢ ވެސް ވަ

ފޮރ ވ ަމށް ަވއްކަމެއް  އޭަގ  އެްއވެސް  ނޫނީ  ހިފެހެއްޓ މަށް  އެއްވެސް    އިނޫނީ  މަޑ ޖެއްސ މަށް  ވަރަކަށް  ެއއްެވސް 

ހަމަ މިއަދ  ވެސް ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތެއް މި މަޖިލީހ ން އަދި މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނ ކ ރާނެ  

ޓީވީ ޗެނަލެއް    އިހ މާލ ވެފައި އެބަ ހ ރި.މީަގިއ ޒަކާތ  ފަންޑަށް    ،އަރ ވަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރ   ރައްޔިތ ންނަށް

އާއި ދީން ނަށް ދީނީ ދަރ ސްޚާއްސަކޮށް ދީނީ ޓީީވ ޗެނަލެއްެގ ނަމ ަގއި ޓީވީ ޗެނަލެއް ހަދައިެގން ރައްޔިތ ން  ؛ހަދަން

އޮތީ.    ެއކަމ ން ވެސް ަވއްކަންކ ރި ވާހަކަ މީަގއި މި  ކަމެއް.ރަން އޮތް  ޞަދ ަގއި ކ އޮޅ ންފިލ ަވއިދިނ މ ެގ މަތިވެރި މަޤް

ން އަމިލި  7 ؛ހަމަ އެ ައަގށް  ،ތީަގއި ަގނެފައި މި އޮހެޅި ޕްރޮޕޯސަލެއް ނޫނީ ކޯޓޭޝަނެއްައއިޓަމް ަގންނަން ހ ށަ  51

އެއާެއއްކޮށް   ހަމަ  ައއިޓަމް.  15  ތީަގންނަންެވެގން ހ ށަހެޅި ކޯޓޭޝަނ ން ަގނެފައި މި އޮ  ައއިޓަމ   51 ައަގށް  ޔާެގރ ފި

މި މަްއސަލަޒިކ ރާ  ބޮޑ   މި ؛ސްކިތ ެގ  ހަމަ  ވެސް  ަމއްސަލަ  ފާހަަގކ ރެވިފަ  އެ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ހަމަ  ެއވެސް  އޮތީ   .

ފާހަަގކޮށްލަން އޭގެ އިކ ރީ ސަރ ކާރ ގަ   ،އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  ޖަރީމާއެއް  ހިންިގ  ކަންބޮޑ ވާ   އެންމެ  ައޅ ަގނޑ   އިތ ރަށް 

ރީޙަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ވިޔަފާރި ިމ ރިޕޯޓ   މަޢ ލޫމާތ  ވިއްކ މ ެގ ަވގ   ،ސަލައަކީ އެއް މައް

ދޭ.   އެބަ  ކަންތައްއެހެންވީ ހާމަވެެގން  މި  އަޅ ަގނޑ   މިދެންނެވިދެ ؛މާ،  އަޅ ަގނޑ   ވިއްކ މ ެގ    ،ންމެ  މަޢ ލޫމާތ  

މަޢ ލޫމާތ  ވިްއކި ފަރާތަށް ލިބ ނީ ކިހާ  ތ ން  ކަމ ެގ ބަދަލެއްެގ ޮގއް. މިޑަށް ކަންބޮޑ ާވ ކަމެ ވަރަށް ބޮ ިމއީވިޔަފާރިވަގ  

ފައިދާެއއްތޯ  ކިހާ  އަޅ   ؟މިންވަރެއްެގ  ބަލަންއެއީ  ތަޙ ޤީޖެހޭަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   ،  ކަމެއް.  ބޫލ ކ ރަނީ  ަގޤ ކ ރަންޖެހޭ 

މެ ވީމާ، މި ރިޕޯޓ ަގއި އެންއެހެންނެ ކަމަށް.  އިރ  ެއކަން ބެލިެގންދާއިދާރާތަކ ން މި މަްއސަލަތައް ބެލިެގންދާ   ތަޙ ޤީޤީ

ެގން ހިނަގމ ން އަންނަ ކ ރީ ސަރ ކާރ ން ފެށި  ކޮށް މިހާރ  އެއީ ފަހަރެްއަގއި ވެދާނެ މިހާރ ޞައަދި ޚާއް  ،ކަންބޮޑ ވާ 

މައްސަލަތައް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކަމަށް  ވަގ   ،ޓްރެންޑެއް  ހިންަގމ   އެކަހަލަ  ކ ރިއަށް  ންެގންދާ  ިވޔަފާރިތަްއ 

ވާނަމަ އެ  ،ކަމަށް  ދައ ލަތަށް  ކ ރިމަތިވެދާނެ  އިއެއީ  ެގއްލ ންތަކެއް  ބޮޑެތި  ފަދަ  ައރައިނ ަގނެވޭނެ  ވެސް  ދ ވަހަކ   ން 

ކަމަށް ދާއިރ  މި ކަންތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކ ން މައްސަލަތައް ބެލިެގން  ،ބޫލ ކ ރަނީަގތަކެއް. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ   ސަލަމައް

އަލިއެ  ބޮޑަށް  އޭެގވަރަށް  ކަމަށް.  ައޅ  ޅ ވޭނެ  ކަންބޮއިތ ރަށް  މައްސަލައަކީ ަގނޑ   އަނެއް  ރިޕޯޓ ތައް   ،ޑ ވާ  މި 

މިޝަނ ން މި ރިޕޯޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި  ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ ދިރާސާކ ރ މ ެގ ތެރޭގައި

ން ަގނެފައި އޮތް ދެ ދޯނީެގ އޭރ ެގ މިނިސްޓްރީމަށް  ހިމެނޭ އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވާ މައްޔިތ ން ެގންދިއ މަށް، އ ފ ލ 

އެންޓިއި މައްސަލަ ކޮމި-ަގއި  ނިންމާފައިވާ  ޝަނ ކޮރަޕްޝަން  ކިޔަންން  ނީލަން  ދޯނި  އެ  ގެއްލ ން  ؛ނިންމ ން. 

އޮންނާތީލިބިެގންދާތީ   ބާްއވާފައި  އެހެން  ހަމަ  އެސެޓެ   ،ބޭނ ންނ ކޮށް  ދައ ލަތ ެގ  މ ދަލެއް،  ެއއަށް   ؛އްދައ ލަތ ެގ 

ން ަވކި ޮގތެއް ނިންމ މަށް ނީލަން ތ ޮގ  ޮގތ ން މަޝްވަރާކ ރ މަށް ނޫނީ އެކަމާ ގ ޅޭ  ެގއްލ ން ލިބިެގންދާތީ އެކަމާ ގ ޅޭ

ެއކަން ކ ރަން އ ޅ ނީމާ އެންޓިޔ ކި ތިމަންނަމެން މައްސަލަ   ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ން އަންާގފައި މި އޮންނަނީ-މަށް 
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ނިމެންދެން އެ މ ދާ ނޫނީ އެ އެސެޓް   އިމައްސަލަ ބަލަ  ،ށްލަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީނިމެންދެން އިހަށް މަޑ ކޮ  އިބަލަ

  ،ިމއަދ  ިއއްތިފާޤ ން ނަމަވެސް ؟ނަާގނީ ކޮން ބައެއްތޯޭއެގ ސަބަބ ން ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ޒިންމާ ؟އޮންނާނެތޯ  އެޮގތ ގައި

ގެއް ބޮޑެތި  ދޯނިތަކަށް  އެ  ބޭްއވ މ ެގ ސަބަބ ން  އެހެން  ލިބި، އޭެގ ސަބަބ ން  ދޯނި  ލ ންތަކެއް  ދޯންޏެއް  ؛އެ  އަލ ން 

ިގނަ ލާރި  މާ،   ހަދަން ދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ. އެހެންވީ، ިގނަ ފައިސާ ެއ ދޯނިަގތ މަށް ވ ރެ 

-ޓިތ ަގއި ެއއީ އެންބޫލ ކ ރާ ޮގަގގައިމ ެވސް އަޅ ަގނޑ    ؟ ކޮން ބައެއްތޯމިއަދ  އެ ލިބ ނ  ެގއްލ މ ެގ ޒިންމާ ނަަގނީ

 ، ންނ އެ ކޮމިޝަ  ،އެ ފަރާތ ން  ،އެ މީހ ން ؛ބޫލ ކ ރަނީަގކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ އިހ މާލ ން ވީ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ   

،  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީންވެށް. ހަމަ އެހެން ޖެހޭނެ ކަމައަދި އެ އެންގ ން އެންިގ ފަރާތްތަކ ން އެކަމ ެގ ޒިންމާ ނަަގން

ނިވަން މ އައްސަސާ ކޮމިޓީން ބަލައި  އެ މައްސަލަ ަވކި މަްއސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި މި  ވަނީމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

ފަރާތެއްހޭޅަންޖެއަފިޔަވަޅ    ،ދިރާސާކޮށް ފަރާތްތަކާ  ،ވާނަމަ    އެހެންވީމާއެ  އެޅ މަށް.  ވެސް  ފިޔަވަޅ   މެދ   ިމ    ، 

، ދެއްިވ  ތަކަށް ިމ އެދ ނީ. އެހެންވީމާފ ރ ޞަ  ޑ އަޅ ަގނ   ެގން އް ފާހަަގކޮށްލަންވެމި ނ ކ ތާތަ  ޑ އަޅ ަގނފ ރ ޞަތ ަގއި  

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަޑ އްވަރީ    .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ފާހަަގދާއިރާއާދެ!  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މެނޭޖްމަންޓް ެގ  ކ ރެްއވި 

 ާމލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ނިންމިއިރ   ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްއްޔަންޢަ ޓަރ ޖެނެރަލެއް  ން، މިހާރ  އާ އޮޑިޓެއްެގ ވާހަކަ. ދެޑިއޮ

ކ ރ މަށް މާލިއްޔަތ   އްޔަންޢައަދި އަލަށް    ،ދެކެވި ކަށް ވާހައެ އިޝޫަގއި ވަރަށް ބޮޑަ  ؛ންއިލާނަހަމަ ދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގނ 

ބޮޑަހ ށަހަޅާޓީން  ކޮމި ވަރަށް  ފަރާތ ން  ވިފައިވާ  ބޮޑ  ؛ދާޅ ވި ށް  ވަރަށް  ދޭނަމޭތިމަންނަ  އިސްކަމެއް    މެނޭޖްމަންޓް   ، 

ތެރި މެންބަރ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް  ،ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  ޑ އަޅ ަގނަގއި. އާދެ! މިހާރ   ކަންތަކ   ެގޓ  ޑިއޮ

 . ށްދައިބްރާހީމް ރަޝީ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އޮމަންޓ  މެނޭޖްޝ ކ ރިއްޔާ  އިސްކަންދޭނަމޭ  ޑިޓަ  ދާ  އްވަނީފާހަަގކ ރަ އެ  ށް  އިރާެގ  މަޑ ްއވަރީ 

  7  ،2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012ދަމް ޝަރީފް. މި ރިޕޯޓަކީ  ންބަރ  އާްއޒަތްތެރި މެއި

މަޑ އްވަރީ    ،ތެރި މެންބަރ ދަމް ޝަރީފް، އިއްޒަތްހަމަ ހިމެނޭ އާ  އަހަރ   5އަހަރ ެގ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓ ެގ ތެރޭަގއި  

މަދާއިރާެގ އެ  ވަ.  ތާކިހަލެއް  ނިކ ފާނ   މިނިސްޓަރ .  ޒީރ ކަމ ެގ  ޑިފެންސް  ފ   ޞާދ ލ އިންޢަައޅ އްަވިއެގން 

ފ ރާޅ  އިދާރާެގ  ބޮޑ   އެންމެ  ބޭފ ޅާނެޓިނ   ންގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ  ޓިނ   ިގ  ފ ރާޅ   އަދިއެއީ.  ނ ވިތާކަށް ނަންަގވާފައި   

ދާލި ޮގތް އިނޭގ. އެ ހަށް ހަލީ ޖިތައް ހިމާޔަތްކ ރި މި މަޔިތ ންެގ ޙަްއޤ ޙައްޤ ތަްއ، ރައް ެގ ހ ރިހާ  ހ ޔިތ ންެގ މަޖިލީރައް
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  މެން މި ެގނައީޑ އަޅ ަގނރ ެގ ރިޕޯޓ   އަހަ  5.  ލާފައިލިއަޅ ވަ ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި އެންެމ ރިޕޯޓެއްަގއި ވެސް ނެތޭ އަ

ތަނަށް.   ބަ މެން  ޑ ަގނއަޅ މި  މިހާރ   މިހ ސްެގނެސް  ރިޕޯޓ   ކ ރަމ ން  މި  މައްސަލަތަކާދަނީ  ހ ރި  މި   އި،ަގއި   އަދި 

އޮރި އޮތީ  މި  ކޮމިޓީޑިޓ  ޕޯޓ   ެއ  ކޮިމޓީ،  ެއކ ލަވަ މާލި  ން،   ކޮމިޓީން  މެއިއްޔަތ   ިއއްޒަތްތެރި  ޔަޢ ޤޫބް  ލާފަ.  ންބަރ  

ފާހަهللا ޢަބްދ  ޒަކާތ  މީަގއި    ،ރެއްވީ ަގކ ެއ  ފަންޑަށްޚިޔާނާތް،  ފަންޑަވާހަކަ  ހ ރިވެފައި  ނާތްތެރިޚިޔާ    ޓްރަސްޓް  ށް  . 

 ައޅ ްއވަިއެގން ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއ  ހާދީނ ެގ ތާކިސްލާމްދީނ ެގ ނަމ ަގިއ އިސްލާމްކަ. މިއީ އި ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހ ރި ވާހަ

ދައްކަނީ މި  ވާހަކަތައް  ދިވެހިދިވެހިރާއްޖޭެގ    ގައި.ޤައ މ މި    ހ ރި  ބ ނަނީ،  ރައްޔިތަކަށްޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ވެ   ވޭނީ  

ކޮޅ ން  އްވާ ލާދީނީޭއ، ލާދީނީޭއ ހަމަ ގޮވަމ ން އަނެއްއެޮގތަށް ޤާނޫނ އަސާސީ އޮތީ. އެހެން އޮ  ވިެގންނޭ.ލާމަކަށް ވެ އިސް

ެއހެންވީމާ ވިސްނަން   މޯރޯރސް އޮފް ޓ ތިބި ޒ ވާނ ން، ލީޑަ   ައންނަން  އި ަގ، ދިވެހިރާއްޖޭ މި ކ ރަނީ އެހެން ކަމެއް. 

ހާ. އަނެްއ  ތާކިހަލަކީ އިބިލީހ ެގ ތާކި  ބައެއް. ެއއް  ޖިލީހ ަގިއ ތިބޭނެތާކިހަލ ަގއި ވެސް މަ  3  ލ ަގއި،ތާކިހަ  2  ،ޖެހޭއެބަ

  ހަށް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީންކޮށްފައި މިހާރ ަވޒީރެްއެގ ތާކިހާ. ކ ރީެގ ަވޒީރަކަށް އިންނަވަިއެގން މި ކަތާކިހަލަކީ ކ ރީެގ  

ނެތޭ ބ ނަނި  މި  އޭރ ގައިކޮށްފަ  އައިސް  އިންނެވީ އެއް.  ޝަރީ ؛  އާދަމް މި   މެންނޭފްއާދަމް  ކ ރަންޖެހޭނީ.  ކަން 

އިއްޒަތްތެރީފްމެޝަ މަޑ ްއވަރީރ ބަެމން  ރިން،  ދާއިރާެގ،  ތިބެެގން  ؛  ވެރިކަމ ަގއި  އޭރ   ބޭފ ޅ ން  ެއކިެއކި  އެ   ،

  ، ބޮޑަށް އޮޅ ވާލ ެމއް  ަގއި މި ބ ނަނީ. މިއަށްވ ރެމި ރިޕޯޓ   ،ަގއި ހަކަ މީއިެގން ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ވާފަންޑ ތައް ހަދަ

އޮޅ ވަެއއްއި ދައ ލަތެްއަގއި  ޤައ މެސްލާމީ  އިސްލާމީ  މިީއ  ނ ލެވޭނެ.  ރާއްޖެއަކީ  މި  ރައްޔިތ ންނަކަށް.  ދިވެހި  ްއަގއި 

އަހަރެއް ވެފައި އޮތް ޤައ މެއް. މި ހާލަތ ަގއި ކ ޑަ  ތައް  އެ  2000އަކީ  ންވި ޤައ މެްއ ނޫން. މި ރާއްޖެފަދ ވަހ  އ އިހަށް

ވެރިކަން ދ ވަސްކޮ ލިބ ނ އިރ ގައިޅަކަށް  ވިސްނަންޖެހޭ  ،ކޮށްލަން  ެއބަ  ޓ މޯރޯ  އޮފް  ލީޑަރސް  ރާއްޖޭެގ  ޤައ މ ެގ    ،މި 

ޖީއަންނަ ވިސްނަންޖެހޭންތިބި  އެބަ  ިވސްނަ  ،ލ   ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ތިބި  އެމް.އާއިމިހާރ   ެއއީލާިއރ ަގއި    ، ރ .އެމް 

 ދެން ކަޑަ.    ،ން ޖެއްސެވީދީފި. މައ މޫ  ރިކަންކ ރަން ރައްޔިތ ންއަހަރ  ވެ  30އ މޫނ ެގ ފިކ ރ ަގއި  ެގ ފިކ ރ . މަމައ މޫނ 

ޔާމީން،ރ އޭއެއީ   ހ ންނެވީ  ހ ން  ަގއި  މިނިސްޓަރަކަށް  އޭޓްރޭޑ   ތަރައްޤީެއއް.  ނެވީ.  ނެތް  ތަރައްޤީއެއް  ރ ަގއި 

މި ނަޝީދ އ    އައިސްެގން  ރަީއސް  އަހަރ ،    2009ކަމ ަގއި.  ވެރި  ޅެނީ  އަވަ  2008ވަނަ  ރިކަމ ަގއި ވެ  ހަރ ެގނަ 

ެވއްޖެއްޔާ    . ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގ މިހާރ  ބޭހަށް ނ ވަތަ ބަްއޔެއްފަރ ވާ ލިބ ނީެވސް ލިބ ނީ. ބޭސް   އާސަންދަ

ލިބެނީ އެ   ފަރ ވާ  ރައީކަމެއް  ކޮށްދެްއވި  ނަޝީދ   ރައީސް  މީހ ންނަށް  ނަ.  މިއީސް  ކަމެއް  ކޮށްދެއްވި    ، ޝީދ  

ކޮށްފަ. އެކަމަކ  ެއ    ކ ންތާރީޚ ަގއި ނެތޭ އެހެން ފަރާތައ ފެއްދ ން. ދިެވހި    ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމިކް ިމނިސްޓްރީއެއް

،  ތ ންއ މ ަގއި މ ދަލ  ޒަކާޤަޔިތ ންނަށް  ތް ރައްނެ  ރ ަގއި ތިމާއްޗެކޭ ޮގވަމ ންދާއިކަ އަނެ،  ކައްޗެކޭ ފަރާތަށް ލާދީނީއޭ އަނެ

ލިބޭޒަފިތ ރ    ހަވާލ ކ ރީފަ  ކާތ ަގއި  ބަހަހ ންނަމީ  މެއް ނެތިލިޔެކިޔ    މާިއސާތައް  މި އޮތް ، ނ ވިއިށް  މިހާރ ެގ  ތާކަށް 

ތިއް ހަވާލ ވެ  މިނިސްޓްރީއާ  ބޭފ ޅ ންއިސްލާމިކް  އި  ،ބެވި  މަރ ކަޒ ެގ  ބޭފ ޅާމާމަކަށް  ިއސްލާމީ   ކަމަކީ  ،ހ ންނަވާ 



1202 ލައިޖ   6                                               ސާލްޖަ ވަނަ 91 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

77 

 

ކާފަރަށް ޮގވަމ   ،މ ނާފިޤަށް  ،ހަތަރ ދަމ ،  ހާލ ރައްޔިތ ންނަށް  އިމާމ ެގ  އެއީ  އިމާމ ން.  މިނިސްއިސްލާ  ،.  ޓްރީެގ  މިކް 

ސްޓޭއިސްލާމީ  !ފ ކ ރައްވާތިމާ އިމާމަކީ  ަމރ ކަޒ ެގ  އެ  ބޭފ ޅެްއ.  ފެންވަރ ެގ  ިމނިސްޓަރ   ލިބޭވަޓް  މ ސާރަ   . ރަށް 

ޓަނ ެގ ފެނ ެގ    800ްވ،  ފެނ ެގ ރިޒާ  ފ ރަތަމަ ކ ރެއްވި ކަމަކީ  ،. އެހެންނަމަވެސްންނަނީއެވަރ ެގ މަޤާމެއް ދީފައި އެ ހ  

އިސްލާމީރިޒާ މަރ ކަޒ ަގިއ  ވް  ޓޭނައްތާލީފަހ ން    ދާދިނައްތާލީ.    ނީލަންކީ  ޕްލޭނިން.   ،މިނިސްޓްރީ  ގ ންކ ތައް. 

ކިޔާފައި އެތާ އޮފީހެއް ހެދީ. މިހާރ  މި ޖެހެނީ އިސްލާމީ  ންނީލަވަރާެއއް ެވސް ނެތް.  . ަމޝްނޭނޭގ  ކަށް ވެސްކައްޗައެ

ން.  ވަތަ ތަޔައްމަމ ކ ރަފަިއ އިސްތިންޖާކ ރަން، ނ ޕާކަށް ވަދެޒ  ފެނަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޮގސް ސަލްޓަންމަރ ކަ

ނާނެ. އެ ހާލަތަށް މި ޤައ މ   ފެނެއް ނ ހ ން ސް ކ ރަން. ފާޚާނާަގއި ެވސް  ތާ އިސްތިންޖާ ވެޖެހޭނެ  މަންވީދާ  އަށްނާފާޚާ

؟ ސަމާލ ކަމަކީ  ކަންތައްތަކަށް އެ މީހ ން ދިން ކ ރަން ނަހީކޮށްފައިވާ  ރާފ މްދީނ ެގ އިޝްކޮބައިތޯ އިސްލާ ެގންޮގއްސިއޭ.  

މ ންެގ މި އަންަގވާފައި އޮތް މ ދަލ ެގ ޒަކާތަށް ިމސްކީނ ންނާއި ޔަތީދީނ ަގއި  އިސްލާމް  ،  ރަީއސްބައިތޯ ިއއްޒަތްތެރިކޮ

އަ ހަ؟ ކޮބައިތޯ  ން،މާނާތްތެރިވ ފަންޑަށް  ފަންޑެއް  ބަެއއްތޯ ޤ  ؛ފިްއޔާއިދަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޮން  ފަންޑ ކާލީ.    ދ ސް 

ފަންޑ  ފަބޮސްނި ؛ގ ދ ސް  ފަންޑ   ެއއްތޯކޮންބަ  .ކާލީ  ންޑ އާ  އެ؟ ކާލީ  ބޮސްނިއާ  އޭރ ެގ  ިމއީ  ؛.އެމްމް.އާރ ިމއީ 

ޢަބްދ ލް މޫވްމަ  ެގއްޔޫމްޤަމައ މޫން  ރިފޯމްންޓްރިފޯމް  އެއީ  މިހާރ   ކ ރިމޫވްމަންޓް  .    އްޔޫމް.ޤަބްދ ލްޢަެގ  މައ މޫން  ން. 

އިވޯލްވަންވެ  އެހެރ   އޭ  ހަމަ މި  ކަންތައް  މ ންދާރާއްޖޭަގއި  ޚާއްބަ  އެ  ސިޔާސީ  ރައްޔިތ ން،  ޒ ވާނ ން ޞަޖެހޭ  ކޮށް 

 .ބެވި ބޭފ ޅ ންނެ ދެ ތާކިހާ އަޅ ްއަވއިެގން ތިއްނަން. ތިބޭވިސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ    އަރ ވަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ަގމ  

 މަށް.މ ޙައްމަދ  ވިސާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ވިސާމަށް މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ހ ރި އި  ވެރިކަމ ަގއި ހިނާގފަ  ގެ ޖިލީހ ން ރައީސް ޔާމީންމެން މި މަޑ އަޅ ަގނދެ!  އާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އޮ  ކަންކަމ ެގ  ރިޕޯޓ އެކި  އެހެންނަމަވެސްޑ އަޅ ަގނތައް  ޑިޓ   ފާސްކ ރަން.  އެބަ  ބެލ މަށް   ،މެން  ކަންކަން  މި 

މިލެވިފައި އިއެކ ލަވަ މ އައްސަސާތަކ ން  މިނިވަން  ފ ވާ  އެންމެ  ހަކަން  މިއަދާ  ކ ރިއަށް  ރިހަމައަށް  އަިއއިރ   މައަށް 

 ރ  ވެސް އެބަހ ރިތަކެއް މިހާޑިޓް ރިޕޯޓ ކެއް އޮތަހަމަ ފާހަަގކ ރަން. މީެގ ކ ރިން އެ  ޑ އަޅ ަގނނ ާވކަން  ެގންޮގސްފައި

 ޔާމީން  ސްރައީ  ،.ސީ.ސީއަށް އެތަކެއް މައްސަލަެއއްއިތ ރަށް އޭތިކޮށްފަ. އަދި އޭގެ .ސީއަށް މަލަން އޭ.ސީކަންކަން ބައެ  

ހިނާގފައި މަްއސަ  ހ ރި  ވެރިކަމ ަގއި  ވެސްއެތަކެއް  ހ ރިއިރ   ހ ށަހަޅާފައި  ރަނަގޅަށް  އޭ.ސީ  ،ލަެއއް  އެންމެ  .ސީއަށް 

ޒި  މީހ ންެގ  އެ  އަޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަމަކަށްދާކ ރެންމާ  ނ ކ ރެވޭ.ކަށްމެންނަޑ ައޅ ަގނ  ވޭ  ަގބޫލެއް    ، ކަމަށްވާނަމައެހެން   
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މި  މިޑ ައޅ ަގނ އަދ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިއަދ   އެބަޖެހޭ  އޭ  މެން  ކ ރިއަށް  ޑ ައޅ ަގނ.ސީ.ސީާއއެކ   އޮތް  ޮގސް  މެންނަށް 

މެންނަށް އެބަ ޑ އަޅ ަގނ  ލ ވާޤީޤަތ ަގއި އެ ސ  ޙަ؟ ލ ކ ރެވިދާނެތޯކަން ހާސިކަންވާ  ބޭނ ންހާސިލ ކ ރަން  މެން  ޑ އަޅ ަގނ 

ތަކ ން މައްސަލަިއަގއި ިވޔަސް، އަދި ކ ންފ ނި  މ ަގއި ފ ލެޓ ތަކ ެގކަރައީސް ޔާމީން ވެރިބައިވިއިރ     އިއ ފެދޭ. ދެ އަހަރާ

މަްއސަލަތަކެއް އެތަކެއް  ވިޔަސް،  ކަންކަމ ަގއި  ެއކި  ހ ރި  ފަރާތްތަ  ، ހިންާގފައި  ެއކި  ބެހޭ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކަމާ  އަދި  އް 

އެފަރާތ ން އަދި  ވެސް  ރަ  އާންމ   ހ ށަހައްޔިނޫން  ފަރާތ ން  ހ ތ ންެގ  މަސް  އްޓަޅާފައި  މިައދ  އެ  އްސަލަތައް 

ޙަޤީވަނީފައިމަޑ ޖެހި ކީްއވެެގންތޯ  ސ ވާލ ކ ރޭ  ޤަތ   އެބަ  ރަްއޔިތ ން  މިއަދ   އެހެންވީމާޑ ައޅ ަގނަގއި  ،  މެންނާ. 

ތާވަލ އޭ.ސީ.ސީ ބެލ މަށް  ަމއްސަލަތައް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކޮން  އޭ  ،އްތޯންހެނެކ ރަނީ  މައްސަލަތައް އަދި  އެ  .ސީ.ސީން 

މެން އެބަޖެހޭ ޑ އަޅ ަގނ ން  ކަމެންެގ ކަންބޮޑ ވ މެއް. މިޑ ައޅ ަގނމިއަދ   މިއީ  ؟ އ ޅެނީ ކީްއވެެގންތޯ  ން މިނ ހިނގައިެގ

އެ މީހ ން   ކޮށްފައިއްޔަންޢަ  ން މީހ ންމެޑ އަޅ ަގނވިޔަސް ބަލަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިނިވަން މ ައއްސަސާއަށް  އް ޮގތެކޮންމެ

މެން މި ހާސިލ ކ ރަން ޑ ައޅ ަގނން ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި  .ސީަގިއ ތިބެެގހޫނ ކ ރާ ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި އޭ.ސީ  އެއީ ޮގނޑި

ނ ކ  ހާސިލެއް  ކަމެއް  ބޮޑަށް  ބޭނ ންވާ  އެންމެ  ދެއްކީޑ އަޅ ަގނ ރެވޭނެ.  ވާހަ.ސީ ޕީ.އާރ މް.އެމް.އެ  ،މެން    . ކަެގ 

ަމއްސަލަ.ޕީ.އާ.އެމްއެމް ވާހަކަރ .ސީެގ  މިއަދ   ޕީ.އާ.އެމް.އެމް  ،ދައްކާއިރ  އިެގ  މަްއސަލަ  މިރ .ސީެގ  ދަނީ    ބަލަމ ން 

ކޮމިޓީައކ  ކަމަށް  ޖޮއިންޓް  މަޢ ލޫމާތ މެޑ އަޅ ަގނން  މި  އަދި  ންނަށް  އޭ.ސީ.ސީ،  ފ ލ ހ ން،  އެއީ  ލިބެނީ.   

އެހެންނަމަވެސް ޖެނެރަލް.  މައްސަލަިއަގއިއެމް.އެމް.ޕީ.އާ   ،ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ބެލެ  ރ .ސީެގ  ކަމ ެގ  ފަރާތަކީ ނިމި  ވެރި 

މިބައިކަކޮ ބަެއއްކަން،  ކޮން  ލީޑ ކ ރަްއވަނީ  ޙަޤީޤަ  ން  އެހެންވީމާޑ އަޅ ަގނތ ަގއި  ކަމެއް  ނޭނެގ.  ،  މެންނަކަށެއް 

ނ ވަތަ ފ ލ ހ ންތޯ    ،ޑ ކ ރަނީކަން ލީރަލް އޮފީހ ންތޯ މިކިއ ޓަރ ޖެނެނ ވަތަ ޕްރޮސި  ،ޑ ކ ރަނީން ލީކަމި  ންތޯ.ސީ.ސީއޭ

ަމއްސަ މް.އެމް.އެ އެސެޓ ،  ކ ރަނީ ޑ ލީ  ލައިަގއިޕީ.އާރ .ސީެގ  މިނ ވަތަ  ކޮމިޝަނ ންތޯ   ؟ކ ރަްއވަނީޑ ލީ  ކަންރިކަވަރީ 

ކޮމިޝަނ  ރިކަވަރީ  މިއައެސެޓ   ވެސް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ދާ  ން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ައިއރ ަގއި  ަމއްސަލަިއގައި ހަމައަށް  .ސީެގ 

ޤަތ ަގއި އެ  ން ވެސް ޙަޤީމަޖިލީހ ން ރިޕޯޓ  ނެރ ނ  ފަހ ިމ  އަދި މީެގ ފަހ ން    ،ފައިނ ވާއިރ  އް ކޮށް މަސައްކަތެ ދެވޭއެ

ބާރ ބޭފ  މަސައްކަތްތައް  ސްޕީޑ ގައިޅ ންެގ  މިޑ އަޅ ަގނ ތަނެއް    ދާ    މިއަދ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ ފެނޭ.   4  މެންނަކަށް 

 ދި މި ކަންކަން ނަަގިއެގން އަޑ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ މައްސަލައިަގއި ވެސް ލީއް  ރާތެފަރާތ ންކ ރެ ކޮންމެވެސް އެްއ ފަ

ކ ރިއަށްބަލަ ފަރާތެއްެގ  ނީ،  ކޮން  ވަކި  ދަށ ދަނީ  މިއީ  ބެލ މ ެގ  މިއަދ ޑ އަޅ ަގނ ންކަން  ކަމެއް.  ހާމަ  މެން  ކ ރަންޖެހޭ 

ަމއްސަލަ އެ  މިއ ޅެނީ  މި  އިަގއިމައްސަލަެއއްަގއި  އޭ.ސީ.ސީން  ނ ކޮށްެގނޭ،    ކަމެއް  މިޕީވެނި  ކަެމއް ވެ.ޖީ  ނި 

މިނ ކޮ ފ ލ ހ ން  ނ ކޮށްެގނޭށްެގނޭ،  ކަމެއް  ދިގ ޑ އަޅ ަގނ   ،ބ ނެ  ވެނި  ފެންނަނީ  މި  މިއީ   ދެމިެގންދާމެން  ތަން. 

ބޭނ މެން  ޑ އަޅ ަގނޙަޤީޤަތ ަގއި   ނޫން.  ދެކެން  ތަނެއް  ރައީ ޑ އަޅ ަގނންވާ  އެދެނީ  ޔާމީނ މެން  ިއ  ަގސަރ ކާރ    ގެ ސް 

އްސަލަތައް ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އެ މަ  ،ހިފައި ނ ހ ރެާގފައި ހ ރި ޙަޤީޤަތ ަގއި ަވއްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނ ެގ މައްސަލަތައް މަޑ ޖެހިނ
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ބޭ ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރިއަށްދާން. އެސެޓް ރިކަވަރީ  އަވަހަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ފ ޅ ންވީ އެންމެ  ނަށް ވެސް އަދި އޭ.ސީ.ސީެގ 

ެއއް  އެއީ ވަޒީފާ  ފައި ގެއަށް ަވޑައިެގންނެވ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް.އިސްތިއ ފާދީ  ، ނަމަނ ކ ރެވޭވެސް އެ ކަން  

އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެއް ޮގތ ން، އެ މަސައްކަތް އެއީ ކ ރ ން  ދ މ ެގ  ނ ވަތަ އެ ނޫން އާމްދަނީއެއް ހޯ  ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން

އެ މަޢ ލޫމާޑ އަޅ ަގނއީ.  ނޫން  ލިމެންނަށް  ބޭފ ޅ އޭ.ސީ  ،ބެނީތ   ބައެްއ  މައްސަލަ   ން.ސީެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ 

އެތާ ޓަކައި  މ ވައްތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް  ބައެއް  މަސައްކަތް   ،ފ ންޒަެގ  ޮގސް  ކޮމިޓީއަށް  ޖޮއިންޓ   ބޭފ ޅ ންެގ  ކ ރަމ ންދާ އެ 

ކ ރިއަށް މަްއސަލަތައް  އެހެން  އެހެންެވ  އެ ކަމަށް.  އެހެން  ކަމަށް.  ވާނަމަނ ދާ  ކ ރެވޭނެ  ެއ    ، ކަން  ންެމވެސް  ކޮކަން 

ރ   ދާ ހަމައަށް އައިއިވީއިރ  އޭ.ސީ.ސީން މިއަބައި   އިދެ އަހަރާހޭ.  ން އެބަޖެރަތެއް ހޯދަިއެގން ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަން ކ ޮގ

 ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ ކ ރިްއޔާވޭ. ޝ ނ ކ ރެ  ކަށް ަގބޫލެއްޑައަޅ ަގނކަމަކަށް  އޮތް  ތަކެއް ކޮށްފައިދެވޭ މަސަްއކަތްއެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޚައިތަމް. ދެކ ނ  ންޮގޅީމައްޗަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ  ޝ ކ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

 18،  17،  16،  15،  14  ،13،  2012  ފެއަރޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރާސާކޮށް ނިންމި ޑިޓ  ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީން ދިެގ ޚާއްސަ އޯންޑ ެގ ޓްރަސްޓް ފަމިނިސްޓްރީއި  ޑިޓ  ރިޕޯޓާ ވަނަ އަހަރ  އޮ

ރި މަޮގތ ެގ  ހ ށަހަޕޯޓ   ޔަޢ ޤޫބަށް  ޖިލީހަށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދަންނައަޅ ަގނޑ   ޅ އްަވއިދެްއވީތީވެ  ވަން.  ޝ ކ ރ  

ފާހަަގެވެގޑ އަޅ ަގނކޮިމޓީ ރިޕޯޓ ން  މި   ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި އަހަވޭ  ، ން އެބަދޭމެންނަށް  ތެރޭަގިއ  ތ ވެދިޔަ  ރ ތަކ ެގ 

ކޮރަޕްޝަ އެްއޗެ ވަްއކަމާއި  ހ ނާ  ހިނާގފައި  ރައީސްްއަގއި ލެލެވެކޮން    ރީހި  ިއއްޒަތްތެރި  ފަހަރ ފަހަރ  ބަ ؛ ކަން.  އެއް 

މިީއ    ،ޒަތްތެރި ރައީސްކަެމއް ނެތީބާއޭ. ދެން، މީަގއި މި އޮތީ އިއްރާ ހަމަ އެއްވެސް  ނ ކ  ކަންވައް   ،އަރާ އަޅެހިތަށް

ދީން ބޭނ ންކޮށްެގން ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައި ހ ރި ވަްއކަންތަކެްއެގ ވާހަކަ. ދީނީ    ންޓްރީއިސްލާމިކް މިނިސް

ހ ޅ ވަން ދީނ ެގ   ؛ޗެނަލެއް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ފަތ ރަން،  ދީން  ކ ރަން.   އިދަްއކަ  ތައްވާހަކަޅ   ނަގރަެއއި  ކަންތައްތައް 

އެ އެކަމަ އަނެއްކާވެސް  ވެސް    ންކަމ ކ   ދެން،  ކޮށްލާފަ.  ވައްކަެމއް  އޮތީ  ތެމި  ފަންޑ ެގ  ދެން ޒަކާތ    ރެއިން 

އެހީވ  ކަންކަމަށް  އަންނަނީ  މި  އޭެގ  އިމާއަނެއްކާވެސް  ކަންތައްތައް.  ވެސް  އެ  ނޭންނަކަމެޑ ައޅ ަގނތެރޭަގއި  ނެގ  ށް 

ަވއްކަކިހާވަރަ ކަމެއް  އޮކަށް  ފާހަަގކ ރެްއވީ ތީކީ ންކޮށްފައި  ެއ  ޔަޢ ޤޫބް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދެން،  ތ ވެދިޔަ  ވޭ  ،. 

ޙަޤީޤަތ  ތެރޭަގއި  ކީއްެވެގއަހަރ ތަކ ެގ  އޮތީ  ނ ބެލި  ކަންތައްތައް  މި  ނ ބައެހެ؟ ންކަންަގއި  އޮތީ    ލާންނޫނީ 

ފ ރަބަހ ރި އެދާން އެ ހަނޑ އަޅ ަގނ؟ ންކަންކީްއވެެގ މަޖިލިންމެ  މި  ފ ރަތަމަ  މަޖިލި  19،  ސްތަމަ އެންމެ  ސް ވަނަ 

،  ތޭކަ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ވިދާޅ ވި ެއއް ވާހަކަެއއް. އެތައް ސަތެރޭަގއި މާލިްއޔަތ ދިޔަ ދ ވަސްކޮޅ ެގ  ފެށިެގން
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އެބަ ޕެންޑިންގަގއި  ހ އް  އެތައް ސަތޭކަ މައްސަލަތަކެްއ  ފަހަރެްއަގއި   800. ހަނދާންވަނީ  ހެއްޓިފަބެޓޭ    އޭ. އެކަމަކ  

އްސަލަތަކެއް  ހ އްޓޭ، ެއތައް ސަތޭކަ މަ   އެބަވެސް. އެކަމަކ  އެތައް ސަތޭކަ ރިޕޯޓެއް    ށްންބަރެއް ކަމަ ޯގސް ނަ  ވެދާނެ

ޙަޤީޤަތ ަގއި. ެއއީ   ކީްއވެެގންކަން  އެ ފާހަަގކ ރެއްވީހ އްޓޭ ބެހެއްޓިފައި ނ ބަލާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް    އެބަ

ލަ  މ ަގއި ބެދިދާނެތީވެ، އެކަހަނެތީވެ، ބަޔަކ  މި ކަައއިސްދާއޭެގ ސަބަބ ން އެބައި މީހ ންެގ ބަޔަކަށް މައްސަލަތަކެއް  

ކަމަށް  ކަން ހ ރެެގން  އެހެންވީމާއި ކަމާ  ވިދާޅ ވީ.  އެ  މެންބަރ   ވ މަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން  ޑ  އަޅ ަގނ،  އްޒަތްތެރި  ކީ  ހަމަ 

ނ ބަލައެކަށީެގންވާ   މިހެން  ކަންކަން  އަދި  ކަމ   އިކަެމއް.  ބޭްއވި  ިވޔަސް،  ފޮރ ވާފައި  ވަނަ   19މެން  ޑ އަޅ ަގނަގއި 

އަ  އިލެކްޓ ވެެގން  މަޖިލީހަށް    19ހެންނޫނީ  އެ  ،ިއއިރ މަޖިލީހަށް  އަިއއިޑ އަޅ ަގނވަނަ  އެްއ  ންމެޑ އަޅ ަގނރ   މެން  ެގ 

ސްޕޭރަންޓ ވާނަމޭ. މެން ޓްރާންޑ  އަޅ ަގނމެން ބަލާނަމޭ.  ޑ ަގނއަޅ އެ ކަންތައް    ،ކާއިހ ރި ވަްއކަންތަ  ށްފައިކޮ  ،ވަޢ ދަކީ

ރަީއސް،  މާއެހެންވީ ކަމ ަގއި    އެިމއީ  އެހެންވީމާ،   ؛ިއްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  އެއް  ތެރެއިން  މި    ޑ އަޅ ަގނކަންތަކ ެގ 

އޭ އެއީ  ރިޕޯޓ ތައް،    ނ ނިމި ؛ހ ރިރ ަގއި  ދެކެނީ.  މައްސަވަްއކަންކ ހ ރި  އެްއޗެރި  ެއ  ބަލަލަތައް  ޭއެގ    ިއ،ހިތައް 

، އިހ މާލ ވި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގިއ އިއަށް ހ ށަހަޅަލޯަގއި ބަހ ސްކޮށް އެ ރިޕޯޓ ތައް ފްލޯއަށް ެގނެސް، ފްލޯރިޕޯޓ ތައް ފް

ެގ  ކ އައި އެްއ ކަންތައްތަ   ވަނަ މަޖިލީހަށް  19މެން  ޑ ައޅ ަގނން އެީއ  ކ ރ   ، ެއ ކަންތައްތައްއިލައިޮގވަ  ންފިޔަވަޅ  އަޅަ

ވަޢ ދަކީ.   ެއއްޑ އަޅ ަގނއެއް  އަިއ  ކޮންއެއީ  ބޭނ މަކީ  މެން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ވަނަ    19  ޑ އަޅ ަގނ މެހެން  . 

ހ ރީމަމަޖިލީ މަޖިލި  އެއްހ ަގއި  އެކަމަކ   ތެރެއި ނޫން.  އަދިސް  ސްޓާފ ންނާއި  ފަރާތްތަކ ން  އެހެން  އިވޭ    ންވެސް 

ފަންކްޝަންކ ރަމ ންސް  މަޖިލި  19  ވެއްޖެއްޔާ  ޑ ތަކ ންއަ މަޖިލީހެ  ޮގތަށް  ނެތް. އަންނަ  މިހާހިސާބަކަށް  އަދި  އް 

ކޮމިޓީ   އެ  ވެއްޖެްއޔާ  ކަމ ަގިއ  ފަށައިފި  ކ އިނިންމަ  މިނެޓ ން  5ކޮމިޓީއެއް  އޮންނަނީ  މި  ބައެއް ލާފައި  ރިން 

ްއޗެއް. ހަމައެކަނި ެއއްކަލަ   އެލިޔެ ނިންމާފައި އޮންނަ  ރިޕޯޓަކީ ކ ރީ ބައިަގއި ކޮމިޓީ ފެށ މ ެގ ކ ރިން  ސްތަކ ގައި.މަޖިލި

ދަ ރަބަރމި  ބަސްޓޭ  ންނަވާ  ކަންތައް.  ޖަހާލ މ ެގ  ފަހަރ   މްޕް  އަޑ އި މެންޑ އަޅ ަގނއެއް  ވާހަކައެްއ  ނަށް  ިވެގންދާ 

  އެ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތަްއ    މި،  މައޭ. އެހެންވީމާގީ ނީ ބިތ ފަންިގ ނެނޭގަވރެއް އެކެޔޮކޭ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ވެސް  އިމި  ކ ހ ރީ. އެކަމަ  ކެވިފައި  ކެޔޮ  ކަންހާވަރަކަށްފެނޭ ކި   އެބަ  ނަަގނީ. ނެީގމަމެން މި  ޑ އަޅ ަގނ ބިތ ފަންިގ  

މަންޒަރެއް އަދި  ފ ރިހަމަ  ކ ލަޖ މ ،  ކަމ ަގއި  ފެނިެގންދާނެ  އެއްޗެއް  ހ ރިހާ  އ ޅޭ  ކޮށް    ށްޑައަޅ ަގނޑަކޮށް ޝައްކެއް 

މިއަށް ޑައަޅ ަގނއަދި.   އެއީ  ހ ރޭ.  ޝައްކ   އިރާދަކ ރެއް ިގނަ   ރެވ ށް  އޮތީ.  ކ ރިައށް  ހަމަ  ވެސް  އަދި  ތީ ވީާވނެ. 

މެން  ޑ އަޅ ަގނކެޔޮކޭަވރެއް ހޯދަމ ން    ދާނީ. އަދިވ ރެ ދ ވަހެއް މި ބިތ ފަންިގ ނަަގމ ން  ވަހަކަށްހަމަ ދ   މެންޑ އަޅ ަގނ 

 ވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދާނީ. ދެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ެއފެއަރޒްެގ    ފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް  ،  2013،  2012މިނިސްޓްރީ 

އޮ  2018،  2017،  2016،  2015،  2014 އަހަރ ެގ  ރިޕޯޓ ވަނަ  މިނިސްޓްރީޑިޓް  އަދި  ޓްރަސްޓ   ފަންޑ ތަކ ެގ ެގ   

ސް މި ހިސާބ ން މި ނިމ ނީ. މި  ހ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބައްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ޑިޓް ރިޕޯޓ  މާލި އޮޞައްޚާ

 ނަވަން.  ގ ތ ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންވޯޓ ެގ ވަ ދ ެގ ހ ން މިއަރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެ

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ    މެަމކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -5.2އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،ނީމި ދަ  ޑ  އަޅ ަގނމިހާރ   

ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ދ މ ޙައްމަ ނަންބަރ     ، ރާޢީ  އ ޅަ)   78/69ާގނޫނ   ދ ްއވާ  ބެހޭ  ކަނޑ ަގިއ  ދ އްވ މާ  ނދ ތައް 

ަގއި ބޭްއވ ނ    2021ޖޫން    28ނީ  ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވާފައި ވާބިލ . މި    ށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ(އަާގނޫނ 

މަކ ނ ދޫ    ،ވާނީޅ އްަވއިދެއް ހަށަމި  ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ   .އިގަ ލްސާވަނަ ޖަ  16ވަނަ ދައ ރ ެގ    2ނަ އަހަރ ެގ  ވަ  2021

  ލަ ޖ މ   ޅ ވ މަށް ވިދާބަސްށާއި ފަހ ވަޑައިަގތ މަބ ދާރީވެ ވާމަށާއި ޖަވ އްޅ . ބިލ  ހ ށަހެޢީރި މ ޙައްަމދ  ރާިއއްޒަތްތެ  ދާއިރާެގ

އިްއޒަޓ މިނެ  15 ފ ރ ޞަތެއް  ވަގ ެގ  އެ  އަދި  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  މެންބަރަށް  ބައީތިދާބ އި  ،ތ  ތްތެރި  ސް  ހ  

އެބަ އޮތް.   ބަރަށްރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބޭނ ންކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާ  ބަހާލައިެގން  ތަ ބައިބަޔަށްަގއި ނ ވަ ހިނަގމ ންދާއިރ  އެކ  

 ޢީ.   ރާތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ އިްއޒަތް

 

 ޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: އްމަދ  ރާމެންބަރ  މ ޙަމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ 

 ބެހޭ   ދ ތައް ދ ްއވ މާާވ އ ޅަނއް ނޑ ަގއި ދ ކަ)  69/ 78  ނ  ނަންބަރ ާގނޫ  .ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް`. ޝ 

އިޞް(އަނޫނ ާގ ބިލ ލާހ ށް  މި  ސަރ ކާރ ން  ބިލ .  ބޭހ ށަ  ެގނައ މ ެގ  ނަން  ،ނ މަކީހެޅ މ ެގ   7/ 2010  ބަރ ާގނޫނ  

އެ ާގނޫނާއި އެ    ،ަގއި ވަނަ މާއްދާ  150ެގ  ( ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ސޫލ ން  އ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ)

މަ ފާހަަގކޮ  ދ ތަކާ ޤްޞަާގނޫނ ެގ  ާގނޫނ ތައް  އި   9  ނަށްާގނޫއެ  ށް،  ތަޢާރ ޟ ވާ  ާގނޫނަށް ވަނަ  ެގނައ މ ެގ  ޞްލާޙ  

ތާރީފެކ ރަންޢަމަލ  ފެށިެގޚ ށި  އެދ ވަސް  މަސް  6ން  ން  އިޞްލާޙ ތެރޭަގއި  ާގނޫނ ތަކަށް  ޓަކަިއ ެގނައ ފަދަ  މަށް 

ހ  މަޖިލީހަން  ބަޔާށަރައްޔިތ ންެގ  ކަމަށް  ނަންބަރ     ، ންކޮށްފައިވާތީހަޅަންވާނެ  ދ އް)  69/ 78ާގނޫނ   ާވ  ކަނޑ ަގއި 

ާގނޫނ ޅަނއ  ބެހޭ  ދ ްއވ މާ  ކަންކަމ ގެ (ދ ތައް  ހިމެނޭ  ފެންވަރ ަގއި  ރަށ   ތެރެއިން  ފެންވަރ ަގއި  ސިޓީ  އަދި    ަގިއ 

ާގނޫނ    ،ނޑައަޅައިަގއި ކަ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ދިޔަ ރާ ބ ނެވިދާއި  ޚިދ މަތްތަކ ެގދޭ ޚިދ މަތްތަކާއި އެ  ފޯރ ކޮށް
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ވ ޒާރާއިން  ޛ ތަންފީ އެކަބެހޭ    ކަމާ ކ ރާ  ވި  އ ންސިލ ތަކާއި  އ ސޫލެއް  ލަރެސް ކަންކަން  ބިލ  ޅ ެމވެ.  ކަނޑައެކ ރާނެ 

  ،ނަން، ފާހަަގކޮށްލާރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްތަކ ެގ ތެ ކަންތަމ   ންމ ހި ؛އި ތެރޭގަ ހ ށަހަޅާ ސަބަބ ތަކ ެގ  

ދ ތަްއ  ްއވާ އ ޅަނކަނޑ ަގއި ދ )   69/ 78ބަރ   ާގނޫނ  ނަން.  ތާތައްބައެއް ނ ކ މ   ންމ ހި  ، މި ާގނޫނ ަގއިމ ންހިަގއި މ މީ

ބެހޭއްވ ދ  ފޯރ ކޮ( ާގނޫނ   މާ  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީތްމަޚިދ   ށްދޭންޖެހޭެގ  ތެރެިއން  ކަނޑައަޅާ  ތަކ ެގ  ން 

ަގިއާވ  ދ  ވާއި ދަށ ން ހަދާ ަގދޭނީ މި ާގނޫނ ގެ ށްފެންވަރ ަގއި ފޯރ ކޮ  ވަތަ ސިޓީނ ންވަރ ަގިއ ނ ވަތަ  ޚިދ މަތްތައް ރަށ  ފެ

ކ ރ ން. ސިލ ން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ާގނޫނ  އިޞްލާޙ  ސްބަތްވާ ކައ ންމަތީން އެ ރަށެްއަގއި ނ ވަތަ ސިޓީއަށް ނި  ޮގތ ެގ

ވާއިދ ތަްއ  ޙ ކ ރަންޖެހޭ ގ ޞްލާާވއިދ ތަކާއި އިަވއިލަންޖެހޭ ަގން އެކ ލަ ެގއިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅި ެގނެވޭ  މި ާގނޫނަށް  އަދި    -2

ާގނޫނަ ތާރީޚ މަލ ކ ރަން  ޢަ  ށްމި  ހަފަށާ  ފެށިެގން  ހަދައި މަސް  ން  ތެރޭަގއި  ެގޒެޓ    ،ދ ވަސް   ގައިދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ 

 .  ރ ން. ޝ ކ ރިއްޔާކ  ޙ  ލާޞްއިަގއި ނޫނ ޔާންކޮށް ާގޢ ކ ރަންވާނެ ކަމަށް ބައިޝާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  މިބަރ ޔާ  ބަޙ ސްެގ  .  ބިލ ެގ  މިވަ  މިހާރ   ހ ޅ   ގ ތ   ބިލަށް  މި    .ލެވިފައިވައޮތީ 

އެދި ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އަޅ ަގނޑ     އެދެން.  ވަޑަިއަގތ ންވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން 

 ދަށް. ޝީރަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ،އަރ ވަނީ ޞަތ  މިފ ރަތަމަ ފ ރ 

 

 ން: ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ޝީހީމް ރަރ  އިބްރާމެންބަރާެގ މާފަންނ  މެދ  ދާއި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ )  2010/7  ،ަވނީ  ކޮށްފައި މިމި ބަޔާން  ކަށްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ލާމަރ ކަޒީ    އިދާރީ ާގނޫނ އ ސޫލ ން  ދާއިރާތައް  މާއްދާ  155ެގ  (ހިންގ މ ެގ  ާގނޫނ ެގ    ާއއި ވަނަ   މަޤްޞަދ ތަކާއެ 

ޢަމަލ ކ ރަން ފެށި ތާރީޚ ން   ެގ ާގނޫނަށް ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ   9  ާގނޫނަށް  ޟ ވާ ާގނޫނ ތައް ފާހަަގކޮށް، އެތަޢާރ 

ތެރޭގައިމަސް  6ފެށީެގން   އިޞް  ދ ވަސް  ާގނޫނ ތަކަށް  ރައްޔިތ ންލާޙ އެފަދަ  ޓަކަިއ  މަޖިލީހަށް ެގނައ މަށް  ެގ 

ބަޔާންކޮށްފަހަޅަހ ށަ ކަމަށް  ނަންބަރ  ނޫާގ،  އިވާތީންވާނެ  ދަ)   5/ 2009  ނ   ާގނޫނ އެްއަގމ   ހިމެނޭ ( ތ ރ ފަތ ރ ެގ  ަގިއ 

ތެ ފެންވަރ ގަ ރެ ކަންކަމ ެގ  ރަށ   ކަންކަމ  ؛އިއިން  ހިމެނޭ  ާގނޫނ ަގއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ   !ކ ރަްއވާތިފ މާެގ،  ެއއްަގމ  

 .. .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

  (ހޭ ާގނޫނ ބެ ޅަނދ ތައް ދ ްއވ މާކަނޑ ަގއި ދ ްއވާ އ )  65/ 78 ބަރ ނަން ާގނޫނ 
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 ން: ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ޝީހީމް ރަރ  އިބްރާމެންބަމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

އެކައްޗެ  ؛ސްރައީއިްއޒަތްތެރި   ތަފާތަކީހަމަ  ދެން  ފާއް.  ައޅ ަގނޑަށް  މަީގއި  އެއްަގމ   ހަމަ  ޑ   ކަނ،  ހަަގކ ރެެވނީ 

މިސާދަތ ރ  ދަތ ރ ފަ،  މިކައެ.  އޮތީ  މި  ތ ރ ލަކަށް  އެްއަގމޭ  ތީަގއި  ނެތް.  ތަފާ.  ކަނޑޭ  އޮތީއަނެކަތީަގއި  .  އޮތީ  ތެއް 

 ނޑ މެން މި މަޖިލީހަށްައޅ ަގ  ،ސް ޒަތްތެރި ރައީިއއް  މިއީ  ،ނަނީއޮން  ަގއި މިކައްޗެއް. ީމެގ މަޤްޞަދ މީަގއި ހަމަ އެ

ާގނޫނީ  ،ރަްއޔިތ ންހޮވީ   ާގނޫ  ން.ބާރ ވެރިކ ރ ވަ  ޮގތ ން  ރަްއޔިތ ން  ޮގރަްއޔިތ ން    ،ން ވަރ ބާރ ވެރިކ   ތ ންނީ 

އެާގދައ ލަތެްއ  ކ ރަނިވި  ޖަވާބ ދާރީ މެނިފެމް.ޑީއިމ ކ ރަން.  އޮންނާނެ  ސްޓޯ.ޕީެގ    ، ތެރޭގައި  ެގޢ ދ ވަަގއި 

ދައ ލަތެއް ވިކ ރަނިޖަވާބ ދާރީ ޖަވާބ ދާރީ ؛  އިންތިޚާބ ރަ ؟ވިކ ރަނިކޮބައިތޯ  ރައްޔިތ އްޔިތ ން  މަޖިލީހެއްެގ  ކ ރަނީ  ންެގ 

މަޖިލީ އިންތިމެންބަރ ން  މަޖިމަ  ކ ރީޚާބ ހަށް.  ވާޖިބެއްރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ސަރ ކާރ  އެއީ  ލީހ ެގ   

ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެހެން އ ސޫލ ތަައއްސަސާތައް ޖަކ ރ ވ ން. މ ޖަވާބ ދާރީ ކެްއ ވާބ ދާރީކ ރ ވ ން. 

 ، މި ހެދޭ ޮގތަކީ  ބ ނާ ޮގތ ން ވެއްޖެއްޔާ  މީަގއި މި  .ވެސް މި ައންނަނީއަނެއްކާ . އެހެން ސިސްޓަމެއް  މި ކަނޑައަޅަނީ

ގަ  ދެނީ  މި  ހ އްދައެ ވާ އަޅ ަގނޑ މެން  ހެދ މ ެގ  ފާސްކ ރައް  އް.އިދެއް  ބިލ   މި  މަޖިލީހ ން  ލިބެނީ   މާރީޔިތ ންެގ   މި 

  ވާއިދެއް ގަ ަގއިރޭތެ  ދ ވަސްހަ މަސް  ވެސްނެއްކާ ތ ން އަފަރާ  ާވއިދ ެގ ދަށ ން އެހެދ މ ެގ ހ އްދައެއް. އެ ަގދެއް  ާވއިަގ

 ންނޮމިކް މިނިސްޓްރީކޮއިހަށްދ ވަހ  ހަދައިފި އި ؟ ވަނީ ކިހިނެއްތޯަގާވއިދެއް ހެދީމަ  ،ހަދަނީ. މިހާރ  ދެން ވިސްނަންވީ

ެގ ރ  ކ ރާ ބޭއޯންކ ރަން ނ ވަތަ އެއަރޕޯޓެއް  މެނޭޖ   ،ޕޯޓެއް ހިންަގންރއަން އެ ވާ ޮގތ ހެދިއިރ  ަގާވއިދ ަގއި  .ަގާވއިދެއް

ެއ  ޮއތީ ަގާވއިދ  ހެދިއިރ ަގއި.   ވެސް ދީފައި  ލްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ސް ކޮންޓްރޯއަރ ސްޕޭރާއްޖޭެގ އެ ކަށް ދިވެހިތަފަރާތް

އަނެްއކާ  ޖެހިެގން  މިހާރ   މައްސަލަ  ެގނެސްެވސް  ަގވާއިދ   އެ  މިފިއަނބ ރާ  ަގވާއިދ   އެހެންނަަމވެސް،    ،ހަދަނީ  . 

އާިއ އަދި އެ  ާގނޫނ އަސާސީ ަގއި އެބަ ހ ރޭ  ރ ހަދާއި.  އް ހަދަނީހަމަ ަގާވއިދެ  .ނ ކ ރޭެއއް  ސާއްހި  ލީހާޖިރައްޔިތ ންެގ މަ

ހާސި މަޤްޞަދ   ތަޢާާގނޫނ ެގ  ޮގތަށް  ރައްޟ ރ ލ ނ ވާ  އަދި  އެތައް    ށްތ ންނަޔިވާ  ނ ލިބޭ  ކޮށްފައި  ކަމެއް  ޙައްޤ  

 ހަދާފައި   ން ވ ޒާރާތަކ    ހ ރި ެއކިއެކި ހަދާފައި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެނޭގނެ،  އެބަހ ރި. މިހާރ  ތި ބޭފ ޅ ން ބެއްލެިވޔަސް  

 ައކީ ސާސީހި ޤާނޫނ އަވޭ. ފެޟ  ރ ތަޢާ  ޑަށްވަރަށް ބޮ.  ާގނޫނ ތަކާވަނީ    ރ ޟ ވަނީތަޢާ  ތޯކިހާވަރަކަށް ހ ރި  ަގވާއިދ ތައް  

ބާބެއްާގއިންތި ފެހި  ލީ  ޤާނޫނ އަސާސީހިމެނިފަިއވާ  ޒަމާން  ެއއް.   ިގނަ  ަވރަށް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ން  ވަންދެއެއީ 

ބާބެއް މި    ލްނަޝަސިއަނެއްކާވެސް ޓްރާން  ،ންމ ނ ޮގސްެގކަކ ން ކޮށްފައި އޮތް ޮގތް ކަ ވެރިކަންތަށްފައި އޮތް  ވެރިކަންކޮ

ވާންސް  ވެސް އެހެން ާގނޫނ ތަކަށް އެޑް އަނެއްކާ ާގނޫނ ން    ، އެ ހ ރި ާގނޫނ ން  ރ އޭ  ލީ.މަރ ޙަލާއަށް    ލީާގއިންތި   ،ލީ

އޮތް   ހ ށަހަޅާފައި  ، މިހާރ ވީމާ. އެހެންއޮތީ މަޑ ޖެހިފަ  އަހަރ   30  . އޭރ ަގއިގ ޅޭ  ރަކ ރަން ޒަމާނާކަށް ހިޖ ާގނޫނ ތަ

ާގނޫނ ަގއި   ކަނޑ ފަތ ރ ެގ  ޮގތ ންއަނެއްކާވެސް  ލިބޭ  ،ބ ނާ  މި  ދޯނީ  މީަގއި  ކޮންމެވެސް  ހ އްދަރަށ ން    ، ންޏެއްެގ 
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ރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މިއީ ލާމަ ؛ޑ  ކާ  ޑީ.އައި  ،އް މި ލިބެނީލައިންސަންސެހަލަ  ކަ  ހ އްދަ ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް  ިއެގޔަތިއްފަ

ދާއިއިދާރީ ކަންކަ،  ރާތައް  އެހެންންތި އި  މ ެގއިދާރީ  އަންނަނީ.  މި  ރައީސް،  ނަމަވެސްޒާމެއް  ިމ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

  އެ  ،ދ ވަސް ޮއވެފައިހަ މަސް  ެވސް ަގާވއިދެއް ހަދަންއްކާށްދޭން އަނެމަތް ފޯރ ކޮާގނޫނ ތައް ހަދާއިރ  ކައ ންސިލ ން ޚިދ 

އަޅ ަގނޑ     އެހެންކަމ ން،  ވޭ.ގަވާއިދ ތަކަށް އެބަ   ދަ ފަ  ލިބޭނ އްޤ   ޙަ  ންނަށްދިވެހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ކީ  ތަކަވާއިދ ހަދާ ަގ

އެދެން ދިރާސާކ   ،ހަމަ  ބިލ   ލާއިރ  ރާމި  މިހާރ   ެވސް  ާގަގއި  ކިތައް ޟ ތަޢާރ   ،ހ ރި  ހެދިފައިނޫނ ން  މަރ ކަޒީ  ވަނީ 

ޭއެގއަ  ،ތޯާގނޫނ  ތަޢާޟ ރ ވާދި  އެއިތ ރ ން  ހެދިފަަގވާ   ތައް  އެބަހ ރި  ަގާވއިދެއް  އިދެއް  ެއތައް    ،އެބަހ ރި. 

ކާޑ     ޑީ.އައި  ،އެބ ނާހެންއްޔިތ ން  ތަކ ަގއި ތިބޭ ރައަތޮޅ ށް ރާއްޖޭެގ  ކައ ޅޭ. މިސާލަ  ޔިތ ންނަށް ޙައްޤ  ނ ލިބިެގންރައް

ލެއަށް އަންނަންޖެހެނީ. ޔާ މާއްޖެއް  ހައްދަން ވެ ޑ ކާ  ޑީ. އައި  ރ ަގއިއޭ ؛މް.ާއރ .އެމް ޒަމާނ ަގއިއެއީ އެ  ،އެންމެ ކ ރީަގއި

ވިޔަސް  ކަމެއް  ކ ޑަ  ކިތަންމެ  އެކިެއކި  ސިޓީ  ،ދެން  ހ އް  .އަންނަންޖެހެނީ  މާލެ  ލާންސަރ ކާރަށް  އެްއ  ދަޓްރޭޑް 

މާނަަގން އަންނަންޖެހެނީ.ވިޔަސް  ޓް  ލެ  ހ ންނަނީ  ރޭޑްއޭރ   ދޫކ ރަން  ޔާމީން.    ހ އްދަ  އޭއެއީއޭރ   ޓްރޭޑް    ރ ެގ 

ހ މިހާ  .މިނިސްޓަރ  ލީެއއީ    ޔާމީނަކީ  ،ނީ ންނަ ރ   އެހެންވީމާކ ،  ރ ޑަޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ރައީސް.  ޤަރީެގ  މި  އެބަ ،    އ މ  

ވިސްނަ  ލީ ޚާއްޞަ  ،ކ ރ ކ ރަންޖެހޭފި  އިއަޅ ަގނޑ މެން  ޓްކޮށް  އޮފް  މިޑަރސް  އެބަ  ރާއްޖޭެގ    މޯރޯ.  ޖީލ   ޒ ވާން 

. އޭރ ަގއި  ނެތި  އެއްސާސީޤާނޫނ އަންކ ރީ   ވެރިކަކ  މީހ ން ބަޔަ؟ ްއތޯނެކިހިއ ޅެނީ  ވެެގން  ޤައ މަށް ސްނަންޖެހޭ މި ވި

މަޖިލީމެޕާލަ ރައްޔިތ ންެގ  ނ ފެނޭ.  ވެ ހެންޓެއް  ވެރިކަމ ަގއި  މިދިޔަ  ނ ބާއްވާ.  މަޖިލީއް  ރަްއޔިތ ންެގ  އޮންނަ ހަސް  ކީ 

އެްއ  ތިބޭ ބަ  ންޖަހަ  މްޕްސްޓޭ  ރޖަހައި ރަބަަގނޑ އްތަެގން  ތިބެތަނެއްވެސް ނޫން. ބަންދ ކޮށްެގން އަދިރި ކޮޓަރީަގިއ  

ކ ރިމަތީަގިއ  . ރައްޔިތ ން  ސްފައި އޮތީ އަ  މި  19  އ ޅެނީ އެހެން ޮގތަކަށް. އެޖެންޑާ  ހާރ  މިއެއީ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ހ ންނަ މެންބަރަކާ    ގައިކ ރީވެސް ކެރޭ.    ޗެހި ބ ނަންދިމާލަށް އެއް  ންނާަގނޑ މެއަޅ ދެއްކީމަ ރައްޔިތ ންނަށް    މި ވާހަކަ

ޖަލަށްބ ލަށް  ދިމާ ކިޔަލާނީ.    ނެފިއްޔާ  މިހާރ ޖަ  އިފިްއޔާފާޑެއް  ވި  ލަށް.  ރައީސް   !ލާއިސްނައިްއޒަތްތެރި 

ފާއިތ ވިަގއިދިވެހިރާއްޖޭ އަހަރެ  ސަތޭކަ  އެތައް  މާ  ްއަގއި  ހިނަގިއފި.  ރޭަގއި  ކަމެްއ    ޑަށްއަޅ ަގނ  !ކ ރާތިފ ނ ހިނާގ 

ތިމަންނާ    ،ތިމަންނާ ކ ރިމަތިލާނޭ ބ ނީމަ  ،ހ ންނަވަނިކޮށް  ކ  ރައީސަ  މި ރާްއޖޭަގއި ވެރިކަމ ަގއި  ޤފ ރ ޞަތ  ދެއްވާތި

ން ލީ ޖަލަށް. އިލްޔާސް ދަށ   ެގޕޮލިސީ  .އެމް.އާރ އްޖެްއޔާ އެމްވެމީހެއް  މަތިލާނަމޭ ބ ނެފި  ކ ރި  އ ރ ގައިމި އަންނަ ދަ

އ އިބްރާހީ އިބްރާހީމް  އިލްޔާސް  ޖަލަށް.  ތެ ކ ޅ  މް  ކިޔޮދެމީވަޅ ަގއި  ކޮން ؛ފައި ޔާއޭ  ޅި ؟ފ ޅެއްތޯބޭ  ެއއީ  ބެ.  ޔަންެއއީ 

ޖަލަށް. މި ސަރ ކާރ ެގ   ،މްޔޫޤައްމޫން ޢަބްދ ލްއ މަބޭބޭ   ؟ހެދީތޯ  ންެގ ކިހިނެއްބެ ޖަލަށް. މިދިޔަ ފަހަރ ަގއި ޔާމީންޅިޔަ

  ަގއި އެ ފެނ ނީ ޑިމޮކްރެސީގެ . ރޭައކީއެއީ ޑިޮމކްރެސީ  .ނ ލާނެ ޖަލަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ތަފާތަކީ  ،ތަފާތަކީ

އަޅ ަގނނަމޫނާ އ އްމީ.  ވަރަށް  ކަމެދ ކޮށްެގންޑ   ހ ރި  ބޮ ނަޝީރައީސް    ،އް   ވަރަށް  ޝ ކ ރ ދަންޑަދަށް  މި ވަންށް   .

ެއކި ެއކި ،ަގއި އޮތީ ޚ  ރާއްޖޭަގއި ތާރީ މި .ދަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފަހަރޭ މިދާ  ބަދަލ ވެެގންޚ ންވީ ތާރީޒަމާ  ރާއްޖޭެގ
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ފަންވެރިކަ  ،އްފަރާތްތަ އ ލ ކ ރި  އަމީމަމ ޙައް ؛އިމަރަ،  އި ދަންޖައްސަ،  އި ންދަބައިރާތްތައް  ކިހިނެއްނަދ   ހެދީ ށް   ؟ތޯ 

ބޭ ކޮން  އެއީ  ދިނީ.  ހަވަރަށް  ބިނާކޮށް  އްޔާނިއަމީ  ،މަޖީދިއްޔާ ؟ޅެއްތޯފ މަގ މަތީަގއި  ބިންާގ    ެގތަޢ ލީމ   ،ސްކޫލ  

ހަވަރަށް  އި  މަގ މަތީ ތަޅަ  .ވީރ  ކ އަންހެނ ން ބާރ ވެރި  ،ތްތަކާއިހަރަކާ  މާޢީތިޖ އި،  ވެހިރާއްޖޭެގ ކ ޅިަވރ ތަކާއިދި  ،ދީ އިޅައަ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ރާއްއެއީ    . ދ އްވާލީދ ވަސް  ެގައޅ ަގނޑ މެން  .ދީ  އިްއޒަތް  ެގޖޭމި  ޖ މްހޫރިއްޔާ    ތެރި ފ ރަތަމަ 

 ...، މިހާރ އެހެންވީމާ .ރައީސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މެންބަރ އި ބިލެ  ކަނޑ ،  ްއޒަތްތެރި  މިއީއްދަތ ރ ެގ  ވަގ ތ   މިހާރ އިނޭގތޯ.      މެންބަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  .  ހަމަވެއްޖެ 

 ޢީއަށް.ރާ މ ޙައްމަދ ތެރި މެންބަރ   މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ 

 

 ވ ން: މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެ 

ފި.  ދަްއކަވައި  އްވާހަކަފ ޅެ ދ  ވަރަށް ރަނަގޅ   ކ ރިއްޔާ. ރަޝީށް ބޮޑަށް ޝ  ރައީސް. ވަރަ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތޔްތެރި

ހ ރި  މަކ   އެކަ ތަންކޮޅެއް  ބިލ ަގއި  ރައީސް  މަދ ވާހަކަތައް  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ިމ   ؛ކަމަށް 

މީެގ    ނަށް ައޅ ަގނޑ މެންލާޙެއްއިޞް  ެއއްއަބަފާޑ ނ ީމަގިއ ހަމަ އެއްބަ  އިޞްލާޙެއް.މ   ން ވަރަށް މ ހިޙަކީ ިމއީއިޞްލާ

އީ މި  ޞްލާޙަކީހަޅާ އިށަހ މި  އަޅ ަގނޑ     ަގމ  ދަތ ރ .ހަޅައިފި. އެއީ އެއް ށަ މެންބަރ  ނިހާދ  ހ   ކ ރިން އަްއޑޫ ދާއިރާެގ

، ނިފަހަރ ަގއި ވަރަށް ިގނަ މަސްދޯރަށްރަށ  މ ކޮށް  ، އާންދަތ ރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮދަށް ފާހަަގކ ރެވޭކަނޑ   

ރަށ ެގ  ށްަގއި އެ ރަޑިންީގތަްއ ވެސް ވަރަށް ިގނަ. އެ ހ ރިހާ ރަށެއްޮގސް  ، އެހެންޓްސްޕީޑް ބޯ  ،ހަރ ފަ ދޯނި  ފ ލާއ މ ދާ

ނަންމަތީ ކަނޑ  ޖިސްޓްރީކޮށްފަރަ  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ންނަ  އެްއޗެ  ގެ އި  މި  ދަންނަވަނީ.  ިމ  އަޅ ަގނޑ   ހީެގ  އ ޅަނދ ތައް 

އާކ ރަންރަޖިސްޓް މި  ،ންދައްކަފީއަހަރީ    ،ރީ  ކަންތައް  އަންނަންމި  މާ  މާ ލެޖެހެނީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  .  އިންނަ  ލޭަގއި 

އެބަ  ދެ އަހަރ  ވެފައި ވެސް    ، ނދ ތަކ ެގ ވެރިން އެްއ އަހަރ ެއއް އ ޅަބަ   ތަނަށް ލައިެގން  އެ   . ތެރެއަށް  ެގމިނިސްޓްރީ

އ ޅަނދ ގެ މީހ ން  އަދި އެ    ހ ރި ން ދ ނިޔެ ދޫކޮށްފައި ވެސް އެބަވެރިބައެއް އ ޅަނދ ތަކ ެގ    ނ ވެފަ.ރީ އާރަޖިސްޓްހ ރި  

ނ  އ އަ  ލިބިރަޖިސްޓްރީ  އެހެންވީމާތަށް  މިކަހަލަ  ޅެނިކޮށް.  ތާރީ،  ކަމެއްދިގ   އޮތް  ވާހަކަޚެއް  މި   އަޅ ަގނޑ މެން  ެގ 

އަޅ ަގ މިަގނޑ   ދައްކަނީ.  ޮގތ ަގއި  މި    ބޫލ ކ ރާ  ޮގތަށް  އިޞްލާޙ ބިލ ަގއި  ދަށް    ތަކ ެގކައ ންސިލ   ހ ށަހަޅާ 

ވަރަށް  ވެސް  ެވެގންދާނެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް  ކަންތައް ލ އި  ޑ ތަނ ން މިބޮ  ށްވަރަ   ،ިއވާ ވާނަމަޮގސްފިކަމ ގަ 

  ވެސް   ބޭފ ޅ ން  އ ޅޭނަަގން  ލައިސަންސް    ،ފަހަކ ން ވެސް ފެނިއްޖެ  ދާދިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް    .އަންނާނެ  ކެއްބޮޑ  ލ އިތަ

އިތައް  ތަނ ން ލ ، ވަރަށް ބޮޑ މަ ފި. އެހެންވީހިނގައި  އްއިވަރ  ކަންކަންތަމިކަހަލަ ބަ  ކ ރ މާއިއެތަނަށް އައިސް މ ޒަހަރާ 
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  ށް ރާއަމީއާމްދަނީ ލިބިެގންދާނެ.    ންފަހަރ  ރައްޔިތ ންެގ ދޯނިށް އެ ރަށެްއެގކައ ންސިލ ތަކަ  އިތ ރ ން އަދިނާނެ. ޭއެގއަން

ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި އ ޅަނދ ތައް ބޫލ  ަގ އަޅ ަގނޑ   ންއިތ ރ ހަމަ ޭއެގ  .ވަންނާނެއ ންސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓަށް  ދައްކާ ފައިސާ ކަ

ދޭސީންެގ  ރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ބި ؛ދޭސީން ބިގައިވާނެ. އ ޅަނދ ފަހަރ މާބޮޑަށް ފަސޭހަ  ރެިގއ ލޭޓްކ ރަން ވެސް  ،ނީޓަރކޮށްމޮ

އެވެސް    ،މާހެންވީއ ޅަނދ ތަކ ަގއި އ ޅޭ މީހ ން. އެކަނޑ   ިގނަވާނެ    ވ ރެ  އެއްބަޔަށް  ކ ޅަޑަށް ދެބައިތެރެއިން އަޅ ަގނ 

ހަމަ   .ނެކަންތައް ބެލެހެއްޓޭ  މާ ރަނަގޅަށް މި   ންތަކ ސިލ ންކައ   .ބައެއްތޯ އ ޅެނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގނެ ކޮން

ފ ރިހަމަކޮ ވަރަށް  ައދި  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ބެލެހެއްޓޭނެއެޮގތަށް  ރަޖިސްޓްރީެއއް  އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  ހަމަ  އް  ތަރެފ ދަ.  ށް 

ރަނ  ލާފައިއިކ ލަވަ އެދަފްތަރެއް  ކީ  މާނައަޅ ަގނޑ ެގ  އަ   ،އިލެވިވައެކ ލަ  ބެލެހެއްޓޭނެަގމާ  ވެސް  ، އެހެންވީމާ.  ޅަށް 

ކީއްކ ރަން ދޯނިތަކާއި  އޭ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން  ހ   ،ހ ރިހާ  ދ އްވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ރިހާ  މި  ހަމައެކަނި  ބޯޓ ތަކ ެގ  ލޯންޗ ތަކާއި 

ޓްރާންސްޕޯޓް    ކީތަނަ  ހަދައިދޭ ކ ރަންހަދައިކަމަށް  މާލޭެގ  މިކަން  އެތެރެއިން  އެތާ  މިވީެގން  ިގނަ  .  ވަރަށް  ބ ނާހެން 

ޕްރޮސެސްތަކެވަރަ ިގނަ  ބަދަ  .ދިމާވޭ  އް ށް  ކައ ންސިލ ތައޭެގ  ދަށަބެލ މ ކ ެގ  ލ ަގއި    ، ވާނަމަ  ަގއިޮގސްފިކަމ   ށްެގ 

ބޮ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ހަމަ  ފަސޭޑަމިއީ  ކަމެއްހަވެެގންށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާނެ  ދެން  އި.  މި  މި  ޞްލާޙ  

ހަމަ ދ ތަކެކޭ  ނދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ އ ޅަނޑ ދެކޭ ކަނަގމ  އ ޅަހަމަ އެއް  .ކ ރަންހަކަންތައްތައް ފަސޭ  ހަޅަނީ ވެސް މިހ ށަ

މ ން ހަމަ މިކަ  ވެސް  އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ  ، އަޅ ަގނޑ  މިއެްއޮގތަށް މި ހ ންނަނީ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ

ލެ މާ  ވެރިން  ނ ކ ރަން މިހާރ  އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ     .ފަސޭހަ އިނޭގތޯ  ، ފައިދާނެ  ލިބޭ  ނަށްރައްޔިތ ން

ނެހެ  ،އައިސްފައި ރަޖިސްޓްރީ  އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  އެތާއެ  ނޫނިއްޔާ ޓްމިނިސް  ޓްޓްރާންސްޕޯ  އްދިެގން  ބޭރ ަގއި    ރީ 

ފާ އ ޅ ކޮންމެވެސް  އެކަމ ަގއި  ދީެގން  ރަ  މ ެގމަކަށް  އެ  ކައ ށްބަދަލ ަގިއ  ހ ންނަ  ތްރޫކޮށްސިލ ންރަށ ަގއި    އެ   ތައް 

ތައް ކ ރަން. ބައެއް ފަހަރ  ހަމަ ކަންތައް  ފަސޭހަވެެގންދާނެ އެ  ތަށް އެ މީހ ންނަށް ވެސް މާ ހި  ޖެްއޔާކ ރެިވއް  ކަންތައް

ވެރިންއ ޅަނދ  ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގދޯ  ަމސް  ،ފަހަރ ެގ  އެނިފަހަރ ެގ  ގ ޅާފައި  ބ ނޭނޑ މެންނަށް  މިހާރ  މަންނަމެ ތި  ،ބަ    ން 

ޮގތަށް  ނަސް  ދިރރޯޑްވައެއްކަލަ  މީތި   ނީ. މިވެނި  އ ޅެ  މި  ނޭވެެގންހަމަެގ  ފިކެޓެއް ސެޓް  ކޮންމެެވސް ސަލާމަތީއާކ ރާ 

ތިމަންނަމެންތެރޭ އްެގ  ދ ވަހެ އާނ ކ ރެަގއި  އޭތި  ވާނަމަ  ިވއްޖެނަށް  މާކަނޑ ަގިއ    ،ކަމ ަގއި  ދެން  އަރައޭ.  އެބަ  ފައިން 

ލ ަގިއ  ެގ ބަދައޭ ؛އައިސް އޭތި އާކ ރަން  . މި ޖެހެނީ  ލެ އަންނަންނޫނީ މާ  ،ވެސް ރަށަކަށްދާންޖެހެނީ ކޮންމެ   އޮވެފައި މި

ކަންތައްތަްއ    ން އެވެސް ރަށ  ކައ ންސިލ   ނ ންީގިވްއޖެއްޔާ ޔަ އިމ ކ ރެާގތައް  ފެސިލިޓީއެ    ޑަށްރަށްރަށ ަގއި ައޅ ަގނ   އެ

މާ އަ  ބަލާނެ.  ކޮންމެ    . ނެންނާކ ރިން  އަނެްއކާ  ނޫނީ   މި  ދޯނިފަހަރާއިދެން  މީހ ން  ތިމާެގ  ބޭފ ޅ ންެގ  ެގންގ ޅޭ 

  އްސަކާ ޓެ . ދެން ކޮންމެވެސް ރައްތިބޭމާލެއަކ  ނެއް  ވާނެ ބަިއވަރ  މީހ ންތަކެއެ ކަންތައްތައް ކ ރ    ނޫނިއްޔާ  ،ޓެހިންރައް

،  ފަހަރ ެގ ވެރިންނިދޯ  ލ ަގއި އެދަޫގ ޮގތަކަށް. ޭއެގ ބަދަނއ   ނީކ ރަންޖެހެމި  ތަކ ން  ޮގ  ޅަިއެގން ކޮންމެެވސް އެހެންގ 

މީހ ން ބޭފ   ،ތިމާެގ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  ޅަކ   ކޮންމެވެސް  ދޯނި  އެ  އޭނަ  އެހެންވީމާަގއި.  ރަށެއް  ންނައޮހ ންނާނެ   ،
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ކަންތައްތަްއ   އެ  ރަނަގޅަޮގސްެގން  ވެސް  މާ  ކ ރާ  މިށް  އަނެކަންތައް  އެބަ.  އަދިވެސް  ތެރި  އިްއޒަތް  ހ ރިޅ ަގނޑ  

އި  ،ރައީސް ބެހޭ  ިމ  ވަރަޮގތ ޞްލާޙާ  އެކަމަކ ން  ވާހަކަދައްކަން.  ބަިއވަރ   މިވެސް   ށް  ައޅ ަގނޑ   އިހަށް ގ ވަ   ،  ތ  

 ށްލާން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ކ ރ ކޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރާމް ޙަސަން. އްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްދި .ރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ކެވ ން:ހަކަދެއް  މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާދިއްަގރ  ދާއިރާެގ

ވަރަށް ގ ޅ ންހ ރި ބިލެްއ    އާތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދ  ހެނދ ނ ެގ ަވގ ތެްއަގއި ވެސް ވަނީ މި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ.  ފަހ ށަހެޅި އެއްަގމ   ލާމަރ ކަ ؛އެއީ  ދަތ ރ ފަދެން  ކަނޑ   އަންނައިރ ަގއި  ބަދަލ ތަކެއް    ތ ރ ެގޒީ 

ކައ ންސިލ ންރަފަހައ ޅަނދ  ވެސް  އ ވޭނޭ  ޚިދ މަތްދެ  ށް  މި  ނ ވަތަ  ދެއްކ ާމއިޅަނދ ފަޮގތް  ފީ  އަދިވެސް    ، ހަރ ެގ 

ޚިާގތ  ެގން  ޅިގ   ހަރާނދ ފައ ޅަ ޚިދ މަން  އެ  ކައ ންސިލ ން  ދިނ މަށް  ދެވޭދ މަތް  ރޭވިެގން  ނޭތްތައް  ދިއ މަކީ  ޮގތް 

ޮގތް.   އ ޅޭ ބަދަލ  ފ ރިހަމަކޮށްލެވޭނެމި  ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެސްެގން ކަޒީބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ލާމަރ ަގއަޅ ަގނޑ  

ވި އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ެގ    ،ސްނާލަންޖެހޭމީަގއި  ބޭނ މަކީމަލާމަރ ކަޒީ  ބާރ   ، އިަގނޑ    ިއ،ވެރިކ ރ ވަކައ ންސިލ ތައް 

ލިބޭ އާމްދަނީން    ތް ހަދައިދިނ ން. އެއީ އެދަނީ ވެސް ލިބޭނެ ޮގކައ ންސިލ ތަކަށް އާމް  އިވެރިކ ރ ވަ ތައް ބާރ ލ ކައ ންސި

މަގ ފަހި ދިނ މަށް  ޚިދ މަތް  ބަނދަރ ށްރަރަ  ރެވެނީ.ކ ރައްޔިތ ންނަށް  ސެންޓްރަށ ެގ  މިއަދ   މި ތައް  ަގވަރމަންޓ ން  ލް 

ބަ އެ  ފީއިއެއިރ ަގިއ  ހ ންނަކ ރެވިފައި  ޔާފައްތިއ ޅަނދ ފަހަރ     މި  ތެރޭގައިކ ެގ  ތަނދަރ ހަދަނީ.  އަދި  ން  ނެގ ާމއި 

ޮގތްޮގތ ން ކައ ންސިލ ތަކ ން އާމްދަނީ   ހެންޮގސް އެކިމި  ،ނެގ މާއި   ން ނެޭގ ފީތައްއިމި  ،ޕާކިން މަގ ަގއި  ހަދާ   ؛މަގ ތައް

ކައ ންސިލ ތަްއ  ހޯދ މަ ޚިދ މަތް  ާގތ ންކީ  ބޭނ ންކޮށްެގން    ،ލިބި  ތައްއާމްދަނީ  ކ ންތަދޭ  އާމްދަނީ  ރަްއޔިތ ންނަށް އެ 

ތެރެއިން    ެގމި ާގނޫނ   ،ޒ ކ ރެވިލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އެބަ ފ ރ ޞަތ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ލާމަރ ކަދިނ މަށް   ތައްމަތްޚިދ 

ސްނ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ެގންގ ޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިހޯދ މ ެގ  ނީ  އާމްދަ  ކ ންހެދޭ ގަވާއިދ ތައް ބޭނ ންކޮށްެގން ކައ ންސިލ ތަ

މ ން ހެދޭ މި ދެންނެވި ވިސްނ   ،ތަކަކީހެދޭ ގަވާއިދ ގ ޅިެގން މި     މިއާޮގތ ންއެ މާ،  . އެހެންވީަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންއަޅ 

  ، ކަމެއް. މިހާރ ވެސް ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި  ަގިއ ވަރަށް މ ހިންމ ލ ކ ރާ ޮގތ  ޑ  ަގބޫދިއ މަކީ އަޅ ަގނ ވެެގން  ަގާވއިދ ތަކަށް

ދާއިރާއަށް  އަޅ ަގނޑ  ެއބަހ ރިެގ  ރަށްރަށ ަގއި  ބަެއއް  ޑިންީގކ ދި  ނިސްބަތްވާ  ހ ރި  ރަޖިސްޓްރީހަމަ  ތައް  ކ ދި  ނ ކޮށް 

ާގތ ން މި މަންޒަރ  އ ންސިލަށް  ކަ ދިއ މ ން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ވެެގންތަށް ބަދަލ ޮގމި  އެޑިންީގތައް އެބަހ ރި.  

އެ ފަށާނެ.  ކައ ންސިލަށް  ފެންނަން  އަޅ ަގ  ،ޓ ކ ރ މަށްރެިގޔ ލޭ  ހިސާބ ން  ވެސް  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ނޑ  
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އަންނާނެ އެއް  .  ފަސޭހަވެެގން  ރަށެއްަގއި  ؛ރަށ ންއަދި  ކައ ންސިލ ޕާކ ކ ރ މަށް    އެ  ބޭނ ން  ޖާަގއިެގ  ން ދެވިފަިއވާ 

ކައ ންސިލަށް ޖެހޭ  ންއިއެ   ކޮށްެގން  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދަސްކ ރަން  ނަަގން  ފީއެްއ  އ ޅަވެސް  އެ  އަދި  ނދ  . 

ދިއ ަމކީ  ނެިގެގންވެސް ކަހަލަ ފީއެއްވެސް ކޮންމެން  ބަނދަރ ވަންނައިރ ަގއި އެ  ރަކަށް  ކ މެެގންޮގސް އެހެން ބަނދަނި

މ ހިންމ  ކަމަކަށްޑ ައޅ ަގނ ވެސް   ހަމަ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  މިކ ރާމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ވާނެ.       ސަރ ކާރ ން 

ކަމަކ  އެީއކީ ދެމެހެއްޓެނިވި  ެގނ ވަނީ. އެމި  ޤީ  ކަށް ތަރައްތަ ރިހާ ދިމާެގން ހ ބޭނ ންކޮށް  ލޯނ  ނަގައިެގން ލޯނ    ،މަކީކަ

އެޮގ މިރ ކަތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ލާމަ ކަން ހިނާގނެ ގޮ ތެްއަގއި  ާގނޫނަށް  ބަދަލާ  ޒީ  ންެގ  ތ ރަްއޔިކީަގއި  އެ  ެގނެވޭ 

ދީެގން ނޫނީ    ރަްއޔިތ ން ފައިސާ ކަމެއް.    މ ހިންމ   ދިއ މަކީވެެގން   ޮގތް  ެއއް ނެޭގނޭވަރެްއެގ ފައިސާ  ކޮންމެެވސް  އަތ ން

ތައް ަގވާއިދ   ދެންނެވި ޮގތަށްމި ތިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،    ދަރާދަރަ  ހަމަ  . އެހެންނޫނީސަންޖެއް ނ ާވނެމ އް  އްކާރެސަރ 

މި ިވސްނ މ ެގ  ދެންހެދޭއިރ ަގއި  ހެދިެގންނެވި  މ ހިންމ  ދިއ މަކީ  ަގާވއިދ ތައް  ކަމ ަގއި    ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް 

ދެން   ތާއީދ ކ   އަށް މިފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ދަތ ރ ފަިމއަށް  ރަން  ހަމަ  އ ޅަނދ ނ ވަތަ  ތ ރ ެގ  ެއްއަގމ     ގެ ެއްއަގމ  

ވަނީ ބަހ ސްކޮށްފަ. އެެވސް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި     އަޅ ަގނޑ މެން މިއެއަށް  ،ނ  މިއަދ  ހެނދ ނ  ހ ށަހެޅިާގނޫ

އަޅ ަގނޑ    މާލޭެގ    ،މާލޭގައި  މިހާރ  ؛ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ  ސަރ ކާރާިއ  މަރ ކަޒީ  މި މާލޭަގއި  ކައ ންސިލަށް 

ދޭއިރ  ވިބާރ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  އި  ،ސިލ ންކައ   ،ސްނަންޖެހޭަގއި  އިމ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ތެރެއަމަރ ކަޒީ  ވަދެ  މ ެގ  ށް 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ     ކަެމއް ނޫން.  ލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކޮށްެގންވާނެއ ނދަޫގކ ރ މ ެގ ކަންކަން ކ ރ މަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

 އިމ ެގ  ކ ެގތަ އެ ކައ ންސިލ އަދި  ކީއި ހ ރިހާ ކައ ންސިލ ތަކ ން ވެސް ބޭނ ންކ ރ މަތ ގަ ރަނަގޅ  ޮގ  ،ޮގތ ަގއި   އޭެގ ހެޔޮ

  ދިޔަ އިހިނަގ  ން  ކައިތަކ ގަ ކާރ މިދިޔަ ސަރ   ،ެއހެންނޫނިއްޔާ  އް. އެ ކަމެ  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ ވެސް މ ހިންމ ތެރޭަގިއ  

އޮތް ސަރ ކާރެއް   ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ވޭ މިހާރ  މި ހެން ވާނީ. އެކަހަލަ  އިހީވަނީ ފެނިފަ  ތް އަޅ ަގނޑަށްޮގ

ބާރ އަޅާނެ  ެއއް.ޕީއެމް.ޑީ   އަދިވެސް   މިއީ  ފެންނަމ ންދާ  ހާރ މި  ެއހެންނަމަވެސް،  މަކަށް.ކަ  ެވސް   ، ޙަޤީޤަތެއް 

ން.  ކަކ ރ ވާ ރިމަތިކ   އްތަސަރ ކާރަށް އެ އ ނދަޫގފަހަރ  މަރ ކަޒީ    ބަެއއް  އި ފަހަނައަޅަންސިލ ެގ ިއންސިލ ން ކައ ކައ ން

ަގިއ  އެ ޑިސިޕްލިންެގ ތެރޭ ކަމެއް.    ނެޖެހޭވިސްނަންކައ ންސިލ ތަކ ން  ަގއި  ތ ބޫލ ކ ރާ ޮގހެންވީމާ، އެީއ އަޅ ަގނޑ  ަގއެ

 ތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ. އާމަސައްކަތްކ ރަންވާނީސިލ ތަްއ އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށް ކައ ން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  .ޝީދ ރަ ދ މ ޙައްމަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ްއކެވ ން: ކަދެވާހަ  ޝީދ ދ  ރަމ ޙައްމައ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   މައްޗަންޮގޅީ
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ިއއްޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތާއީއާދެ!  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ހ ށަހެޅ ްއިވ  އެމް.ޕީ    ، ންދ ކ ރަރި  އެ  ރާޢީ 

 ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   !އާދެން.  ހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަފ ރި  އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

  ޒީ ާގނޫނަކީ ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް އެކަލާމަރ   ،އާދެވ ނ އިރ ހިސާބަށް    ެގން އެތަންފީޛ ވެ  އިފެދިފަމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އ ލާ

ރަށެްއގެ   ،ދެްއެގއްޙަރަސަ ސިޓީއެއް  އްކައ ންސިލެއެ  އަދި  އިރާއަކަށް  ދާ  އެ  ެއީއ  އަދި  ެއކަން   ،ވިޔަސް   ެވއްޖެއްޔާ 

ފ ރިބާރ އަށް  ފ ރިހަމަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ބާރާެގ  ލިބިފައިވާހަމަ  ާގނޫނެއްއެކ   ާގ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެ  ެއާއ   ؛ނޫނަކީ. 

ވަރަ ކަންތައްތަތަޢާރ ޟ ވާ  ިގނަ  ކަންތައްތަކެށް  ހ ރިހާ  އެ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި.  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަހ ރި  ވެސް    އްކެއް 

  !ން. އާދެހަމަ ވަރަށް އ ފާކ ރަ އަޅ ަގނޑ   ،ރައްވާތީ ން ކ ކަންކަ އިސްނަންަގަވއިެގން މިހަަމ ން ސަރ ކާރ  ،ބަދަލ ކ ރަން

އެްއަގމ   ކަނޑ އެޮގތ ން   އަދި  ދަތ ދަތ ރ ފަތ ރ   އިޞްލާޙ ތަކަށް    ވެސް  އިަގފަތ ރ ރ   ހ ންނަ  ވަރަށް  ހަމަ  މިހެން 

މާލޭަގއި    ށްމިސާލަކައިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަމަކީ    ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ އެއް  ޖެހޭ.ކ ރަން  ބައެކަންކަން    ރިހަމައަށް އެފ 

ފައި ހ ރީ ކިތަްއ  ލ ަގއި ރަޖިސްޓްރީކ ރެވިމާލޭ ސިޓީ ކައ ންސި  ވެސް ނޭނޭގނެ  ށްސިލަށް އަދި އަދަޓީ ކައ ންމާލޭ ސި

މަސް މަސްދޯނިތޯ  މަސްދޯނި.  ައދި  ނޭނޭގނެ.  ތިބިތޯ ވެސް  ބަކ މަސްވެރިކަން  ؛ތ ރ ދަވެރިން  އި  ގަ ސިޓީ  މާލެޔަކ   ރާ 

ނޫނިއްޔާ ބޯޓ ފަހަރ   ،ދޯނިފަހަރ  ،ހަރ ޗ ފަިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލޯން ބަތިބި އެކަށް  ންމެ ބަޔަކިތަނޭނޭގ  ތިބޭކަން ވެސް 

ެވސް އެނޭގ ބަޔަކ  ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި   ލްސް ކަމެއް  ކިތައް ވެސެތިބެނީ  ަގއި މާލެ ސިޓީ   އަދި

ހިނަގމާލޭަގ ؛އީސްރަ ހަމަ  ރަޖިސްޓްރީކ ރަން  ފަހަރެއްަގިއ  ެއކަމަކ  އިިއ  ވަދެވިދާނެ.  މިނިސްޓްރީައކަށް  ޮގސް    ލާފަިއ 

އެކަން ވަރަވީާމ،  ކ ރަން   ރަށެއްަގއި  ތަކ ެއއީ  ބޮޑ   ިއްއޒަތްށް  އެބަވޭ  ާގނޫނ  ލީފަކަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ރައީސް.  ތެރި 

ފ ރިހަމަ ބާރ ތަކެއް   އަޅ ަގނޑ މެން އެއަށް  ،ފާހަގަވެެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން    ،ނ ިއރ ނޑ މެންނަށް ެގނެވ ަގއަޅ 

 ؛ންސްތައް ެވސްސަލައިޙަްއދ ން  ރެވޭނެ ޮގތަކަށް އެ ސަރަރެިގޔ ލޭޓ ކ    ، ބެލިންކަންކަ  އެ    ޮގތަކަށްދިނީ ސަރަޙައްދީ

  ތައް ނޫނިްއޔާޒޯންންގ  ވިދާޅ ވާހެން ޕާކި  އަދި އެ  ،ރިމަނާކ ރ ން ިވޔަސްދި އެއީ ޖޫރ ން ވެސް އަޖިސްޓްރީކ އެއީ ރަ

ެއ އަތޮޅަކަށް    އެ ރަށެއް ނޫނިއްޔާ ކަން ކ ރ މަށް.  ޗާޖ ކ ރ މާިއ އެ ކަން  ންއެ ތަންތަނ   ިއ،އް ކަނޑައަޅަސަރަޙައްދ ތަ

  ެގރަށްރަށ ދަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަތާއަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ންޓަންކ ރ ތި ބައްންނާނެ ޮގތަކަށް އޭވައޭެގ އާމްދަނީ  

،  ން ސާވެެގ ބަރޯއަށްލެޖެހެނީ މާ  ޝަކ ާވއަކީ ތިަމންނާމެން އަބަދ ވެސް މިހަމަ ކ ރާ  ށް  ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނައެ ބޭ

ބަރޯސާވެމިނިސްޓްރީއަ އާދޭސް   އްޔާެގން ނޫނިކަށް  ހ ންނަ  ކޮށްެގން  ަވޒީރަކަށް  ޓީައކަށް އާދޭސްކޮށްެގން  އ ޕިޑެނޫނިްއޔާ 

ރައީސްކ ރާށޭ.    ކަންކަން ާގނޫނަ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ރައްޔިތ ން  ށްމިހާރ   ބަދަލ ތަކ ން  އަންނަ  ނިންމ ންމި  ެއ   ؛ެގ 

  ޖެހޭނީ ެއއަށް ، ކަމ ަގިއ ިވޔަސްންމެ ބަޔަކ  ައއި އަކ ން ކޮންމެ ޕާޓީ ކަށް ިވޔަސް އަދި ކޮޔަ ކޮންމެ ކ ލަނިންމ މަކީ އެއީ  

 މާލޭަގއި ިމއަދ    ،އޮތީ  ެގ މެޖޯރިޓީަގިއ މިައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  މާލޭ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މ ކ ރަންތިރާހ އި

ޕާޓީ ވެރިކަންއޮތީ   މެޖޯރިކ ރާ  ާގނޫނ ން އެ  ؟ބަދަލ ކ ރާނީތޯ  ާގނޫނ ސ ވާލަކީ   ؛ސްއެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީޓީެގ 
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ނެ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ   ނ ވާ  އްެގނެ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން ހެދިއި   ،ނޫން؟ ލާނީތޯއިޞަތ  ެގއްލ ވަހ ންނަށް އެ ފ ރ މީ

ނޫން.  ލ ކ ރާ  ަގބޫ ނިންމާއ ސޫލެއް  ރަްއޔިތ ން  އެހެރީދާއިރާތަކ ެގ  އިމީ  އެ  ،ފައި  އެ   ތިރާމާހ ހ ންނަށް  އެއްކޮށް 

އެމީހ ން ދީޮގނޑިތަ  އޮތީ  ނަށް  ބައް  އެ  ރައީސް،އްޒަތްތެއި  ޖެހޭނީއެނެގންށް  ޔަކަފަ.  ޮގތ ން  ރި  ތައް ޕާކިން  ާގނޫނީ 

އަދި   މިނިސްޓްރީ މެދ ވެރިކޮށް ވިޔަސް  ދި. އަންމަޝްވަރާކ ރެިވެގ  ހަމަ   ވެސް  ޖެހޭނީ އެ މީހ ންނާޅަންވެސް ކަނޑައަ

ޓްރާންސްޕޯ މިނިސްއެީއ  އޮޓްރީޓ   ރެ ަގިއ  މާލެ  އެ   ިގޔ ލޭޝަނާ ންނަ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލ ން   ޓީ ސިއްޮގތަށް   ،

ލައިސަ މި  ކައ ންސިލ ން  ސިޓީ  މާލެ  ކ ރިއަށް  ގެ ންސްދެކޭޮގތ ަގއި  ހަމަ  ވެސް   އަދި  ންޖެހޭނެ.ެގންދަ  ކަންތައްތައް 

ވެސް  ޖޫ ދެކޭޮގތ ަގއިއަޅ   ނީހޭޖެންެގނެނހަމަ  ރިމަނާތައް  ޕާ  .ަގނޑ   ޕާކިންކިއެީއ   ؛ންކިއަދި  ރާއްޖޭަގިއ ހާ  އެއްތޯ 

ކިތަ  ؟ނީހެދޭ ނޫނީ  ސަރަޙައްދ ގަ މާލޭަގއި  ެގންގ   އިއް  ެވހިކަލްތޯ  ެވސްކިތައް  ެއްއޗެ ؛ޅެންޖެހެނީ  ވެސް  އެ  ހިތައް 

ރައީސްކަނޑައެޅެންޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި  ދެކޭޮގތ ަގއިއަ  ، ނެ  އެއީ  ޅ ަގނޑ   ކައ ން  ސިޓީ  އެނެގންޖެހޭނީ. ސިލަށް  މާލެ 

ރައީސް، ނެގންއެ  އިރަށެއްގަ  ިއއްޒަތްތެރި  ނޫނިްއޔާއެ   ޖެހޭނެ  ރަށެއްަގއި  ކިތަްއ      ެގންގ ޅެންޖެހޭނީ  އަތޮޅެްއަގިއ  އެ 

އެްއވެސް  ކަންދޯނިފަހަރ  ތަރައް.  އެ  އެ  ހާލެއްަގއި  ެއްއވަރަށް  ކ ރިއަށްދާއިރ   ޤީއާ  ނަ ހ ންިއ  ެވސެލްތަކާތަރައްޤީ 

ެވސް    ބޮޑ   އެބަ  ،ސަރަޙައްދ  ވިޔަސް  ބަނދަރ   ،ނދަރ  ވިޔަސް ބަ  އެއީ  ،ވާނަމަ  މަށްކަެވެގންދާ  އ ޅަނދ ތައް އިތ ރ  

އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނިންމ އަ  އެ  ، ކ ރަންޖެހޭ.  ނިންމާ  އެ  ކިތޮޅެްއެގ  ެގންގ ޅޭނީ  ސަރަޙަްއދ ތަކ ަގިއ  އެ  ތަްއ މަކ ން 

އެ ކަންކަން    އިބަލަ  ްއސެއްތޯއްޗެ ންޖެހޭނީ ކޯަގއި ެގންގ ޅެތަކ ދަތ ރ ފަތ ރ   މ އެްއަގ  ،ދޯނިފަހަރ ތޯ  އޮނޑި  ،ހަރ ތޯދޯނިފަ

އަ އެ ސަރައިއްސްލ   ނިންމަންޖެހޭނީ  އެއީ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ނިންމ މެއް. ޙަ ޒަތްތެރި  ނިންމާ  އްދަކ ން 

މީތި ހަމަ ކޮމިޓީ  ށް ތާއީދ ކ ރަން.   ފ ރިހަމައައެހެންވީމާ، މިޮގތަށް މި އަންނަ އިޞްލާޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް

ސް އް ވެ ދ މަތްތަޚިެގ  ސްލަިއސެން  ތަކަށްރަޙައްދ ސަ  އެ  ،ހަމަ އެދެން  ޑ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނ  ކަންކަން  މަރ ޙަލާަގއި އެ

 ދޭ   ަގއިއްދ އަދި އެ ސަރަޙަ  ،ރިމަނާތައްޖޫ  ތަކާއިރަޖިސްޓްރީށް ފަހިކޮށްދިނ ން. އަދި  ކަޮގތަ  އެ ސަރަޙައްދަކ ން ނިމޭނެ

ލޭޝަނެއްެގ  ޔ ންނަ ރެިގއޮ  އިފަ ޅާއަެއއީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަ  ؛ހ ރިހާ ޚިދ މަތްތަކެއް އެ ސަރަޙައްދަކ ން ދެވޭނެ ޮގތެއް 

ިއއްޒަތްތެރި   އ ން.ތެރެއިން ެގންދި ހާވެސް ފަސޭހަ ނިޒާެމއްެގ ވީ ،ޑައެޅޭނެ އް ކަނކ ރެވޭނެ ިއންތިޒާމެ ކަންދަށ ން އެކަން

ކަންކަން   ސިޓީން ވެސް ހަމަ މި  ހަތަރ ސިޓީއެއް ޮއވޭ. އެ    ހަތަރ ޖޭެގ  ރާއް  ، ފާހަަގކޮށްލަންރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

މަ  ހަ  ކަންރަށް ބޮޑަށް އެދޭތީ. އެހެންވީމާ، އެން ހަމަ ވަދިނ އިހަމަ ކަނޑައަޅަތަކަށް  ހަމަ މި އ ސޫލ ން ެގންދެވޭނެ ޮގ

  ޓަކަިއ. ފ ރ ޞަތަށް އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވިކ ރިރަށް ބޮޑަށް ޝ ވަ. ފާހަަގކޮށްލަން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އަޅ ަގނޑ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އަރ ވަނީ  މިހާރ   މި  އިއްޒަތްތެރި   ެގދާއިރާ ދ މެ މާފަންނ  ފ ރ ޞަތ  

 ފަހަރ . މިއޮތްނެގ ން އެބަ ޖަހާއިރ  ޯވޓ  2 ؛ތްތެރި މެންބަރ ފ ރ ޞަތ . ިއއްޒަދެވަނަ    ށް،ދަރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ 

އެހެންވީާމ،    3ަގންނަވާނީ  އި ވަޑަލިބި ފ ރ ޞަތެއް.  ހަމަވ މާ  3މިނެޓ ެގ  އޮފް    މިނެޓ   މައިކް  އަޅ ަގނޑ   ެއއްކޮށް 

 ަގއި.  މޭޒ  އިދާރީ ނަންކޮށްލ މަށް ދަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ އިބްރާހީމް ރަޝީެގ މެންބަރ  ދ  ދާއިރާމާފަންނ  މެ

ރާތަކަށް  އިދާރީ ދާއި  ލ ން އ ސޫޒީލާމަރ ކަ   ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަސައްކަތަކީ  ސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ޢީ. ހަޅާފައި ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާށަހ   މިފަރާތ ން. އަދި    ެގޞްލާޙެއް ސަރ ކާރ  ފައިވާ އި ހެޅިބާރ ދިނ މަށް ހ ށަ

އި ިއއްޒަތްތެރިމި  ސ  ރައީސް  ޞްލާޙ   އަޅ ަގނޑ ެގ  މި  ،  އ ފެޤަާވލަކީ  މިއަދ ދ އ މ   ޤައ މ ަގއި  ؟ ތޯއޭނީ  މި 

މިނިސްޓަޓް ރައީސ ލްޖ ރާންސްޕޯޓ   ެއައށްފަހ   އަދި  ބޭފ ޅެއް  ކ ރެްއވި  ބޭފ ޅެ ކަން  މްހޫރިއްޔާރ ކަން  ވެސް  ކ ރެްއވި  އް 

ޢަބްދ ލް މައ މޫނ   ެއއީ  ނިމިެގޤައެބަހ ރި.  ވެރިކަން  އެ  އެ ޮގންއްޔޫމް.  ވެރިކަންތަކެްއ  އަްއސި.  އަނެއްކާވެސް  ށްފަހ  

  ދޯނީގެ ޔާފައްތި  ،ޔާރަށ  ފައްތި ؛ޔާފައްތި  ،ކަމަކީ  އ ޅޭ  މިރަން މިހާރ   ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ އްސި. ައއިއިރ  އައި 

އޮޑިސަލާމަާއއި  ޔާފައްތި ސަލާދޯނިފަތީ  ނާންނާހައްދަން    މަތީހަރ ެގ  ޮގތަކަށް  މާލެ  އަތޮޅ ތަކ ެގ  ނެ  ކޮށްދެވޭތޯ  ެއކަން 

ޕީން  ވަނަ އަހަރ . މި މަސައްކަތް އެމް.ޑީ. 2021ސައްކަތްކ ރަނީ. މިއީ ނަށް މި މަންރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ  ،ތ ންނަށްރައްޔި

އަހަރ    2009ފެށީ   ފަށަ  .މަޖިލީހ ން  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ވަނަ  ބައޭރ   އ ޅެނިކޮށް  އަނެއްކާވެސް ޣާއިެގން  ވާތްކ ރީ. 

ޮގތެއް. ެއ    ނެތީ ހައްދަން މާލޭ ނާންނާމަދޯނީެގ ސަލާ ؛ސަލާމަތީ ހ ްއދަ  ެގ މަސައްކަތްކ ރަނީ ރަށ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ރަޖިސްޓްއޮޑި އާދޯނިފަހަރ ެގ  މާލެ  ރީ  ރަށ ކ ރަން  ޮގތަކަށް  ލިނާންނާނެ  ޚިދ މަތް  ެއ  ޮގތެއް ން  ބޭނެ 

ރ ަގިއ  ޒަމާންވީއި   މިހާސ ވާލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ކީްއެވެގންތޯ  މެންއަޅ ަގނޑ  ؛ރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެޖައްސައިދިނ މަށްހަމަ

އޮތީރަށްރަ ނ ދީ  ބާރ   މި  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެރިކަމ ެގ ؟ށ ެގ  ވެސް  ދ ވައަހަރ   5  މިދިޔަ  ކޮބައިހިނގައްސް  ތޯ  ޖެ. 

މާލެ  ؛މާލެ  ޔިތ  މީހާރަށ ަގއި ހ ންނަ ރައް ؟އަކީތަރައްޤީ ޮގތަށް ރަށ  އަންނަން  އޮޑިދޯނިފަހަރ  ދ އްވާ މީހާ  ން  ނ ޖެހޭ 

ކ ރާރ ކޮށް ތެރޭަގއި ތަ  ެގޕެންޑަމިކ މި  ؛ ޞަދަކީ ސަލާމަތީ ހައްދަންމަޤްމި ބިލ ެގ    ،ކ ރަނީމި މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން

ފާހަަގ ނ ހެއްދިސަ  ،ކ ރެވިެގންދިޔަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަޅ ެގން  ލާމަތީ  ތިލަފ ށީ އަނެއްކޮޅ ން    ،ތެރޭަގއިހ ޅ މާލޭ 

ޮއޑިދޯނިަގިއ ރައަނެއް ދިމާލެއް   ،ތެރޭަގއި ފަޅ    ތާށިވެފައިކީްއެވެގންތޯތަން.  ތިބި    ފައި ށިވެއްިވ ތާހަރ  ނ ދ ފަްއޔިތ ން 

ރާއްޖެެގންނއެ؟ ތިބީ ޖަޒީރާ  މިއީ  ރާއްޖޭެގޖެހޭ  ޖަޒީރާ  މި  ނަން  ެއއްކަން.  އިއްޒަތްތެރި    ބ ންމިހާހިސާ  ައއީ   ވެސް 

ބިލ ެގ މި  ވާހަކަތަ ރައީސް.  މި  ކަށް  މައްސަލަތަ ވ ރެ  ވަރަވާކ ެގ    ދެއްކ ން  މ ހިންހަކަ  ދައްކަންމ ށް  މި   ،ޖެހެނީ. 

އޮފް ޓ ލީޑަރސް  މިހާރ   ދިެވހިރާއްޖޭަގ ؛މޯރޯ  އަޅަ  3އި  މެންބަރ ންިއެގން  ތާކިހާ  ތިބި    4އަދި    ،ނާއިމަޖިލީހ ަގއި 
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ކ ރީެގ    .ކީތަފާތަރޭަގއި ރަީއސް ނަޝީދ  ެއ ވިދާޅ ވީ    ރައީސް،  ޒަތްތެރިއްއި   ،ކީތަފާތަ  ޑަރ ންނާތާކިހާލ ަގއި ތިބި ލީ 

ވިދާ  ، ނަމަަގއި  އް ސަރ ކާރެ ހ ންނާ  ޅ ވިނަމައެހެން  ކ ރިމަތިލާނަމޭ.  މަތިއި.  ލ ަގޖަނީ  މިހާރ   މި ންތިމަންނަ    ނަ 

ރައީސ ލް ވާދަކ ރާނަމޭ  ދިވެހިރާހ ންނާނަމަ  ބ ނިރިއްޔާ  ޖ މްހޫވެރިކަމ ަގއި  ޖަލ ަގއި.  ރަސްރަސްކަލ ންނާިއ ނީ  އްޖޭެގ 

މީ  އިރާއްޖޭގަ  އ ވެރިކަންކ ރި  އެ  . މެރީ  އިލަ  ށްޖަލަ  ،އިފައްތަ  ކަނޑ   އި،ބައިންދަލ ހ ން  މި    19ޖެންޑާ  ތަފާތަކީ 

ތެރޭަގއި ދައްކާނަން. ވާދަވެރި  ރާދަފ ޅ ން އެމް.ޑީ.ޕީއިهللا  ؛ރި އިންތިޚާބެއް ކްރަސީަގއި ވާދަވެމޮރާއްޖޭެގ ޑި  މި   ނީ.ފެންނަ

ތަނަށް އިން  ޖަލަށް. އެ ޖަލ ަގިއ ލާފައި މައ މޫނ އި. ަމއ މޫނ  ލީ  ގަ ޕީ.ޕީ.އެމްނެތޭ   ؟ދެއްކޭނީ ކިހިނެްއތޯ  އިންތިޚާބެއް

 ދޫނިދޫއަށްޑ    އަޅ ަގނ ލ ަގއި އިންދާއ މޫނ  ޖައި މަމ ަގެވރިކަ  ންަގއި. އެއީ ޔާމީސަ އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދެއްކީމޭ ދޫނިދޫގޮއް

ޖެހިއިރ ަގއި.    5  އޭރ   ،5:30ހ   ދިނީމޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ފަތި  އްދޫަގއި އިންނަ ތާނަގއި ސްޕީޗެޮގސް ދޫނި

އެންމެންރިހ  މެދ   ހާ  މާފަންނ   ޖަލަށް.  މާ  ހ ރިހާ  ތިބި  ތިބިްއޔާ  ޖަލަށް  ން،މައިދާއިރާަގއި  ވެސް  . އަންހެނ ންތައް 

ށ  ރައްޔިތ ންނަށް ދައްކަނީ ރަކަމި ވާހަނޑ . މިހާރ   ތްފައި އޮތް ަގއެހެންވީމާ، ެއއީ މިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި އެ މީހ ން ަގ

  މި ދައްކަނީ ޮގތ ެގ ވާހަކަ  ރަށ ން ލިބޭނެހ އްދަ  ނަ ސަލަމާތީއޭ؛އޮޑީެގ ހ އްދަ   ށްއަހާ މީރައްޔިތ  ރަށ  ؟ކޯްއޗެއް ދޭން

 ޤީ ލިބިފައެއްނ  ހ ރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ތަރަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ންރިޔާސަތ 

 .  ޅަނދެްއަގއިދޫއަށް ވަޑަިއަގތީ ކަނޑ ދަތ ރ ކ ރާ އ ދޫނި މެންބަރ . އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ހ ރި ކަން   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 8

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ވ ން އެދެން.  ޅ ތައް ޗެކްކޮށްލެ ތެރި މެންބަރ ންެގ ކާޑ ކޮ ނެގ މަށް. ިއއްޒަތް މިއަދ ެގ ވޯޓ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ

މެއް  ވޯޓެ   3 އިްއޒަތްތެރި  އެބައޮތް.  ނެގ މަމިއަދ   ވޯޓ   މިންބަރ ން  އިނޭގތޯ.    ށް  ޗެކްކޮށްލަްއވާކާޑ ކޮޅ ތަ ދަނީ  !  އް 

ސަރ  ވޯރަތަމަ  ފ   ދ ެގިމއަ!  އާދެ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ދާިއރާެގ    ،ތ ންފަރާ  ރ ެގކާޓ .   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ 

ނިހާ ދަ)   2009/5ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ދ މ ޙައްމަދ   ާގނޫނ ފަތ ތ ރ އެްއަގމ     (އަށްރ ެގ 

މަޖިލީހ ެގނައ މ އިޞްލާޙ  ބިލ   ބަލައި  ންެގ  ފެނިވަމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  މެދ     ަގތ މާމަޖިލީހ ން  ންނަވާ  ޑަިއަގންނަށް 

 ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ވޯޓ 
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    އަދަދ :ލަ މެންބަރ ންެގ މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 50    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 48    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    48     ންބަރ ންެގ އަދަދ : ަގއި ބަިއވެރިވި މެވޯޓ 

  25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ސަރ ކާރ  ިއއްޒަ  ،ންެގ  ދާއިރާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާތްފޭދޫ  ނިހާދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ނަންބަރ   ،ތެރި   ާގނޫނ  

ދަތ ރ ފަތ )   2009/5 ާގެއއްަގމ   އިޞްލާ(އަނޫނ ރ ެގ  ބަލައިަގތ މާެގނަޙ  ށް  މަޖިލީހ ން  ބިލ   ިއއް  އ މ ެގ  ރި  ތްތެޒަމެދ  

؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ެވ ތި. 87؛ ދ  ހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަ. މަޖިލީތީޖާމެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަ

އްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  ޓ ދެކަމަށް ވޯ  ނ ފެންނަ. 48؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 50

ފާސްވ މަށް  . 48؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވޯޓ ދޭން

ދ   އްމަދ  ނިހާތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަ ދާއިރާެގ އިްއޒަފޭދޫ   ،ތ ންރ ެގ ފަރާސަރ ކާއެހެންކަމ ން،  . 25؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ 

ނަންބަރ     ،އްވާފަިއވާޅ ހ ށަހަ ާގނޫނ )  5/ 2009ާގނޫނ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އިޞްލާޙ (އަެއއްަގމ   ބިލ  ށް  ެގނައ މ ެގ 

ބަލައިަގތ މާމަ މަޖިލީހ ން    ޖިލީހަށް  ބަލައި  ކޮށްފި.ފާސްމެދ   ބިލ   މި  ފާސްވ މާއާދެ!  ބިލ  ަގތ ަމށް  މި  އެކ  

 .ަގއި ދަންނަވަންކަމ   ވިއްޖެޒީ ކޮިމޓީއަށް ފޮނ މަރ ކަ ލާށްކ ރ މަދިރާސާ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ވާހަ ރިޔާސަތ ން
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ދެވަނަ ވޯޓ .މިއަދ ެގ  ފަރާތ     މެންބަރ އިްއޒަރާެގ  ދާއި  ކ ރެންދޫ  ،ންސަރ ކާރ ެގ  ޢަބްއަ  ތްތެރި  ދ ލްޙަކީމް ބްދ ލްޣަނީ 

ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަނާކ ރ މ ރި ޓެރަ)   32/ 2015ޤާނޫނ   ާގނޫނ ޒަމް  އި(އަ ެގ  ބިލ   ެގނަޞްލާޙ ށް  އ މ ެގ 

 ަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ޑައިށް ފެނިވަންނަތްތެރި މެންބަރ އިއްޒަމެދ   ބަލައިަގތ މާމަޖިލީހ ން 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ބްދ ލްޙަކީމް ޣަނީ ޢަލްބަރ  ޢަބްދ ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެން   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ންބަރ ންެގ އަދަދ :މެ  ލަމ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 51    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 47    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    47     ވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ބައި  ަގއިވޯޓ 

  24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ސަރ ކާރ  މެންބަރ   ތްދާއިރާ އިއްޒަ  ކ ރެންދޫ  ،ންެގ  ޢަބްދ ލްޙަކީމްތެރި  ާގނޫނ     ،ވާ ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ޢަބްދ ލްޣަނީ 

ާގނޫނ   ރިޒަމްރަޓެ)  2015/32  ނަންބަރ  އިޞްލާޙ (އަށްމަނާކ ރ މ ެގ  ބި  ބަލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ  މަޖިލީހ ން  މެދ     ލ  

މެންބަރ ންއި ނަ  ްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ެގ  މަޖިލީ ތީޖާދެއްވި  އަދަ.  މެންބަރ ންެގ  ޖ މ ލަ  ތި. 87؛ ދ ހ ެގ  ބި  ހާޒިރ ވެ 

ްއވި މެންބަރަކ   ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ . 47؛ ބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެން. 51؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން

ތްތެރި މެންބަރ  ެގ އިްއޒައިރާދާ  ކ ރެންދޫ،  ތ ންރ ެގ ފަރާސަރ ކާއެހެންކަމ ން،  . 24؛ . ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 47

ޢަޣަޢަބްދ ލް ނަންބަރ     ،އްވާފައިވާ ޅ ހ ށަހަ  ދ ލްޙަކީމްބްނީ  މަނާޓެރަރި)  32/ 2015ާގނޫނ   ާގނޫނ ކ ޒަމް  ށް (އަރ މ ެގ 
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ެއކ  މި މަށް ފާސްވ މާމި ބިލ  މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ   ފާސްވެއްޖެ.  މަށްޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މައިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ   

 ަގއި ދަންނަވަން.ކަމ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ދ މަތްތަކާރާސާކ ރ މަށް ސަލާމަތީ ޚިބިލ  ދި

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް  ސަތ ންރިޔާ

، 2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012ޒްެގ  ޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޓ . މިނިސްވަނަ ވޯ  3އަދ ެގ  މި

ޚާްއޞަރަރީެގ ޓްޓްއަދި މިނިސް   ރިޕޯޓ ޓް އޮޑި  ވަނަ އަހަރ ެގ  2018 ފަންޑ ތަކ ެގ   ށް ކޮ ދިރާސާ   ރިޕޯޓ ޓް އޮޑިސްޓް 

ޑަިއަގންނަާވ  ނަށް ފެނިވައްޒަތްތެރި މެންބަރ ންއިމެދ     ރ މާސްކ ރިޕޯޓް މަޖިލީހ ން ފާެގ  ނިންމި ޮގތ   މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ލަމ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 52    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 51    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    51     ިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ބަަގއިވޯޓ 

 26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ އަހަރ ެގ    2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012ޒްެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެއާ

 މިޓީންސާކޮށް މާލިއްޔަތ  ކޮޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ ތައް ދިރާފަންޑ ތަކ ެގ    ޓްސްރަ ޓްެގޓްރީއަދި މިނިސް  ޕޯޓ އޮޑިޓް ރި

ހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ މަޖިލީ  .ެގ ނަތީޖާޓ  މެދ  މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯ  ހ ން ފާސްކ ރ މާމަޖިލީ  ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 
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ނ ފެންނަ . 51؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް    ފެންނަ. 52؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ވެ ތި. 87؛ ދ އަދަ

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ކަމަށް ވޯޓ ދެ ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި 

 އޮފް އިސްލާމިކް  ރީޓްިމނިސްއެހެންކަމ ން،  . 26؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 51؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

ސްޓްރީެގ  ނިއަދި މި  ެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓ ނަ އަހަރ  ވަ  2018  ،2017،  2016،  2015،  2014،  2013  ،2012ޒްެގ  އެފެއާ

ފަންޑ ރަސްޓްޓް ރިޕޯޓ    އޮޑިޓް  ޚާއްޞަ  ނި  ެގ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތ   ރިޕޯޓ  ޮގތ ންމި  ދިރާސާކޮށް   ހ ން މަޖިލީ  ެގ 

 . މިއަދ ެގ ވޯޓ  މިހިސާބ ން ނިމ ނީ ފާސްވެއްޖެ.

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

އަޅ ަގ މިނމިހާރ   ބަ  ޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިން  އައިދަނީ  ފަރާތ ންެގސަރ ކާރ   ؛ހ ސްކ ރަމ ން  ދާއި  ،  ރާެގ  މަކ ނ ދޫ 

 އ ޅަނދ ތަްއ  ވާއްދ ކަނޑ ަގއި  )  78/69ންބަރ   ާގނޫނ  ނަ  ،ވާޢީ ހ ށަހަޅ އްވާފައި ދ  ރާރި މެންބަރ  މ ޙައްމަ ތެއިްއޒަތް

ާގނޫ  މާދ އްވ  ބަށް ިއޞްލާޙ (އަނ ބެހޭ  ބިލ ެގ  ފ ރ ޞަތަށް އެހ  ެގނައ މ ެގ  މިހާރ   އިއް ވަޑައިެގންދިސް.  ތްތެރި  ޒަފައިވާ 

ބަރ  ންތްތެރި މެޒަރާެގ އިއް ދެކ ނ  ދާއި  ންޮގޅީޗަމައް   ، މި އަރ ވަނީތ ޞަހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ މިންެގ ތެރެއިން  ރ މެންބަ

 ށް. މަތައިއަޙްމަދ  ޚަ

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްނ  ދާއިރާެގ ދެކ  ޗަންޮގޅީމައް

ސަރ ކާރ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާޝ ކ ރިއްޔާ  މެ  ،ތ ންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މ ޙައްންމަކ ނ ދޫ  ރާމަބަރ     ޢީ ދ  

ނަންބަރ     ،ވާޅ އްވާފައި ހ ށަހަ ދ )  69/ 87ާގނޫނ   އ ޅަނދ ތައްކަނޑ ަގއި  ދ ްއވ މާވާ  ެގނެ(އަނ ާގނޫ  ބެހޭ  އް  ނ   ވ ށް 

ދޭ ައޅ ަގނއިޞްލާޙާ  ވާހަކައަތެރޭަގއި  ދަންނަވާނެ  އިކީޑ   ދައްކާ    މި  ޑ މެންނއަޅ ަގމިީއޭއ  އީސް،  ރަްއޒަތްތެރި   

ހި ދ ތަކާ އެްއޗެއިަގވާ ހި،  ޗެއެއް   ތަކާނ ާގނޫބޭނ ންވާ     ނިޒާމަށްކަޒީލާމަރ   ،ްއ ެގނެއްސަ މެ ނިޒާރ ކަޒީލާމަކީ.  އަ ކަހަވާ

ފައްދޮ  އިފަހ ަގނިންމ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންންވެ  ބ ނާ  ކާކ ރ މޭ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން ؛މި  ވާހަކަައކީ  ދަންނަވާ  މިމި   އީ. 

ނި  މި  ބަދަލ ވެ،  ފ ރިމ ޒާާގނޫނ ތައް  އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެންހަމަވަމ ންދާ   ދެކެވޭ ފަ  އްބައެ  ނަށްވަރަކަށް  ހަރ ފަހަރ  

ރައީއެހެންނޫ  ،ހަކަެއއްވާ އިްއޒަތްތެރި  ބައެއްނީ  ހިތަށްފަހަރ ފަ  ސް،  ވާހަހަރ   މިއީކައަރާ  ސަބަބ ން މީ  ،އެއް  ެގ 

ރައްޔިތ ންނަށޭ ފައިދާވެ އަތޮޅ ތެރޭެގ  ދަ  ެގން  ނިޒާމެމި  ލާމަރ ކަޒީ  އައިމާނީ  ރައް  އިްއޒަތްތެރި  ެއކަމަކ   ސް،  އީ. 

ފާހަަގކ ރެއަޅ ަގ ކަންތައްނޑަށް  ެއްއ  މީދެކޭޮގ  ނޑ ައޅ ަގއެހެންނޫނީ    ، ވޭ  ައންގަ ތ ަގިއ  އެއް  އި  އެނަ    ،އީ ކަންތައް 
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 ؛ ރައީސް ރި ތެތްޒައްެވެގން އެބަދޭ. އި   އް ކެތަ ތި ފައިދާސް މިއިން ވަރަށް ބޮޑެވެ  ންނަށްތ ޅޭ މާލޭ ރައްޔި މާލޭަގއި ދިރިއ 

މިމި ހެއަދ ހާރ   އ   އެްއަގމ   ވާހައަކީ،  އެއް  ދެކެވ ނ   ކަނޑ ެގޅަނދ ފަހަރ ނދ ނ   ދެކެވެނީ  މި  މިހާރ   ވާހަކަ.  ަގއި   

އ ޅައްދ  ވާރ ނދ ފަހަވާ  މިހަކަ ެގ  ކޮން.  ކަމެއިން  މި  ،ވިޔަސް  އްމެ  ވެއްޖެްއޔާމިހާރ   އ ސޫލ ން  އޮންނަ  ހ ރިހާ   ، 

.  އިަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީަގމި ދަނީ މިކޮޅ ަގއި މާލޭ ޖެހިެގންއްަގއި ތޮހާ އެްއޗެއް ޕެންޑިންއް އަިއސް ހ ރިއެްއޗެ

ަގއި އް ދިނ މ އެ ސަރިވސްއެ   ،ަގއި ެއއް ޑެލިވަރކ ރ މ  އިރ  އެ ސަރވިސްދާންެގޖެހިއްތޮ  ށް މިޮގތަ ؛ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

ތެރޭަގިއ    ެގޑ  ވިކޮ   ކ ަގއިސްތަޔަ މަ ނަށް ވޭތ ވެދިންނަ ބޭފ ޅ  ގި ށްޮގތ ަގއި ވަރަ  ށް ހީވާނޑައަޅ ގަ .  އާދޭލަސްތަކެއް    އެބަ

  އެބަ ނަަގއޭ ެއއްމަ ވެސް  ދަން ލީ ހަސެއްށް ލައިސަންނިސްޓްރީއަމިޓް  ޓްރާންސްޕޯ  ،އެއީ   ޑ އިިވެގންދިޔަ ެއއް ވާހަކައަ

މ ން ހަކަދައްކަެގ ބިލަށް ވާހ ރެ ކ ރީެގ އެްއަގމ  އ ޅަނދ ފަހަރ   ރ  މައްސަލަތަކާމަސް. އަދި އެތައް ބައިވަ  ، ދެމަސް

ކޮންެގންދެިވއި މެންބަމެވެރ   އެްއ  ބަދަލ ވެެގން  ޓީއައި.   ،ވިދާޅ ވި  ރަކ ސް  ބޭފ ޅާނީއެހެންނޫ  އައި.ޓީ  ެގއްލި   .  ެގންނޭ 

މިކަ ވެސްއެހެންވީމާ،  ދިމާވީމަ  ކަންތަްއތައް  ތަނެއްސެން  ހަލަ  އެއް  ކަންތައްގަ ޓްރަލައިޒްކޮށް  ކ ރަމ ންދާއިރ   ތަިއ  އް 

ށް  ނޑައަޅ ަގކަމެއް އެ މައްސަލައަކީ. އެކަމަކ     ެވސް އެއީ ނެގ ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ކަށް ނޭނޑައަޅ ަގ. ދެން  ދާނެސްއިއަ

އެއް އި އެފަހަރ ފަހަ  ބައެއް  ،ކީޗަނޭގ  ވަކަހ ރި  ބަރ   ކަން  ބައިވަރ   ލަސްވެންރަށް  ންެގ  މެނޑ އަޅ ަގފަ.  ތައްތައް 

ގ  ،  ކޮމިޓީއަށް ޚާރިޖީ  ކޮމިޓީއަށް  ޅ އެއީ  ކޮންވެންޝަނާއެވިންތަކ ެގ  ސާފ ކ ރަމ ން   ނާ  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތ ން  ބެހޭ 

ހާޒިރ ކ ރެވ ނ    މިނިސްޓަރާޓްޕޯސްންޓްރާެގންދެިވއިރ   މިނިސްއި  ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދި  ބޭެގޓްރީ  ބޭފ ޅ ފ   އެ  ޅ ން  ން. 

ދެންނެވ ނ ނޑައަޅ ަގަގއި  އިރީ ކަ އެކަންފ ކޮށްލަސާ  ނޑ ައޅ ަގ  ،ށް  ބޭނ ންވި  އަށް ންޑިން ޕެކަންތައްތައް    މި  ،ެއއީތި   

ވިދާ؟ ދޭތޯ ބޭފ ޅ ން  އާއެ  ރަނަގޅ ވާނޭޅ ިވ  މިހާރ   ނަމަވެސް،  އެކަމަކ   އިްއޒަތްތެރިއެކޭ.  ެއކަމަކ    ؛އީސްރަ  . 

މަނޑައަޅ ަގ ލިބޭ ލޫމާޢ ށް  ވެ ންޮގތ   ތ   އެ  އްޖެއްޔާ    ރަނަގޅެއްއްކަންތައަދިެވސް  މ ޅިއަކ ންވޭނ   ތައް  ހަަމ    .

ލީ ހަދަން  ިވޔަސްލައިސަންސެްއ  ލީނެއްއަ  ، ކަމ ަގިއ  ކ ރަން  ކަެމއް  ދ    އެތައް  ވިޔަސް  އެބަދޭ ވަކަމ ަގއި  ހެއް 

ޭއެގތެރެއޭެގތެރެއިން ނަަގއިެގން މަހެއް އެބަދޭ  ެގ. އެތައް  އެއްލިެގއިން  ިމ  ން.  ދާއްތަކަންހެންވީމާ،  މިހެން  ަގއި  ކަމ  

ނިޒާމ ން    ޒީކަ ލާމަރ ކަމަކ ނ ދާނެ. އެކަމަކ     ރަންވީމަކ   އް، ެއއް ތަނަކ ން ހ ރިހާ ކަމެ ތެރި ރަީއސް ތްްއޒަވެއްޖެއްޔާ އި

ެއއީ    ، އްޖެްއޔާއި ވެކަމ ގަ   މ ންދާވެކ ރެ ތައްތަްއ  ކަން  ެއ ރަށަކ ން އެ  ،ކ ން އެ އަތޮޅަ  ، ބަހާލައިެގން   ނަކ ންއެތައް ތަ

ކ ރީ  ރަށްވަ ލ ޔެއް.  ބިލ ބޮޑ   ވެސް  ެގ  ފާނޑ ައޅ ަގަގއި  މާލޭހެހަަގކޮށްލި  މީހަކ   ަގއި  ން  ހ ންނަ  ރަޖިސްޓަރވެފައި 

އ ޅެއޭ  ންޖެހ ނީމާންސް ނަަގކ ން ލަިއސަތެރެއިން ރަށައަތޮޅ  ތ ން  ހާރ  ކަންތައްތައް އޮންނަ ޮގދި މިއަ  ލ ހާންޖެހޭ  ނަ 

 ދެ ލައިސަންސެއް.  ން މ ޅިއްވާ ލަިއސަންސާ މިއީ އަދި ދ ޅ ތެރޭަގއި  ، އަތޮއި ސާދ ްއވާ ލައިސަން  މާލޭގައި  ،ޔާއްވެއްޖެ 

 ނޑ ައޅ ަގ  ، ތައް ރަނަގޅަށް އައިމާލ ދަނެ. މި ބައަކ  ނ ދ އްވޭނަަގއިެގން މާލެންސް  ނަާގ ލަިއސަ  އަދި އަތޮޅ ތެރޭަގއި

  ށްވަރަ  ،ވެ ށް ވަރަށް ބަިއަވރ  ފަސޭހަތަކެއްންދާނެ. ރައްޔިތ ންނަތި ފަސޭހަތަކެއް ެވެގއި އަސްލ  ވަރަށް ބޮޑެދެކޭޮގތ ަގ
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ކަންތަ ވައަ ޑެލިަވރހަށް  ފައްކާވަމ ންދާމި  ެގންދާނެވެއްތައް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  ފައްކާކ   މި  އަދި    ރ މ ަގއިވަރަކަށް. 

ބަދަލ   ތަކަށްާގނޫނ  ެގަގާވއިދ   އިތަކާެގނެވޭ  ބަދަތަކަށް  ެގންނަވާއިރ  ލ ނެވޭ  ިއއް  ،ތައް  ވެސް  ރި  ތެތްޒަދެންމެއަކ  

ކަމ ަގިއ    ކ ރިއަށް ެގންދަވާނެ  އެްއކޮށް މި ކަންތައް  ރިކަމާންތެނ ށް ވިސްވަރަށް ބޮޑަ  ،ބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދަިއންމެން

  ޒ  ޮގތ ަގއި އިނާޖާ  އަދި އެ ބޭފ ޅ ން އެ ބާރ ތައް  ،ރ އިލ ތަކަށް ދެމ ންދާއް ކައ ންސިތަރ . އަދި މި ބާ ދެކެނީ  ނޑ އަޅ ަގ

  ހަމަ   ލަން ބޭނ ންވޭހަަގކޮށްފާ  ނޑ އަޅ ަގ،  ސްރި ރައީޒަތްތެ ދެކެން. އެކަމަކ  ިއއްނޑ އަޅ ަގވެސް  ބޭނ ންނ ކ ރާނެކަން  

ދި އަތަކ ން ވެސް  ެގ ކައ ންސިލ އެީއ އެބަހ ރި ވޭތ ވެދިޔަ މަސްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ކ ރީ  ؛އެްއ ކަންތައްމި ފ ރ ޞަތ ަގއި  

އެ ެވސް  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ވަބަމިހާރ ެގ  ބޮޑެހ ރި  ހ ންނަ ތި  ރަށް  ދީފައި  މ އްދަތަށް  ދިގ   ހިންާގފަ.  ޖަރީމާތަކެއް 

ލާފައި ވެސް އެބަހ ރި. މިކަހަލަ ކޮށް ލައި ކެންސަލްނ   ސިޭއޝަނަކާްއވެސް ކަހަލަ ނެޯގ ކަހަލަ ެއއްޗެހި ހަަމ އެށްރަފަޅ 

  ނަންކާރާ ދޭތެރޭަގއި އޮސަރ ،  ންނަ އިތ ބާރާއިއޮަގއި  ކާ ދޭތެރޭޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ކައ ންސިލަލ   ރީމާ އަސްކަންތައްތައް ކ 

އެހެންވީތ އި އެބަދޭ.  ބ ރޫއަރަިއެގން  އިމާބާރަށް  ރައީތެތްޒައް ،  ކަންތައްތަކަކީރި  މިކަހަލަ  ދެނޑ އަޅ ަގ  ސް،  ޮގތ ަގިއ  ކޭ 

 ... ންއެކަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ލަްއވާއިންމަނިއާދެ! 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މަދ  ޚައިތަމްމެންބަރ  އަޙްނ  ދާއިރާެގ ދެކ  ޗަންޮގޅީމައް

ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  ދެކޭޮގތ ަގިއ  މިކަހައަޅ ަގނޑ   އަ ލަ،  ކަންތައްތަްއ  އޮންނަ   ސިއް އި  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމ ަގއި 

ޅަިއެގން ނަމަވެސް ެއކަމ ަގއި  ނަށް ހ ށަހަޝަޕްރަކޮ-އެންޓި  ، ައށް ހ ށަހަޅައިެގން ނަަމވެސް.އޭ އ ސޫލެްއެގ މަތިން އެލް.ޖީ

ޙައްޤ   އްލ ،ޙަ އޮންނަންޖެހޭނެ  ެއކަމ ަގއި  ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތަށް  ހޯދ މ ެގ  ދެއްވި  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ހޯދަން   އަދި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވަނަ  ތިން ؛އިްއޒަތްތެރި އެހެން ެއއްވެސް މެންބަރަކ    ،ން ބޭނ ންނޑ  ބަލައިލައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގޝ ކ ރި

ފ   ފ ރ ޞަތެއް އެދިވަފ ރ ޞަ  ރަތަމަ ނޫން.  އެބަ  ޑަިއަގންނަާވ  ތަށް  މަކ ނ ދޫ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ހ ންނެވިތޯބޭފ ޅަކ  

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ.  ދާއިރާ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ރައީ  ިއްއޒަތްތެރި  އަޝ ކ ރިއްޔާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ސް.  ރައީޅ ަގނޑ   ކަންތައްތަކެްއ. ރަވަ  ، ސްިއއްޒަތްތެރި  މ ހިންމ   ށް 

ބަލަ އަޅ ަގނޑ   ބެލ މ ން އ ޅަނދ ފަހަރ އިއެއީ  ކަނޑ  ެވސް އ ޅަނދ   އިނޭގތޯ،   ލި  ފަހަރ  ރާއްޖޭަގއި  އެްއަގމ  ވެސް 

ނިސްބަތަ އާބާދިެގ  ރާއްޖޭެގ  ިގނަ.  ކޮންވަރަށް  ިގނަ.  ވަރަށް  ެވސް  ބަލާއިރ   ޖެހިފައި  ށް  އ ޅަނދ   ދެ  މީހަކަށް  މެ 

ސި ންމ އާ  ،ހ ރިއެބަ މީހ ން  އެހެން  މް  އިނޭގތޯ.  ޮގތަށް  ރަށްރަށަވީެގންގ ޅޭ  ބަލައިލާއިރ މާ،  ވަރަށް  މި  ، ށް  ހާރ  

 ހެންންމެ ެގއަކަށްތަްއ. ކ ދި ސްޕީޑް ބޯޑ ތަްއ ކޮވަރަށް ބަިއވަރ  ޑިންީގރަށްރަށ ަގއި  ހަމަ    ، އްނަ ކަމެވަމ ން އަންއާންމ 

ައޅ ަގ ހޯދާ.  މައެބަ  މިކަހަލަ  ފަރާތްތަކ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އެކަަމކ  ނޑަށް  އެބަހ ރި.  ލިބިފައި  ވެސް  ޢ ލޫމާތ  

ސ ވާލަކީޅ ަގއަ ހ   ، ނޑ ެގ  ކަންތައްތަކެއް މި  ހ   ؛ރިހާ  އ ޅަނދ ތަކެއް މި  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ؛ރިހާ  އެްއޗެހީެގ    ، މި 

؟ ތޯޓޭޅަށް ބެލެހެއްމިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ރަނަގ  ްއޗެހިތައް ޓްރާންސްޕޯޓްތަރާއި މިކަހަލަ އެފ ދަ  ،ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާއި 

ތަްއ  ކަންތައް  ނެ ވަރަށް ިގނަތަކ ެގ ސަބަބ ން ދިމާވާ ޅަނދ އި ިމޮގތަށް އިތ ރ ވަމ ންދާ އ ންނަ ޮގތ ަގނޑަށް ފެއަޅ ަގއެއީ  

އަ މިހާރ   މިނޑ މެންނަޅ ަގއެބަހ ރި.  ވެފައި  ކަމަކަށް  އާންމ   އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ  ، އޮތީ  ށް    އެކްސިޑެންޓްތައް.   ެއއްަގމ  

ކަނމި ވަޑ ޮގތަށް  ިގނަވާ  ދެ މަތީަގިއ  ހިނގ މަކީ  އަޅ ަގރަކަށް  ހަމަ  ދ ރ   ނން  މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި ޑ މެން  ނޫން 

ކަންތައްފެނިެގންދާ އަޅ  ނެ  މިޮގތ ން  ފާހަަގކޮށްލަންނަގތައް.  މިކަ   ،ޑ   ބޮޑަށް  ފޯރަނީ އެންމެ  މި  އ ނދަޫގ  މ ެގ 

ބަފައޮޑިދޯނި މާލޭަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް.  ެގންގ ޅޭ  އެ ނދަރ ހަރ   ވަންދ މަސް  އްކޮށްލައިެގން  މަސް  ،ދެންވަސް  ވަސް ދ ދެ 

ދޯނިފަހަރ  އޮވޭ. ެގން އޮންނަ  އި ބޭތޯ އެޮގތަށް މަޑ ކޮށްލަޓް ލި ސެޓްފިކެސްޓްރީ ނ ވަތަ ސަލާމަތީދޯނީެގ ރަޖިވަންދެން  

 ދާނެ މިއިވެެގންނ ން ލ ޑ ތަވަރަށް ބޮޓް މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްތައް  ޕޯ. ޓްރާންސްހިފައްޖެތޮބަނދަރ   ެގ ސަބަބ ން  އޭ

ކަންތަ  ، ެއއްކޮށް  ލާޙާއިޞް ކ ރެއެ  އެޮގތަށް  ކަމަށްއްތައް  ވާއްޖެ  ސައި   ހ ސްކޮށް  ،ކަލ ނަމަ،  ދ ނިޔޭަގިއ  ނަން  ފައި 

ކޮންމެ ކަނަވއް  އ ފައްދާ  ދ ްއވާ  ތަރަކ ން  ދ  ޅަނދެއް  އ ޑ ަގިއ  އެްއަގމ ަގއި  ރާއްޖެ ނޫނީ  އ ޅަނދެްއ  އެބަ އަށް  އްާވ 

ޓްރާއެތެރެކ ރޭ ހަމައެކަނި  ކަމެްއ  ހ ރިހާ  މި  މިނިސްޓްންސްޕޯ.  ކ ރަ  ބާްއަވއިެގން  ތެރޭަގއި  ކަމަންެވއްޓްރީެގ  ށް ޖެ 

އެހެންވީމާ  ،ވެއްޖެއްޔާ ނ ވާނެ.  އެއްމިކަެމއް  ނ ވީމާ  ފަސޭހައިން  އެކަންތައްތައް  ދެން  ރަޖިސްޓްރީ    ،  އެ  ބަޔަކ  

ކަންތައްތަކަށް   މިހެންވީމާ، ކޮށްެގން ނ ތިބެވޭނެތާ. އެމަޑ . ލަިއސަންސް ނެތަސް ދ އްވަނީ. ދެން ސް ދ އްވަނީއްދ ނަނެހެ

ސި  ރ ވެރިކަމ ެގ ދަށަށް ޮގއްބާ ތަކ ެގ  ލ ންސިކެން ރަށ  ކައ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެެގން ައންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެ

ަގބޫލ ކ ރަނީއެްއކޮށް ހަމަަގއިމ  ވެސް    ޙާ ވާނަމަ. މި އިޞްލާ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ؛ފަހަރ  ދ އްވާޮއޑިދޯނި  ، އަޅ ަގނޑ  

ތްހަމަޖެހ މެއް ލިބޭނީ.  ބޮޑ  ހިވެސް އެންމެ    ްއވާ ވެރިންނަށް ގައިމ ދ ޑިދޯނިފަހަރ    އޮކ  ޞްލާޙާއެ އި ތްޅާފައި އޮހ ށަހަ

ެގ ބޭފ ޅަކަށް ގ ޅާނެ. ރަށ  އްތަކ ަގއި. ކޮންމެވެސް މިނިސްޓްރީކަންތަ  މި  ން އ ފ ލާ ތަކ ލީފ ބޭފ ޅ   ށް ފެނޭ އެއަޅ ަގނޑަ

ނ ކޮށްފިއްޔާ ކޮންމެވެސް  ގ ޅާނެ. އެމް.ޕީ  ށް  ިއރާެގ އެމް.ޕީއައެ ދާ  ބަލާނެ.ކަތްކ ރޭތޯ  މަސައްކ އްޖެއް މިނިސްޓްރީަގއި  
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ދިމާލަ ނަންބަރެއެހެން  ހޯދަކ ން  ކޮންެމވެއިއް  އެމްެގން  ެއހެން  ގ ޅަ .ޕީއަކަސް  އެ މި    ،އިެގން ށް  އ ޅެނީ    ހާލ ަގިއ 

އެހެންީވމާކަންތައްތައް   ކައ ންސިލ ކ ރަން.  ަގ،  ޮގއްސިްއޔާ  ދަށަށް  އެ  ެގ  ވެސް  ބޭއިރަށެއްގަ އިމ   ދ އްާވ  ޅަކ   ފ  

ހަމަ   ޮގސް އެކަންތައް ކޮށްލަން.  ންސިލަށްވާނެ ކައ ވަރަށް ފަސޭހަ  ،އެްއ ނޫނީ ސްޕީޑް ބޯޓެއް ދޯންޏެއް ނޫނީ ޑިންގީ 

 ،ވިޔަސް  ސެޓްފިކެޓެއް ހައްދަން ތީސަލާމަ  ،އެއް ވިޔަސް ފީ  ، ނީއެއް ލިބޭ އާމްދަ  ޅާެގ ދޯނިންބޭފ    ރަށަށް އެއެޮގތަށް އެ

ނެިގޔަސް  ެއއްޗެއް  އެހެވަދެެގންދާނެ  ކޮންމެ  މ ހިންވީ.  މިއީ  އަޅ ަގމާ،  ދެން  ކަމެއް.  އެންންމ   ބޮޑަށް    މެނޑ  

ވާނެ ފަސޭހަތައް. އިން  ވެދެްއަވއިފި މިޅ ފ ޅ ން ވިދާޒަތްތެރި ބޭތަނ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ިއއް  މި  ،ން ބޭނ ންވަނީފާހަަގކޮށްލަ

ތަކާިއ  ން މި އިޞްލާޙ ރ  އަޅ ަގނޑ މެއިން ެގންނަެގށް ފަްއކާކޮދައިެގން މީތިހަލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ   ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  

ހަޢަމަ  ށްަގާވއިދ ތަކަ އަޅ ަގދ މަސް  ލ ކ ރަން  ވެސް  ދޭއިރ   އެބަދޭ.  ފާހަަގެވެގންވަސް  މީެގ    ،ކަމަކީ  ދާނޑ މެންނަށް 

ބައިވަ ކ ރި ވަރަށް  ވެސް  ަވރަށް    ބިލ ތައްރ   ން  ާގނޫނ ތައް  ހ ށަހެޅިފައި  ަގވާއިބައިވަރ   ހަދާފައި  ތައް  ދ ވެސް 

ވެސް    އިފަރ  ވެއަހަ  ތިން  ، އަހަރ   ދެ  ،އް އަހަރ ޑ މެން މި ދެނީ. ދިނީމާ އެ މިނިސްޓްރީތަކަށް އަޅ ަގނވެެގންހަދަން

ސް ކ ރި.   ވެންބަރ ން ޝަކ ވާިގނަ މެއި ވަރަށް  ތަނ ަގ  ނޑ މެން މިެވސް ައޅ ަގ  ޒް މިނިސްޓްރީއަށްޝަރީފި  .އެބަހ ރި

ަގވާއިދ ތަްއ    ކ ާވކ ރި ޝަށް ވެސް ވަރަށްރަޓަ ހ ންނެވި މިނިސްއޭރ  ؛ވެސް  ށްޒް މިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓަރަޝަރީފި

އިޞްލާޙ ތަްއ    ވެސް މިއެލް.ޖީ.ޭއިއން  ،  ޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެޮގތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭން. ެއކަމަކ  އަނަހަދައިެގ

ަގވާއިދ ތައް އެ މިނިސްޓްރީތަކ ން ހަދާފަ  ޞްލާޙ ތަކާހަޅާ އިހ ށަ  ހ ށަހެޅީމާ   ށް ޑިއ ރޭޝަނަ  ،ށްތާރީޚަ؟  ހ ރީތޯއިގ ޅޭ 

ސްކ ރިޔަސް   ތަޅ މ ން ފާމިޓީން ފާސްކޮށްފައިފައި އަދި ކޮމެން މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާޑ . އެހެންނޫނީ އަޅ ަގނތޯނިންމާ

 އިޞްލާޙ ތައް ހ ށަހެޅ މާމި    ޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ަގއި އަ  ، ކީމަމެ މ ހިންމ  ކައެން  ފަންކްޝަނެއް ނ ކ ރޭ. އެހެންވީމާ،

  ،ކޮށްލަންޅ ަގނޑ  މިހާރ  ވެސް ފާހަަގދޭންޖެހޭނެ. ހަމަ އަސާތަކ ން ިއސްކަން ން މ ވައްސަަގާވއިދ ތައް ވެސް ހަދަކ   އެ

މެންެގ  ށް ވެސް އަޅ ަގނޑ ގ ތަން ވަ ަވގ ތ   މެން މިއަދ  މި ހ ށަހެޅި ސަރ ކާރ ން ހ ށަހެޅި ދެ އިޞްލާޙަކީ މިއަޅ ަގނޑ 

ނިޒާމަށް މ ހިންމ   ލާމަރ ކަޒީ  އެންމެ  އިޞް  އިޞްލާޙ ތަކާލާޙޭދެ  މި  ބޮޑެތި    .  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  އެްއކޮށް 

 ށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ެވެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަ ފަސޭހަތަކެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި   ނަންންބަރ .  މެޝ ކ ރިއްޔާ  ދ   78/69  ބަރ ާގނޫނ   އ ޅަނދ ތަ)ކަނޑ ަގިއ  ބެހޭ    ދ އްވ މާ  އްްއވާ 

ދ  ދާއިރާގެ  މެ ޅ ަގނޑ  މާފަންނ އަ  ޞަތ ޅ ދެއްކެވ ަމށް ތިންވަނަ ފ ރ ކަފ ވާހަށް  ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލަ

 ށް އަރ ަވން. ރި މެންބަރަޒަތްތެއިއް 
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 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ތިކޮށްފަިއ  ޅ ވެރައްޔިތ ން އަ ؛ލަތ މާވެފައި އޮތް ހާދިމަށް  އ ޤައިނޭގ. މި    ،ތީވެ ައންތަރީސްވާ  ރާންވެއިއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަ

ށް ތަކ ރާރ ކޮއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސްެވެގން މި ވާހަކަތައް    ،ލަތ  އަޅ ަގނޑަށް އިހ ސާސްކ ރެވޭތީ އޮތް ހާ

  ،ދަތ ރ ކ ރި ރަކަރައަށް  ނިޔޭެގ ެއކި ކަިއ މ ޅި ދ ކަނޑ ަގއާއިންޑި   ، އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަ އްޖެައކީ ރާކަނީ. ދިވެހިދައް  މި

ބައެއް.އޮޑިދޯނިފަހަރ ަގއި   އަމިދަތ ކ ރިދަތ ރ   އެ  ދަތ ރ ކ ރި  އެްއޗެހި  މ ދާތަކާއި  ހިފައިެގއްލައަށްރ ަގއި  ައއިސް    ން 

ސް  ސ ނާމީއަކ ން ވެ.  އަޅާފަ ސްކިތްރޫފް މި ޕްނާމީސ ނެ  ނާ ވެސް ހ ންހާރ   ލާމަރ ކަޒީކޮށް ދިރިއ ޅެ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

މިދިއަ މާލޭސްކި  ނ ވާނެ.  ޮގތެއް  ބައްތްތަކަށް  މިސްކިތް  ހ ކ ރ   އަތޮޅ ެއޮގ  ލަވާ!ެގ  ޅ ަގނޑ މެން  އަ  ތަކ ަގއިތަށް 

ފޮނ ަވއި އެމް.ޑީ.ޕީ ދަތ ރ   އެރަ  ންފިެގ  ކ ރޭ  ނަޝީދ   ނ ލާހިދިޔައި  ށްރަށްރަކަތް.  މަސައް  އީސް  ރަށްރަށް  ކ  ރ  

މާލޭގައިތަރައްޤީ މިހިކޮށް  ވަރ   ހ ކ ރ ރަ    ހ ރި  މިސްކިތް  ރައަޅާފަ  މިސްކިތްތައް  ދަތ ރ .  އީޓާިއ ކޮއްޔިތ ން  ށްެގން 

ޤައ މެއް ން  އެތަންިމތަނ ކޮއްޗޭއާއި  އޭތިމީތި   އޮތް  ތަރައްޤީވެފައި  ނޫޔަކ ްއލި  ،.ެގނެސްެގން  މާލެއިން  ނިއްޔާ ކަށް 

  ސްތިރީސް، ސާޅީވި  ެގން ފާއިތ ތިކޮށްވެޅ   ހ އްދަ ނ ލިބޭ ޮގތަށް އަޓްރާންސްޕޯޓް  ،ނ ލިބޭ ޮގތަށް  ސަލާމަތީ  ޔާ،ފައްތި

ހިފަހައްޓައި ދެންފި  އަހަރ   މިހާރައްޔިތ ން.  ދައްކަ  މި  ފައްތިރައްޔިތ ންނަށޭ  ހިނާގ  ،ނީރ   ހ ރެ  ޔާށް  ެގން ރަށ ަގއި 

 ތި ކަމެއް މި ިއދޭން. މި އަޅ ވެނެ ޮގތް ހަދަރެވޭކަން ކ މީހ ންނަށް މާލެ ނައިސް އެ  ދޭން. ރަށ ަގއި ތިބެެގން އެހ އްދަ

ފާއިއޮ ވެފައިތެރޭގަ   ެގދ ވަހ އަހަރ ސާޅީސް  ތ ިވ  ތީ  ކ ރި  މި  ެއމް.ޑީ.ޕީން  މިއީ.  މަސައްކަތަކީ  ށް  އްޔިތ ންނަރަ   ، 

އ ރ ކަޒީމަލާ ރަށ ެގސޫ  ތިބެެގން  ރަށ ަގިއ  ވެރިލ ން  ރަށ  ؛ކަން  ކ ރަނީއެ  އެ  ެއއީ  ަގއި  މާލޭވެރިކަމެއް  ަމިއ  .  ަގއި 

ކަނޑައަޅަސިޔާސަތ   ެގސަރ ކާރ  ރަތައް  ރަްއޔިތ ންނަން  އެތިބެެގށް  ށ ަގއި  އެ  ން  އޮ  މީހ ންނަށް  ޑިދޯނި މީހ ންެގ 

ރަށްރަށަރާފަހައްކ ބޮ ދެވޭރ   ދި  ށް  ރަ ؛ވެހިންނަކީޮގތަށް  ބަލާއިރ ރީޚަތާ  ވެހިދި  ،ސް އީިއއްޒަތްތެރި  ދ ނިޔޭެގ   ،ށް 

  ، އަހަރ ެގ ތާރީޚެއް އޮތްހަތްހާސް    ،ކީނޑ މެން މިތިބަ ސަރަޙައްދަައޅ ަގ  ،ސްސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީތާރީޚަށް ބަލާއިރ  ވެ

އިންތަހ   ،ތަރައްޤީ ތަނެއް.  އޮތް  ތާރީޚެއް  ދިރިއ ޅެމ ންޒީބ   ކައިރީަގއި  ރައްޔިތ ންތަކެ ޑަސްކޯރ ެގ  އް  ދާ 

ޔެއަށް  ން ދ ނިއަނ ރީ. ސޫމާއްސިވިލައިޒޭޝަނެ   އޮތް  ފ ރަތަމަޔޭެގ އެންމެ  ދ ނި  ،ާއ ކައިރީަގއި ންނަކީ. އިންޑިއަޅ ަގނޑ މެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ޤީވެން ތަރައްނޑ މެސް އަޅ ަގަގއި ވެހާސް އަހަރ  ކ ރީ  ފަސްތަރ ހައޭެގ    ،އިސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަ

ރޫމްފައޮޑިދޯނި ދ ްއވާފައި  އައި ޮއޅ   ، އަސޭކަރައަށް  ،ކަރައަށްހަރ   ޮގސްދަތ ރ ކޮށްެގން  ބަެއއްދޫކަރައަށް  މި   .    މިއަދ  

އަހަރ     އިތޯ ފަސް ކޮބަދޭ ާވހަކަ.  . ހ އްދަދޭ ވާހަކަ  ޔާރައްޔިތ ންނަށް ފައްތިށ   ރަށްރަ؟ ކަެއއް ދަްއކަނީ ކޮން ވާހަވާހަކަ

 މިނިސްޓަރަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް  ،އްޔޫމްބްދ ލްޤައިތޯ މައ މޫން ޢަކޮބަ؟ ކީރަެގނައި ސަރ ކާ  ތަރައްޤީން  ސަރ ކާރ ޔާމީން  

ތިވެ  ފައިހ ރެ ރައްޔިތ ން  ނިންމާލިިއރ   ފައްތިޔާ ރިކަން  ޓްރާންސްޕޯޓް  ގެ ބީ  ހޯދަންނ ވަތަ  ހ އްދަ  ހ އްދަ ސަލާމަ  ،  ތީ 

ވިސްނަންޖެހިރައްޔި  އަށް.މާލެދަން  ހޯ ވިސްނަންޖެހިއްޖެލީޑަ  ،އްޖެތ ން  ޓ މޯރޯ  އޮފް  ސިޔާސީ  މި    ،ރސް  ރާއްޖޭަގިއ 
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ކަށް.  ބަ ވާދަވެރި އިންތިޚާނީއެމް.ޑީ.ޕީން މި ދަ  ، .ޑީ.ޕީން މި ދައްކަނީއެމް  . ޮއތް މިންވަރ ކޮށްފައިތިފަރާތްތައް އަޅ ވެ

 ވާދަކ ރާ އެ ޕާޓީ މެންބަރަކ     ސާ އީހ ރި ރަރިކަމ ަގއި  ހ ންނަވަިއެގން ވެއީސަކ   ރަރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި  ދިވެހި

އިންތިޚާ ފ ރަތަވާދަވެރި  ފަބެްއ  ދިވެހިހަރަށްމަ  ރަްއޔިތ ންނަ  ފެންނަނީ.  ރާއްޖޭެގ  ވާދަކޮށް    ަގއިޖ މްހޫރިއްޔާ  ފ ރަތަމަ ށް 

. ލީޑަރސް  ހިލިހިލާ ޖަހާފަ  ، ށިދޫަގއި ެގންޮގސްލީ ކާ  އިރޯނާަގންނަވަ  އި ތަޅައްޔާ ެގންޮގސްނިންމާފައި ފ ރަތަމަ ޖ މްހޫރި

ރަށް  ިމއީ ވަ  ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާ!  ،ަގއި މި ރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހޭ. ކާށިދޫޖެމޯރޯ ވިސްނަންފް ޓ އޮ

 .  ނޭގތޯެގންޖެހޭ ވާހަކަެއއް އިކަނީ. ޒ ވާނ ންނަށް އެނވާހަކައެއް މި ދައް ންމ މ ހި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެއް މިނެޓ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ތި ކ ދިން ކިޔަވާ    ،ވިސްނަންވީ  ދިންތި ކ  ؛އްޔާބޭްއވީ އަމީނިްއޔާ މަޖީދި  ޖަހާފައި ކާށިދޫ ވަލިތެރޭަގއިއާދެ! ހިލިހިލާ

މަންމައާ  ،ންބޮޑ ެވެގ މާަމއާިއ  ބޮކިޔަ  ތިކ ދިންެގ  ސްކޫލ ެގ    ، އަމީނިއްޔާ  ،ޑ ވި ާވ   ދިންއިއަޅަ ބިންާގ  މަޖީދިއްޔާ 

ތަޅަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ކާ  އިޔާ  ެގންޮގސް  އަރ ވާލަ ދޫށިހަވަރަށް  އަރ ވާލީ.  ބާްއވާއްގަ އެނދެޖެހިށްފަ  އިއަށް    ފައި އި 

  ، ބޭފ ޅެއްޔާކަން ކޮށްފައި ހ ރިމްހޫރިއް މި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ   ކަނީދައްމިނީ.  ދައްކަ  އ މެްއެގ ވާހަކަ މި ޤަހ ކ ންކ ރި

ރައީ މަޖިލީހ ެގ  ރައީސްކަމ ެގސްރައްޔިތ ންެގ  ޮގ  ،  އިނޑީ ތި  ބޮަގއި  ޮގންނަވަނިކޮށް  އިހަށްދ ވަހ   އްވާލީ  ން 

ލީޑަރސް އޮފް    ،ކ ދިން ކ ރިއަށް  ތި،  ހޭސްނަންޖެވިމާ،  އެހެންވީވާހަކަ މި ދައްކަނީ.    އެ ޤައ މ ގެ   .ންއަވަހާރަކޮށްލަ

ސް   ހާއްއ ޅެނީ. މި ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ އެތަ  ކިހިނެއް ެވެގންކަން މި  ބަ ވިސްނަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭަގއިރޯ އެމޯޓ 

ދައްކަނީ    ސް. މިއީއިއްޒަތްތެރި ރަ  ތަހ ޒީބެއް އޮތް ޤައ މެްއެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ  ،ޚެއް އޮތްތާރީ،  ެގ މާޒީއެއް އް ރެހައަ

ރަށްރަ މީމިއަދ   ޓްށ   ހ އްދަހ ންނަށް  އެރާންސްޕޯޓް  ވާހަކަ.  ހ މީހ ންނަށް  ދޭ  ސަލާމަތީ  ދޭ  ،އްދަ  . ންސެޓްފިކެޓް 

އެ އެމީ ބޮއްކ ރާތަކާއި  ހަތަ މީހ   ހ ންެގ  ބިރެސްފައިަގންެގ  މި މި  ޑިއަޅަިއެގން  ިއ  ހ   ެގންގ ޅ ނީ  ދ ވަހ އޮތް  . ރިހާ 

  އ މޫންމަ؟ ޔައީ ކޮން ބަެއއްތޯދިންހިސާބަށް ެގ  ންނަންޖެހޭ  އި އޮެގ ފަޅ ަގމާލޭދޯނިފަހަރ  ދ އްވަން ހ އްދަ ހޯދަން  އޮޑި

 .. ހޭ ރައްޔިތ ން.އެބަޖެ ސްނަންވި ރެެގންލރީަގއި ހ  ނިސްޓްޔާމީން ޓްރޭޑް މި  ،ޔޫމް ވެރިކަންޢަބްދ ލްޤައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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  ،ބަރ ތެރި މެންތް ިއއްޒަ ހ ށަހެޅ އްވިލ  ނޑ  މި ދަންނަވާލަނީ މި ބިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގޝ ކ ރިއް

 ޅ ވ މަށް.  ރާޢީ ފަހ ބަސް ވިދާންބަރ  މ ޙައްމަދ  ކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އިއް  އަޅ  ޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށްރަީއސް.  އަދި  ފާހަަގކޮށްލަން  މާފަންަގނޑ   ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން  ބޮޑަށް  މެދ     ނ  

ިއއް ވާ  ،މެންބަރ   ޒަތްތެރިދާއިރާެގ  އިޞްލާޙަށް  ިމ  ިގނައިން  ބިނާކ ރ ބޭފ ހަކަދެއްކެވި  އެންމެ  ވަރަށް  ވަނިމި  ޅާ. 

އަޅ ަގވާހަކަތަކެއް   ދަްއކަަވިއފި.  ފާހަަގކޮށްލަން ނ ެވސް  ފ އަޅ ަގ  ،ޑ   ނިނޑ މެން  ލާމަރ ކަޒީ  ެގރިހަމަ  ނަީއ  ޒާމެއް 

ޑ މެން  ޅ ަގނޒީ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ އަލާމަރ ކަ  ،ންވީމާންކަން ފާސްކ ރ މަށް. އެހެކަ  މި  އިޞްލާޙ ތައް ހ ށަހަޅަމިކަހަލަ އި

،  މާއެހެންވީ ؛ދާނެަގެވެގންފާހަ ދ ިމއަ ؛ިއެގންހ ށަހަޅަ ލާޙ ތައްން މި އިޞްނޑ މެތަްއ ކ ރ މަށް. އަޅ ަގކަންތައް   އެދެއްކީ

ކަޒީ ނިޒާމަކީ.  ލާމަރ ްއދ މެއްއ ފެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؛ އެމް.ޑީ.ޕީސަރ ކާރަށް. އެއީ ސީދާ  ރެޑިޓް ލިބެނީ މި  ހަމަ ކްއޭެގ ފ ރި

 އިރ  މިދެްއކިއިެގން ވާހަކަޑ މެން ދެ ބިލ ެގ ވާހަކަ މި ިއޞްލާޙަށް ހ ށަހަޅަނ ދ  އަޅ ަގެގ މިއަ ނ ހެއްކެއް ކަންނޭއޭެގ

ނީ  ންމެ ފަހަށް އިން.ސީެގ ެއއްެވސް ބޭފ ޅަކ  ނެތް. އެ، ޕީ.އެހެން ޕީ.ޕީ.އެމްދެްއކިންބަރ  ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެތަނ ގައި

ލާށޭ ކިޔާފަިއ  އިދަޑ  ނިގެއަށް ައޅ ަގނ  ،ން ދ ރ ވީ ަވއިެގކޭންބައްލަ  ެގނެގ ނަިއބ  ރައީސް ކަންނޭން.ސީ، ޕީ.އެމްޕީ.ޕީ.އެ

އެހެންވީމާ  މ ހިންމ ދ ރ ވީ.  މިކަހަލަ  ބި،  ެއްއވެސްލ ތަކާ  ވެސް  ހ ންނައިރ   ކަންތައްތައް  ބިނާކ ރ ވަ  އި    ނިވި ކަހަލަ 

ނ ދައް ވާހަކައެއް  ކަހަލަ  މިއަދ     އިކަވަ އެްއވެސް  އިނޭގތޯ.  މ ހިދ ރ ީވ  ކިހާ  ރައީސަިއއްޒަތް ؛ންމ މިއީ  ށް  ތެރި 

މ ހިންމ  ދެ    އެނިގލައްވާނެ ބޮޑ ށް އެންރާއްޖެއަ؟ ތޯޙ ބިލެއްެގ އިޞްލާކިހާ  ދ ްއވާ    ،މަކީވ ންބޮޑ   ކަމެ  އެްއަގމ ަގއި 

ވާ ދެވެހިކަލްތަކ ެގ  ކަމަކީހަކަ.  ދޯނިފަ  ،ވަނަ  ވެއ ޅަނދ ތައް.  އޭެގވ  ބޮޑ ކަން  ެގރިންހަރ ެގ  މަސްވެރިން ން.  ތެރޭަގއި 

އެބަވެ މިވަހި  ސް  ދެރ ެގމެނޭ.  މ ހިންމ   އައި  އިޞްލާ  އަޅ ަގޙ   ހިތާނިއރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފާހަަގކޮށްލަން ޔާމަޑ   އެކ  

ޕީ.އެން.ސީ .އެމްޕީ.ޕީ ބޭފ ،  ެއްއވެސް  މިއަށްެގ  ބިޅަކ   ނ ފ ޅެ ކަވާހަސް  ްއވެއެ ނާކ ރ ވަނިވި    ތަ  އިދައްކަވައް  ނަށް މި 

ހަ ރަނގަ ދ ރ ވެފައި  މިމަ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ދ ރ ވީ.  ެއ  ެގއަށް  ކާލައިެގން  މާދަ  ޅަށް  ދ ރ ވެފައި    ، ބ ނާނެމާ  ތަނަށް 

ން  ބޭފ ޅ   އެ  ، ނެށް އެނޭގރަީއސަތެރި  ންނަމެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިތ ރ  ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާނެ. ދެން ިއއްޒަތްތިމަ

މިތަނ އ ޅ އް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތް.  ިއއްޒަތްތެރިވާ  އެބޭފ ަގއި  ވެސް  ރައީސް  ތިއްހަ    ނަށް،ން  ބަވަނީ. ބޭފ ޅ ން 

ންނަށް މިއަދ  ވެސް މި ޑ މެަގނ މަކ  އަޅ އެކަ ؛ކ ަގއިކަންތަ  ދީެގން މިތަކާއި ހ ރިހާ ވަގ ތ ތަކެއް  ވަރަށް ފ ރިހަމަ ވަގ ތ 

އަދި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ    ަވއި، ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން އިސްވެ ވާހަކަދަްއކަމި އިޞްލާޙ ތަކަށް ެވސް  ،  ނ ނީފެ

ަގއި މި އިޞްލާޙ ތައް ނިމި، މި ޙަލާޓީ މަރ ކޮމިވަހަކަށް  ހާވެސް އަ ވީ  ،އެދެނީޑ   ވެ. ައޅ ަގނތީސް ފާހަަގކ ރަމ ންދާވެ

ދިވެހިރާއްޖެައށް  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  މީދަކީ  އްނޑ ެގ އ ޅ ަގއ ން. އަދި ާގނޫނ  ތެރެއަށް އައިސް ފާސްެވެގންޞްލާޙ ތައްއި
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ފ   ެގންނަންން  ސަރ ކާރ މި  އަދި   ފޮނިލާމަރ ކަ  ރިހަމަބޭނ ންވާ  ނިޒާމ ެގ  ދިވެޒީ  މ ޅި  ލިމީރ ކަން    ،ބިހިރާއްޖެއަށް 

އޭ  ބޮޑަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ވަރަށް  އިހ ސާސްެވެގންދިއ ން.  އ ފާވެރިކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  ދެްއވި    ،ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި މެން  މި. އާދެބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަ!  ބިލ ެގ  ބިލ   މި  މަޖިލީހ ސް ނިމ ނީ.  ބަލައި  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  މާތ ަގހަށް 

 ޓ  ަވގ ތ ަގއި ވޯޓަށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ެގ ވޯމާދަމާ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 . ޖަހާއިރ  9ހެނދ ނ   ބ ދަވާ   2021ޖ ލައި  7 ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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