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  ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ (ރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ަވނަސް ހަތާީވ ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ަވސް(ބ ދަ ) 2020 އެޕްރީލް 22

 

 ދ ޢާ .  1

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ަވނަ ދ ަވސް. 29ން މަހ  ޝަޢ ާބންަވނަ އަހަރ ެގ  1441 ދ ަވސް. ބ ދަ ނަ އަހަރ ެގަވ 2020 އެޕްރީލް 22 ދަކީއަމި

ތަމަ ރަ ފ ރ ެގަވނަ އަހަ 2020 ،ތިބީމި ނދެށީދ  އިމިއަ އަޅ ަގނޑ ެމންއް.  ނަކަތެއާަވނަ ދ ަވސް.  1ނަކަތ ން ބ ރ ނ  

  މި ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ މި ރޭ ހަނދ  ބެލ ން އޮންނާނެ. ތި އެންމެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ. ަގއިސާަވނަ ޖަލް 27ެގ ދައ ރ 

 ިއއްޒަތްތެރި ެވސްެއއް  އިަގސަލާމ   .ންމެންބަރ ޒަތްތެރި ިއއް  54 ތިއްެބީވ ންަވަޑއިެގބަިއެވރިވެ  ަގއިލްސާޖަ ަވގ ތ 

   ނ ޭވ.ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ތ ރެއްގައި އަދި ރާއްޖޭްނ ބޭރ  ދަ .ނ ޭވ ކ މެންބަރަ

 

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

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ާވހަޔާރި

  .2020/1/27/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަކީ 

 

 ސްކ ރ ން ޔައ މިއްޔާ ފާ .  4
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 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ާވހަޔާރި

 އައިޓަމ ، ޔައ ިމއްޔާ ފާސްކ ރ ން. ަވނަ 4ދެން އޮތީ އެޖެންޑާެގ 

ިމ ޔާ. ޔައ މިއް  ޖަލްސާެގ ތިންެއއީ  ،އަށް  2020/1/18ފެިށެގން  އިން 2020/1/16ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ   -4.1

ެގ ތެރި މެންބަރ ންފަ. އިްއޒަތްޕްލޯްޑކ ރެިވށް އަމަޖިލީހ ެގ ެވބްސައިޓަ ާވނި އެްނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ، ޔައ މިްއޔާތައް

  . ަވނީ ފާސްެވފަަޔއ މިއްޔާ ، ތިން ޖަލްސާެގކަމަށް ބެލެޭވތީ މި ޔައ މިއްޔާތައް  ޟެްއ ނެތްއިޢ ތިރާޔައ މިްއޔާއާ ގ ޅޭ 

 

 ސަތ ން އަންގާއެންގ ން ޔާ ރި .  5

 

 ވ ން:ދެްއކެ ާވހަކަ ތ ންސަރިޔާ

ޓްރީން އެބައޮތް ނިސްތަމަ ާވހަކައަކީ، ފިނޭންސް މިާޔސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. ފ ރަ، ރ5ިއެޖެންޑާ އައިޓަމ  

ެގ ައރިހ ން އެދޭނީ ފިނޭންސް ފަ. އަޅ ަގނޑ  އަމީންޢާއްމ ށް ސިޓީފ ޅެްއ ފޮނ އްަވާވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް، މަޖިލީހަ

 ޓްރީެގ ސިޓީފ ޅ  މަޖިލީހަށް އިއްަވވއިދެްއވ މަށް. އަީމންޢާއްމ .މިނިސް

 

 ދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން:އި

ދަށް، ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވ. މިހާރ   ލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީންެގ މަޖިރައްޔިތ 

ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެގ ާގޫނނ (ެގ ދަށ ން ކަނޑަައޅާފަިއާވ  )ދައ ލަތ ގެ  2013/7 ނަންބަރ  ، ާގނޫނ ންދާޢަމަލ ކ ރަމ 

 ލާޒިމް ހަމަތަކެއް ކަމ ގައި ީވނަމަެވްސ، މި ަވގ ތ  ފިސްކަލް ހަމަތަކަކީ، ެއއަްށ މި މިނިސްޓްރީން ޢަމަލ ކ ރ ން

ލީ ހާލަތަށް  ތިޞާދީ އަދި މާޤައ މ ެގ އިޤް  ،ބަބ ން(ެގ ސ19ަ-ދ ނިޔެއަށް ކ ރިމަތިެވފަިއާވ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް )ކޮިވޑ 

ށް އެްއޮގތަ މަތަކާބަެއއް ިފސްކަލް ހަ ަވނަ މާއްާދގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވ 32ެގ މި ާގނޫނ  ،ދިމާެވފައިާވ ޮގންޖެހ ންތަކާއެކ  

ލް ހަމަތަކަށް  ނެިވ ފިސްކަމިދެން ,އެހެންމެ މަ. އަދި ހަނޫނެެވ މެއްނެ ކަޮގތ ން ކ ރެޭވ ދީއިޤްތިޞާ ޢަމަލ ކ ރ މަކީ

 ހިންގ މަށް ަވރަށްެގ ދައ ލަތ ށާއި ކ ރ މަލޯ މެނޭޖ ކޭޝް ފް މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ ,ނަމަ ޢަމަލ ކ ރަން އ ޅެފި

ަވނަ މާއްަދެގ  36 ނޫނ ެގގާ  މި ،ންިއ ދަންނަަވމެެވ. އެހެންކަމ ތްކަމ ަގރ  އޮކ ރިމަިތވ މ ެގ ބި ކާ ޖެހ ންތަކަިގނަ ޮގން

 ށްފަިއވާ އި ބަޔާންކޮަވނަ ނަންބަރ ަގއެއް ހ( ެގ މާއްދާެގ ) އެ ،ރާއިރ ށް ރިޢާޔަތްކ ލަތަހާ ސްނާ ސްތިދަށ ން ލިބިދޭ އި

ްށ ލިއްޔަތަށް ަވރަ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށާއި މާމ ެގ ސަބަބ ންމިކަ އަދި ެވ. ަވނީ ކ ރިމަތިެވފައެދ ރަތީ ކާރިސާއެއްގ ފަދަ 

 ،ޮގސް ޑަށް މައްޗަށްބޮ ޓް ރޭޓް ަވރަށްޒާރ ަގިއ އަންއެމްޕްލޯއިމަންެވހިރާއްޖޭެގ ަވޒީފާެގ ބާ ދި ،މ ންބޮޑ  ލޮޅ މެއް ައއ 
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 ެގ ޒިންމާވ މ  ދަށްއ ލަތ ެގ ޚަރަދަ ،. ީވމާަވނީ ކޮށްަފއެެވ ެދޭވ ައސަރ  ކަންކަމ ެގ ނޭ ށް މިޔަފާރިތަކަެގ ވި ދިެވހިރާއްޖޭ

 އެ  ،މަނަ ލަތެއް މެދ ެވިރވެއްޖެހާާވ ށްފައި ބަޔާްނކޮާމއްދާެގ )ހ( ަގއި  އެ ،ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގއި 36 ނ ެގާގނޫ

 އެ އްދަތަކަށް މ  މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ  ޔައެކ  ތިލީހ ެގ ހ އްދައާ މަޖި ތިޔަ ންކ ރަންޖެހޭ ކަންކަާގނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ،ދ ހިނ ިއީވކޮށްފަްށ ބަޔާންމަކަ ނެކ ެރިވދާނާސްްނ އިސްތިންކޮށްަފއިާވ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކަށް ތަބާވ އި ބަޔާާގނޫނ ގަ 

ާއއި )ރ( ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 32ާގނޫނ ެގ  ށް ޒިންމާވ މ ެގެގ ޚަރަދަތ ޓަކަިއ ދައ ލަނ  ސަބަބ ަތކަށްނެވ މަތީގައި ދެން

ކ ރ މަްށ އިސްތިސްނާެގ މ އްދަތަށް ަވހ  ދ އަހަރ  އެއްން މަތަކަށް ތަބާވ އި ހަލ ތަކާ ފަިއާވ އ ސޫ( ގައި ބަޔާންކޮށް)ބއަދި 

އި )ރ( ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާ  32ނ ެގ ާގނޫެގ ަދއ ލަތ ެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ެވ. އަދި ީވމެންނެދި ދެދަދެއްވ ން އެއްހ 

ސްތިސްނާކ ރ ްނ ށް އިދަތައްދ ަވހ ެގ މ ހަރ އަ އެއް ންތަާކއި ހަމަތަކަށް ތަބާވ ކޮށްފަިއާވ އ ސޫލ ގައި ބަޔާން)ބ(  އަދި

. ަގއި ދެންނެީވެމެވަފއިާވނެ ކަމ ެއކ  އެްއކަރ ދާސްކޮށްއާސިޓީ މި  އެނޭގނެ ކަރ ދާހެއްކޮންމެހެން ބޭނ ންާވ ސަބަބ ަތއް

 ނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް. މި، މް އަމީރ މް، ިއބްރާހީޚާދިމްކ . 2020ެއޕްރީލް  19 ،1441ޝަޢ ބާން  20

 

 (ޅަކަށްފަހ )ަވގ ތ ކޮ

 

 ން:ވ ާވހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔާސަ

ކ ނީ. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ނ ޖައްސާ ދެްނމެ ާވހަކަދެއް  ޑަށް މަިއކ ޅ ަގނމ . އައްޢާއްާޔ އަމީންޝ ކ ރި

. ދާސް ރ ކަ ާވފައި ާވފޮނ އްވަ ޮގތ ަގިއ  ެގރޒައެމްޕްލޯޭނންސް ރ އޮފް ފިމިނިސްޓަރ ކޮށްދިނ މަށް އެދެން މ  ފޯޢާއްއަމީން

ށް ތްތެރި މެންބަރ ންނަޒަން އިއް ފަހ ެގ އް. އަދި އޭ ޓަރ ފޮނ އްަވާވފަިއާވ ަކރ ދާހެސްނި ޕްރީްލގައި މިއެ 5އެއީ 

ޓަރ ސްނިމި ،މ ޢާއްމީން އެދެން އަ ޅ ަގނޑ . އަްއވި އިދެެވސް ފޮނ ވަ  ދާހެއްމިނިސްޓަރ އެހެން ކަރ 

 ،ަޑިއަގންނަާވނެއެނިގަވ ވ މަށް.ށްދެއްމެންބަރ ންނަށް ފޯރ ކޮ ރިތްތެެވސް އިއްޒަ ކަރ ދާސް ދެފޮނ އްވައިެދްއާވފަިއާވ 

ވ ޖޫދަށް އައިްސ  ާގނޫނ  އެ  ،ޓީ އެކްޓްންސިބިލިސްޕޮޒިންމާވ މ ެގ ާގނޫނ  ނ ަވތަ ފިސްކަލް ރެ ށްތ ެގ ޚަރަދަދައ ލަ

ީއ އް. އެ މިންަވރެ ރެޭވނެކ ޓ ަވރޑްާރފްންގ ެއކައ ންްޓ އޯ ޭބންކި ެގ ޕަބްލިކ ލަތ  ދައ  ،ސަރ ކާރ ެގ ،ޔާްނކ ރާނެބަނ  އެާގނޫ

ނެ މިންަވރ . ކ ެރޭވޑްރޯަވރއޯނީ ަވަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދޭ 32ކ ރަްއާވ އޮފް ފިނޭންސް އިޝާރާތްރ ޓަމިނިސް

 ށްޅ ަގނޑަދިަވޑަިއެގންނަަވނީ. އައެރ  ޑ ޮކށްދެއްވ މަށް މިނިސްޓަޓް ބޮަވރޑްރާފްމިިނސްޓަރ ެގ އޯ ،މިނިސްޓަރ  ިވދާޅ ަވނީ

ދެން  ،ޑ ވ މ ންޓް ބޮޓަރ ެގ އޯަވރޑްރާފްސް. މިނި މިކަމާން  ިވސްނަާވނެކަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން  ،ރ ޔަޤީން ކަށަަވ

ކަްށ ޒީ ބޭންއިސާ މަރ ކަފަ އެ .ސާ އިތ ރ ކ ރާނީ ކޮންމަަގކ ންތޯފައި ކަޒީ ބޭންކ ން އެާއއި ނ ަވތަ މަރ .އެމް.އޭ އެމް

ތަކީ ފައިސާ އިތ ރަށް ޮގ އްއެ  ،ނެ ަގންނަާވިގަވޑައި އެނ .ންނާނެއޮ މަގ  ދެ ؛ނެ ޙަޤީޤީ މަަގކީން އޮންނާއިތ ރ ކ ރ 
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 ،ނަމަެވސްންހެފައި ހ ންނާނެ. އެޒާާނގައި އަބަދ ެވސް ޗާޕ ޖަހާޚަނީ ދެން ކިޔަ މޭ އަޅ ަގނޑ މެން މިޖެހ ޖެހ ން. ޗާޕ ޗާޕ 

ްވަގއި ިރޒާ ސްރ ން ނ ަވތަ ްގރޮލޭޝަނަށް ނެފައިާސ ސަރކިއ  އިތ ރ  ،ެނ. އެހެންީވމާސަރކިއ ލޭޝަނަކަށް ނ ނެރޭ

ްގސް ން ޭސިވހ ރި އަިމއްލަ މީހ ންެގ އި ބަހައްޓާފައި ަތކ ގަ ންކ ބޭ ،ކީ ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެަވިރޒާ  އަތްލ ން. ްގރޮސް

ކަރަންީސ  ގ ެގ ފޮރިންޔަނީ ަސރ ކާރ ކި މެން މިޅ ަގނޑ ްވ. އެއަށް އަރ ެގ ިރޒާަވކީ ެއއީ ނެޓް ރިޒާ ކާ. ސަރ މެެވސް 

 ޅޭ ގ  ަވގ ތ  މިކަމާއެކީަގއި ހ ސް މިއަދާއަރ ަވނީ  ނޑ  މިަގޅ ށް އަނަރި މެންބަރ ންތެ ތްޒަިއއް ،. އެހެންީވމާޭވރިޒާ

 ސިޓީ ލިބ މާ  މިޑަށް ޅ ަގންއވ މަށް. އަކ ރެޝްަވރާ މަ ،ވ ަމށާއިކ ރެއްވ މަށާއި އަދި ިވސްނެ ޮގތ ން މެންބަރ ން މ ޠާލިއާ

ަގިއ އެކީ ފ ޅ ންނާބޭ ދެ ރާ ނަެގ ަގަވރ ނޭންސާއި ައދި އެމް.އެމް.އޭ ރ އޮފް ފިޅ ަގނޑ  މިނިްސޓައައެކ ގައި 

އެދިަވޑަިއަގްނނަަވނީ ކޮންކަމެްއކަން. އަިދ  ންސް އެމިނިސްޓަރ ފިނޭ ،ޭވޅ ަގނޑަްށ ސާފ ން. އަރިބައްދަލ ކ 

 ތ ންޮގ ޅޭގ  ކަމާމި ރ ނަ ަވރ ކ ެގ ގަ ންބޭެސންޓްރަލް ، ނަރ  ަގަވރ ެގ.އެމް.އޭ އެމް ،ވޭ ފ ޑަށް ސާޅ ަގނއަ

ޑ  ިއއްޒަތްތެިރ ަގނޅ  ަވޑަިއަގންނަާވ ކަންކަމަކީ ކޮަބއިތޯ. އަދި ެވސް އެ ނަރ ަގަވރ  އި ައދިދެކެަވަޑިއަގންނަާވ ޮގތާ 

  ނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ މާދަމާ މި ޅ ަގވ މަށްފަހ ަގއި އައެކ ަގއި އެރ  މިރެއާ އިބަރ ންނަށް މިދެންނެިވހެން މިއަދާމެން

ޑަށް ނޅ ަގޑަށް އަ ބޮަވރަށް ؛ންރ މެންބަތްތެރި އިްއޒަ ޅ ަގނޑ މެން ދާން. ށް އަ ހ ސަބަސަލަިއެގ މައް

 ؛ޑެޕިއ ޓީ ެވސް އަދި ފިލްޒާ ،ނެރަލް ެވސް ެގ ސެކެޓްރީ ޖެން މެނޑ މިއަދ  މިހާރ  އަޅ ަގ ،ންޖެހޭނެމާފ ކ ރައްާވ

ޅ ަގނޑ  އިނީ އަ ތަނ ގައި މި މިހާރ  މިީވކީ. ތިއްބެނޫން  ކ ތަނަ  ެވސް މިޖެނެރަލް ލްއ ންސެއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަ 

 ނި. އެކަ

 

 ލަ މައްސަ   ކ އްލި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ންާގ އަރިޔާސަތ ެގ މޭޒ ން  ؛އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވން ،ަވނަ ައއިަޓމަކީ. ދެަވނަ އައިޓަމް ދެާޑެގ ޖެންޑ މެންެގ އެއަޅ ަގނ

އްިލ  އެބައޮތް ކ މެންބަރ ޭރަގިއ ހިމެނޭ މަސައްކަތް. ަމޑ ްއަވރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ ތެ އަދި އެކަމ ެގ ،އެންގ ން

ރެެވނީ ޯވޓަށް ކ އްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ބަހ ސްކ އްިލ މަ ،ާވނެއިަގންނަ ަވޑަ . އެނގި ށަހަޅ ްއާވފަމައްސަލަެއއް ހ 

ެވްސ މިއީ އަބަދ  ؛ެގ ކ އްލި މައްސަލަަޒތްތެރި މެންބަރ އިއް މަޑ އްަވރީ ާދއިރާެގ  ،ހެްނީވމާ. އެއެހ މަށްފަހ ގައި

ޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަޑ ްއަވީރ ، އައާދެ)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( . ފަހިސާބަށް ޮގސް މި އްށްލަންޖެހޭ ކަމެސާފ ކޮ ޑ ޅ ަގނއަ

ަވީނ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ އްލި މައްސަަލ އަރ ރ ޞަތ ފ  ށްއްޒަތްތެރި މެންަބރ  އާދަމް ޝަރީފައި ދާއިރާެގ 

ތެރި މެންބަރ ެގ އިއްޒަތްށްަފހ ( ޮކޅަކަ)ަވގ ތ  ރ .ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ މަށް. މަޑ އްަވރީެދްއވ ށަހަޅ އްވައިހ 



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

5 

 

 . އަޑ ފ ޅ  ރަނަގޅ ބަރ ެގރި މެންއްޒަތްތެއި  ،ދެންނެީވ ހ ރީ ޮގތަކަށް. ނޫންނ ޭވ. މި އް  އެންމެ އެކަީށެގނެއަޑ ފ ޅ 

 ެރވޭ ޅ ަގނޑަށް ލަފާކ އަްނނަނީ އަ މެންބަރ  އަޑ ރި ްއޒަތްތެއި )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (  .ތް ޯގހީޮގ ލިބޭ ައޑ  ޑަށްއަޅ ަގނ

ޑަށް ލިބެނީ، ޅ ަގނ އަޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަ ،. އެހެންީވމާ ޑް ެވެގންރފޯަވޓްޑަށް ފާސްޮގތ ަގއި ަވރަށް ބޮ

ިއެވނީ ނޑަށް ައޑ ޅ ަގއަ  ،ހެންނަމަެވސް. އެރީތި އިހަމަ އެހާމެ ސާދާެވފަ .ހަމައަޑ  ަވރަށް ފ ރި ބަރ ެގއިްއޒަތްތެރި މެން

 ްއޓަެއއް އަޅ ަގނޑ  ހ  .ކަމެއް ރަމިއީ ަވރަްށ ދެ ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ފަހ ( ކޮަޅކަށް)ަވގ ތ އަަވްސެވެގން އައިސް.  މާ

ޑަިއަގންނަާވީނ  ދެކެަވނަމަހެންނޫންއެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެއއީ  .ެމއްކ ރ ކަމަށް މަސައްކަތްމިއަދ  މިނ ލާނަން 

ންބަރ ެގ ން އިއްޒަތްތެރި މެއަރ ާވނަތ ރ ޞަފ  ށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަޅ ަގނޑ  ކަމަށް. އަ ދިޔަރަނަގޅަށް މިކަން ނ 

ންޑާާއއިެގން ކ ރިއަށްދާނީ. ަގނޑ  މިއަދ  ދެން އެޖެށަހެޅ ީނމާ އަޅ ކ އްލި މައްސަލަ ހ  ޅެންދެން. އެށަހެސަލަ ހ މައް

ެވްސ  ހ ދ ަވ ކ ރީ ؛ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ (! )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަްއާވަސލަތައް ރަނަގޅ ކ ރަެޓކްނިކަލް މައް  ،ންީވމާހެއެ

ކޮށްލެްއވ ން ނ ަވަތ ޗެކ  ށް ހީަވނީ . އަޅ ަގނޑަތީ ދިމާެވފަެގ މައްސަަލެއއް އޮޑ ށް ޮވލިއ މްެގ ސްޕީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ބޭފ ޅާެގ މައްސަލަ، ޅ ަގނޑ މެްނނަށް ތިތ ން އަޮގބ ނާ ދ  އިަގވާ . މަޖިލީހ ެގ ކ ރެއްވ ންބ ރާ ރީސްޓާޓް ލ ން އަނއަ

 މިެގން ނޫންތެއް ނިމައްސަަލއަށް ޮގ އެ ،ހެންީވމާއެ. އޮތީ ށްފައި މިކޮންޑާސަލަ އެޖެއްމަ ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކިހިނެއްޯތ މް ޝަރީފް  އާދައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ )ަވގ ތ ކޮޅަކަްށފަހ (  .ދަތި ންށްދާާއިއެގން ކ ިރއަށް އެޖެންޑާތަކަޮގ

ެގ އިކަރަދޫ ާދއިރާވަ ؟ ެގ ައޑ  އިޭވ ދެއްތޯޅ ަގނޑ  އަ ށް ެއބަންނަށް ސާފ ކޮިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ އެހެން ؟ ކޮޅ ލ ހާ

 ލާނަން.އިޑ  އަހަކައިރިްނ އަޅ ަގނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ  ެގަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 ަވރަށް ސާފ .  ދެ،އާ

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔާސަ

 .ެވޔޭނ  ދި ދިމައެއްަޔއިރ ގައި އަމައްޗަށް ދިެއއް އަޅ ަގނޑ  އަތިރިަވިއކަރަދޫ އޮޑި 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

އޮީތ ހާރ  ަވއިކަރަދޫ ަދތ ރ ކ ރާ ޮއޑި މި ނެތޭ. ަވގ ތ   ްސ، މިރައީަވިއކަރަދޫަގއި މާލެ ދަތ ރ ކ ރާ އޮިޑއެްއ 

 ޓ .ާކިވޔާ ބޯ ،ކަރަންޓީނ ަގއި 
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 ވ ން:ްއކެ ކަދެާވހަ ތ ންރިޔާސަ

 ؟ނީެގްނދަ އެއަކ ން ެދއްތޯ އިހަަވންިދއްޕޮޅަށް  އޮޑި ަވންދޫދެން އިހަ

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

ސް އިަވންޫދ ެވއީ އެ  .ޓޫޓޫ ފޯ  ިދ ޮއޭވެވްސ، އަގައި ަހމަ މަސައްކަތްކ ރާނީ ަވއިކަަރދޫއޮޑި  އެ؛ަވިއކަރަދޫ އާދެ، 

 އް. އެއޮޑި 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔާސަ

 .އޮތީ އިޓޫ ަވރަށް ހިތާމައިަގ ފޯ ޓޫ .ޓޫ ފޯ ޓޫ އެބައޮތް .ންަނން ޓޫ ފޯ ޓޫޑ  ެވސް ދަޅ ަގނއާދެ، އަ 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 ތ ންނަށް ެވސް.އްޔި ަވިއކަރަދޫ ރަ ،ލިބޭނީށް ެވސް ލ ޔެއް ޔަޑ މެންެގ ހިތާމައަޅ ަގނ އާދެ، ޓޫ ފޯ ޓޫ ައއިމާ

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔާސަ

 ؟ އެހެންތޯ

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 އާދެ.

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔާސަ

ބާަވތ ެގ ަބއެއް ރެޑީމޭްޑ  އި އެއާ ކިންސް، ނެޕްސްަވލްސެނިޓަރީ ޓަ ކިާރއި ،އާއި ޔޭ ކޮފީޔޭ  ޭގެގއަށް އްޓޫ ފޯ ޓޫ ބައެ

 ...ސާމާނ 

 

 ވ ން:ާވހަަކދެއްކެ އިރާެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދާ

 . ތިބީމީހ ން  ޓޭމެން ޭގަވނީ ފިއްޑަށް ހީޅ ަގނހެން އަންގައިަގއި މިހާރ  ހޯމް ކަރަންޓީރައީސް ަވއިކަރަދޫ 
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 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 .ޓަރިންގ ދަމަހައްޓަަވންއެހެންނަމަެވސް، ަކއ ންސިލ ން ނިންމީ މޮނި .ންއިޓަރިންނިށްލައިިފ މޮަވިއކަރަދޫ ރޭަގއި ޫދކޮ

 .ާވތީ ށްއެންމެ ރައްކާތެރި ޮގަތކީ ެއއީ ކަމަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ތަޅާލި  ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ބައްލަާވ! ކޭލަކ ނ ަވިއކަރަދޫއަކީ އިނޭގތޯ އެންެމ ފ ރަތަމަ ހެންޭވރ  ދެކ 

އެއީ ސާރަ. އްަވިއކަރަދޫއޭ އެ ކިޔަނީ ެވސް. ެއއީ ކޭލަކ ނ  ތަޅާލި ިވ؛ ިވއްސާަރިއގައި ކޭލަކ ނ  މީހ ންނާ އެކ ަގއި 

އެ ރަށ ގައި އަީޑަގިއ  ށެއް.ތް ރަންނާނެ ފަޅެއް. އެ ފަޅ ަގއި ޮއންނާނެ އަޑިއަށް ޮގއްސަ އޮދޫ އެތާ ަކއިީރގައި އޮ ަވިއކަރަ

 މީހަކ  ތ ންތ ންމަތިން ތޯތޯއަކަށް ބ ނާނެ ކަމެއް ނެތް. އަީޑގައި އިބައިން މިސްކިތެްއެގ ަވޅ . ؛ އެބައިން ކަމަށް

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 ؟އިަގއި ދެއްތޯބޮޑ  ތިލަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

  ؟ލަ ދެއްތޯ ކިޔަނީ ތިބޮޑ 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ  ޙ ެގ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 މ ރައިޫދާއ ދިމާގައި.ަވއިކަރަ އާދެ، ެއއީ ބޮޑ  ތިލަ. މ ރައިޫދއާ ދިމާގައި.

 

 މެންބަރ ން މަޝްަވރާކ ރެއްވ ން()

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ސްޓަރ  ފޮނ އްާވފައި ހ ރި ލިޔ ންތައް ަވރަށް ިގނަ ނޭންސް މިނިފިންނަށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެީވ، އަޅ ަގނޑ މެ؛ ސްއީރަ

ށް އަަރތްޖެ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މ ިޅ ބޭފ ޅ ންެގ އަތްޕ ޅައިލެިވއްޖެ. ހ ރިހާ ަވގ ތ  ބަލަ 

ށް، ާގނޫނ  ނަންބަރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ، މި ާގނޫނަ އް ކަމ ަގއި މެކަ ތް ެއންމެ މ ހިންމ ޤައ މ ަގއި މި ަވގ ތ  އޮ

 އަށް ދައ ލަތ ން.... 2013/7
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކޮށްލަިއެގން ، ކ އްލި މައްސަލަެއއް އޮީތ ސިޓިއަކާ އެކީ ހ ށަހެޅިފަ. ައޅ ަގނޑ މެން މަޑ ނޑަކަށް ނ ފެނޭއަޅ ަގ؛ ޝަރީފް

ންާޑަގއި ހިމެނޭ ރި މެންބަރ  ކ އްިލ މައްސަލަ ހ ށަހަޅ ްއާވފަިއ އޮތީމަ. އެޖެެގ ިއއްޒަތްތެއިރާ ދާ  ، މަޑ ްއަވރީމި ތިބީ

؛ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝަރީފް)ަވގ  ހޭނެ. އެޖެންާޑއާ ެއީކަގިއ ކ ރިއަށް ެގންދަންޖެގޭ ، އަޅ ަގނޑަށް ެވްސ އިނާވހަކަތައް 

ންޑާއާ އެކ ގައި. ނޑ މެން ކ ިރއަށްެގންދަްނޖެހޭނީ އެޖެަގޅ ތައްތައް އަ އަޑ އައްަސަވއްޗޭ! އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ ކަން

އަޅ ަގނޑ މެން މި ަވގ ތ  މަޑ ކޮށްލައިެގން މި ތިބީ މަޑ އްަވރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ އްލި މައްސަލަ ެއ 

 ދިމާެވެގން.ކްނިކަލް މައްަސލައެއް ޓެ  ެގޅާފ ބޭަވންދެން. އެ ްއަވަވއިދެއް ޅާ އިފ ބޭ

 

 ށްފަހ (ކަޅަ)ަވގ ތ ކޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ްއ ެވސް ކ ރީ ހ ރި މިންަވރަށްވ ރެ ކ ޑަ ތަންކޮޅެ މިަވގ ތ  އަެނއްކާ  ،އަޅ ަގނޑަށް ދެންނެޭވނީ ؛އާދަމް ޝަރީފް

 އެހެން ައޅ ަގނޑަށް ެދންނެޭވނީ. ެއއީ ިއްއޒަތްތެރި  ،މިހާރ  ތި ހ ރީ. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރ ޙަޤީޤަތ ގައި ޯގްސެވފައި 

 ންޖެހޭ. ލައްަވބަރ  މިއ ޓްެވފައި މިހާރ  އިނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބެކްްގަރއ ންޑް އެބަ ބްލަރްޑޮކށްންމެ

 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ 

ސަލައަަކއިެގން ކ ިރއަށްދެޭވ އެހެން މައް  ެގޑާ ، ކޮންމެެވސް އެޖެންކަށް މިކަމެއް ނ ިވެއްއ ނޫންތޯ. އެހެންީވމާޝަރީފަ

 ނޫންތޯ ބަލަންީވ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

، ކަމާއި ، ޙިކ މަތްތެރިމ ންދާނީ. އެހެންީވމާ، ކެތްތެރިކަމާއިަވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ާވހަކަފ ޅ ތައް ބްރޯޑްކާސްޓް 

ާދއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަދިެވސް  ރީަވ. މަޑ އްންދެ ަވރަށް ބޮޑަށް އެންއެކ ގައި ިތއްެބވ  ބ އްދިެވރިކަމާ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށައެްއ ނޭޅޭ. ކ އްލި މައްސަލަ ، ތައްޔާރ ެވަވޑަެއއް ނ ަގންނަާވ. އެހެންީވމާ
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ރިހ ްނ އަ ލް ންސެއ ކަައޅ ަގނޑ   ،ޖެހިަވަޑިއަގންނަަވނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހ ށަހަޅ އްަވން

އަޅ ަގނޑ  އެ މަޝްަވާރއަށްފަހ  ތި  ؟ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ގައި ކ ރިއަށްެދެވން އޮްތ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯނައަހާ

ރި މެންބަރ ން. ޝ ކ ރިްއާޔ އިްއޒަތްތެ)ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ  އެބަ އަންނަން.  ބޭފ ޅ ންނަށް

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ަޞތ  މި އަރ ަވނީ އެ ބޭފ ޅާ  ރީަވ މަޑ އް ނޑ ގަ ޅ އަ  ،ތެރި މެންބަރ ތްއިްއޒަ

ށް. އެ މަ ެއ ބޭފ ޅާއަށް އެރ ވ ތ ޞައްލި މަްއސަލަ ައޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ެއ ބޭފ ާޅެގ ކ   ތައްޔާރ ެވަވޑަިއަގތީމާ

ެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްދާނީ.  މައްސަލަތަކާ ންހެިއ ހ ރި އެ ަގބޭފ ޅާ ތައްޔާރ ެވަވޑަިއަގންނަަވންދެން އެޖެންޑާ

އެީކަގިއ  ނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ފޮނ އްަވާވފަިއާވ ިސޓީއާިއ އަދި ފިނޭންސް މިނިްސޓަރ ެގ ދެ ކަރ ދާހާާވއަޅ ަގނޑ  

ބައިން މެންބަރ ންެގ ކި ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މިހާރ  ފޮނ ާވފަ. ސިޓީ ާވނީ އިްއާވފަ. އަޅ ަގނޑ  ިއއްަޒތްތެރި

ޮގތ ން ބަހ ސަށް  ގ ޅޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެ ލިޔ ންތައް ެބއްލެވ ަމށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިަކމާ ،އެދެނީ

ަވާވަފއި އްިއއްެޔަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސާ ބާއްާވފައި ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އި ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ލައި ކ ރީގައި ހ ރީދިއ ން. 

ެއކ ަގއި  ޖަލްސާ ނ ބޭްއވ މާެގ . ދެްނ އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޔެ މަށްެގންދިއ ޑ މެން ބަހ ްސ ކ ރިއަށް ނަގދެން އަޅ  

ރި މެންބަރ ން ތްތެަގންަނަވނީ. ައޅ ަގނޑ  އެެދނީ އިްއޒައިަވޑަ އް ިތ ލިބިތަންނަށް މިއަދ  ލިޔ ންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ގ ޅޭ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންިދއ މަށް.  މެން މިކަމާ ދެން އަޅ ަގނޑ އިއެ ބެއްލެވ މަށްފަހ ަގ މާތީަގތި އް ލިބިަވޑަތަލިޔ ން

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގ ަރއީސްގެ ހ ެއއީ މަޖިލީ ،6ނީ އެޖެންޑާެގ އެޖެންާޑ ައއިޓަމް ، އަޅ ަގނޑ  ދެން އަމީންޢާއްމ  އަރިހ ން އެދޭއެހެންީވމާ

  .ޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަންމޭ

 ވާ ަވނަ މާއްާދަގއި  113ެގ (ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ތެރި ކާޙައްޤ ަތއް ރައްދިްނެގ ކ ޑަކ ) 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ   -6.1

ންކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްާވފަިއާވ ޔަޕަރސަްނެގ މަޤާމަށް ޢައްސްޑްން ޗިލްޑްރެންްސ އޮމްބަޮގތ ެގ މަތީ

އްމ  ޢާއަމީން . އަޅ ަގނޑ ންގ ޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ   ށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ މައްސަލައާކޮސާންފ ޅ  ދިރާނަ

 އްމ . ޢާރައީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްަވާވފަިއާވ ސިޓީފ ޅ  މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވ މަށް. އަމީން ،އަރިހ ން މި އެދެނީ

 

 މޭޒ ން އިްއެވވ ން: އިދާރީ
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. ާގނޫނ  ނަންބަރ  ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް، ރަ ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

 ،ންަވނަ މާްއދާަގިއާވ ޮގތ ެގ މަތީ 113ެގ (ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ) 2019/19

ނަންފ ޅ  ޝިމްެގ ހާތ  ސިޔާނަ ލާޟިދޫ، ހިރިޔާ، އަލްފާތިނަ  ޕަރސަންެގ މަޤާމަށް ގދ.ސްޑްޗިލްޑްރެންސް އޮމްބަ

އެކ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއަވއި އެ މަޖިލީހ ން ނިންމެިވ ޮގތް އަންަގަވއިދެްއވ ން އެދެމޭ. މި ސިޓީއާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް

ްނ ވ އް . އިޙްތިރާމް ަގބޫލ ކ ރެެވ ރަްއޔިތެްއކަން ައންގައިދޭ ާކޑ ެގ ކޮޕީ ފޮނ ީވމެހިެވދި، ރާއިަވތ  ހާޝިމްެގ ަވނަ ޔާނަސި

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.  ،. ޚާދިްމކ މ2020ްލް ޕްރީއެ 19. 1441ަޝއްާވލް  26އެދެމެެވ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހިއ މަން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓައށް  މި މައްސަލަ ދިާރސާކ ރ މަށް ޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީންޢާއްމ . ައޅ ަގނ

އެޖެންޑާ ދެން  ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހިނގައްޖެ. ންމައ ފޮނ ަވން ނިންމައިފިން. ހި

ްއޒަތްތެރި ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އި ، ފަރާތ ންެގސަރ ކާރ   ،ައއިޓަަމކީ ދާން އޮތް އެޖެންޑާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް

ބ ެގ ާޚއްޞަ ބިލ  ހ ށަހަޅައިދެއްވ ން. ޚާތިންކ ެގ އިތަހަޅ އްާވފަިއާވ ލޯކަލް ކައ ންސިލ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ހ ށަ

އެއާިއއެީކގައި ފިނޭންްސ  އި އޮތީ. މި ދެންނެިވހެން ހަމަފަ ބަހ ސް ފެށ މަށް މިއަދ  އެޖެންޑާކ ރެިވއީތިދާމި ބިލ ެގ އިބ 

 ރި ތެ ތްރިއަްށ ެގންެދވ ންތޯ ބ އްދިެވރީ ނ ަވތަ އިްއޒަކ މިއަދ  ޭއެގ ބަހ ސް  ޮގތ ން ގ ޅޭ  ޅާފ މިނިސްޓަރ ެގ ސިޓީ

ކ ރިއަށް ެގންދެވ ންތޯ.  ންތައް ބެއްެލވ މަށްފަހ ަގއި ޔ ތ ން ލިބިަވޑަިއެގންފައިާވ ލިެޔކިޮގ ގ ޅޭ މެންބަރ ން އެއާ

ޮގތ ގައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ   ންނައަޅ ަގނޑަްށ ފެ ؛ންބަރ ންނަށް ދެން އެކަމ ަގއި މެރި ތެއިްއޒަތް

، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ްނ ޮގތ ން ބަހ ސްކ ަރއްަވން އ ނދަޫގފ ޅ ާވނެ. ެއހެންީވމާ ޅޭގ  ލިބިަވޑައިނ ަގންނަާވ ކަމަކާ 

ރ ާވނަން މި އަރ ޞަތ އަރ ަވން. ައޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންަނށް ފ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ 

ެގ ސިޓީފ ޅ ެގ ބަހ ސް މިއަދ ތޯ ސްންފް ފިނޭމިނިސްޓަރ އޮ ،ެއީއ މި ދެންނެިވ މައްސަލައަކީ  ޮގތ ން. ގ ޅޭ މައްސަލައާ

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ  ގ ޅޭ މާކަދިެވރީ މާދަމާތޯ. އެއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގްނދިއ ންތޯ ބ އް

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ  ންތަކާކަ، ިސޔާީސ ޕާޓީތަކ ެގ ީލޑަރ ން މި ދެންނެިވ ލީޑަރ ންެގ މަްޝަވރާއަކަްށ ެއދޭނަން. އެހެންީވމާ

 ތ  ރ ޞަާވ ެއއްެޗއް ިވދާޅ ެވެދްއވ ން އެދެން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ނަަވޑަިއަގންނިރ ންނަށް ފެބަންމެ ރިއިްއޒަތްތެ

 ،ހިތް އޮތީއަރ ާވސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ކ ީރގައި ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ،ާވދަެވރި ިސޔާސީ ،ހިތް އޮތީއަރ ާވ

 ؛އި ކޮންްގރެްސއާޕީ.ޕީ.އެމާ .އް ނޫންޫނން އެމް.ޑީ.އެންއެ  .އެލަޔަންސަށް ޑީ.އެން..ޕީ.އެމް، އެމްށް. ޕީޕީ.ޕީ.އެމަ

ެއއްެޗއް ިވދާޅ ެވދެްއވ މަށް ިއއްޒަތްތެިރ  ންއިއ ފައްދާަފއިާވ އެލަޔަންސް އި ަގއެކ   އާްވސް ނެޝަނަލް ކޮްންގރެސްމޯލްޑި
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ެގން ިތއްެބިވ ބޭފ ޅ ން އިޑަ މެންބަރ ންެގ އަރިހ ން އެދެން. އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވ އެަލޔަންސްެގ ފަރާތ ން ަބއިެވިރެވަވ

 އް.  ނ ކ ތާއެތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމްެގ ނިޒާމީ އެބަ ތިއްެބިވ އިނޭގތޯ. ހެންޭވރ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ދެއްކެވ ން:ކަމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަ

ފާހަަގކޮށްލަން. ެއއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  އިަގކަމެއް ޙަޤީޤަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ ަރއީސް. ރައީްސ، ދެ

ކަމަކަށް މަޖިލިސް   މަށް ދެޭވނެކައެހެން ކަން ،ނަމަ ޮގތަށް ކ ރިއަށްދާ ކަމަށް ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ އޮތް 

އްާޔ ދެިވއްޖެންށް ނ ެގއަރި. އެހެންީވމަ، ކ އްލި މަްއސަލަ ކ ނީދާ އޮންނަ ކަމެއް ފ ރަތަމަިއނ ން ،ަގާވއިދެއް ނ ބ ނޭ

އެހެން ނިންމ މެއް ނިންމާފައި ކ ރިއަށް ަވޑަިއަގްނނަަވންާވނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ޔާއްނޫނި ،ކަަމކަށް ހަދާފައިޓެކްނިކަލް 

ސްކ ރ މ ެގ ހ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަ މަކަްށ ރައީސް، ފިނޭންސ ން ފޮނ ާވފައި އޮތް ސިޓީއާކަަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެަވނަ 

އޭަގއި ެވސް ނެތް. ނޫން ޮގތެއް ވ ން ކ ަރްއަވިއެގްނ ކ ރިއަށް ެގންދެންޑާޖެެގ. ރައީސް އެނ ކަންނޭތްނެނ މެއް ބޭ

ދެްއކ މަކީ ާވހަކަ ،ިވސްނ މަކީ ށްދާންއަގައި ކ ރިނެވސް މިތާއް ނިންމައިެގން އަނެްއކާ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކޮށްފައި ޮގތެ

ށް ކަމަ ކ ޑަކޮށް ޚިލާފަށް ދެޭވ ކަމެއް ރޮސީޖަރއާޫނނީ ޕް ،ސްސެެގ ޕްރޮންައޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 

 ރަީއސް. ޝ ކ ރިްއޔާ.  ،ފެންނާތީެވ ދަންނަަވއިލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ދިަވޑަިއަގންނަަވނީ ރ  އެޓަތަނަށް އިއްަވާވަފއި ދެން މިނިސް  މެންބަރ  މިހާރ  މިނިސްޓަރ ެގ ސިޓީފ ޅ  މިރިއިްއޒަތްތެ

 މި މަޖިލީހ ން ކ ރާންޖެހޭ ކަމެއް ކ ރ މަށް. ދެން މި  ންަވނަ މާއްާދެގ ދަށ  36 ާގނޫނ ެގ ދަށް ޒިންމާާވރަޚަސަރ ކާރ ެގ 

މައްސަލަ  ،ތަކީއަތެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ިވސްނިަފއި ޮއތް އިޖ ރާއަމަޖިލީހ ން އެކަން ކ ރ މަށް ހިންާގނެ އިޖ ރާ

 އި އެޖެންާޑކ ރީއްސަލަ. މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގމަ ިވއްއެއީ މިނިސްޓަރ  ފޮނ  ؛އަޅ ަގނޑަށް ލިބ ނީމާ

މި ހ ރީ  އިައޅ ަގނޑ  ިވސްނަ ،ންމާފައިނި ސްޮގ ެގންށްށްފަހ ގައި މައްސަލަ ކޮމިީޓއަކަ މަރ ބަހ ސްކ ރ މަށް. އެޖެންޑާކ 

 ދެން އެ ކޮމިޓީން ،ހ ގައިފަ ށްށޭ. އެ ކޮމިޓީން ނިންމ މަކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައ ސަ ،ހ ެގ ކޮމިޓީއަށޭލީމ ޅި މަޖި

ޯވޓަށް އެހ ން. ދެން  ،ގ ޅޭޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމ ން ތަޅ މ ން އެަކމާ ،ކ ަގއި ތަޅ މަށް ެގނެސްއެ ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓާ

ސް ތެރި ފައިނޭންތްްއޒައި ،އަކީ ކަ ންބަރ ން ާގތ ގައި ިމ ދެންނެިވ ެއއް ާވހަމެތްެތރި ޒައަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އިއް 

ީއ ިއއްޒަތްެތިރ އެ ؟އ ން ބ އްިދެވރީ މިއަދ ތޯެގންދި އަށްގ ޭޅ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ޅާމިނިސްޓަރ ެގ ސިޓީފ 

ކޮެޅއް ޮގތ ގައި ަވގ ތ  ، ައޅ ަގނޑ  ދ ށްމެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑަށް ިމއަދ  ެއކަނި މި ކަރ ދާސްަތއް ދެވ ނީ. އެހެންީވމާ 
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ން. ަވން ައޅ ަގނޑ  އެދެ، އެ ަވގ ތ  އަރ  އެހެންީވމާ. ނަާވނެނ ންެވަވޑަިއަގންބޭންބަރ ން މެިއއްޒަތްތެިރ  ތިޔަ

އެ ލީޑަރަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ  ،އަރިހ ން އެދޭނަން ލީޑަރ  ގެ ޕ ްގރޫ ޕާލިމަންޓްރީޕީެގ .ޑީ .، އަޅ ަގނޑ  އެމްއެހެންީވމާ

ީލޑަރ ންނަށް  ން އެހެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކ ެގފިއިވަ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  އަވ ޅ ެވދެއް ދާކަމ ގައި ިވޮގތެއް މި

 އް ނ ކ ރެްއޭވ. ނަށް އަދި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ މެެވސް. އެ ބޭފ ޅ ން

 

 ދެއްކެވ ން:ކަމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަ

 ޮގތ ަގއި... ޝ ކ ރިއްޔާ ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން:މް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

 ނާނެ. ންރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަކަށް އެދިަފއި އޮތްތެއިްއޒަ

 

 ދެއްކެވ ން:ކަމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަ

 ؟ އަޅ ަގނޑ  ކ ިރއަށް ެގންދަންީވތޯ ؛ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަރަދޫ ދާއިރާެގ )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. ތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްެގ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ

މެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

  !މެންބަރ  ކ ރިއަށް ެގންދަާވ

 

 :ވ ންއްކެދެކަޡިމް ާވހަމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާ

ޖެޓަށް ބަ އަޅ ަގނޑ މެން ނޫިނއްޔާ ،ކަމަކީ ޮގތ ގައި މި ތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރާތްޒަޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ސަރ ކާރ ން އިތ ަރށް ފައިނޭންސް ބޭނ ންެވެގން ނޫނީ ބަޖެޓ  އިތ ރަށް  ޔާއްނޫނި ،މި ެގންނަ ބަދަލަކީ

ލީހަށް ފޮނ ާވފައި އޮތް މަްއސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މަޖި މި ،އޯަވރޑްރޯކ ރަްނެވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

، ިތ ިވދާޅ ިވހެްނ އި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންީވމާގަ ކަމ  ފ ޅާދާއިރާެއއްަގއި ބަހ ސްކ ަރންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް

މިއަދަށް  ދ ންިމއަ ،ީވނ ހ  މެފައެ ަކރ ދާސްތައް ދިރާސާކ ރ މަށް ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ންަނށް ކަރ ދާސްތަްއ ލިބި

 މި ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ަމކީ ދަތިކަަމކަށް ެވސް ާވނެ. އޭަގއި ހ ރި މައްސަލަތަކަށް ެވސް ށްކަޔަ ކ އްލި
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ކ ރ މަށް ޓަކައި  ، އެ ކަންކަންއް ެވސް ނ ކ ރެޭވނެ. އެހެންީވމާދިރާސާއެ ދި އަ ،ނެޭވނެަގނ  ދެނެއެއްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

، އަޅ ަގނޑ މެން ބައެްއ ކަރ ދާސް އިއްޔެ ލިބިއްޖެ. އެހެންީވމާ .ދާސްތައް ލިބިއްޖެނަށް ކަރ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

 މެންބަރ ން މިއަށް ކ ޑަކޮށް...

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ޮގތ ގައި  ނަހަމަބާރ ެގ ބޭނ ން  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ މަޖިލިސްެގ އ،ށް ފ ރ ޞަތ  ނ ދެއްަވރައީސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަ

 އިނޭގތޯ. މިއީ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ަވރަށް ބަލަިއަގނެޭވނެ ކަެމއް ނޫން. ދިއ މަކީ ރަމ ންދާކ ފަށް ޚިލާ ަގާވއިދާ

 

 :ދެއްކެވ ންކަޡިމް ާވހަމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާ

 .އިޝަރީފަށް މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  ދީފި ނިޒާމީ މައްސަލައިގަ 

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ރިޔާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެއްވ ން އެދެން. މަރަދޫލައިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ މައިކް ކަނޑާއިދާރީ މޭޒ ން 

އެއްެޗއް ިވދާޅ ނ ީވމާ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއަްށ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ   އި،ައޅ ަގނޑ  މަޑ ކޮށްެގން އިނދެފަ އަރ ަވއިފ ރ ޞަތ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބައްލަަވން ިތއްބަާވނެ ަވރަްށ ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފ ޅ ން. މިހާރ  މިކަން  މި ދަނީ.

 ފ ރ ޞަތ  އަރ ަވއިފިން.  ަވންދެން ިގނައިރ  ަވރަށްއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި ައޅ ަގނޑ   !ލަްއާވއިބައްލަވަ 

 

 ފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީ

  ..ކީްއެވޯތ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ. ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނެީގމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ   ބަހައްަޓާވތި އިލަްއާވފައިކަނޑ ްއވަ  މަރަޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ މަިއކ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

މިހާރ  ހާރ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މެންބަރ  މި ިއއްަޒތްތެރި .ދައްކާ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޑ އެހ މަށް

 !ަލްއާވތިއިކަނޑ ްއަވހައްދަަވންީވ ޮގަތކީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ދަްއކާ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޑ ެއްއސެވ ން. 

އްސަަވންާޏ ޑ ނާ  އިތ ރަށް އަމެންބަރ  ދެން ިއއްޒަތްތެރި  !ަލއްާވތި އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވަހކަދައްަކަވންޏާ ކަނޑ ްއަވ

 އަޅ ަގނޑ ...
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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

  .ޭވނެކަންކަމެއް ބަލައެއް ނ ަގނެ މި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އްޒަތްތެިރ ަސަވންޏާ. އި އްއިްއަވން އަޅ ަގނޑަށް ޖެޭހނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޑ ނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނަން 

 !ބައްަލާވިއއްޒަތްރި މެންަބރ  އަްއޑ ައއްަސަވްއސަަވންޏާ. އަޑ ނާ އިްއަވން އަޅ ަގނޑަށް ޖެހޭނީ  ންބަރ ެގ ނަންމެ

ޮގތަަކށް ފެންނަން ހ ރި ދެންމެ.   ނ ސާފ  ،ެވސް ެގއްލިއްޖެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ މަންޒަރ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ 

މެންބަރ ެގ ނިޒާީމ އިްއޒަތްތެރި  !ަބއްލަާވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޑ އައްަސަވ ،ރ ތްތެރި މެންބައަޅ ަގނޑ މެން ިއއްޒަ

އަލ ން އަނބ ރާ  ،މެންބަރަށް އެކަން ފާހަަގނ ކޮށްދެވ ނީމާިއއްޒަތްެތރި  ،ނ ކ ތާއަށް ަވގ ތ  އަރ ވައި ައޅ ަގނޑ މެން ތިބެ

، ައނެއްކާެވސް އަޅ ަގނޑ  މި މާއެރ ީވ. އެހެްނީވތ ބަރަށް ފ ރ ޞައަޅ ަގނޑ  މެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ރާހީމް ޝަރީފް. . މަރަޫދ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްއަށްދަންނަަވނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ގައި މިއަދ  ލީހ މި މަޖި ،އަކީ އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ާވހަކަ ތެރި ރައީސް.ޔާ އިްއޒަތްޝ ކ ރިއްބޮޑަށް ަވރަށް 

 ށް ތް މައްސަަލއަފައި އޮތ ެގ ބަޖެޓް ޚަރަދ ކ ރ މަށް އެދިސަރ ކާރ ން ދިެވހި ދައ ލަބަހ ސްކ ރ މަކަށް ނެތޭ 

ރަްއޔިތ ންނަށް  ،އި ެވސްށް ޖައްސާފަތަމ  މައްސަލައެއް. ހ ރިހާ މައްސަލައެއް ފަހަންސްކ ރ މަށްވ ރެ އެްއެވސް މ ހިހ ބަ

ދައ ލަތ ެގ ޕަބްލިކ   ،ލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ދޭ ފައިސާހާރަންޖެހޭ ފައިސާ، ރައްޔިތ ން މި މަސްެވރިންނަށް ދޫކ 

ޚ ޠޫރަތްތެރި  މ  ންކ ރ މަށްވ ރެ މ ހިސްހ ޑްޯރކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އެދިފައި އޮްތ ހ އްދަދިނ މަށް ބައެަކއ ންޓްސް ޯއަވރ

ލާފަިއ އިއްޓަ ހ  . އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޑްރާމާތައްޖައްސާކަށް ދ ލެްއ ނ ކ ރެޭވނޭޔިތ ން ަބނޑަށްއް ރަ .ތޭނެމެއް ކަ

 ،ަވރަށް އާދޭހާއެކ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ،ަވނީމި ދަންނައަޅ ަގނޑ  އާޭދހާއެކ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް

 ،ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މަށް ދައ ލަތ ން  ،ސަލައި އޮތް މައްާވފަފޮނ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ަގއި

އަށް ޮގތެްއ އެ ސްކޮށްހ ބަ އަށްމައްސަލަ އެ ،ކ ރ މަށް ހ އްދައަށް އެދިފައި އޮތް އެދ މަށްންޓ  ޯއަވރްޑރޯދައ ލަތ ެގ އެަކއ 

ދ ަވސް ވެއްެޖ މަސް ހަތަރ  މިހާރ ެވސް  ،. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ރަްއޔިތ ންމި އެދެނީ ނިންމަވައިދެްއާވށޭ ަވރަށް އާދޭހާއެކ 

އޮތީ  އޮތީ ކ ރިއަށް. މާދަމާ މި  މަސް މިމީހ ން ރޮނީ. ިގސްލަނީ. ރޯދަ މަސްެވރިންނަށް މަހ ެގ އަގ  ނ ލިބިެގން އެ

ަވރަްށ  ،ަވރަށް އާދޭހާއެކ   ،އާދޭހާއެކ  ، ހަމަ ަވރަށްޖެހޭ ދ ަވސް. އެހެންީވމާންނަށް މ ސާރަ ދޭންފ ްއޒަަވސަރ ކާރ  މ 
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 އެހެން ،މިދަންނަަވނީ އިަރއީސް އަިރހ ަގ އިފާފަަގއި ހިަފއި ަދންނަަވނީ، ައޅ ަގނޑ  ދެމިއަޅ ަގނޑ   ހިތާމަޔާއެކ 

 ޯވޓަކަްށ މޭޒ ން ހ ށަހަޅ އްާވ ކ އްލި މައްަސލައެްއެގ ޮގތ ގައި ެގރަީއސް އިަލްއާވފަވައިހ ރިހާ ކަމެއް ހ އްޓަ

ދެއްާވށޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ އިނިންމަަވދ  ސްކޮށް މިއަހ ބަ އިެގން ނަމަެވްސ، މި މައްސަލައިގަ ަވއިސަ އައް

 ާވހަކަައކީ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިރާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ،ރ . އަދި އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އަޅ ަގނަޑށް ޔަޤީން ކަށަަވރ  މ ޅި މި   ،ބޮޑ ވ މަށްހައްޓަާވ ކަންރަްއޔިތ ންނާ ދޭތެރޭގައި ތި ބަ ރައްޔިތ ންނަށާއި ރާއްޭޖެގ

ނޫން އިހަށްދ ަވހ  މި  އިްއޔެ ،ން އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ަވންނަ ސ ާވަލކީދެ ބަަލއިަގންނަކަން. ހ މަޖިލިސް ެވސް އެ ރޫ

ޑަށްޖެހޭ ްއޔިތ ން ބަނ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ ރަމާދަމާނ ނިންމ ނީމާ  މިއަދ  ސަލައެއްމައް މަޖިލީހަށް ލިބ ނ 

ހ ރެދާނެބާއޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް ަވންނަނީ.  އިއިންތިޒާމ ެވފަ  ިއ،ރޭިވފަ އި،ތަރ ތީބ ެވފަޮގތަކަށް  ކަންކަން ދާލަތަކަށް ހާ

 .އަރ ަވންމަށް ފ ރ ޞަތ ޢާޡި ޢަލީ އަޅ ަގނޑ  މެދ  ހެންޭވރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ކަދެއްކެވ ްނ:ާވހަމް ޢާޡިޢަލީ މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދ ަވހެްއ  ިގނަ މާ ސަރ ކާރ ން މި ފޮނ ިވތާ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައިަގެވސް  ، އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދ ަވސްދެ  މި ،ނޮފ ާވނެ ރައްިޔތ ން ބަނޑަށްޖެހޭ ކަހަލަ މައްސަލައެއް ާވނީ. ސަރ ކާރަކ ން  ދ ަވސް ތިންދެނ ޭވ. 

ކަމެއް . ެއކަހަލަ ިވއްޔާ  ކަމަށް ަވނީ ފިމި ަމޖިލީހ ން ނ ނިންމައި އަޅ ަގނޑ މެން ސަލައެއްއް މަ ޖެހޭނޭ ށްބަނޑަތެރޭަގއި 

ެވްސ  ެވސް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  ެއއަްށވ ރެ ިޒންމާދާރ ާވނެެވސް ސަރ ކާަރކ ން ނ ކ ރާނެ.  ޔަޤީނ ން ހަމަ

 ޮކންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ،ބޭނ ންާވ ނަށްނީ ރައްޔިތ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކ ރާއެއަްށވ ރެ ޒިންމާދާރ ާވނެ

ބާއްވައިެގްނ  މި މަޖިލިސް ޙަޤީޤަތ ގައި ،ން. ޭއެގ މިސާލެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ނ ކ މެ މިތިބީވެއްެޖއްޔާ ކ ރަ

ެގން އަދި ނިކާރަށް ފެކަމަްށ ސަރ  ލަ ކަންކަން ހ ރިޙަޤީަޤތ ަގއި ަރއްޔިތ ންނަށް ބޭނ ްނާވ އެކަހަ ،ކ ރަނީމި  މަސައްކަތް

 އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ލިބިފައިާވ ލިޔ ން ދިރާސާ ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   ،ބޫލ ކ ާރތީެވ. އެހެންީވމާ ަގެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން

ިމ  ،ޮގތެއް  ކިޔަންޖެހޭނެ މީެގ ފަހ ން. ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށް ނޫނީ ދައ ލަތަށް ާވނެއަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ެވސް ކޮށް

ހ ށަހަޅާފައި  އަހަރ ެގ ، މިމާ ބަޖެޓާ ކ ޅޭއިރ ަގއި. އެހެންީވ ިވސްނަންޖެހޭ ބަަގނޑ މެން އެޮގތެއް އަޅ  ރާއްޖެއަށް ާވނެ

އަންދާޒާކޮށްަފއި  އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެނީ. ހަމަ ބޮޑ  ބަދަލެއް. އޮތް ބަޖެޓަށް ފ ދޭަވރެއްެގ ބޮޑ  ބަދަލެއް އަންނަން މި 

 ، މި ލިބޭކަށް ނެތް. އެހެންީވމާ ފައިސާ ާގތަށް ެވސް  ާވ މިންަވރާކަމަށް ބ ނެފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ
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 ެގ ަކއ ންސިލަރ ންނާެވސް ދާއިރާ ހޭނެ. އަދި ޔަޤީނ ންދިރާސާކ ރަންޖެ މެންބަރ ން ެގއަޅ ަގނޑ މެން

މަ ދެލޯ ކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހަޔަކ އްލި ،ކްޓ ތައް ހ އްޓާލަންޖެހޭނެ. ެއހެންީވމާާވހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ. ޕްރޮޖެ

ނޑ މެން ސްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މާދަމާ އަޅ ަގހ ، ބަލެޭވކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާއިކަންކަން ނިންމަ އިލާފައިމަރަ

އަަވސްކޮށްަފއި މި މައްސަލަ ނިންމ މަކީ  ނެ.ައަވސްކ ރަންޖެހޭ ، އަޅ ަގނޑ މެން ީވަވރަކ ންއި ދީފަ ަލއިެގންއިހ ޅ ަވ

 ކީ. ޝ ކ ިރއްާޔ.އައީމިކަން ކ ރާަވރ  ކަެމއް ނޫން މި ދަށް މިއަދ ން މިއަމ  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ންހިމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކ ެގ ލީޑަރ ންެގ  ،ަވނީ މިހާރ  މި އިައރ ާވފަފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

އެބަ ށް ކަފ ރ ޞަތަ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގރާހ ަވދޫ ދާއިތަށް. އެމް.ޑީ.އެްނެގ ފަރާތ ން ކ ޑަމަޝްަވރާެގ ަވގ 

އަޅ ަގނޑ  އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  އެރ ވ މ ެގ ކ ީރަގިއ އެބައޮތް.  އިނަާވ. އެިދަވަޑިއެގންފައެދިަވޑަިއަގން

 އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ ބިލެތް ،ާވފައި އޮތީމާއެއް ނަންަގބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ

އަޅ ަގނޑ   .މީންނިޒާމީ ނ ކ ތާތަކެއް ނޫން މީގައި މ ހި އިލަިއަގމެންބަރަށް. ދެން އެހެންނަމެަވސް، މި މައްސަ

ެގ ހ ރީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ީލޑަރ ންެގ މަޝްަވާރއަކަށް. ައޅ ަގނޑ  ފަހ  ފ ރ ޞަތެއް  މަޝްަވރާއަކަށް  އެދި މި

އިރާެގ އިއްޒަތްތެރި ކ ޑަ ފ ރ ޞަތެއް އަރ ާވނަން. ބިލެތްދޫ ދާ  މެންބަރަށްއިްއޒަތްތެރި ޮގތ ަގއި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ

 މެންބަރ .

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 އި ޅ ަގނޑ މެންނާންބަރަކ  އަިއއްޒަތްތެރި މެ ،ރައީސް ޝ ކ ރިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނެގީ 

 އިނޭގތޯ. ދަްއކާތީެވ ން ކަެމއް ކޮށްފާނެ ާވހަކަޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެ ޤައ މ  ބަނޑަށްޖެހޭނިސްބަތްކޮށް މ ޅި މަޖިލީހަށް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އެ ދެއްކެީވ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަން އޮތް މެދ  ހެންޭވރ   ؛މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް އެކަން 

  ދިނ މަށް ޓަކައި.ަވގ ތ  ޖާަގ  މި، އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮށްލާނަންމާކަ. އެހެްނީވާވހަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 މިރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢާކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

  ؟ީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ ިއޭވތޯޒަތްތެރި ރަރިއްާޔ. ިއއްޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ައޑ ިއޭވ. 

 

 މިރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢާކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާީޓެގ ނަން ލަދެއްވ ން އެއިޞްލާޙ ކޮށްކަަމކަށް ފ ރަތަމަ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއްޝ ކ 

 ...އް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޭއ. އެހެންީވމާއެމް.ޑީ.އެނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދަޫގ ނދަންނަަވން އ އަދި ަކމަށް  ދެންނެިވަޔސް ެވސް ފ ރިހަމައަށް ިއޭވ އޭއަޅ ަގނޑަށް އަޑ އިވެ  ؛ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް 

ކ ޑަކ ޑަ ކޮންމެެވސް ެޓކްނިކަލް ަމއްސަލަެއއް އެަބއ ޅޭ. ދެން އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް  ،އެހެންީވމާ އިނޭގތޯ.

 ..ޑީ.އޭއެމް !ކ ރައްާވފ ބޮޑަށް މާ

 

 މިރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢާދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކ ޑަހ ަވ

 ؟މިހާރ  ކިހިނެއްތޯ ެގ.ާވނެ ކަންނޭނަވނީ ރަނަގޅ އަޅ ަގނޑަްށ ހީއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ާވކަށް.  ނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ކެރޭެނ ތިކަމ ެގ ޖަޖަކަށްމިހާރ  ދެން ރަނަގޅ  އި

 

 ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  އާމިރ  ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފިނޭންސް  ،ޮގތ ން އޮތް މައްސަަލއާ ގ ޅޭ އިހ ށަހެޅިފަ ނަން.  ދެންމެކާށް ާވހަކަދައް އް ާބރައާދެ! އަޅ ަގނޑ  ތަްނކޮޅެ

ާގނޫނ ެގ  ޚަަރދަށް ޒިންމާވ މ ެގފިނޭންްސ މިނިސްޓަރ  ދައ ލަތ ެގ  ،ޮގތ ން ޅޭގ  ހ ށަހެޅި މައްސަލައާ މިނިސްޓަރ 

 ،މައްސަަލއަކީ އި އޮތް ާވފަޮފނ  ޓަކައި ދިނ މަށްލަތެއް ހާމ ކ ރާ ަބއެްއ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާ ތެރެއިން ލާޒި
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 ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ކަރ ދާސްތައް ދިރާސާކޮށްލާފައި ޅޭގ  ނ ކ ރަން އެ މައްސަލައާ ބޫެލއްަގެވސް  ޅ ަގނޑ އަ

 ކަމަށް. އެހެންކަމ ން، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ  ސްކ ރެިވދާނެ ަމއްސަލަެއއްހ އެކަމާ ޒިންމާދާރ ކަމާއެކ  ބަ ،މ ނޫނިއްޔާ

ޮގތ ން މައްސަލަތަެކއް  ކަމާ ގ ޅޭއެޮގތެކޭ. ބޫލ ކ ރާ ަގހަަމ ތިޔަ ެގންގ ޅ އްާވ ޮގަތކީ އަޅ ަގނޑ   ަގއިިވސްނ ންފ ޅ 

ޮގތ ން  އެކަމާ ގ ޅޭ އެކަންތައް ދިރާސާކޮށްލ މަށްފަހ  ،ނަމަ ލިޔެކިޔ ންތަކެއް ހ ށަހަޅާފައިާވ ،ނަމަ ހ ށަހަޅާފައިާވ

 ...ން މި އ ޅެނީެވެގިދމާޙަޤީޤަތ ަގއި ސްކ ރަނީ. ހ ބަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އިްއޒަތްރި މެންބަރ ެގ ައޑ  ެގއްލިއްޖެ އިނޭގތޯ. 

 

 މިރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢާކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

  ؟ތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ ވޭ ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިކަމަށް ތައްޔާރ ެވެލއްވ ން އިނޭގތޯ. ރަނަގޅަށް  ،ރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ން އެދެންޒަތްތެ. ިއއް ނޭގތޯއި މިހާރ  އަޑ ިއޭވ

 އަޑ ިއޭވ.  ރީތިޮކށްމިހާރ  އަޑ ިއޭވ. ރަނަގޅަށް  !ރީތިކޮށް ތައްޔާރ ެވލަްއާވ

 

 މިރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢާކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

 އިދިެވހިރާއްޖޭަގ ،ކ ރަމ ންދަނީޔާރ ިވަޔްސ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ނަގޅަށް ތައްކިތަްނމެ ރަ ޒަތްތެރި ރައީްސ،އިއް 

މި  ،އި ދިރާގާއި ަވތަިނއްާޔއާ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހީަވނީ ،ާވތީެވ މަށްރެކްއެގ ތެރެއިން ކަދީފައިާވ ނެޓްަވ

ރ ވ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޅ ާވ ތައްޔާ ނޭނެގ ތި ިވދާނެްސެގން ަކންބޮޑަށް ެގބޭބޭފ ޅ ންެގ ސަމާލ ކަން ތަންކޮޅެއް 

ިމ  ެވސް ެއއްޮގތަށް ަތއްޔާރ ެވެގން ހަމަ ީވހާެވސް ރަނަގޅަކަށް ކ ިރއެކޭ، އަޅ ަގނޑ މެން ެގނެޭވނީ. އެހެންީވމާ

ން ދިމާާވނެ. ދެަމއްސަލަތައް ެޓކްނިކަލް ކަންތައްަތއް މިހެން ކ ރަމ ންދާއިރ ގައި ބާަވތ ެގ  . ދެން މިެގންދަނީކ ރިއަށް 

ެވސް މި ދަންނަާވލި  އާދެ! އަޅ ަގނޑ   ފަށް އެދެން.މާ ާވނަމަ ކަމެއް ންަކއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ށ އެކަމަށްޓަ

ާގނޫނަކ ން  ،އ ޅެނީ ލަތެއް ދޭން މިހާސަލައެކޭ އަޅ ަގނޑ ެމން އިސްތިސްނާ މިއީ ަވރަށް ނާޒ ކ  މައް ،ާވހަކަައކީ

ހ ށަހަޅާފައި  އި،، ެއކަން ކ ާރއިރ ަގއި ެއކަން ރަނަގޅަށް ިދރާސާކޮށްލާފަ. އެހެްނީވމާކަންތައްތަެކއް ހ އްޓާލާޒިމ ކ ރާ  
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ތާއީދ ކ ރާ ޮގތެްއެގ ެވްސ ހަމަ  ސްކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ ހ ބަޮގތ ން  ދިރާސާކޮށްލާފައި އެކަމާ ގ ޅޭ ކަރ ދާސްތައްހ ރި 

 އީްސ. ާވހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝ ކ ިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ވ ން:ާވހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތ ން

ކ ރަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ކޮންްގެރސްެގ ތ ަގސް، އަޅ ަގނޑ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . އެހެންީވމާ

 ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފިޮގތ ން އެއްެޗއް ިވދާޅ ާވން  ގ ޅޭ  އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކ  މިކަމާންްސެގ ފަރާތ ންޔައެލަ

އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ  އެދޭނަން  އާދެ! އަމީންޢާއްމ  ގ ތ ތ ކޮަޅަކށްފަހ (ާވނަން. )ވަ ފ ރ ޞަތ  އަރ ބޭފ ޅަކަށް އެ  ،ނަމަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ  ،. އެއް ޑޮިކއ މަންޓަކީ ތިން ޑޮކިއ މަންޓެއް ފޮނ ާވަލންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް

ތަނަށް ފޮނ އްަވާވފަިއާވ ލިޔ ން.  ަގއި މިލްެގ ތާރީޚ ރީޕްއެ 5ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް  ،ސިޓީފ ޅ . ދެަވނަ ލިޔ މަކީ

 އިވާ ފަ ާވެއކ ަގއި ފޮނ ްއަވ ސަަލއާތަނަށް މައް މި އިލްަގެއޕްރީ 17އޮފް ފިނޭންސް  މިިނސްޓަރ ،ންަވނަ ޑޮިކއ މަންޓަކީތި

 19ަވނީ ނ އްާވަފއިފޮ ފ ޅ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަޅ ަގނޑަށް ސިޓީ  .ލްއެޕްރީ 19 !ކ ރަްއާވފ މާ ލިޔ ން.

 އި ލްގަ އެޕްރީ 19 ؛ލްގައިެއޕްރީ 18ފަިއާވ ލިޔ މާއި އަދި ލްގައި ފޮނ ްއަވާވއެޕްރީ 19ޚ ަގއި. ލްެގ ތާރީރީއެޕް

މި  ނ އްާވފަިއާވ ލިޔ ން.ފޮ އި ލްގަ ޕްރީއެ 5 ،ލިޔ މާއިފޮނ އްާވަފއިާވ  އިލްަގއެޕްރީ 18 ،ފޮނ އްާވފަިއާވ ސިީޓއާއި 

ނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް ލިބެން ހ ންނާނެ. ފ ޅ ންނަށް ފެ ެވްސ ތި ބޭކަރ ދާސްތައް މަޖިލީހ ެގ ެވްބސައިޓ ގައި

އަމީންޢާއްމ  އަރިހ ން މި ައޅ ަގނޑ   ؛ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ  މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ރ . އާދެ! ކަ ދެންނެވިއިާވހަ ނ ޖެއްސި ހ ރީ އަޅ ަގނޑ  މި ނޑަށް މައިކ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދެންމެ އަޅ ަގ ؛އެދެނީ

އި އެްއޗެްއ ޅ ަގނޑ  އާދަމް ޝަރީފަށް މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ަވނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ްނެގ ފ ރ ޞަތ ަގއަ

އޮފް ފިނޭންސް ސްޓަރ މިނި ކީ،މިއީ އަހާ ސ ާވލަ ޮގތ ން. ައޅ ަގނޑ  ގ ޅޭ ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ ިވދާޅ ެވެދްއވ މަށް

ލް. މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްރީއެ 19ެއ ސިޓީފ ޅ ެގ ތާރީޚަކީ  ސިޓީފ ެޅއް.އޮތް އެބަ ާވފައިފޮނ އްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ގ ޅިެގން އަންނަ އިޤްތިޞާދީ  އ19ާ-ތަނަށް ފޮނ އްެވިވ ކަރ ދާެހއް. އެ ކަރ ދާހަީކ ޮކިވޑ  މި އިގަ ލްއެޕްރީ 5ފިނޭންސް 

  ޢ ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ޟޫއ ން. އެ މަހޯދ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތަކަށް ބޭނ ންާވ ކޭޝްފްލޯ އަދި މާލީ ލޮޅ މާއެކ 

ެވސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެބައޮތް ފޮނ އްަވާވފަިއ  ގައިލް ޕްރީއެ 5އަދި . އިލްަގޕްރީ އެ 18އޮތީ  އިފޮނ އްާވފަ

ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށް ކ ރާނެ އަސަރ . ގ ޅިެގން ރާއްޖޭެގ އިޤްިތޞާދަށާއި  އ19ާ-ލިޔ މެއް. ކޮިވޑ 

 ކޮމިޓީން މިނިސްޓަރ އަރިހ ގައި ދެންނެިވ ސ ާވެލްއެގ އިމި މަޖިލީހ ން ނިންމަ ،ެއއީ މިތަނ ން ،އިަގންަނާވނެއެނިގަވޑަ 

ޢާއްމ  ފޮނ ްއާވފަިއާވ ިސޓީ. އަޅ ަގނޑ  އަމީން އިލްގަ ޕްރީއެ 5މިނިސްޓަރ   ޖަާވބ ަގއި  ނ ަވތަ ދެންނެިވ ދެންނެވ މެްއެގ

ންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަށް މި ތިން އްަޒތްތެރި މެށް ހ ރިހާ އިމަޖިލީހ ކެގ ެވބްަސއިޓަ ،އަރިހ ން މި އެދެނީ
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އަރ ަވނީ މަޑ ްއަވރީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މަށްހިމަނައިދެއްވ 

 މަށް. ޕަލްސް ކޮންްގރެސްެގ ފަާރތ ން އެއްެޗއް ިވދާޅ ވ . އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ޕީށްޝަރީފަ

 

 ަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  ާވހަކަދެއްެކވ ން:އްމަޑ 

 ކަމަށް.  ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރަން މިހާރ  އަޑ  ރަނަގޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިންތިހާއަށް ރަނަގޅ  އިނޭގތޯ. 

 

 ވ ން:ާވހަކަދެއްކެ  މަޑ އްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

ޟޫޢ ގައި އެްއޗެއް ދަންނަަވްނ އ  ތި މަ ،ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ސާފ ކޮށް ދަންނަވާ 

ިތ ިވާދޅ ިވ ާވހަކަފ ޅާިއ އަދި ގ ޅިެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މައްސަަލއާ އިނީ ޓެކްނިކަލް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ މި

ަވރަށްވ ެރ  ންެނޭވބޮޑަށް ިތއަށް އެްއޗެއް ދެ އެހާ ،ެވމަންޒަރ  ެގއްލިަފއިާވތީ  ޅިމ ށް ށް އަޅ ަގނޑަލަ އެހާ ބޮަޑކަމައްސަ

ބޫލ ކ ެރޭވ ޮގތ ްނ ތި މައްސަަލއިެގ މައްޗަްށ ަގ، ައޅ ަގނޑަށް ނ ެފންނަ ޮގތަކަށް. އެހެންީވމާރަނަގޅަށް  މަންޒަރ  އެހާ

އަޅ ަގނޑަށް ބޮޑަްށ ނޑަށް ރަނަގޅަށް ެއނިގެގން އްސަަލ އަޅ ަގނ ަވަތ ތި މަ ގައިއަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރ މަްށފަހ 

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑަށް  އިނޭގޯތ. ދެން ފ ރ ޞަތ  ދެއްާވ ން އެއްެޗއް ދަންނަަވން ފަސޭހައީޮގތ  ތިކަމާ ބެހޭ

ޅ ަގނޑަށް އަލި މައްސަލަ ކ އް އިޕޯޓަލްަގމި  ެގ އަމީންޢާއްމ ހ ދެިވދާނެ މަޖިލީމިހާރ  ކ އްލި މައްސަލައާިއެގން ކ ރިއަށް

 އްސާކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ. ހި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ނަްނ.އަރ ާވމަޑ ކޮށްލަދެއްާވ! ކ އްލި މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ،ޝަރީފް

. ނައިފަރ  ށްމަދ  ޝިޔާމަންބަރ  ައޙްނައިފަރ  ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޑެޕިއ ޓީ ލީޑަރ  އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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 ، އަޅ ަގނޑ  އަސްލ  މި ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް

އަޅ ަގނޑ މެން ކޯލިޝަްނަގިއ ެވސް ެޓކްނިކަލް ަމއްސަލަ ދެން  ،ނަީވމަ އްސަލަތައް ިގކްިނކަލް މަމިއަދ  ތަންކޮެޅއް ޓެ

 ،ެއކަމ ަގއި ޮގތްދެކޭ އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން .ޝަްނެގ ޕީ.ީޖ ލީޑަރާއި ޑެިޕއ ޓީ ޕީ.ޖީ ީލޑަރ ެގއ ޅޭ ކަމަށް ކޯލި

 ،ލ މ ެގ ޮގތ ން. އެހެންނަމަެވސްތް ހާމަކޮށްގައި ދެކޭ ޮގދޭތެރޭ ދެންމެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ފޮނ ާވފައި އޮތް ސިީޓއާ

އެކަމަކ  އަޅ ަގނަޑކަށް ހިޔެއް ނ ޭވ  ،ޮގތަށް. އެހެންީވމާ އި ގ ޅޭ އެކ ަގ މަނިކ ފާނާ މި ަވގ ތ  އެޑަމް އެ އިންނެީވ

އްަތއް މި ކަންތަ ،އޮތީ ނެްއ. އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމާފައި މިށް ކ ީރގައި ދެެކވ ނ  ާވހަކަ އެނިގަވަޑިއަގންނަާވހެއެޑަމަ

އެްއޗެއް ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދޭތެޭރގައި އަޅ ަގނޑ މެން  ކާއްތަސާކ ރ މަށްފަހ  މާދަމާ މި ކަންތަދިރާ

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް އިނޭގތޯ.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ފ ޅަކ  އެްއޗެްއ ން ބޭޕާޓީެގ ފަރާތ . ޖ މްހޫރީ އާދެ! އަޅ ަގނޑަްށ ސާފ ެވއްޖެ ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .އާދެ! 

 އަރ ާވނަން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ،މަނަ ިވދާޅ ާވން ފ ރ ޞަތަށް އެިދަވޑަިއެގންފި

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

 . ތީނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް އެދިފައި އޮ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ 

 

 :ކަދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަ

 ނިޒާމީ.  ެގކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ފޮނ ާވފައި އޮތް ސިޓީަގިއ  ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިސްތިސްނާ އެްއ ަވނަ ާގނޫނ ެގ )ހ(، )ރ(، )ބ(  32ޚަރަދަށް ޒިންމާާވ ާގނޫނ ެގ  ،ަވނީ  ލަްއާވފައި މިއެދި

އަޅ ަގނޑ  މި  ކ ަޑކޮށް އޮޅ ން އަރާ ޮގތަށް ބަެއއް ާވހަަކތައް ދިޔައިމާ ން އަޅ ަގނޑަށްއި ދ ަވހަށް ކ ރ މަށް. އެ އަހަރ 

ޚަރަދ ތައް ކ ރ މަށް ހ ިރ  އި އޮތް ބަޖެޓ ގަ ސްކޮށްފައި ަވނަ އަހަރަށް ފާ 2020 ،ޖެހ ނީ. ބަޖެޓްފާހަަގކޮށްލަން



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

22 

 

ކ ރ މަށް ނޫނީ ބަދަލ ެވެގންދާ ފަދަ އެއްެވސް ކަހަލަ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަކަށް ކަންތައްތައް ބަދަލ 

 ެވސް ކަށްއާމްދަނީ ެއއްޮގތަ  ،އޮތީ އ ޭޅ އެންެމ ބޮޑ  ކަަމކަށް މި ހަމައެަކނި އަިއސްެގން އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.

ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ން އެ ެގްޕ ފައިނޭންސް ކ ރ މަށްޓަކަިއ  މާ ، އެކަކ ރި ޮގތަށް ަދއ ލަތަށް ނ ލިބ ން. އެހެންީވމާސްޓްފޯކާ

އަންނަ ޮގތަށް އެ ދެކެޭވ ާވހަކަ ެއއީ ރަނަގޅ  ބަޖެޓަށް ބަދަލ  ،އޮތީ. އެހެންީވމާ ބޭނ ންާވ ކަމެއް ހ ށަހެޅިފައި މި

 ށް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަ .ހަަގޮކށްލަންާވހަކަެއއް ނޫން ކަމަށް ފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ .  

 

 ލަ ކ އްލި މައްސަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން އަލ ން  އަޅ ަގނޑ މެމަްއސަަލއަށް އަރ ަވނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އެއީ ކ އްލިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އާދެ! 

އަރ ަވނީ މަޑ ްއަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް.  ފ ރ ޞަތ މި  އަޅ ަގނޑ  އަނބ ރާ މި ރ ޖޫއަަވނީ.

ޑ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ައޅ ަގނއާދެ! މަޑ އްަވރީ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ . 

 އިްއޒަތްތެިރ ގ ޅޭ ބަހ ސް ެގ ސިޓީފ ޅާމާދަމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،އަޅ ަގނޑ  ިނންމަނީ .ންދަންނަާވނަ

މަޑ ްއަވީރ  އިތ ރ  ތަފްސީލ  ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ފޮނ ވައިދެްއާވނެ. މ  ަވގ ާތއި އެހެންޢާއްމަޖިލީހ ގައި އޮންނާނެ. އަމީން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:އާދަމް ޝަރީފް  ެގ މެންބަރ އްަވރީ ާދއިރާމަޑ 

ެއކީަގއި ެވސް މިކަން ކ ެރޭވނެ ޮގެތއް  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ިގނަ މަސަްއކަތާ

 ،ލަައކީއްލި މައްސައިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ ކ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފަހިކޮށްދެއްިވ ކަމަށްަޓކައި

ނެތ މ ން ހ ށަހަޅާ ހާލ ގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހ ންނަށް ޮގތެއް ހޯދައިދެިވފައި ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންޑައ ން ަގއި ލޮކް 19-ކޮިވޑ  

ކަށް މާލެ ޔަ ކ އްލި މައްސަލަެއއް. ނ ރަްއކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފެތ ރެން ެފށ މާއެކ  ކ އްލި

އައިްސ ތިބި ދަތ ރ ެވރިންަނށް ރަށްރަށަށް ދެޭވނެ ޮގެތއް  ގައި މާލެ ރިންެގ ޮގތ  ކ ްނ ދަތ ރ ެވރ  އަތޮޅ ތަކ ރިއިލޮކްޑައ ން 

ަވމ ންދާ މީހ ންނަށް އެއްެވސް މާލޭގައި ެގދޮރ  ނެތި މަގ މަތި ،ނޭނޭގީތއާއި  ހަމަޖެހިފައިާވކަން ؛ކަންހަމަޖެހިފައިނެތް
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 ނައ މަށްޓަަކއި ަރއްޔިތ ްނެގމާލ ކަމަށް ެގސަރ ކާރ ެގ ސަެއކަންކަްނ  ޮގތެްއ ހަމަޖެހިފައިާވކަން ެއނެގން ނެތ މާއެކ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ  މި ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  170މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ  ޯވޓ  ޢާއްޖައްަސވައިެދއްވ ްނ އެދެން. އަމީން ރަނަގބީލ  ޯވޓ  ،މ ޢާއްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އަމީން

މ  ޢާޢްއަމީން މ  ޭގެގ ރަނަގބީލ .އްޢާޖައްަސވައިެދއްވ ްނ އެދެން. މިހާރ  ދެން ޖައްސަަވންޖެހޭނީ އަމީން ރަނަގބީލ 

  ނެޓ  މި 5ންނަށް ތެރި މެންބަރ ނޑ  ޖެހޭނެ އިްއޒަތްއާދެ! ައޅ ަގ .ަވނީެގއަށް ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ ެގ ައޑ  ެގންދަާވަފއި

 ެގ ފ ރ ޞަތ  ަވގ ތ ކޮޅ .މިނެޓ  5ދަނީ ެއ މި ، މިހާރ  ހިނަގމ ން އަރ ަވން ޯވޓަށް ރަނަގބީލ  ެޖހ މަށްފަހ . އެހެންީވމާ

ފަށައިފި. އްަވން ަޖލްސާތައް ބާއިން ޢާހައ ސް ޮއފް ކޮމަންސް މިހާރ  ެވބް ނ ަވތަ ޓީމްސްެގ ޒަރީ ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ()

ކ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި ކޮންމެެވސް މިންަވަރކަށް މެންބަރ ން ތިއްބަާވ. އަޅ ަގނޑ  ެގ ޖަލްސާތަ، އެ ބޭފ ޅ ންދެން

ހައ ސް އޮފް ކޮމަންސް ަވރަށް ބޮޑ ތަނ ން ތިއްަބާވ. މަޖިލީހ ގައި މެންބަރ ން  100ހަނދާންާވ ޮގތ ގައި އެ ބޭފ ޅ ންެގ 

، ެއ އެހެްނީވމާ އެ މަޖިލީހ ގައި އ ޅ އްާވ.ނދާންަވނީ ނޑ  ހައަޅ ަގނެއް ތޭކަ އެތައް މެންބަރ ންއިތ ރ ާވނެ. ހަތް ސަ

މަޖިލީހ ެގ ތެރޭގައި ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން  ،ޗ އަލް ޖަލްސާތައް. އެހެންނަމަެވސްރބޭފ ޅ ން ބާއްަވން ފައްަޓަވިއފި ަވ

ފަިއ ެއ ދ ރ ކޮށް ަވރަށް ަގއިން ބޭނ ންާވ މިންކ ރަގައި ދ ރ   ،ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ެވސް ީމހ ން ތިބޭ. ޑިސްޓެންސިންގ 

މި ަވގ ތ  މާޭލެގ ބަނދަރ ގައި ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ަގިއ  ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ () .ބާއްަވަވނީބޭފ ޅ ން 

ރޯދަ ތެރެއިން ިގނަ ބޯޓ  ދާނެ. ބައެްއ ބޯޓ  މ ލަބޯޓ  ރަށްރަށ ން ައއިސް. ދެން ރޯަދއިެގ ކ ިރައށް ޭއެގ 34އޮތީ 

 ބޯޓ   34އެއީ  ތިބީ.ހެން ހަލަ ޮގތަަކށްއެކަ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ިގނަ ބޯޓ  ނގައިދާނެ.ހަރ ަގއި ހި ެގން ެވސް ފަކިޔައި 

 އެބައޮތް. 

 

 ންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މެމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ 

 ރައީސް ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  މި ތިބީ އިނޭގތޯ. އިެގން މިހާރ ނަގބީލ  ޖަހަެގ ރައަޅ ަގނޑ  ޯވޓ  
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 ންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:މެމެދ ހެންޭވރ  ދާއިރާެގ 

އަދި ޯވޓަކަށް ާނއްސަާވ.  ،އާދެ! ބަެއއް މެންަބރ ންނަށް އެނިގަވަޑއިނ ަގންަނާވތީެވ ޯވޓ  ލަމ ންދާތީެވއާދެ! 

 . ލާނަމޭއިނަަވއެރީ ދަންލަމ ންދާތީ ހިތަށް ޯވޓ  ،އެހެންނަމަެވސް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ސައިން ޤާސިމްޙ ންބަރ  މެދާއިާރެގ  ކެޔޮދޫ

 ރައީސް ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  އެއީ  ،ަގީޑަގއި  ފިން ދެއްތޯ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މިވައިމިހާރ  ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

ާވ އްޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަހާފައި އޮ ،ޯވޓަށް އަހާފައި .ަވނީ ނަގބީލ  ޖަހާފައި މި ޯވޓ ެގ ރަ އަޅ ަގނޑ  .ނ ނެންެގޭވނޭ

 އި ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަހަ ؟ ދަންނަަވންތޯ އަދި ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނ ނެންެގޭވނެ.

ިވްނޑޯ  ،ޯވޓ  ލ މ ެގ ޮޑކިއ މެންޓް ،ކ ރެވ ނީމާޯވޓް ޖެނެރޭޓްއަިދ ތި ޭބފ ޅ ންނަށް ޯވޓ ލާން  ،ޯވޓަށް އެހީމާ

 ެވރިކަމާ ޤ  ޝައ ަވރަށް ދެްއަވން ފައްޓަާވނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނަޑށް ެވސް އެނޭގ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ޯވޓ  ލިބިަވޑަިއަގތީމާ

 ޑްކ ރެވ ނީމާޯވޓ ެގ ނިޒާމ  ތި ޭބފ ޅ ންނަށް އަޕްލޯ ،ަަްއސަާވ. ދެން، އެހެންނަމަެވސް އެީކގައި ީމގައި އެބަޖ

މިހާރ  މަޑ އްަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ؛އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދެްއވ ން އެދެނީ.ޯވޓ 

ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޮގތ ން  ގ ޅޭ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ކ އްލި މަްއސަލައާ

ެއކޭ ނ ަވތަ ނޫނެކޭ ނ ަވަތ ތަނާޒ ލ  އާ ،ިމތަނަށް އަރާނެ މަންނެީވން ދެޑ  މިހެތަނަށް. އަޅ ަގނ ދެްއާވނީ މިޯވޓ 

، އިްއޒަތްތެރި ީވމާކީ ނޫން. އެހެންދެްއާވީނ. މިތާ ލިޔ އްާވނީ ، އެތަނ ން އެްއޮގތަކަށް ޯވޓ އެހެންީވމާކަމަށް. 

ނާރާ އިނޭގތޯ.  އަދި އެއީ .އްޭވނެދެްއވ ން އެދެން. އަދިެއއް ނ ދެމެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ބޮޑ  ބޭނ މެއް ނެތް. މިހާރ  އިރ ކޮޅަކ ން  ބޭފ ޅަކ  ޔެސް ޖެްއސެވ މ ެގ މާ ، އެްއެވސްއަދިެވސް ނާރާ. އެހެންީވމާ

 ޑަަވގ ތ ޮކޅެއް ނަާގނެ އިނޭގތޯ. ކ   ޓް.ާވނެ ޯވޖެނެރޭޓ 

 

 ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ()

 

 ެކވ ން: ާވހަކަދެއްރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާ

 ؟ނދ ނ  ދަންފަޅީގައިއައީ ހެ ބޯޓ ކޮޅ ތަކަށް އަރ އްާވަފއިތޯ ތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހެނދ ނ ކޮޅ  ޮގސް 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ  ޯވޓ ެގޢާއްއަމީން ،ތި ބޭފ ޅ ން މިހާރ  މަޑ ކ ރަްއަވިއެގން ތި ތިއްަބަވނީ ޕީ.ޕީ.އީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ އިނޭގތޯ.

 ެވއްޖެ އިނޭގތޯ. ަވރަްށ ިގނައިރ  ،މ ޢާއްއަމީން ަވގ ތ ކޮަޅަކށްފަހ () ންދެން.އްަވފޯރ ކޮށްދެ ފ ޅ ންނަށްިވންޑޯ ތި ބޭ

އާދެ! އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން އިނޭގތޯ.  ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ () ޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ. ކ ޑައިރ ކޮޅަކ  މަޑ ކޮށްލަްއަވްނ އެބަ

އް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ޯވޓ ލާނެ ިވްނޑޯއެ  .ޖެހެނީ ްނ މިަގއި ޖައްަސަވފ ޅ ން ޗެޓ ީވމަ، ތި ބޭނެއަޅ ަގނޑ  ދެން

މ  އްޢާއަމީން ؛ެގ ފަހ ން 12:04، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ޯވޓ  ޖެނެރޭޓެއް ދެންމެ ނ ކ ރެވ ނ . އެހެންީވމާ

ތެރި ިވ ިއއްޒަތްާވފައި ތިއްބެސަ ެގ ަފހ ން ޗެޓް ލޮގ ަގއި ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޖައ12:04ްނެ،ބައްލަަވންޖެހޭ

މަޑ ްއަވރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވަފިއާވ ކ އްލި ަމއްސަލަ  ،ގ ނޭނެ. ެއހެންީވމާ މެންބަރ ންެގ ޯވޓ 

 ހެންއަނެއް ެދއްވ ން އެދެން.ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ގ ޅޭ ބަލައިަގތ މާ

ގ ނާފަިއ  ާވއިދ ަގއި އޮންނަނީ ަކނޑައެިޅެގން ޯވޓ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ަގ ނީ. ދެން،ެއކޭ ބ ނަ އާ ިގނަ ބަަޔކ ދަންނަަވންޏާ

 .ދެޭވކ ރިއަށް ހ ރި ޮގތް ފެނ ނީމާ ަގއި ަވއިކ ރިއަށްދާން. ަބއެްއ އެހެްނ މަޖިލިސްތަކ ަގއި ހިންާގ ަގާވއިދ 

ތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިހާރ  ހ ރިހާ އިއްޒަތް ؛ރ ންތެރި މެންބައާެދ! އިއްޒަތް އާދެ! ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ()

 މ  ޯވޓ  ޢާއްގ ނައިެދއްވ މަށް. އަމީން މ  އަރިހ ން މި އެދެނީ ޯވޓ ޢާއްނިމިއްޖެ. ައޅ ަގނޑ  އަމީން އިދެްއަވޯވޓ 

 ން އެދެން.ގ ނައިެދއްވ 

 

 ]ްއވ ންޯވޓ ދެ[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  އާދަމް ޝަރީފްާދއިރާެގ މެންބަރ   މަޑ އްަވރީ  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 70    ދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ކަމަށް ޯވޓ   ބޭނ ންނ ާވަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން
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   70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް       ޖާ:ޯވޓ ެގ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

؛ ހާޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ އަދަދ  މެންބަރ ނެްގލަ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ  ދެންމެ

ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ . 70؛ . ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 73

ށް ވ މަފާސް . 70 ؛ކީމެންބަރ ންެގ ައދަދަ ަވޑަިއެގންނެިވނެތް. ޯވޓ ގައި ަބިއެވރިވެ ެވްސ މެންބަރަކ   ނ ދެްއާވޯވޓ 

އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެިރ  ފާސްެވްއޖެ.ށް އްަސލަ ބަހ ސްކ ރ މައްލި މަމި ކ ، ީވމާެއހެން. 36؛ ކީބޭނ ންާވ އަދަދަ

ލަނީ. ގައި މެންދ ރަށް ހ އްޓ12:15ާާވނެ، ައޅ ަގނޑ މެން އެނިގަވަޑއިަގންނަ ؛ މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި

ގައި. އެހެންީވާމ،  12:45އިސް އިށީންނާނީ އްކާ އެނބ ރި އަން ދެން އަނެއަޅ ަގނޑ މެ ށް އެ ޮގީވ.ދެންމެ މެންދ ރަ

 އި ދެންހ ރިަގންޑާހ  އެޖެއެައށްފަ .ްށ ެގންދާނީ މި މައްސަލަތަމަ މަސައްކަތަކަގައި އިށީނދެ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ12:45ަ

ބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ތްތެރި މެންއިރާެގ އިްއޒަތ ޅާދޫ ދާ އީ އެ ޖެންޑާަގއި ދެން އޮތް މައްސަލަ،ތަށް ދާނީ. އެމަސައްކަ

 އަޅ ަގނޑ މެން މި ަވގ ތ  މި މެދ ކަނޑާލީ މެންދ ރަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. މައްސަލަ.

 

 {އަށް 12:50 ން އި 12:15 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ އީ، ރައީސްރަހ ގެ ޖިލީމަ ؛ވީނެންތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

 ރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . ރީ ާދއިމަޑ އްަވ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:  ޝަރީފްއާދަމްއިރާެގ މެންބަރ  ދާ މަޑ އްަވރީ 

ކޮްށދެއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި. އަިދ މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރްއޔާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

އެީކގައި ަވރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް އަޑ ަތއް ެވސް  ދަތިތަކާެވްސ ެގ ޖީެޓކްނޮލޮ ،ފ ލައިެގންަވރަށް ިގނަ ތަކ ލީފ ތަެކއް އ  

މި ދެ   ،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަކީއަދ  މި ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މައްސަލަމި މައްސަލަ ހ ށަހެޅޭ ހިސާބަށް މި

 ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ސްނަމަެވ ވ ނ އްޖަލްސާ ނ ބޭ އިްއޔެ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަސްމީކޮށް ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި،
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ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ންތަެކްއ މ ިޅ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ  ،ަގިއ ދެްއކ ނ  ާވހަކަތަކަްށ ބަލާއިރ ޕްލެޓ ފޯމްޓީމ ެގ 

ޔަ ދޭތެރޭގައި މަޝްަވާރކ ރަމ ންދި ތެރޭަގއި ކ ރެޭވނެ ކަންތައްތަެކއް އަދި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާންެގ އަޅ ަގނޑ މެ

ދަތ ރ ެވރިންެގ  ،ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އޭރ  މާލޭގައި ތިބިކަށް ލޮކްަޑއ ންޔަމެ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކ އްލި ސްެވ ކަމެއް

ތަކ ްނ ރިސޯޓ ތައް ބަންދ ީވމަ އެނބ ރި ރޯދައަށް ރަށަށް ދާން ޮގތ ަގއި މާލެ ައއިސް ތިބި މީހ ންނާއި އަދި ރިސޯޓ 

 ތިބި. އެ މީހ ން މާލެ އައީ ަވގ ތ  އެބަ މާލޭގައި މި ިގނަ ބަޔަކ މިކަހަލަ ަވރަށް ،އައިސް ތިބި މީހ ންނާއި

ނ ަވތަ  ،ހ  ދާންހަމަ އެއް ދ ަވހ  އަިއސް އަނެއް ދ ަވ ،އެްއޮގތަކަްށެވސް ދެތިން ދ ަވހަށް މަޑ ކ ރ މަށް ވ ރެ ބޮޑަށް 

ތިބި. ެއ އެބަ އް މާލޭގައިކަށް ކަެމއް ޖެހ ނީމަ އައިއްސަ ދާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އައި ަވރަށް މީހ ންތަކެ ޔަހަމަ ކ އްލި

މީހ ންެގ ތެރެއިން ބައެއް މީހ ން މި ތިބީ ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ހިފައިެގން. އަެނއް ބަޔަކ  ަވރަްށ ދަތި ޮގތަކަށް ކޮންމެެވްސ 

އެއް ިހއްސާކޮްށެގން ތިބޭ ަކހަލަ ޮގތަކަށް. މިކަހަލަ ަވރަށް ދަތި ޮގތަކަށް ތިބި ަވރަްށ ީކގައި ކޮޓަރި އެ ރައްޓެއްަސކާ

ކަންދިމާިވ  .ތިބިއެބަ މާލޭގައި ެގ މިއަޅ ަގނޑ މެންބަޔަކ   ެވރިންެގ ޮގތ ގައި އަިއސް ތިބި ރަށ ެގ ދަތ ރ  ބަޔަކ  ރަށް ިގނަ

ދަތ ރެއް ރޭޭވނެ  ނެތްއިރ ގައި ެއ މީހ ންނަށް ެވސް ން ދެޭވނެ ޮގތެއް އިެގރަކ ރީމަ ދެން ފ ޑައ ން ލޮކްކަށް ޔަ ޮގތ ން ކ އްލި

ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން ނ ަވތަ  ދެން މަދިަޔއިހ އްޓިެގންއެއްކޮށް  މަދަތ ރ ތައް ހަނޫަނސް ޮގތެއް ެވސް އަދި އެހެން

ހެން މި ،ތަކެއް ނެތިރަނަގޅަށް ހަމަޖެއްސޭނެ ޮގތް ޮގތެއް ެވސް އެ މީހ ންނަށް ތިބެޭވނެމަގ މަތިެވދާނެ ޮގތަކަށް އަދި 

. ދަނީކަމެތިކޮށް އ ޅެމ ން ަވރަްށ ނިލ ގައި އަދިހާަވރަށް ިގނަ ބަޔަކ  މިއަދ  މާލޭގައި ަވރަްށ ދަތި  މަދިަޔއިެވެގން

ެވސް ބަެއއް ފަރާތްތައް   މީހ ންެގ ތެރެއިންދާމާލޭގައި ދިރިއ ޅެމ ން ،އިތ ރ ން އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ ފަދައިންމީެގ

، މާން. އެހެންީވލައިެގޒަރޫރީ ބޭނ ންތައް ފ އްދާ ރާ މަސައްކަތަކ ން ލިބޭ އާްމދަނީއަކ ންދަނީ އެ ދ ަވހަކ  ކ ދިރިއ ޅެމ ން

އެކީގައި ަވރަށް ިގނަ  ތ މާނެންއެއްެވސް އާމްދަނީއެއް ލިބެ މިހާރ   ކ ރާ މީހ ން ފަދަ މީހ ންނަށް މިސާލަކަށް ޓެކްސީ

ޖެހިފައި މިތިބަ  ލ ގައިހާ ،ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން  ، އަޅ ަގނޑ ޖެހިފައި އޮތްއިރ ަގއި ތަކ ލީފ ތަކެއް އެ މީހ ންނަށް އ ފ ލަން

ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ން އެއިން ނ ކ ންނަ ބޮޑެތި  ،ނ ެދވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ރާވައިްށ ައަވހަތަކެއް މީހ ންނަށް ޮގތް

ލަތެއް. ހާލަތަކީ މ ިޅ ރާއްޖެައށް ެވސް އ ނދަޫގ ހާމާޢީ މައްސަލަތައް ހ ރ މަކީ ެވްސ ެއކަށީެގްނާވ ކަެމއް. މި ޖ ތިއި

ެވސް ގައި އެ ރަށްރަށ  ،ޖެހ ނ  ކަމަށް ިވޔަސް ެވސްންށް މީހ ން ދާކ ރެެވނީ މާލެއިން ރަށްރަށައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ

އައިސޮލޭޝަްނ  ންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ރަށެއްެގ ބަޔަކ ހ އް އ ފެދިފައި ަވރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެ

ނޫން  ހަމަޖެހިެގންތިބޭނެ ޮގތަކަްށ ނަމަެވސް ެވެގން ެގ ތެރެއިން، ޯސޝަލް ޑިސްޓެންްސަގިއ ައިއސޮލޭޓްޒްފެސިލިޓީ

، އަޅ ަގނޑ  ޭވ. އެހެންީވމާކ ރެ ނ  ބޫލެއްަގންނާނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނަޑކަށް އްލެއް އަޙައަށް ށް މި މައްސަލަޮގތަކަ

ސަރ ކާރ ން މިކަްނ  އި،ޮގތ ން ާވހަކަަދއްކަ  އަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ގައި މިކަމާ ބެހޭއެރީ މި މައްސަލަ ހިތަށް

އްލެއް ހޯަދއިދިނ މަށް ޙައަދި ަސރ ކާރ ން މިކަމަށް ައަވްސ  ،ށްރަށް ސާފ ކޮއިތ   އޮތް ޮގތެއްފައި ާވރާ
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ކަށް ލޮކްަޑއ ން ޔަކ އްލިމިކަން އަޅ ަގނޑ މެންަނށް  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވ މަށް. ްއ މަސައްކަތްކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެ 

 އި ނބ ރާލަ ތައް ެވސް އައެއް އ ަޅނދ ދަތ ރ ކ ރި ބަ ންއެީކގައި މާލެއަްށ ކާޑ ެގ ާބަވތްތައް ބަލާ އަްނނަ ިދއ މާެވެގން

ހ ރި. މި މައްސަލަ ބ މ ގައި ެވސް ދަތިަކން އެބަކާޑ ެގ ާބަވތްތައް ރަށްަރށަށް ލިސަަބބ ން ރަށަށް ދިޔައީ. މިކަމ ެގ 

ޗްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ކ އްލި މާރި  7މިހެން ކ ރިމަތިެވދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ކ ރިން ެވސް ެފންނާތީެވ 

އެދެޭވ އިރ ަގއި އެންމެ އި އަ ހިސާބަށްެގ މައްސަލަ ހ ށަހެޅިން. އެހެންނަމަެވސް، މިޮގތ ަގއި ކާޑ  ސަލަެއއްެގ މައް

ފަސް ދ ަވސް ަވންދެން ބައެއް އޮޑިފަހަރ  އެބަ ހަތަރ މިއަދ  ެވސް  ،ނ ދިަޔއީތީވެ ޒާމ ކ ރެިވެގންތިޮގތެްއގައި ެއކަން އިން

ޮގތ ަގިއ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ނ އިދިލެއް ހޯދައްޙައެކަންަކމަށް  .ހ ރި މާލޭެގ ފަޅ ގައި

ބޫލ ކ ރަނީ. ަގޖެހޭނެ ަވގ ތެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންެގ ަވރަށް ބޮޑ  ހިއްސާެއްއ އޮންނަންދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްާވ

ަވރަށް ބޮޑެތި  ޮއޕޮޒިޝަނަށް ާވދަެވރިސް ެވ ަހމަގައިމ އްލ ކ ރ މ ގައި ޙަ މަްއސަލަތައް ދާއިރާތަކަށް ށް،ށަރަށްރަ

އ ޭޅއިރ  ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް  އ މީ މައްސަލަެއއް ނ ކ ެމެގން ޤަ ހ ރި. މިހާ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް،ޮގންޖެހ ންތަކެއް މިއަދ  އެބަ

ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ިއ،ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚިޔާލާ ަފރާތްތަކ ެގ ަބއިެވިރވ މެްއ ބާްއާވފަެއއް ާވަދެވރި ،ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ޭވ

ނެތް. މިއީ  ެގ ިވސްނ ންފ ޅެއްސަރ ކާރ   ެވސް އިމ ަގއެއްކޮށް ަބއިެވރިކ ރ ެއއް ހޯދ މެއް ެވސް އަދި އެންމެން މަޝްަވރާ

ކޮްށ މި ަވގ ތަީކ ޞައެންމެ އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅ  ޮގތެްއ ެވްސ ނޫން. ޚާއްސީއެްއަގއި ޑޮމޮްކރެއަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ 

ކ ރ މަށްފަހ ަގއި މ ޅިން އެއްަކއިރި ސިޔާސީ ފިކ ރ  ،ށްވެ އެކަތިަގނޑަކައެންމެން ޑ މެން ަގއި އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ  

. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަްނީވ އްރައްޔިތ ންނަށް ޓަަކއި މަަސްއކަތްކ ރަންީވ ަވގ ތެ

މަްށ ލަތ ން އަރައިަގތ ހާރަްއޔިތ ންނަށް މި  ،އް ނެތިކަށް ިވސްނ މެއެއްެވސް ކަމަހަމަ ެވސް ސިޔާީސ ހަމަ އެއްޮގަތކަށް

އަިދ ހަމަ އެއާެއކީަގއި ާރއްޖޭަގިއ  .ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ާވނެ ޮގތްތަެކއްރަްއޔިތ ން އ ފ ލަމ ންދާ ތަކ ލީފ  ކ ޑަ  ،ޓަކައި

ހ ރިހާ ޮގތެްއ  ދެެވން އޮތް އެއްބާރ ލ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތ ގައި ނަށް މިމީހ ންެއކި ދާއިރާތަކ ެގ  ތިއްބެިވ

ޑ މެން ނޅ ަގއަ ލަތ ހާ ެގްނދެިވިވދާޅ ަވމ ން ސަރ ކާރ ން ބޫލ ކ ެރެވނީ ަގއަޅ ަގނޑަށް  ންމަސައްކަްތކ ރެްއވ މ   ދައިެގންހޯ

އި ެވސް، ކާޑ ެގ ބާަވތްތައް ލިބ މ ަގ މާދިަޔއިެވެގންދ ނިޔޭަގިއ މ ޅި ހ ރިހާ ހިސާބެއް ލޮކްޑައ ން  .ޖެހޭނެބޫލ ކ ރަންަގ

ފަހ ަގިއ މަށްބޫލ ކ ރ ަގއެ ޙަޤީޤަތް  ޖެހޭ އެބަހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ދަތިކަން ެގނައ މ ަގިއ ެވސް ނިހެން މ ދާއެހެ

އަިދ  ންނަށް ސާފ ޮކށް އޮޅ ންފިލ ވައިދޭން.ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭނެ ޮގތް ރައްޔިތ ތެއްަގއި ހާލަދަތި  ،އްކާތެރިނ ރަ

ސަރ ކާރ ން ތަކ ރާރ ކޮށް  ޮގތްތައް ކިަޔއިދޭން. ކ ރެޭވނެކ ރ މަށް މަސަްއަކތްލ އްޙަަކންކަން ނިކ މެދާނެ މައްސަލަތަކާއި މި 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޒިންމާދާރ  ބަޔަކަށް  ،ެވސް އެކ ަގއި އާލާށޭ ބ ނާތީނ އިޭގެގ ސިޓިންގރޫމ ަތކަށް ާކޑ ން ފ ރަ

ކަށް ަވގ ތ ން ަވގ ތަްށ ޔަ، ހަމަ ކ އްލިހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޚ ދ  ނ ަގންނަން ެގއަކަށް ކާެޑއް. އެ ،ާވތީވެ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ަރމ ން އެބަ ެގންދޭ. ހައްމަލްކޮށްލީމަ ަވރަށް ިގނަ ބަޔަކ  މާލޭގައި ަވރަށް ިގަނ އ ނދަޫގތަކެއް ތަލޮކްޑައ ން 
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ޮގތްަތކެްއ އްލ ކ ރާނެ ންިދޔަ ކަމެއް. ެއކަން ޙަކ ރިމަތިެވެގ މައްސަލަތަކެއްަވރަށް ިގނަ އިޖްތިމާޢީ  ދެކޭޮގތ ގައި މިއީ

 ،އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ން ،މ ޅި ރާއްޭޖގައި ތިބި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް .ޖެހޭމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދަންހޯ

މަށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ ކޮްށލ ކ ރެއް ެއކަހެރިހަމަ އަދި ހަމަ އެާއއެީކަގިއ ސިޔާީސ ހ ރިހާ ފި،ސަރ ކާރ  ެވސް 

ކޮށް ރަށްރަށ ގައި ަވރަށް ޞަ ލ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަަކއި، ާޚއްހާށްެގން މި މަސައްަކތްކޮއެންމެން މިކަމަށް 

ކަންަތްއތައް ފ އްަދއިދިނ މަށް ޓަކައި އެ މީހ ންެގ ޒަރޫރީ  ،ަގއި ތިބި މީހ ންނަށްކަްނބޮޑ ވ މ  ހާސްެވ އި،ބިރ ެވރިކަމ ގަ 

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއީ ކަތްކ ަރން. ެގން މަސައް ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަެކްއ ރާަވއި ިޅެގން ަމސައްކަތްމ ޅި ދައ ލަތް ގ 

 މަަސއްކަތްކ ރަްނީވ ންގ ާޅލައިެގ އަތް އިހ ިރހާ އެންމެން އަތާ ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެއކ ެވެގން މަސަްއކަތްކ ރ މަށް

ރަށް. ެވސް އެކަމަށް ތަްއޔާ އޮތީ މިއަދ  ން މިަވގ ތ . އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ޔަޤީނ ން ެވސް ާވދަެވރި ޕާޓީތަކ 

ޓަކައި ހަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެްއ ޔެއް ހޯދައިދިނ މަށްނީ މިކަމ ގައި ރަްއޔިތ ންނަށް ލ ންަވނޑ މެން ބޭނ އަޅ ަގ

ެވރިްނެގ ދަތ ރ މާލޭގައި  ،ކޮށް ރަށްރަށ ން އައިސް ތިބިޞަޚާއް  ،،ކ ރ ން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންަވނީ މިކަމ ަގއި 

 .އްލެއް ހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ ން ޙަ ދާދިއ މަށްމ ން މަގ މަތިަވންނާއި މާލޭެގތިބި މީހ ޮގތ ަގއި ައއިސް 

 ހާދަްއކާާވހަކަ ލެއްަގއި ެއއްެވސް ބަަޔކަށް މާ ފަސޭހާަވނެ ަވގ ެތއް ނޫން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންހާމިއީ އެްއެވސް 

 ނ ކ ރަން. ބޫެލއްަގ ަގނެޑއް ެވސްށް ެވސް ައޅ ކަމަކަ ޭވނެއްލ ކ ރެ ޙަ  ކަމެއް ން އެްއެވސްމިއިެވސް ފަސޭހައަކ ން 

  ...ްށ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ަކންކަމަށްއެހެންނަމަެވސް، ަވރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ންބަރ ެގ ެގއްލިަފ. އިއްޒަތްތެރި މެއާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަޑ  ައނެއްކާެވސް މި ަވނީ 

 ހެޅ ން، ކ އްލި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ެވފަ. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ ހ ށަނީ ފްރީޒްންޒަރ  މި ަވމަ

އިނޭގޯތ.  އްނ ލަންއަިދ ހ ޅ ަވއެ  ލީމާއިދެކެނީ މިހާރ  މި ަވނީ ހ ށަހެޅިފައި ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަށް ހ ޅ ަވ

 އެދިަވޑަިއަގންަނާވނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ން ފ ރ ޞަތަށްރި މެންބަރ ލީމަ އިްއޒަތްތެއިހ ޅ ވަ ޑ  ފ ރ ޞަތަށް އަޅ ަގނ

ފ ޅ ާވ ބޭނ ން އިެވިރެވަވޑަިއަގންނަަވންގައި ބަ ހ ސްބަ .ލަނީއި ްސެގ ަވގ ތ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ ހ ގައި ބައި މި މައްސަލަ

ޞަތަށް  ބަރ ން ފ ރ ޒަތްެތރި މެންމިހާރ  އިއް. އިދެއްވ ން އެދެން ެޗޓ ލޮގ ގަ ޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނަން ނޯޓ ކޮށްއިއް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ބިެލތްދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   !އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

 .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 

 :ކަދެއްކެވ ންާވހަ ޙަލީމްއަޙްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ބިލެތްދޫ 
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 ައޅ ަގނޑ  އަޚް...ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .   ކ ރިއަްށެގންދަާވ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ީއސް، މިީއ ަވރަށް މ ހިންމ  ކ އްލި މައްަސލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ތެރި ރަްއޒަތްއިިއ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގަ ަގއަޅ ަގނޑ  

ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބައެްއ  މަޑ ްއަވރީ ްސ، ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ްއިވެވސް ދެކެން. އެހެންނަމަެވ

ން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ން ެވސް ޭބނ ރަނަގޅ ކޮށްލަމަޢ ލޫމާތ   ާވހަކަފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ ކޮށްލަން ބޭނ ން. އެ

ނަށް އެންމެ މ ހިންމ   މި ަވގ ތ  ސަރ ކާރ ން އެންމެ މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތައް އަޅ ްއވައިފި. ޭއެގތެޭރގައި ައޅ ަގނޑ މެން

ިމ  ،ފެނާއި ،ާޓއިޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ އަސާސީ ާކޑާއި އަދި ރަށްރަށ ެގ ކަރަން ،ކަމަށް މި ބެލެެވނީ

ކާރ ްނ ޓަކައި މައިަގނޑ  ޮގެތއްަގއި ސަރ ޚިދ މަތް ސަރ ކާރ ން ަވނީ ކަށަަވރ ކޮށްދީފަ. މި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް

މި ަވނީ  ންސަރ ކާރ  ހިއްާސާވ ކ ންފ ނިތަކާއި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެއސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ ،ތަކާއި ހަާވލ ކޮށްފަިއާވ ކ ންފ ނި

ހ ރި ލިބިފަ.  މާތ  އެބަށް ެއ މަޢ ލޫއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ރަނަގޅަ ވ މ ން. ެއ ބައްދަލ ބައްދަލ ވ ންތަެކއް ބޭްއިވފަ

 ން މި ރާއްޖެއަށް ެގނެއްސަ. އަދި ކ ރިއަށް އޮތްމިއަދ  މި ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންާވަވރަށް ާކޑ  ަވނީ ދިެވހި ސަރ ކާރ 

އި، އެއަށް ެއއްެވްސ ެގ މަގ މަތީގަ ަތއް ައއ މ ތަނ ގައި ެވސް ކާޑ ެގ ާބަވތްތައް، ޒަރޫރީ ބޭނ މަށް ބޭނ ންާވ ބާަވތް

އިތ ރ ން އޭގެ  އިން ަވނީ ޔަޤީންކަްނ ދެއްާވފަ. އާދެ!ދައްެޗއް ނެތި އެތެެރކ ރެޭވނެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއސް.ޓީ.އޯ 

އް ށް ދަތިތަކެ ބަޔަކަގައި ަވަރށް ިގނައި ކ ރ މ ެގ މައްސަލަކަށް ލޮކްޑައ ން ޔަ ކ އްލި ،މި ދިމާެވެގން އ ޅޭ މައްސަލައަކީ

މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަލަށް  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހިފައި މިކ ރަންތަހައްމަލް

ޅޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ެވސް މި ަވގ ތ  މިކަން އޮތް ޮގތް. އަދި ހަމައެކަނި ދިމާެވެގން އ 

ކޮށް އިންިޑއާ ކަހަލަ ޞަ. ޚާއްދަނީަގމ ންނތަކ ަގއި މިކަން ހިމ އ ޤަދ ނިޔޭެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ރެ މާ ދަތިކޮށް 

ބ ނެގެން   އިމިކަހަލަ ކަމެއް މާ ދ ރާލަގައި ެވސް ަވރަށް ަދތިކޮށް މީހ ން އެ ތިބީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ން ތަންތަނ 

އަދ  މި ރާއްޖެ ރަނީ މިޫބލ ކ ަގނޑ  ނ ެވސް ކ ެރޭވނެ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ދ ރާލާ ތައްޔާރ ެވަފއި އޮތީތީ ކަމަށް އަޅ ަގ

 ދަތިތަްއ ދިމާވ މ ަގއި ހ ރިމ ޅި މާލެ ބަންދ ކ ރަން ދިމާިވަކށް ޔަކ އްލިއޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މިަވރ ަގއި ެވސް މި

އި އޮތް އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ދަނީ ފިޔަަވޅ ތަކެއް ައޅ ްއަވމ ން. އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ ެވސް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފަޙަ

އަދި މާލޭގައި ކާން ނ ލިބިފައި ހ ރި  ،ިގނަ ފަރާތްތަކެއް ަވނީ ެގދޮރ  ނެތް ފަރާތްތައް ެވސްަގއި ަވރަށް ޮގތ 
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ރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ެދއްަވމ ން. އަދި ިގނަ ސްކޫލ ތަކަކާިއ ެއކިެއކި ތަންތަން ެއ ފަ ިއ،ފަރާތްތަކެއް ެވސް ހޯދަ

ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންތަނަށް ެވސް މީހ ން ެގންދެިވެގން އެބަތަ އެ ،ރ ކ ެރިވމިހާރ  ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ެވސް ތައްޔާ

 ޖީބަށް ސަރ ކާރ ން ޮގސް ލާރި ދެޭވނެ ޮގތެއް މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެްއގައި ައިއސް ތިބި އެންމެންނަށް ކޮންމެ މީހެއްެގ

ތ ންނަށް ދިމާެވފަިއ ްއޖޭެގ ރައްޔިމިއީ މ ޅި ރާބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއީ އެންމެންެގ މައްސަލަެއއް. ަގނޯންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  

ނީ މި އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ ެވސް ކ ލި ނ ދެއްކ ނީމާ އަށް، އަޅ ަގނޑ ެގ ޭގަގއި ހ ރި މީހާއޮތް މައްސަލަެއއް. އެހެންީވމާ 

ަގިއ ހ ިރ އް ކ ލި ހޯދ މ ެގ ޕްރެޝަެރއް ނ ދެްއކޭނެ. ައދި ެގސްޓްހައ ސެެވސް އެ މީހާއަށް އެްއޮގތަކަށް އްޓަން. ަވގ ތ  ބަހަ

މިއަދ  ނެރެފައި ބޭރަކަށް ނ ލެޭވނެ. ލެޭވނެ ޮގތެއް ނ ެވސް ނެތް. އެ މީހާ ދާނެ ތަނެއް ެވސް  ހާއެ މީ ،ހާ ެވސްމީ

 .ނެތްމި ަވގ ތަކ  ްސ ހ ސްކޮށްފައި ދެން އެތަނަށް އަނެއްކާ ކ ްއޔަށް ހިފާނެ މީހެއް ެވސް ނެތް. އަދި އެ ެގސްޓްަހއ 

ްއޖޭގައި ަރއްޔިތ ްނެގ ތެރެއިން ތަންތަން ކ އްޔަށް ހިފަިއެގްނ  ަވގ ތ  ރާޮގތ ގައި މި ބޫލ ކ ރާަގ، އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާ

އެ ފަރާތްތަކ ެގ އަތ ގައި ލާރި ހ ސްެވެގން  ،ރާތްތައްދެ ދ ަވހަށް އައިސް ތިބި ފަ ،މި ަވގ ތ  މާލެއަށް އެއް ދ ަވހަށް

ކޭޮގތ ގައި މި ަވގ ަތކީ ޅ ަގނޑ  ދެނ ާވނެ. އަންޖެހޭނެ ޮގތަކަށް އޮެވެގނަންންެވސް ކ ލި ނ ެދއްިކެގން ަތނ ން ނ ކ 

، ަވގ ތ . އެހެންީވމާ  އެީކަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދޭންީވ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ިއހ ސާންތެރިކަމާ

ޅ ަގނަޑކަށް ، އަބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ެވސް އެކަން ކ ރާނީ ެވސް އެހެން. އެހެންީވމާަގއަޅ ަގނޑ  

މިކަހަލަ ކަމެްއގައި ަރއްޔިތ ންނަށް މި ާވަހަކތައް ކިަޔއިީދެގން ކ ރެޭވނެ  އިކަްށ މާ ދ ރާލަޔަ ނ ކ ެރޭވ ކ އްލި ބޫލެއްަގ

 ދިއ މާއެއް ދ ަވެހއްެގ ހެނދ ނ  މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާލެ ތެރެއިން ފެނިެގންނޑ މެންނަށް ކަމަކަށް. އަޅ ަގ

ލ ަގއި ހާޖެހ ނީ. އިރާދަކ ރެއްިވްއާޔ އަޅ ަގނޑ މެން މި އަޅ ަގނޑ މެން އަްނނަން ށްލޮކްޑައ ނަ ކަށް މިޔަ އެީކގައި ކ އްލި

ން ޭގގައި ތިބެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ިރއަށް އޮތް ދެ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަސްައހައިެގ

ޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާނެ. ެމއް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއެރ ހަފ ތާއެއްހާ ދ ަވސް ތެޭރގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަށް ވ ެރ މާ ބޮ

ަވމ ން އަންނަ ިގނަ ޭކސްތަކަީކ ޕޮޒިޓިވް  ރ ޮގތ ން މިހާ އެއީ މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެޗް.ޕީ.އޭެގ މަޢ ލޫމާތ  ހ ރި

ތަްއ ންނަ ކަންތައްދިމާެވފައި ހ ރި ަވރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން އަ ބޭފ ޅ ންނާ މިހާރ ން މިހާރަށް އެ

ޅަށް ަވރަށް ރަނަގ ،ބައްދަލ ވ މ ެގ ކަންތައްަތއް ދ ރ ަގއި އޮތީތީ އެހެނެސް އިތ ރަށް މިހާރ  މީހ ންނާމިއީ. 

ެވްސ ، ެއއްޮގަތކަށްެއކަން ކ ރިއަރަމ ން އަންނަ ތަން. ެއހެންީވމާ ފެންނަނީކޮށްެގން ތިެބޭވނީ ައޅ ަގނޑަށް ލޮކްޑައ ން 

ޢ މަރަށް ެވސް، މަޑ ްއަވރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  ަޝރީފްނޑ  އާދަމް ޖެހޭ. އަޅ ަގނ ހާސްާވކަށްއަޅ ަގނޑ މެން 

އިން އެސް.ީޓ.އޯ  ،ހާ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީންކޮްށ އަރ ަވންމެންބަރަށް ެވސް އަދި ރާއްޖޭެގ ހ ރި

 އްދަލ ވ މ ން އްދަލ ިވ ބަ، އެންމެ ފަހ ން މީެގ ދެ ދ ަވސް ކ ިރން ބަެވބައްދަލ  އާކޮމިޓީ ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ހަމަ ޔަޤީނ ން ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކާޑ  ހަމަ ރަ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ ެވަފއި އޮތީ



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

32 

 

އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަރަންޓާއި ފެނ ެގ ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ދެޭވނެކަން. ކަން. އަދި އޭގެ ހ ރިއަތ ަގއި އެބަ 

މި  ،ބޫލ ކ ރަނީަގްއޔަތ ން އަޅ ަގނޑ  ސިށްދޭތީ އަޅ ަގނޑ  މެންބަރެއްެގ ހައި ޔަޤީންކޮން އެަކން ، ސަރ ކާރ މާއެހެންީވ

ކައިެގން ޭގަގއި ރިްއޗަށް މަޑ ން ތިބެޭވނެ ޮގތަކަށް ސަރ ކާރ ން އެ  ،ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީަވގ ތ  އަޅ 

ށް ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ ަވރަށް ރަނަގޅ  ޅ ަގނޑ މެންނަޚިދ މަތް އަ  ، އަސާސީ. އެހެްނީވމާންކަންތައް ކޮށްެދއްވ 

އިްއޒަތްތެރި  ،ބޫލ ކ ރަންަގޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ތްކ ަރންަވރެއް ކަމަށް ބަލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަ

 ރައްޔިތ ންނާ ،ބައިެވރިވ ން  އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ،މެންބަރ ، މަޑ އްަވރީ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ިވދާޅ ިވހެން

 ، ޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީބޫލ ކ ރަންގަ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެަކމަކ ާގތ ން މަސައްކަްތކ ރ ން އެީއ އޮންނަން

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީހަކ  ގ ަޅއިެގން ަބއިެވިރކ ރ މަށްވ ރެ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްަލައށް ގ ަޅއިެގން ަބއިެވިރވ މަކީ

އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ ެމން އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ މި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެިރ  މެއް ކަމަށްމ ހިންމ  ކަ

ދޭ. ލަ ޮގތެއްަގއި ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ން އެްއެވެގން ެވްސ އެބަމ ންބަރ ން ަވކިަވކިން ެވސް ެއބަ ކ ރަމ ންދޭ. އަދި ޖ މެ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްާރހީމް ޝަރީފް އިއްެޔގައި މި  ދާއިާރެގ އި ަވގ ތ  ކެލާމި ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ްއޔަތ ން ހަމަ އިސްނަންަގަވިއެގން ސިމަޖިލިސް މެންބަރެއްެގ ހައި ،އްިވ މަސަްއކަތްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެ ކޮށްދެ

ޅަށް އިސްނަންަގަވިއެގްނ ެގ އަމިްއލަފ  މަނިކ ފާނ އެ ށް،ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަްށ ކާޑ  ފޮނ ވ މަށް ޓަަކއި ެވފައި ހ ރި ދަިތތަކަ

، ައޅ ަގނޑ  ޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެހެންީވމާމަނިކ ފާނަށް ަވރަށް ބޮ އެ ތަކަށްކ ރެްއިވ ަވރަށް ބ ރަ މަަސްއކަތް

ޑ މެން . އަޅ ަގނޖެހޭނީބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ަވކި ޭބފ ޅަކ  ގ ޅ އްަވިއެގނެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ އ ޅެންަގ

.  ޖެހޭނެަގންަގނޑ މެންެގ ޒިންމާ ނަޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލައަްށ، އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލައަށް މިއަދ  އަޅ  އ ޅެން

ދަނީ ގ ޅަމ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ކާޑ ެގ ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ ރަށަކަށް ައޅ ަގނޑ  މި

ރައްޔިތ ންނަށް  ބިެލތްދޫ ދާއިރާގެ ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ކ ެރއްިވއްޔާ ދަނީ. އިރާދަ މި  ކަށަަވރ ކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ 

މަޫގދޫ، ފީއަިލ، ބިލެތްދޫެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަޤީންކަން އަރ ަވން. މި  ؛ެގރަށ  ތިންއަދި އަޅ ަގނޑ ެގ 

އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ ކ ރިއަށް ނެކަން. ދާކ ރަމ ންދާށް އަހަމަ އަޒަރޫރީ އަސާސީ ބޭނ ންތައް ފ ރި ެގސަރ ކާރ ން ތި ބޭފ ޅ ން

އޮތް ތަނ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ްނެގ އިޤްތިޞާދަށް ލިބެމ ން އަްނނަ ެގއްލ ން ސަރ ކާރ ން ަކިއރި މ ސްތަޤ ބަލ ގައި އެއަށް 

 އިްއޒަތްތެރިހަކަ ދާނެ ާވމަޖިލީހ ން އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ މާދަމާއިން ފެށިެގން ެވސް ދަންނަަވން. އަޅާނެ ާވހަކަފިޔަަވޅ  

އެކަން ކ ރަން.  ،ޅ ެވއްޖެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނ ާވފައި އޮތް ސިޓީފ ޅ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކޮށްރައީސް، ިވދާ 

ރައީސް ތިކ ަރްއަވމ ން ރ ކާރަްށ ާވިގެވިރވ މަށް ޓަކައި މަޖިީލހ ެގ ަވގ ތ  ެވސް ސަ އަޅ ަގނޑ  އެންމެ އ ާފަވނީ މި

  ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ެވސް ަވރަށްަމނިކ ފާނަށް ތައްސަްއކަެގންދަާވ ބ ރަ މަ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ކަްނކަމާ ގ ޅޭ ތ ެގކ ރިމަތިާވ ތިބާަވހާލަތ ަގއި މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން އަޅ ަގނޑ  ޮލކްަޑއ ންެގ 

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދ ހެންޭވރ އަރ ަވނީ ޞަތ ހާރ  މި ފ ރ އަޅ ަގނޑ  މި އް ނ ދަންނަާވަނން.ެއއްޗެ  ޮގތ ން

  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ ހެންޭވރ ށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންޭވރ 

ަވގ ތަީކ  އެހާ ފަސޭހަ ަވގ ތެއް ނޫން. މި ށްފަރާތަކަސް ަވގ ަތކީ އެްއެވ ރ . މިމެްނބަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ފަސޭހަ ަވގ ތެއް ނޫން. އަދި ދިެވިހ ެވސް ސަރ ކާރަށް ެވސް ފަސޭހަ ަވގ ެތއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެިކއެިކ  އިތަކ ަގތ ަވގ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހިތްގައިމ  ަވގ ތ ތަކެއް ،ހާެމ ފަސޭހަރައްޔިތ ންނަށް ެވސް އެ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި . ބަލާހާ ފަރާތްތަކާ ގ ިޅެގން މަަސްއކަތްކ ރެޭވޯތ އެބަރ ކާރ ން ހ ރިތްޮގތ ން ސަޮގ

މަސައްކަްތކ ރަން  .ގ ިޅެގން މަސަްއަކތްކ ރާނެ ެވސް ާވަދެވރި ފަރާތްތަކާ ެވސް، ސަރ ކާރ ން އިިދކޮޅ  ފަރާތްަތކާ

 ާލއިރަށް ހަމަ ދައްކާ އިެވސް އެފަދަ ފަރާތްތަކ ން ޮގަވ ދަނިޑަވޅ ަގއި ންނަމަެވސް، މި ރާނެ. އެހެ މަސައްކަތް ެވސް ކ 

. ނޫނީ އެކަން މިހާރ ެވސް އޮންނާނީ ެވފަ ،ހ ރެ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެކަމާ އޮންނަނީ.އެންމެ ާވހަކަެއއް 

ން  ފ ރަތަމައިނ  ކޮށްލ މަށް ން ދޫއީސް ޔާމީރަ ،އ ޅެނީ ނ ދެއްިކެގން މި ކާ ާވހަކައަޅ ަގނޑ މެންނާ ާވދަެވރި ަފރާތްތަ

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާވަދެވރި ނީަވގ ތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މަކަށް ާވންޖެހޭ އް ނޫން މިއެއެނީ. މި ބ ނަ ެވސް

ދިމާެވެގން އ ޭޅ  ަވގ ތ  ަވގ ތ  ބ ނާނީ. މި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރ  ޮގތ ަގިއ ތިބި ނަމަ، ޔާމީން ދޫކޮށްލާކަށް ނޫން މި

އޮތީ ދެ ކަމެއް.  މި އިމި ކ އްލި މައްސަލަިއަގ .ިވސްނާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެިރާވންއެހީށް ސަރ ކާރަ ށްދަތިތަކަ

ލާނެ ޮގތެއް ނެތް އިއަޅަ ތިބި އ މ ރ ން ދ ަވސްެވަފއި ެގދޮރ ނެތި މަގ މަތިެވފައިާވ އަދި ެގަތކ ަގއި ،މަކީކަ އެއް

ބޮޑަށް  އެހާ އ ލަތ ން ކަންކަްނ ކ ރާނެ ޮގތްން ދަަގނޑ މެ އަޅ  ރ ކާރ ންސަ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ،މެދ  ކަންކަން މީހ ންނާ

އޮތީ އަތޮޅ ތަކ ން ރިސޯޓ ތަކ ން މާލެ އައި މީހ ން މާލެއިން ފ ރޭނެ   ނެތ ން. ދެަވނަ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި މިއެންިގފައި

 އޮްތ ޅާފައިހ ށަހަ ލިބޭތީނ  ތ މާލެ ބަންދ ެވަފއި އޮީތމާ މާލެއިން ފ ރޭނެ ޮގެތއް ެނތީމަ އޭެގ ސާފ  މަޢ ލޫމާ ،ޮގތެއް 

ޖެހޭނީ ފ ރަތަމައިނ ން  މައްސަލަެއއް ކަމަށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ިވދާޅ ަވނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން

ޚަބަާރއި ެއއްެޗހި އައްަސާވށޭ. އެބަހ އްޓޭ  .ނޫހާ އެްއޗެިހ ބައްލަާވށޭ ..ނޫނެކޭ ،މަޢ ލޫމާތ  ނޭނގެއޭ ިވދާޅ ީވމާ

ފ ރަތަމަ އެބަހ ރޭ.  ދިމާކޮށްފަިއ ެވސްކަމާ  މި ،ަބއިަވރ  ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކެއްއިަވރ ރ ން ބަ ސަރ ކާން ކަނޑައެިޅެގ

ެގދޮރ ގައި މީހަކ   ،ޖެހިފައިާވ މީހ ންނިކ ންނަންަގއި ތިބި ހޮޓާތަކ  ،ނެތި މަގ މަތިާވކަމެއްެގ ޮގތ ން ެގތޮދޮރ 

  ލާ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ  އި ރ ން އަޅަސަރ ކާއެބަ  ންނަށްތިބި މީހ  އ މ ރ ން ދ ަވސްެވފައި މީހަކ  ނެތި ލާނެއިއަޅަ
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  އިޝާ މ ހައްމަދ ދީދީ ޢާމިނިސްޓަރ ެވލްފެއަރ ޖެންޑަރ އެންޑް ޯސޝަލް  ،ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަާވ މަސަްއކަތް

 މިހާރ ެވސް  .ޒަތްތެރި ރައީސްއަާދކ ރަން. ިއއް ކ ރަްއަވމ ން ެގންަދާވ މަސަްއކަތައް އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  

ިޑއިރ  ަގ 24ކ ރަން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަްށ ެއޓެންޑ . ޓްރީ ހ ޅ ާވފަ  ހ ންނަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްއެ ރ އިަގޑި 24

 ،މީހ ންަވގ ތ  މަގ މަތިެވފައި ތިިބ  މި ޭވ.ންޑ   އެބަ އެޓެދަނީ.  އެތަްއ ބަޔަކަށް  ކ ރަމ ން އެހ ޅ ަވިއެގން މަަސއްކަތް

ބިދޭސީންނާ  ،. ހަމައެކަނި ދިެވިހންނެއް ނޫންފަލ ތަކަށް ލާތިބެނީ ސްކޫ އެނެްތ މީހ ން ަވގ ތ  ހަދާނެ ޮގެތއް  މި

އެ މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ   ކާްނދެނީ. އަދި އޭެގއިތ ރަށްޮގެތއް ނެތް މީހ ން ސްކޫލ ތަކަށް ލަިއެގން  .އެްއކޮށް

ީޙ އްޞިއިދޫ ގ ރަ ؛އިަވރ  އަދިެވސް އެހެން ހ ރި ބަ އެބަހ ރި.ކ ޑަކ ދިންެގ ހިޔާ .އެބަހ ރި  ތަންންތަަވރަށް ިގނަ 

ެގ ދަށ ަގއި އޮތް ދެ އެ މިނިސްޓްރީެގ ޒިންމާސަރ ކާރ ން ދަނީ ބަލަމ ން.  ތަނެއްމިކަހަލަ ހ ރިހާ   އެަބއޮތް.ޒ މަރ ކަ

ޮބޑެތި ބ ަރ  ، ކެނޑިނޭޅިނޭޅި އެ މިނިސްޓްރީން ކެނޑިމި ަދއްކަީނ. އި ކަމެއްެގ ާވހަކަ ިމއަދ  މި ކ ްއލި މައްސަލަިއަގ

އަށް ޝ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ  އަދިެވްސ ހަމަ ފަށްފަށ ން އެ މިނިސްޓްރީ ޓަކައި ށްއެ ކަމަ .ދަނީކ ރަމ ންެކއް މަސައްކަތްތަ

މި ެދ  .އަށް ބަރާބަރަށް އެބަ އެޓެންްޑޭވކަމަށް ފ ރިހަމައަދާކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި ސަރ ކާރ ން މި

 ، ކ ރިން ދަންނަަވން އޮތީެގންމާލ މ އަޅ ަގނޑ  ނި ބަލާ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ލަިއެގ ކަންކަން އެބަ މައްސަ

އެންމެ ާޢއިލާެއއް ބޭނ ންެވދާނެ. އެ . ދެިވފަެދޭވނެ ޮގެތްއ ނެތޭ ހަދައިކިހިނެއްތޯއޭ މާޭލގައި ތިބި މީހ ން އަތޮޅ ތަކަށް 

ށ ެގ އެ ރަ ތިބި ތިމަންނަެގ ޢާއިލާ ެގންނަން. އެހެންނަމަެވސް، ދެން ،ރަށ ގައި ހ ރި އެންމެ ޢާއިާލެއއް ބޭނ ންެވދާނެ

ބަލި ދާކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރާނެ. އެހެންީވމާ،  އެހެން ެއންމެނަށް އެ ހެން މީހ ންނެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ރާނެ ެގންދާކަށް.އެ

އަށް ބޭނ ންެވެގން އެ ޢާއިލާ އަމިއްލަ ،ިވޔަސްބޭނ ން ން މީހެއްިވޔަްސ އަދި އެހެއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން

ސަރ ކަރ ން ބ ނާ ބަސް އަޑ އަހަިއެގން މަޑ މަޑ ްނ  ،ޑ ންމަމަޑ  ތެރިކަމާއެކ ކެތް އިހަށް .ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނީ

ޢާއިާލއެްއ  ެއއްަހމައެކަނި  .ދެކޮޅ ެވރިާވނެ ޔަކ ިގނަ ބަނަމަ، އެ ރަށ ެގ ތިބެންޖެހެނީ. ޮގސްފި ކަމަށް ަވނީ 

 ، ނާށޭންނ ނިކ  މީހ ން ައށްތެރެމާލެ މީެގކ ރިން ހަމަ ،ފަހ  ެވސް ކަންކ ާރ ޮގަތކީފާނެ. ދިއ މަށްއިޖެހިލަހިތްހަމަ

ެއ ކަންކަން ެވެގންދިޔަ ޮގތް.  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ  އެ ކަންކަން އޮތް ހާލ  ބ ނީމާ ރަށްރަށ ގައި ނ ނިކ ންނާށޭ

ނިކ މެ   ،ށޭ ބ ންޏަސްއެހެންީވމާ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ރަށަށް ފޮނ ާވފައި ހޯމް އައިސޮލޭޝަންަގއި ތިބޭ

ރަށްރަށ ގައި ފ ލ ހ ންނެއް ނ ތިބޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ިގނަ ބެލޭނެ.ސިަލކަށް ނ ަގންނާނެ. ކައ ންހިނގައި

ން. ެގންދައެދޭ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަމ ން ސަރ ކާރ ން ،ބ ނާއެބަޖެހޭ މި ކަންކަން ހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން:ވ ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 
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ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫއަރ ަވނީ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ 

 .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫށް. އަސްލަމަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ 

 

 ން:ވ ކެާވހަަކދެއް އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

އ ނދަޫގ ދ ަވސްަވާރ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚަޔާތ ަގއި ދިމާާވނެ އެންމެ ދަތިޝ 

އެންމެ ދަތި ދ ަވސްަވރާ.  ،ހިތްދަތި ހިތާމަެވރި ދ ަވސްަވރާ އެހެންމެ،ތިބީ.  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތިލައިެގްނ މި

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ިއ،ބަލަ އަނެކަކ އެެކއްެގ ހާލ   ،ިރެވދީތެއެހީނެކަކަށް މިކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ެއަކކ  އަ

މިކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަަރއިަގނެޭވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ،ބާރަެވިރވެ ގ ިޅެގން އެެކއްެގ ކިަބއިން އަނެކަކ  

 ހަޅ އްާވފައި މިރީފް ހ ށަޝަބަރ  އާދަމް ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޑ އްަވރީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި މީހ ން ތާށިެވފައި  ،ަވނީ ަވރަށް މ ހިންމ  މައްސަލައެއް. މާލޭަގއި ެއކަންޏެއް ނޫން

 ،ސްކަންކޮޅ ތަކެްއަގއި ެވދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ  ،ަވނީ ރާއްޖެއަކަށް އެަކންޏެއް ނޫން އެބަތިބި. އަދި އެކަން ދިމާެވފައި މި

އަދި މިއަށްވ ރެން މާ ޯގސްކޮށް ކ ރިމަތިެވފައިާވ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މިކަން ހަމަ އި ެވްސ ކެއްަގޤައ މ ތަހ ރިހާ 

މި ކަމަށް ހަމަ ަސރ ކާރ ން ެވްސ ިގނަގ ނަ ަމސައްކަތްތަެކއް މިހާރ ެވްސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ލޫމާތ  ލިބެނީމަޢ 

މް  ޡިއިއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާ ، ލީޑަރ ެގ ޕީ.ޖީނޑ މެން ބެނީ. އަޅ ަގކ ރާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލި

ކިާޔ  1412ސޯޝަލް ސަރިވސްެގ ފަރާތ ން އެންޑް ފެމިލީ  ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ްށ ަވަރކަހަޑިއަށް އިލިއިރ  މި ނަންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެއބައޮތްެލިވފައިއިނަންބަރެއް ހ ޅ ަވ

މިހާރ ެވސް  ށްފަރާތަކަ 48ފަރާތްތަކ ެގ ތެެރއިން  ކ ރެްއިވއަދި ރަޖިސްޓްރީ  ،ކ ރެިވރަޖިސްޓްރީ އިމީަގފަރާތ ން 

ދީފަިއ އެަބޭވ. އޭެގއިތ ރަށް މާލޭ ސިީޓ ކައ ންސިލ ން އަޅ ަގނޑ  އަދި ހ ރ މ ެގ ކަްނކަން ހަމަޖައްސައި އި ކެއ މާ

 ިވެގން އެ ދާއިރާތަކ ން ހ ށަހެޅޭ ކޮމްޕްލޭންތައް ހ ށަހެޅ މަށް ޓަކައި ބަހާލެއަކަށްދާއިރާ 22ރ  މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިލިއި

އިމ ކ ެރިވަފއި އެަބޭވ. އަދި އެ ތަންަތނަށް އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ދ ާވލަކަށް ފަހެްއ ނ ަވތަ ގާ ޕޯސްޓެްއ  22

 ކ ެރެވމ ން އެ ޓެންޑ އެ ރ ެވްސ ހަމައަކަށް މިހާޝަކ ވާ  53ަވަރކަށް ޝަކ ާވ ލިބޭ. ެއ ޝަކ ާވަތކ ެގ ތެެރއިން އަށް

ނ ލެެއކޭ އަޅ ަގނޑަކަށް ދެންނެޭވކަށް ނެތް. އިމި ކަމަށް އަޅަ ެވސްއެއްޮގަތކަށްދަނީ. ދެން އެހެންީވމާ، ސަރ ކާރ ން 

ސަރ ކާރ ެގ  ަވނީ. އެހެންކަމ ން،ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި ލާއިަވރަށް ބޮޑަށް މިަކމަށް އަޅަސަރ ކާރ ން 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އިއްޒަތްތެިރ  ށްއްޞަ އިނާޔަތަ ބަހައްޓަާވ ޚާ ކަންކަމަށް  މި ރާތ ން ހަމަފަ

ނ ދާނެ. ކ ރިއަށް އޮީތ ކ ރިައކަށް ކަށް މިކަމެއްމިކަމ ަގއި ދަތިތަކެްއ ދިމާާވނެ އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ޮގތަ ؛ރައީސް

ެވސް އަދި މީެގއިތ ރަްށ ން ބޭނ ންާވ ހާލަތްތަކ ަގިއ ނެ. އެހެން ދާދާން ބޭނ ންާވެގއަށް  ،ރަށަށް .ޟާން މަސްރަމަ



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

36 

 

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ  އިްސކޮށްެގން ޙައްލ ކ ރެިވދާނެ ކަމަށް  ެވސް ދިމާާވ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރަށް ވ ރެ

 ޑޫަގއި މިރައީސް، އައް ތެިރ ޭވ އިއްޒަތްަވގ ތ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން މިހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  އެޮގތ ން 

. އެ މީހ ންނަށް  ޖެހިފަމީހަކ  މިހާރ ެވސް މާލެ އަންނަން ހަތްަވގ ތ  ެވސް އެބަތިބި ކެންަސރ ެގ ބައްޔަށް ފަރ ާވދޭ 

 އްޙީ ފަރ ާވ ހޯދަން. އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ަގިއ އެތާނގައި ހ ރި ހޮސްޕިޓަލ ގައި މިހާރ ެވސް ހަމައެކަނިޞިބޭނ ންާވ 

 ،އެބަތިބި ެވސް ބޭްސ އެކަނި ނެތީ. އެހެން ހ ރިހާ މީހ ން އިންާވ އިންޖެކްޝަނާބޭނ ދޭން އަށް ރަޕީކީމޯތެ ނެތީ

ބޭސްކޮޅ   ންާވ ތަްނ ެވސް ަތއްޔާރަށް ހ ރީ. ެއހެންނަމަެވސް،އެތަނ ަގއި ެއ ކަމަށް ބޭނ  .ޑޮކްޓަރ ން އެބަތިބި

ހަމަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާތ  ލިބެނީ.ޢ ލޫޅ ަގނޑަށް މަނ ލެިވެގން މިކަން ނ ެވފައި އޮތް ކަމަށް އައިފޮނ ަވ

 ހ ރި ކަމަށް ަވނީ. އެއަށް ބޭނ ންާވ ކާޓްރިޖ  އެބަެގ ޓެސްްޓ ހަދަން ބޭނ ންާވ މެޝިނަރީޒް ޮކިވޑ   އެފަދައިން

މަީކ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ. މިހިރަ ކަންކަހ އްޓިފަިއާވ ކަމަްށ މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ލިބިެގން 

ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ  އިމިކަހަލަ އެތައް މައްސަލައަކީ ައޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް ހަމަ ބަލަ  ދެކޭ ޮގތ ަގއިޑ އަޅ ަގނ

ެއއް ެގއިްނ  ،ަވގ ަތކީ އަޅ ަގނޑ ެމން އެއް ރަށ ން އަނެއް ރަަށށް ނ ޮގސް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި. މި

ނ ޮކށް ގައިދ ރ ެވެގން ތިބެންާވ މެން ދަތ ރ އަށް ައޅ ަގނޑ ހާރަން އަނެްއ ފިއެއް ފިހާރައި ،ނ ކޮށްއަނެއް ގެއަްށ ދަތ ރ 

އްޙީ ޚިދ މަތްތައް އެ މީހ ން ާގތ ްނ ޞިަވގ ތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންާވ  ަވގ ތ . މި

މ ްނ އްަވސައްކަތްކ ރަ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ދ ަވސް މިއަދަކީ. އެހެންކަމ ން، މި ކަންކަމ ަގއި ހަމަ ސަރ ކާރ ން މަ

ކޮށްެގން ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރަން ހ ރި ކަންކަމެއް ހަރ ދަނާހަރ ދަނާހަމަ އަދި އިތ ރަްށ ެވސް ނީ. ެގންދަަވ

އެހެންީވމާ، އެ ާވަހަކ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ަވނީ. ދިނ ން މިކަމ ގައި މ ހިންމ ލ އިފަސޭހަާވނެ ޮގެތއް ހޯދައި 

 ތްތެރި ރައީްސ. ރިއްޔާ އިްއޒަބޭނ ންަވނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ  ށް.ނަސީމަ އަޙްމަދ  ލްމީކާއި މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ނަސީމް އަޙްމަދ  ލްއިމީކާ މެންބަރ  ެގރާ ދާއި ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކިއ ކ އްލި ަމއްސަލަ ހ ށަހެޅ އްަވއިމި މި މ ހިންމ  ދަނޑިަވޅ ަގއި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް،އި ން.އަދާކ ރަ  މަޑ އްަވރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

އަިދ ކ ލި ނ ެދއްިކެގން ިވަޔސް މަގ މަިތެވފަިއާވ  ،ަވގ ތ  ރަށްރަށ ން އައިސްަފއި ިވޔަްސ ެވސް މާލޭގައި މި
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އަދި  .ފެނޭޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ މެދ ެވރިކޮށް އަޅާލަމ ންދާ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފަރާތްތަކަށް ސަރ ކާރ ން

ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގިއ ޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެބަކ ާރ މަންޒަރ  ެވސް އަ ންަގޅަށް އެކަަވރަށް ރަނ

މިއީ ދާއިމީ  ؟އ ފެދޭ ސ ާވލަކީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނީ ކިހާ މ ްއދަތަކަށް ބާއޭ

ކ ރަމ ންދާ މަންޒަރ   ެވސް އިްލތިމާސް އަދ މި ދިޔެ ެވސް އަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރ ކާރ ން ިއއް ؟ޙައްލެއް ބާއޭ

މި   ށްެގ އިމާރާތްތަކ ގައި ދިިރއ ޅެމ ންދާ މީހ ންނައެ މީހ ން ށް،ލޭންޑް ލޯޑ ންނަ ފެނޭަގނޑ މެންނަށް އެބައަޅ 

ޒަތްތެިރ ނ ކޮށްލ މަށް. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްއެ މީހ ން މަގ މަތި ،ާވނަމަ ކ ލި ނ ދެްއކޭ ކަމ ަގއި ދަނޑިަވޅ ގައި 

އ ފެދޭ ކަމެއް. ން ނިންމާލެޭވނެތޯ އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި މިއަދ  ސ ާވލ ކ ން ިމކަސް، އިލްތިމާސައީރަ

ދިނ ން. ޙައްލެއް ެގނެސް ެގރ ދަނާ ދ ރ  ރާސްތާހަ ވ ރެއަޅ ަގނޑ މެންެގ ާވޖިބެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން މިއަށް 

 ަތކ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންކަންކޮޅ  ދ ނިޔޭެގ އެހެން އި ެވސް ަތކ ގަ ންކޮޅ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދ ނިޭޔެގ އެހެން ކަ

ެގނޭ. ކ ރ މަށް ޓަކައި ރެންޓް މޮރިޓޭރިއަމް އެބަދިމާކޮށް މި ކަންކަން ޙައްލ   ޕެންޑަމިކާމި ،ފިނަމައިބަލައިލަ

ަވގ ތ  ހ އްޓ ެވން  ނަ މިޑ މެންނޫެނއް މެދ ރިކޮށް އަޅ ަގނާގއެިވކްޓްކ ރ ން  ؛އެިވކްްޓކ ރ ން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަދި  .މަގ ފަހިާވނެއިތ ރަށް އިތ ރަށް ފެތ ރ މަށް ެވސް މި ބަލި ނަމަ، ނޫން ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް. އެހެންއެބަޖެހޭ

އަދި އެހެން ަވރަށް ެވސް ނ ކަތ ށްަދއ ލަތަ ،ަވރަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ  އިޖ ތިމާޢީ މައްސަލަތައް ެވސް ނ ކަތާ

އިމ  ެވްސ ަގ އިތ ރ ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަަވރަށް މި ކަންކަންށް ެވސް ނ ކަތާތަކައިތ ރ  ޢާއިލާ

 ރެންޓ  އެ މަޝްަވރާކ ރަމ ންދާކޮމިީޓގައި ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންކަމ ން، މިހާރ  މަޖިލީހ ެގ ހިއ މަން ރައިޓްސް 

އްޔިތ ްނެގ ނޫނެއް ރަ ާގެބހޭ  މީދ ކ ރަން. ެއއާއްއ  އިމ ކ ރެިވެގންާދނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ގާ މޮރިޓޭރިއަމް 

ިމ ދަނޑިަވޅަކީ ަވރަށް ިގނަ  .މަޖިލީހަށް ީވހާެވސް އަަވހަަކށް ހ ށަހެޅިެގންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އެ ،އެ މީހ ންެގ ަވޒީފާ ެގއްލިފައިާވ ދަނިޑަވޅެއް. ެއ މީހ ންެގ ޕޭ ކަޓްސް  ،ޢާއިލާތަކެްއެގ ަވރަށް ިގނަ ަބޔަކ 

ެއ މީހ ން އެކި ޮގތް ޮގތަކ ން ހޯދަމ ން އަންަނ . ކ ެރިވފަިއާވ ދަނިޑަވޅެއް ޑަހ ންެގ މ ސާރަ އެތަްއ ގ ަނއަކ ން ކ  މީ

އެހެންީވާމ، މި ދަނޑިަވޅ ގައި އެންމެ ައަވްސެވަގންނަންީވ ެދަވނަ . ށް ގެއްިލފައިާވ ދަނިޑަވެޅއްއާމްދަނީ އެ މީހ ންނަ

މައަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ހަ ންނާތައް ރައްޔިތ ސިޓިމިއ ލަްސ ޕެކޭޖ  އިައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގަ  ،ކަމަކީ

އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހީމ  ސަރ ކާރ ން މަޝްަވރާކ ރަމ ންދާ  ަގންނަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން އަަވްސވެ 

ކަށް ދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ތަތްއަްނއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓެއް މި ދަނޑިަވޅ ފައި ަވޒީފާ ެގއްލެމ ންދާ ފަރާ ،ާވހަކަ

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެިފޓާ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ިމ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަްނ ފ ރ ޞަ

އްސާސް ދަނިޑަވޅ ގައި ޚަ އެހެންީވމާ، މި ؟ާވނެތޯ މިހާރ  މ ސާރަ ކ ޑަކ ެރިވފަިއާވ ފަރާތްތައްއ ފެދޭ އެލިޖިބަލްސ ާވލ 

ަވރ ޭވ. އޭނައަށް ނ ކަތާ ކޮށްީލމާށް ކ ޑަފަސް ހާހަސާރައެއް މ ގައި ހ ންނަ ދިހަ ހާހ  ؛މ ސާރައީސް،  ރަތެރިއިްއޒަތް
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ދެޭވ ބައިްނ އަށް ނޫނީ ިވަޔފާރިތަކަށް އެއި ބިޒްނަސްދެވޭއިރ ގައި ޙަޤީޤަތ ގަ  އެހެންީވމާ، ސްޓިމިއ ލަސް ެޕކޭޖ 

 ގެ ނެ އޭނާއްމ  ދިެވހި މީހާއަށް އޭނަ ޚަރަދ ކ ރާއާ .ސްބައިކ ޅަ އެްއބައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ދެ ޙައްލ ަވނީ

ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދ  ކ ިރއަްށ  ،ސްޕެންޑިންގ މަނީ އޭނާ އަތ ގައި ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ

 ަގއި ދެޭވއިރ   ސްޓިިމއ ލަސް ޕެކޭޖ  .އިމ  ެވސް ަގބޫލެއް ނ ކ ެރޭވގަ ެގންދެޭވނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ

ެއއްެޗއް ދެެވންެޖހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް އޭެގން ކޮންމެެވސް ނަށް އްމ  ފަރ ދ ންއާޅ ަގނޑ މެން ސީދާ ޑޭޓްލީ އަ

އްސާސް ޚަމި ކާރަށާއި އަދި އެކި ވ ޒާރާތަކަށް މި ފ ރ ޞަތ ގައި ެވސް ސަރ  ،ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންކަމ ން

ނޑ  ަވގ ީތ ޅ ަގއަދި އަ އަދާކ ރަްނ.ށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ކަަވޅ ތަެގންދަާވ ހަރ ދަނާ ފިޔަދަނޑިަވޅ ގައި އަޅ އްަވމ ން 

ކ ލި ނ ދެއްކޭ މީހ ން މަގ މަތިކ ރ ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ަރއްޔިތ ްނެގ  ،މީހ ން ނ ދެއްކޭ ޮގތ ން މިހާރ  ރެންޓ 

އިްއޒަތްތެރި ޔާ ރިއްޝ ކ  .ނޫނެއް ހ ށަހެޅިެގންދާނެ ކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަންާގމަޖިލީހަށް ހަރ ދަނާ 

 ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ އަށް.  هللاއަޙްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: هللا ޢަބްދ މަދ އަޙް  ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ޮގތ ަގއި ސިފަކ ާރ  ެގެވސް ފަސޭހަ ަވގ ތެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ޝ ކ ރިއްޔާ

އ ނދަޫގ ހާލަތެއްކަން ދަތި ދަނީ  އީއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ަމސައްކަތްކ ރަމ ން މި .ނޫން ަވގ ެތއް

ނޫނީ އެއްބަޔަކ  އަނެއް  ،މާލަށް އިނިގލި ދިއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަކ  އަެނަކކާ ދި ،ސްކޮށް  އިކަންދެނެހ ރެ ކެތްތެރި

ގ ިޅެގން އެންމެން އެްއކޮށް މިަކމ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަަކިއ  ،ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މަތ ހ ބަޔަކަށް ެއކި ޒާތްޒާތ ެގ ތ 

ދައްެޗްއ  ،ނޫން ކ ރަމ ްނދާ ަވގ ެތއްރާއްޖެ އެކަނި ތަހައްމަލްހިދިެވމިއީ މި  .ކ ރ މަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްމަސައްކަތް

ޓަކައި މ ޅި ދ ނިޔެ އަދި މިކަމ ން އަރައިަގތ މަށް .ަވނީ މިކަމ ެގ ދަތި އ ނދަގ ލާ ކ ރިމަތިލާފަ ނޫން. މ ޅި ދ ނިޔެ މި

ަގނޑ މެންެގ ާރއްޖޭެގ ޅ އަ .މިދަނީ އެކިއެިކ ފެންަވރ ަގިއ ތަފާތ  މަސައްކަތްތައް ކ ަރމ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ެގންދަާވ މަސަްއކަތްތައް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާއެކ    ސަރ ކާރ ން މިއަދ  ކ ރައްަވމ ންރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ަގއި

ެގްނދަާވ ފިޔަަވޅ ތަަކކީ މ ޅި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ބަލައިަގންނަން. އަދި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އަޅ ްއަވމ ން

ހަމަ ހެޔޮހިތ ން ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެިރ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ން ކޮންމެހެޙައްޤ ަގއި 
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ނޫނީ ނަަގންޖެހޭ   ،މަށްނޫީނ ނަަގންޖެހޭ ނިންމ ންތައް ނިންމ  ،ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ހާލަތ ގައި .ރައީސް

ން މި ހިނދ  ،ނޑ މެންނަށް މި ހާލަތ ގައި ޮއެވފައިޅ ަގނެތް. އަތައް ެނގ މ ަގއި ަލސްކޮށްެގެނއް ތިބެޭވކަށް ޑިޒިޝަން

ނަތީޖާތަކަކާ ދޭތެރޭ  ނިކ މެދާނެ އޭެގ ސަބަބ ން ްއޔާ ދެން ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ މެއް މާ ،ނަަގންޖެހޭ

ރެއިން މާލެ ތެޅ އަތޮ ،ހަމައެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނާންލަންޖެހޭ .ިވސްނަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއެބަ 

ބާަވތްތައް ހިފަިއެގން ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ޭބނ ންާވ ކާނާ އަދި އެހެނިހެން ން އައިްސ ތިބި އ ޅަނދ ފަހަރ  

ދަތ ރ ކ ރ މ ަގިއ މިހާރ ެވސް އެަބއޮތް އ ސޫލ ތަކެއް ހަމަޖެހިފަ. އެ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ެގ ތެރެިއްނ  އަށްތެރެއަތޮޅ 

 ޔާލައި ކ ރި ،ޖެހޭނެކަން ދެނެހ ރެއ ނދަޫގަތއް ތަހައްމަލ ކ ރަންއަދި ދަތި ށްއެފަރާތްތަކަށް ެވސް ފަޭސހަކޮ

މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކަށް   ،އަދި މިދެންނެިވހެން ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ެވސް ،މަށް ތައްޔާރ ެވއަޅ ަގނޑ މެން އެކަންކަ

ނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެވްސ ެރޭވެގންދަާވ މަސަްއކަތްތަކާ އެްއޮގތަށް އެކަންކަްނ ކ  އެކަންކަން ކޮށްދެްއެވމ ން

ހާލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވސް ތަރ ތީބ ެވލަން. ރޭިވލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަތި އ ނދަޫގ 

 ،ަވގ ތެްއކަން ދެނެހ ރެދަތި  މިއީކ ރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަތިކަމާއި އ ނދަޫގަތއް ތަހައްމަލް

 ،ރޭިވ ތައްއެްއޮގތަށް ެއބަ އިންތިޒާމ  މެންެގ މ ޅި ދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންަތއްތައް ެވްސ އެދަތިތަކާނޑ އަޅ ަގ

ކަމަށް ހެޔޮހިތ ން އެބަ  ޮގތަށް މިަވގ ތ  ކަންަތއްތައް ނ ާވނެ  ން އެންމެ އެދޭމެކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ތަރ ތީބ 

މަގ މަިތަވމ ންދާ މީހ ންނާއި އަދި   ،ކ ެރއްިވ ފަދައިންހަަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރ ން ެވސް ފާަގ

  ިއެގން އެހެން ޮގތްޮގތަށް ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖައްސާލައިެގްނ އ ޅޭ ބައިަވރ  މީހ ން. އެ ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި ހޮޓާތަކ ން ކާލަ

ކ ރަމ ންދާ ން އިެގން އިސްނަންަގވަ މީހ ންނަށް މިއަދ  ދިމާެވފައި އޮތް ދަތި ހާލ ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީމީސް

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ހަަމ  ކަތަީކ މިއަދ ެގންދާ މަސައްްނ ކ ރަްއަވމ ންމަސައްކަތަށް އަދި މާލޭ ސިީޓ ކައ ންސިލ 

އެކ  ބަލަިއަގްނނަންޖެހޭ މަސައްކަތް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެން ގ ޅިެގން ކ ާރ ޝ ކ ރ ެވިރކަމާ

 ަގީޑަގިއ ދައްކަްނވީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ްނ އަރަިއަގެނޭވނެ. ައޅ ަގނޑ ެމން މި ކ އެ ެގ ާވިގފ ޅާهللاމަސައްކަތ ން 

ނިޢ މަތްތަކަށް  ،އެއްަބއިަވންަތކަން، އެކ ލ ްނތެރިކަން، އޯާގެވިރކަން. ައޅ ަގނޑ މެން މިންަވރަށް އީމާންެވ

ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތްތަކަީކ ެވސް  ންސަރ ކާރ ން މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ ޙަްއޤ ގައި ނ ާވަވރ  ،ޝ ކ ރ ކޮްށެގން ތިބެ

ލަިއަގންނަ ކަމަަކށް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ކެއިންބ އިމ ެގ އާދަަތކަށް ެވްސ އެކ  ބައެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ެވރިކަމާ

 ށް އޮތް ދ ަވސްތައް އަަވގ ތ  މ ހިންމ  ކަމެއް. ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް ހަމަ ެގަނއ މަކީ މި

 މި ،ށް ބަރޯސާެވެގން އޮްތއިރ ރާއްޖެއަކީ މ ޅި އާމްދަނީ ޓ އަރިޒަމަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަސޭހައެްއ ނ ާވނެ. އަދި މިއަ

އަދި  ،ހިނާގ ރިސޯޓެއް އެްއޗެއް ނެތްއިރ ގައި މ ޅި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް އަންނާނެ ބަދަލާއި އިރާއްޖޭގަ 

ސަރ ކާރަށް ެވސް އަންނާނެ ޮގންޖެހ ންތަކާިއ  ،ރ ކާރ ން ބޭނ ންިވޔަސް ސަ އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ކަންަކން ކޮށްދޭން
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އެއްަޗީކ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ލ އިކޮށް ނަަގންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރިހާ   ހ ރިހާ  މި ،ދައްާޗއި

ބޮޑަްށ  އޮތް ކަމަކީ. ަވރަށްށް ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެންނަަގކަންތަކަށް ތައްޔާރ ެވތިބ ން ައޅ ަގނޑ  

މި ރާއްޖެ މިކަމ ން އަަވހަށް  އިކަން އިސްކ ރަްއވަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެތްތެރި

 ޝ ކ ިރއްޔާ. ބޮޑަށް ސަލާމަތްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާކ ރަން. ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ށް. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . މަނާ އާދައިމެންބަރ  ރޮޒަ

 

 ނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކވ ން:އިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒަ

ިގނަ ބަޔަކ  މާލޭަގއި  ހަަމ ަވރަށް ، ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީެވސް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  

 ،. އެހެންނަމަެވސްންކަތިބި ތާށިެވަފއި އެބަ ،ށް ދިޔ މ ން ރަށަށް ނ ދެިވފައިކަށް ލޮކްަޑއ ނަޔަމިަވގ ތ  ކ އްލި 

 ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިަގން އަޅ ަގނޑ މެ ،ޓީ ސްޕްރެޑް ފެތ ރިފައިާވީތެވއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި މިާހރ  ކޮމިއ ނި

ކ ރެޭވ ސިސްޓަމަށް ކޯޕް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ހެލްތ  ،ޖެހޭ ކަމަކީަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކަށް ކ ރަން

 ންަވެރއްަގއި މި ބަލި ހިފެހެއްޓިފައި އޮތ ދެޭވ މިންތައް ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތް އެ ،ފެންަވރަކަށް

ަވގ ތ  އަނެްއކާ ރަށްރަށ ަގިއ  މި ،ލާއިރ ަގއިއިމިނަށް ބަލަމާލޭަގިއ މިހާރ  މި ފެތ ރެމ ންދާ ބާރ   ،ކަމަށް. ރަށްރަށ ަގއި 

 ،މިނ ގައި ފެތ ރެން ފަށައިފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހަމަ ބަލި މީހ ންނަށް އަޅާލ ން ނ ދެޭވނެީތެވބާރ  ހަމަ މި

ތަަކކީ ެއޮގތ ަގއި އަޅަން ަވރަށް މ ހިންމ  ެގންދާ ފިޔަަވޅ އަޅަމ ން މިހާރ މަ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ސަރ ާކރ ން ހަ

ފިޔަަވޅ ތަެކއްހެން. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކ ން ޑޮކްޓަރ ން ެވސް ާވަހކަދެއްެކވިއިރ ގައި އަޑ ިއިވެގްނ 

ކ ިރަވރަކަށް ނ ަވަތ ޅ ަތކ ަގއި ެއްކސްޕެކްޓ ަވބޭފ ޅ ން ެވސް އޭރ  ައޅާފައި އޮތް ފިޔަ ެވސް އެއެްއޮގތަކަށް  ،ހިނގައްޖެ

ިގނަ މީހ ންނަށް ބަލިޖެހިފައިާވ މީހ ންނަށް ެވްސ   މިންަވރަށްވ ރެ މާތިބިއެބޭފ ޅ ން ިވސްނަިއެގން 

 ، މި ރިެގންދާނެކަން. އެހެްނީވމާާބރ  މިނެއްަގއި މިބަލި ފެތ ކޮންޓެކްްޓެވިވަފއިާވކަން. އަިދ އޭެގ ސަބަބ ން ަވރަށް 

ޖެހެނީ ކެތްތެރިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން މި  މަ އެހެން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ ން ެވސް އެ ފާހަަގކ ރެްއިވހެންހަ ަވގ ތ 

އިްއޒަތްތެިރ  ،ެގ ލީޑަރލިމެންޓްރީ ްގރޫޕ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާބޮޑަށް ތާއީދ  އިސްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ަވަރށް

ަވގ ތ  ކެްތތެރިެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި  ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މި އީއެ މް އެ ދެްއކެިވ ާވހަކަފ ޅަށް. ޢާޡި މެންބަރ  ޢަލީ

އެްއެވސް މީހަކ  ނިދާނެ ތަނެއް ނެތިފައި  ،ންކަމަކީޤީޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކާރ ންދޭ ޔަކަންކަން ބަލަން



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

41 

 

އަދި  ،ެވސް  މޭޔަރާޓީެގޅ ަގނޑ  ާވހަކަ ދައްކާަލއިފިން މާލޭ ސިނ ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަހ ންނަން ނ ބޮއިނ ަވތަ ނ ކައި

 އެ  ؛ަވގ ތ  ތާށިެވފައި ތިބި މީހ ން މާލޭގައި މި ،ންކަން ދެއްަވނީ ޤީެވސް. އެބޭފ ޅ ން ހަމަ ޔަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާ

އަންަގމ ންދާ  ތިބި ތަނެއް ؛މ ންމީހ ން އަްނަގ މީހ ންނަށް ނިދާނެ ތަނަކާއި، ހ ރިހާ ަވގ ެތއްެގ ކެއިންބ އިްނ ހަމަ އެ

ެގްނދާނެ ކަމަށް. އަދި އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ މިކަހަލަ ހާލަތެްއަގއި މިއީހެން ކޮށްދެޭވނެ އެންމެ ކޮށްދެމ ންރ މިންަވރަކ ން ފޯ

ދ މަތްތަްއ ބޮޑ  މިންަވރަކީ. އެއަްށވ ެރ އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްެވސް މީހަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ މިންަވރަކަށް ޚި

ން ެވސް އެންމެހ ރިހާ  މީހ ންނާއި، މިނާއި، ޑެލިަވރީތަްއ ހަދާ ންފ ލ ހ  ،ދަނީ. ސިފައިންނާއި ނޫން މި ނެއްލިބެމ ން

ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތްތަކ ގައި. އަދި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ެވަފއި އެ ބޮޑަށް ސްޓްރެޗްއައ ޓް އެތިބީ ހަމަ ަވރަށް

މީހ ން ގެއިްނ  ނަަވގ ތ  ނ ކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚިދ މަތްދޭން މި ،ންކ ރަން ބޭނ މިދަނޑިަވޅ ަގއި ހަމަ އިލްތިމާސް

ެވސް ހަމަ އެކަކ  އަނެކަކަްށ  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހަމަ ނ ކ ރ މަށް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އި،ނެރެލަ

. ހޭނީ ނ ކައިނ ބޮއިމަސައްކަތްތަކ ގައި ނ ނިކ ންނަންޏާ ިގނަ ބަޔަކ  ތިބެންޖެ މީހ ން އެ އަޅާލަންޖެހޭ ަވގ ތ . އެ

މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކ ެގ ާވަހކަ ައޑ ިއވ މަކީ ިމއީ  އި،ށް ނ ކ ންނަ މީހ ން ެގޔަށް ނ ވައްދަ ތަ ، އެހެން މަސައްކައެހެންީވމާ

، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރަގިއ ެވެގންާވނެ ކަމެއް ނޫން. ަވަރށް ހިތާމަެވރި ކަމެއް. އެހެްނީވމާ

 ،ނީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާިއރާެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ެވސް ންަވ ނިންމާލަމ ން ެވސް ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ފަރާތ ން އެބޭފ ޅ ން މިކަމ ަގިއ އެހީތެރިކަން ޯހދަން ސަރ ކާރ ން އަދި ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިްނ 

ޑ މެންެގ ޅ ަގނއަ ެގންދާނަމޭ. އަދި ހަމަ އެއާިއއެީކގައިމ ންެވސް ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރަ

 މި ހިތާމަެވރި ދަނޑިަވޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚިދ މަތްދޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  

 ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ތ ޅާދޫ ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޞަތ ރ ޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއް

 . ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ށްޙިސާން ޙ ސައިނަ

 

 މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ 

ލޭގައި ތިބި ިގނަ  މާ ތަކ ންނާއި އެކިެއކި ޒަރޫރީ ބޭނ މަށްއާދެ!ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ރިސޯޓ 

ތެރޭަގއި ަވރަށް ދަތި . ޭއެގަވނީ ތާިށެވފަ ގ ިޅެގްނ މާލޭގައި މި އަދަދެްއެގ އަޮތޅ ތެރޭެގ ަރއްިޔތ ން މި ލޮކްޑައ ނާ

މިޮގތަށް މާލޭގައި ދިގ  މ އްދަތަކަްށ  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގ އެބަތިބި. ައޅ ަގނޑ މެން ހާލ ގައި ތިބި ބަޔެއް ަރއްޔިތ ން ެވސް
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ކ ރިމަތިާވެނކަން. އާދެ! ިމޮގތަށް ތާށިެވަފއި ތިބި ިދެވހި  މީހ ންނަށް ބޮޑެތި އ ނަދޫގތަކަާކއި ދަތިަތކާ އެ ންތިބެންޖެހ މ 

ރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަ ،ޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ން ެއހީ ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާކަން އަޅ ަގނ

ަވނީ މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތަެކްއ  ބޭފ ޅ ން މިހާރ  މަކޮށްފައިާވ ޮގތ ަގއި އެހާ ފެމެލީ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނ ން މަޢ ލޫމާތ  

ކަމ ެގ ޚިދ މަތް ަވީނ ހިބ އިމާިއ، ބޯހިޔާަވ އަްށވ ރެ ިގނަ މީހ ންނަށް ކެއ މާއި 80. މާލޭެގ މަގ މަތިެވަފިއާވ އަޅާފަ

ައށްވ ރެ ިގނަ ރަްއޔިތ ންނަށް  400ިވ ވ މ ެގ ސަބަބ ން ތާށިދަނީ. އަދި މާލެއަށް އަިއއްސަ ލޮްކޑައ ން ފޯރ ކޮށްދެމ ން

 ، އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންދަނީ އެކިއެކި ޒާތ ެގ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ން. މީެގނ ަވތަ ފަރާތަތްކަށް 

 ،ވާ ނ ންސަރ ާކރ ެގ އެހީތެރިކަން ބޭ ،ން އެަބއޮތް އިޢ ލާންކޮށްފައި ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީމިހާރ 

 އެ އި،ގ ޅ އްވަ  ނަންބަރާ 3328393މި ލޮކްޑައ ންެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ ެގ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކ ން 

، ސަރ ކާރ ން މ ހިންމ   ކ ރައްަވމ ން ެގންދިޔ މަށް. އެެހންީވމާލޫމާތ ތައް ހިއްސާފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންާވ އެހީތެރިކަމ ެގ މަޢ 

ތަކެއް ކ ރަމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފާހަަގކ ރަން. އާދެ! ަކތްމަސައް އިފިޔަަވޅ ތަެކއް އަޅަ 

ެވްސ ހަރ ދަނާ ފިޔަަވެޅއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނަމަ ،ކީ ސަރ ކާރ ން އެިޅ އ ނދަޫގިވޔަްސ މި ލޮކްަޑއ ނަޮގތެއް ކޮންމެ

ނ ދީ  ނަަވރަށް މި ރޯާގ ފެތ ރ އަށް ކަތާސްރިވސަސަ އްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހެލްތ ޞި

ނަށް ބޫލ ކ ރަްނޖެހޭ. ދިެވހި ރައްޔިތ ންަގހިފެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހ ނ  މ ހިންމ  ފިޔަަވޅެއްކަްނ އެންމެން ެވސް 

ރަްށ ރ ކާސަ !ކ ރައްާވތި ފ އެދެފި. މާބޭނ ންާވ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދިނ މަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ބޭނ ންެވެގން ސަރ ކާރ ން 

ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ަގދޭންޖެހޭ ބަޖެޓ  ސަޕޯޓް ދިނ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ  

ެވސް ައަވހަކަށް ނިންމާ ނިންމ ންތަކެއް ނިންމަންޖެހޭނެ މަސައްކަތް ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ީވހާ  އެމ ހިންމ  ޒިންމާ. އަދި

އެކ  ސަރ ކާރ ްނ ތަކާބޫލ ކ ރަން. އާދެ! މިފަދަ ނާޒ ކ  ދަނޑިަވެޅއްަގއި ކައ ންސިލ ަގނޑ  ަގމައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅ 

އެޮގތަްށ  ،އްލެއް ހޯދ މަށްޙަިތބި މީހ ންންެގ މައްސަލައަށް  މަސައްކަތް ކ ރ ްނ މ ހިންމ . އަދި މާލޭަގއި ތާިށެވފައި

ެއއްެވްސ މީހަަކށް ފަސޭހަ ަވގ ތެއް ނޫން.  އީން. އާދެ! މިޤީކ ރާެނކަން އަޅ ަގނޑަްށ ޔަސަރ ކާރ ން މަސަްއކަތް

އަހަންޖެހޭ. ކެތްތެރިާވން. ސަރ ކާރ ން ކ ރާ އިލްތިާމސްތައް އެބަ އަޑ   އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް އެބަދޭންޖެހޭ

ދ  މެ އެކ  އަނެާކެގ ހާލަތާަވގ ތ  ިއސްކ ރަންާވނީ އިންސާނިއްޔަތ ކަން. ޯއާގތެރިަކމާ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ މި

ނ ާވެނ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ާވހަަކ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާފައި ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ ެއއްެވސް ކަމެއް ކޮްށެގން

ކ ަރްއާވ ފްރޮންޓްަލއިންަގއި މަަސއްކަތް ،ފ ރ ޞަތ ަގިއ ޝ ކ ރ ދަްނނަަވން ބޭނ ންނިންމާލ މ ން އަޅ ަގނޑ  ިމ 

ކ ރާ ންނާއި، ސިފައިންނާއި، ފ ލ ހ ންނާއި، ފިހާރަތަކ ގައި މަސަްއކަތްހ ބޭފ ޅ ންނަށް. ޑޮްކޓަރ ންނާއި، ނަރ  އިއެންމެހަ

ކ ރަމ ންދާ އެންމެނަށް. އާދެ! ންގައި މަަސއްކަތް ެވސް ހަމަ ފްރޮންޓްލައިބޭފ ޅ ންނާއި، ޑެިލަވރީ މީހ ންނާއި އަދި އެނޫން

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   !ރަްއާވތިކ ފ އަރ ަވނީ، މާޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އިއް ޝ ކ ރިއްޔާ 

ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ށް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޣައްސާން މައ މޫނައަރ ަވނީ ގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މ ޙައްމަދ  ޣައްސާން މައ މޫން ާވހަކަދެްއކެވ ން:ރ  ގ ރައިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަތ. 

ރަްއޔިތ ން ހާސްކަމެްއަގއި ތިބޭ ދަނިޑަވޅެްއ. މި  ހާލަތަކީ ހ ރިހާ ދިެވހި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

ން މަތީ ެގކ ރާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންދަނޑިަވޅ  ެވސް ައޅ ަގނޑ ެމން އެންމެންެގ ހިމާޔަތަށް ޓަކައި ކ ރީ ސަފ ގައި މަސައްކަތް 

-ިވޑ ކޮ .ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފަރާތ ން އެ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެންެގހަނދ މަ

 ،ަވނީ ޙަޤީޤަތަކަށްެވ ކަމ ެގ ބިރ  މިއަދ  މިެގ ނ ރަްއކާތެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭގައި ފެތ ރިދާނ19ެ

އޮތީ ައއިްސ  ށް ބެލެވ ނ  އަސަރ  މިކަމަ ަދށް ކޮށްފާނެޞާތި. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤްށާފަތެރޭގައި ފެތ ރެން ފަމާލެ

. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މިތިބީ ަވރަށް ނާޒ ކ  ދަނޑިަވޅެްއަގއި. ކާބޯތަކެތި ލިބ ން އެންމެ ފަސޭހައެއް ބައްދަލ ކޮށްފަ

ކަމ ެގ ކ ރަމ ންދާމީހ ން މަގ މަތި  ސަބަބ ން ބަެއއްއޭގެ . ައދި އޮތީ ިމހާރ  މީހ ންނަށް ނ ދެއްކިފަ ނޫން. ޭގޭގެގ ކ ލި މި

މިކަހަލަ ދ ަވހަކ   ،ޫބލ ކ ރަންަގދަނީ ފެތ ރެމ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ހިތާމަެވރި ޚަބަރ ތައް މި 

އެޅެމ ން.  ނީދަ ިގނަ ފިޔަަވޅ ތަެކއް މި ެވސް ެއްއެވސް މީހަކ  ހީނ ކ ރާ ދަނޑިަވެޅްއގައި ދިމާިވ ކަމަކަށް ަވރަށް

ދަނޑިަވޅަކީ ކ ެރޭވ ކަންަތއްތަކ ެގ އަލީަގއި  މި ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަ ،އެހެންނަމަެވސް

ެވސް އަދި ހަމަޖައްސާލައިެގން ތިބެންީވ ަވގ ެތއް ޫނން. ނ ކޮތް ދޫކޮށްލެޭވ އެންމެ ކަމަކ ން މިހާރ ތްއަޅ ަގނޑ މެން ހި

 ިދެވހި ނަން އެބަޖެހޭ. މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސް ކ ރިމަތިެވދާނެ ހާލަތަކާށް ފަހ ން ެވސް ދިެވހި ަރއްިޔތ ންނަ

ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އްލ ޙަރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި އެންެމން އެއްކޮށް މަސައްކަްތކޮށްެގން މިކަންކަން 

. ިސޔާސީ ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ންތައް ތ މިދަނޑިަވޅަކީ އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެން އިޙ ސާންތެރިކަްނ އިސްކ ރަްނީވ ަވގ 

ޫބލ ކޮށްެގން ޤައ މަށް ޓަަކއި ަގރައްޔިތ ންކަން  ަގނޑ މެން ެއންމެންނަކީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ދިެވހިައޅ  ،ދޫކޮށްފައި

ތިބީ ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް  މަސައްކަތް ކ ރަްނީވ ަވގ ތ . އިދިކޮޅ  ޕާީޓަގއި ތިބި ކަމ ަގއި ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ މެން މި 

އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ަތްއޔާރަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  هللاކޮންމެ މަސައްކަެތއް ކ ރަން ެވްސ  ،އެއްބާރ ލ ންދީ އިޓަކަ

 ވި ކ ރެއް މަޖިލީހ ެގ ދެންމެ އެހެން މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގ ކ ރަން މިއްލ  ޙަދާ މީހ ންެގ ކަންތައްތައް މަގ މަތިަވމ ން

އޮތް ކ އްިލ ހާލަތ ެގ ތެރެއިން ަގވާއިދަްށ ެގނެޭވ ބަދަލެްއެގ ތެރެއިްނ  މި އިނެރެިވފަނ ފ ދޭ.  ކ ންފަދައިން އިލްތިމާސަ
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މީހ ންގެ  އެ ،ނޫނީ އަޅ ަގނޑ ެމން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ާގނޫނަކަށް ެގނެޭވ ބަދަލަކ ްނ ނަމަެވސް ،ނަމަެވސް

ހ ރިހާ  ،ކީ ނޑ ެގ އިލްތިމާސައަޅ ގަ . ންއްލ ާވނެ ޮގަތކަށް މި ޤައ މ ން އެބަޖެހޭ ހޯދައިދޭޙަކަންތައްތައް ދާއިމީ ޮގަތކަށް 

އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ން އަރައިަގނެޭވެނ هللا ކ ރަން. އެންމެން އެއްކޮށް ހިނާގށޭ މަސައްކަތް

 ޮކށްެގން. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެންމެން އެއްކޮށް މަަސއްކަތް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޒަތްިއއްޝ ކ ރިއްާޔ 

 ށް. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝަހީމް ޢަބްދ އްޙަކީމަهللا ޢަބްދ 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދ އްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ކ އްލި މައްސަލައަކަްށ ާވހަކަދައްކަމ ންދާއިރ ަގއި  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން! އާދެ

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،އެކ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އ ފަލާ

ހަމަޖެހ މެއް. ހަމަ އެއާއިެއކ ގައި މާލެ ތްބޮޑ  ހި ންނަށް ލިބޭ ަވރަށްމެޅ ަގނޑ ެއއީ އަ ،ެވރިކަމެއް އޮތަތީވެ 

ކަށް މާލެ ދާންޖެހ ނީ  އެކ  ބަލަިއަގންނަ ކަމެއް. ޮލކްޑައ ނަ ދިޔ މަކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އ ފަލާކަށް ދިޔަލޮކްޑައ ނަ 

ެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ްނެގ އަމާންކަމަށް ، ދިެގ ހިމާޔަތަށާއިޖެހެނީ އެއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންއަދި ރާއްޖެ ެވސް ދާން

ގ ިޅެގްނ  ބޭފ ޅ ންެގ ސިއްަޙތަށް ޓަކަިއ ެއޅ ްއިވ ހަރ ދަނާ ފިޔަަވެޅއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ލޮކްަޑއ ނާ އެ  ،ޓަކައި

ނޭގ.  އިޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އިނޭގ ދަތިތައް ދިމާާވނެ ަރއްޔިތ ން އިންތިހާއަށް ތިބޭނެ. އަ

ބޮޑ  ެއއް  ކަށް ދާންޖެހ ނ  އެންމެލޮްކޑައ ނަ  ،އަދި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސަރ ކާަރށް ެވްސ ެއކަން އިނޭގ. އެެހންނަމަެވސް

 އަދި މި ،ރައްިޔތ ންނަށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި ،ކ ރ މަށް ޓަކައިރަްއޔިތ ން ހިމާޔަތް ،ސަބަބަކީ އެއީ

ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ން އެޅި ފިޔަަވެޅއްެގ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކަށް ކ ޑަހަން ީވހާެވސް އަވަ ބަލި ފެތ ރ 

 އިއޮތީ ރަމަޟާން މަސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަ ްށ މިއަފާހަަގކޮށްލަން. އެާއިއއެކ ގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރި

ނިާޔ ހ ރައްޔިތ ންނަށް ރޯަދ މަހ ެގ ހެޔޮއެދ މާއި ތަތި ންމެހާ ލޮބ ެވލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ންނަާށއި އަިދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އެ

ށް ރޯދަ މަސް އޮތްއިރ ގައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ އައަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަރިސްކ ރަން. ހަމަ އެއާިއއެކ ގައި ކ ރި

ރާ ަވނީ ކަ އަށްހާ އިންތިފާހަަގކ ރަންޖެހެނީ ދަނޑ ެވިރން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތް. ިމއަދ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ދަނޑ ތަކ ގައި

ދެއްާވށޭ. އެއީ ދަނޑ ެވރިންެގ އިކަާރ ަގނެޭވނެ ޮގެތއް ހައްދަވަ  ،. އަޅ ަގނޑ  އެސް.ޓީ.އޯއަށް ެވސް ޮގާވލަންހައްދާފަ

ަތކެތި  ، އެ. އެހެންީވމާބޮޑ  އާދޭހެްއ ެއއީ. ިގނަ އަދަދަކަށް ިދެވހި ދަނޑ ެވރިންަވނީ ކަރާ ހައްާދފަ ަވރަށް
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ދިޔ މަކީ ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ނ ހަނ  ބޮޑަށް ޮގތެއް އަދި ަގެނޭވނެ ޮގތެއް ެވެގންނެ  ބަލަިއަގނެޭވއެސް.ޓީ.އޯއަށް ެވސް

މިއަދ   ،ކ ރަންީވ ޙަޤީޤަތަކީބޫލ ަގޮގާވލ ެމއް. ހަމަ މިއާއިެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ލާ އިއަށް ެވސް ޮގަވހަމަ އެސް.ޓީ.އޯ

 ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ރައްޔިެތއްެގ ެވްސ ކަށްތިބެޭވއި ކަމެއް ޖަހާފަ ބޮލަށް ހ ރިހާ ެގސަރ ކާރ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ރައްޔިތ ން ތިިބކަން  ތިބި އި ފަރ ދީ ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށަށް ނ ދެިވ މާލޭަގއި ތާށިެވފަ 

ރައްޔިތަކ  މެ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮން އިބޮލަށް ނ ޖަހަ ެގބޫލ ކ ަރން. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި ސަރ ާކރ ަގއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ 

އެ ރަްއޔިތ  މީހާއަށް  ،ެވސް އެފަދަ ަރއްޔިތަކާ ދިާމާވ ހިނދ ގައި އެ ރަްއޔިތަކަްށ އެހީތެރިކަމ ެގ އަެތއް ފޯރ ޮކށްދީ

ެއކަކ  އަނެަކކަްށ  ،ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްކަްނ ދެކިެގން  އެހީވ މަކީ ެއއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަރ ދީ

ީވ ަވގ ތ  މި ަވގ ތަކީ. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އިހ ސާންތެރިކަން ދަްއކަންީވ ަވގ ތ  މި ަވގ ތަީކ. ން ާވއެހީތެރި އިއަޅާލަ

މިއަށްވ ެރ މާ ރަނަގޅ   ،ާރއްޖެ އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ މިކަމ ން އަަރިއަގނެ ޮގތ ގައި މި ބޫލ ކ ރާަގއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  

ޟާން މ ބާރިކ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވސް ހަމަ ރަމަ  ނިންމާލަމ ންއި ކ ގަ ދ ަވސްތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ. ހަމަ އެއާއެ

ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ންނަށް އަދި މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދަންނަަވމ ން އިއެންމެހަ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާިއރާެގ އަރ ަވނީ ރ ޞަތ ރ  މި ފ މިހާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  

 ށް. ދިއްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ަވޙީދަهللا ޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ   އައިނަށްރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ މާލޭެގ ހާލަތ  ލޮކްޑައ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ދ ަވހ  ބޭސްފަރ ާވއަށް އަިއސް މާލެއިން ފ ރަން ރެޑީެވފައި  ބޭފ ޅ ންެގ ތެރޭަގއި އެ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ެވސް އެ

 ށްށަމަހަށް ރަަހމަ އެޮގތަށް ރޯދަ ، ތިބި ކ ދިންނާއި އަިއސް އި ޓ ަގއި ަކރަންޓީނ ެގ ހާލަތ ަގިއ ތިބެފަސޯރި ،އި ތިބި ބަޔަކާ

 ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން އެިގނަ ފަރާތްތައް ތިބި. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި މާލޭަގއި ަމސައްކަތް ދާން ބޭނ ންެވފައި ތިބި ަވަރށް

ކ ްނ ޔަތެރެ އްެގމ ތަކެ ކެޭވނެ އިންތިޒާ އިކައްކަ ށްބޭފ ޅ ންނަ މިއަދ  އެ ،ދިޔ ންދިރިއ ޅެމ ންދިޔަބޭފ ޅ ންެގ ކޮޓަރިތަކ ަގއި 

 ހޮޓާތަކ ންނާއި ރެސްޓޯރަންޓ ތަކ ން އެކަންކަން ހަމަޖައްސަމ ންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް، ޅ ންއޭރ ގައި އެބޭފ  ،ނޫން

އެކިެއކި ނަކީ ޖެހ މަކީ ދަތިކަމެއް. ބައެއް ބޭފ ޅ ންމިއަދ  ޕާނާއި ބިސްކޯދ  ފަދަ ތަކެތި ބޭނ ންކޮށްލައިެގން ތިބެން

ނެިވ ޮގތަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދާއިާރގައި ެވސް ދެންާވ ެވސް ހޯދަމ ންދާ ބޭފ ޅ ން. އެހެންީވމާ، މި ބަލިތަކަށް ފަރ 
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ަވގ ތ  ތިބެންޖެހ ނީ. އެހެންީވމާ، އެއީ ހިތްދަތި ހާލަތެއް.  އަދި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްިޔތ ން ެވސް މާލޭގައި މި

ޔެއް ލިބިެގންދާެނ ލ  އަށްމިއަދ ެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ ަގއި މާލެ މާލޭެގ ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގައޅ ަގނޑަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމެއް.  ޑެިލަވރީކ ރ ާމއި އެެހނިހެން ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ގައި ފަސޭހަެވެގންދާނެ ،އިންތިޒާމ ތަެކއް ހަމަޖެހިެގންދިޔ މަކީ

ިގަނ  ެގންދޭ. މިއަދ  ަވރަށްިގނަ މައްސަލަތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގވެ  އެއީ މިއަދ ެގ ހާލަތ ގައި ަވރަށް

މިފަދަ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ަގއި ަވރަށް ދަތިަތކެއް އެބަ ކ ރިމަތިޭވ. އެހެންީވމާ،  ،ަގއި ބަންދ ެވަފއި ތިބީމާމާލޭރައްޔިތ ން 

ަވރެްއެގ ލ އިަތކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވނެ  ެވސް ލ ެޔއް ލިބިެގންދާނީ މާލެއަށް ކޮންމެެވސް އެކަންކަމަށް

އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  ،ރި ރައީސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ މ ހިންމީތްތެދިޔައިމާ. އިްއޒަޖެހިެގންެކއް ހަމައިންތިޒާމ ތަ

ޓަަކިއ ލަކަށް މަލ ތައް ބެހެއްޓ ން. އެ ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންެގ ރަްއކަޢަެއްއޮގތަށް ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ެވސް  އިރ ޝާދ ތަކާ

ހެންީވމާ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް . އެކަމެއް ރ ޝާދ ތަކަށް ތަާބވ މަީކ މ ހިންމ އެބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދޭ އި

 ،ެދއްާވ ިއރ ޝާދ ެގ މަްއޗަށް ތަބާވެ  ބޭފ ޅ ން އެނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގ ރަްއކަލަކަށް ޓަކައި އެ

. ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް މެންނަށް މި ބަލި މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަްނކަން ަބއްޓަން އެބަކ ރަންޖެހޭކަން. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ 

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންކަން ބަދަލ ެވެގންދާންޖެހޭނީ މި ބައްޔާ ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ މިއަދ ގަ އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރަން. އަިދ މަތީން ތަރ ތީބ  ެވސް އެބަޖެހޭ ެއޮގތ ގެ  ކަމެއް އެކ ގައި. އެހެންީވާމ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހ ރިހާ

މިކަމ ަގއި  ށްެވސް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށްދޭން ައޅ ަގނޑ މެންނަ ތަކ ންރާހ ރިހާ ވ ޒާ ،ސަރ ކާރ ން ެވސް 

ިގނަ ދަތިތައް ކ ރިމަތިެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާ،  ދިމާާވނެ ދަތިތަކާއި އަދި މ ސްތަޤ ބަލ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް

މަތީން ރަްއޔިތ ންެގ  ކިަޔއިދީެގން ެއޮގތ ެގ ީވމާ،ންްއޔިތ ންނަށް އެބަ ކިަޔއިދޭންޖެހޭ. އެހެމިކަން ަވރަށް ސާފ ކޮށް ރަ 

ބޫލ ކ ރަީނ ަގދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންކަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  

އް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިތަޮގްތޮގތ ން ތަފާތ  ދަ ރެ ެއކިވ  މިހާރަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ޮއތް ދ ަވސްތަކ ގައި އަދި

އެ ދަތިތަކ ެގ ތެރޭަގއި ދިެވހި ރައްޔިތ ްނެގ ދިރިއ ޅ ްނ ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެބަ ކ ރިމަތިެވެގންދާނެކަން. އެހެްނީވމާ، 

  ނާއި ހ ރިހާ ވ ޒާރާތަކ ން އެބަޖެހޭ މި މިއަދ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން .މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ކ ޭރ ތަކ ަގއި އެބަ ސ ާވލ  ސް ކޮންފަރަންސްއ ަވޅ ގައި މަަސއްކަތަްށ ނިކ ންނަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިނޑިދަ

ބޭފ ޅ ްނެގ  ވ ޒާރާތަކ ންނާއި ކ ންފ ނިތަކ ން އެބަޖެހޭ އެ  . ިމއަދ  އެ ވ ޒާރާތަކ ެގ ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން ސަރ ކާރ ގެ 

ނިއ ްސ  ޔިތ ންނާ ހަމައަށް ފޯރ ކޮށްދޭން. އެއްެވސް ޮގތަކަށްއްކ ރިން ރަ ޮގތް މާ އް ތަރ ތީބ ެވެގންދާޚިދ މަތްތަ

ކ ރިން ސަރ ކާރ   ގައި އެކަންކަްނ ހާމަކ ރަން ތިބ މ ެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަެޖހޭ އޭެގކޮންފަރަންސް

ސްތަކަްށ ެވްސ  ނޫޮގތްޮއތް  އިފޯނ ތަކަށް ޖަާވބ ދިނ މާއި ކަންކަން ހަމަޖެހިފަ ،ޮގތާއި  އޮތްކ ންފ ނިތަކ ން ރޭިވފަިއ 

ޮޑކްޓަރ ންެގ  ންނަށް ަވގ ތ  ސަާލމާތްކ ރެިވެގންއަދި ކައ ންސިލ ތަކަށް ެވްސ އަންގައިދޭން. އޭރ ން ައޅ ަގނޑ މެ



 2020 އެްޕރީލް 22                                            ސާލްޖަ ވަނ27ަ ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

47 

 

ެވެގންދާނީ. އެހެންީވމާ،  ފޯކަސްކ ެރިވެގންދާ ނިއ ސް ކޮންފަރަްނސަކަށް ެވސް އެ ކޮންފަރަްނސް ކަށްއިރ ޝާދ ތަ

ިއ ރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކ ން ެވސް މިއަދ  މަސައްކަތަށް ނިކ މެ މިކަމ ަގ ސަބޫލ ކ ރަނީ މިއަދ ެގަގއަޅ ަގނޑ  

 ކ ރިއަްށެގންދިޔ ން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިނެޓ  އެަބއޮތް.  20ދި  އަގައި ބަހ ްސަގއި ޢ ޟޫއ މެންނަްށ މި މަޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ އާދެ، 

 ތިއްބެިވ. އަޅ ަގނޑ  ަވގ ތ  ގ ާނނީ ހަމައެކަނި އިްއޒަތްތެރި އަދި ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފައި މެންބަރ ން އެބަ

ޮގެތއް އެބަ ެގންގ ޅ ްއާވ. އަދި ޖެނެރަލް  އިން ާކޑ  ދޫކ ރ މ ގައި ދެމެންބަރ ން ާވހަކަދައްަކާވ ަވގ ތ . އެސް.ޓީ.އޯ

ބޭފ ޅ ްނ  އެ ،ޭބފ ޅ ންެގ ދެ ގ ދަން އެބަހ ރޭ. އެްއޮގތަކީ  ޮގަތކަށް އެބަ ެގންދަާވ. އެ ްސ ދެެވ ޕްރޮިވޝަން

ބޭފ ޅ ން  ކޮށްދިނ ން. އަޅ ަގނޑ  ބެލިއިރ ގައި އެއެބޭފ ޅ ން އެ އޯޑަރ ތައް ެގންޮގސް ތަންތަަނށް ޑެލިަވރ ،އޯޑަރ ކ ރީމާ

ެވސް ާކޑ  ގ ދަނ ގައި އަންހެން ބޭފ ޅެއް.  ގައިމ ންނެިވ. ހަމަހ  ަވަރށް ަވރ ަގދަ ބޭފ ޅެއް އެބަ ،ހ ންނެީވ ކ ރަން އެކަން

ޖަހަންދެން   3ދަންަވރ   ރޭެގ ބޭފ ޅާ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްކ ަރްއާވ. އެ 52އި އެިކއެކި މަޤާމ ތަކ ގައި ބޭފ ޅާެގ ދަށ ަގ އެ

ޖެހިެގން  ދޫ ބޯޓާހަަވންއި ން.ލެްއީވ އިހަަވންދޫ ބޯޓ އިަވބޭފ ޅާ ހ އްޓަ ފަހ ން އެ އެތާނަގއި އިންނެީވ. އެންމެ

ރ ަގއި ތ ޅާދޫ ބޯޓ ްނ މަޑ ޖައްސާލަން އެިދެގން ޖެހިއި 3ޮގތ ަގއި އޮތީ ތ ޅާދޫ ބޯޓ . ދެން  އަޅ ަގނޑަށް ހަނދާންާވ

އިން ފަށާނީ މިދެންނެިވ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ގައި އެސް.ޓީ.އޯ މިއަދ  ހެނދ ނ  .އެބޭފ ޅ ން ހ އްޓާލީ

 މިދޭތެރެއިން މިދިޔަ ދެިގނަ ސްޓޯރ ަތކ ަގިއ  ަވރަށް ،މާލޭެގ ކަންމަތީ ސްޓޯރ ތަކ ެގ ތެރެިއން. އަދި ންބ ހިސާ ބޯޓާ

އެކ ގައި އަޅ ަގނޑ   އަދި މިއަދ  މެންދ ރ ފަހާ ިއ މިއަދާޔާ އެހެންނަމަެވސް، ރެދ ަވހެއްަގއި ާކޑ  މަދ ެވެގންިދޔަ. 

 ކާޑ ެގ ބާަވތްތައް ލިިބަވަޑއިަގންަނާވނެ. ދެން ބައެއް ތައްޔާރީ  ގައިޓޯރެއްޮގތ ަގއި މާލޭ ހ ރިހާ ކަންމަތީ ސް ލަފާކ ރާ

މި ބާަވތ ެގ ތަކެތި ކ ޑަކޮށް މަދ ެވެގްނ ހިނގައިދާނެ. މިއީ ާއއްމ   ،ކެއ މާއި އަދި ބަެއއް ޒީނަތްެތރިވ މ ެގ ސާމާނާއި 

، ެއކަން ދެކިަވޑަިއަގންނަަވިއެގްނ ީވމާ . އެހެންިވފަހާލަތެއް ނޫން. މިއީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބެނީ ތަޅ ލެ

 ަގއިމ މަލ ކ ރައްަވމ ން ެގންަދާވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަޢަެއކީަގއި  ރ ްނ ެވސް ކެތްތެރިކަމާހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ރާހީމް  ބްތްތެރި މެންބަރ  އިހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒައަރ ަވނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ންކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ޤީެވސް ޔަ

 ރ . ނާޒިލަށް. ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ
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ނޑ  އަޅ ަގ ،އޮތް ކ ްއލި މައްސަލައަކީ ަވގ ތ  މި ކ ރިމަތީގައި މި ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން 

 ،ިގނަ ރައްޔިތ ންަތކެއް  އްސާސީ މައްސަލައެއް. ީމެގ ސަބަބ ން ަވރަށްޚަތ ަގއި ަވރަށް ެވސް މ ހިންމ  ޮގ ބޫލ ކ ރާަގ

ނަ އާއްމ  ދިެވިހ ިގ ގ ިޅެގން ަވރަށް ނާއައި ލޮކްަޑއ  ަވނަ ދ ަވހ ަގއި މި 2020ޕްރީލް އެ 15 އަށްޚާއްޞަކޮށް މި މާލެ

 އެަބދޭ. އެީއ ހަމައެކަނި އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މ ންކ ރިމަތިަވރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ެގ އ ނދަޫގތަކެްއ 

ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ބައެއް ަރއްޔިތ ންނަށް  ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ކޮންމެހެން ެވސް ކ ރަްނޖެހޭ ބޫލ ކ ރާަގ

ދ ަވހ ެގ  14 ދަތ އި މ އްޓ ތަކ ގަ ސޯރި ،ޓ ތަކ ްނ މާލެ އައިސްސޯެއއް. ޚާއްޞަކޮށް ރިދިމާެވެގން އަންނަ މައްސަލަ

ދ ަވހ ެގ މ އްދަތ  ހަމަކ ރ މަށްފަހ  ރަށްރަށަށް   14ފަހ ން  ފަހ  އެރައިަވލް ފ ރި ެއންމެ ،މ އްދަތ  ހަމަކ ރ މަށްފަހ 

ތިއްބެިވ މީހ ންނަށް ަވރަށް  އައިއްަސ މާލެަރށްރަށަށް ދާން ދ ރ  ޚާއްޞަކޮށް ދެކ ނ ެގ ރަށްރަށާއި އ ތ ރ ެގ  ،ދާން

 ެގބޭފ ޅ ން ގ ޅާފައި އެބަ ިހއްާސކ ރަްއާވ. ޚާއްަޞކޮށް މާލޭ ހިސާބަށް އެ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނާާވ އްބޮޑެތި އ ނދަޫގތަކެ 

ޑެިތ އެއީ ަވރަށް ބޮ ،ތަންތަނ ން ނިކ ންނަންޖެހޭނެތީެވ ބޭފ ޅ ން އެ  ކ ލި ނ ދެއްކި އެ ތަންތަން ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން

ރާއްޖެއިން ބޭރ ން އައިސް  ،ށް އައަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖެ. ްއާވރަ ހިއްސާކ އެބަ ކަމެއް ކަމ ގައި ެވސް  އ ނދަޫގތަެކއް ާވ

އެކި ބޭނ ންތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތ ރ ކ ރައްާވފަިއާވ  ،މި ވައިރަސްއާ ގ ޅިެގން ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކަމ ަގއި 

 މ އްދަތ   އެބޭފ ޅ ން މާލެ އައިސް އެ ،އައި ބޭފ ޅ ން އިެއކީަގއި ޮގސްފަ  އަށާޚާއްޞަކޮށް ބޭސްފަރ ާވ ،ބޭފ ޅ ން

ދ ަވސްތައް ގ ނަންޖެހ ނީތީ  ތިބ މ ެގ ތެރޭަގއި މިރަށަށް ދިޔ މަށް ފ ރަން މާލޭގައި މަޑ ޮކށްެގން ތިބިހަމަކ ރ މަށްފަހ  ރަށް

ދާކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ. ިއއްޒަތްތެިރ ކ ރަމ ންބޭފ ޅ ން ެވސް ަވރަށް ެއަކމާ އ ނދަޫގތަކެއް ތަހައްމަލް އެ

ޮގތްތަކެއް ިގނަ  ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތްކަން މިނޫން މާ އެނޭގ މި ފ ރ ޞަތ ަހމަ ޑަށް ެވސް ަގނއަޅ   .ރައީސް

ހެދޭކަށް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ސަރ ކާރ ން އަސާސީ ޚިދ މަތްތަކާއި ޒަރޫރީ ބޭނ ންތައް ފޯރ ކޮށްދޭނެކަމ ެގ 

ންނަަވން. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ޞަތ ގައި ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަރ ފ ސަރ ކާަރށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި  ،ންކަން ދެއްާވތީ ޤީޔަ

ައއްޑޫ އަތޮޅ ަގއި  ،އެ ފާހަަގކ ެރްއިވ ފަދައިން ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް

ބޭނ ންާވ  އެ ،ބޭފ ޅ ންެގ ެއ ފެސިލިޓީޒް މީހަކ . އެ 7ކީމޯ ބޭސްކ ރަންޖެހޭ  ،މީހަކ  އެބަިތބި 7މިހާރ ެވސް 

ދަނީ އާސަންދަ   މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި އަދިެވސް ިމދަނީ ހަމަނ ޖެހެމ ން. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިކަންތައްތައް ެވސް އެން

ބޭފ ޅ ން މާލެ ެގންނާނީތޯ ނޫނީ   އެ ،އަދި އެނޫންެވސް ފަރާތްތަކާ ެއކަމ ގައި ކ ރެޭވނެ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ކޮަބއިތޯ

ނަށް ކ ރިމަތިކ ރެޭވނެ ހ ރިހާ އިންތިޒާމ ތަކެއް ބޭފ ޅ ން ޮގތެއް އެ ދެޭވނެ ރަނަގޅ ރ ާވ ފަ އަްއޑޫ ހޮސްޕިޓަލ ން އެ

ންކަން ޤީކަމ ެގ ޔަކ ރެޭވނެ އެކަން  އިެގންެވސް ާވހަކަަދއްކަ  އާެއޗް.ޕީ.އޭ، އިެގން ދައްކަ ެއކީަގއި ެވސް ާވަހކަ ސަރ ކާރާ

ނަށް ބޭފ ޅ ން އެބަ ައޅ ަގނޑ މެން ށް އެ ލިބޭނެ ކަމަލެއްއް ޙައެބޭފ ޅ ން އެބަ ެދްއާވ. މިައދ  ނޫނީ މާދަމާ އެކަމަށް 
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ހަމަ ައއްޑޫ އަތޮޅ  އަޅ ަގނޑ  ންކަން ދެްއާވ. އެހެްނީވމާ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޤީޔަ

 ަވކިެވލަން. ޝ ކ ިރްއޔާ.  އެކީއެީކގައި ތިބޭނެކަމ ެގ އ ްއމީދާ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް ކެތްރިކަމާ

 

 ކަދެްއެކވ ން:ޔާސަތ ން ާވހަރި

ައޅ ަގނޑ  ެވްސ  ާވހަކަދައްަކވައިފި. އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ިވޑަށް ބޭފ ޅ ްނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކޮ  ކ އަޓޯރިއަލް ޮހސްޕިޓަލ ެގ ކަންތައްަތއް ހ ރީ ކިހިނެއްތޯ. އެއި ލިންއިބަލަ

ކަމެއް ކޮށްލ މ ން އެކަން  ތ ގައި ަވރަށް އާަދއިެގ ދެތިންޮގ އޮތް  އިނޑަްށ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފަތޯ. އަޅ ަގްއޭވރެކ ޓެސްޓ 

 ،މާހިރ ން އެބަބ ނޭ ،ދަންނަަވން އޮތް ާވހަކައަކީ  ޮގތ ން ގ ޅޭ  ކ ރިއަްށެގންދެޭވނެ. ދެން އެެހންނަމަެވސް، މި ޓެސްޓާ

ފެނިަވޑައިަގންަނާވ މީހަކ   ،ންަނާވ ަގިޑއެްއަގއިފެނިަވަޑއިަގ ނަށްފ ޅ ންބޭ އެ ،ަގތީމާބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިަވަޑއި އެއީ އެ

ދެން އެނިގަވަޑިއަގންނަާވެނ އެހެްނީވމާ، ކަމެްއ ނޫނޭ.  ކަމެކޭ. ދެން ޓެސްޓ ކ ރ މަކީ ހަމައެކަނި ލެބޯޓްީރގައި ކ ރާ ކ ރާ

ނަމަެވސް، ްސޓެްއ ކ ރ މަށް. އެހެންނީ ޓެނަންއޮ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަޑިއރ ގައި ހ ންބަލާ ކަިށަގނެޑއް ކިރިޔާ މި ،ދެއްތޯ

މިހެންޮގސް  ،ބާަވތެއް ކަާމއިހ މ ެގ ކޮން  ނ ަވތަ އަދި ،އައިއްަސަކން ފަހަރަށް ޑޮކްަޓރަށް އެހެރީ ހ ން އެނޭގ ިގނަ

 ނޭ ބ ޮޑކްޓަރ ން އެބަ ،އ ޅޭ ނ ކ ތާއަކީ މި ފާހަަގކ ރަން  ،ަވންކިތަންމެ މަޢ ލޫމާތެއް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓެއް ނޫނޭ. ޓެސްޓ  ކިތަންމެ ޮގތަކަށް އެބަކ ެރޭވ. ދެން ޕްރައިމަރީ ޓ ކ ރ މަކީ ހަމައެކަނި ޓެސް

 ްއެގޓެޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކް ،ަވނީަވގ ތ  ނިންމާފައި އިން މިލެބޯްޓރީ ޓެސްޓެއް ހެދ މަށް އެޗް.ޕީ.އޭެގ މީހެއް ެގކޮންޓެކްޓެއް 

އެ  ކަށް އެބަ ެގްނގ ޅޭ. ެއއީ ާއއްމ  އ ސޫލަޓެސްޓ ކ ރ ންމިހާރ  ކ ން އް ަޤއ މ ތައެއެހެންނަމަެވްސ، ބަ އެކަންޏޭ. ދެން

ކަމެއް. އެހެންީވމާ،  އެބަެގންދޭ. މިކަމަކީ މ ޅިން އައ ެވސް ޓެސްޓ ކ ރަމ ން  ޔަކ ބަ އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ީވހާެވސް ިގނަ

 މަހެއް ކ ރީގައި ޯރގާއާ ތިން ،މަހެއް ދެ ެގޮގތަށް. މީ ހ ންނަނީ އެކި އިރ  މިކަމާގ ޅޭ ޮގތ ން ލިބޭ ލަފާ ެވސް އެކި 

ޞިއްޙީ މާހިރ ން  ެވސް މިހާރ މިހާރ  ،ޮގތ ން ލިބ ނ  ލަފައެއް ނޫން އަދި ޞިއްޙީ މާހިރ ން ދެއްިވ ލަފަެއއް ނޫން ގ ޅޭ

 ރީނާތަކ ން ަގބޭފ ޅ ންނަށް އެ ލަފާ ބަދަލ ކ ރަން އިތ ރ  ތަހ ލީލ ތަކ ންނާއި އަދި އިތ ރ   އެ އީދެއްަވނީކީ. އެ

ދާއިރާެގ ެވލިދޫ އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ލ ކ ރަމ ންެގންދަނީ. ލަފާ ބަދަ ބޭފ ޅ ން އެ މާނިަވޑަިއަގތީފެ

 ށް. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝަފީޤަهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ކަދެއްެކވ ން:ހަާވ ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ެވސް  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ަވރަށް ،ާވ ކ އްލި މަްއސަލަައކީ މި އި  ރަީއސް. އާދެ. ހ ށަހެޅިފަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ިގނަ ަރއްޔިތ ްނެގ  ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި ަވރަށް ހާތާއެއްމ ހިންމ  ކ އްލި މައްސަލަެއްއ. ފާއިތ ެވދިަޔ މިދިޔަ ހަފ 
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ފަރާތްތަކ ން މިކަމާ ގ ޅޭ   ެވސް ދާއިާރެގ ެއކިދ  އަޅ ަގނޑަށްޚ ޮގތ ން އެބަހ ރި ައއިއްސަ.  ގ ޅޭ މިކަމާ  ކަންބޮޑ ވ ން

ަވގ ތަކީ ަވރަށް ނ ތަނަަވސް  މި ،ބޫލ ކ ރަންަގެވސް އަިއއްސަ. އަޅ ަގނޑ   އެބަހ ރިަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވ ން 

 ޖެހެނީ ޞިއްޙީ  ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި މޭކަށްން ނިންކަަވގ ތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންހާ ޮގތަކަށް ަކން ަވގ ެތއް. މި

 ޭބފ ޅ ން ކަނޑަައޅާ އ ސޫލ ތަކާ  ެއއްޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާއްމ  ިޞްއޙަތަށް ރައްކާތެިރެވެގން އެ ޔާމާހިރ ންެގ ލަފަ

ސް އ ސޫލެްއ ންމެވެ  ކޮޮގތ ގައި ބޫލ ކ ރާަގއެްއޮގތަށް ކަންތައްތައް ކ ރަްނ. އެހެންނަމަެވސް. މީެގތެރެިއން އަޅ ަގނޑ  

މަލ ކ ރާނެ ކޮންމެެވސް ޢަމާެލ އަިއއްސަ މިތިބަ މީހ ންނާ މެދ   ރ ގައިނޑައެޅެން ދަތ ރ ަވއެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަ

ެވފައި ައޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ ކޮންމެެވސް އ ސޫލަކ ން  އޮތީ ރޯދަމަސް ކަަމށް ޚާއްަޞކޮށް ކ ރިަމތީގައި މި ؛އ ސޫލެއް 

ޭވނެ އ ސޫލެއް ތިާވ މީހ ންނަށް ރަށަށް ދެނޫންނަމަ މާލޭގައި ތިބ މަށް ދަ ،ރެއިން މ ހިންމ ކޮށް ތެއެބޭފ ޅ ންެގ

ބޭފ ޅ ން އަނބ ރާ ރަށަށް ަވޑަިއަގތ މަށްފަހ   އެ  ،ކަމަށް ީވނަމަެވްސ، ނޫްނނަމަ އެއީ އިކަނޑައަޅަން. ެއއީ ޓެްސޓ ކޮްށފަ

ރަނަގޅ   ،ކަނޑައެޅޭ އ ސޫެލއް ،ކޮންމެެވސް އ ސޫލެއް  ،ސްެވކަމަށް ީވނަމަ ިތބެންޖެހ ންދ ަވސް ކަރަންޓީނ ަގއި  14

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އޮންނަންޖެހޭ. މި ކ އްލި މައްސަލައިަގއި ގަ ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް އަޅ ަގނޑ   ން ެއކަންއ ސޫލެްއެގ ތެރެއި

 ސަ އްތ ރ ަވރ ގައި ައއި ދަ ނޫން. އޮތީ މާލޭގައި ތިބި ރަށަށްދާން ބޭނ ންާވ އެންމެންނަށް ދެޭވނެ ޮގތެއް ހަދާކަށް ެވސް މި

ާހލަތ ގައި ކަންކ ރަމ ންދާ ޮގތް   އަޅަމ ންދާ ފިޔަަވޅ ތަާކއި މިޮގތް. އާދެ، ސަރ ކާރ ން ޭވނެކ ރެ  ތިބި މީހ ންނަށް އެކަން

އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅ . އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަްށ ކެްތތެރިާވން. ޚާއްަޞ ޮގެތއްަގއި 

 28މީހ ން  ނަ ބަޔަކ . އެގި  ަވރަށް ދާއިރާެގ ެގަގނޑ  ކ ރެއްޫދގައި ތިބި ައޅ  ،ރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންތެމީެގ

ރަށަށް ދެޭވކަށް. ޓެްސޓ ތަކެްއ ެވްސ  ޅޭކަރަންޓީނ ގައި މިހާރ  ހޭދަކޮށްފި. އެހެންނަމަެވސް، އަދިެވސް ނޫ  ދ ަވސް

އެބަހ ރި. އާއްމ  މީހ ންެގ ެވސް ަކންބޮޑ ވ ން  އެ އެކ . އެހެންކަމާލިބޭެވސް ނ  ހަދައިފި. އެ ޓެސްޓ ތަކ ެގ ނަތީޖާއެއް

  ހަމަކޮށް މިހާރ   28ބޭފ ޅ ން  މިހާރ  އެ .ދ ަވސް އެެހން ރަށްރަށ ގައި ކަރަންޓީނ ކ ރަމ ންދަނީ 14އި ޮގތެްއަގ

ެވެގން  ދ ަވސް ނަިގ އެހާ ،ެވސް ނޭނޭގ އަދަދ  ދ ަވސް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަަވން ިގނަ ެވެގންދަނީ ަވރަށް

ޮގތެއް. އަޅ ަގނޑ   އެނބ ރި ރަށަށް ދެޭވނެ ،ނޭޅޭ  އަިދެވސް ަކނޑައެއްދަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއްެވސް އ ސޫލެއް މި

ތެޭރަގިއ އައ ން އެީއކީ އަޅ ަގނޑ މެން  ެގޢ ދިމާެވެގން އިތ ރ  މަްއސަަލތަކެއް މ ޖ ތަމަ ދަންނަާވނީ މި ޚާއްޞަ ހާލަތާ 

 އަދި ޞިއްޙީ  ،ކ ރަމ ންދާއިރ ޮގތަށް އަމަލ   އަންާގ އިން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އެްޗ.ޕީ.އޭ ނޭނޫ ކަމެއް ބޭނ ންާވ

ަގނޑ މެންެގ ެއހެން ކަންކަން ކޮންމެެވސް ރަނަގޅ  މަަގކ ން ކ ެރޭވނެ އަދި އަޅ  ، ކަމަށް ބަލަމ ންދާއިރ  ރައްކާތެރި

ްނ ޯގހަށް ކަންތައްތައް ދާނެ. ޯގހ  ށްތެރޭގައި އިތ ރަން އަޅ ަގނޑ މެ  ،ނަމަނޫންއިންތިޒާމ ތަެކއް ހަމަޖައްސަން. އެހެން

ހ ރެ ާއއިލާތައް ިބކަަވމ ންދާ ާވހަކަ. ައޅ ަގނޑ   މަްއަސލައާ ކ ީލެގނަށް އެބަ އަޑ އިޭވ މާޭލެގ އަޅ ަގނޑ މެން

ނޫނޭ  އްއެ ދަނިޑަވޅެ  މިއީ ،ކ ރަްއާވ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ެއއްެވސް ފަރާަތކ ން އިންސާނިްއޔަތ ކަން ިއސް ،ދަންނަާވނީ
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 އާ ޖެހެއޭ، ތިމާެގ އަޚާނާމެދ  އެބަރަްއޔިތ ން ،އެކަން ކ ަރއްާވކަށް. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ކޮންމެ ޮގެތްއގައި ިވަޔސް

 ަގއި މެދ  އެބަ ޖެހޭ ާގތް ނަޒަރަކ ން އެހީތެރިކަމ ެގ އަެތްއ ދިއްކޮށްލަން. މިއީ އެ ފ ރ ޞަތޭ. އެ ފ ރ ޞަތ 

ތަކ ގައި އިހ ާސންތެރިކަން ދައްކަާވށޭ. އިްނސާނިއްޔަތ ކަން ަދއްަކާވށޭ. ަވޅ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ މި ކަހަލަ ދަނޑި

ހިނާގށޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ އެީކގައި މި ަވގ ތ  ކ ިރއަށް ދަމާ ލ މާއި ކެތްތެރިކަމާއިކ  އަނެަކަކށް އަޅައަޅ ަގނޑ މެން އެކަ 

ށޭ. ާގހިނަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ދަމާއަޅ  އި އެީކަގ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ެވްސ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ެކތްތެރިކަމާ

ޅ  މިންަގނޑ ަތއް އެ ެގްނދަަވނީ ކަނޑަައޅ ްއަވމ ންނޭ. ކާރ ން ރަނަގޅ  އ ސޫލ ަތކާއި ރަނަގރ އަޅ ަގނޑ މެން ސަ

 ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި މި މައްސަލައަށް ެވސް ޙައްެލއް ލިބިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ.މީދ އްއަޅ ަގނޑ  އ  

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ޔާސަރި

ދެކ ނ  ދާއިާރެގ  މަްއޗަންޮގޅީ  ،އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ދެކ ނ  ޅީމައްޗަންގޮ . ށްއަޙްމަދ  ޚައިތަމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޚައިތަމް އަޙްމަދ  ރ ންބަމެ ދާއިާރެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

 ،ިމއަދ  މި ހ ށަހެޅިެގން، ބަހ ސްކ ރެެވމ ންދާ ކ އްލި މައްސަލަައކީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

ަވގ ތ  ީއ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިބޫލ  ަގއިްއޒަތްތެރި މެބްބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މައްސަލަެއއް. އަޅ ަގނޑ  

ށްލަން ރަތަމަ ފާހަަގކޮދެން މީެގ އެންމެ ފ  ޖެހޭ.ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްޮކށްލަން މެ މ ހިންމ  އެއްއެން

އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރ ން މި ލޮކްޑައ ްނެގ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެއްސެިވ ޮގތް. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ،ބޭނ ންަވނީ

. މިސާލަކަށް ަވގ ތ  ދީެގން، ލަސްކޮށްެގން ލޮކްަޑއ ން އެ އޮތީ ހަމަޖެހިފައް ޮގތ ަގއި އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގަތށް އެ ކަންތަ

ެވސް. ނ ދެކެން އެްއޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ާވނެ ކަމަކަށް  ަވރަށް ެވސް  މިހާރ ެވފައި އޮތްކޮންޓްރޯލް ،ންނަމަހަދަން ދި

ތާއަށްވ ރެ ިގަނެވދާނެ ދެއްތޯ. ހަފ   2 ދެން ޞިއްޙީ މާހިރ ން ިވދާޅ ާވ ޮގތ ަގއި ކޮމިއ ނިޓީ ސްްޕރެޑެއް އ ޅާތާ މިހާރ 

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކ ޮގތ ަގިއ  ެއއީ ހަމަ  ލޮކްަޑއ ން ައއި ކަންަތއްަވގ ތ ން ަވގ ތަްށ  އޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންއެހެންީވމާ، 

ދެން ދެންމެއަކ  ެވސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް މި ކަމ ގައި ކ ެރޭވ. ކަންތަކޭ  އެންމެ މ ހިންމ  އެއް

ށް ވެސް އެ ދަނީ އެހީތެރިކަން އޮތް، ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަރީން ެވސް އެބަޓްްއިވ ޮގތަށް ޖެންަޑރ މިނިސްކ ރެފާހަަގ

އެންމެ ފ ރިހަމައަކަށް  ،ކ ރަންބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ވައިދެވ ނ  ަވރަކަށް.ފޯރ ކޮށްދެމ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފޯރ 

 . ތަނެއްގައި އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ހިނާގފައެއް ނެތްެވސް. އެއީ ެއއްތަކެއް މި ދަނީކީތައްނޫންކަން ހ ރިހާ ކަން

ހ ރި ރެ ހާލ ގައި ެވސް އެބަތ މިއަށްހަމަ ަތކ ަގއި ެވސް ޤައ މ  ، މާ ަވރ ަގދަބޮޑެތި ންނަށްވ ރެ މާއަޅ ަގނޑ މެ
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 هللاއްލަޞަ ރަސޫލާ ކީރިތި ،. ދެން މި ަވގ ތ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންާވ ާވހަކައަކީ ތައް ހިނާގފަކަންތައް

 ޕްލޭެގއް ؛އައ ޓްބްރޭެކއް ،އްޔާ ތ ން ކަމަށް ވެއްޖެޮގ އްގައި ެވސް ވާ ޘެޙަދީ ޞަްއޙަ ެގަވސައްލަމަ ޢަލައިހި

ނ ދާށޭ.  ބިމަކަށް އްޔާ އެ ތަނަކަށް ނ ދާށޭ. އެ ވެއްޖެ ަގޔަްށ އަރާ ބައްޔެއް ހ ރި ތަނެއް ނޫނިއްޔާ ގައިންއެހެން

ނާށޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑ  އެްއެޗްއ ްއޔާ އެ ބިމަކ ން ނ ނިކ ންއްޖެބިމެއްަގއި ހ ރި މީހެއް ެވ ނޫނީ އެހެންއެ

ނޫނީ  ، އެހެންންއަރަ ނޫނީ ރަށްރަށ ން މާލެގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މާލެއަށް އެހެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ. މި ަވ

ކަންތައް އެންމެ ރަނަގޅަށް  މި ންްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެވެއްޖެ  ަގއިަލއިފި ކަމ އިދާން ހ ޅ ަވށަށް ރަށްރަމާލެއިން 

މި ތަްނ މި އޮތީ އިނޭގތޯ. ަވންނާނެ  ، ހަމަ ަވރަށް ހާލ ގައިރަށް ހާލ ަގއިކ ރަން ަވބޫލ ަގހިނގައިދާނެ ކަމަށް. 

ލަނީ. ގެއިން ެވްސ ބޭރ ކޮށް ،ެވްސ އެހެން މެންބަރ ން ެވްސ އެ ިވދާޅ ިވ ޮގތަށް މެއަކ ނެއް ނެތް. ހަމަ ދެންތަތަން

ހަމަ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ކ ރަމ ން ޖ އެރޭން .ކ ރަމ ންކާއި ތަންތަން އެރޭންޖ ދަނީ ސްކޫލްތަ މި ަވގ ތ   ންއެކަމ  ސަރ ކާރ 

މި  ނަށްައޅ ަގނޑ މެން ؛މ ން. ދެން އިއްެޔއާއި އޭެގ ކ ރީ ދ ަވހާރެެވހަމަ ކ  އެ ަކންތައްތައްދިނ ން.  ބޯހިޔާަވހިކަން

ައއ މ ެގ މާ ކ ިރން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ިމ  ލޮކްޑައ ން ކ  ކަމަ. އެކަށްޔަކަންތައް ައއީ، ލޮކްަޑއ ން ައއީ ހަމަ ކ އްލި 

ސޯޝަލް ޑިްސެޓންސިން ބަހައްޓަާވށޭ. ފިިޒކަްލ ޑިސްޓެންސިން ބަހައްަޓާވށޭ.  ؛ދައްކަނީ ހަމަ އެއް ާވހަަކއެއް. ގައިދ ރ  

 ރިހަމަ ޮގތ ަގއި  ފ ިކޔަމ ން ެގންދިޔައިރ  ެވސް އެ ކަންތައް އެންމެ ައޅ ަގނޑ މެން އެހެންީވމާ، އެ ކަންތައް

ބޫެލއް ަގައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. ދެން މިއަދަކ  ައޅ ަގނޑ  ާވތަެނއް ެވސް  ޮގތަށްކ ާރ ާގތް އެާއ ނޫނިއްޔާ، އެހެން

ތަކަށް މާލެިއން މީސްމީހ ން އަތޮޅ ްއޔާ ލައިިފ ކަމ ަގއި ެވއްޖެއިހ ޅ ވަ  ށްތެރެއަތ ަގިއ އަތޮޅ ނ ކ ރަން އަސްލ  ޙަޤީޤަ

ަވަރށް ދެރަޭވ. އެކަމަކ  ެވސް ބެދާނެ ކަމަކަށް. އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައި މަޑ ން ތި ޮގތަށް މަޑ  އެމީހ ންއެަބއި ސަގޮއް

ބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ ައއިސޮލޭްޓެވެގން ތިބެާދނެ ކަމަކަށް. އަދި އެަވރ  ރިސޯސަސްތަކެްއ ނެތް އެ ަގއަޅ ަގނޑަކަށް 

ޭގން ނިކ މޭޯތ،  ،ަބޔަކ  ަބއިިތއްބަިއެގން ެވރިކ ރަންރަމީހ ން ފާޮގތަށް ަކންތައް ކ ެރޭވކަށް. އެަބއިރަށްރަށ ގައި އެ ޮގތް 

 ހިނާގ ކަމެއް  ކޮށްރިސޯަސސްތަކެްއ. ެއހެންީވމާ، މި ަވގ ތ  އެންެމ ފ ރިހަމަ ެގއެަވރ ނެތް  ،ލާކަށްނ ނ ކ މޭތޯ ބަ

 . އެ ނޫންތ ންއޮ އްދ  ެއއްކޮށް ލޮކްަޓއ ންކޮށްހަސަރަ ާމލެ ްގރޭޓަރ މާލެ އެްއކޮށް، ،ަގނޑަށް ބެެލެވނީ އަޅ  ކަމ ގައި 

 ،ްއޔާިމ ަވގ ތ  ނެތް. ދެން ހަމަ ޞިއްޙީ މާހިރ ން ެވސް ފާހަަގކ ރަްއާވ ޮގތ ަގއި ެވއްޖެ ކަށްޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ާވހަަކއަކީ އައ ޓްބްޭރކް ކަންތައްަތއް ކޮންމެެވްސ  ؛ޯސޝަލްމި ބްރޭްކއައ ޓް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ 

މެންެގ އަޅ ަގނޑ  ،ތެރޭގައި. އެކަމަކ  އެެވސް ެއ ބޭފ ޅ ން ގެ ހަފްތާއެއް 2އޮތް  މި  ކ ރިއަށްދާނެަވރަކަށް މައިތިރިކ ެރިވ

 . ޝ ކ ިރއްޔާ ެދްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.މ ންއްޔާެވއްޖެ ކަމ ގައިބޭފ ޅ ން އެއްބާރ ލ ންދެްއާވ މި ތިއްބަާވ ތެރެއިން 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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އަދި ާރއްޖޭެގ ހ ރިހާ  ،ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ެވސް އެބަ ފާހަަގކ ރައްވާ  ރ .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

ން ެވސް ތިއްބަަވންީވ މި ަވގ ތ  ޭގަގއި. ޭގަގިއ ޅ ރައްޔިތ ން ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެބަ ފާހަަގކ ރަްއާވ، ހ ރިހާ ބޭފ 

ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ޮގތ ަގިއ  މަގައިމ ހަ  ހޭ.ޖެބަޔަކ  ޭގގައި ނ ތިބޭން އެބަ ތިއްބެވ މަށް ޓަކައި ކޮންެމެވްސ އެއް

ފ ލަންޖެހޭ. ެވސް ކާނާެގ ތަކެތި އެބަ އ  ކ ާރ މީހ ން ކާޑ  އ ފ ލަންޖެހޭ، އަދި އެހެންގ ދަންތަކ ަގއި މަސަްއކަތް

އް އެބަޭދ ަވހެހަތަރ  ދ ކޮށްޭދންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ެއކަމަށް ދެތިނއިންތިޒާމ އެބަ ރައްޔިތ ންނަށް ޭގަގއި ތިބެޭވެނ ޮގތެްއ 

ކަށް ހ ރިހާ ކަމެއް ެވްސ ޔައަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގައި އެބަ ހަމަ ކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ޑަކޮށް ދަތިެވެގން. އެކަމަ

އަދި ެވސް . އަދި އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ ޮގތ ަގއި ރާއްޭޖެގ އޮފީްސތަކ ެގ، އަދި ާޚއްަޞކޮށް ިސިވލް ސަރިވސް އާދޭއެބަ

 ،ނަރ ހ ންނާއި ،ޯވކަރ ންނާއި އަދި ހެލްތ  ،ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ެވސް ،ސް ެވ ސަރ ކާރ  ހިއްސާާވ ކ ންފ ިނތަކ ެގ

ނެ ދެން ކިޔ ްއާވ ،ންސް ޑްަރިއަވރ ންނާއިއެމްބިއ ލާ ،ކެމިސްޓ ންނާއި ،ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނ ންނާއި ،ޑޮކްޓަރ ންނާއި 

ނޑ  އަޅ ަގަވމ ންެގންަދާވ. އްރަމަސައްކަތް ކ   ެކނޑިނޭޅި އެބަ ނ ކެނޑި،މި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ެވސް މެދ  ކަމެއް ނެތް.

ން ދެތިން ތަނަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހެދެކޭ ޮގތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތްތައް އަޅ ަގނޑ  މިައދ  ހެނދ ނ  މި ދެންނެިވ

ސް ްތތަކެއް ނ ކ ެރވ ނަސް ވެ ކައް ސަމަ ިގނަ ަގނޑަށް މާލިން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ގައި އަދި އަޅ  އިދ ރ ދ ރ ން ބަލަ

 ދޭން ެވސް. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން އެ ބޭފ ޅ ންނާތަރ ހީބ  މަސަްއކަތްތަކަށް ާވ ން އެ ބޭފ ޅ ްނ އެ ކ ަރއް ބޭނ އަޅ ަގނޑ  

ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދައްޗެއް ޮއެވެގްނ، އެ ދަްއޗެްއ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ެއދެންތިބިކަން ެވސް ިއނެގ ގައިއެކީ 

ންނަށް ފިލ ވައިދިނ ން. ޅ ޑ މެން އެ ބޭފ ނ އަޅ ަގެވސްްއޔާ، އެ ދަްއެޗްއ ެދެވން އޮތިއިށް ފިލ ަވއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ގ ދަން ކާޑ   އެދެނީ މާލޭ ، ަވރަށް ބޮޑަށްންނަާވހެން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އެންެމ ބޮޑަށްޅ ަގނޑ  މި ދައަ

ޖަހަންދެން ެވސް އެ  3ެދްއާވ އެސް.ޓީ.އޯެގ މެނޭޖަރ، އަޅ ަގނޑަްށ އެ ބޭފ ޅާ ރޭ ދަންަވރ  އިބަލަހައްޓަަވ

ހ ންނެީވ ހޭލާ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހެނދ ނާ އަޅ ަގނޑ  ހޭލިއިރ  އެ ބޭފ ޅާ ކާ މިައދ  ހެނދ ނ  . އަެނއްއިމަސައްކަތ ަގ

 . ށްމެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ަގނޑ ެމންެގ ސަރ ކާރ ން ަވރަށް އާދެ! އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޒަތްތެރި ރަީއސް. އް ޝ ކ ރިއްޔާ އި

އެއްކޮށް ލޮޖިސްޓިކްްސެގ  ެގންދަަވނީ. ތެދ ފ ޅެއް، މިކަން ލޮްކޑައ ން ައއ މާމި ހަރ ދަނާ ފިޔަަވޅ ތަކެއް އަޅ ްއަވމ ން 

ެވސް ަމޑ މަޑ ން ޙައްލ ެވެގންދާކަްނ  ކަންަކމެއް. އެ ކަން  ނެނ ދާއީ ނ ެވބައެއް ދަތިތައް ދިާމިވ ރަްއިޔތ ންނަށް. އެ

 އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެ ކަމަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ހ ރިހާ އިދާރާތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ 

 ަވތްތަާކއި އެހެނިހެން  ބާ ކަށް ާކޑ ެގގައި ހ ރި އ ޅަނދ ތަކަށް ީވހާެވސް ައަވހަދަންނަަވން. މާލޭގައި މި ަވގ ތ  ބަނދަރ 
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ދިމާކޮށް ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ެވްސ  މަހާނެ އިންތިޒާމ ތަްއ ހަމަޖެއްސ މަީކ ރޯދަޭވލެ އިވަ ފ ރ ލާފައި  މ ދާތައް

ަވހަކަށް ބާނާ މަހަށް ީވހާެވސް އަ ރިންހަމަެއއާެއކ  ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންަނަވން އޮތީ މަސްެވއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. 

އަށް ހަމަ މާކެޓާ ނަށްކ ާރ މީހ ން ކަންއެ ،ކޮްށެގން ފަިއސާ ލިބޭނެ ޮގާތއި ދަނޑ ެވިރކަންތެރޭަގއި  ެގމަހ ރޯދަމި 

ހަމައަށް އެ ތަރ ކާީރއާިއ މޭާވެގ ާބަވްތތައް ެގެނޭވނެ އިންތިޒާމ ތައް  ަމއްޗާ ިވްއކޭނެ ޮގަތކަށް، އަދި ަރްއޔިތ ންެގ މޭޒ 

އަްށ ަވނަ ދެން ތިން މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސ މަކީއްހަމަޖެ އަޅ ަގނޑ މެން ީވާހެވސް އަަވހަށް

އެކ  ޔާތިބި. ބައެއް ފިހާރަތަކ ން ހަމަ ހިތާމަބޭރ  މީހ ން އެބަ ދެްއެގ އަދަނަށް ިގމާޭލގައި ަވރަ ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ކ ރާތީ ަވރަށް ހާލ ގައި އ ޭޅ އިޢ ތިރާޟް  ންފަރާތްތަކ  ށް ކާޑ  ިވްއކ މަށް ަވރަށް ިގނައެ މީހ ންނަ ،ޖެހެނީދަންނަަވން

ެވެގންދާނެ. އެކަމަްށ  އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ބަލި ފެތ ރ މަށް ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ފ ރ ޞަތަކަށްމީހ ން ިގނަަވމ ންދޭ. 

ީވހާެވސް ައަވްސ  އިއެދެން އެކަން ބައްލަވަ އަޅ ަގނޑ  ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސް، ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަްއ  ސަރ ކާރ 

ވައިފި. އާެދ! ކަ ދައްބޭފ ޅ ން ާވހަކަފ ޅ އިއްޒަތްތެރި ަވރަށް ިގނަ  ންބެހޭ ޮގތ ކ ލި ދެއްކ މާ ޅ ްއވ މަށް. އް އެތަކެ ޅ ފިޔަަވ

. އަދި ެއ ްށވ ރެ ިގނަ މީހ ންނަކީ ަވރަށް އާދައިެގ ޭގީބސީތައްއަ 85% ްއާވއ ޅ މާލޭގައި ތިއްަބާވ ކ އްޔަށް 

ެގން ތިޭބ އިއެ މީހ ން އެތައް ަކމެއް ހަމަޖައްސަ ،ޔަކަށް ބަރޯާސެވެގން ކ އް ިގނަ މީހ ންނަކީ ލިބޭ ޭގބީސީތަކ ެގ ަވރަށް

ނ ން ެވސް އެއްެވސް ބަޔަކ  ކ ލި ނ ދެއްކިެގން މީހ ން  ޤީޔަ ހަމަކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގބައެއް. އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ  

ބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ. އެހެްނީވމާ، ގަ ކަށް ނޑަައޅާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގ ފަރ ނ ޖެއްސިެގން ނޫނިއްޔާ އެފަދަ ފިަޔަވެޅއް ،ނ ނެރެން

ންނަށް ފައިސާެގ އެހީެއއް ހ  ީވާހެވސް އަަވހަކަށް އެ މީސްމީ ،ޖިސްޓްރީކޮށްަފރާތްތައް ރަ ސަރ ކާރ ން ކ ލި ނ ދެްއކޭ

ކަށް ތަކ ލިތައް ޔ ނިފޯމ  ޮގ ، އެއި ފޯރ ކޮށްދިނ ން މ ހިންމ . އަދި ކ ލިތައް ަވރަށް ބޮޑ  އަގ ަގއި ހ ރި ތަންތަން ބައްލަަވ

 ޖ  ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންީވާމ، ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕެކޭައޅ  ެގންދެވ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި 

ތިޞާދީ މެޝިނަރީ ީވހާެވސް ދީެގން މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤްއަަވްސކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެްނ ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެޓ  ސަޕޯޓް

ޔިތ ންނަށް ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދެެވން އޮްތ ކ ރަންީވ. ރާއްޖޭެގ ަރއްމ  ތިޒާަތކަށް ކަންކަން އިންއަަވހަކަށް ހިްނޭގނެ ޮގ

ކޮންމެ އެހީެއއް، ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންީވ. ެއހެންީވމާ، ކ އްޔަށް ހިފާ މީހ ންނަށް ެވސް، ކ ްއޔަށް ޭދ 

ސް، ވަޒީފާ ެގއްލޭ ފަރާތްތަކަްށ  ެވތް ެގއްލޭ ފަރާތްތަކަށްމީހ ންނަށް ެވސް، ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ެވސް އަދި މަސައްކަ

ފަރާތްތަކަށް ެވސް، މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދައ ލަތ ން ހ ރި  ށްެގން އާމްދަނީ ހ އްޓިފައިކޮ ެވސް، އަމިއްލަ މަސަްއކަތް

ިގނަ މްދަނީ ލިބޭ ަގނޑަށް އިނޭގ ސަރ ކާރަށް އާދެެވން އޮތް އެންމެ ރަނަގޅ  އެހީއެއް ފޯރ ކޮށްދޭްނީވ. އަޅ 

ލަތްަތކ ެގ މާލީ ބަންދ ެވފައި ހ ރިކަން. އެހެންނަމަެވސް، ަދއ ލަތ ެގ ރިާޒވ ންނާއި އަދި ެއކ ެވރި ދައ  އްފ ރ ޞަތ ތަ

 ،އިދާރާތަކ ން ެވސް އެހީ ހޯދައިެގންނާއި އަދި ތި ޭބފ ޅ ންެގ ބަހ ރ ވައިން ނަމަމާލީ ާވމީ ގ  ަބއިނަލްއަ  ،އިދާރާތަކ ންނާއި

ަގނޑ މެންެގ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިޔަ ކަމަށް  ގައި ައޅ މ ސްތަޤ ބަލ  ދިއަ ،ން ކަމ ަގިއ ިވޔަސްެގކޮށް ފައިސާ ޗާޕ 
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 ފައިނޭންސްކ ރ މ ެގ ޕެކޭޖ  ދައ ލަތް ،  އޮތް ޕެކޭޖ އިްށ ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ހ ށަހަޅ އްާވފަ ކަިވޔަްސ، ީވހާެވސް ައަވހަ

ީވ. ދެއްަވން ަވހަްށ އެހީ ފޯރ ކޮށް އަ . ރަްއޔިތ ންނަށް ީވހާެވސްއަަވހަށް ފާސްކޮށްދެްއަވްނީވ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން

އެންމެ މިނެޓަށް ދެއްާވ  ؛ެވސް އެކަނި އެއްޮގތަކަށް ދެޭވނީ. ހަމައެޮގތަށް ފޯރ ކޮށްދީެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް

 ންވާންީވ ަވގ ތޭ. ައޅ ަގނޑ މެހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ،ނީ އަޅ ަގނޑ . ައޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކައކީއްަވމި ނިންމާލަރައީސް. 

، އެަކކ  އަނެކަކަށް އޯާގތެިރވ މަީކ އި ދިއްޮކށް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަކ  އަނެކަކަށް އަޅާލައެކި މީހ ންނަށް އިނިގލި

 ނަކީ ހ ންމީ 85%ލޭެގ . މާކަމަކަށް ބަލައިެގންނ ާވނޭ  ންމ ހިންމ  ކަމެކޭ. އަދި ކ އްޔަށް ދޭ މީހ ންނަކީ މާ މ އްސަނދި

އެ މީހ ންނަށް ެވސް ޏާ އާމްދަނީ ނ ލިބެން މީހ ންނަށް ތިބޭންނަށް ެވސް ކ ްއޔަށް މީހ ހަމަ ފަީގރ  މީހ ންނޭ. އެ  ެވސް

އެހީ ފޯރ ކޮށްދޭންވީއޭ. އަދި މާލޭަގއި  ަގކޮށްެގންހަފާ ށްށްދޭންީވ. އެީހައށް ބޭނ ންާވ އެންމެންނަށް ދައ ލަތައެހީއެއް ފޯރ ކޮ

ފަސޭހަ އިލާއަށް ދެޭވނެ ލ އިޢާއެ މީހ ންެގ  ،ންނާއިމީހ  ބިތާށިެވފައި ތިރަށްރަށ ގައި  ،ތާށިެވފައި ތިބި މީހ ންނާއި

ާޚއްޞަކޮްށ .  ކަމެއްމ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ަވރަށް މ ހިންބޫލ  ަގއިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސ މަީކ ެވްސ އަޅ ަގނޑ  

ހަމަޖެއްސ ން ަވރަށް  މީހ ން ކ ރާ މަސައްކަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތް މ ންނާއި ދަނޑ ެވިރންނަށް އެ މަސްެވރިކަ

  ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ ަރއީސް.ިވންމ . ދެއްހިމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ންީވމާ، ައޅ ަގނޑ  ާގތްަގނޑަަކށް. އެހެގައި  1:05ަގނޑ މެން ބަހ ސް ފެށީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ 

ޅ ަގނޑ  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންެގ މާލޭަގއި ، އަަވންދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 1:15ދާނަން ބަހ ސާއިެގން ކ ރިއަށް

. މާ ލިންއިޅޭ ޮގތ ން ފާހަަގކ ަރްއަވމ ން ެގންދަާވީތެވ، ހިސާބ ތައް ކ ޑަކޮށް ބަލަގ  ންނާހ ދޭ މީ ކ އްޔަްށ ތަންތަން

ދޭނަން. އިހޯދަ ޅ ަގނޑ ނ ލިބޭ. އެހެންނަމަެވސް، އިާރދަކ ރެއްިވއްޔާ ަވރަށް ައަވހަށް އައަދިއެއް ލީ ހިސާބެއް ސީތަފް

ޔަ ިވދާޅ ާވ، ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ބ ނެޭވ، ާވހަކަައީކ މާލޭ މީހ ންނޭ ތި  ިގނަ ތަންތަން ކ އްޔަްށ ދީފައި ހ ރީކީެގމާލޭ

އެ މީހާ ދިގ  މ އްދަތަށް އެ   .ދީފަ އް ނޫނޭ. ޭގ ެވިރމީހާ އޮތީ އޭނަެގ ތަންކޮޅ  އެހެން މީހަކަށް ކ އްޔަށްޭގ ެވރިމީހާއެ

 ތަނަަވސް މީހެްއ ހެދީ. އެ މީހާ އެ ތަން ހެދީ ލޯނެއް ނަަގއިެގން. އެ މީހާއަކީ ެވސް އެހާ ހާތަން ނަާގފައި، އެ މީ

އަތ ްނ  ކ އޭނަ އެހެން މީހަ ނެތ ނީމާ ކޮެޅއްެވފައި، ކޮންމެހެން އެ މީހާެގ އަމިއްލަ ތަންނޫން. އެ މީހާ ިގނަ ފަހަރަށް 

ހާ އަތ ން ކ އްޔަްށ، މާލެ ބިންކޮޅެއް އޮތް މީހާެގ އަތ ްނ މީ ހެދީ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވހެން މާލޭ ކ އްޔަށް ަނަގިއެގން

އެހެން މީހަކ  ތަންކޮޅެއް ނަަގނީ. ަނާގފައި އޭނަ އެ ތަން ބ ރިބ ރިއަށް ހަދާފައި އޭނާ އެ ތަން ކ ްއޔަށް މި ކ އްޔަށް 

ގ ޅޭ ޮގތ ން  ކ އްޔާނެ ހޭޖެއަދަދ ތަކަށް ިވސްާނން ތަަކށާއި މިދެނީ. އެހެންީވމާ، ތި ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހިސާބ 

ެވްސ. މާލޭެގ  ަގއިދައްކާއިރ  ޮގތ ން ާވހަކަ  ގ ޅޭ ށް މާލޭެގ ބޯހިޔާަވހިކަމާަގނޑ މެންނަދަްއކާއިރ  ެވސް އަދި އަޅ ާވހަކަ
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އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަދި މާލެ އޮޅިަފިއ ހަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެްއެވސް މީ، ތ ަގއިބޯހިޔާަވހިކަން މަދ ކަމީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހި

ފައި އޮތް ަކމެއް ނޫން. އަދި މި ަވގ ތ  ޅިއޮއި އޮތް މިންަވަރކީ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެްއެވސް މީހަކަށް ހިފަތޮއްޖެ

ރ ، ން ކަަށަވޤީތަނެއް އަޅ ަގނޑަށް ޔަ އެއީ ދެން އެ މީހ ން ނިކ މެެގންދާނެ ންނަށް ކ ލި ނ ދެއްކ ނީމާހ މީސްމީ

 ހ ރި. މަގ މަތިވާ ނެ. އެހެންީވމާ، މި ހ ރިހާ ކަެމއް ެވސް އެބަބޭނ ެވްސ ލި .ފަސޭހައެއް ނ ާވނެ ހޯދާކަށް މި ަގިޑއަކ 

ނ ދީ، ބެލެހެއްޓ މަކީ ފަރާތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯާދންޖެހޭނެ. ީވހާެވސް ިގނަ ަބއެްއ، ެއްއެވސް މީހަކ  ަމގ މަތި ިވޔަ

، އް ނެތިހިކަމެޔާަވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކާރިސާއިން އަރަިއަގތ ން. ބަނޑ ހައި ހޫނ ކަމ ގައި ެވސް އަދި ބޯހި

އޮތް މި ސަރ ކާރަށް އެކަން އެބަ  އްހައްޓަން. އަޅ ަގނަޑށް ަވރަށް ބޑ  އިތ ބާރެަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ހިފަޅ  ނ ދީ އަބިކަެވދިޔަ

މަަސއްކަތް އެ ޮގތަށް ހިންޭގނެ. އެ ކ ރެޭވނެކަމ ެގ. އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ ޮގތ ަގއި އަޅަގނޑ މެންނަްށ އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ 

ގައްދޫ ދާއިރާެގ . ށްޒާހިރަބަރ  އަޙްމަދ  މެންއިްއޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރެގ  ،އަރ ަވނީމި ފ ރ ޞަތ  ރ އަޅ ަގނޑ  މިހާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޒާހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ގައްދޫ

ކ އްލި  ފައިާވހ ށަހަޅ އްާވ މް ޝަރީފްދަމެންބަރ  އާ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މަޑ އްަވރީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ެދއްީވތީ. އާދެ! މި މައްސަލައާ އިއަދާކ ރަްނ މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވ ަމނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ  ަގނޑ  އެމައްސަލައަށް ައޅ 

އް ަވރަށް ކ ރާލެށް އެޓެންޑ  މިކަ ސަރ ކާރ ން މި ަވގ ތ  މި ޕެންޑެ ،ގ ޅޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ދަްނނަާވލަން ބޭނ ން

އަޅަމ ންެގންދާ ފިަޔަވަޅީކ  ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ން މި ކަމާ އޯަގަނއިްޒެވފައޭ. ހަމައޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ަސރ ކާރ  އޮތީފ ރި

ދިެވހިރާއްޖެ ަރއްކާތެރި  ،ދިނ މަށާއި ކަެމއް ހޯދައިދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށް މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ަރއްކާތެރި

ތަެކކޭ. އެހެންީވމާ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން މިކަމާ ންދާ ފިޔަަވޅ ެގދިއ މަށް ައޅަމ ންހިސާބަކަށް ެގން

 ،އެންމެ ބޮޑަށް ަކންބޮޑ ާވ ެއއް މައްސަަލއަކީ ަގނޑ  މި ަވގ ތ ށް އަޅ  ކޮިވސްނެވ ން އަޅ ަގނޑ  އެެދނީ. ޚާއްޞަ

ްށ ބޮޑ ެވެގންދާތީެވ، ެއކަމަށް ަވރަރ މ ެގ ޗާންސް ރާްއޖޭެގ ެއކި ރަށްރަށަށް މި ަބލި ފެތ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށް 

ރ ން ސަރ ކާ ،ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  އެންމެ ބޮޑަްށ ކަންބޮޑ ަވނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ  

ތަކަކީ ަވރަށް ހަރ ދަނާ ެއޅިފައި ހ ރި ފިޔަަވޅ ގ ިޅެގން ރަށްރަށ ގައި  ފޯސްއާލ ތަާކއި އަދި ޓާްސކ ކައ ންސި

ރ  އަދާކ ރަން. ކ ނިހާޔަތަށް ޝ ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ެއކަމަށްޓަކަިއ ސަރ ކާރަށް އަޅ ަގނޑ  ފިޔަަވޅ ތަެކއް ކަމަށް އަޅ ަގ

 ށް ކަތް އެީއ ަވރަދާ މަސައްކ ރަންމ ންފޯހ ން ކ  ެވސް ޓާސް އި ރަށ ަގ ދެ އާއަިދ ާވދޫ  ާއއިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ގައްދޫ 

 ރައްޔިތ ން ދެ ރަށ ެގ ދާއިރާެގ  ން. އަދި އަޅ ަގނޑ ެގފާހަަގޮކށްލަ ަވގ ތ  ނޑ  މިކަމަށް އަޅ ަގ ފ ރިހަމަ މަސައްކަތެއް

ތަކަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ެދއްާވ ިއރ ޝާދ އިން އިްނ އަދި ެއޗް.ޕީ.އޭފޯސް ކ  ާޓސް ،ސަމާލ ެވ ށް ެވސް  މިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑ
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. އެހެންީވމާ، ެގންދަާވ ްނކަން ބަރާބަރަށް ކ ރިއަށް ެއބައެކަ ،ކޮށްރާމ ހ ތިެއކަމަށް އި ،މައަށް ސަލާމަލ ެވފ ރިހަ

ތ ންޭނ ރައްޔި ،އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ނިހާޔަތަށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން

ނަންަގންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އަިމއަލައަށް ނަަގއިެގން މިކަމ ްނ  ،ދ ތަކާއިޝާއިރ  ޖެހޭނަަގން !ކަންބޮޑ ެވ ނ ލަްއާވށޭ

ދެއްާވ  އެޮގތ ން ތި ރައްޔިތ ން ތިކަމެއް.   މިއަދ  ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ކ ރަންޖެހޭެވެގން ތިބ މަކީސަލަމާތް

ޑ  ނިހާޔަތަށް ނެގްނގ ޅ އްާވ ހަމަތަކަށް އަޅ ަގ ރ މ ަގިއ ތިސަމާލ ކަމަށާއި މިކަމ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ 

އ މ ތަކ ން ޤަ ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި އެކި  ،ންދަންނަާވލަން ބޭނ  ށްަގނޑައަާދކ ރަން. އަދި އަޅ   ރައްޔިތ ންނަށް ޝ ކ ރ 

ްގލާދޭޝް ރައްޔިތ ން ަވރަށް ބަިއަވރ . އިްނޑިއާ އަދި ބަނ ،އޭޓ ން މަސަްއކަތްކ ރާ. ސްރީލަންކާްކޓްރިއެކްސްޕެ

 ދި އިންޑިާއެގ ރައްޔިތ ންނަށް ކާބޯތަކެތި  ނ ލިބޭކަމ ެގ ޝަކ ވާ މަޢ ލޫމާތ  އެބަލިބޭ ބައެއް ސްރީލަންކާ އައަޅ ަގނޑަށް 

އަޅ ަގނޑ  ެގންނަން މިކަްނ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް  ޑ އާދޭ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެބަ 

އ މ ތަކ ެގ ިގނަ ަރއްިޔތ ން އެބަ ބޭނ ންޭވ އެނބ ރި ޤަބޭރ   ،ޔިތ ން ަރއްާވހަކަ ނަންަގެނލަން. އަދި ިގނަ ބޭނ ންާވތީ އެ

ކަމަށް  ިވސްނ ން ެގްނގ ޅ ަމކީ މ ހިންމ  ކަމެއްޮގތަކަށް  ނެ އެބޭފ ޅ ންނަށް ެވޭވެވސް މަށް. އެކަންދިއ  ށްޤައ މަ

ކަމެއް  ބޭނ ންާވ ހ ރިހާން ރައްޔިތ ްނ ރަަކށް އަޅ ަގނޑ މެކާދަނޑިަވޅ ގައި ސަރ   އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި މި 

ންެގ ޒަރޫރީ ބޭނ ންތައް ެވްސ ަގނޑ މެދެޭވނެ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ދަންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ފ ރިހަމަކޮށެއް ނ 

 އި،ތްތެރިކަމާ . އެހެންީވމާ، ކެހޭއެބަޖެމިއަދ  އ ނދަގ ލ ންކަން އަޅ ަގނޑށ މެން އެންމެ ަގބޫލ ކ ރަން  ފ ރިހަމަާވނީ

ހާ  ހ ރި ދަނޑިަވޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ތިބެންޖެހޭނީ ަވރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކ  މި ަތކަމާ އެއްކޮށް މިަވންއެއްަބއި

ަގނޑ މެން މިއަދ  ޚާއްަޞކޮށް ރައްކާތެރި ފިޔަަވޅ  އަޅަިއެގން އަޅ   ،ދީއެންމެން ދޭ އިރ ޝާދ ތަކަށް އެއްބާރ ލ ން

ިވްސނަންޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަލާމަތަށާއި އަދި ހ ރިާހ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި .ނީހެކ ރަންޖެކަތްމަސައް

ކ ރަންޖެހެނީ އެހެންީވމާ، އެ މަގ ން ހ ރިހާ  ނޑ މެން މިައދ  މަސައްކަތްރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތަށް ިވްސނައިެގން އަޅ ަގ

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ަވރަށް  ،ކ ރަމ ންރައްޔިތ ން ކ ިރއަށް ެގންދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ  އިލްތިމާސް

 އަދާކ ރަން. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ފަހ  ފ ރ ޞަތ  މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  އެންމެޝ ކ ރިއްޔާ 

 ބަރ .  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެން

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:
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އަޅ ަގނޑ ެގ  ؛ކަމަށްޓަަކއި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ސް. އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްިވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 ކަންބޮޑ ވ މާ ބެހޭ އެބައޮތް. އެީއ ދާއިރާެގަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މެއް ޅ ފ ރ ޞަތަށް އެއްޗެއް ދަންނަާވލ މ ެގ ކ ރީގައި އަ 

ކަމަްށ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ.  ބޭނ ންފ ޅ ާވން ދައްކަްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވރަށް ިގނަ ާވަހކަފ ޅ ތަކެ ޮގތ ން 

މިއަްށ ަވގ ތ  އިތ ރ ކޮށްދެއްވ ން. ެއއާެއކ ަގއި  ،ދަްނނަަވން އެދިއެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ަރީއސް އަރިހ ަގއި 

  ...ތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަންޒަތްއިއް 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވ

 ދެންމެ ހ ށަހެޅ ން.  ނޑަށް ސާފ ާވންޖެހޭއަޅ ގަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:

 ދެއްވ މ ގެ ފ ރ ޞަތ   ބޭފ ޅ ންނަށް އެހެން، ކޮށްދެއްވ މަށް ހ ށަހެޅީ. ަވގ ތ  އިތ ރ   އް އަޅ ަގނޑ  މިއާދެ! ހ ށަހެޅ މެ

 ޮގތ ން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ްނ:

ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރއަްށ އިއަޅ ަގނޑ ެގ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ އެއްެޗއް ދަންނަަވއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ދަނޑިަވޅ ަގއި އޮތްަކން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ  މި ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މާއި ިހތާމަ

ަވނީ މި ބައްޔަްށ  ރަށ ެގ ރަްއޔިތެއް މި ަވނަ ދ ަވހ  އ ިލަގމަށް ދަތ ރ ކ ރި އެ 15މި މަހ ެގ  ،ނޭދ ނ  ނަމަެވސް

ެވސް ހަަމ  މަ ދާއިާރެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށްހަ ،ކ ެރޭވ އިހ ސާސަކީ . ެއއާެއކ  ައޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާއަށް މިޕޮޒިޓިްވެވފަ

ކަމަށް.  ެއކަކ  ބަލިވ މަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެން ބަލިވ ން ،ދެކެނީ މެންހިތާމައިެގ އިހ ސާްސ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ 

ން  ށިެގޕޮޒިޓިްވ ފަރާތ ެގ ހާލ އަހ ާވލ  ަވރަށް ާގތ ން ބަލަމ ން. މިކަން ދިމާިވ ހިސާބ ން ފެ ދަނީ އަޅ ަގނޑ  މި

 ކ ރަމ ން މިރަނަގޅަށް މަސަައކަތް މިކަމ ަގިއ ަވރަށްސަރ ކާރ ން  ،ަގނޑ  ަވރަށް ޝ ކ ރ ެވިރކަމާއެކ  ފާހަަގކޮށްލަންއަޅ 

ބަާވށޭ. ހަމަ ޭގގައި ިތއްްއގައި. އޭނަެގ ެމސެޖަކީ ހެަވރަށް ަރނަގޅ  ރޫރަނަގޅ  ހެޔޮ ހާލެއްަގއި. ދަނީ. އޭނަހ ރީ ަވރަށް 

 .ކ ރ މޭތިޔާރ ޚ މަ އެންމެ ރަނަގޅ  ފަރ ާވައކީ ައޅ ަގނޑ މެން އެަކހެރިކަން އިމިކަމ ން ސަލާމަތްެވޭވނެ ހަ 
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ބައްދަލ ކ ރާނެ. އެކަމ ެގ ހިތްހަމަޖެހ ން  އެނބ ރި ތާެގ ތެރޭަގއި އޭނަ އަޅ ަގމޑ މެންނާ ފ ްއިވއްޔާ ދެތިން ހަރެއިރާދަކ 

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  އިދަޫގ ަވގ ތ ގަ މި ދަތި އ ނ .އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ޮބޑަށް އެބަލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ަގަވއިެގން ޔާ އިސްނަންޚާއްޞަކޮްށ ރައީސ ލްޖ މްޫހރިއް ،ން ރ ިދެވހި ސަރ ކާ ،އ ފ ލާއެކ  ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނ ންޭވ

ކ ަރއްާވ މަަސއްކަތްަތއް.   ދާއިާރެގ ބޭފ ޅ ން އެޙީއްޞިއ ނދަޫގ މަސަްއކަތްތައް. ެގންދަާވ ބ ރަ ަދތިކ ރަްއަވމ ން

 ،ރަްށ ބ ރަކޮށްކ ާރ މަަސއްކަތްތަްއ. ަވ ކ ރާ މަސަްއކަތްތައް. އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލ ން އެ ފޯހ ން އެ  ެގ ޓާސްކ  ރަށްރަށ 

ކ ރަނީ. އަބަދ  މިކަމ ަގއި މިޮގތަށް  ިގނަ ކަންތައްތަެކްއ އަޅ ަގނޑ މެން މިއ ނދަގ ލ ަގއި ަވރަށް  ،ަވރަށް ދަތީަގއި

މެން ނޑ ަވރަށް ައަވހަކަށް މިކަމ ން ައރައިަގންނާނެ. އަޅ ަގ ޔާދަކ ރެްއިވއް ޑ މެން ނ ދެކެން. އިރާނކަމަކަށް އަޅ ަގ ތިބޭނެ

 ،ޖެހެނީ ނޑ މެންަވގ ތ  ައޅ ަގ ދާނަން. މިެގން ކ ިރއަށްއި އެކ ަގިއ މަސައްކަތާ  ލ ިވކަމާމާ ހަ ،ތެދ ެވ ބާރަށް މާ

ްއގައި ހެްށ އެހީތެރިވ މ ެގ ރޫއެަކކ  އަނެަކކަ ށްަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަ ކެތްތެރިާވން. މި

އައިސް  މަތިާވ ާވހަކަ. ރަށަށް ދާން މާލެމަގ  ެވސް އެބަ އަޑ ިއޭވ މީހ ން މަސައްކަތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް

 ބ ރ ގައި ދޭންޖެހޭނެ. މި  އޮތް އެހީތެރިކަމެއް މި ނަށް ދެެވންންނޑ މެން އެންމެެވަފއި ތިބި ާވަހަކ. އަޅ ަގމާލޭގައި ތާށި

މީހާ ކ ޅިބަލަން ހ ންނަންޖެހޭ ަވގ ތެއް ނޫން.  އްެވެގން އަނެއްޗެ އްއެްއެވސް މީހަކަށް ދަ ، ހަމަހާލަތަކީ  މިަވގ ަތކީ

ލިބޭ   ދޭން. އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީންކަންއެއްބާރ ލ ން ،ކަށް އެހީތެިރވެ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އެކަކ  އަނެކައަޅ 

ތަކ ގައި ކާބޯތަކެީތެގ ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަ ،ީވނަމަެވސް  ަގނޑ މެންނަށް އ ނދަގ ލ ގައި އ ޅެންޖެހ ނ  ކަމ ގައިޅ އަ

 ޚިދ މަތްތައް ަބރާބަރަށް ލިބޭކަން. ބޭހ ެގ ޙީއްޞި ަކން.ދަތިކަެމއް ނެތްދަތިކަން ނެތްކަން. ފެނާއި ކަރަންޓ ެގ 

ތައްތަކަކީ މިއީ. ކަން ަލތ ގައި އެންމެ މ ހިންމ  އިސްކަމެއް ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލާހާ ޔަޤީންކަން އޮތްކަން. މި

 ށްެގއްލ ނ  ަވގ ތ  ހޯދ މައިރ ަގއި ދެން ހ ރި ކަންތައްތަކާ އެީކަގިއ ނޑ ެމންނަށް އަރައިަގެނޭވކަންތައްތަކ ން އަޅ ަގ މި

 ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ޑ ނަވގ ތ ަގއި ައޅ ަގ މި .އަޅ ަގނޑ  ދ ްއަވއިަގންނާަނން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ބަލިމަޑ ކަމެއް ހ  ރާއްޖޭަގއި އޮތ މ ެގ ސަަބބ ން މިކަހަލަދ ަވ ނީ މަރ ކަޒީ ނިޒާމެްއ ިގނައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ރި ދަތިތައް. ެއއާެއކ ަގއި މިހާރ ން މިހާރަށްެއކަން މެނޭޖ  މައައި

އަދި ބަލިާވ މީހ ންނަށް ެވސް އެންމެ ކ ޑަމިނ ން   އި،ދަތައް ހަކ ރެޭވނެ ޮގތްޓެސްޓ  ށްއެދެން ރަށ  ލެެވލްގައި ބައްޔަ 

ނޑ މެން ެގަނއ ން. ެއއީ ޮގތްތަެކއް މީަގއި ައޅ ަގ ދެޭވނެދ ގައި ފަރ ާވ ަވންޏާ ސަރަހައް ކަމަށް ގައި ނ ކ ެރވ ނ ށ ރަ

ންޏާ ަވރަށް ަވ ކަމަށް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެްނ ކ ރާ އޮތް ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މި މި މިހާރ   ،މިހެން މިދަންނަަވނީ

ާވހަކަ  މީދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ ެގ މިއްނޑ  އ ދާނެ. އަޅ ަގއިދަތި ކަމަކަށް ެވެގން ހިނަގއ ނދަޫގ ަވރަށް  ،ބޮޑ  ޚަރަދ 

 ފަރ ާވެދޭވނެ ޮގތްތަެކއްަބއްޔަށް ކ ރެޭވނެ ޮގތްަތކަާކއި އަދި ާދއިރާަގއި ޓެސްޓ   ،އިބެހޭ ފަރާތްތަކ ން އަޑ ައއްސަވަ  ކަމާ

ނަށް ދިމާެވފައި ނޑ މެންައޅ ަގ އިެދއްވ ން. ައދި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތިެވފަިއާވ ދަތިތަކާއަަވހަށް ހޯއްަދވައި
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 ،ބޭރ ކ ރ މާއި މީހ ން ންެގދޮރ ްއލެއް ހޯދަން. އަދި ޯގތި ޙަ ހ ރި މައްސަލަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ާގނޫނީ 

ކ ރ މ ެގ ކަންތައްަތއް އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބިލެްއ ނާޖޫރިމަކ ލި ނ ދައްާކ މީހ ން  ،ލ ާމއިއިކޮންޓްރެކްޓްތަްއ އ ަވ

އަޅ ަގނޑ   އެ ބިލ  ަވންޏާ ކަމަށް ަވަޑިއަގންނަާވދިއެކަްނ އެ އަދި ރައީސް ންބަރ ންކ ރަން އިްއޒަތްތެރި މެޑްރާފްޓ 

 ޔާ ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއް  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ވ ން:ސަތ ން ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާ

މޫދަށް. މިއީ  ޙްޤީޤަތ ަގިއ ޖީހާން މަޙައަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ؛. ޖީހާންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އޮތީ ހ ށަހަޅ އްާވފަ ،އަޅ ަގނޑަކަށް ދެެވން އޮތް ފ ރ ޞަތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

ަވަތ ެގންދަަވން އިތ ރަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވތޯ ނ ސް ކ ރިއަށް ހ މެންބަރ ން ބަ ،ލަން ބޭނ ންަވނިއިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ

ބޭފ ޅ ންެގ  އަރ ަވނީ ތިދެއް ނެތް. އެހެނީްވމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރ ޞަތ އީދެން ތާ ފައި އޮތީ.ނޫންތޯ. ހ ށަހެޅި

އެރ ޭވނީ ަވގ ތ  ދަާވނެ ޮގެތއް. ފ ރ ޞަތ ެގންކ ރިއަށް ޮގތ ން  ކ ަރއްާވަފއި ެއކަމާ ގ ޅޭމަްޝަވރާ ގައިޕ މެންޓްރީ ްގރޫލިޕާ

 ނަމަ.  ކަމަށް ަވނީ އިތ ރ ެވއްޖެ

 

 ންނަަވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ހި

މ ހިންމ    ހ ރި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕ ން ފާހަަގކޮށްދެއްަވއިފި އެޖެންޑާގައި

 ،ނަމަެވސް ީވަވގ ތ  ިގނަ ބޭފ ޅ ން ާވހަކަދަްއކަަވން ެއދިަވަޑއިެގންފައި  މަށް ަވގ ތ  ދެްއވ މ ެގ ޮގތ ން މިކަންކަ

ޮގތަށް  ނ ކ ރާންމ  ކަންކަމަށް ަވގ ތ  ދެްއވ މަށް ފ ރ ޞަތ  އެކްސްޓެންޑ ހިަވގ ތ  ހ ރި ަވރަށް މ  އެޖެންޑާަގއި މި

ބައެއް ކަންތައްތަްއ  ،ޭބނ ންއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  ،ެގންދަންއަށްޅ ަގނޑ  ކ ރި ދެްއވ މަށް. އެހެންީވމާ، އައިބާއްވަ 

 މަޑ ކޮށްލާނަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޫނީ މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެހެންނަމަެވސް  ؛ައޅ ަގނޑަށް ކ ރެްއީވ. އެހެްނީވމާ، ދ އީތި ތާއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ެގނޑ މެންެގ ބަހ ސަކީ ކޮިވޑ  ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގ މ ޅި މާދަމާ ،ޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ކަށަަވރ އަ

 ޢީއިޖްތިމާ ،މާލީ ކަންތައްތަކާއި  ،މައްސަލަތަކާއި އޭެގ ފައިނޭންޝަލް ،އ ޅޭ ހާލަތާއި މިހާރ  ދިމާެވެގން މި

ހ ރިހާ ކަމަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ   ، ކަންތައްތަާކއިޙީއްޞި ،ތަކާއި ތިޞާީދ ކަންތައްޤްއި ،ކަންތައްތަާކއި

 ހިސާބ ން ނިމ ނީ.   ލި މައްސަަލއިެގ ބަހ ސް މިއްައޅ ަގނޑ  ކ  ކ ރަމ ން ެގންދިއ ން. ބަހ ސް
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 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރާެގ އަރ ަވނީ ތ ޅާދޫ ާދއިދެން ފ ރ ޞަތ  ޑ  މިހާރ ނަގއަޅ  .އޮތް ައއިޓަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާެގ ދެން

.  މަށްދިނ އިށް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ޚާްއޞަ ބިލ  ހ ށަހަޅަސާން ޙ ސައިނަޙިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ން:ސާން ޙ ސައިން ާވހަކަދެްއެކވ ޙިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ާގެގ ސަބަބ ން ލޯކަލް ރޯ 19-ފެތ ރެމ ންދާ ކޮިވޑ  ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މިހާރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ކ ރިމަތިާވ ހ ސް  ނެތީ ާގނޫީނ ޮގތ ންޭވބ  ނ ބޭއްޚާކަނަޑއަޅާފަިއާވ ޮގތަށް ިއންތި ،ޚާބ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތި

ނޑ  ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ  އަޅ ަގއް ސަރ ކާރ ްނ މި މަޖިލީހަށް ފޮނ ީވތީ އްލ ކ ރ މަށް ޚާއްޞަ ާގނޫނެޙަކަންތައްތަެކއް 

 ހ ށަހަޅާފައި މި  2020ތިޚާބ ެގ ާޚއްޞަ ާގޫނނ  ލޯކަލް ކައ ންސިލ ެގ އިން ،ދަންނަަވން. އާދެ! ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 އަޅަމ ންދާ ފިަޔަވޅ ތަކ ެގ ޯރާގއާ ގ ިޅެގން  19-ދާ ކޮިވޑ ދ ނިޭޔަގއި އަދ ރާއްޭޖަގިއ ހަލ ިވކަާމއެކ  ފެތ ިރެގން  ،ަވނީ

އެ އިންތިޚާބ    ،މަށް ނ ފެންނާތީކަ ަކއިިރ ތާރީޚެއްގައި ބޭްއޭވނެ 2020ބ  ޚާލޯކަލް ކައ ންސިލ ަތކ ެގ އިންތިތެރޭގައި 

ެވސް ބާ ގ ޭޅ އެނޫންޚާއެ އިންތި ،ބ  ފަސްކ ރ މަށާއިޚާއެ ިއންތި ާގއިމ ކ ެރެވންދެން އ ެލއްޙަތެރި މާބޭއްވ މަށް ަރއްކާ

ިމ  ،މިހާރަށް ބޭނ ންާވ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑ  ާގއިމ ކ ރ މަށް. ެއޮގތ ން އ ސޫލ ތަެކއް ެއކަށަެއޅ މަށް މިހާރ ން ޚާއްޞަ

މި ބިލ   ެގއިން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނ ން މިހާރ  އިޢ ލާންކޮށްފައިާވ ޯލކަލް ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ އާބިލ ެގ ޒަރީ 

ަވިކ  ،ބަކީޚާއެޮގތ ން ފަްސކ ރެޭވ އިންތި ،ފަސްކ ރެިވެގންޭދ. ނަމަެވސް ޚާބ ، އިންތިތަސްދީގ ވ މ ން ،ވެ ާގނޫނަކަށް

ޖެހިފައި ހަމައަހަރ  ބާއްަވން  ނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މިަގފަސްކ ރ ެމއް ނޫންކަން އަޅ ޮގތަށް ފަްސކ ރެޭވ ތެއް ނެތްދަމ އް

ކަމަށް މި   ނިންމަންޖެހޭނެިއ ަވަވނަ އަހަރ ެގ ިނޔަލަށް ބާއް  2021ޖެނ އަރީ  6ބ  ޚާލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިްނތިއޮތް 

ަވނަ އަހަރ ެގ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ   2009ލ ެގ ދަށ ން ަފއިޭވ. ާއދެ! މި ބިބިލ ގައި ބަޔާންކޮށް

ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ އެ އިންތިާޚބ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ދިެވހިރާއް  ،ފަސްކ ރެވ މާެއކ 

މ  ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އްބ ތަކާ ބެހޭ އާ ޚާއިންތި ،ބ ެގ ާގނޫނާއި ޚާޯލކަލް ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތި ،ާގނޫނާއި

ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   އްޚެބ  ބޭއްވ މަށް އަލ ން ކަނަޑއަޭޅ ތާރީޚާމ އްދަތ ތައް ގ ނ މ ގައި ބަަލންޖެހޭނީ އެ އިންތި

ަވނަ އަހަރ  ބޭްއވ މަށް  2020ސް ކޮމިޝަނ ން ންއިްނ އިލެްކޝަ އާއާދެ! މި ިބލ ެގ ޒަރީ ފާހަަގކ ރަން. 
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މި ބިލ ެގ  ،ހާބ  ބާިތލ ަވނީ ނޫންކަން ފާހަަގކ ރަން. އެހެންކަމ ން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިކޮށްފައިާވ ޯލކަލްއިޢ ލާން

ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  2020މާރިޗް  6ާވދަކ ެރޭވީނ  ،ަވނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ ޮގތަށް 3

އެ އިންތިޚާބަށް  ކޮމިޝަނަށްކްޝަންސް ކަން ފާހަަގކ ރަން. އަދި އިލެނަށްމ ކޮށްފަިއާވ ކެންޑިޑޭޓ ންއްއާ  އިނޑައަޅަ ކަ

ެވްސ ދަންނަަވން. ހަމަ ެއއާެއކ  ޯލކަލް  ގައިކަމ   މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ދެޭވނެކ ރިމަތިލ  ށް އަލަށް ެއްއެވސް ކެންޑިޑޭަޓކަ

ަގއި  2020މާރިޗް  4ަކމަށް  ެވފަިއާވަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ  24 ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ާގނޫނ ެގ

 ނެެވފަިއާވ ފަާރތްތަކެއް ކަމ ގައި ބަލަންާވއެއީ އިންތިޚާބ   ؛އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ލާންކޮށްފައިާވ ފަރާތްަތއް

ބ  ޚާސްކ ރެޭވ ލޯަކލް ކައ ންސިލ  އިންތިފައިން އާ ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ. މި ާގނޫނ ެގ ޒަރީ 4ކަމަށް ބިލ ެގ 

ތ ެގ ކ އްިލ ޙައްޞިމ  އްއާ ،ސަރ ކާރ ން މިހާރ  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ދެން ފެށޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން

ޮގތ ން އިޢ ލާންކ ރާ  ާއ ގ ޅ19ޭ-ކޮިވޑ  ،މަށްފަހ ފެށ  މަލ ކ ރ މަށްޢަ  ނ ރައްކަލ ެގ ހާލަތ  ނ ަވަތ މި ާގނޫނަށް

ކަްނކަން ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަކީ  ބާ ގ ޅޭޚާއިންތި ،ަމށްފަހ އ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތ  ނިމ މަކަށް ެގނައެނޫންެވސް ކ  

ބެހޭ ފަރާތްތަކ ްނ  އ ަލތ ެގ ކަމާކަމ ަގިއ ދަ ތަށް ނ ރައްކަލެްއ ކ ރިމަތިާވެނ ކަމެއް ނޫންޙަ އްޞިމ  އްއޭެގ ސަބަބ ން އާ 

ގ ޅޭ ކަންކަން ކ ިރއަށް  ނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. އަދި އިންިތޚާބާަވ 7މި ބިލ ެގ  ކަމަށް ފަހ ަގއިކަނޑައެޅ މަށް

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި އިންތިޚާބާ ބެޭހ  7ޑައަޅާތާ ބެހޭ ފަރާތ ން ކަނ ަކމަށް ދައ ލަތ ެގ ކަމާ ެގންދިއ ން އެންމެ ރަނަގޅ 

ސް ކޮމިޝަނ ްނ ންރީޚެްއ ިއލެކްޝައިންތިޚާބ  އަލ ން ބާްއާވނެ ތާ ،ަފށާނެ ތާރީޚަކާއި ކޮށްތްތަްއ ރަސްމީމަސައްކަ

ަވަނ އަހަރ  ޭބއްވ މަށް  2020 ؛ރި ަރއީސްތެޒަތްލާޒިމ ކ ރޭ. ާއދެ! އިއް  ންމި ބިލ  ށްއެ ކޮމިޝަނަ  ށްކ ރ މައިޢ ލާން

 މ ވައްޒަފ ން މ ސާރަ ނ ލިބޭ  204ސަރިވސްެގ  ިވލްސި ލި ހަމަޖެހިފައިާވ ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތި

ބިލ ން  އިލާތަކަށް ދިމާެވފައިާވ ދަތިކަމަށް މިޢާމީހ ންެގ  އި އެ ށާކެންޑިޑޭޓ ންނަ ،މ ންިތބ ންޝަންަގއި ޮގތަށް ސަސްޕެ

މި  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީ 6ބިލ ެގ  މި ،ފަރ ާވލިބޭކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން

ެގ ލޯކަލް ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ ގައި ާވދަކ ރާނޭ ަވނަ އަހަރ   2020 ،ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ 

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިިވލްަފއިާވ ކެްނޑިޑޭޓ ްނެގ އަޅާކަނޑަކެންޑިޑޭޓ ން ކަމ ގައި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނ ން 

ސިިވލް ސަރިވްސެގ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 13ޚާބ ެގ ތިސަރިވްސެގ މ ަވްއޒަފ ން ލޯކަލް ކައ ންސިލ ެގ އިން

 ،ަވނީމާއްާދެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއި ކަމ ގައި. އަދި އެ އޮތ ން ބާތިލ ާވނެކޮށްފަިއ އޮތްާފއިން ސަސްޕެންޑ  ވަޒީ

ގައި. އާދެ! މަށް އަނބ ރާ ރ ޖޫޢަާވނޭ ކަމ ޤާއެ މ ަވއްޒަފ ން އެމީހ ން ކ ރިން ތިބި މަ ،ލ ވ މާއެކ  ސަސްޕެންޝަން ބާތި

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ާގނޫނާ  ކޮށްމ އްއާ ، ކަމ ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ ސަންސެޓް ާގނޫނެއް

ިމ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ާގނޫެނއް. ެއޮގތ ން އަންނާނެ ތާރީޚ  ންމ ނިށް ފެށޭ ތާރީޚަކާއި މި ާގނޫނަ ،ޚިލާފަށް މި ާގނޫނަކީ

މި  މި ާގނޫނ  ދެމިއޮންނާނީ ،ކ ާރ ތާރީޚ ން ފެށިެގން މި ާގޫނނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ގ ދީ ސްާގނޫނ  ފާސްކޮށް ތަ
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ަކއ ންސިލ ތަކަްށ  ،ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބ  ބާއްަވއިެގ ދަށ ން ބާއްަވންޖެހޭ ލޯކަލް ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 2ާގނޫނ ެގ 

ަވަނ މާއްދާަގިއ  2ލ ަވންދެން ކަމަށް މި ާގނޫނ ެގ ހަާވ  މެްނބަރ ން އެ މީހ ންެގ މަޤާމާޭވބ ކ ރެ އަލަށް އިންތިޚާ

ޮގތ ން ކޮންމެހެން ެވސް   ހ ރި ަކންތައްތަކަކީ މި ހާލަތ ގައި ާގނޫނީއިށްފަިއޭވ. އާދެ! މި ބިލ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަބަޔާންކޮ

 އަންނަ ހ ްސކަމަށް ށްޮގތ ން މިޮގތަ ރާ ޮގތ ަގިއ ާގނޫނީކ  އަދި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ . ޙައްލ  ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް

ޮގތ ަގއި މި  ޖިލީހ ެގ ދ ސްތޫރީ ޒިންމާއެއް. އާދެ! އަޅ ަގނަޑށް ަގބޫލ ކ ެރޭވރި މަތްތެދިނ މަކީ މި ިއްއޒަ ހޯދައިލ ޙައް

 ިއޢ ލާންކޮށްފައިާވ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކ ާރ ށްަވނަ އަހަރަ 2020 ،ށް ފ ރިހަމަާވނެބިލ  އިތ ރަ

ތައް ހިނާގ ޮގތަށް މި އަތ ހައި އިޖ ރާ ކޮމިޓީއަށް ކ ރިމަތިލާފަިއާވ ެކންޑިޑޭޓ ންނަށް ެވސް މި ބިލ ގައި ހިމެނޭ އެންމެ

ކޮމިޓީތަކ ެގ އިންތިޚާބ   ،ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށްމާއްދާ  ަވނަ 2ަމ. އެޮގތ ން ނަ ލަށް ބަދަލ ެގނެވިއްޖެބި

ްނެގ ލިސްޓަްށ ޓ ކެނޑިޑޭ ،ާވ ޮގތަށްއިާދަގއި ބަޔާންކޮށްފަ އްަވނަ މާ 3 ،ފަސްކ ރެވ ނ  ކަމަށް ކަނަޑއެޅ މާއި 

ިޑޑޭޓ ން ފައިާވ ކެންެވިއންތިޚާބ  ،ާވ ޮގތަށްއި ފައްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްަވނަ މާ  4، ކަމަށް ކަނޑައެޅ މާއި  ދަލ ނާންނާނެބަ

ޑ  އެންމެހަިއ ނމަިއލަމ ން އަޅ ަގންާވަހކަ ނިނޑ  އަދި އަޅ ަގކަމ ަގިއ ބެލ ން ހިމެނޭ.  އެއީ އިންތިޚާބ ެވަފއިާވ ަބއެއް 

ާވ އ ނދަޫގ ދަނޑިަވޅ  އެންމެހައި  މި ށް ދިމާެވފައިއަރާއްޖެ  އަދި މިށްއަމ ޅި ދ ނިޔެ ،ބައިން އެދެންރައްޔިތ ންެގ ކި

 ،ދ  އެކަނި ނ ިވސްނައިމެ ލާހާކެތްތެރިކަން ިއސްކ ރަން. އެކަކ  އަނެކަކަށް އިޙްސާންތެރިވ މަށް. ތިމާެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް 

هللا މާތް  ،ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީޑ އަހަެވސް ިވސްަނިއލ މަށް. އިދާރާތަކ ން ކ ރާ ިއލްތިމާސްތައް އަ މެދ  އަނެކާއާ

 ރި ރައީސް. ތެ އްޒަތްެދއްެކވ ން. އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އި  ނަށް ރައްކާތެރި މާދަމާއެއްންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރި ތްތެއިްއޒަ ،ނީ ބަހ ސްެގ ފ ރ ޞަތ  މި ހ ޅ ަވއިލައީތިދާއިބ  ރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ތްތެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ހަމަޔަށް  ވ މާ 2:30އީ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ިތދާގ ިޅެގން. އިބ  ހ ށަހެޅ އްވ މާ ށް ބިލ ހަމަޖިލީމެންބަރ  

އިެގން އިތ ރަށް އ ޅޭނީ. ައޅ ަގނޑ  ެވސް ދެޭކޮގތ ަގއި މި ެގންދާނީ. މާދަމާ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ ބައްދަލ ވ ން ކ ރިއަށް 

އެހާ ަބިއަވރ   ،ސ ާވލަކީ  އެހެންީވމާ ؛އަޅ ަގނޑ ެގދެން ހަށް ައޅ ަގނޑ މެން ެގންދަންޖެހޭ ބިލެްއ. ަވއަ ބިލަކީ ތަންކޮޅެްއ 

މީަގއި އިތ ރ  ކަމެއް. އެއީ އަންހެނ ން  ،ފިއިބަރ  ާފހަަގކ ރަްއވަ މެން ރިތްތެިއއްޒައޭ. ބާ އޮތް  ބަހ ސް އެބަ އީތިދާއިބ 

ކަން މި ބިލ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނ މަށް. ން ކަކޮމިޓީެގ ތްކ ާރ ކަރިއަރ ާވ، އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައް ކ 

ތަނަށް ެގނެސް ޯވޓަްށ  މި ،ތިދާއީ ބަހ ސަށްފަހ  ދާނީ ކޮމިޓީއަށް. ކޮމިޓީން ބަދަލ ެގނެސް އިބ  ެގކޮންމެޮގތެްއިވޔަސް ބިލ  

 ށް ންބަރ ން އަޅ ަގނޑަތެިރ މެތްތިދާއީ ބަހ ސްެގ ފ ރ ޞަތ . އިއްޒައިބ  އެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ަވއިލަނީ

 ... ޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ންަވއް ޑައިރ ކޮެޅއް ދެކ 
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 ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

 

  އާދަމް ާވަހކަދެއްެކވ ން:ނާމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައި އަްއޑޫ

 އިނޭގތޯ ތި ދައްކަާވ ާވހަކަ.  ރައީސް ައޑެއް ީނޭވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ދެއްަވއްޗޭ. ސެކްރެޓަީރ ންެޅއް ތި ބޭފ ޅ ކޮރ އިއަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ  !ކ ރައްަވްއޗޭފ ށް މާަވރަށް ބޮޑަ ،ދެންނެީވއަޅ ަގނޑ  

ން ތި ޅ ޕްޓޮޕެކޭ. ތި ބޭފ ލެ ލް ޖެނެރަލް އެއީ އެހެން ސެ މ . ަކއ ންއްއަމީންޢާ ،ޕެކޭޓޮޖެނެރަލް އެއީ އެހެން ލެޕް

އަރ ަވނީ މިއަދ ެގ އެންމެ ފަހ  . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ރި މެންބަރ ން ތިީއ އެހެން ލެޕްޓޮޕެކޭތެތްއިްއޒަ

 ރ . އަށް. ބާރަށ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަهللاދ ތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްތްފ ރ ޞަތ . ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ގ ޭޅ   މި މައ ޟޫޢ ގައި ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ އިންތިޚާބާީއސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ ެގރި ރަްއޒަތްތެޔާ އިއްޝ ކ ރި

ށް އަޅ ަގނޑ  ތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިނަތްތ ޅާދޫ ާދއިާރެގ ިއްއޒަ ،ކަމަށް ޓަކައި  އްޞަ ާގނޫނ  ހ ށަހެޅ އްވި ޚާ

މި ބިލ ެގ  ،ކަމަކީބޭނ ންާވ ެއއް  ންހަަގކޮށްލައަޅ ަގނޑ  އެންެމ ފ ރަތަމަ ފާ .ެތރި ރައީސްތްޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އިްއޒަ

ގ ޭޅ  ހ ރިހާ އަކ ރ ތަކެްއަގިއ ެވސް ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރީ އިންތިޚާބ  ލަސްކ ރ މާ ހ ރިހާ މާއްދާތަކެއްގައި ެވްސ އަދި

ންެގ ޯވޓ ލާ ޮގތ ގައި އިންތިޚާެބއް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މި ލަސްކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެ ރާތައް. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ  ކަާވހަ

  ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފަ. އަދި ހަމަ  މި ެގ. އިްނތިޚާބ  ަވނީ އިޢ ލާންކ ރެިވފަ. ކެނޑިޑޭޓ ންބ ޚާދ ަވސް މި އިންތި

ިވ ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި ބެލަްއާވފަިއ ތިއްަވނީ ބަެއއް ތަންތަނ ަގއި ަހމަ އަދަދަށް ކ ރިމަތި އެްއކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މިއެއާ 

ރަތަމަ ކަމަކަށް ، އެންމެ ފ ންކ ރައްާވފަ. އެހެންީވމާ ލާޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ކްކަމަށް އިލެ ަވޑަިއެގންފިހޮިވބޭފ ޅ ން 

އިންތިޚާބ   .ިވފަިއަވނީ އިންތިޚާބ  ލަސްކ ރ މ ެގ ާވހަކަޔެ ހ ރިހާ މާއްދާއެްއގައި ެވސް ލި  ،ހަަގވީ އަޅ ަގނޑަށް ފާ

ޮގތ ގައި އެ އިންތިޚާބ  ފަސްކ ރ މ ެގ  ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާީވމާގ ިޅެގން ާވ ާވަހކަ އިނޭގތޯ. އެހެން  ފަސްކ ރ މާ

ެއއްކޮށް އެއާ  ދެން ހަމަ ،ެއއްކޮށްއެއާ  ހަމަާވހަކަ އެީއ ޯވޓ ލ ްނ ފަްސކ ރ ން ކަމަށް ބަދަލ ާވްނ އެބަޖެހޭ. 

 ހެން ހ ރި ، އެީވމާންހެކަ. އެތަކ ެގ ާވހަ ެގން ދެން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްޅިގ  އިންތިާޚބ  ފަސްކ ރ މާ ،ފާހަަގކ ރެިވަފއިަވނީ 

އެަބ  ށްގ ިޅެގން ހިނާގ ކަންކަމަ ތ ަގއި ޯވޓ ލާ ދ ަވސް ފަސްކ ރ މާޮގ ަގބޫލ ކ ރާ އި ެވސް އަޅ ަގނޑ ަގހ ރިހާ ތަނެއް
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 ންހ ބައަށް އިންތިޚާބ  ާބއްަވއި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ާގނޫނ ަގއި ސާފ   2021ޖަނަަވީރ  6ާވންޖެހޭ. އަދި 

 ެއއްކޮށް އަދި ެއއާ ،ދަތާއިއްމ  ގައި ނަާގނެތ މި ހާލަ އަދި ،އިތާންދާނެ ޮގެގދެމި ތ މި ހާލަ ،ރ ަގއި އިތް ްއާވފައި އޮޔ ލި

ޖަނަަވރީ  6ށް ާގނޫނ ގައި ނަމި ހ ރިހާ އެއްޗެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ގ ޅޭ މަސަްއކަތްތަްއ ކ ރ މަށް ލިބޭ ަވގ ތާއި  އިންތިޚާބާ

.  ދޭތެރޭ  ށް ނިންމ މާތަލަެއއް އޮތީކީ ނޫން މިޮގަމއްސަައޅ ަގނޑ ެގ  ؛އަށް ނިންމަން ކަނޑައެިޅެގން 2021

ލިބ މާއި ނ ލިބ މ ަގިއ  ަވގ ތ  ތާރީޚ  ލިޔެފައި އޮތީމާ އެ ތާރީޚ ެގ ކ ރިއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއެ އެހެންނަމަެވސް، 

ރަށް ޅ ަގނޑ މެން އިތ ައދި އަ ދޭތެރޭ އ ފެދޭ ކ ޑަކ ޑަ ސ ާވލެއް ެއބައޮޭވ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މިކަމާ

ަގއި ތިއްބެިވ ބޭބޭފ ޅ ން މި އިންތިޚާބަށް  ލް ސަރަވންޓ ންެގ ޮގތ  ިވށް ސިކޮެއއްއާއެ ިވސްނައިލަންޖެހޭ ކަމަށް. ހަމަ 

ކޮށްފައި އޮތ މ ެގ އެްއކޮށް މިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ަވޒީފާއިން ސަސްޕެންޑ  މި އިންތިޚާބާ އި،ކ ރިމަތިލައްވަ 

ދިޔަ މި ްއކޮށްއެއާ އެ ނ ލިބި. ހަމަ ރެއް ަވ ިދޔައީ އެްއެވްސ މިންމިނާޔަތްަތކަށް އިރައާިއ  ބޭފ ޅ ްނެގ މ ސާއެ ،ސަބަބ ން

ޒީފާ ަވއެކ  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަލ ން ނ  ފާސްވ މާހާރ  މި ާގނޫމި ،އެ ބޭފ ޅ ން އެހެން ތިއްބެވ މަށްފަހ  ގައިދިގ  މ އްދަތ 

ންނަށް ލިބެންާވ ޅ ތެޭރަގިއ އެ ބޭފ   މ އްދަތ ެގޔަދިދެން ެއ  ،ކަނޑައެޅިަފއިާވއިރ ަގއިބ ރާ ލިބ ނީކަމ ަގއި ނއަ

 ސްޔަތްަތކަށް ަވނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެްނ އެބަ އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި ާގނޫނ ގައި ކޮންމެެވނާއި މ ސާރައާއި

ށް ކޮއެއް އާއެ ޭދންޖެހޭހެން. ހަމަން އެބަ ިކޔައިއަދި އެކަމަށް ާވނެ ޮގްތ އަޅ ަގނޑ މެ ،ާވހަަކ ބ ނަންޖެހޭހެން ކަށް އެރަަވ

 ،ާވއިރ ށިެގން އެ ބޭފ ޅ ން ސަސްޕެންޑ ިވ ޮގތަށް ދެން އިޢ ލާންކ ރެޭވ ހިސާބ ން ފެރި ރައީސް، މި ދެންނެތްތެއިްއޒަ

ަތްށ ބޭ ޮގޔަތްތައް ނ ލިނާއި ދެންނެިވހެން މ ސާރައާއިެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހަމަ އަންނާނީ ކ ރިން މިއަނެއްކާ 

 ،ލަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިލާނީ، ޖ މ ންީވމާހެހަަގކ ަރން. އެގައި އަޅ ަގނޑ  ފާކަމ  ާވ ދ ަވސްތަެކއްސަސްޕެންޑ 

 އި ކ ރިމަތިލަަވީނ  މިރާތްތައް ފަން ކ ރިމަތިލާންީވ ގ ިޅެގ ަވނީ އިންތިޚާބ  އިޢ ލާންކޮށްފައޭ. އިންތިޚާބާ މިހާރ  މި

އެއް ރަށްރަށަށް އަދި ބަ އޭ. އަދި ހަމަފަބިަވނީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލި ންީސ މިެއ ބޭފ ޅ ންެގ ކެނޑިޑެ ނިމިފައޭ. އަދި

ންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކަެއ  ،ަވނީ ބައެއް ކެންޑިޭޑޓ ން އިންިތޚާބ ެވ ނިމި މިބައެއް ާދއިރާތަކަށް 

އް ތްތަ ގ ިޅެގން ކ ރިމަތިލެއްިވ ފަރާ ތިޚާބާންތްތައް ެއއީ މި އި، ޮހިވފަިއާވ ފަރާއޭ. އެހެންީވމާއިޢ ލާން ެވސް ކ ރަްއާވފަ

އެ ބޭފ ޅ ން ެއ  ،އެއްކޮށް ތްތައް ހޮިވފަިއާވ ކަމަށް އިލެްކޝަންސްއިން އިޢ ލާންކ ރެްއވ މާއަދި އެ ފަރާ ،ކަމަށް ެވފައި

ލ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި ަގބޫއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކަމ ަގއި  ހާރ  ކ ރިއަްށ އޮްތ ދައ ރަށް ހޮިވަވަޑިއެގންފައި ަވނީ މި

ން ލަނިންމައިލަމ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައި ،ން ނިންމަާވފަ. ެއހެންީވމާކައެެއޮގތަށް  ން ެވސް ަވނީއިލެކްޝަނ 

ކަމަށް ބ ނެފައި ހ ރި   ގައި އިންތިޚާބ  ފަސްވ ންމި ބިލ  .ންަތއްކަެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރި  ހަމަ ކ ރިން ،ބޭނ ންަވނީ

ެގ ޮގތ ަގއި ޚަށް ެގނެޭވ ބަދަލ  ލާ ތާރީޓ އަދި ވޯ  .ކަމަށް  ލާ ތާރީޚ  ފަސްކ ރ ންޓ ވޯ  ،ހ ރިހާ ތަނެއް އެއީ 

. އަދި މި ދެންނެިވ މައްސަލައަްށ ޙައްލ  ލިބިެގންދަނީ ެގއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މި އިންތިާޚބ  ެގންދިޔައިމާނިހިމެ
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ހަަގކ ރެއްިވ ޮގތަށް ެއ ޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާމ ން އިއްަވއެްއކޮށް ދެންމެަގިއ މި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްއެއާ ހަމަ

މިހާރ  އިޢ ާލންކޮށްފައި އޮތް އިންތިޚާބ ަގިއ އެބަ ހިމެނޭ އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކ ާރ  ،ޚާބ ަގއިއިންތި

 މީަގއި ، މި ބިލ  ފާްސެވެގންދާއިރ ގައި އެ އިންތިޚާބ ެގ ާވހަކަތަްއ ެވސް ކޮމިޓީެގ ާވހަކަަތއް ެވސް. އެހެންީވމާ

އަންހެނ ންގެ  އަދި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދެންނެ ހަމަެވެގންދާއިތ ރަށް ފ ރި  ޮގތ ގައި ހިމަނައިލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގޫބލ ކ ރާ

ނޫނީ  ،އ ފެދިފައި ހ ރި ާގނޫނީ ސ ާވލ ތަކަށް  އިަކއ ންސިލ  އިްނތިޚާބ ަގ ،ކޮމިޓީއާއި  ޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާއްތަރަ

، މި ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންީވމާައޅ  ކަށް ފަރ ވާއެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ އަންނާނެ ހ ސްކަން މައްސަލަތަ

އަޅ ަގނޑ ެގ އަދި އެޮގތަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަމ ން  ،ންމ ދެންނެިވ ޮގތަށް މި ބިލ  ބަދަލ ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ދަންނަަވ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިާވހަކަ ނިންމައިލާނަން. ދެ

 

 މ ން ނިން 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ވ މަކީ  ރޯދަ ދ ަވހަށްއޮންނާނެ. މާދަން މ ލަމާ ރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖަލްާސއެއް މާދަތްތެޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަ

ޖަލްސާެއއް ައޅ ަގނޑ މެން ބާްއަވން  މާދަމާ ،އަްށ ީވނަމަެވސް ރޯދައް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ލައި މި ހ ރީ މ ލަންާވ ކަމެެގއެކަށީ 

ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހ ން   އިސްލާމީ ކަންތައްަތކާ. ރޭ ބެލ ން އެބައޮތް މަހ ެގ ހަނދ  މި ރަމަޟާންޖަހާއިރ .  11

ތިބެނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ންމާދަ ،ނަމަ އްޖެނިކަމަށް. ހަނދ  ފެ ރޭ އޮތް މި ލާންކ ރަްއާވފައި ހަނދ  ބެލ ންޢ  އިތީއޮ

ކަްނކަން ކ ރަމ ންދާ  ،އިއްޞަކޮށް މި ލޮްކޑައ ްނެގ ާހލަތާޚާ  ިމއަދ  ،ންަބރ ންެގ ބަހ ސްަގއިމެރި ތްތެއްޒަދައަށް. އި ރޯ

ބޭރ   ،ފިއްަވއިރަފާހަަގކ  ރި މެންބަރ ންތްތެިވ ާވހަަކއިަގއި ަވރަްށ ިގނަ އިްއޒަދެޮގތ ން ދައްކަަވމ ްނ ެގން ގ ޅޭ ޮގތާ

ން. ތ ޮގ ގ ޅޭ ޅ  ޮގތާރެއިން ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވ ނ ރަނަގެގ ތެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޅޭގ  މީހ ންނާ

ށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެކީގައި ާވހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް އެހެން ނަހައްދަ ،ކީއަޅ ަގނޑ ެގ އިލްތިމާސަ 

އޮތީ މާތްރަސްކަލާނެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލައްާވފަ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ  މި އިންސާނިއްޔަެތއް

ރިެވތިކޮށް އ ޅެންޖެހޭނެ.  ،ރީތިކޮށް އެީކގައި މި ދ ނިޔޭަގއި  ން އިންސާނ ންނާއެހެ ،އެީކަގއި ކަމާއިންސާނިއްޔަތ  

ޅ ނ  ބައެއް ބޭރ ެގ އ އި އަަވިދނެތިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  ބިނާކޮށްދިނ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މަސައްކަތްތަކ ގަ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ީވމާއް ދިމާއެކީަގއި ކަމެ ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މީހ ންނާ ،ކީނައެސްޕެޓްރޭޓ ން

 ހޭނީ. އެ ބޭފ ޅ ން ޖެމީހ ންނަށް ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެން އެއްަބއި އެ ލިބ ނ  އެްއޗެްއެގނަށް ހަމަ މެންއަޅ ަގނޑ 

ދެރަކޮށް   އެބައޮތް. ަވރަށްއްނ ން ކަމެން ބޭލައްޞަކޮށް ފާހަަގކޮށްތަނ ގައި ޚާ އެހެން. އަޅ ަގނޑ  މި ެވސް އ ޅޭނީ
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އޮފް ސިލޯން ކަރަންޓީނ ކ ރި  ކ ބޭން މނ ެގ މެނޭޖަރަށް ދަންނަަވން ބޭނ ންއޮފް ސިލޯ އަޅ ަގނޑ  ބޭްނކ  .މެއްދިމާިވ ކަ

އޮފް  ބޭންކ  މެނޭޖަރާއި ،އް ިދޔައީ. ިދެވހިން ލޯންޗަކަށް އަރ ާވފައި ތަޮގަތކަށް ކަންތައް ބޮނޑީގައި ަވރަށް ދެރަ

ކަމެްއ ، އެހެންީވމާރަންޓީން ތަނަކަށް. ށް ކަކަމ ޅިން އެހެން ތަނަ ސިލޯނ ެގ ބޭރ  މީހ ން ދޯންޏެއްަގއި މި ެގންދިޔައީ

. އަޅ ަގނޑ  ޑ އެަކން ަވރަށް ބޮ ،ރިތެ ަވރަށް ބޭނ ންންއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާއިރ ގައި ހަމަހަމަކޮށް ކ ރ މ ެގ ބޭނ ންތެރިކަ

ކަންދިމާކ ރި ޮގތ ން ެއއް ބަަޔކަށް  ،ޮއްއާވ ަޗކާއި ދޯންޏަކާހަމަ ލޯން ،ކޮށްފައި އެ އޮތީދެކެން އެްއެވސް ބޭފ ޅަކ  ކަން 

 ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭނީ. އަޅ ަގނެޑއް ނީރ ޔަކަްށ ލޯންޗަށް އެބައަނެއް  .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭނީ  އެރ ނީށްންޏަދޯ

ށް ކަންކަން ކ ިރއަ ންނާއި އެތެރެ މީހ ން ތަފާތ ކޮށްެގންހ މީ ައޅ ަގނޑ މެން ބޭރ  ތަފާތ ކޮށްެގން ނ ދެކެން ސަރ ކާރަކ ން

ނަށާއި އަދި ރައްޔިތ ންނަށް ންބަރ ންރި މެއްޒަތްތެއި މިއަދ ެގ ޖަލްސާ ނިންމައިލަމ ންެގންޮގސްދާނެ ކަމަކަށް. އަޅ ަގނޑ  

އޮތީ ދަތި ދ ަވސްތަކެކޭ.  މި  އެީކަގިއ ތިއްަބާވށޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި ތީ ކެތްތެިރކަމާދަންނަަވން އޮ

ކަމެއް.  މެން އެކ ަގއި މިކަމ ގައި އަރަިއަގތ މަށް މަސައްަކތްކ ރ މަކީ ބޭނ ންތެރިން އެންމެއެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ 

ރ ކޮށް ދ އިގަ  ،ދަކީޝާޝަލ ންެގ އިރ ފިހެލްތ  އޮ ބްލިކ ޕަަގނެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަރައި

ެގއްލ ްނ  ލިބޭރައިފިްއޔާ އަނާރާނީ. ރޯާގ  ށް ޔަބަބޭށޭ. ގައިދ ރ ކޮށް ތިބީމައޭ ރޯާގ އެކެްއެގ ކިބައިން އަނެެކއްެގ ކިތި

ނީ ވ ން ކ ރިއަށްދާ. ބައްދަލ އިގަ  11:00ަވރަށް ބޮޑޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބައްދަލ ވ މެއް ދެން އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދ ނ  

  ެވބް މެދ ެވރިކޮށް.

 ސް ނިމ ނީ. ލިމަޖި .العالمين رب   هلل والحمد
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